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Van Bergeijk Andel B.V.Van Bergeijk Andel B.V.

Burg. v.d. Schansstraat 31, 4281 LH  Andel, 0183-443310

Tel: 0183 441681      info@fysiotherapieandel.nl      www.fysiotherapieandel.nl

DESKUNDIG & PROFESSIONEEL
U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR:

SPORTFYSIOTHERAPIE

Manuele therapie, Fysiotherapie, Kinderfysiotherapie en zwemles-

begeleiding, Oedeemtherapie, Dryneedling en Triggerpointmassage, 

Nek- en Lage Rugtraining, COPD / Longtraining, Looptherapie 

en leefstijlbegeleiding, Valpreventie Medisch Fitness, Slimfi t (kids), 

Nordicwalking en Runninggroep

Meld je aan op  
curio.nl/prinsentuin-andel

Kom je kennismaken?
vmbo en mavo

KOM, PROEF EN BELEEF AVOND
Woensdag 28 oktober | 19.30 - 21.00 uur
Donderdag 14 januari | 19.30 - 21.00 uur

DOE-MIDDAG
Woensdag 18 november | 14.30 - 16.30 uur
Woensdag 24 februari | 14.30 - 16.30 uur

OPEN DAG
Vrijdag 29 januari | 19.00 - 20.30 uur 
Zaterdag 30 januari | 10.00 - 14.00 uur

A



Wij zijn trots op het gehele bestuur en 
alle vrijwilligers die zich voor de club in-
spannen. 
 
Het 90-jarig jubileum is een officieel ge-
denkmoment vanuit de KNVB, zoals 
ook het 60, 75 en 100 jaar als een jubi-
leum gezien wordt. Iedereen weet 
waarom de festiviteiten niet door kon-
den gaan en laten we hopen dat we vol-
gend jaar afweermiddelen hebben om 
besmetting het hoofd te bieden. De  
jubileumcommissie is nog springlevend. 
Het draaiboek is nog intact, zodat het 
een kwestie is van op de knoppen druk-
ken om het programma in werking te 
stellen. Gedurende 12 jaar bezochten 
wij,  als ambassadeur van de KNVB,  
jubilerende verenigingen. We zetten ze 
in het zonnetje en zo zal onze plaats-
vervanger Sparta’30 gaan huldigen. 
Ook het G-team zal haar 30-jarig jubi-
leum mogen vieren wat ook een bijzon-
dere prestatie is. 
 
Het laatste half jaar was best een in-
dringende bestuursperiode, omdat alles 
naast het niet doorgaan van competitie 
voetbal, gewoon hetzelfde blijft aan re-
gelen en vooruit kijken. Met negen be-
stuursleden is dat een heel karwei om 
alles via mail- en appverkeer te laten 
passeren. Agendapunten en beslissin-
gen moesten steeds weer teruggekop-
peld worden en dat kost tijd, energie en 
discipline. Niet alles gaat dan zoals was 
gepland, men had gewild of was voor-
zien met 400 leden. Als je elkaar in het 
clubhuis ontmoet is alles persoonlijker 
en gemakkelijker te realiseren.  
 
Het spel mocht weer beginnen met be-
kerwedstrijden die als een oefenpro-
gramma gezien kunnen worden, met 
zelfs de mogelijkheid van 5 wisselspe-
lers. De tegenstanders voor de com-
petitie zijn weer bekeken op papier. 
Prognoses worden er gemaakt, maar 
zoals elk jaar weer moet het voetbalple-
zier de grootste voldoening geven. Na-
tuurlijk wil je dikwijls winnen, maar dat 
kan niet altijd. Bij de jeugd vinden ou-
ders winnen soms belangrijker dan dat 
hun eigen kinderen vinden. Een kind 
moet ook ondervinden wat verliezen 
betekent. Een tegenstander verliest ook 
niet graag 3x achter elkaar. 
 

We hebben in onze nieuwsbrief aan de 
leden geschreven dat we ondanks het 
sluiten van de kantine, als belangrijkste 
inkomstenbron, voorzichtig kunnen mel-
den dat we in de positieve cijfers zijn 
gebleven. Dat is voor een groot deel 
ook te danken aan onze sponsoren die 
gebleven zijn. Ook dank voor hun bij-
drage aan deze Spartaan die weer 
voorzien zal worden van foto’s van alle 
teams. Met recht mogen we als club 
trots zijn op deze positie. Ook de ge-
meente droeg haar steentje bij in deze 
onzekere periode, waarvoor dank. 
 
Als club zijn we een samenwerking 
aangegaan met Voedselbank Altena. 
De gehele jeugd van Sparta’30 gaat 
voetballen in een nieuw tenue met 
daarop het logo van de Voedselbank. 
We vinden het mooi dat we ons als club 
verbinden aan een goed doel in de 
regio. We zien het als een maatschap-
pelijke verantwoording. We helpen de 
Voedselbank sowieso aan naams-
bekendheid en we gaan samen onder-
zoeken of er nog meer mogelijkheden 
voor hulp zijn in de toekomst. 
 
Doordat er meer gebouwd wordt in ons 
dorp zien we regelmatig leden op het 
oude nest terug keren. Dat geeft een 
goed gevoel. Dat zien we ook aan de 
groei van het aantal jeugdleden. Ruim 
100 jeugdleden komen nu wekelijks  

 
 
een paar keer in actie, worden goed be-
geleid, gekleed en verzorgd en kunnen 
op goed onderhouden velden hun kun-
sten vertonen. Maar er kunnen er nog 
meer aansluiten, geef je nu op! Van ka-
bouters tot jeugd onder 19 jaar. 
 
Gelukkig kan ons damesteam de toe-
komst voorlopig gunstig tegemoet zien, 
want een wervingsactie heeft een mooi 
aantal nieuwe speelsters opgebracht. 
Nu deze Spartaan huis aan huis in de 
bus valt kan dat misschien een reden 
zijn om je (man of vrouw) bij deze club 
aan te sluiten, want recreatief zijn er di-
verse mogelijkheden bij een 3e of 4e 
elftal. Van harte welkom! 
 
Wij hopen allemaal op een mooi sei-
zoen waarbij we elkaar face-to-face 
kunnen ontmoeten, want dat is wat we 
gemist hebben. Dan merk je pas hoe 
belangrijk dat is als vereniging. 
 
Tot slot dank aan het samenstellen van 
deze mooie uitgave door de sponsor-
commissie. 
 
Frans Sterrenburg en  
Kees van der Linden
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Voorwoord 
van de duo-voorzitters
Er zijn weinig voetbalverenigingen die twee voorzitters en twee pen-
ningmeesters tot hun beschikking hebben. We besturen al lang 
samen, zoals ook in de Dorpsraad in Andel. Daar beheert Kees het 
secretariaat. Het verschil van voorzitter en secretaris is dat voorzit-
ters meestal vooraf over een onderwerp spreken en secretarissen  
nadien door er notulen van te maken. Daardoor zijn het ook gelijk 
dubbel controlerende functies. Dat werkt prettig.

Opmerking  
van de redactie: 

Alle artikelen in deze 
gids zijn geschreven 

ruim vóór de opleving 
van het Coronavirus. 

Sommige zinsnedes zijn 
in dat licht beter  

te plaatsen.
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J.H. Van der Aa  
Beatrixstraat 24 
4281 LR  Andel 
Tel.: 0183-443396 
Fax: 0183-442117 
Mobiel: 06-53376464

metselwerken 
lijmwerken 

voegwerken 
nieuwbouw 

verbouwingen

GRONDVERZET

RIOLERINGEN

WEGENBOUW

CULTUURTECHNISCH

WWW.VANDERPLAS-GIESSEN.NLWWW.VANDERPLAS-GIESSEN.NL

UW MAZDA EN HYUNDAI SPECIALIST ALS OOK VOOR ALLE OVERIGE MERKEN

Burgemeester v.d. Schansstraat 26, 4281 LJ Andel T 0183 - 44 12 89

vanwillegenandel@carprof.nl  www.vanwillegen-andel.nl



Normaal niet iets om over te twijfelen. 
Maar sinds afgelopen voorjaar is alles 
anders. Na onze mooie overwinning bij 
TSVV Merlijn in Tilburg werd de com-
petitie noodgedwongen stopgezet en 
uiteindelijk ook beëindigd. 
 
We zullen nooit weten hoe het seizoen 
afgelopen zou zijn. Er waren nog negen 
wedstrijden te spelen. Na een goed 
begin van het seizoen en een moeilijke 
fase in de wintermaanden, stonden we 
onder in de middenmoot. Voor onze 
buren van GDC was het extra zuur, zij 
leken hard op weg naar het kampioen-
schap. 
 
We hebben in mei en juni nog wel ge-
traind. Het was leuk en goed voor li-
chaam en geest om weer met elkaar op 
het veld te staan. We misten wel het 
prestatieve element. We mochten zelfs 
geen positiespelen en partijspelen 
doen. Met wat creativiteit hebben we 
toch lekker kunnen trainen. De trai-
ningsopkomst was, zoals eigenlijk altijd, 
top. Hopelijk hebben we bij het uitko-
men van dit blad onze eerste wedstrij-
den weer gespeeld. Dat is toch waar we 
het voor doen. 
 
Ik ben heel benieuwd of en hoe de co-
ronaprotocollen die zijn opgesteld, in 

praktijk gaan werken. Teamsport en het 
begeleiden daarvan gaat gepaard met 
gezelligheid op het veld en in de kleed-
kamer. Als spelers ben je graag dichtbij 
elkaar, juich en treur je samen en drink 
je het liefst nog wat na afloop. Ook el-
kaar regelmatig een hand of knuffel 
geven hoort er bij. Het draagt allemaal 
bij aan het teamgevoel en de saamho-
righeid. Maar goed laten we vooral blij 
zijn dat we weer wedstrijden mogen 
spelen en, zoals het er nu uit ziet, de 
competitie ‘gewoon’ in september kan 
starten. 
 
We kijken met vertrouwen uit naar het 
nieuwe seizoen. We hebben een leuke 
en goede spelersgroep met veel ver-
schillende kwaliteiten en inmiddels be-
hoorlijk wat ervaring. Daarnaast zijn alle 
randvoorwaarden uitstekend geregeld 
en hebben we een mooie accommoda-
tie om op te trainen en te voetballen. 
Geen garanties op goede prestaties 
maar wel erg belangrijk. 
 
De Derde Klasse D is qua ploegen gro-
tendeels gelijk aan vorig seizoen. Al-
leen Vuren en Zwaluwe zijn er niet meer 
bij, zij zijn vervangen door HSSC ’61 en 
SC Everstein. Twee ploegen die we nog 
kennen van het seizoen 2018-2019. 
Hoe de verhoudingen komen te liggen 

 
is lastig in te schatten. GVV’63 en GDC 
zijn voor mij in ieder geval de grote 
kanshebbers op de titel. Net als veel 
andere ploegen hopen wij natuurlijk po-
sitief te verrassen. 
 
Hoe dan ook, meer dan ooit zullen we 
op het veld staan met het besef dat in 
vrijheid kunnen sporten en leven een 
groot goed is waar we hopelijk aan-
komend seizoen, en natuurlijk ook 
daarna, van mogen genieten. Dat wens 
ik u allen natuurlijk ook toe. 
 
Sportieve groet, 
Mark van Noorloos 
Hoofdtrainer Sparta ’30 1
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van de 

Hoofdtrainer
Beste voetballiefhebbers en dorpsgenoten, 
 
Voor het derde seizoen op rij mag ik een bijdrage leveren aan dit mooie club-
magazine dat elk jaar weer door veel vrijwilligers en sponsors mogelijk 
wordt gemaakt. 
Op het moment van schrijven hopen we in augustus te beginnen met de 
voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen.
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BEDRIJFSPAND BOUWEN? 
van ontwerp tot realisatie 

WWW.BEDRIJFSHALLEN.NL

Wij bouwen 
bedrijfshallen. 
Wij werken met passie, enthousiasme, en 
liefde voor ons vak aan het nieuwe thuis 
van uw onderneming.  

Transportstraat 6     4283 JL Giessen 

WWW.SCHUTTE-BOUW.NL
0183 - 441718

Fa. P. Brugmans & Zn. 
Eieren, Wild en Gevogelte

Distributiestraat 63, 4283 JN Giessen - tel. 0183 44 15 32  
Email: info@brug-ei.nl - www.brug-ei.nl 

APK | Onderhoud | Airco | Reparatie | In-/verkoop 
 

Julianastraat 3, Andel | 06 289 622 81 
www.autoservicedammers.nl
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Teams derde klasse D  
zuid 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. SV BLC 

2. BZC ’14 

3. SV Capelle 

4. VV GDC 

5. GVV ’63 

6. Haaften 

7. MVV ’58 

8. NEO ’25 

9. NOAD ’32 

10. VV ONI 

11. Sparta ’30 

12. TSVV Merlijn 

13. VV Vuren 

14. VV Zwaluwe

Competitie invulschema

v.v. Sparta’30 
    Jan Claessenhof 
Neer-Andelseweg 6 

4281 KL Andel 
0183-442043 

www.sparta30.nl

VV GDC 
Gemeentelijk Sportpark 

Nieuwe Steeg 2 
4266 EH Eethen 

0416-351459 
www.vvgdc.nl

VV Haaften 
Sportcomplex Elzenbos  

Enggraaf 24 
4175 ER Haaften 

0418-591440 
www.voetbalhaaften.nl

NEO ‘25 
Sportpark De Gaard 

de Gaard 3 
5161 TB Sprang-Capelle 

0416-361223 
www.neo25.nl

SV BLC 
Sportpark De Meerendonk 

Meerendonkweg 1 
5216 TZ Den Bosch 

073-6145245 
www.svblc.nl

BZC'14 
    Sportpark 't Veer 

Veerdam 1  
5306 AL Brakel 

tel. 0418-672234 
www.bzc14.nl

VV ONI 
Sportpark Het Wiel 

Wielstraat 29 
5109 TK 's-Gravenmoer 

0162-313929 
www.vvoni.nl 

TSVV Merlijn 
Studentensportcentrum 

Sportweg 13 
5037 AC Tilburg 

013-4663012 
www.tsvvmerlijn.nl

NOAD’32 
Sportpark 't Korenzand 

Wijkse Bol 1 
4261 AM Wijk en Aalburg 

0416-691601  
www.noad32.nl

MVV '58 
Sportpark Achterveld 

Achtersteweg 19 
4194 TH Meteren 

0345-569504 
www.mvv58.nl 

SV Capelle 
Mandemakers Sportpark 

Juffrouwsteeg 3 
5161 AW Sprang Capelle 

T: 0416-312439 
www.svcapelle.nl

GVV’63 
Sportpark Maartenshof 
Middelkampseweg 16 

5311 PC Gameren 
0418-561720 
www.gvv63.nl

HSSC'61 
Sportpark Het Plein 
F.A. van Hallstraat 1 

Hei- en Boeicop 
0345-641741 

www.hssc61.nl

SC Everstein 
Lekdijk 49a 

4121 KH Everdingen 
0347 - 351555 

www.everstein.nl
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G&G

Duizendmorgen 4, Andel 
www.devuurwerkwinkel.nl

DE GROOTSTE EN  
GOEDKOOPSTE IN KWALITEITS 

Zoekt u een fiets die goed bij u past?

Van Helden Tweewielers 
info@vh2w.nl - www.vh2w.nl

- Deskundig persoonlijk advies 
- De beste merken 
- Een ruime keuze 
- Gegarandeerd fietsplezier

Nijverheidstraat 1  
4283 GW Giessen  

0183 - 443527 

Hedel

073-5994236 
www.vanmilstukadoors.nl

SOLAR

CV-KETEL

AIRCO

ELEKTRA

SANITAIR

Al 45 jaar uw vertrouwen waard

Industrieweg 20, 4283 GZ  Giessen 
T: 0183-301394, E: info@nuvelstijn.nl 

www.nuvelstijn.nl

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen

Pr. Julianaweg 10, Nieuwendijk   |   0183 405 405   |   nieuwendijk@veldsink.nl



Jullie kennen ons onder meer van het 
lootjes draaien op zaterdag, de grote 
verloting, het uitgeven van de loten-
boekjes, het organiseren van het Sin-
terklaasfeest en het organiseren van 
diverse thema-avonden. De opbreng-
sten van al deze acties vloeien terug in 
de clubkas. 

Via deze wijze willen we ook graag nog 
onze grote dank uitspreken aan Gijs-
bert van Andel, Angela de Rover – 
Naaijen en Diana Naaijen. Zij hebben 
zich jarenlang ingezet voor de Actie-
commissie en we gaan hun positiviteit, 
leuke ideeën en enthousiasme zeker 
missen! 

 
 
 
Op dit moment zijn we nog op zoek 
naar versterking dus mochten er ie-
mand zijn die interesse heeft om activi-
teiten te organiseren spreek ons dan 
gerust aan. 
 
Elk seizoen doen we ons best om 
leuke activiteiten te organiseren voor 
onze leden en overige geïnteresseer-
den. We vinden het ook erg fijn als u 
hier bij aanwezig kunt zijn. Wij hopen 
dan ook: Tot ziens! 
 
 
Groetjes, 
 
Ina, Louise, Twan, Isabella & Marwin 
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De Actiecommissie is al jaren een begrip binnen Sparta’30. Een aantal 
van ons is zelfs al zes jaar lid van deze commissie! Op dit moment be-
staat de actiecommissie uit de volgende personen: Ina Sonneveld, 
Louise Bouman, Twan Pelle, Isabella Dogl-de Fijter en we zijn blij dat 
sinds kort ook Marwin Elshout de actiecommissie is komen verster-
ken.

Van de 

Actiecommissie

BALSPONSOREN
19 september 2020 
Sparta’30 1 – TSVV Merlijn 1     
Versteeg Marktslager  
 
10 oktober 2020                
Sparta’30 1 – GVV’63 1                 
Q Groenbeheer  
 
24 oktober 2020                
Sparta’30 1 – NEO’25 1         
Bouwbedrijf  
H. van Noorloos  
 
7 november 2020             
Sparta’30 1 – SC Everstein 1           
Geld en Gezin  
 
28 november 2020           
Sparta’30 1 – HSSC’61 1         
Pruyssen Groep  
Waardhuizen  

12 december 2020           
Sparta’30 1 – SV Capelle 1         
Bouwbedrijf  
H. van Noorloos  
 
23 januari 2021                  
Sparta’30 1 – GDC 1       
Dier en Tuin  
 
27 februari 2021               
Sparta’30 1 – Haaften 1           
Kinderopvang  
Het Dolfijntje     
 
13 maart 2021                    
Sparta’30 1 – BZC’14 1             
Bouwbedrijf  
H. van Noorloos  
 

20 maart 2021                    
Sparta’30 1 – MVV’58 1                  
Twins Verbeek  
 
10 april 2021                       
Sparta’30 1 – ONI 1  
Petit Ami    
 
24 april 2021                       
Sparta’30 1 – NOAD’32 1        
Bouwbedrijf  
H. van Noorloos  
 
15 mei 2021                        
Sparta’30 1 – SV BLC 1          
Voetbalshop.nl  
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Veensesteeg 3, 4264 KG Veen 
Postbus 34, 4264 ZG Veen

Tel: 0416-674640
Fax: 0416-674650

Ventilatie

Loodgieterswerk

Elektrotechniek

Centrale verwarming
(tevens onderhoud)

Domotica

Warmtepompen

Uw allround installatiebedrijf
Voor iedere situatie, een passende oplossing

www.vangammeren.nl 
info@vangammeren.nl

BBQ COMPLEET.NL
BBQ |  GOURMET  |  PARTY  |  BUFFETTEN

BBQCompleet is er voor uw 
barbecue van A tot Z. Bij ons 

geniet u van de lusten,
zonder u zorgen te hoeven 

maken over de lasten.
Bel ons gerust voor de 

mogelijkheden.

Bestellen
Telefoon: 0416 - 317 494 of 0416 - 317 490

Mobiel: 06 - 53 25 42 55
Via internet: www.BBQCOMPLEET.nl

Grote Kerkstraat 4-6, 4261 BD  Wijk en Aalburg     Tel. (0416) 69 62 69    
info@boumanenvanhelden.nl     www.boumanenvanhelden.nl

belastingaangiften 
administraties 
fiscaliteiten 
jaarrekeningen  
loonadministraties

www.geldengezinaltena.nl

Een expert naar uw  
hypotheek laten kijken?

Niet alleen de scherpste rentes,  
maar ook een degelijk advies!

Vestiging Giessen:  
Erkend Hypotheekadviseurs 
Henk Treffers en  
Henk Vos 
0183 44 88 60 
 
 
 
Vestiging Werkendam: 
Erkend Hypothecair Planner 
Juna van Esch 
0183 89 03 48



Ik sta zelf niet graag in de schijnwer-
pers, maar aangezien het de laatste 
jaren een traditie is geworden om in De 
Spartaan de vrijwilliger van het jaar in 
het zonnetje te zetten, heb ik toch be-
sloten om me te laten interviewen. 
 
Ik ben op mijn 16e verhuisd naar Andel 
en ben direct lid geworden bij 
Sparta’30. Voor mijn periode bij Sparta 
heb ik diverse jeugdelftallen doorlopen 
bij SV Heusden. Ik ben bij Sparta’30 bij 
de A junioren begonnen onder leiding 
van Piet Mosterd en Thijs Vos. Na een 
jaar bij de A junioren te hebben gevoet-
bald heb ik samen met Arne van Noor-
loos en Stefan Vilters de overstap 
gemaakt naar het eerste elftal, destijds 
onder leiding van Ad van den Broek. 
 
Vanaf dat moment heb ik tot mijn 33e 
onafgebroken in het eerste of in het 
tweede elftal gespeeld. Een van de 
hoogtepunten tijdens deze periode was 
het kampioenschap dat we hebben be-
haald met het tweede elftal onder lei-
ding van André Vos. We zijn destijds 
naar de tweede klasse gepromoveerd 
met een groot kampioenschapsfeest tot 
gevolg. 
 
Helaas heb ook ik tijdens mijn voetbal- 
carrière ernstig blessureleed moeten 
ondergaan. In de tijd dat Ad van Don-
gen trainer was van het eerste elftal heb 
ik mijn kruisbanden afgescheurd. Het 
heeft me een jaar gekost om hiervan te 
herstellen en onder Antoine van Pelt 
ben ik weer aangesloten bij het eerste 
elftal. Vervolgens heb ik een aantal jaar 
constant kunnen voetballen. Ik heb een 

hele fijne periode gekend onder Ger 
Klop met Theo Sonneveld als assistent 
trainer. 
 
Op een gegeven moment is Hans 
Groenenberg (mijn schoonvader) trai-
ner geworden bij het tweede elftal en 
vanaf dat moment heb ik ervoor geko-
zen om vast bij het tweede elftal te 
gaan spelen. Helaas heb ik in het begin 
van het derde seizoen onder Hans we-
derom mijn kruisbanden afgescheurd. 
Een operatie hieraan zag ik niet zitten 
en toen heb ik helaas op 33-jarige leef-
tijd de moeilijke keuze moeten maken, 
om mijn voetbalschoenen aan de wil-
gen te hangen. 
 
Niet lang hierna ben ik toegetreden tot 
het Bestuur van Sparta’30. Ik ben be-
gonnen als algemeen bestuurslid en al 
snel hierna heb ik ook de portefeuille  
omtrent de voetbal-technische zaken 
senioren opgepakt. In mijn eerste half 
jaar als bestuurslid was Mariet voorzit-
ter en ik heb nog steeds heel veel res-
pect hoe zij destijds leiding heeft 
gegeven aan het bestuur. Na het ver-
trek van Mariet hebben we als bestuur 
een lastige periode gekend. Samen met 
Antoinette Vilters, Maurice Sterrenburg 
en Sandra Sterrenburg, als interim pen-
ningmeester, hebben we ons uiterste 
best gedaan om de club te laten 
draaien. Gelukkig waren op een gege-
ven moment Ton Weenk (voorzitter), 
Jaap de Vente (algemeen bestuurslid 
sponsorzaken) en Hans Groenenberg 
(algemeen bestuurslid voetbaltech-
nische zaken jeugd) bereid om het be-
stuur te versterken. Wegens omstandig- 

heden heeft Ton na een jaar zijn voor-
zittersfunctie neergelegd. Oudgedien-
den Frans Sterrenburg en Kees van 
der Linden zijn toen bereid gevonden 
om het voorzitterschap over te nemen 
in een duo-rol. Hierdoor is er gelukkig 
weer wat rust en stabiliteit terug-
gekeerd. 
 
Binnen het bestuur heb ik een aantal 
taken die ik met veel plezier vervul. Zo 
zorg ik er onder meer voor dat de se-
nioren elftallen, de Dames en het  
G-team alle materialen binnen hand-
bereik hebben om goed te kunnen 
presteren. Ik zorg voor de training  
kledij van de selectie en ik probeer  

 
 

scheidsrechters te regelen om de wed-
stijden van de diverse elftallen te bege-
leiden. Naast mijn rol in het bestuur heb 
ik mij de afgelopen jaren ook op andere 
manieren ingezet voor Sparta’30. Zo 
ben ik onder meer trainer geweest bij 
de jeugd, heb ik met regelmaat bardien-
sten gedraaid en ik ben ook lid van de 
Jubileum-commissie. 
 
Het mooiste project echter waar ik tot 
op heden aan heb gewerkt, samen met 
Jaap de Vente, is het regelen van 
nieuwe tenues voor de gehele jeugd in 
samenwerking met Voedselbank Al-
tena. Ik denk dat het uniek is voor een 
relatief kleine voetbalvereniging als de 
onze, om zoiets te kunnen bewerkstel-
ligen. De jeugd loopt er op deze manier 
netjes en uniform bij en dat we dit heb-
ben weten te koppelen aan een goed 
doel maakt mij trots. 
 
Als algemeen bestuurslid voetbaltech-
nische zaken senioren heb ik ook veel 
contact met onze huidige eerste elftal 
trainer Mark van Noorloos. Ik ben blij 
dat we Mark drie jaar geleden als trai-
ner aan hebben weten te stellen en ik 
ben ook zeer tevreden over onze pret-
tige samenwerking. Ook ben ik blij dat 
Wim Vos het tweede elftal voor zijn re-
kening neemt.  
 
Mijn motivatie om mezelf in te zetten 
voor de club ligt met name in het feit dat 
ik de jeugd een sportieve omgeving wil 
bieden met goede faciliteiten zodat ze 
van het voetbalspelletje kunnen genie-
ten. Het mooiste moment van de zater-
dag vind ik dan ook de zaterdag- 
ochtend, als de velden bezet zijn door 
de voetballende jeugd.   
 
Tot slot wil ik ook mijn dank uitspreken 
richting Bert Pelikaan en zijn team van 
onderhoudsmannen. De velden liggen 
er weer uitstekend bij en ik weet dat 
Bert en zijn team er ontzettend veel 
uren instoppen om dit zo te houden. 
 
Jacky Sonneveld
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Mijn naam is Jacky Sonneveld. Ik ben 36 jaar en getrouwd met Linda. Samen 
hebben wij twee zonen, Nout van 6 jaar en Lenn van 3 jaar. Zelf heb ik jaren-
lang bij Sparta’30 gevoetbald, Linda heeft ongeveer 20 jaar bij de Dames van 
Sparta’30 gevoetbald en onze kinderen voetballen ook allebei bij Sparta’30 
in de jeugd. Je kunt dus wel zeggen dat we een echt voetbalgezin zijn! Ik 
vind het een ontzettende eer dat ik gekozen ben als vrijwilliger van het jaar.

Vrijwilliger  
van het jaar
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Tamara van Tilborg 
06 - 22 21 42 42

Kijk ook op www.meijleroptiek.nl 

Dorpsstraat 34, 4284 EH  Rijswijk (NBr)  

0183 - 44 23 19

Sportbrillen  
op sterkte!

 
Huib en Karin van Hemert   Openingstijden showtuin: 
Meerstraat 3     maandag en dinsdag  gesloten 
4265 HD  Genderen   woensdag   10.00 – 16.30 uur 
Tel: 0416-351437    donderdag 10.00 – 16.30 uur 
Huib: 06 53 62 78 03   vrijdag         10.00 – 20.00 uur 
Karin: 06 18 81 86 29   zaterdag  09.00 – 16.00 uur 
      (buiten openingstijden op afspraak) 

 
 

Voor al uw bedrijfs- en particuliere klussen!!! 
 

Leverancier van alle bestratingsmaterialen, zoals tegels, stenen, zand,  
grond, grind, kunstgras en verlichting. 

 

Kom een kijkje nemen in onze nieuwe showtuin!!! 
 

Openingstijden Herfst/Winter: 
maandag t/m woensdag gesloten 
donderdag   10.00 – 16.30 uur 
vrijdag         10.00 – 16.30 uur 
zaterdag      Op afspraak! 
(buiten openingstijden op afspraak) 
 
Openingstijden Lente/Zomer 
maandag en dinsdag gesloten 
wo en do     10.00 – 16.30 uur 
vrijdag         10.00 – 20.00 uur 
zaterdag      09.00 – 13.30 uur

Keukenhoff Tankens 
Julianastraat 6 Andel, 0183-442502 

www.keukenhoff.nl

De Pataterie De Pataterie 
Cees & Claudia
Vaste standplaats in Andel bij de Romboutstoren 
 Proef ook eens onze  
heerlijke Kipschnitzels

Verse Friet! 
Vers gesneden uitjes! 
100 grams frikadellen! 
Kroketten met roomboter bereid! 
Meer dan 30 soorten snacks 
10 soorten Ola ijs 
10 smaken Italiaans schepijs 
Ruime parkeerplaatsen

Openingstijden: Wo.Do. 16.30 - 23.00 
Vr. 16.30 - 23.30/Za. 11.30 - 23.30



Een flink aantal mensen is al besmet 
(geweest) met het nieuwe coronavirus. 
Veel van deze mensen hebben geluk 
gehad en hebben weinig klachten 
gehad of zijn goed hersteld. Toch is er 
ook de groep met minder geluk. Na een 
vaak lange periode met heftige ziekte-
verschijnselen, ook zonder een zieken-
huisopname, bestaan bij hen nog 
langdurig klachten en beperkingen. 
Veel voorkomende restklachten zijn 
kortademigheid, vermoeidheid en ge-
heugenproblemen. Deze groep heeft tij-
delijk en onder voorwaarden recht op 
vergoeding van paramedische herstel-
zorg vanuit het basispakket als behan-
deling op of na 18 juli is gestart. Voor de 
patiënten die voor 18 juli al in behan-
deling waren wordt landelijk nog over-
legd. 
 
De huisarts of medisch specialist  
beoordeelt of iemand in aanmerking 
komt voor eerstelijns paramedische 
herstelzorg en welke zorg precies nodig 
is. Een positieve test of ziekenhuis-
opname zijn hierbij niet noodzakelijk. 
De herstelzorg kan bestaan uit maxi-
maal 50 behandelingen fysiotherapie of 

oefentherapie, 8 uur ergotherapie, 7 uur 
diëtiek en onbeperkt logopedie. De 
combinatie van zorg wordt aangepast 
aan de persoonlijke situatie en kan uit-
eenlopen van enkele ondersteunende 
behandelsessies tot aan 6 maanden 
behandeling. Een zeer belangrijke voor-
waarde om voor deze vergoedingen in 
aanmerking te komen is deelname aan 
landelijk onderzoek. Voor meer uit-
gebreide informatie kan altijd contact 
opgenomen worden met de praktijk. 
 
Gelukkig is er bewijs voor een beter 
herstel na corona door te trainen onder 
begeleiding van een fysiotherapeut. 
Vooral voor de mensen met ernstige 
beperkingen van kortademigheid en 
vermoeidheid is het raadzaam om naar 
een fysiotherapeut te gaan die is aan-
gesloten bij één van de Longfysiothera-
pienetwerken. Binnen deze netwerken 
wordt de longrevalidatie op het hoogste 
niveau van kennis en ervaring gegeven. 
Bij Fysiotherapie Andel is Karin Duyn-
dam al jaren dé Longfysiotherapeut van 
de regio. Zelfs na de gemeentelijke her-
indeling is zij nog steeds de enige the-
rapeut van geheel gemeente Altena 

 
 
 
 
 
die is aangesloten bij Longfysiothera-
pienetwerk Den Bosch in samenwer-
king met het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 
Daarnaast bestaat een nauwe samen-
werking tussen de praktijk en het Be-
atrixziekenhuis in Gorinchem.  
 
In een aantal media is ook al gemeld 
dat fysiotherapeuten een toenemend 
aantal thuiswerkklachten zien. Het gaat 
dan vooral om klachten in de arm, nek, 
schouders en rug. Deze kunnen altijd al 
makkelijk ontstaan bij beeldscherm-
werk en nog veel makkelijker op een 
niet aangepaste thuiswerkplek. Lange 
tijd was daarnaast ook weinig gelegen-
heid om zo maar ergens naar toe te 
gaan of te gaan sporten, wat normaal 
goed helpt om fysieke klachten tegen te 
gaan. 
 
Veel fysieke klachten die ontstaan door 
beeldscherm- en thuiswerk zijn vrij sim-
pel te verhelpen. Het is wel belangrijk 
om daar snel iets aan te doen, want 
hoe langer ze bestaan, hoe hardnekki-
ger de klachten kunnen worden. Be-
staan klachten pas kort, dan is het vaak 
al verholpen met een behandeling of 
vier, gerichte oefeningen en wat tips. Bij 
hardnekkiger klachten is ook al snel 
meer specialistische hulp nodig om ze 
te doorbreken, zoals manueel therapie 
of dry needling. 
 
Ook wat betreft acute (sport)blessures 
is het verstandig om nu sneller hulp te 
zoeken bij de huisarts of fysiotherapeut. 
Dit geldt helemaal voor kinderen en jon-
geren, om niet onnodig veel sport- en 
andere activiteiten te hoeven missen. 
Met goede begeleiding aan het begin 
van een blessure wordt een onnodig 
lang hersteltraject voorkomen, waar-
door sneller het normale sporten en be-
wegen weer opgepakt kan worden. 
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Bij Fysiotherapie Andel werken we als een hecht team samen aan de 
gezondheid van onze cliënten. We hebben allemaal onze eigen specia-
lisatie, zodat we door samen te werken iedereen gerichte en passende 
zorg kunnen bieden. Afgelopen jaren zijn hier onze Sportfysiotherapeut 
(Rob) en Kinderfysiotherapeuten (Elianne & Marieke) voorgesteld, 
waarbij ze ook meer verteld hebben over hun specialisaties. Dit jaar, 
het coronajaar, is het niet te ontkomen om het daar over te hebben.

Fysiotherapie Andel 

Bewegen is onze kwaliteit

Karin Duyndam



Bovenste rij v.l.n.r.: Peter Hendrix, Joram Kuipers, Frank Verbruggen, Richard van Stigt, Mike van Heukelum, Piotr Murawski, Mic
Middelste rij v.l.n.r.: Collin Bouman, Walter van Willegen, Remco van der Heijden, Dinant van Drunen, Martijn de Graaf, Brian Bu
Onderste rij v.l.n.r.: Arnoud Verhoeven, Stijn de Boer, Derk Groenenberg, Lennard van Andel, Mark van Noorloos, Anrico Visser, 

2020-2021
Selectie 

Eerste Elftal
Selectie 

Eerste Elftal



chel de Cloe, Gherardo Sterrenburg 
uskop, Twan Pelle, Jan de Fijter, Wesley Akkerman, Gerco Gijben, Rob Verhagen  

Mike Rutters, Zion Krauweel, Dick van Balen 
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Staf: 
Trainer Wim Vos  
Leider Bert de Fijter  
Ass. scheidsrechter 
Johan Holl  
Verzorger Bart Kant  
 
Sponsor: 
Nuvelstijn

Ruben van Rijswijk 
Jarno Vos 
Rik Nuvelstijn 
Max van Bommel 
Jarno van Andel 
Michel de Cloe 
Dennis van Wijgerden 
Marwin Elshout 
Alexander Vos 

Jarno van Oudheusden 
Emiel Groenenberg 
Gijsbert van Andel 
Twan Pelle 
Koen Houthooft 
Nick van Brakel 
Mark van Helden 
Robert Bouman 
Dennis Naaijen 

Sparta’30 2

Staf: 
Trainer/coach 
Jan Meerburg  
Ass.-trainer/coach 
Jannick Pelle  
 
 
Sponsor: 
Knip-Inn

Bertil van Bergeijk 
Arie Bouman 
Mark Bouman 
Artjom Cekalin 
Niels van Giessen 
Mark van Herwijnen 
Robin van der Leeden 
Djordy Meerburg 
Rody Meerburg 
Johnny van Meurs 
Arne van Noorloos 

Jannick Pelle 
Frank Scherff 
Arian Schouten 
Mark Schouten 
Rob Schouten 
Hanno Sterrenburg 
Jaap de Vente 
Arne Verbeek 
Joop Verhagen 
Paul van der Wiel

Sparta’30 3
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Staf: 
Leiders 
Niek Veeken 
Martijn van de Berg 
 
Sponsor: 
Pelle Interieurbouw 
Bedrijfshallen.nl 
Bouwbedrijf  
H. van Noorloos 
 

Jeroen van Noorloos 
Niek Veeken 
Abel van Dijk 
Corné Vernooij 
Dawid Szczutkowski 
Dennis van Heijningen 
Dinand Naaijen 
Gerton Koekoek 
Jasper de Cloe 
Jordy Kraaij 
Marec Kant 
Martijn van de Berg 

Memphis van Tilborg 
Niels van Heusden 
Rafaël Bergman 
Rick van Heukelum 
Rico Bouman 
Rik Voorneveld 
Terach van der Aa 
Thomas Prins 
Tim Verbruggen 
Yannick van Andel 
Zeno Krauweel

Sparta’30 4

Staf: 
Jan Vlug 
Stevan Aipassa 
 
Sponsor: 
Van der Aa bouwservice 
Metselbedrijf van der Aa 

Thula van Ballegooijen 
Marleen Faber 
Roxanne Akkerman 
Chantal Tankens 
Denice van Wijgerden 
Romi Edelman 
Marion Kant 
Maruscha van Wouwen 
Vera van Dijk 
Iris Nuvelstijn 

Jasmijn Lankhaar 
Jenita van Rijswijk 
Amandi Schoester   
Patricia Bouman 
Claudia Kieboom 
Anouk Vos 
Martine van Andel 
Kelly Harrewijn 

Sparta’30 Vrouwen 1
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Louwrens Penninghof 1 
4287 LW Waardhuizen 

Mobiel: 06-10051400

B. van der Schansstraat 18 - Andel

Sterk in onderhoud van elk merk

SERVICE  

Zoekt u een occasion? 
Kijk op van-willegen.nl

illegen GIESSEN 
Parallelweg 66 - Giessen - Tel. 0183 - 441 509

ill l
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Staf: 
Leiders/Trainers 
Kees van Giessen 
Cees Krauweel 
Henk Kwetters 
Sieuwert Scholten 
Thea Colijn 
 
Sponsor: 
Oerlemans Plastics 
Van der Ven

Natascha Negenman 
Deveney Franke 
Sieuwert Scholten 
Gijs van de Velden 
Wim Möller 
Rik van Buuren 
Roel Blanken 
Marco van Veen 
Ron Colijn 
Jeffrey Versluis 
Jorg Dijkshoorn 

Lars Biesheuvel 
Bartina Verhagen 
Hassen Benfaley 
Rick Schaddelee 
Charles Westerhuis 
Melanie 
Daniëlle Haring

Sparta’30 G-team





DE SPARTAAN 21

Sparta’30 

JO18
Staf: 
Trainer 
Teus  

Nieuwenhuizen  
 
Leider 
Dennis de Wilde 
 
Sponsor: 
Voetbalshop.nl 
 

 

Sparta’30 

JO16
Staf: 
Trainer 
Theo Sonneveld 
 
Leider 
Hans Pouw 
 
Sponsor: 
Voetbalshop.nl 
 

Sem van Bergeijk 
Tygo van der Kleij 
Jamiën Mauricia 
Daniel Mielcarski 
Piet Mosterd 
Kris Nuvelstijn 
Emanuel Pouw 
Levi Roza 
Jurre Scholten 
Rafael Sonneveld 
Mike van Stigt 
Boris Stout 
Stan Thur 
Jelle van Veen 
Daan Verbeek 
Roy van der Werff

Sparta’30 

JO15
Staf: 
Trainer  
Gido Boertje 
 
Leider 
Dennis de Wilde 
 
Sponsor: 
Voetbalshop.nl 
 

Rinze Boll 
Toine Bouman 
Niels van Essen 
Jasmine Kant 
Sven van Leeuwen 
Joran van der Lev 
Denzell  

van der Mooren 
Jesse Ouwehand 
Bjorn Sonneveld  
Michal Subczynski 
Jens Verhey 
Femke Verhoeven 
Jens van de Werken 
Jens de Wilde 
 

Saymon  
Amaniel-Bereketeab 

Ricardo Bassa 
Roy van Bommel 
Noël de Garde 
Noah Hobo 
Ivan Kleinloog 
Olav Kleinloog 
Lucas Mouthaan 
Giliam Nieuwenhuizen 
Collin Tamerus 
Jan van der Velden 
Joren van der Werff 
Ryan van der Werff 
Stijn de Wilde
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Sparta’30 

JO13
Staf: 
Trainer/Leider 
Gherardo  

Sterrenburg  
Arne Thur 
Henk Kwetters 
 
 
Sponsor: 
Voetbalshop.nl 
 

Jens van Bergeijk 
Ryan Bouman 
Maud Colet 
Sam Crielaard 
Julian van der Haak 
Shadi Khalil Khalil 
Maarten Kwetters 
Stijn de Rade 
Milan van Rijswijk 
Daphne Schouten 
Lars Sterrenburg 
Sven Sterrenburg 
Toby Stout 
Jesse Thur 
Thomas van Tilborg

Sparta’30 

JO11
Staf: 
Trainer / Leider 
Menno Dammers  
Arwin Crielaard  
 
 
Sponsor: 
Voetbalshop.nl 
 

Ryan Bouman 
Jurre Colet 
Sam Crielaard 
Yves Dammers 
Julian van der Haak 
Nick de Jong 
Nick Kleinloog 
Zola Krauweel 
Jens Kwetters 
Nick Treffers

Sparta’30 

JO10-2
Staf: 
Trainer / Leider 
Medad Vervoorn  
Arie de Fijter  
Jaco Peele  
 
Sponsor: 
Voetbalshop.nl 
 

David Bouman  
Thijmen den Dekker 
Nathan de Fijter 
Laurens  

van der Haak 
Micha Millenaar 
Jaco Peele 
Rev Peele 
Olivier Vervoorn 
Remco Vos 
Leroy de Waal 
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Voedselbank  
Altena

Uitstraling 
De gehele jeugd loopt er netjes bij. Het 
is eenvoudiger om spelers te voorzien 
van een juiste maat. 
 
Sponsoring 
In de toekomst zullen er shirtjes, broe-
ken en sokken vervangen moeten wor-
den. Sponsors die hieraan bij willen 
dragen kunnen dit doen door deel te 
nemen aan ‘de vrienden van de Jeugd’ 
voor een klein bedrag per seizoen. 
Sponsors die de jeugd een warm hart 
toedragen hoeven dus niet meer voor 
een heel team het tenue te financieren. 
 
Verantwoording 
We hebben als club een maatschappe-
lijke verantwoording. Hoe mooi is het 
dan dat we nu een samenwerking heb-
ben met de Voedselbank. We helpen de  
Voedselbank aan naamsbekendheid en 
we gaan samen onderzoeken waar we 
ze nog meer mee kunnen helpen in de 
toekomst. 

We zijn een samenwerking aangegaan met Voedselbank Altena  
(www.voedselbankaltena.nl). De gehele jeugd van Sparta ’30 speelt in een 
tenue met daarop het logo van de Voedselbank. We vinden het mooi dat we 
ons als club verbinden aan een goed doel in de regio. We kunnen deze in-
vestering mede doen door de samenwerking die we zijn aangegaan 
met Voetbalshop.nl en Hummel.  Hierbij de belangrijkste punten waarom we 
de samenwerking zijn aangegaan.

C
O

L
O

F
O

N

Bezoekadres                      
Neer-Andelseweg 6b 
4281 KL Andel 
T: 0183 442 043 
E: info@sparta30.nl 
 
Eindredactie/ 
samenstelling: 
Jaap de Vente 
Arne van Noorloos 
Hanno Sterrenburg 
Rody Meerburg 

Fotografie: 
HH-productions, Andel 
tenzij anders vermeld 
 
Opmaak en 
technische realisatie: 
HH-productions, 
Andel 
 
 

Bestuursleden 
Frans Sterrenburg             Voorzitter 
Kees van der Linden         Voorzitter 
Antoinette Vilters               Secretaris 
Jarno van Andel                Penningmeester 
Michel de Cloe                  Alg. bestuurslid Financiën 
Hans Groenenberg           Bestuurslid Voetbaltechnische  
                                         zaken jeugd 
Jacky Sonneveld               Bestuurslid Voetbaltechnische  
                                         zaken senioren 
Jaap de Vente                   Alg. bestuurslid sponsorzaken 
Louise Bouman                 Alg. bestuurslid
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Met Hubo 
scoor je altijd

Hoge Uitakker 4, Veen - 0416 692 158 - veen@hubo.nl
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Sparta’30 

JO9-1
Staf: 
Frank Jiskoot  
Rob van Herwijnen 
Mark van Noorloos 
Jan de Fijter  
 
 
Sponsor: 
Voetbalshop.nl 
 

Luuk Crielaard 
Alain Garde 
Daantje Holl 
Jelle Jiskoot 
Nick van Leeuwen 
Sven van Noorloos 
Daan Portzgen 

Sparta’30 

JO9-2
Staf: 
Trainer / Leider 
Jan de Fijter  
Rob van Herwijnen 
Mark van Noorloos 
Frank Jiskoot 

 
 
Sponsor: 
Voetbalshop.nl 
 

Floran de Fijter 
Ties van Herwijnen 
Nout Sonneveld 
Brent Sterrenburg 
Kyran Verbeek 
Stijn Vos 
Tjaard Wind 

Sparta’30 

JO7
Staf: 
Trainer / Leider 
Stijn de Boer  
Marwin Elshout  
 
 
Sponsor: 
Voetbalshop.nl 
 

Sjoerd Kant 
Mike Dammers 
Lars van Noorloos 
Jens van Leeuwen 
Fenne Baks 
Jordy de Waal 
Wesley Keinemans 
Dries Keinemans 
Lizzy Harbers 
Tim Kleinloog 
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Financiële administratie
Salarisadministratie
Advies startende 
ondernemers

Financiële en 昀scale advisering
Financieringsbegeleiding
Sparringspartner voor 
ondernemers

REGIONAAL BETROKKEN

Wil jij weten wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? 
Dat vertellen we je graag! Bel 0416-693000

Kortestraat 20   |   4261 AA   |   Wijk en Aalburg   |   info@vertiadvies.nl

N.G.J. VAN VUGT BV 
ELEKTRO-TECHNISCH INSTALLATIEBUREAU
Ambachtstraat 12, 4283 JD Giessen, T. 0183 - 441413 

Postbus 21 4284 ZG Rijswijk (NB) Telefoon: 0183 - 85 04 04
Website: www.twinwind.nl   E-mail & offertes: info@twinwind.nl

Voor nulmetingen vooruitlopend 

op: nieuw- en of verbouw,

sloopwerkzaamheden of

rioleringswerkzaamheden.

Ons systeem geeft grip

op een claim.
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Sparta’30 

Kabouters
Staf: 
Hans Groenenberg 
 
Sponsor: 
Voetbalshop.nl 
 

Thijs Tankens 
Mika Smits 
Noëlle van der Aa 
Vince Dammers 
Friso Tankens 
Kai Dammers 
Jayden Bouman 
Lenn Sonneveld 
Suze van Herwijnen 
Thijs van Meurs 
Jaysian van Loon 

27
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B. v.d. Schansstraat 43, Andel, 0183-442012, www.hh-productions.nl

Reclamemakers en drukkers tussen de rivieren

Websites

Tekst en  
Fotografie

Advertenties

Logo’s en  
Huisstijlen

Ontwerpstudio

HH-productions is een  
heel echt grafisch  
bedrijf.  
 
Kort, krachtig en  
compleet:  
van idee, logo of tekst  
tot website, brochure, 
advertentie en folder  
of zelfs krant, kaart  
en envelop. 
 
Klein, breed en uniek:  
want welk  
reclamebureau  
drukt nu ook zelf? 
 
Benieuwd  
wat wij voor u kunnen 
betekenen? 
Neem contact op met:

Boeken/Brochures

Drukken & Printen




