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De VIDB Business Cup 2019 powered by Van Duyn Van der Geer 

 

Sinds de oprichting van het platform Voetbal in de Bollenstreek in 2013 is het online en 

offline samenbrengen van mensen en organisaties die iets met het voetbal in 

de Bollenstreek hebben, het ultieme doel. Met alweer de vijfde editie van de VIDB 

BusinessCup zien we die ambitie steeds meer werkelijkheid worden. En dat kan alleen 

maar dankzij jullie, de deelnemers. Daarom, een woord van dank richting een ieder die 

hier vandaag aanwezig is.  

 

Ook dit jaar een mooi aantal; we mogen maar liefst 16 teams verwelkomen. En dat is 

natuurlijk een lekker aantal als je een toernooi organiseert. Wederom zien we in het 

deelnemersveld veel bekende gezichten. Sommige zijn er zelfs al vanaf de eerste editie 

bij. Met veel trots kunnen we dat ook zeggen over de accountants en adviseurs van Van 

Duyn Van der Geer, onze nieuwe partner waarmee we de komende twee edities van de 

VIDB BusinessCup samen organiseren.   

 

Van Duyn Van der Geer accountants en adviseurs is een middelgroot accountants- en 

advieskantoor gevestigd aan de Jonckerweg in Noordwijk. Binnen het eigen werkveld is 

VDVDG al jaren een gevestigde naam, in de regio maar zeker ook daar buiten. Naast 

jeugd en cultuur draagt het bedrijf de sport ook een warm hart toe. En juist op dat vlak 

vinden wij elkaar.  

 

De editie van 2019 en 2020 zullen we samen organiseren en daar hebben we 

verschrikkelijk veel zin in. Allereerst omdat we er beiden van houden een balletje te 

trappen. Maar ook omdat het weleens prettig is elkaar te spreken in een andere setting 

dan het kantoor. Met lekker eten en een biertje erbij. We kunnen niet wachten.  

 

Veel plezier, ook namens Van Duyn van der Geer! 

 

Bram Meurs 

Oprichter Voetbal in de Bollenstreek 

 
Programma van de dag 

12.00 uur Ontvangst met koffie en gebak 

13.00 uur Start side-events en poulewedstrijden 

15.15 uur Knock-outfase 

16.15 uur Finalewedstrijden 

18.30 uur Prijsuitreiking 

21.00 uur Einde VIDB Business Cup 2019 

 

Het foodplein is vanaf 13.00 uur geopend en de DJ zorgt voor de achtergrondmuziek 

vanaf 15.00 uur. De Kidscorner is van 13.00 tot 17.30 uur geopend 
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Deelnemers 2019 
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Poule-indeling & puntenschema 

 

Poule A afkort W1 W 2 W3 Totaal 
VDVDG VDVDG     
Zorgboodschap 1 ZORG 1     
International Hotel Supply  IHS     
North Action Sports Group NASG     

 

 
Poule B Afkort W1 W 2 W3 Totaal 

Horsman&Co / Van Es  HORES     
Hemlock HEMLO     
Wesseling Logistics WESSE     
Zorgboodschap 2 ZORG 2     

 

 
Poule C afkort W1 W 2 W3 Totaal 

Beelen Mobility BEELE     
HC Damen / WPC Prins DAPRI     
Alice Care ALICE     
Van Kesteren Schilders KESTE     

 

 
Poule D afkort W1 W 2 W3 Totaal 

Rabobank Leiden & KW RABO     
ING ING     
Ouwehand Bouw BV OUWEH     
Elk Kind Een Bal EKEB     

 

 

 

 
VOLG HET SPEELSCHEMA LIVE OP 

 

https://tournify.nl/live/bc2019 
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Speelschema poulefase  

Ronde Tijd Wedstrijd Veld Team Team Uitslag 

 
1 

 
13.15 – 13.27 

Poule A A VDVDG NASG - 
Poule A B ZORG 1 IHS - 
Poule B C HORES ZORG 2 - 
Poule B D HEMLO  WESSE - 

 
2 

 
13.30 – 13.42 

Poule C A BEELE KESTE - 
Poule C B DAPRI  ALICE - 
Poule D C RABO EKEB  - 
Poule D D ING  OUWEH - 

 
3 

 
13.45 – 13.57 

Poule A A VDVDG  IHS - 
Poule A B NASG ZORG 1 - 
Poule B C HORES  WESSE - 
Poule B D ZORG 2 HEMLO - 

 
4 

 
14.00 – 14.12 

Poule C A BEELE  ALICE - 
Poule C B KESTE DAPRI - 
Poule D C RABO  OUWEH - 
Poule D D EKEB ING - 

 
5 

 
14.15 – 14.27 

Poule A A VDVDG ZORG 1 - 
Poule A B IHS NASG - 
Poule B C HORES HEMLO  - 
Poule B D WESSE ZORG 2 - 

 
6 

 
14.30 – 14.42 

Poule C A BEELE DAPRI  - 
Poule C B ALICE KESTE - 
Poule D C RABO ING  - 
Poule D D OUWEH EKEB - 

pauze 14.45 – 15.15                     KNOCK-OUT FASE 

 
7 

 
15.15 – 15.27 

F1 A A3 C4 - 
F2 B C3 A4 - 
F3 C B3 D4 - 
F4 D D3 B4 - 

 
8 

 
15.30 – 15.42 

 

E1 A A1 C2 - 
E2 B C1 A2 - 
E3 C B1 D2 - 
E4 D D1 B2 - 

9 15.45 – 15.57 F5 A Winnaar F1 Winnaar F2 - 

F6 B Winnaar F3 Winnaar F4 - 
10 16.00 – 16.12 E5 A Winnaar E1 Winnaar E2 - 

E6 B Winnaar E3 Winnaar E4 - 
11 16.15 – 16.27 F7 A Winnaar F5 Winnaar F6  

F8 B Verliezer F5 Verliezer F6  

12 16.30 – 16.42 Finale A Winnaar E5 Winnaar E6 - 
 3e/4e plaats B Verliezer E5 Verliezer E6 - 
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Programma Side Events (verplichte deelname) 

 
Ronde Tijd Bubble Voetbal Dakkapelschieten / Gatendoel 

1 13.00 – 13.12 NASG / ZORG 2 IHS / WESSE 
2 13.15 – 13.27 BEELE / RABO DAPRI / ING 
3 13.30 – 13.42 VDVDG / HORES ZORG 1 / HEMLO 
4 13.45 – 13.57 ALICE / OUWEH KESTE / EKEB 
5 14.00 – 14.12 IHS / WESSE NASG / ZORG 2 
6 14.15 – 14.27 DAPRI / ING BEELE / RABO 

Pauze 14.30 – 14.42 ZORG 1 / HEMLO VDVDG / HORES 
Pauze  14.45 – 14.57 KESTE / EKEB ALICE / OUWEH 

 

Bubble Voetbal 
Iedereen kan tegen een stootje toch? Tijdens dit hilarische spel kijken we welk team zich 

het beste door de opblaasbare arena heen voetbalt, stuitert, rolt………  

 

Dakkapel schieten 
Vroeger schoot je misschien per ongeluk door een raam heen. Vandaag is het juist de 

bedoeling. Als jij de bal door het raam heen 

schiet, maak je kans op mooie prijzen voor 

jou en je team. Ook al was het per ongeluk….. 

 

 

Gatendoel 
Welk team heeft het vizier op scherp staan en schiet de 

meeste punten bij elkaar? Het team met de meeste punten 

scoort een mooie prijs voor het team. 

 

Kidscorner 
Voor de kinderen is er meer dan voldoende vermaak. Van een levensgroot 

voetbaldartbord tot een springkussen. Allerlei leuke activiteiten zorgen ervoor dat de 

kinderen zich geen moment hoeven te vervelen. 

 

VOLG HET SPEELSCHEMA LIVE OP 
 

https://tournify.nl/live/bc2019 
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Weet Damen/Prins dit jaar de titel te verdedigen? 
 
,,De messen zijn voor de volgende editie alweer geslepen”, valt de winnaar van de 
VIDB BusinessCup 2018 Hedwig Damen direct in huis. Hij is eigenaar van het 
bloembollenexportbedrijf HC Damen uit Voorhout en is naast deelnemer van de 
BusinessCup ook liefhebber van het voetbal in de Bollenstreek.  
Zijn club? Foreholte. Een bloeiende vereniging in het hartje van de Bollenstreek, waar hij 
zelf ook sponsor is. Afgelopen jaar werd hij dan ook door zijn medesponsoren bij de club 
er op geattendeerd dat er rond de tijd van juni een leuk evenement plaatsvond bij FC 
Rijnvogels. ,,Die gasten zeiden eigenlijk: je moet gewoon meedoen. Daarom besloten we 
maar om ons in te schrijven.” 

 

Penalty’s 
En dat bleek een succes. Het bedrijf groeide in het toernooi en stootte na een paar 
‘thrillers’ door naar de finale van de VIDB BusinessCup. ,,Wij gingen natuurlijk voor de 
finale, dat lijkt mij duidelijk”, gaat Damen verder met een knipoog. ,,We moesten 
onderweg naar de finale twee keer penalty’s nemen en die wonnen we. Dat tekent het 
doorzettingsvermogen van het team dat we hadden.” 
,,Wij hadden die middag een aantal jongens van Foreholte in ons team. Met Matthijs Guijt 
hadden we een dispensatiespeler, omdat we geen keeper hadden. Verder leeft voetbal bij 
ons in het bedrijf enorm. Veel gasten die bij ons werken spelen bij Foreholte en ik denk 
dat dat ons succes heeft gebracht.” 
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Als de baas van het bloembollenexportbedrijf terugblikt op die warme dag in juni, klinkt 
hij tevreden. Het eerste wat hij zich herinnerde, was de goede sfeer die heerste op De 
Kooltuin. ,,Alles was tot in de puntjes geregeld. Daarnaast vond ik het erg gezellig. Er was 
ruimte om een hapje te eten en een lekker biertje te drinken. Prima toch? Ook de gasten 
hebben het als onwijs leuk ervaren en daar gaat het om. Ik vond het ook mooi dat een 
ventje van elf bij ons mee kon voetballen en het ook nog leuk deed. Dat zijn dingen die je 
bij blijven.” 

 

Elk kind een bal: Ballen met een wereldwijd doel 
 

De ballen die tijdens de side-events worden gebruikt, staan voor een prachtig 

doel. Een doel waar wij als liefhebbers ons volledig achter willen scharen: Elk 

Kind een Bal. Wereldwijd.   

 

,,Want die bal heeft ons al zoveel moois gebracht. En dat gunnen wij elk kind. Een bal 

verbindt, opent en geeft hoop.”  Aan het woord is Germaine Henriquez, mede-oprichter 

en voorzitter van de Stichting Elk Kind Een Bal. ,,Gooi een bal tussen een groepje 

kinderen en er gebeurt iets. Elke keer weer vind ik dat prachtig om te zien. Zo’n bal zorgt 

echt voor een andere dynamiek in een groep. En juist die dynamiek omarmen wij. Want 

die brengt de boel aan het rollen. Letterlijk en figuurlijk.” 

 

Het concept is simpel. Als bedrijf kun je voor € 100,- een bal kopen. Met elke bal die je 

afneemt zorg je ervoor dat 5 kinderen ook een bal krijgen en dus in beweging komen. De 

lijst met (strategische) partners is inmiddels eindeloos en tegelijkertijd indrukwekkend. 

Van de KNVB, de Gemeente Amsterdam en de Johan Cruijff Foundation tot de Texaco en 

de Fontys.  

 

Tijdens de VIDB BusinessCup neemt de Stichting Elk Kind Een Bal niet alleen deel met 

een team, maar levert zij ook de prijzen voor de side-events.  
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‘’We willen die Business Cup nu wel een keer winnen ook’’ 

 
Die tweede plek op de VIDB Business Cup, daar is Bert van Es van Bouwbedrijf Van 

Es uit Lisse, wel een keer klaar mee. Samen met Horsman & Co willen ze er dit jaar 

eindelijk een keer voor zorgen dat er na twee jaar een tweede plek, nu op de 

hoogste trede van het podium kan worden gestaan. 

,,Hoe lukt het jullie toch iedere keer om mooi weer te krijgen op die dag?’’, vraagt Bert van 

Es zich hardop af. Bouwbedrijf Van Es doet al 3 jaar mee aan de VIDB Business Cup 

powerd by Van Duyn Van Der Geer en het is ieder jaar een feest geweest voor het 

personeel. Binnen no-time had de sponsor van onder andere FC Lisse weer een team op 

de been. ,,Het leuke is ook dat onze collega’s die niet spelen komen kijken met familie en 

kennissen.’’ 

 

Dakkapel schieten 

Dit jaar verzorgt Bouwbedrijf Van Es ook een side-event van het bedrijventoernooi. Op 

het terrein komt een auto te staan met 

daar bovenop een dakkapel. De 

bedoeling is om de bal zo nauwkeurig 

mogelijk door het raam te schieten. De 

challenge is één van de proeven die de voetballers op de Business Cup ook moeten 

afleggen, naast de onderlinge voetbalwedstrijden.  

Van Es: ,,We zijn sinds dit jaar dealer van Knipping kunststof deuren, kozijnen en 

dakkapellen. Vanaf donderdag 9 mei staat alles in onze showroom, maar het leek ons leuk 

om de showroom ook naar de mensen te brengen.’’ 

De dakkapel in kwestie is mobiel en zal dus na het evenement gewoon weer in de 

showroom te bewonderen zijn.  ,,Het is echt een mooi ontwerp van een goede kwaliteit, 

maar we hebben natuurlijk nog veel meer staan. De mensen mogen gerust eens 

langskomen voor een goed gesprek over bouwprojecten en voetbal, de koffie staat altijd 

klaar.’’ 

 

Trainingskamp  

Het bouwbedrijf maakt zich inmiddels op voor de komende editie van de Business Cup op 

22 juni en heeft alle vertrouwen in een goede afloop. We gaan alleen niet met al het 

personeel speciaal op trainingskamp hoor”, lacht van Es. ,,Het voetbal zit al helemaal in 

onze organisatie.’’  

Het bouwbedrijf uit het bollendorp komt eigenlijk elke zaterdag wel kijken als FC Lisse 

thuis speelt. ,,We gaan altijd met een groepje kijken. Natuurlijk hoort dat als sponsor, maar 

het is vooral ook heel leuk om te doen.’’ 

‘’Voetbal als sport is een onderdeel van de organisatie en het is mooi meegenomen als je 

dat kunt combineren met je werk en een feestje. Dan is het ook niet gek dat we al die jaren 

al meedoen. Het blijkt ieder jaar weer een compleet verzorgde dag te zijn met goed weer, 

fanatieke voetbalpotjes en een mooi feest als afsluiter.’’  
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Spelregels 

 
✓ Er wordt 7 tegen 7 gespeeld. Een complete ploeg bestaat uit een doelman en 6 

veldspelers 

✓ Er mag doorlopend gewisseld worden 

✓ De speelduur per wedstrijd bedraag 12 minuten. Er wordt niet gewisseld van 

speelhelft 

✓ We spelen op een half voetbalveld en we gebruiken F-pupillendoeltjes. 

✓ Er wordt gespeeld onder leiding van een scheidsrechter. Deze persoon heeft altijd 

gelijk, dus commentaar op de scheidsrechter is niet toegestaan. 

✓ Er wordt zonder grensrechters gespeeld. Hierin wordt ook een beroep gedaan op de 

eerlijkheid van de spelers. 

✓ De keeper mag een terugspeelbal niet in de handen pakken. 

✓ Slidings zijn niet toegestaan. 

✓ Er wordt niet met buitenspel gespeeld. 

✓ Een penalty wordt gegeven wanneer binnen het doelgebied (10 meter) een 

doelpuntrijke poging wordt ontnomen door de verdedigende partij. Afstand 

penaltystip tot doellijn is 8 meter. 

✓ Een inworp wordt uit de handen genomen. 

✓ Een hoekschop wordt vanuit de hoek genomen. 

 

✓ Puntentelling 

o Gewonnen wedstrijd = 3 punten, gelijkspel = 1 punt, verlies = 0 punten 

o Bij een gelijke eindstand in de poule hanteren we deze volgorde: 

▪ Doelsaldo van de poulewedstrijden 

▪ Meest gescoorde doelpunten 

▪ Onderling resultaat 

Mocht dit exact gelijk zijn dan bepalen strafschoppen, 3 voor ieder team, wie er doorgaat. 
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Plattegrond 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foodplein 
 

Dit jaar zorgen de foodtrucks van  Goos Streetfoods voor de inwendige mens. Voor een 

impressie van o.a. hun heerlijke producten zie www.goosstreetfoods.nl  

 

Verder is er een buitenbar en binnen aan de bar kunnen kleine snacks (snoep, chips en 

ijsjes) worden gekocht. 

 

De deelnemers krijgen voor de drie aanwezige foodtrucks één bon. Deze kunnen zij 

inwisselen tegen vooraf vastgestelde producten. 

Voor de losse verkoop hebben de foodtrucks een speciaal aanbod. Deze producten 

kunnen worden betaald met cash of met PIN. 

 

De drankjes en overige kleine snacks van FC Rijnvogels kunnen alleen met PIN betaald 

worden. 
 

 
 

 

 

 

http://www.goosstreetfoods.nl/
http://www.goosstreetfoods.nl/
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BEDANKEN 

 

 

 

 
 

VOOR DE PRETTIGE SAMENWERKING! 


