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Zaterdag 5 mei 2018
Kom fi etsen van club naar club... 

Vóór jouw Club!

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

FIETS MEE EN WIN!

 van

Hoofdprijs    meubel cheque t.w.v. € 1000,-*  >> tafel met bankjes uitzoeken
Tweede prijs meubel cheque t.w.v. € 350,- 
Derde prijs    meubel cheque t.w.v. € 250,- 

Woodindustries verloot 20 prijzen onder alle deelnemers van Fietsen voor je Club Hoeksche Waard. 
Ook kans maken? Fiets mee!

STOER EN ROBUUST WONEN*Tafel met bankjes uit te zoeken bij Woodindustries. De winnaars worden in de week na het 
evenement bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Of één van de andere 17 prijzen van Woodindustries!

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

Win een weekend
GRATIS CABRIO RIJDEN



BILDERBERG
PARKHOTEL ROTTERDAM

 
- Klassieke grandeur én hedendaagse hotspot 

midden in bruisend Rotterdam 

Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam 
Telefoon: 010 436 36 11 - E-mail: parkhotel@bilderberg.nl

Puttershoek 
’s-Gravendeel

Fietsen voor je CLUB 
VOORDEEL ( FIETS) TAS !
Inhoud:
1 Hoekschewaarder
4 Witte bollen
4 Tarwe bollen
4 Eierkoeken
1 Cake naar keuze

Voor slechts  

12,50

Actie is geldig t/m zaterdag 5 mei  op=op

Inclusief een GRATIS start-

bewijs t.w.v. € 7,50 voor de 

fi etstocht op zaterdag 5 mei

BEN JE ZZP’ER, START-UP OF THUISWERKER 
EN OP ZOEK NAAR EEN MODERNE, 
INSPIRERENDE (FLEX)WERKPLEK‚ 
KANTOORRUIMTE, STUDIO OF VERGADERRUIMTE?

WIJ BIEDEN OP TWEE LOCATIES IN NUMANSDORP:

24/7 (� ex)werkplekken
Moderne, volledig ingerichte kantoorruimtes
Creatieve studio’s
Vergader- en workshopruimtes

Je huurt per uur, dag, maand of jaar. 
Zónder allerlei moeilijke en langlopende 
contracten en mét de facilitaire services 
van een moderne kantoorruimte of werkplek.
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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. GOZ
v.v. ’s-Gravendeel
v.v. NSVV
v.v. SHO
Arjan van Essen (FC Binnenmaas)
Jeroen Buurman (FC Binnenmaas)
Reclamestudio Baasimmedia

Oplage:
39.100 exemplaren

Uitgever & advertentieverkoop:

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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Vraag nu uw offerte aan 
info@schildersbedrijfkoring.nl

Groeten uit de 
Hoeksche Waard 
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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 EH-
BO-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 35 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. GOZ
 Sportpark De Erve                
 J.A. Tiggelmanstraat 1          
 3271 SG Mijnsheerenland 

•  FC Binnenmaas
 Sportcomplex 
    De Lange Weide
 Sportlaan 30a 
 3299 XG Maasdam

•  v.v. ’s-Gravendeel
 Sportcomplex De Trekdam
 Schenkeltje 7-c
 3295 KK ’s-Gravendeel

•  v.v. NSVV
 Wilhelminastraat 1
 3281 BZ Numansdorp

•  v.v. SHO
 Sportpark Kikkershoek
 Langeweg 18
 3262 LE Oud-Beijerland

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 of een van de 
meubelcheques. 
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 of één van 
de 20 meubelcheques van 
Woodindustries met als 
hoofdprijs een cheque ter 
waarde van 1000 euro!

Reden genoeg om mee te 
fi etsen, wij verwelkomen je 
graag op 5 mei bij de start!

Kom fi etsen van club naar club... 
Vóór jouw Club!
Op zaterdag 5 mei 2018 is het zover, het regionale evenement: “VLS Fietsen voor je club”-
toertocht gaat dan van start. Vanaf vijf voetbalverenigingen in de Hoeksche Waard 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 35 km uitgezet en een van 50 km.

Op 5 mei 2018 springt jong en oud op de fi ets

FI
ET

SE
N VOOR JE CLU

B

H
O

EKSCHE WAARD

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
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FIETSROUTES

STARTPLAATSEN
MIJNSHEERENLAND MAASDAM ‘S-GRAVENDEEL NUMANSDORP OUD-BEIJERLAND

Sportpark De Erve                
J.A. Tiggelmanstraat 1          
3271 SG  MIJNSHEERENLAND 

De Lange Weide
Sportlaan 30a
3299 XG  MAASDAM 

Sportpark “de Trekdam”
Schenkeltje 7c
3295 KK ‘s-GRAVENDEEL 

Gemeentelijk Sportpark NS
Wilhelminastraat 1
3281 BZ  NUMANSDORP 

Sportpark De Kikkershoek
Langeweg 18
3262 LE OUD-BEIJERLAND

De Hoeksche Waard is met haar openheid en haar vele beboomde dijken bij 
uitstek geschikt voor een mooie fi etstocht. Maar wist u ook dat De Hoeksche 
Waard behoort tot één van de twintig Nationale Landschappen die ons land 
kent? En u hoeft uw omgeving niet alleen te verkennen.

Pak op 5 mei uw fi ets en fi ets mee. Met VLS Fietsen voor je Club steunt 
u de voetbalvereniging waar u vandaan start.

Er zijn 3 routes uitgestippeld:
 50 km
 35 km
 35 km

Altijd een vestiging 
bij u in de buurt!

www.serviceonly.nl

Service Only heeft 
ook vestigingen in: 

Dordrecht
Ridderkerk
Papendrecht
Sliedrecht
Gorinchem
Zwijndrecht

Serviceonly
‘s-Gravendeel
Mijlweg 65
Tel. 078 - 673 80 30

v.v GOZ

Het eerste elftal van GOZ speelt 4e 
klasse maar is bezig onder leiding van 
trainer Pascal van den Hoek om zich 
terug te knokken naar de 3e klasse. 
Naast 5 seniorenteams heeft GOZ nog 
16 jeugdteams en de voetbalfabriek 
voor spelers vanaf 5 jaar.

Het is een bloeiende vereniging met 
een nieuw clubhuis als middelpunt, 
waar tal van activiteiten worden 
georganiseerd. Van etentjes in het 
clubhuis tot bijwonen van een voet-
balwedstrijd van Excelsior. 

Een vereniging die het belangrijk 
vindt om een ontmoetingsplaats te 
zijn voor iedereen die van voetbal 
houdt. Plezier, ontspanning en presta-
tie moeten daarbij hand in hand gaan.

vv GOZ is de voetbalclub uit Mijnsheerenland op-
gericht in 1949. Het is een gezonde en zelfstandige 
club waar iedereen welkom is. Een club die een 
goede balans biedt tussen prestatie en recreatie en 
waarbij de jeugd wordt opgeleid conform de nor-
men en waarden die bij GOZ van toepassing zijn.

v.v. GOZ
Sportpark De Erve                
J.A. Tiggelmanstraat 1          
3271 SG Mijnsheerenland 
tel:            0186 - 685965   
web:         www.vvgoz.nl



De Wacht 12
3295 KB ‘s-Gravendeel

info@degeusonderhoud.nl
www.degeusonderhoud.nl

v.v. ’S-GravendeelFC Binnenmaas (FCB)

FCB is zich bewust van haar maat-
schappelijke en sportieve rol, voor 
jong en oud, jongens en meisjes, 
fanatiek en minder fanatiek. In totaal 
heeft FCB: 10 seniorenelftallen; 35 
jeugd/pupillenteams, waaronder 6 
meidenteams, een 7 tegen 7 team en 
een trainingsgroep.

In de jeugd wordt er door een ge-
degen plan van onderaf een stap 
gemaakt in kwaliteitsverbetering. De 
eerste resultaten zijn nu meetbaar 
met een enorme ontwikkeling in de 
onderbouw:  JO9-1 en JO10-1 komen 
beide uit in de hoofdklasse. De focus 
ligt nu om deze stappen door te trek-
ken naar de bovenbouw.

Wekelijks trainen en begeleiden 
tientallen vrijwilligers de diverse 
elftallen en draagt een andere groep 
vrijwilligers zorg voor het onderhoud 

van gebouwen, speelvelden en het 
omvangrijke terrein. 

Het 1e elftal is goed op dreef dit sei-
zoen en heeft de 2e periode op zak in 
de 3e klasse D. Het belooft weer een 
mooi seizoen te worden. We nodigen 
je dan ook graag uit eens een bezoek 
aan ons complex te brengen.

Op ons complex beschikken we over 
1 kunstgrasveld en 4 grasvelden. 
Op maandag en woensdag trainen 
de pupillen van 18.30-19.30 uur, de 
overige teams zijn verdeeld over de 
maandag tot en met donderdag. 
Onder begeleiding van diverse gedi-
plomeerde trainers, keeperstrainer 
en vele gedreven vrijwilligers, zorgen 
we dat iedereen op zijn/haar niveau 
kan trainen en met plezier kan voet-
ballen. Zowel jongens als meisjes 
kunnen bij ons terecht, Zowel bij de 
pupillen, junioren en natuurlijk de 
dames zijn er al veel meiden actief.
We doen jaarlijks mee met de Hoekse 
Waard Bokaal, een toernooi met de 
Hoekse Waardse verenigingen. Maar 
ook aan andere toernooien en diver-
se leuke activiteiten zoals een jeugd 
voetbalkamp, zaalvoetbaltoernooi en 
clinics staan op het programma.

Je mag 3x gratis meetrainen! 
Kom langs of stuur een berichtje naar 
info@vvsgravendeel.nl. 
Kijk ook eens op onze website 
www.vvsgravendeel.nl, 
Facebook v.v. ’s-gravendeel of 
Instagram VV ’s-Gravendeel.

FCB in een bloeiende zaterdagvereniging met een 
prachtig complex, een gemoedelijke cultuur en 850 
leden. Door een sterke organisatie en een doordacht 
(jeugd)voetbaltechnische aanpak kan met recht gezegd 
worden dat de toekomst er zonnig uitziet!

V.V. ’s-Gravendeel is een voetbalvereniging die al bijna 
100 jaar bestaat. We bieden voetbal aan voor de jeugd 
en senioren, jongens en meiden! In en rondom de kan-
tine organiseren we regelmatig leuke activiteiten voor 
alle leden, kom eens langs!

v.v. ’s-Gravendeel
Sportcomplex De Trekdam
Schenkeltje 7-c
3295 KK ’s-Gravendeel
www.vvsgravendeel.nl

FC Binnenmaas
Sportcomplex De Lange Weide
Sportlaan 30a 
3299 XG Maasdam
078 676 9500
www.fcbinnenmaas.nl

Win een weekend
GRATIS CABRIO RIJDEN
Kijk op facebook en volg ons voor
meer informatie en voorwaarden!
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L.W.J. van Veen

Merwedestraat 257-261
3313 GT Dordrecht
Tel: 078-614 81 48
Fax: 078-613 04 01

..

Tel: 078-614 81 48

Elektronisch Beveiligd
L.W.J. van Veen

Merwedestraat 257-261
3313 GT Dordrecht
Tel: 078-614 81 48
Fax: 078-613 04 01

..

Tel: 078-614 81 48

Elektronisch Beveiligd
L.W.J. van Veen

Merwedestraat 257-261
3313 GT Dordrecht
Tel: 078-614 81 48
Fax: 078-613 04 01

..

Tel: 078-614 81 48

Elektronisch Beveiligd
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ONZE KLANT
IS KONING

www.facebook.com/makelaardijdejong
 
www.twitter.com/demakelaardij 

E  info@makelaardijdejong.nl E  puttershoek@makelaardijdejong.nl

De leukste nieuwtjes en 
verhalen uit jouw stad

indebuurt.nl

De leukste nieuwtjes en 
verhalen uit jouw stad

indebuurt.nl

GRATIS 
GOLFCLINIC’S 
(VOOR JONG EN OUD)

9 HOLES 
WEDSTRIJD 

BEAT THE PRO
SPRINGKUSSEN 
& FUN-TARGETS

GRATIS CLINICS VOOR JONG EN OUD !

Bekijk het volledige 
programma op
onze website ! 

BAANHOEKWEG 50 - DORDRECHT
W W W. C R AYE S T E I N G O L F. N L

OPEN DAG

GRATIS 

OPEN DAGOPEN DAGOPEN DAGOPEN DAGOPEN DAGOPEN DAGOPEN DAGOPEN DAG
21 april 
vanaf 10.00 uur

264x194_poster_open_dag.indd   1 4-4-2018   10:12:21

v.v. S.H.O.v.v. NSVV

NSVV is de laatste jaren sterk ge-
groeid door onder meer de introduc-
tie van het damesvoetbal. De meiden 
zijn echt een verrijking van onze 
vereniging; ze dragen bij aan een 
fantastische sfeer en brengen nieuw 
elan. We hebben inmiddels zes teams 
in diverse leeftijdscategorieën, dus 
kom gerust langs om vrijblijvend mee 
te trainen! Ook krijgen we steeds 
meer jongens van buitenaf; door 
onze vernieuwde jeugdopleiding 
krijgen we een regionaal karakter.
NSVV probeert zich te onderscheiden 
van andere voetbalverenigingen door 
trouw te blijven aan eigen principes. 
Dit betekent dat we streven naar een 
eerste elftal met zoveel mogelijk 
NSVV’ers en dat vrijwilligerswerk 
plaatsvindt op basis van vrijwillig-
heid. Mensen zijn -of voetballen- bij 
NSVV omdat ze dat graag willen en 
niet omdat ze dat moeten. 

Samen hebben we een prachtig 
sportcomplex gecreëerd, waar we vo-
rige zomer nog twee nieuwe velden 
hebben neergelegd. We zijn klaar 
voor de toekomst!

In 1999 verhuisde SHO van de 
Sportlaan naar het nieuwe sportpark 
Kikkershoek. 
Aan de Langeweg heeft de vereniging 
de beschikking over een grote kan-
tine en een kleedkamergebouw met 
18 kleedkamers plus een jeugdhonk. 
Er zijn zes speelvelden waarvan 
twee met uitstekend bespeelbaar 
kunstgras. Wedstrijden en trainingen 
kunnen daardoor bijna altijd door-
gang vinden.
Twee jaar geleden heeft de kantine 
een grote make-over ondergaan en 
begin dit jaar heeft het wedstrijd-
kantoor een facelift gekregen. Dit 
kon worden gerealiseerd door inzet 
van vrijwilligers en bijdragen van 
sponsors. Het eerste elftal speelt op 
zaterdag in de eerste klasse B van 
West 2. Trainer is Sander Fakkel die 
dit seizoen zijn debuut maakte als 
eindverantwoordelijke.

SHO heeft 8 seniorenteams, inclusief 
veteranen. Daarnaast is er een grote 
en bloeiende jeugdafdeling met 13 
elftallen en ruim 25 pupillen teams.

Ook de meiden zijn van harte welkom 
bij de wit/zwarten. Momenteel zijn er 
6 meisjeselftallen.

NSVV is een bloeiende voetbalvereniging met een rijke 
historie. Twee jaar geleden vierden wij ons 70 jarig 
bestaan, wat gepaard ging met het kampioenschap van 
NSVV1 en het hoogste ledenaantal ooit (1050)! We zijn 
met onze 72 jaar dus springlevend!

vv S.H.O. (Steeds Hooger Oud-Beijerland) is een 
voetbalvereniging met een rijke historie.  Opgericht in 1930 is 
SHO uitgegroeid tot de grootste club van de regio. Hoogtepunt 
was het landskampioenschap in 1970.  Bij SHO kan door jong 
en oud worden gevoetbald, zowel prestatief als recreatief.

VV SHO
Sportpark Kikkershoek
Langeweg 18
3262 LE Oud-Beijerland
0186-613053
www.vvsho.nl

v.v. NSVV
Wilhelminastraat 1
3281 BZ Numansdorp
0186-651972
www.vvnsvv.nl 
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KOMENDE TOCHTE
N

Aankomende tochten

Krimpenerwaard
Zaterdag 26 mei

Drechtsteden
Zaterdag 2 juni

Rotterdam-Oost / Zuidplas
Zaterdag 23 juni

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


