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Handen uit de mouwen
Voor u ligt de nieuwe presentatiegids voor
het voetbalseizoen 2013-2014. In het
afgelopen seizoen was het tot de allerlaatste
minuut spannend of Groote Lindt derdeklasser zou blijven of zou degraderen. Zelfs was
er in die allerlaatste minuut nog een kans op
een periodetitel. Een doldwaas einde van
een bewogen voetbalseizoen.
Het komende seizoen, moet voor Groote
Lindt veel veranderingen gaan brengen. Het
bestuur heeft de faciliteiten verstrekt om
twee toptrainers aan te trekken zodat het
voetbal technisch beleidsplan in uitvoering
kan worden gebracht.
Voor het eerste elftal is Miguel Muñoz als
trainer aangetrokken. Miguel is een zeer
ervaren en bevlogen trainer die Groote Lindt
gaat helpen om het opleidingsniveau bij de
selectie en bij de jeugd, dus over de hele

OVEr DE COVEr
Groote Lindt dankt haar bestaan aan een
aantal Lindtse jongens die op 19 augustus
1929 vonden dat er ook in buurtschap
Groote Lindt een voetbalclub behoorde te
zijn. Bijna 85 jaar later is er natuurlijk veel
veranderd, maar gelukkig ook veel gelijk
gebleven. Groote Lindt is dan ook bijzonder
trots op al haar leden, ouders, vrijwilligers,
en sponsors die dagelijks op enthousiaste
wijze invulling geven aan het motto `Groote
Lindt is meer dan voetbal`.

linie, op een hoger peil te brengen. Voor de
jeugd is Serge van den Hurk aangetrokken,
die in combinatie met Miguel de jeugdopleiding gaat verbeteren.
Zij kunnen dat niet alleen. Trainers coördinatoren, bestuursleden en individuele leden
zullen allemaal de handen uit de mouwen
moeten steken om er een succes van te
maken. In deze presentatiegids geven we u
weer een blik achter de schermen en vindt u
interessante interviews met onze (nieuwe)
trainers en de Gebroeders Van Deelen. Ook
wil ik u graag wijzen op de Groote Lindt
fanshop: leuke, alledaagse artikelen voorzien
van het Groote Lindt logo.
Een woord van dank aan onze adverteerders
en sponsoren die het financieel mogelijk
gemaakt hebben om deze gids uit te geven
en last but not least aan onze vrijwilligers die

in samenwerking met Jan Jaap Pruysen in
korte tijd deze gids hebben samengesteld.
Ik wens u veel leesplezier.
Piet Kok
Voorzitter vv Groote Lindt
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NieUW:
DE OFFICIËLE
GrOOTE LINDT
FANSHOP

Vanaf dit seizoen beschikt Groote Lindt over
een officiële fanshop. De Groote Lindt
fanshop is te bereiken via de speciale Fanshop
button op de homepage van
www.grootelindt.nl.

slabbetje en een teddy beer. Allen uiteraard
voorzien van het officiële Groote Lindt logo.
De fan artikelen worden binnen maximaal drie
werkdagen door POSTNL bij je thuisbezorgd.
Betalen? Dat doe je natuurlijk veilig met IDEAL.

In de fanshop kun je niet alleen een Groote
Lindt handdoek, rugzak en telefoon hoes
bestellen, maar bijvoorbeeld ook een romper,

Wil jij binnenkort ook je koffie of thee drinken
uit je eigen Groote Lindt mok? Kijk dan
vandaag nog op www.grootelindt.nl.

Groote Lindt:
Ook het komende seizoen zal v.v.
Groote Lindt aandacht besteden aan
versterking van de relaties met haar
maatschappelijke partners. Dit
betekent in de praktijk dat Groote
Lindt niet alleen zal meewerken aan
voetbalclinics in het basis- en
voortgezet onderwijs, activiteiten in
de wijken maar dat deze ook op de
eigen accommodatie georganiseerd
zullen worden.

Ten slotte gaan we samenwerken met
andere sportverenigingen en organisaties
die zich bezig houden met “bewegen”.
recent heeft v.v. Groote Lindt daarnaast het
label “meer dan voetbal” ontvangen van de
stichting Meer dan voetbal.

Verdere informatie is te vinden op de
websites: www.toppiecoach.nl,
www.mattiezwijndrecht.nl,
www.meerdanvoetbal.nl en de website
van de gemeente Zwijndrecht:
www. zwijndrecht.nl.

Het doel van al deze activiteiten is het
bewegen in het algemeen te stimuleren en
om de voetbalsport en onze vereniging in
het bijzonder onder de aandacht te
brengen. recente voorbeelden zijn de
wekelijkse Woensbalclub en het
Wijkenvoetbaltoernooi. Hierbij ontvangt
Groote Lindt ondersteuning van de
Toppie-sportcoaches die nu een jaar in
Zwijndrecht werkzaam actief zijn.
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Miguel Muñoz moet Groote
Lindt naar een hoger plan tillen
in een mooi avondzonnetje kijkt Miguel Muñoz tevreden om zich heen. De
57-jarige trainer is, na jaren geleden het tweede elftal te hebben getraind, terug
op het oude nest om de A-selectie onder zijn hoede te nemen. Naast het eerste
elftal zal Muñoz zich ook bezig houden met de jeugdopleiding. ‘’ik houd ervan om
iets op te bouwen’’, aldus de ervaren trainer.

6
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‘’Het verhaal van Groote Lindt sprak mij
direct aan’’, zegt Muñoz, die na zijn tijd bij
het tweede elftal nog regelmatig op de club
te vinden was. ‘’Ik woon natuurlijk vlakbij in
Hendrik – Ido - Ambacht en toen mijn twee
dochters besloten te gaan voetballen, kozen
zij voor Groote Lindt, dus dan krijg je wel
een binding met de club’’ In de tijd dat de
geboren Spanjaard het tweede elftal van
‘De Lindt’ trainde ging het een stuk beter
met de club. ‘’Toen was Groote Lindt één
van de grootste clubs uit de regio. Het
eerste elftal maakte toen grote stappen
voorwaarts, die vrij snel daarna ook weer
achterwaarts gingen. We spelen nu in de
derde klasse en we willen die stappen
omhoog wéér maken. Om daar te komen en
om, als we daar eenmaal zijn, niet direct
weer terug te vallen is er structuur nodig’’,
aldus Muñoz.
Volgens de nieuwe filosofie van Groote
Lindt moet die weg omhoog gerealiseerd
worden met voornamelijk ‘eigen jongens’.
‘’Ons eerste doel is om met onze eigen
middelen naar de tweede klasse te gaan.

Vanuit daar kunnen we doorgroeien. De
eerste klasse is ook niet meer wat het
geweest is. Ik denk dat het op lange termijn
best haalbaar moet zijn, maar dan moet het
goed zitten in de jeugdopleiding. Daarom
ben ik naast trainer van het eerste elftal dus
ook jeugdcoördinator geworden. Bijvoorbeeld: er komen dit jaar maar liefst tien
jongens van de A1 over naar de senioren.
Ongeacht het hun talent moeten deze
jongens wel begeleiding krijgen. Die
structuur miste een beetje bij Groote Lindt
en dat moeten we zo snel mogelijk
verbeteren.’’
De selectie voor het komende seizoen is,
met een aantal jeugdige aanvullingen, zo
goed als intact gebleven. Een nog jonger
elftal dus waar Muñoz naar eigen zeggen
wel goed mee uit de voeten kan. ‘’Het is
makkelijk om trainer te zijn van een elftal dat
al helemaal op elkaar ingespeeld is. Vaak
willen trainers met een relatief kleine
selectie en de beste spelers aan het seizoen
beginnen. Je hoeft die spelers dan bijna
niets meer te leren en dat vind ik een beetje
vreemd. Een trainer moet spelers juist beter
willen maken’’, zegt Muñoz die een puzzel
gebruikt als metafoor om het allemaal
duidelijk te maken. ‘’Een elftal bestaat uit elf
puzzelstukjes. Hoe hoger het niveau, hoe
makkelijker die stukjes in elkaar passen. We
spelen nu in de derde klasse en dat betekent
dat die puzzelstukjes nog niet allemaal op
elkaar aansluiten. Ze zijn nog ruw
en om dat aan te passen
kost gewoon tijd. Het is
een moeilijk proces en ik
hoop dat ik de tijd en
gelegenheid krijg om al
die puzzelstukjes in elkaar
te kunnen zetten.’’
De clubleiding lijkt hem die
tijd te willen geven. Muñoz
tekende voorlopig voor drie
seizoenen, maar ziet zichzelf wel in een
’Ferguson-rol’ oud worden bij Groote Lindt.
‘’Wat mij betreft blijf ik hier tien jaar of
langer, alleen moet er dan wel voldoende
uitdaging zijn voor mij’’, zegt de ‘opbouwtrainer’ die niet bang is voor wisselvalligheid
van zijn ploeg. ‘’Nee, ik heb nu 28 jaar
ervaring en moet dat overbrengen op mijn
spelers. Die ervaring hoeft niet per sé in het
veld te staan, maar kan ook in de persoon
van een trainer daarbuiten. Ik heb liever een
wisselvallige speler van achttien met veel
kwaliteiten dan een ervaren dertiger die ik
niks meer kan leren.’’

Miguel Muñoz komt dus met grote
ambities naar de club. Zijn taak als
jeugdcoördinator zal waarschijnlijk nog de
moeilijkste klus worden. ‘’Iets waar het een
aantal jaar fout is gegaan kun je niet in één
jaar weer rechtzetten. Als je elk jaar jezelf,
dus in dit geval de jeugdopleiding,
verbetert met twintig procent heb je het
goed gedaan. Na vijf jaar moet er dan een
volledige omslag hebben plaatsgevonden.
Op de korte termijn moeten we zorgen dat
er duidelijkheid is. Qua trainingstijden, welk
team traint wanneer of welke oefenstof
gaan we gebruiken. Daar moet een
duidelijke structuur in komen.’’
Ook een revolutionaire verandering is het
speler volgsysteem wat Groote Lindt gaat
gebruiken in de toekomst. ‘’Elke trainer
zorgt ervoor dat over elke speler gegevens
worden bijgehouden’’, legt Muñoz uit. ‘’Die
gegevens kunnen wij dan volgen en vanuit
die gegevens kunnen statistieken worden
opgemaakt en kunnen we zien waar
kinderen tekortschieten of achterlopen in
hun ontwikkeling. Mijn visie over de
voetbalschool is dat er dan externe trainers
worden aangesteld om die jonge spelertjes te trainen op hun gebreken. Er wordt
veel meer gelet op het individu en zo
kunnen we ook een veel betere indeling
maken.
Hierdoor maken we als club grote stappen.’’ In de toekomst kunnen alle jeugdleden misschien zelfs een rapport verwachten met cijfers die hun vaardigheden
beoordelen. ‘’Dat is wel waar we uiteindelijk naar toe willen. Een rapport liegt niet.
Als je op school een vier voor rekenen
hebt, ben je niet goed in rekenen. Zo werkt
het in het voetbal ook bij bijvoorbeeld
koppen of passen. Dit alles moet de
fundering worden om met het eerste elftal
van Groote Lindt naar een hoger niveau te
komen. Als het eerste elftal nu vier keer
achter elkaar kampioen wordt, is Groote
Lindt als club nog steeds niks. De jeugd en
het eerste elftal moeten evenredig lopen.
Als het eerste promoveert, promoveert de
hele club en niet alleen het eerste.
Daarvoor moet je dus een goede fundering hebben staan in de jeugd. Ik heb het
gevoel dat iedereen binnen Groote Lindt
dat ook beseft of gaat beseffen. Ik heb er
echt ontzettend veel zin in’’, besluit Muñoz
die zich met de temperaturen tijdens de
eerste trainingen, gehuld in korte broek
met zonnebril, naar eigen zeggen bijna
een trainer in Zuid-Amerika voelde.
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Anders denken in klimaatoplossingen

Heeboss Service & Onderhoud
Heeboss Service & Onderhoud is de partner
voor het optimaal laten functioneren van uw
klimaatbeheersing- en luchtbehandelingsinstallaties.
Deze installaties variëren van een enkele
airconditioner thuis, in het MKB of in winkel tot
uitgebreide installaties in kantoorpanden, scholen,
serverruimtes of laboratoria.
Professioneel onderhoud verlengt de levensduur
van uw systeem en zorgt voor een verbeterd
rendement en een verhoogde bedrijfszekerheid.
Door de ruime ervaring van onze onderhoudstechnici in alle aspecten van de klimaattechniek
heeft u de zekerheid van een optimaal functionerend
systeem, resulterend in een aangenaam en stabiel
binnenklimaat.

ADVISERING I ONDERSTEUNING I TOTAALOPLOSSING

Wilt u meer informatie?
Kijkt u dan eens op
www.heeboss.nl

Heeboss Service en Onderhoud I 078 - 699 00 10 I www.heeboss.nl
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DE NIEUWE TOLEDO
DE SPORTIEFSTE SEDAN IN ZIJN KLASSE

ENJOYNEERING
MEER HEB JE NIET NODIG
Bij de nieuwe SEAT Toledo draait het niet alleen maar om stijl, het is ook een degelijke auto. Met de 7-traps DSG-versnellingsbak, schakelt hij moeiteloos en vloeiend en lijkt hij over de weg te
vliegen. De nieuwe Toledo is zuiniger dan ooit, dankzij onze Ecomotive motoren die minder brandstof verbruiken en de uitstoot terugbrengen tot slechts 104 g/km. Met onze reeks van TSI- en
TDI-motoren, hadden we maar een doel voor ogen: de meest betrouwbare motoren op de weg creëren.
DE SEAT TOLEDO IS ER AL VANAF € 14.950,-

SEAT.NL

Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Toledo: 3,9 - 5,9 (1:25,6 - 1: 16,9), CO2-emissie g/km 104 - 137. Er is al een SEAT Toledo vanaf € 14.950,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’ en
zolang de voorraad strekt. SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V., Leusden. De getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Zolang de voorraad strekt. Vraag naar de voorwaarden.

Dordrecht Laan der Verenigde Naties 55 • 078 - 632 22 22
Ridderkerk (servicevestiging) Wolweverstraat 2 • 0180 - 48 36 66
Oud-Beijerland (servicevestiging) Prinses Irenestraat 7 • 0186 - 614466
Zwijndrecht (servicevestiging) Langeweg 350 • 078 - 612 67 55

DrukwerkLab.nl
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Larry Nelson focust zich weer
volledig op het tweede elftal
Larry Nelson staat voor een tweede seizoen als hoofdtrainer van het tweede elftal.
in zijn debuutjaar werd hij met Groote Lindt 2 vierde in de reserve eerste klasse en
speelde Groote Lindt 1 zich onder zijn leiding toch nog veilig. Na de eerste training
van het nieuwe seizoen blikt Nelson, samen met zijn assistent Bob Lansbergen,
terug op een bijzonder vorig seizoen en kijken zij samen vooruit op het seizoen
2013/2014.
‘’Het begin van vorig seizoen was hoopgevend’’, weet Nelson zich nog te herinneren.
‘’We hadden een mix van spelers uit het
oude tweede en nieuwe jongens van het
derde en A1. Dat was even zoeken, maar
vanaf de eerste training werd er door heel
de groep scherp getraind. We speelden een
uitstekende voorbereiding, maar verloren
de eerste speeldag met 5-1 van de latere
kampioen SVV’65.’’ Toch lieten Nelson en
Lansbergen zich niet van de wijs brengen
na dit teleurstellende begin van de
competitie. ‘’We hielden vast aan onze
opstelling en wonnen daarna wél,’’ vult
Lansbergen aan. Onze doelstelling van veilig
spelen hebben we daarna vrij snel naar
boven bijgesteld.

Dat resulteerde uiteindelijk tot het halen van
de nacompetitie, maar stonden we aan het
eind van het seizoen wel met lege handen.’’
Aan het einde van het seizoen stond Bob
Lansbergen een tijd in zijn eentje voor de
groep. De hoofdtrainer, Larry Nelson, moest
het gat tijdelijk opvullen na het vertrek van
trainer Arthur Dorré. ‘De Lindt’ stond op een
vrij uitzichtloze positie op de ranglijst, maar
nadat Nelson de honneurs waarnam
kwamen de punten ineens wel. ‘’Ik had eerlijk
gezegd niet meer verwacht dat Dorré nog
weg zou worden gestuurd,’’ zegt Nelson, die
liever niet meer uitgebreid terugblikt op die
laatste wedstrijden. ‘’Er is nu al zoveel over
gezegd en geschreven. Natuurlijk ben ik er
trots op dat we er met z’n allen in geslaagd
zijn om erin te blijven, maar ik wil me nu veel
liever focussen op het tweede elftal.’’
Lansbergen, die in deze periode even aan het
hoofdtrainerschap kon ruiken, deelt die
mening en heeft voorlopig nog niet de
ambitie om zelf eindverantwoordelijk te zijn.
‘’Nee, ik vind het veel leuker om samen met
Larry te trainen’’, geeft Lansbergen toe.

‘’Het was ook geen probleem om die
trainingen vorig seizoen over te nemen,
maar voorlopig heb ik nog niet de ambitie
om die hoofdverantwoordelijkheid te
dragen.’’
Nelson en Lansbergen lijken na één seizoen
dus al prima op elkaar aangesloten. Over
elkaars kwaliteiten zijn zij dan ook zeer te
spreken. ‘’Bob zoekt vaak de makkelijke
oplossing. Soms denk ik veel te veel over
dingen na. ‘Waarom doen we het niet
gewoon zus of zo, Larry?’, vraagt hij dan
bijvoorbeeld. Heel fijn om iemand als Bob
erbij te hebben. We vullen elkaar goed aan.’’
Lansbergen knikt. ‘’Ik vind vooral het proces
van vorig seizoen mooi. We begonnen met
een nieuwe groep en een nieuwe trainer. Als
je dan het begin ziet en waar we uiteindelijk
geëindigd zijn als groep, vind ik dat Larry dat
heel knap voor elkaar gekregen heeft. Hij
doet altijd een beetje laconiek, maar de
trainingen zijn altijd super scherp en de
jongens weten wat ze aan hem hebben’’,
besluit Lansbergen
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‘’Groote Lindt
zal altijd onze
club blijven’’
iedere jonge voetballer droomt ervan: profvoetballer worden. Het is een wens van velen, die maar door weinigen wordt
gerealiseerd. Voor de tweelingbroertjes jordy en Yorik van Deelen lijkt deze droom werkelijkheid te worden. De kersverse
twintigers gaan voor een kans in het betaalde voetbal. Zij doorliepen bij Feyenoord bijna de gehele jeugdopleiding. jordy gaat
nu voor een kans bij Feyenoord 1, terwijl Yorik aan het begin van vorig seizoen voor een avontuur bij NAC Breda koos.
Voordat ze bij Feyenoord terecht kwamen
speelden de geboren Zwijndrechters bij
Groote Lindt, de club waar op dat moment
hun vader speelde. ‘’We waren een jaar of
zes’’, herinnert Jordy zich. ‘’We waren thuis
altijd met een bal bezig en toen de vraag
van mijn vader kwam of we op voetbal
wilden, hoefden we daar niet lang over na te
denken. ‘’We begonnen in F5’’, vult Yorik aan.
‘’Na een halfjaar mochten we al naar F1, waar
we direct kampioen mee werden.’’ In het
jaar van hun eerste kampioenschap als
voetballer vielen zij op bij de scouts van
Feyenoord. Jordy weet zich nog precies te
herinneren bij welke wedstrijd die scout
aanwezig was. ‘’Dat was uit bij Drechtstreek.
Na die wedstrijd werden we door die
desbetreffende scout gebeld met de
mededeling dat we mee konden trainen. Als
we de trainingen goed zouden doorstaan
mochten we wedstrijden spelen en daarna
zouden er een aantal jongens uitgekozen
worden. Uiteindelijk mochten Yorik en ik dus
bij Feyenoord blijven.’’
In het begin was het nog even wennen voor
de kleine Van Deelens. ‘’Je merkte wel dat er
iets anders van je gevraagd werd’’, zegt
Yorik. Bij Groote Lindt trainden we maar één
keer op woensdagmiddag en bij Feyenoord
werd dat twee en later drie keer in de week.
We werden goed opgevangen en dat
zorgde ervoor dat we ons direct thuis
voelden bij de club.’’ ‘’Ook het reizen was
natuurlijk even wennen’’, meent Jordy in de
tuin van het huis van zijn ouders waar je de
velden van Groote Lindt bijna kon ruiken.
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‘’Vroeger konden we lekker op de fiets naar
Groote Lindt en toen werden we ineens
opgehaald door een busje. Dat busje haalde
ons dan na school op voor een training en
bracht ons daarna weer keurig thuis. Alles
was prima geregeld.’’
In de tijd dat Jordy en Yorik in rotterdam
Zuid voetbalden, vergaten zij Groote Lindt
niet. ‘’Nee, we kwamen nog vaak een kijkje
nemen bij Groote Lindt. Vroeger wat vaker
dan nu, omdat we nu zelf veel wedstrijden
hebben of moeten trainen, maar als het
mogelijk is zijn wij zeker langs de lijn te
vinden’’, zegt Jordy die het samen met Yorik
bijzonder spijtig vindt dat de club wat is
afgezakt. ‘’Vroeger speelde Groote Lindt nog
hoofdklasse of eerste klasse en dan is het
jammer dat ze nu in de derde klasse
uitkomen’’, betreurt Yorik die de toekomst

van ‘De Lindt’ echter wel positief inziet. ‘’Het
is goed dat ze nu zich veel gaan bezighouden met de jeugdopleiding. Het is zo zonde
dat er in het verleden jongens zijn overstapt
naar VVGZ of Pelikaan. Ik heb er alle
vertrouwen in dat de club er weer bovenop
kan komen en hoop dat ze met de jeugd
een beetje kunnen doorbreken.’’
Op persoonlijk vlak wil de tweeling dit jaar
natuurlijk ook doorbreken. Yorik zit momenteel bij NAC, nadat hij bij Feyenoord geen
uitzicht meer had op het halen van De Kuip.
‘’Ik speel nu mijn wedstrijden op maandagavond bij de beloften van NAC. Ik train al af
en toe mee met het eerste en wil nu zo snel
mogelijk daar aansluiten.

Daarvoor moet ik nu eerst goed presteren
bij Jong NAC’’, aldus de ambitieuze Yorik die
zich net als zijn broer Jordy op de rechtsbackpositie richt. ‘’Vanaf de F’jes tot de A’tjes
hebben we samengespeeld. Ik speelde
linksback en Jordy was toen al rechtsback.’’
Uiteindelijk tekende Jordy een contract bij
Feyenoord en krijgt dit seizoen de kans van
ronald Koeman om zich te laten zien. ‘’Vorig
jaar was ik verhuurd aan Excelsior om
ervaring op te doen. Nu mag ik het bij
Feyenoord laten zien en ik ga ervoor de
tweede rechtsback achter Darryl Janmaat te
worden. Mijn ultieme doel is om de vaste
rechtsback in Feyenoord 1 te worden’’
Tweelingbroers die allebei op dezelfde
positie spelen. Je eigen broer is dan in feiten
je grootste concurrent. Van jaloezie is in
huize Van Deelen echter geen sprake.
‘’Ik ben juist harstikke trots op wat Jordy
nu presteert en hoop dat hij het
fantastisch gaat doen bij Feyenoord.
Natuurlijk is het moeilijk om niet meer
samen te spelen en Feyenoord te
verlaten, maar ik kan het ook via een
andere weg halen’’, zegt Yorik die er toch
stiekem van droomt om ooit weer
samen met zijn broer te kunnen spelen.
Jordy is het met hem eens. ‘’Dat zou heel
mooi zijn, alleen wordt het wel moeilijk
omdat we allebei rechtsback zijn. We
kunnen helaas niet altijd met elkaar
blijven voetballen. We moeten onze eigen
weg uitstippelen en dan zien we wel wat
de toekomst brengt.’’
Die (verre) toekomst ligt misschien wel bij
Groote Lindt. ‘’We zijn begonnen bij Groote
Lindt, dus dat zal altijd onze club blijven.
Jordy en ik hebben ons trainersdiploma
bijvoorbeeld al gehaald en vinden training
geven erg leuk. Ik weet nu natuurlijk nog
niet wat ik na mijn carrière wil gaan doen,
maar (jeugd)trainer lijkt me erg leuk en ik
sluit zeker niet uit dat dit bij Groote Lindt zal
zijn.’’ ‘’Jonge voetballers helpen beter te
worden trekt mij ook wel aan’’, vult Jordy
aan die nog wel wat tips heeft voor de
jonge jongens van Groote Lindt nu. ‘’Altijd
goed en hard blijven trainen is natuurlijk
belangrijk, als het een keer tegenzit niet
opgeven, maar gewoon door blijven gaan
en echt leven voor je sport. Maar het
allerbelangrijkste aspect blijft toch echt dat
je het leuk vindt.’’ En zonder zijn broer aan te
kijken zeggen Yorik en Jordy tegelijk
dezelfde woorden: ‘’je moet er plezier in
hebben.’’
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doelpunten
vragen

We stelden 30 vragen aan rick Schuurmans: winnaar topscorer klassement 2012-2013.
rick (vorig seizoen spelend in de A1) was afgelopen seizoen met 30 competitie
doelpunten de winnaar van het installatie bedrijf D. Leensvaar topscorer klassement
editie 2012-2013. Wij stelden hem voor de presentatie gids 30 vragen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Naam?

rick Schuurmans

Geboortedatum?

18-07-1994

Burgerlijke staat?

Ongehuwd

Beroep?

Horeca

Aantal doelpunten ‘12-’13?

56 waarvan 30 competitiedoelpunten

Lid van Groote Lindt sinds?

1999

Heb je nog bij andere clubs gevoetbald?

Nee

Favoriete positie?

Spits

Beste trainer Groote Lindt?

Herm van Gelderen en Andre Bol

Beste speler Groote Lindt?

Steven Kramer

Leukste onderdeel van de training?

Partijen

Minst leuke onderdeel van de training?

Conditietraining

Hoe vaak ben je kampioen geworden?

2x

Leukste herinnering met of bij Groote Lindt?

Het winnen van de bekerfinale in A1, 2 jaar geleden

in welke wedstrijd scoorde je de meeste goals? Vorig seizoen tegen Wieldrecht thuis, 4 keer
Wat was de mooiste goal?

Vorig seizoen thuis tegen Groot-ammers, van ver en een lastige hoek

Wat was de belangrijkste goal?
Merk voetbalschoenen?

Persoonlijk vond ik de 2 belangrijkste goals tegen Pelikaan vorig seizoen met
onder de 23, waarin we 5-1 wonnen
Adidas

Kunstgras of natuurgras?

Natuurgras

Favoriete club Nederland?

Feyenoord

Favoriete club buitenland?

Manchester United

Beste speler in Nederland?

Graziano Pelle

Beste speler in buitenland?

Zlatan Ibrahimovic

Mooiste tenue Nederland?

Thuisshirt van Feyenoord

Mooiste tenue buitenland?

Het nieuwe thuisshirt van PSG

Vi of Studio voetbal?

VI

Welke nationale of internationale wedstrijd
zou je wel eens bij willen wonen?

De klassieker; Feyenoord-Ajax en El classico; Barcelona-real Madrid

28

Welke sport had je willen doen als
je niet was gaan voetballen?

Een vechtsport

29
30

Hoe ziet je voetbalcarrière er over 5 jaar uit?

In het 1e van De Lindt

Wordt je volgend seizoen weer topscorer?

Ja, hèhè
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NIEUWE SPELErS

....................
Ook dit jaar zitten er weer nieuwe jongens bij de selectie van Groote Lindt. Binnen de selectie van trainer Miguel Muñoz zijn dit
seizoen vier nieuwe gezichten te bewonderen. tevens kozen twee oude bekenden Steven Kramer en Danny Muller ervoor terug
te keren naar ‘De Lindt’. Over de doelstelling voor het nieuwe seizoen is bijna iedereen het eens: een periodetitel.

Naam:
Leeftijd:
Positie:
Vorige club(s):

Anthony Martin Bos
19 jaar
Verdediger
rVVH

Naam:
Leeftijd:
Positie:
Vorige club(s):

Danny Muller
25 jaar
Linksback
Groote Lindt en Pelikaan

Waarom Groote Lindt?
‘’Na veertien jaar bij rVVH in ridderkerk te hebben gespeeld was ik
toe aan een nieuwe uitdaging. Ik hoorde goede verhalen over
Groote Lindt en zag hier mogelijkheden mezelf te kunnen ontwikkelen onder de nieuwe trainer.’’

Waarom terug naar Groote Lindt?
‘’Ik was nooit van plan hier weg te gaan, maar kon het niet goed
vinden met de trainer waardoor ik weg ben gegaan. Nu is de situatie
helemaal anders met een nieuwe trainer en een jonge groep. Wat
mij betreft ga ik hier nooit meer weg.’’

Persoonlijke doelstelling
‘’Mijn persoonlijke doelstelling dit jaar is om me goed door te
ontwikkelen om bij de selectie te blijven. In de loop van het seizoen
wil ik uiteindelijk wel mijn minuten mee pakken in het eerste elftal.’’

Persoonlijke doelstelling
‘’We hebben natuurlijk een jonge groep en ik denk dat ik met mijn
ervaring wel wat kan betekenen binnen de selectie.’’

Doelstelling met het team:
‘’Ik denk dat het voor ons een realistische doelstelling is om mee te
doen om de bovenste plaatsen. Misschien kunnen we zelfs een
periode te pakken, zodat we mee kunnen strijden om promotie naar
de tweede klasse.’’

Naam :
Leeftijd:
Positie:
Vorige club(s):

Doelstelling met het team
‘’We moeten als team zo hoog mogelijk eindigen en voor een
periodetitel gaan.’’

Steven Kramer
24
Aanvallende middenvelder
Groote Lindt ,FC Dordrecht (jeugd) en Pelikaan

Waarom terug naar Groote Lindt?
‘’Ik heb altijd hoger willen voetballen dan de derde klasse waar
Groote Lindt ook dit jaar weer is ingedeeld. Dat stapje hogerop heb
ik altijd graag met Groote Lindt zelf willen maken, maar dat lukte niet.
Na een aantal aanpassingen binnen de club heb ik besloten dat ik er
dit seizoen wederom voor wil gaan. Tevens zijn er ook meer
‘voetballende’ spelers nu in de selectie en dat is toch waar ik van
houd. Ik hoop via deze weg mezelf verder te ontwikkelen voor een
hoger niveau. Dit kan bij Groote Lindt of later bij een andere club.’’
Persoonlijke doelstelling
‘’Het belangrijkste voor mij is het terugvinden van het plezier in het
voetbal wat ik een beetje was kwijtgeraakt. Verder wil ik belangrijk
zijn voor de ploeg in de wedstrijden die gaan volgen.’’
Doelstelling met het team
‘’We moeten zorgen dat we een hechte groep worden en proberen
te promoveren naar de tweede klasse.’’
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Sander van Strien, Steven Kramer en Danny Muller
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Naam:
Leeftijd:
Positie:
Vorige club(s):

Wesley de Snoo
21 jaar
Centrale Middenvelder
ASWH, rijsoord en Pelikaan

Waarom Groote Lindt?
‘’De laatste seizoenen heb ik niet veel gespeeld en wil bij Groote
Lindt weer aan het voetballen komen. Verder spelen hier veel
bekenden van mij en dat speelde uiteraard ook mee in de keuze
voor Groote Lindt.’’
Persoonlijke doelstelling
‘’Mijn persoonlijke doelstelling is om veel minuten te maken in het
eerste. Ik heb het gemist om elke week lekker te kunnen voetballen
en dat wil ik dit seizoen zeker gaan doen’’
Doelstelling met het team:
‘’We moeten proberen bij de eerste zes te eindigen en eventueel een
periodetitel te pakken.’’
Naam:
Leeftijd:
Positie:
Vorige club(s):

Sander van Strien
23 jaar
Keeper
Groote Lindt, Feyenoord AV, Nieuw-Lekkerland en
Pelikaan

Waarom Groote Lindt?
‘’Ik ken de club goed, omdat ik hier heel de jeugd gespeeld heb.
Toen ik werd benaderd door Dave Klootwijk wilde ik graag een keer

praten en luisteren naar de plannen van de club. Die plannen
bevielen mij uitstekend en wilde hier graag deel van uitmaken.’’
Persoonlijke doelstelling
‘’Eerste keeper worden en zo persoonlijk stappen maken.’’
Doelstelling met het team:
‘’De nacompetitie halen door middel van het winnen van een
periodetitel.’’
Naam:
Leeftijd:
Positie:
Vorige club(s):

Tim Willemsteijn
19 jaar
Centrale Verdediger
IFC

Waarom Groote Lindt?
‘’Bij IFC zag ik geen kans om in het eerste te spelen en zou daar in het
tweede terecht komen. Toen kwam Groote Lindt en ik ben ervan
overtuigd dat ik hier in het eerste meer kan leren dan in het tweede
van IFC.’’
Persoonlijke doelstelling
‘’Ik wil hier zoveel mogelijk spelen en veel leren. In eerste instantie
om later weer terug te keren naar IFC, maar als ik me hier beter kan
ontwikkelen blijf ik hier.’’
Doelstelling met het team
‘’We moeten zolang mogelijk meedoen om de titel, vind ik. Een
echte doelstelling moet de periodetitel worden.’’
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Op de elftalfoto ontbreken Steven Uijl en Nardo Kraaijeveld.
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teamindelingen
GROOTE LINDT 1
3E KLASSE C
Ameide 1
ASH 1
De Alblas 1
DFC 1
EBOH 1
Groot-Ammers 1
Groote Lindt 1
GSC/ODS 1
Herovina 1
Papendrecht 1
Peursum 1
SC Amstelwijck 1
VVAC 1
ZBC’97 1

GROOTE LINDT 2
1E KLASSE A
Arnemuiden 2
De Alblas 2
De Meeuwen 2
Drechtstreek 2
EBOH 2
Groote Lindt 2
Hoek 2
LrC 3
Oostkapelle 2
Pelikaan 3
rijsoord 2
Tern.Boys 2
Wieldrecht 2
Zaamslag 2

GROOTE LINDT 3
3E KLASSE D
De Alblas 3
Drechtstreek 3
Groote Lindt 3
GSC/ODS 2
Heerjansdam 4
Nieuw Lekkerland 3
Oranje Wit 3
Pelikaan 5
rijsoord 5
Streefkerk 2
VVGZ 4
ZBC’97 2

GROOTE LINDT 4
3E KLASSE E
ASWH 4
Drechtstreek 4
Dubbeldam 2
EBOH 3
Groote Lindt 4
Hardinxveld 3
Nieuw Lekkerland 4
Oranje Wit 4
rijsoord 6
SC Amstelwijck 2
Sliedrecht 4
Stedoco 3

GROOTE LINDT 5
5E KLASSE 10
Alblasserdam 5
De Alblas 6
De Zwerver 5
Groote Lindt 5
Hardinxveld 8
Heerjansdam 7
Oranje Wit 10
Papendrecht 5
Pelikaan 11
Sliedrecht 10
VVGZ 7
ZBC’97 6

GROOTE LINDT 6
5E KLASSE 11
ASWH 8
Drechtstreek 8
EBOH 6
Groote Lindt 6
GSC/ODS 4
Hardinxveld 7
Nieuw Lekkerland 8
Oranje Wit 9
Pelikaan 10
Streefkerk 3
Wieldrecht 7
ZBC’97 7

GROOTE LINDT 7
5E KLASSE 14
ASWH 7
De Alblas 7
Groot-Ammers 4
Groote Lindt 7
Hardinxveld 9
Pelikaan 12
Peursum 5
Sliedrecht 12
Stedoco 4
sv Meerkerk 5
VVAC 7

GROOTE LINDT A1
1E KLASSE 13
Dubbeldam A1
EBOH A1
Groot-Ammers A1
Groote Lindt A1
Hardinxveld A1
Heerjansdam A1
IFC A1
Nieuw Lekkerland A1
Oranje Wit A2
rijsoord A1
sv Meerkerk A1
Wieldrecht A1

GROOTE LINDT B1
3E KLASSE B35
Alblasserdam B2
De Zwerver B1
DFC B1
Drechtstreek B2
Groote Lindt/ZBC’97
B1
GSC/ODS B1
Hardinxveld B2
OMC B1
Oranje Wit B4
SSW B1
VVGZ B2

GROOTE LINDT C1
3E KLASSE C37
ASWH C2
Drechtstreek C2
Dubbeldam C2
Groote Lindt C1
IFC C2
OMC C1
Oranje Wit C3
Papendrecht C2
rKsv rCD C1
SC Emma C2
VVGZ C2
Wieldrecht C2

GROOTE LINDT D1
3E KLASSE D36
Alblasserdam D1
ASWH D2
Drechtstreek D2
Groote Lindt D1
SC Amstelwijck D1
ST GSC/ODS

GROOTE LINDT D2
4e klasse D63
ASWH D4
Drechtstreek D4
Dubbeldam D4
Groote Lindt D2
Oranje Wit D6
rKsv rCD D2

GROOTE LINDT D3
5E KLASSE D132
ASWH D5
Drechtstreek D6
Groote Lindt D3
Oranje Wit D9
Pelikaan D4
rijsoord D3G

GROOTE LINDT E1
HOOFDKLASSE C
ASWH E1
Drechtstreek E1
Dubbeldam E1
Groote Lindt E1
Hardinxveld E1
Oranje Wit E1
Oranje Wit E2
Papendrecht E1
Pelikaan E1
Sliedrecht E1
VVGZ E1
Wieldrecht E1

GROOTE LINDT E2
3E KLASSE E313
Alblasserdam E2
ASWH E4
DFC E2
Groote Lindt E2
Oranje Wit E7
rijsoord E2

GROOTE LINDT E3
4E KLASSE E446
ASWH E8
Drechtstreek E9
Dubbeldam E7
Groote Lindt E3
OMC E2
Oranje Wit E10

GROOTE LINDT E4
4E KLASSE E451
De Alblas E6
Drechtstreek E12
Dubbeldam E11
Groote Lindt E4
Hardinxveld E8
Sliedrecht E10

GROOTE LINDT F1
HOOFDKLASSE C
ASWH F1
Drechtstreek F1
Dubbeldam F1
Groote Lindt F1
Hardinxveld F1
Oranje Wit F1
Oranje Wit F2
Papendrecht F1
Pelikaan F1
Sleeuwijk F1
Sliedrecht F1
Wieldrecht F1

GROOTE LINDT F2
2E KLASSE F33
Dubbeldam F4
Groote Lindt F2
Heerjansdam F2
Oranje Wit F5
Pelikaan F2
VVGZ F3

GROOTE LINDT F3
3E KLASSE F316
ASWH F6
Drechtstreek F6
Dubbeldam F6
Groote Lindt F3
Papendrecht F3
VVGZ F4

GROOTE LINDT F4
4E KLASSE F439
Drechtstreek F8
Dubbeldam F9
Groote Lindt F4
Heerjansdam F5G
IFC F6
VVGZ F7

MINIPUPILLEN
3E KLASSE M283
De Alblas MP2
DFC MP1
Drechtstreek MP2
Groote Lindt MP1
IFC MP2
Wieldrecht MP2
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Elke dag bijzonder. De nieuwe ŠKODA Octavia Combi.

Brandstofverbruik gemiddeld 3,8-6,1 l/100 km (1 op 16,3-26,3) CO2 emissie 99-141 g/km.

ŠKODA Octavia Combi al vanaf € 20.770,ŠKODA presenteert de nieuwe ŠKODA Octavia Combi. De nieuwe Octavia Combi biedt ongekend veel ruimte voor u en uw passagiers. En dan hebben we nog niet eens gesproken
over de bagageruimte. Wat dacht u van 610 liter inhoud die gemakkelijk bereikbaar is door de grote vijfde deur. Ontdek ook de slimme systemen in de nieuwe Octavia Combi die alle
inzittenden verregaand beschermen. Zoals Front Assist, om kop-staart botsingen te voorkomen. Of Lane Assist dat corrigerend ingrijpt als u onbedoeld van rijstrook verwisselt.

A-label

Maak vandaag al bijzonder en ga naar skoda.nl/nieuweoctavia.

Bijtelling vanaf € 145,- p/m.
www.skoda.nl

Genoemde vanaf prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Genoemde bijtelling is o.b.v. een 42% inkomensschaal. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding
kan meeruitvoeringen bevatten. De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan
daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

AMES AUTOBEDRIJF B.V.
Laan der Verenigde Naties 109, 3316 AK Dordrecht, Tel. 078 - 633 83 38. Fax. 078 - 613 11 91
info@ames.nl, www.ames.nl, Tijdelijk gevestigd in de SEAT showroom op nummer 55.

0110432.pdf 1

0110491.pdf 1

vindt u een goede
voorbereiding
net zo belangrijk
als de match zelf?

23-8-2013 11:05:40

Als u niets aan het toeval wil overlaten, regisseer dan nu
al zelf uw uitvaart op internet.
DenO biedt daarvoor uitgebreide mogelijkheden waarmee aan ieders wensen tegemoet wordt gekomen.
Bij DenO is bijna alles mogelijk en gaat de zorg verder
dan de uitvaart alleen.
Bezoek ons op internet!

C e n t ra a l m e l d n u m m e r o v e r l i j d e n :
0 8 0 0 – 0 9 9 5 5 1 5 ( g ra t i s )
Vo o r d i r e c t e h u l p : 7 d a g e n p e r w e e k ,
2 4 u u r p e r d a g b e r e i k b a a r.

www.uitvaartdordrecht.nl

DrukwerkLab.nl

3-9-2013
0110495.pdf
13:10:12 1

3-9-2013 11:44:21

seizoen 2013 - 2014

Serge van den Hurk

Staat te popelen
om met de jeugd
aan de slag te gaan

‘’Samen met Miguel Muñoz Groote Lindt naar een hoger
plan tillen’’, spreekt Serge van den Hurk uit. Het is de
ambitie die de 43-jarige nieuwe trainer van A1 deelt met de
nieuwe jeugdcoördinator van de club. De twee kennen
elkaar van vroeger en na een gesprek met zowel Muñoz als
de clubleiding was de keuze voor Van den Hurk snel
gemaakt.
Van den Hurk trainde afgelopen vijf jaar bij het Ambachtse IFC.
‘’Daarvoor trainde en speelde ik bij Strijen’’, blikt Van den Hurk terug,
die op 34-jarige leeftijd moest stoppen met voetballen door een
knieblessure. ‘’Na mijn periode als speler heb ik bij Strijen bijna alle
jeugdteams doorlopen als trainer. Vijf jaar geleden ben ik dus
begonnen bij IFC als trainer van D1 en heb ook daar van de F’jes tot
aan de A’tjes training gegeven. Afgelopen seizoen kreeg ik het privé
erg druk en heb in januari besloten, mede doordat er bij IFC
bepaalde dingen waren gebeurd waar ik het niet helemaal mee eens
was, om daar weg te gaan.’’
De veelzijdige jeugdtrainer werd in de maanden daarna telefonisch
benaderd door Groote Lindt en was direct enthousiast. ‘’Er werd mij
gevraagd of ik mee wilde werken om de club weer op de kaart te
zetten. Ik ben hier negentien jaar geleden ook al trainer geweest van
de A1 en toen was de club nog echt in opkomst. Met Strijen speelde
ik in de eerste klasse nog tegen Groote Lindt en zag ze de afgelopen
tijd steeds verder afzakken. Wat mij vooral zeer deed was dat ik bij

IFC veel jeugdige spelers van Groote Lindt zag overkomen. Ik heb
toen aan een paar mensen binnen de club gevraagd waar dat aan
lag en zij vertelden mij dat Groote Lindt in het verleden niet genoeg
met de jeugd bezig is geweest. Na een aantal gesprekken met
Miguel kwam ik er vrij snel achter dat de club dit vanaf dit seizoen
wél gaat doen.’’
De samenwerking met Miguel Muñoz werd vorig seizoen al bij Van
den Hurks oude club IFC besproken. ‘’Zijn dochters spelen natuurlijk
bij IFC en heb hem daar een aantal keer gesproken. Ik weet hoe
bevlogen Miguel is met het spelletje en ook zijn enthousiasme en
visie op het voetbal spreken mij erg aan. We zijn allebei voetbaltrainers. Dat betekent dat wij vanuit de verdediging gaan ‘voetballen’ en
de bal niet blind naar voren knallen. Op dit soort dingen zitten wij
gewoon heel erg op één lijn’’, aldus Van den Hurk, die het natuurlijk
niet alleen voor Muñoz naar Groote Lindt is gekomen.
‘’Ik wil heel graag dat er bij Groote Lindt zo enthousiast gewerkt
wordt, dat de kinderen die hier voetballen ook daadwerkelijk bij de
club blijven. Het mag niet meer zo zijn dat er jongens van ons meer
plezier kunnen vinden bij VVGZ, Pelikaan of IFC. Jongens van Groote
Lindt moeten bij de club blijven en moeten, naast het feit dat ze het
allemaal naar hun zin hebben, proberen om in het eerste elftal te
komen. Spelers naar hun persoonlijk hoogste niveau brengen is mijn
grote doelstelling,’’ besluit de trainer van Groote Lindt A1.
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rolt de rode loper voor u uit

Schade?

LEREN KUN JE LEREN

U kiest voor...

BiJLEs, pRivé-LEs EN BEELd EN BREiN tRaiNiNg
www.kind-voorop.nl
info@kind-voorop.nl • tel.: 06-24512560

Neem snel contact op met uw Five Star bedrijf, wij geven een…
• gratis prijsopgave • uitstekende service • volledige garantie
• gratis haal- en brengservice van uw auto • kleurjuist herstel

Dat is nog lang niet alles... als Focwa garantiebedrijf scoren we met de volgende pluspunten: 4 jaarUw
garantie
op ons werk
• Overname
fabrieks-lakgarantie
• Gratis vervanschade
snel
en vakkundig
hersteld!
gend vervoer •Neem
Geselecteerd
en gecontracteerd
alle verzekeringsmaatschappijen
snel contact
op met door
uw Acoat
Selected bedrijf.

0110698.pdf 1

3-9-2013 12:40:36

Voor
Wij geven een:
ALLE
ver
• gratis prijsopgave maatszekeringschapp
ijen!
• uitstekende service
• volledige garantie
• gratis haal- en brengservice
Nijverheidsweg 24
LJ Hendrik-Ido-Ambacht
van3341
uw auto
Telefoon 078 - •6819051
Fax 078 - 6840075
kleurjuist herstel
E-mail:•info@vangorpautoschade.nl
Overname fabrieks-lakgarantie
• Gratis vervangend vervoer
www.vangorpautoschade.nl
Nijverheidsweg 24 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht Tel. 078 - 6819051 Fax 078 - 6840075

www.vangorpautoschade.nl

0109935.pdf 1

Mijnster zand- en grinthandel bv

0111374.pdf
5-9-2013
9:19:29 1

Bezemer

3-9-2013 16:00:24

Automaterialen & Garagebedrijf

Doggy wasplaats
Uniek in de regio!
Dit is iets dat echt uniek is in de regio. Hier kan je de hond in wassen, en föhnen en tevens
zit er een waterstofzuiger bij, zodat je het water uit de vacht kan zuigen
•
•
•
•

Verder o.a.:
APK keuring, meestal dezelfde dag nog klaar
Airco problemen
Handel in onderdelen, onderhoudsmiddelen en accessoires voor de auto
Dubbele doe-het-zelf wasplaats, met verschillende wasprogramma’s
Lindtsedijk 94 3336 LE Zwijndrecht - 078 - 610 17 72

Mijnster is een veelzijdig bedrijf dat actief is op het gebied van handel in zand, grind, grond,
weg- en waterbouwmaterialen.
Een gevarieerde vloot en gekwalificeerd personeel stellen het bedrijf in staat een breed
dienstenpakket aan te bieden.
De kernactiviteiten van Mijnster bestaan uit:
* zandwinning en transport
* bagger-, zuig- en perswerken
* overslag
* leverantie aan weg- en waterbouw
* handel in zand, grind en grond

0111058.pdf 1

Vanaf de volgende locaties kunnen bedrijven en particulieren zand afhalen,
maar bezorging op elk adres in de omgeving is uiteraard ook mogelijk.
Zwijndrecht, loswal Schokhaven
T
078-6125688
F
078-6121228
E
loswal.uilenkade@vanoord.com

Oud-Beijerland, loswal Bootstraat
T
0186-614690
F
0186-614690
E
mijnster.merwede@googlemail.com

Mijnster zand- en grinthandel bv
Schaardijk 211
3063 NH Rotterdam
T 088-8265400
F 088-8265410
I www.mijnster.nl

5-9-2013 9:16:05
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De nieuwe A-selectie 2013-2014
Marcel van Berkel
Leeftijd: 23
Woonplaats: Zwijndrecht
Groote Lindt
Verdediger

Jeroen de Bode
Leeftijd: 23
Woonplaats: H.I.Ambacht
Groote Lindt
Aanvaller

Erwin Bol
Leeftijd: 30
Woonplaats: Zwijndrecht
Groote Lindt
Middenvelder

Tony Bos
Leeftijd: 19
Woonplaats: Ridderkerk
RVVH A1
Verdediger

Danny Bos
Leeftijd: 21
Woonplaats: Ridderkerk
Groote Lindt
Verdediger

Rowan Bussing
Leeftijd: 24
Woonplaats: Zwijndrecht
Groote Lindt
Aanvaller

Donavan Carolus
Leeftijd: 21
Woonplaats: Rotterdam
Groote Lindt
Aanvaller

Kevin de Deugd
Leeftijd: 22
Woonplaats: Zwijndrecht
Groote Lindt
Aanvaller

Wouter Jansen
Leeftijd: 21
Woonplaats: H.I.Ambacht
Groote Lindt
Middenvelder

Max Klootwijk
Leeftijd: 20
Woonplaats: H.I.Ambacht
Groote Lindt
Verdediger

Nardo Kraaijeveld
Leeftijd: 23
Woonplaats: Zwijndrecht
Groote Lindt
Verdediger

Bodhi Kraaijeveld
Leeftijd: 18
Woonplaats: Zwijndrecht

Steven Kramer
Leeftijd: 24
Woonplaats: Zwijndrecht
Pelikaan
Middenvelder

Rowdy Lingen
Leeftijd: 21
Woonplaats: H.I.Ambacht
Groote Lindt
Middenvelder

Danny Muller
Leeftijd: 25
Woonplaats: Zwijndrecht
Pelikaan
Verdediger

Pim Opraus
Leeftijd: 22
Woonplaats: H.I.Ambacht
Groote Lindt
Verdediger

Roland Rijckevorst
Leeftijd: 21
Woonplaats: Zwijndrecht
Groote Lindt
Keeper

Wesley de Snoo
Leeftijd: 21
Woonplaats: H.I.Ambacht
Pelikaan
Middenvelder

Sander van Strien
Leeftijd: 23
Woonplaats: Zwijndrecht
Pelikaan
Keeper

Steven Uijl
Leeftijd: 20
Woonplaats: Zwijndrecht
Groote Lindt
Middenvelder

Tim Willemsteijn
Leeftijd: 19
Woonplaats: H.I.Ambacht
IFC A1 / 2
Verdediger

eigen jeugdopleiding
Middenvelder
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Editie 2

www.nationalevoetbalvakbeurs.nl

Eventmanager Lion Blok (L) en directeur ZPRESS Sport Fred van Vloten (R)

2e Editie Nationale Voetbal Vakbeurs op woensdag 13 november 2013
‘Het facilitair voetbal event van Nederland’
Met trots kondigt ZPRESS Sport de tweede editie
van de Nationale Voetbal Vakbeurs (NVVB) aan. Net
als vorig jaar wordt het facilitair voetbal event van
Nederland georganiseerd in de Evenementenhal
Gorinchem. Op woensdag 13 november 2013 komen
hier alle clubbestuurders van voetbalverenigingen
in Nederland bijeen om voetbalgerelateerde
toeleveranciers te ontmoeten. Een event dat geen
enkele clubbestuurder mag missen. “De NVVB richt
zich niet alleen op clubbestuurders, maar ook op
iedereen die bij zijn vereniging een functie bekleed, dus
ook kantinebeheerders, trainers, materiaalmannen en
medische staf zijn van harte welkom”, aldus Lion Blok.
Na een succesvolle eerste editie vorig jaar kon ZPRESS
Sport er niet meer omheen. Er moest en zou een tweede
beurs komen. Tijdens de primeur trok de unieke vakbeurs
meer dan 5.000 clubbestuurders en 175 exposanten op één
dag. Voor eventmanager Lion Blok een geslaagde, maar
niet geheel onverwachte opkomst. “De Nationale Voetbal
Vakbeurs is opgezet om clubbestuurders beter in contact
te brengen met toeleveranciers, deze clubbestuurders, die

vaak vrijwillig de taken op zich nemen zien de NVVB dan
ook als de uitgelezen mogelijkheid om aanbestedingen te
doen voor hun voetbalvereniging. Uiteraard biedt de NVVB
ook de bezoeker de mogelijkheid om zich te oriënteren
inzake de laatste ontwikkelingen en trends van producten/
diensten op hun vakgebied. De opkomst van afgelopen
jaar was dus geslaagd te noemen, maar we blijven altijd
vooruitkijken en vernieuwen om de clubbestuurders nog
beter van dienst te kunnen zijn.”
De woorden van Blok zijn veelbelovend, zo bevestigt
medeorganisator en directeur Fred van Vloten van ZPRESS
Sport. “Je merkt dat de NVVB beurs nu al een begrip
wordt in voetballend Nederland. In de wandelgangen van
voetbalverenigingen hoor je steeds vaker onze naam vallen.
Niet alleen de bezoekers, maar ook alle exposanten waren
enthousiast over de eerste editie. Hieruit blijkt dat de NVVB
geen éénmalig event is. Om die reden hebben we dan ook
een driejarig contract afgesloten met Evenementenhal
Gorinchem, breiden we de beursvloer uit met ruim 30%
en verzorgen internationale trainers demonstraties op een
speciaal aangelegd voetbalveld in de beurshal. Verder zal

Meld u aan als exposant op:
www.nationalevoetbalvakbeurs.nl/info-standhouder

ZPRESS Sport, net als vorig jaar, het programma invulling
geven met seminars en bekende gastsprekers.”
Voor de 2e editie verwacht Blok meer dan 200 exposanten
op de beurs. “Naast de bekende leveranciers van
scoreborden, tribunebouwers, teamwear, trainingskampen,
kunstgrasvelden, horeca, medische en financiële producten,
zullen dit jaar vele nieuwe producten op de beurs worden
gepresenteerd. Ook krijgt de NVVB meer bekendheid over
de grenzen. Met name verenigingen en toeleveranciers uit
België hebben zich al aangemeld om aanwezig te zijn op
de NVVB. Door het grote scala aan producten en diensten
wordt de voetbalmarkt veel transparanter en kunnen de
verenigingen gunstiger inkopen op de lange termijn. De
beurs is daadwerkelijk een toegevoegde waarde voor
voetballend Nederland, daarom kijken wij er naar uit om
samen met alle aanwezige clubbestuurders en exposanten
op woensdag 13 november een onvergetelijke voetbaldag
te beleven.”
Ga voor meer informatie naar de website of neem contact
op via 078-6397070.

Meld u GRATIS aan als bezoeker op:
www.nationalevoetbalvakbeurs.nl/toegangskaarten

ZPRESS Sport - Amstelwijckweg 11 - 3316 BB Dordrecht - Postbus 1015 - 3300 BA Dordrecht - Tel: 078-6397070 - Fax: 078-6397071
E-mail: info@nationalevoetbalvakbeurs.nl - Website: www.nationalevoetbalvakbeurs.nl

Evenementenhal Gorinchem • Franklinweg 2 • 4207 HZ Gorinchem • www.nationalevoetbalvakbeurs.nl
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Begeleiding 2013-2014
MiGuel MuÑoZ
leeftijd: 57
Woonplaats: h.i.-aMBacht
ovv
trainer /coach

Goof Brand
leeftijd: 48
Woonplaats: h.i.aMBacht
Groote lindt
leider

jan klootWijk
leeftijd: 65
Woonplaats: ZWijndrecht
Groote lindt
leider

jelle kraMer
leeftijd: 28
Woonplaats: ZWijndrecht
Groote lindt
assistent-scheidsrechter

cock kraaijeveld
leeftijd: 53
Woonplaats: ZWijndrecht
Groote lindt
verZorGer

dave klootWijk
leeftijd: 34
Woonplaats: ZWijndrecht
Groote lindt
teaMManaGer

hans WilleM Mallon
leeftijd: 43
Woonplaats: ridderkerk
Groote lindt
keeperstrainer

Gegevens tegenstanders
Ameide
Sportpark Meihoven
Meihoven 3
4235 VJ Tienhoven
Tel 0183-601827
www.vvameide.nl

EBOH
Sportpark Schenkeldijk
Schenkeldijk 1
3328 LA Dordrecht
Tel 078-6171407
www.eboh.nl

Herovina
Zworrelstraat 75
4171 AH Herwijnen
Tel 0418-581528
www.herovina.nl

VVAC
Sportpark VVAC
Bloklandsekade 2
2975 LA Ottoland
Tel 0184-641514
www.vvac.nl

ASH
Sportpark ASH
Kortgraaf 3
4174 GL Hellouw
Tel 0418-581531
www.ash-hellouw.nl

Groot-Ammers
Sportpark Gelkenes
De Boomgaard 1
2964 AV Groot-Ammers
Tel 0184-661314
www.vvgroot-ammers.nl

Papendrecht
Sportpark Slobbengors
Industrieweg 1
3351LB Papendrecht
Tel 078-6150106

ZBC’97
Sportpark Bakestein
Voltastraat 1
3335 KK Zwijndrecht
Tel 078 6100942
www.zbc97.nl

De Alblas
Sportpark Souburgh
Vinkenpolderweg 1
2952 AV Alblasserdam
Tel 078-6915361
www.dealblas.nl

Groote Lindt
Sportpark Bakestein
Groot Karreveld 1
3335 KB Zwijndrecht
Tel 078-6100719
www.grootelindt.nl

Peursum
Sportplein 1
3381 LL Giessenburg
Tel 0184-651719
www.vvpeursum.nl

DFC
Sportpark reeweg-oost
reeweg/oost
3312 LK Dordrecht
Tel 078-6134077
www.dfc-dordrecht.nl

GSC/ODS
Sportcomplex Stadspolders
Nieuwe Noordpolderweg 12
3313 AD Dordrecht
Tel 078-6140233
www.gscods.nl

SC Amstelwijck
Sportpark Amstelwijck
Laan van London 1320
3317 DA Dordrecht
Tel 078-6171407
www.scamstelwijck.nl
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Autoreclame
Freesletters
Glasfolie’s
Raambelettering
Reclameborden

in
Rijles
in
Rijles Rijles
in
Onze winkel is te vinden in Winkelcentrum Oudeland:
eigen
eigen
tempo!
eigen
tempo!
Rijles
Rijles
in tempo!
in
Oudeland 86, Zwijndrecht
Tel: 078-610627

eigen eigen
tempo!
tempo!

Bazuinstraat 21 - 3335 DD Zwijndrecht - www.gj-design.nl - Tel.: 078 - 6121680
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Autoblinderingen
Fullcolourprints
Lichtbakreclame
Raamdecoraties
Spandoeken

an het limbu
v
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i
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rgs genieten!

Hof van Holland 35A
3332 EH Zwijndrecht
078-6121756
zwijndrecht@multivlaai.nl
www.multivlaai.nl/zwijndrecht

30-5-2013 20:27:50
30-5-2013 20:27:50

30-5-2013 20:27:50

0111240.indd
6-9-2013
9:33:04 1

30-5-2013 20:27:50

30-5-2013 20:27:50

4-9-2013
0111134.pdf
11:36:16 1

4-9-2013 14:52:21

5-9-2013 15:30:07

seizoen 2013 - 2014

jaarkalender
2013-2014

7 september
14 september
21 september
26 september
28 september
5 oktober
12 oktober
26 oktober
31 oktober
2 november
9 november
16 november
28 november
30 november
7 december
14 december
19 december
18 januari
25 januari
30 januari
1 februari
15 februari
22 februari
27 februari
8 maart
15 maart
22 maart
27 maart
5 april
12 april
19 april
24 april
3 mei
10 mei
22 mei

eBOH 1 – Groote Lindt 1
Groote Lindt 1 – ZBC’97 1
Papendrecht 1 – Groote Lindt 1
Bingo avond
Groote Lindt 1 – GSC/ODS 1
Peursum 1 – Groote Lindt 1
Groote Lindt 1 – SC Amstelwijck 1
DFC 1 – Groote Lindt 1
Voetbalquiz: eerste voorronde
Groote Lindt 1 – Groot Ammers 1
De Alblas 1 – Groote Lindt 1
Groote Lindt 1 – ASH 1
Mosselavond
Herovia 1 – Groote Lindt 1
VVAC 1 – Groote Lindt 1
Groote Lindt 1 – Ameide 1
Kaas & Wijn avond
Groote Lindt 1 – eBOH 1
ZBC’97 1 – Groote Lindt 1
Poker avond
Groote Lindt 1 – Papendrecht 1
GSC/ODS 1 – Groote Lindt 1
Groote Lindt 1 – Peursum 1
Voetbalquiz: tweede voorronde
SC Amstelwijck 1 – Groote Lindt 1
Groote Lindt 1 – DFC 1
Groot Ammers 1 – Groote Lindt 1
Surprise avond
Groote Lindt 1 – De Alblas 1
ASH 1 – Groote Lindt 1
Groote Lindt 1 – Herovina 1
Der Nagelmeister
Groote Lindt 1 – VVAC 1
Ameide 1 – Groote Lindt 1
Finale voetbalquiz

Alle data onder voorbehoud van wijzigingen

vv Groote Lindt - Zwijndrecht

29

seizoen 2013 - 2014

Contactgegevens & colofon
Hoofdbestuur
Voorzitter
Piet Kok
Vice-voorzitter
Erik Bezemer
Secretaris
Agnes en Pieter Pons
Penningmeester
Johan Boer
Technische zaken
Ad Kraaijeveld
Jeugd
Jan Jonas
Algemene zaken		
Sponsoring & PR	
Marcel Mourik
Nevenactiviteiten
Jan Terreehorst
Nevenactiviteiten
Dave Klootwijk
Lagere senioren
Pier Anne Nawijn
Dames

voorzitter@grootelindt.nl
vicevoorzitter@grootelindt.nl
secretariaat@grootelindt.nl
penningmeester@grootelindt.nl
technischezaken@grootelindt.nl
jeugd@grootelindt.nl
sponsorcommissie@grootelindt.nl
nevenactiviteiten@grootelindt.nl
nevenactiviteiten@grootelindt.nl
lageresenioren@grootelindt.nl
dames@grootelindt.nl

Jeugdbestuur
Jeugdvoorzitter
Jan Jonas
Penningmeester
Jan Grinwis
Technische zaken	Ronald de Jong
Technische zaken
Erik Siereveld
PR	Richard Schuurmans
Nevenactiviteiten	Ron van Namen

jeugd@grootelindt.nl
jeugd@grootelindt.nl
jeugd@grootelindt.nl
jeugd@grootelindt.nl
jeugd@grootelindt.nl
jeugd@grootelindt.nl

Secretariaat
Sponsorcommissie Marlies Kok
Sponsorcollectief
Hans Bijkerk
Ledenadministratie Stefanie van der Torre

sponsorcommissie@grootelindt.nl
sponsorcollectief@grootelindt.nl
contributie@grootelindt.nl

Wedstrijdsecretariaat
Senioren	Rens Korteweg
Lagere senioren	Rens Korteweg
Jeugd
Gert-Jan Stravers

wedstrijdsecretariaatselectie@grootelindt.nl
wedstrijdsecretariaatlageresenioren@grootelindt.nl
wedstrijdsecretariaatjeugd@grootelindt.nl

Secretaris
Erik Bezemer
PR	Richard Schuurmans
Penningmeester
Jan Grinwis
Technische zaken	Ronald de Jong
en Erik Siereveld

jeugd@grootelindt.nl
jeugd@grootelindt.nl
jeugd@grootelindt.nl
jeugd@grootelindt.nl

Accommodatie adres
Sportpark Bakestein,
Groote Karreveld 1,
3335 KB Zwijndrecht,
Telefoon: 078-6100719,
E-mail: info@grootelindt.nl,
Website: www.grootelindt.nl
Correspondentie adres
Postbus 351, 3330 AJ Zwijndrecht
Uitgave
ZPress Sport
Fotografie
Wilma van Strien
Opmaak
ZPress Studio
Redactie
Marlies Kok
Cees Bouterse
Marcel Mourik
Acquisitie
David Ruane
Cover
Marcel Miog
Interviews
Jan Jaap Pruysen
Drukker
Van der Weij, Hilversum

Sponsorcollectief
Het sponsorcollectief heeft als doel het (financieel) ondersteunen
van investeringen in de infrastructuur en kwaliteitsverbetering
van uitgaven waarvoor in de reguliere begroting van de
vereniging geen ruimte is. Sinds de oprichting zijn tal van
projecten gerealiseerd. Denk hierbij aan de geheel vernieuwde
dames- en herentoiletten. En ook bijvoorbeeld de materialen van
de succesvolle ijsbaan zijn gesponsord door het sponsorcollectief.
De werkwijze en reglement van het sponsorcollectief staan op de
website in het menu “Sponsoren”.
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De contactpersoon voor het sponsorcollectief is Hans Bijkerk
(sponsorcollectief@grootelindt.nl).
De leden van het sponsorcollectief zijn:
•
Fihuma Groep
•
KBR Bouw en Onderhoud
•
Administratiekantoor Lamet Bijkerk
•
Van Leeuwen Glasbewerking
•
Machinefabriek Het Stempel
•
TankSystems

VANAF

€ 21.995,-

De nieuwe

MOKKA

LANG GENOEG GEWOON GEDAAN.
Nu in onze showroom.
Maak kennis met de Opel Mokka, de nieuwe compacte SUV die niet alleen ongelofelijk veelzijdig is, maar ook
uitzonderlijk stijlvol. Deze innovatieve nieuwe Opel combineert de hoge zit en brutale uitstraling van een SUV
met het praktische en wendbare karakter van een compacte auto. Een dynamische mix van oogverblindend
design en slimme technologie. Een SUV met ruimte voor 5 volwassenen én al je plannen, terwijl hij van buiten
bijzonder compact is. Kom nu naar onze showroom en maak een afspraak voor een proefrit.

Dordrecht, Mijlweg 31, (078) 613 21 55.
Gorinchem, Van Hogendorpweg 6, (0183) 64 58 00.
www.vanmill.nl
Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 4,5-6,5; kms/liter: 22,2-15,4; CO2 gr/km 120-153.
0111522.pdf 1

6-9-2013 14:18:49

Het Walburg College
staat als 12e man
achter Groote Lindt!

Nieuwsgierigheid is de basis van ons onderwijs
0111631.pdf 1

6-9-2013 16:20:50

Uw partner in business
Steens & Partners is een team van accountants, belastingadviseurs,
fusie & overname adviseurs en financial consultants, gevestigd in
Rotterdam en Amsterdam. Wij zijn een multi-disciplinaire onderneming met
ruim 50 medewerkers die de kennis van een grote organisatie combineert
met de persoonlijke betrokkenheid van een kleinschalig kantoor.

Accountancy Fusies & Overnames Belastingadvies
Salarisverwerking Consultancy Administratieve
dienstverlening Freelance Finance Professionals
Thomas Mannplaats 311, 3069 NJ Rotterdam
Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam
T 010-4564677 F 010-4568141

Vergunning verkregen voor het
verrichten van wettelijke controleopdrachten.

Voor meer informatie over Steens & Partners: www.steens.nl

