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Zaterdag 26 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

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!
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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. Schoonhoven
v.v. Lekkerkerk
v.v. Bergambacht
F.C. Perkouw
v.v. Dilettant
Reclamestudio Baasimmedia

Oplage:
28.200 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

Uitgever & advertentieverkoop:

www.lintnotarissen.nl
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met 
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BBM KEUKENS.NL

van inspiratie
tot installatie
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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 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. Schoonhoven
 Sportpark Het Hofl and
 Nieuwe Singel 41
 2871 AX  Schoonhoven

•  V.V. Lekkerkerk
 Sportcomplex 
 Tiendweg-West
 Tiendweg-West 15
 2941 EP  Lekkerkerk

•  F.C. Perkouw
 Sportcomplex 
 ‘Over de Wetering’
 Dreef 75
 2825 AN  Berkenwoude

•  v.v. Bergambacht
 Sportcomplex “De Hofkamp”
 Dijklaan (ter hoogte van 

Zwembad de Hofstee) 
Bergambacht

•  v.v. Dilettant
 Tiendweg 10
 2931 LC  Krimpen aan de 

Lek 

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 26 mei bij de start!

Kom fi etsen van club naar club... 
Vóór jouw Club!
Op zaterdag 26 mei 2018 is het zover, het regionale evenement: “VLS Fietsen voor je club”-
toertocht gaat dan van start. Vanaf vijf voetbalverenigingen in de Krimpenerwaard 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 26 mei 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
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FIETSROUTES

STARTPLAATSEN
SCHOONHOVEN LEKKERKERK BERKENWOUDE BERGAMBACHT KRIMPEN AAN DE LEK

Sportpark Het Hofl and
Nieuwe Singel 41
2871 AX  SCHOONHOVEN

v.v. Lekkerkerk
Tiendweg West
2940 AA  LEKKERKERK

Sportcomplex ‘Over de Wetering’
Dreef 75
2825 AN  BERKENWOUDE

Sportcomplex “De Hofkamp”
Dijklaan (ter hoogte van Zwem-
bad de Hofstee) BERGAMBACHT

v.v. Dilettant
Tiendweg 10
2931 LC  KRIMPEN AAN DE LEK

De Krimpenerwaard is met haar openheid, grazende koeien en haar vele 
beboomde weggetjes bij uitstek geschikt voor een mooie fi etstocht. Volop ge-
nieten van het prachtige Hollandse veenweidelandschap, weidenatuur, diverse 
recreatiegebieden en natuurlijk sfeervolle dorpjes en historische stadjes. En u 
hoeft uw omgeving niet alleen te verkennen.

Pak op 26 mei 2018 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
 30 km
 30 km

Sleedoornhof 12     
Bent u op zoek naar een sfeervolle 5 kamer eengezinswoning 
met gezellige woonkamer, 4 ruime slaapkamers en een zeer diepe 
achtertuin, op het zuidwesten? Dan is dit uw nieuwe woonhuis!

Voor inlichtingen:
Den Boer Makelaardij B.V.
De Markt 203
2931 EC Krimpen aan de Lek
Tel. 0180-513004
www.denboermakelaardij.nl

Krimpen aan den IJssel:

Fietsen voor je Club-ACTIE van Den Boer:

Bestaande klanten van Den Boer Makelaardij en Den Boer 
Hypotheken & Pensioenen kunnen op ons
kantoor een gratis startbewijs ophalen.

Nieuw in de verkoop

v.v. Schoonhoven

Tegenwoordig is v.v. Schoonhoven een 
bloeiende vereniging die met ruim 50 
leden een belangrijke plaats inneemt 
binnen de Schoonhovense gemeen-
schap, maar ook regionaal een functie 
vervult. Belangrijkste levensader is 
de jeugd van Schoonhoven die het 
merendeel van de leden vertegen-
woordigd. Het huidige eerste elftal, 
spelende in de 3e klasse, bestaat 
volledig uit zelf opgeleide spelers.

Om ook in de toekomst een gezonde 
vereniging te blijven zoeken wij, naast 
onze huidige sponsoren en donateurs, 
nieuwe sponsoren en enthousiaste 
partners die onze vereniging een 
warm hart toedragen. Naast de moge-
lijkheden tot sponsoring nodigen wij 
u ook van harte uit om op zaterdag en 
zondag op ons complex te genieten 
van sfeer, gezelligheid en leuke wed-
strijden op ons complex.

Schoonhoven is één van de oudste clubs van de 
omgeving. v.v. Schoonhoven werd opgericht op 9 
oktober 1902 op initiatief van luitenant J. Oostrijck 
van het Schoonhovens Garnizoen “Olivier van 
Noort”.

v.v. Schoonhoven
Sportpark Het Hofl and
Nieuwe Singel 41
2871 AX  Schoonhoven
tel:            0182 - 382778   
web:         www.vvschoonhoven.nl

 KRIMPEN AAN DE LEK
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F.C. Perkouw V.V. Lekkerkerk

•  De Lekkerkerkse voetbalvereni-
ging is een vereniging met een 
grote sociale betrokkenheid waar 
voor iedereen plaats is.

•  Kinderen kunnen al vanaf hun 4e 
jaar terecht om op woensdagmid-
dag op de speciale “welpentrai-
ning” al spelenderwijs de eerste 
voetbalbeginselen te leren.

•  Ook mindervalide voetballers heb-
ben al meer dan 10 jaar hun plaats 
bij V.V. Lekkerkerk gevonden. 
Onder leiding van vrijwilligers 
genieten zij van het voetbalspel. 
Ze trainen elke dinsdagavond en 
spelen op zaterdag hun wedstrij-
den in een speciale G-competitie.

•  Ook sponsoring bij V.V. Lekkerkerk 
is nog steeds een goed verzorgde 
inkomstenbron bij de vereniging. 
Een groeiende Businessclub en 
fl orerende groep “Vrienden van 
V.V. Lekkerkerk” zijn daar mooie 

voorbeelden van.
•  Een belangrijke groep binnen de 

vereniging, de vrijwilligers van 
V.V. Lekkerkerk, is nog steeds de 
levensader van de club. Zonder het 
vele werk van deze mensen, is het 
onmogelijk om de V.V. Lekkerkerk 
draaiende te houden.

Mede door de vele vrijwilligers en 
actieve leden is F.C. Perkouw al ruim 
40 jaar een bruisende vereniging.

F.C. Perkouw is erg actief binnen de 
kern Berkenwoude. Zo worden er 
naast het voetballen diverse activi-
teiten georganiseerd zoals paaseie-
ren zoeken, bierproeverijen en een 
bedrijventoernooi.

Op zaterdag 26 mei staat om 14.30 
uur de derby Perkouw-Schoonhoven 
op het programma. Dat beloofd een 
spectaculaire wedstrijd te worden 
met veel gezelligheid nadien.
Kijk op onze website www.perkouw.
nl voor al onze activiteiten en volg 
ons via Facebook.

Wij wensen u een gezellige fi etsdag 
het hopen u graag te ontmoeten.

V.V. Lekkerkerk is een voetbalvereniging met een rijke 
historie. Al 91 jaar biedt de club jong en oud, man en 
vrouw, valide en mindervalide de mogelijkheid om met 
plezier te kunnen voetballen, zowel op prestatief als op 
recreatief niveau.

F.C. Perkouw de gezelligste voetbalclub uit de Krimpe-
nerwaard. Voetbalvereniging F.C. Perkouw gevestigd 
op sportpark “Over de Wetering” in Berkenwoude is 
opgericht in 1972. Een vereniging waarbij voetbal, 
sportiviteit en plezier altijd hand in hand gaan.

F.C. Perkouw
Sportcomplex ‘Over de Wetering’
Dreef 75
2825 AN  Berkenwoude
0182 - 36 28 67
www.perkouw.nl

V.V. Lekkerkerk
Sportcomplex Tiendweg-West
Tiendweg-West 15
2941 EP  Lekkerkerk
0180 - 66 16 32
www.vvlekkerkerk.nl
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v.v. Dilettantv.v. Bergambacht

Sinds het seizoen 2012-2013 speelt 
het eerste elftal van vv Bergambacht 
in de zaterdagafdeling. De selectie 
droomt van een plek in de derde klas-
se en wellicht lukt het dit jaar nog 
om te promoveren. Onder leiding van 
Bert Potuyt draait het eerste bovenin 
mee in de vierde klasse E. Omdat de 
jeugdafdeling van de club al jaren 
werkt met minstens één gediplo-
meerde trainer per afdeling, hoopt 
vv Bergambacht de komende jaren 
minimaal een stabiele derde klasser 
te kunnen worden. 

De club maakt de laatste jaren ook 
een stormachtige ontwikkeling door 
op het gebied van damesvoetbal. 
Vanaf Onder 13 heeft elke leef-
tijdscategorie een elftal. Ook voor 
jongere meisjes is er plaats op de 
vereniging.

De club drijft op de kracht van talloze 
vrijwilligers. Vooral het uiterlijk van 
de vereniging is door de inzet van 
hen de voorbije jaren fl ink veranderd. 
Zo is de kantine aangepakt en staan 
er acht gloednieuwe kleedkamers 
op het complex. Op twee van de drie 
velden op de accommodatie is inmid-
dels kunstgras aangelegd. Zo kan er 
altijd gevoetbald worden. 

Door het jaar heen houdt de club 
vele activiteiten en leuke acties. 
T.g.v. het 85 jarig bestaan is er i.s.m. 
Plus Van der Vlist een jubileumgids 
met voetbalplaatjes uitgebracht. De 
jeugdleden gaan jaarlijks het dorp 
door om boterletters te verkopen of 
lege statiegeldfl essen op te halen en 
vv Bergambacht neemt deel aan de 
acties zoals ‘fi etsen voor je club.’ De 
vereniging weet met 85 jaar ervaring 
inmiddels ook goed hoe er voor jong 
of oud een leuk feestje gebouwd kan 
worden. Van tentenkampen tot aan 
de nieuwjaarsreceptie. 

Daarnaast streeft de vereniging een 
optimale mix na tussen prestatie en re-
creatie, waarbij de sportiviteit hoog in het 
vaandel staat. 
Onze missie: ‘vv Dilettant, samen door 
inspanning en ontspanning naar het beste 
resultaat’

Dilettant biedt voor haar leden een 
omgeving waarin de visie op voetballen 
van de KNVB wordt uitgedragen welke 
ondersteund wordt door gekwalifi ceerd 
kader. Voetbal is leren voetballen, samen 
plezier in het voetbalspel en presteren op 
je eigen niveau. 

Dilettant heeft, zowel intern als extern, 
een positieve uitstraling. Dilettant wil in-
noveren op het gebied van virtualiseren, 
communicatie en presentatie. Dit zodanig 
dat bij alle doelgroepen een Dilettant 
hart wordt gecreëerd. Met elkaar en Voor 
elkaar bouwen wij een organisatie waar 
het kader bestaat uit toegewijde vrijwil-
ligers welke de missie en visie van vv 
Dilettant onderschrijven. 

De volgende kernwaarden zijn typerend 
voor onze organisatie: vertrouwen, res-
pect voor elkaar, duidelijkheid en trans-
parantie in beleid en regels. Dit wordt 
bereikt door naleving van en controle op 
normen en waarden.

Dilettant zet zich in door voetbal en 
activiteiten voor alle betrokkenen, om zo 
een duurzame relatie op te bouwen en 
door vertrouwen en persoonlijk contact 
een thuisgevoel binnen de vereniging te 
creëren. Dilettant wil een grote mate van 
participatie in de samenleving creëren. 

Jong of oud en man of vrouw, al 85 jaar is vv Bergam-
bacht de de verenging waar elke voetballiefhebber 
met veel plezier de mooiste sport kan beoefenen. Op 
elk denkbaar niveau is er voor iedereen een plekje op 
sportpark De Hofkamp.

Voetbalvereniging “Dilettant” gevestigd te Krimpen 
aan de Lek opgericht op 1 augustus 1927. Voetbal-
vereniging “Dilettant” is een vereniging die het 
beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport als 
belangrijkste doelstelling heeft. 

v.v. Dilettant
Tiendweg 10
2931 LC  Krimpen aan de Lek
0180 - 51 35 45
www.dilettant.nl

v.v. Bergambacht
Sportcomplex “De Hofkamp”
Dijklaan (ter hoogte van Zwem-
bad de Hofstee) Bergambacht
0182 - 35 22 32
www.vvbergambacht.nl

Provincialeweg 9 - Bergambacht
Telefoon 0182 – 351 315

info@degruyterdejong.nl
www.degruyterdejong.nl

Bosch Car Service
DE GRUYTER
EN DE JONG

ONDERHOUD  en REPARATIE van  ALLE KLASSIEKERS

Ruim 

150 jaar 

sleu
tel-

erva
ring
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KOMENDE TOCHTE
N

Aankomende tochten

Drechtsteden
Zaterdag 2 juni

Rotterdam-Oost / Zuidplas
Zaterdag 23 juni

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

E 11.950,-€ 15.933,-, nú voor 15.933,-, nú voor€ 15.933,-, nú voor€

*Vraag naar de voorwaarden

Grando Bergambacht 
Transportstraat 28 tel.: 0182-352331, grando.nl

“Wij helpen u graag met 
een advies op maat.”

Fred Kreukniet
Ondernemer 
Grando Bergambacht

Grando. Koken. Baden. Genieten.

Voorjaarsvoordeel! 25% KORTING

Profiteer

nu!

E 7.100,-€ 9.466,-, nú voor 9.466,-, nú voor€ 9.466,-, nú voor€

Geniet nu van extra veel inspiratie en
spectaculaire voorjaarsacties!

Ontdek.



Kerkweg 170B 

Ouderkerk aan den IJssel 

0180-446960

dinsdag t/m donderdag    09.00-18.00 

vrijdag                                      09.00-20.00 

zaterdag                                  09.00-17.00

Bloemwerk Jacht  
      & 
   Hond

Interieur

Outdoor

Tuin 

- boeketten 
- baliestukken 
- afscheidsbloemwerk

Travel

- perkgoed en vaste planten 
- tuinaccessoires  
- tuingereedschap 
- tuinmeubelen 
- meststoffen en gewasbescherming 

Hiking

Tiendhoek

Trekking

- woonaccessoires 
- cadeauartikelen 
- kussens en plaids 
- kamerplanten 
- manden en potterie 
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