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Marcel van 
Steenis ruikt 
kansen bij 
HSSC’61
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Barendregt: 
‘Hoofdklasse 
met LRC zou 
het mooist zijn’

21
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Lakerveld 
meer dan 
tevreden over 
jeugd HSSC’61

Gem. brandstofverbruik: 4,1 – 6,0 l/100km, 24,4 – 16,7 km/l. CO2-uitstoot: 95 – 130 g/km. 
Genoemde actie is geldig tot 17 april 2017. Per Kia-showroom wordt het leukste avontuur gekozen. De winnaars worden door Kia Motors Nederland beloond met een verrassing. Uiterlijk 1 mei worden de winnaars bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Informeer 
naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

De nieuwe Picanto bruist van energie en karakter. Daarmee verovert hij direct het hart van iedereen. Zo vrolijk. Compact 
en krachtig. Precies op maat. Ook van binnen is de nieuwe Picanto mooier dan ooit. Bovendien heeft deze nieuwe Kia nu 
de grootste kofferruimte in zijn klasse. De Picanto is klaar voor avontuur! Kans maken op een mooie verrassing? Kom 
tijdens het paasweekend naar de Kia-dealer en win!

Start je avontuur met de nieuwe Kia Picanto.

kia.com

De nieuwe Kia Picanto.
Start je avontuur. Wat is jouw gedroomde avontuur 

met de nieuwe Kia Picanto? 
Laat het weten bij jouw Kia-dealer 
tijdens het paasweekend en maak kans 
op een mooie verrassing!

Openingstijden:
Eerste Paasdag Gesloten
Tweede Paasdag 10.00 - 16.00 uur

Kooijman Vianen 
Stuartweg 7 (Hoek Lange Dreef), Vianen
Tel. (0347) 373 245

Autobedrijf Van Muijlwijk
Sportlaan 1D, Schelluinen
Tel. (0183) 621 710
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Aalsmeer - Almere - Amersfoort - Amsterdam - Bergen op Zoom - Breda - Capelle a/d IJssel - *Cruquius - Delft - Den Haag - Dordrecht - Drachten - Geel  (België) 
Groningen - Hoogeveen - Leeuwarden - Leiderdorp - Merksplas (België) - Middelburg - Nuenen - Roelofarendsveen - Roosendaal - Rotterdam - Sliedrecht

Spijkenisse - *Terneuzen - Tilburg - Utrecht - Veghel - Volendam - Wijchen - Zaandam - Zaltbommel - Zoetermeer - Zwolle
* Cruquius opening medio oktober & Terneuzen opening medio december

Neem uwofferte meewij zijn altijdgoedkoper!

Koopzondag? Kijk voor alle 35 vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl

Ook voo
r al

uw tegels

en woonkamer

vloeren *TOILETACTIE
Villeroy & Boch Wandcloset
Compleet met zitting
Grohe inbouwreservoir
Grohe afdekplaat

269,-

62%
korting!

€

Normaal €695,-

*Bij ons bestaat de complete set   uitsluitend uit a-merk-Bij ons bestaat de complete set   uitsluitend uit WEL

Feest!
I.v.m. opening van

ons 35e FILIAAL
Kom langs en pro� teer van de

vele openingsacties!

• Gratis 3D tekening van uw 
droom badkamer •

• Diverse feestelijke
aanbiedingen en meeneem acties! •

• Extra korting aangeboden
door bijna alle leveranciers 

oplopend tot wel 15% •

SANI-DUMP MIDDELBURG
KLARINETWEG

SANI-DUMP TERNEUZEN
MR. F. J. HAARMANWEG 51A

SANI-DUMP TERNEUZEN

VANAF 15 DECEMBER GEOPEND! 
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het 100-jarig 
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Puur. Voetbal.
Met of zonder vliegende keep. 3

Opstelling
5HSSC’61 • Kees v/d Berg: ‘Oefenwedstrijden bestaan niet’

ASH • ASH voelt als thuis voor aanvaller Jens Duizer

7EM Van der Wal Cup • Ook dit jaar weer populair
Unitas • Unitas gaat uitdaging aan: ‘Maar wel op onze manier’

9GJS • GJS jaar zonder Latuhihin: ‘Mijn wereld stortte in’
Asperen • Jeffrey Kleijn is terug in Asperen 1

21LRC • Barendregt: ‘Hoofdklasse met LRC zou het allermooist zijn’
LRC • Robotmaaier GenG Maairobots is de ideale oplossing

19Leerdam Sport • ‘Nieuw sportpark gaat een enorme boost geven’
SVW • Kees van Baalen is SVW’er in hart en nieren

23ZVG • ZVG/Cagemax wil ook met de heren naar de Eredivisie
Jogadores • ‘Iedereen verdient een kans op zaalvoetbal’

27Vuren • Vuren en Rick Kolff hopen op rustig jaar
Lekvogels • ‘Onze jeugd speelde nog nooit zo hoog’

29WNC Waardenburg • Jeffrey Weidema is terug in de selectie
Haaften • vv Haaften leeft toe naar 100-jarig jubileum

30Rivas Sportgeneeskunde • Uw zorg goed geregeld

Ameide • Gert-Jan Westerhout is nog lang niet klaar
SVS´65 • Opgewekt vrouwenelftal terug van weggeweest 13
Everstein • Club geeft goede voorbeeld met Groene Brigade
HSSC´61 • Marcel van Steenis ruikt kansen bij HSSC’61 15
Arkel • Michael Boon: ‘Kloof tussen 1 en 2 moet kleiner worden’
Schelluinen • ‘VV Schelluinen is de uitdaging waar ik naar zocht’ 17

11Herovina • Wouter Schram staat al vijftien jaar zijn mannetje
Meerkerk • Arwin van Dijk: de ideale assistent-trainer 25Brederodes • ‘Brederodes Panters zijn meer dan teamgenoten’

Vianen • Vianen is familie voor Martijn Heerkens

www.ruytertrucks.nl

VERHUUR

Burg. Sloblaan 47c  •  4231 AA Meerkerk  •  T 0183-357222  •  F 0183-357220  •  info@ruytertrucks.nl

T 0183 357222

verhuur@ruytertrucks.nl

Voor meer informatie en

prijzen kijk op onze website

of neem contact met ons op.

• BESTELWAGENS
 MET OF ZONDER
 LAADKLEP

• ZWARE
 BAKWAGENS

• TREKKERS

• TRAILERS
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Kijk voor al onze producten op: www.happy-point.nl

Verkoop Rad van Fortuin, Infl atables op maat,
Skydancers & Skytubes, Promotiezuilen en meer….Skydancers & Skytubes, Promotiezuilen en meer….

BEZOEK ONZE SHOWROOM!
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Zoekt u personeel voor: 

• Machineonderhoud
• Storingsdiensten (ook in ploegendienst)
• Machinebouw
•  Demontage, verhuizing en in bedrijf 

stellen productielijnen
• Onderhoudsstop
• Revisie of modifi catie machines

TSL zorgt voor personeel wat: 

• Ervaren is
• Zelfstandig werkt
• Goed opgeleid is
•  Regelmatig bijscholing volgt, om op de 

hoogte te zijn van de laatste techniek 
en innovatieve mogelijkheden

• Flexibel inzetbaar is

TSL biedt u ervaren 
mede werkers. Bekend 
met de laatste stand 
van de techniek en 
op de hoogte van alle 
beschikbare innovatieve 
oplossingen. Daarbij 
hebben al onze TSL 
mede werkers passie 
voor techniek en zijn 
ze het visitekaartje 
voor uw bedrijf!  

TSL Leerdam
Techniekweg 19b
4143 HW Leerdam

 0345 632 936
 info@tslbv.com

www.tslbv.com

Wilt u meer informatie of wilt 
u één van onze medewerkers 
inhuren, bel dan 0345 632 936 
of vul het aanvraagformulier in 
op www.tslbv.com

UW PARTNER 
VOOR ERVAREN 

EN BEVLOGEN 
TECHNISCH 
PERSONEEL
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MAATWERK 
IN METAAL

Kijk voor alle mogelijkheden op www.alrometall.nl 
of bel ons op 0345 612 882.

Alrometall
Fokkerstraat 24
4143 HJ Leerdam

 0345 612 882
 info@alrometall.nl

www.alrometall.nl

Alrometall levert o.a. producten voor: 
• De glasindustrie
• Bakkerijmachines
• Machines voor fruitverwerking
• Pluimvee-industrie
• Verpakkingsindustrie
• Landbouw

Alrometall: omdat het heel precies, 
altijd snel en net even anders moet.

Alrometall levert metaalbewerking op maat. Conventioneel 
draaien en frezen of het inzetten van moderne CNC-machi-
nes. Alles is mogelijk dankzij ons zeer uitgebreid, geva-
rieerd en modern machinepark. Van enkelstuks tot grote 
series. Wij staan voor een perfect eindproduct. 
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De Wilgenhoeve is een kleinschalige, 
particuliere woonzorgvoorziening be-
staande uit 18 appartementen, waar 
op een waardige en respectvolle wijze 
24-uurs zorg verleend wordt aan de 
ouder wordende mens. 
 
Wanneer thuis wonen niet meer lukt en 
u niet naar een verzorgings-/verpleeg-

huis wilt maar wel uw zelfstandigheid 
wilt behouden, dan bieden wij een 
goed alternatief, namelijk wonen in 
De Wilgenhoeve.

Geïnteresseerd of wilt u meer infor-
matie? Zie onze website,  bel   gerust
of kom langs. 
U bent van harte welkom!

Zorg die verder gaat 
dan verzorging

Hei- en Boeicopseweg 66  •  4126 RK Hei- en Boeicop   
0345 565 020   •  www.dewilgenhoeve.nl  •  info@dewilgenhoeve.nl
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Kees van den Berg: ‘Oefenwedstrijden bestaan niet’

“Ik hang aan el-

kaar van blessu-

res”, vertelt Kees 

van den Berg, vol 

zelfspot. “Een verwaarloosde ont-

steking in mijn lies, mijn kuitbeen 

gebroken, hamstrings gescheurd 

en enkels gebroken”, zo schudt hij 

een lijstje uit de mouw. “Als je overal 

je been tussen steekt, kun je wel-

eens een schop verwachten.” Aan 

stoppen heeft hij nooit gedacht. “Ik 

vind het veel te leuk. Ik ga door tot 

het niet meer gaat, tot ik echt even 

langs de kant moet zitten. Maar ik 

sport veel te graag om ermee te 

stoppen.” Naast drie voetbaldagen 

in de week, twee trainingen en één 

wedstrijd, zit hij ook wekelijks drie 

keer in de sportschool.

Kees van den Berg is het type ‘niet lullen, maar poetsen’. De 27-jarige controleur van HSSC’61 

heeft een hekel aan verliezen, is niet vies van een harde charge, maar stoeit ook vaak met zijn 

eigen lichaam. Hij viel afgelopen jaren van blessure in blessure.

Richard Lakerveld (44) heeft als voorzitter van het jeugdbestuur én 

onderdeel van de technische jeugdcommissie een goed zicht op de 

junioren bij HSSC’61. 

WINNEN
Van den Berg is een voetbaldier, 

dat kunnen we wel stellen. HSSC’61 

mag dan slechts in de derde klasse 

spelen, dat betekent niet dat pres-

teren minder van belang is. “Ik hou 

van lekker hard voetballen en zeker 

van winnen. Ik kan het eigenlijk niet 

aan om te verliezen. Daar word ik 

minder blij van, zeg maar. Oefen-

wedstrijden bestaan in mijn ogen 

ook niet. Als ik tussen de lijnen sta 

en die fl uit gaat, dan wil ik gewoon 

winnen. Winnen is belangrijker dan 

meedoen.”

HSSC’61 is echt een familieclub. De 

vader van Kees, die net als zijn opa 

ook Kees heet, voetbalde bij de club 

van Hei- en Boeicop, zijn zussen en 

Richard Lakerveld meer dan 
tevreden over jeugd HSSC’61

Dorpsstraat 5
4145 KA Schoonrewoerd

Tel. 0345-641482
/cafedezwaanschoonrewoerd
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neefjes ook, Van den Bergs tante is 

verzorgster en zijn aangetrouwde 

neef leider. “Het is gezellig bij de 

club, ja.” Hij geniet sowieso van het 

spelen in HSSC’61 1. “Het is een ech-

te dorpsclub, met een paar jongens 

van buitenaf die er goed bij passen. 

Dat is niet makkelijk, want iedereen 

kent elkaar hier. We hebben het 

goed voor elkaar bij HSSC’61, zijn 

gezond en hebben een supermooi 

complex. Daarnaast lopen er veel 

handige mensen rond die graag wat 

voor de club doen.”

BERGHUIS
Wat sinds Van den Bergs terugkeer 

van zijn laatste blessure opvalt, is 

dat zijn voetbaltechniek een upgra-

de lijkt te hebben gehad. “Ik scoorde 

vlak voor de coronacrisis met een 

stift à la Berghuis, maar dan vraagt 

iedereen of ik die bal verkeerd raak-

te. Dat kan ondertussen eigenlijk 

niet meer, want ik scoorde afgelo-

pen seizoen vaker dan ooit. Normaal 

eentje per seizoen, nu al drie of vier. 

Het begint bijna te wennen, zijn nog 

mooie goals ook”, vertelt hij lachend. 

Zelfspot genoeg. “Ik ben prima voor 

de derde klasse, maar dat is het ook 

wel. Weggaan doe ik niet, ik ben een 

jongen van het dorp.” Hij is blij dat 

HSSC’61 volgend jaar weer richting 

Brabant mag in plaats van de regio 

Utrecht. “In Utrecht en omgeving 

spelen we veel te veel op die oude 

kunstgrasvelden, dat is bijna zaal-

voetbal en past totaal niet bij ons. 

Doe mij maar echt gras.”

ASH voelt als thuis voor 
aanvaller Jens Duizer
Jens Duizer voelt zich helemaal thuis bij ASH. Hellouw is een 

plaats van net duizend inwoners en heeft daarmee een kleine 

voetbalvijver om uit te vissen, waardoor de ploeg blijft steken in 

het rechterrijtje van de vierde klasse. Maar dat mag de pret niet 

drukken voor Duizer, die vooruitkijkt.  

Jens Duizer is 

pas 21 jaar oud, 

maar debuteer-

de toch reeds 

vier seizoenen geleden in het 

eerste van ASH. Een groot deel 

van zijn jeugd beleefde hij op 

de sportvelden in Hellouw, een 

klein dorpje waarin niet veel 

te beleven is voor jongeren. 

“We zijn ook een van de klein-

ste clubs uit de regio, maar dat 

zorgt juist voor een heel pretti-

ge sfeer. Iedereen kent elkaar 

en het is heel gemoedelijk.” Het 

is veelzeggend dat Jens met 

broertje Bernd en neef Tjeerd 

van der Heuvel in het eerste 

team van ASH speelt: ons kent 

ons in optima forma. “Het heeft 

wel wat om samen met hen op 

het veld te staan. Wij voelen el-

kaar ook heel goed aan.”

Duizer vindt zich de afgelopen 

seizoenen terug in de voor-

ste linie van ASH, als links- of 

rechtsbuiten. “In de jeugd 

stond ik altijd op het midden-

veld, ik was vaak zelfs de con-

troleur. Trainer Ron Laros heeft 

me naar voren geschoven en 

dat is goed bevallen. Ik heb van-

af de fl anken de vrijheid om een 

mannetje te passeren, dat ligt 

me wel.” Hij vindt het net steeds 

vaker. “Het verbeteren van mijn 

scorend vermogen is een doel. 

Ik scoorde in de jeugd en in mijn 

eerste jaren bij de senioren ei-

genlijk zelden.”

Hij moest sowieso enorm wen-

nen aan het voetballen in de 

zaterdag vierde klasse. “Ik ben 

totaal geen speler voor het fy-

sieke voetbal, had daar best 

moeite mee. Daar moet je in 

groeien, zeker als je nog maar 

17 jaar bent bij je debuut. Het 

was een pittig begin.” 

Inmiddels heeft Duizer zijn 

plekje gevonden. ASH vindt 

zichzelf de afgelopen jaren 

steeds terug in het rechterrij-

tje van de vierde klasse. Duizer 

kijkt omhoog. “We willen graag 

hoger eindigen en ons aanslui-

ten bij de top vijf. Ik vind dat 

wij genoeg kwaliteiten hebben 

voor onze ambitie, we hebben 

een mooie mix van talenten en 

ervaren jongens. Maar we la-

ten te veel punten liggen tegen 

de ploegen uit het rechterrijtje. 

Waar dat door komt, weet ik 

ook niet.”

De clubman con-

stateert dat het 

allemaal goed 

loopt. De jeugd 

van HSSC’61 krijgt dit seizoen 

nog eens een nieuwe boost, met 

het peutervoetbal. 

Volgens Richard Lakerveld is de 

groei van de jeugdafdeling in Hei- 

en Boeicop en Schoonrewoerd 

vooral te danken aan de meisjes-

tak. “Dit seizoen hebben we voor 

het eerst vijf meisjesteams. We 

waren al trots op vier ploegen, nu 

hebben we met de MO11, MO13, 

MO15, MO17 en MO19 een vijftal. 

We pakken het serieus op, met 

onder meer een speciale coör-

dinator. Dat betaalt zich uit, ook 

qua kwaliteit. Zo heeft de huidige 

MO19-1 de laatste jaren veelal in 

de eerste klasse gespeeld en zelfs 

een keer de beker gewonnen.”

Ook bij de jongens heeft Laker-

veld niks te klagen. “Het is niet 

dat we twee of drie teams per 

leeftijdscategorie hebben, maar 

iedere generatie heeft wel min-

stens één ploeg. We proberen 

te selecteren op kwaliteit en een 

juiste balans te vinden tussen 

recreatie en prestatief, maar dat 

is door de aantallen soms nog 

wel lastig. De JO19-1 is bijvoor-

beeld een elftal waar we veel van 

verwachten. Die gaan in de eer-

ste klasse spelen en vier zeer ta-

lentvolle spelers zijn vervroegd 

doorgeschoven 

naar de JO19-

1 en trainen 

al regelmatig 

mee met het 

eerste. Zij 

hebben in dat 

team zelfs al 

speelminuten ge-

maakt.”

PEUTERVOETBAL
HSSC’61 introduceert dit sei-

zoen een nieuw initiatief: het 

peutervoetbal. “Veel van onze 

jeugdleden hebben broertjes of 

zusjes die nog niet op het regu-

liere voetbal mogen, omdat ze te 

jong zijn. Sommigen willen ech-

ter al wel voetballen. Wij hebben 

gekeken hoe we hen toch een 

kans kunnen bieden en kwamen 

zo uit bij het peutervoetbal. We 

hebben onderzocht of er animo 

voor was en hadden al snel tien 

kinderen bij elkaar. Onder bege-

leiding van een aantal enthou-

siaste trainers gaan zij spelen-

derwijs met de bal aan de slag. 

Dat is gewoon leuk, één keer in 

de week kunnen zij zo het spel-

letje alvast een 

beetje leren 

kennen.”

Een bij-

vangst kan 

zijn dat kin-

deren niet snel 

meer voor een 

andere club zullen kie-

zen, als ze eenmaal peuterlid 

zijn geweest bij HSSC’61. “Daar-

naast leren ze al een beetje hoe 

het is om tegen een bal te trap-

pen of wat te dribbelen, waar-

door ze makkelijk zullen aanha-

ken bij de JO7.”

KEEPENDE SPITS
Lakerveld zelf heeft overigens een 

bijzondere voetbalcarrière achter 

de rug. Als 6-jarige kwam hij bij 

HSSC’61 binnen, waar hij in de jeugd 

fungeerde als doelman. “Maar bij 

de senioren was ik daar wel klaar 

mee en ben ik spits geworden.” Hij 

begeleidt ook nog het jeugdteam 

van zijn zoontje en zit dus in het 

bestuur. “Ik vind het gewoon leuk 

om te coördineren en met z’n allen 

ergens aan te werken.”



www.puttersadvocaten.nl

0183 35 67 52

HET WINNENDE TEAM 
STAAT VOOR U KLAAR.

0231493.pdf   1 5-2-2020   16:06:56

0231618.pdf   1 15-1-2020   9:30:03

G.M.K. CLEANING
Keikes............gewoon schoon!!!

www.gmk-cleaning.nl | info@gmkcleaning.nl

Voor iedere wens en budget 
een passend schoonmaak pakket

Mogen wij ons ook bij U aanbieden?

Allround Schoonmaak & Glazenwassersbedrijf
Ook voor levering van Huismeester diensten

wijnkoperstraat 367 • 4204 HJ Gorichem • Mob: 06 54 26 69 55

0232611.pdf   1 14-1-2020   15:51:55

• Een (aanvullend) inkomen is later
 toch geen overbodige luxe?

• Daarom hebben wij voor u
 “De Flexibele Pensioenrekening”
 Boek met regelmaat een bedrag op uw
 pensioenrekening en bouw vermogen op.

• De Belastingdienst neemt, in de meeste
 gevallen, een deel van de premie voor 
   haar rekening.

LINDERS
ASSURANTIE
CENTRUM

L inders Assurantie Centrum
hein@lindersassurantie.nl
sil@lindersassurantie.nl

Burgstraat 30 | 4201 AC Gorinchem
T (0183) 635 366 
www.lindersassurantie.nl

 

Informeer bij ons kantoor!

Geld voor nu en later.

Een 
pensioenrekening 
naast een 
spaarrekening, 
prima combinatie!

hein@lindersassurantie.nl

annemarie@lindersassurantie.nl

Burgstraat 30 | 4201 AC Gorinchem

T (0183) 635 366

www.lindersassurantie.nl

0239489.pdf   1 6-2-2020   11:35:30

Rabo
ClubSupport
Goed voor jouw club &
geweldig voor de buurt

Doe mee op 
rabobank.nl/clubsupport

0242814.pdf   1 28-8-2020   11:19:06
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Puur. Voetbal.EM Van der Wal Cup ook dit jaar populair

Unitas gaat uitdaging aan: ‘Maar wel op onze manier’

De EM - Van der Wal Cup is inmiddels een traditie in het 

rivierengebied. Met onder meer tweededivisionist Kozakken Boys en 

derdedivisionist GVV Unitas staat er elk jaar genoeg kwaliteit op het 

veld, maar vooral de derby’s, verrassende uitslagen en spannende 

wedstrijden tussen alle clubs maken het tot zo’n leuk toernooi. Het is 

uitgegroeid tot een cup voor heren, dames én de jeugd.

Jeroen van Bezouwen (42) beleefde lange tijd een prachtig 

debuutseizoen bij GVV Unitas. Zijn ploeg was na driekwart jaar 

koploper in de Zondag Hoofdklasse B. Corona zette echter een 

streep door het kampioenschap, maar de mannen uit Gorinchem 

spelen dit voetbaljaar wél in de Derde Divisie. 

De zesde editie van de EM - Van 

der Wal Cup, genoemd naar 

hoofdsponsoren EM Kantoor-

systemen en Van der Wal Inte-

rieurs uit Leerdam, staat voor 

de deur en de vierde versie van 

de vrouwenvariant. Rick den 

Besten, een van de organisato-

ren namens Regio-Voetbal.nl, is 

positief verrast over de aanmel-

dingen. “We leven nog steeds in 

coronatijd en ik had verwacht 

dat we daardoor minder in-

schrijvingen zouden hebben. 

Dat klopt niet, we lopen zeker zo 

goed als vorig jaar.”  

CORONA
De organisatie heeft niet lang 

getwijfeld over de zesde editie, 

ondanks corona. “Omdat we 

merken dat het gewaardeerd 

wordt in de regio. We hadden 

wel een ondergrens qua aan-

meldingen afgesproken, maar 

daar zijn we al behoorlijk over-

heen. We wilden er alles aan 

doen om het dit jaar door te 

laten gaan, zeker ook als geste 

naar onze sponsoren. Dat de 

fi nales vorig jaar niet gespeeld 

konden worden door corona, 

vonden wij echt heel vervelend.” 

De coronaprotocollen van de 

deelnemende voetbalvereni-

gingen worden komend seizoen 

gevolgd.

Clubs vanuit de hele regio doen 

mee aan het toernooi, dat ge-

speeld wordt op de velden van 

de deelnemers. Zij betalen 60 

euro per team en maken kans 

op een cheque van een paar dui-

zend euro voor een trainings-

kamp, bij winst van het toernooi. 

De huidige titelverdediger is GJS 

Gorinchem, dat die eer te dan-

ken heeft aan hun eindwinst in 

2018-2019, aangezien de cup 

vorig jaar dus voortijdig afge-

broken werd. GJS was toen al 

uitgeschakeld. 

POPULAIR
De eerste edities van het toer-

nooi waren al sterk bezet en Den 

Besten merkt dat de belangstel-

ling ook voor de zesde editie 

groot is. “Het is voor clubs een 

mooie gelegenheid om gedu-

rende het seizoen wat lekkere 

oefenwedstrijden te spelen. Zo 

kunnen trainers hun reserves 

of spelers die terugkomen van 

een blessure speeltijd geven en 

daarnaast hebben ze de moge-

lijkheid wat te experimenteren.” 

Naarmate de rondes vorderen 

en de fi nale in zicht komt, merkt 

Den Besten meer en meer fana-

tisme. Ook onder de fans. “We 

hebben weleens een fi naledag 

gehad met 2500 toeschouwers, 

maar het zijn er altijd wel tussen 

de 500 en 1500.”

Alle clubs spelen minstens twee 

wedstrijden in het toernooi, 

ongeacht of het een afvalsche-

ma wordt of een poulefase. De 

Gorinchemse scheidsrechters-

vereniging GSV zorgt voor de 

arbitrage. Den Besten en zijn 

collega’s organiseren het toer-

nooi ieder jaar weer met veel 

plezier, maar het is wel een 

hoop werk. Vooral de fi naledag, 

die de afgelopen jaren succes-

vol gehouden werd bij VV Sleeu-

wijk. “We vragen clubs met klem 

om het serieus te nemen, als 

ze zich inschrijven. We hebben 

namelijk een paar jaar gehad 

waarin teams op de wedstrijd-

dag zelf nog afbelden. Dat is niet 

leuk voor de tegenstanders, 

niet voor de scheidsrechter en 

niet voor ons als organisatie. We 

hebben vorig jaar ook een dui-

delijk signaal afgegeven dat we 

dat niet accepteren en het gaat 

sindsdien een heel stuk beter.”

TOEKOMST
Het toernooi staat stevig ge-

worteld en qua deelnemers en 

toeschouwers is de organisatie 

tevreden. Als Den Besten dan 

toch nog één wens voor de toe-

komst uit mag spreken, heeft 

die betrekking op het jeugdtoer-

nooi. “We hopen met name daar 

meer deelnemers te mogen 

verwelkomen. We denken ook 

na over het uitbreiden van het 

aantal leeftijdscategorieën.”

“Het had slechter 

kunnen gaan”, zegt 

Jeroen van Bezou-

wen met gevoel 

voor understatement, over het 

afgelopen voetbalseizoen tot de 

coronastop. De trainer van de Gorin-

chemse hoofdklasser Unitas begon 

vol goede moed bij Unitas in de zo-

mer van 2019, maar ook met fl ink 

wat vraagtekens. “Na het seizoen 

2018-2019 zijn een aantal sterk-

houders vertrokken en we haalden 

zelf jongens uit lagere klassen of die 

op de bank zaten bij andere clubs. 

Dan zijn hoge verwachtingen vooraf 

niet realistisch.”

STOKPAARDJES 
Dat Unitas na driekwart seizoen bo-

venaan zou staan, overtrof dan ook 

alle ambities. “We hebben heel veel 

tijd gestoken in het wegzetten van 

de organisatie. Ik heb een bepaal-

de visie op voetbal, maar het duurt 

even om dat aan je team te koppe-

len. Het is een cliché, maar ik vind 

het vooral belangrijk om extreem 

veel bezig te zijn met wat we al goed 

kunnen. Je kunt je focussen op wat 

niet goed gaat, maar ik ontwikkel 

liever wat we nu al goed doen. De 

tegenstander onder druk zetten, 

dominant zijn aan de bal en spelen 

met lopende mensen zijn mijn stok-

paardjes.” De kracht van Unitas lag in 

het voorkomen van tegendoelpun-

ten: de ploeg scoorde uitstekend op 

dat vlak. De mannen uit Gorinchem 

hadden ook nog eens zicht op de 

halve fi nale van de districtsbeker, 

wat een ticket voor het landelijke 

bekertoernooi van dit seizoen zou 

opleveren. Alles liep dus op rolletjes. 

Enige vloek steeg dan ook wel op uit 

het huis van Van Bezouwen, toen de 

Tilburger vernam dat het seizoen 

abrupt afgebroken werd.

 “Je gelooft het in het begin niet. Tot 

de berichten van spelers en colle-

ga-trainers binnenstroomden, toen 

drong het tot me door. Ik heb de 

auto gepakt en ben een stuk gaan 

rijden, was zó teleurgesteld, veront-

waardigd en boos. Maar als je dan 

na een uur weer thuiskomt, de tv 

aanzet en ziet wat er in de wereld 

gebeurt, dan knal je weer met beide 

benen op de grond. Het is ook een 

cliché, maar voetbal is toch echt 

heel betrekkelijk. Laten we wel even 

normaal blijven doen.” Hij probeerde 

zijn spelersploeg positief te hou-

den. ,,Door ze te wijzen op de goede 

prestaties die we hebben neergezet 

afgelopen seizoen.” 

ONZE MANIER
Unitas dacht ook nu weer in de 

Hoofdklasse te beginnen, tot de club 

het nieuws kreeg dat er tóch een 

plek voor hen werd gereserveerd in 

de Derde Divisie. “Het liefst vecht je 

het op het veld uit en vier je zo’n his-

torisch moment samen met alle vrij-

willigers, na zo’n goed seizoen. De 

mensen van de club verdienen dat 

ook echt, maar het is hoe dan ook 

heel vet om op een van de hoogste 

amateurniveau’s van Nederland te 

gaan spelen.”

De trainer weet dat de Derde Di-

visie een fl inke uitdaging met zich 

meebrengt. “Het wordt lastig. We 

hebben weer wat jongens verloren, 

maar hebben er ook wat goede gas-

ten bijgekregen. De selectie is ech-

ter wel krap, de club is binnen een 

paar jaar tijd gegroeid van twee-

deklasser naar de Derde Divisie.  

Het heeft even nodig om de hele 

organisatie daar klaar voor te sto-

men, maar die tijd hebben we niet. 

We gaan 34 wedstrijden spelen en 

meedoen aan het KNVB bekertoer-

nooi. Iedereen moet fi t blijven, dan 

heb ik er wel vertrouwen in. Ik ben 

ook niet van plan om ons spel aan te 

passen. Ik wil laten zien wat wij vorig 

jaar lieten zien, maar dan op een ho-

ger niveau. We gaan ons meten met 

de ploegen in de Derde Divisie, maar 

wel op onze manier.”
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Molenlaan 3 in Vuren
Bataafsekade 6 in Gorinchem

Tel. 0183 766041
info@fysiopp.nl
www.fysiopp.nl

sportfysiotherapie | manuele therapie | kinderfysiotherapie | sport & training | voedingsbegeleiding

0244327.pdf   1 4-9-2020   13:37:10

mailto:info@fysiopp.nl
https://www.fysiopp.nl/


Vlietskade 1701
4241 WJ  Arkel
+31 (0)6 184 811 69
coenraads-stofferingen@hotmail.com
Showroom op woensdag geopend rest van 
de week alleen op afspraak!

Gun je huis
een nieuw leven!

0231243.pdf   1 17-1-2020   9:15:22

Bent u geïnteresseerd in onze school, 
neemt u dan gerust contact met ons op 
voor een gesprek en een rondleiding.  
Wij zijn trots op onze school en willen  
dat graag aan u laten zien.

Top Naeffstraat 26 4207MT Gorinchem
Tel. 0183 699029
directie.graafreinald@stichtingovo.nl
www.graafreinaldschool.nl

0238658.pdf   1 17-1-2020   9:20:27

uw partner in cleaning

Cleaning

06 57 572 168 • 06 53 368 823
info@jbcleaning.nl • www.jbcleaning.nl

0238744.pdf   1 5-2-2020   14:13:43

Leren denken
in mogelijkheden

www.montessorihoogdalem.nl
montessori.hoogdalem@stichtingovo.nl

0238849.pdf   1 5-2-2020   14:17:20

vanrooijenaccountants.nl

Appeldijk 35 • 4201 AE Gorinchem

� 0183 - 63 27 88    �    info@vanrooijenaccountants.nl

Voor ondernemers, 
van start tot fi nish.

ADVIES • ACCOUNTANCY • FISCALITEIT • ONLINE (SALARIS)

ADMINISTRATIE • FINANCIËLE PLANNING • OVERNAME

0239181.pdf   1 5-2-2020   14:31:42

• Verzuimbegeleiding

• Mediation

• RI&E

• Arbeidsdeskundig onderzoek

• Trainingen

• Keuringen

• PMO & RIE

• Ergonomisch advies

• Arbeidsomstandigheden spreekuur

• Vertrouwenspersoon

• Werkplekonderzoeken

Einsteinstraat 11 | Gorinchem
T (0183) 216 286 | info@incgezondwerken.nl
www.incgezondwerken.nl

0240194.pdf   1 3-3-2020   15:24:37

Kijk wat jij kunt doen op kwf.nl

tel:+31 (0)6 184 811 69
mailto:coenraads-stofferingen@hotmail.com
mailto:directie.graafreinald@stichtingovo.nl
https://www.graafreinaldschool.nl/
https://www.jbcleaning.nl/
mailto:info@jbcleaning.nl
https://www.montessorihoogdalem.nl/
mailto:montessori.hoogdalem@stichtingovo.nl
https://vanrooijenaccountants.nl/
mailto:info@vanrooijenaccountants.nl
mailto:info@incgezondwerken.nl
https://www.incgezondwerken.nl/
https://kwf.nl/
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Puur. Voetbal.

Jeffrey Kleijns le-

ven stond vanaf 

zijn jongste jaren in 

het teken van voet-

bal. Fit en zonder klachten speelde 

hij jarenlang in de jeugd van LRC en 

later Asperen. Bij die laatste club 

debuteerde hij ook in het eerste, als 

voorstopper. Maar Kleijn was de 24 

nog niet gepasseerd, toen hij begon 

te kwakkelen. “Opeens kreeg ik 

last van mijn enkel, knie en daarna 

kruisband: allemaal zware blessu-

res. Ik bleef maar tobben en mijn 

baas zei op den duur: ‘Het is wel 

leuk geweest.’ Ik zit in de verwar-

mingsindustrie, ben loodgieter, dus 

kan fysieke klachten niet gebrui-

ken. Toen ben ik gestopt.” Dat ging 

niet zonder slag of stoot. “Ik heb dat 

een plekje moeten geven, dat heeft 

wel twee jaar geduurd. Ik vond het 

echt pijnlijk.”

BIJZONDERE KANS
Vanaf zijn zestiende gaf Kleijn al 

training in de jeugd van Asperen. 

Dat hij door zou gaan als trainer 

was dan ook logisch. Na zijn voet-

balpensioen ging hij 2,5 jaar aan 

de slag bij Lekvogels. Daar trainde 

hij de JO19-1. Twee jaar geleden 

kreeg hij bij Asperen de kans om 

het tweede te gaan leiden. Daarna 

volgde de ultieme promotie: het 

trainen van de hoofdmacht, het 

vlaggenschip, het eerste. “Ik heb 

met sommige jongens nog samen-

gespeeld, anderen heb ik getraind. 

Ik ben pas 33 jaar, er zitten zelfs 

spelers tussen die ouder zijn dan 

ik. Dit is zeker een bijzondere kans.”

Kleijn is een trainer die weet wat hij 

wil. “Ik vind een lolletje prima, maar 

als we serieus bezig zijn, verwacht 

ik ook dat iedereen serieus is. Ik 

kan retefanatiek zijn.” Hij staat voor 

aanvallend voetbal. “Van achteruit 

opbouwen en aantrekkelijk spelen. 

Maar als dat niet lukt, moeten we de 

mouwen ook op kunnen stropen.”

TITELFAVORIET
Asperen bungelt al jarenlang tus-

sen de derde en vierde klasse. Vo-

rig seizoen stonden ze bovenaan in 

Een droom komt uit voor Jeffrey Kleijn. Hij staat dit seizoen 

voor de groep als hoofdtrainer van ‘zijn’ Asperen 1. Nadat hij 

noodgedwongen vroegtijdig een einde moest maken aan zijn 

actieve carrière, is dit een geweldig nieuw hoofdstuk.

Jeffrey Kleijn is terug in Asperen 1
4D, toen het coronavirus zijn intre-

de deed. “Maar het is te makkelijk 

om te concluderen dat we daarom 

nu titelfavoriet zijn. Ik ben een nieu-

we trainer, heb een andere visie 

en we hebben wat aanvullingen 

uit het tweede en de jeugd gekre-

gen. Misschien wordt dit wel een 

opbouwjaar. We moeten de eerste 

wedstrijden maar eens zien hoe het 

loopt. Als we na drie duels op negen 

punten staan, dan kun je naar een 

periodetitel kijken. De concurrentie 

is ook niet verkeerd, iedereen kan 

van iedereen winnen in onze vier-

de klasse. Ik verwacht heel leuke 

wedstrijden.” Kleijn vindt niettemin 

dat Asperen op termijn terug naar 

de derde klasse moet. “Maar ik ben 

niet het type dat de lat te hoog legt. 

Je kunt hem ook laag leggen en van 

daaruit naar boven werken.” Hij ziet 

zichzelf best een tijdje bij Asperen 

werken. “Alleen moet je oppassen 

dat je niet té lang blijft, dat je tot het 

meubilair gaat horen. Op den duur 

is een frisse wind voor beide partij-

en goed.”

De eerste oefen-

wedstrijd van het 

jaar van GJS is net 

20 minuten bezig, 

als Sereno Latuhihin de bal over 

zich heen gespeeld ziet wor-

den. De 25-jarige verdedigende 

middenvelder wil wegdraai-

en, maar dan gaat het mis. Zijn 

knie klapt naar binnen, maar 

zijn voet schiet juist weg op het 

vochtige veld. Hij voelt een knak 

en schreeuwt het direct uit. In 

eerste instantie niet van de pijn, 

maar van de schrik. Tien minu-

ten later komt ook de pijn en kan 

hij niet meer lopen. 

ZURE APPEL
In het ziekenhuis krijgt hij de 

diagnose: een afgescheurde 

kruisband. “Het is inmiddels wel 

een beetje bezonken. Ik kan er 

met vrienden gewoon over pra-

ten, dat gaat beter. Het doet nog 

wel pijn om mijn teamgenoten te 

zien trainen. Ik werk bij Fysio PP 

en geef trainingen, onder ande-

re op het terrein van GJS tijdens 

de trainingen van het eerste. 

Normaal pakt iemand anders 

dat op, maar nu kan ik het zelf 

doen. Alleen is het wel even 

door de zure appel heen bijten, 

als ik mijn team zie. Dat zal de 

eerste wedstrijd ook wel weer 

zo voelen.”

En dit had juist het seizoen van 

de waarheid moeten worden 

voor Latuhihin. Hij zou bij CFM/

Transito ook nog eens op ni-

veau (Eerste Divisie) in de zaal 

gaan voetballen en wilde zich dit 

seizoen in de kijker spelen van 

hoger spelende teams op het 

veld. “Ik ben begonnen bij GJS, 

heb in de jeugd zes jaar bij FC 

Den Bosch gespeeld, maar ben 

nu sinds acht seizoenen speler 

van het eerste in Gorinchem. De 

afgelopen drie jaar ben ik een 

vaste waarde geworden als ver-

dedigende middenvelder en ik 

merkte dat ik echt groeide in de 

rol van sterkhouder. Ik had ge-

hoopt dit jaar weer een stap te 

kunnen zetten, maar daar gaat 

een streep doorheen.”

UITLAATKLEP
Latuhihin weet dankzij zijn pro-

fessie dat te vroeg starten ri-

sicovol is, hij zal toch echt het 

hele seizoen aan de kant moe-

ten zitten. “Mijn wereld stort-

te wel een beetje in toen ik dat 

hoorde. Voetbal betekent meer 

voor mij dan wedstrijdjes spe-

len en presteren. Het gaat om 

het team, samen wat bereiken 

op het veld en het plezier in de 

kleedkamer. Voetbal is voor mij 

ook een uitlaatklep. Het is druk 

op je werk, thuis gebeurt er van 

alles, maar op het voetbalveld 

hoef je even nergens aan te 

denken. Die uitlaatklep valt weg, 

ik zal iets anders moeten zoe-

ken.” Hij wil wel betrokken blij-

ven bij de tweedeklasser. “Door 

elke zaterdag mee te gaan naar 

de wedstrijden, bijvoorbeeld.”

Latuhihin weet dat het de vraag 

is of hij überhaupt ooit weer zijn 

oude niveau haalt. “Aan mijn fi t-

heid zal het niet liggen. Ik hoop er 

sterker uit te komen, heb nu tijd 

genoeg om voor mezelf te trai-

nen. Maar het belangrijkste is 

voor mij om weer te kunnen ge-

nieten van het spelletje voetbal.” 

Eén ding heeft hij geleerd en 

neemt hij zichzelf kwalijk. “Ik 

kon mijn normale schoenen niet 

vinden en speelde tegen Schel-

luinen daarom op kunstgras-

schoenen met kleinere noppen. 

Als ik na mijn terugkeer ooit nog 

eens voel dat ik te weinig grip 

heb op een veld, stap ik er gelijk 

af om andere schoenen aan te 

trekken.”

Het is inmiddels al ‘een beetje bezonken’, maar pijnlijk zal het 

nog wel even blijven. GJS-middenvelder Sereno Latuhihin (25) 

moest een streep door het seizoen 2020-2021 zetten, voor het 

daadwerkelijk begonnen was. 20 minuutjes in een oefenwedstrijd 

tegen Schelluinen, daar moet hij komend jaar op teren.

GJS jaar zonder Latuhihin: ‘Mijn wereld stortte in’
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Bovekerk een vertrouwd 
gezicht door de jaren heen

Er verandert veel maar onze vork 

niet. Al meer dan 50 jaar gebruiken 

wij biologisch afbreekbare houten 

vorkjes van duurzaam FSC® hout.100% biologisch
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 KRAANVERHUUR
- Mobiele kranen van 45 tot en met 400 ton 
- Mobiele torenkranen van 30 tot en met 60 meter
- Rupskranen van 100 tot en met 160 ton
- Autolaadkraan 85 ton/meter

 HOOGWERKERVERHUUR
- Hoogwerkers (30 tot en met 52 meter) 

 HEIWERKZAAMHEDEN
- Prefab betonpalen tot 29 meter met moderne hydraulische 
 heimachine’s voorzien van Ekal-methode
- Houten- en stalenbuispalen
- Gespecialiseerd in heiwerk op moeilijk bereikbare plaatsen, ook inpandig

 De basis voor een solide fundering!
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•  accountancy

•   fiscale en bedrijfseconomische 
advisering

•  administratieve dienstverlening

•  financiële planning

•  salarisadministratie

www.procount.nl
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Herovina-routinier Wouter Schram
staat al vijftien jaar zijn mannetje

Arwin van Dijk: de ideale assistent-trainer van SV Meerkerk

Ontspannen leu-

nen de selectie-

spelers van Hero-

vina tegen het 

hekwerk achter het hoofdveld. 

Op deze zomerse zaterdagmid-

dag oefent de hoofdmacht over 

vijf kwartier tegen streekgenoot 

VV Haaften, maar de mannen van 

Glenn Calor hebben nog genoeg 

tijd voor een praatje. Zo ook Wou-

ter Schram, die aanschuift in de 

knusse bestuurskamer op sport-

park De Kol. De verdediger heeft 

tijdens de veel te lange zomerstop 

niet stilgezeten en kijkt uit naar het 

nieuwe seizoen. “Ik ging regelma-

tig hardlopen, dus mijn basiscondi-

tie is in orde gebleven. Maar het is 

fi jn om in een goede voorbereiding 

weer het nodige voetbalritme op 

te doen en we zijn op de juiste weg. 

Als het seizoen begint, staat er een 

goed Herovina.”

DEFENSIEVE SPELER
Schram begint aan al zijn vijftiende 

seizoen in de hoofdmacht van de 

rood-witten. Hij groeide op in Her-

wijnen, doorliep er alle elftallen van 

de dorpsclub en verdedigt nog al-

tijd met veel plezier de kleuren van 

de vierdeklasser. Letterlijk nog wel, 

want Schram is altijd een defensie-

ve speler geweest. “Eerst was ik 

een felle mandekker, die alles uit de 

kast haalde om een aanvaller uit de 

wedstrijd te spelen. Hierdoor liep ik 

wel eens tegen een kaart aan. Maar 

nu speel ik als laatste man en dat 

bevalt goed. Ik probeer de opbouw 

te verzorgen en de jongens om me 

heen te coachen.” Het aanvallende 

werk laat de sympathieke dertiger 

aan zijn maten over. “Ik kom niet zo 

vaak de middenlijn over en richt me 

liever op mijn verdedigende taken.”

KAMPIOENSCHAPPEN
Herovina schommelt traditiege-

trouw tussen de derde en vierde 

klasse in. Schram promoveerde 

én degradeerde driemaal met de 

dorpsclub. “Onze kampioenschap-

pen in vierde klasse waren gewel-

dig en in 2011 stonden we zelfs op 

de drempel van de tweede klasse. 

Helaas verloren we in de nacompe-

titie over twee duels van GDC, maar 

met onze kleine vereniging lever-

den we een fantastische prestatie.” 

Een jaar of zes geleden verhuisde 

Schram van Herwijnen naar Go-

rinchem, maar hij piekerde er niet 

over om in zijn woonplaats te gaan 

voetballen. “Herovina is mijn club. 

Mijn vrienden spelen er en ik voel 

me er thuis. Bovendien carpool ik 

met andere jongens uit Gorinchem, 

dus de heen- en terugweg is nog 

gezellig ook.”

Plezier maken is bij Herovina zeker 

zo belangrijk als presteren. “We 

geven negentig minuten gas, maar 

daarna is het ook klaar. Vanaf half 

vijf draait het om de gezelligheid”, 

zegt Schram. Met zijn kameraden 

hoopt Schram er een mooi seizoen 

van te maken. “Hopelijk kunnen we 

meestrijden om een periodetitel. 

Van de competitie-indeling word ik 

in ieder geval blij. We spelen veel 

derby’s waar ik naar uitkijk.”

Wouter Schram is op zijn plek bij Herovina. De 30-jarige verdediger 

speelt al vijftien jaar met veel jeugdvrienden in het vlaggenschip 

van de club en rijdt driemaal in de week met alle plezier vanuit zijn 

woonplaats Gorinchem naar Herwijnen. Het spelen van de vele 

derby’s en de gezelligheid van sportpark De Kol zijn hem veel waard.

Hoofdtrainers komen en gaan, maar 

Arwin van Dijk blijft waar hij zit bij SV 

Meerkerk 1. De 48-jarige assistent-trainer 

geniet van de omgang met de jeugdige 

en talentvolle selectie van de gezellige 

dorpsclub, waarmee hij dit seizoen hoge 

ogen hoopt te gooien in de derde klasse.

Driemaal per 

week loopt Arwin 

van Dijk met een 

grote glimlach op 

zijn gezicht rond op het fraaie 

complex van SV Meerkerk. “Hij 

is een aimabele, enthousiaste en 

gedreven assistent. Een echte 

clubman die zichzelf wegcijfert 

voor de vereniging”, zo vernam 

Het VoetbalJournaal al van se-

cretaris Berrie Versluis en niets 

blijkt minder waar. “Bij de trainin-

gen van het eerste ben ik altijd 

aanwezig en zaterdag is sowieso 
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Advertentie wordt op 75% van de ware grootte getoond

HW

U heeft FMr Producties opdracht gegeven tot het plaatsen van onderstaande advertentie in de 
gemeentegids van bovenstaande gemeente. Dit is een proefdruk. De kleuren en resolutie van deze proefdruk 
kunnen afwijken van het uiteindelijke gedrukte resultaat. indien u wijzigingen of correcties wilt laten doorvoeren, 
dan kunt u dit eenmalig binnen 1 week na vermelde datum doorgeven via faxnummer 0223 66 10 54 of per mail:
advertentie@fmrproducties.nl. Als de proef akkoord bevonden is, ontvangen wij daar eveneens graag reactie op 
per fax of mail. indien na 1 week geen reactie is gegeven, gaan wij ervan uit dat de proefdruk akkoord bevonden is. 
Wij nemen dan geen verantwoording voor eventuele fouten in uw advertentie.

Energieweg 15 - 4231 DJ Meerkerk
Tel: 0183 351956 - Mob: 06 54392792

geert@debandenboer.nl

Ook 
zaterdag-
morgen
geopend!

Goed en goedkoop in 
alle maten merken banden 
en lichtmetalen velgen. 
Zowel nieuw als gebruikt!

Bel ons voor een 
geheel vrijblijvende 

prijsopgave c.q. 
offerte
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samen ondernemen

Blommendaal 25, 4231 DC Meerkerk  I 0183-358666   I www.arendsekon.nl

Haal méér uit uw onderneming
Bij ArendseKon denken we graag mee met de uitdagingen en mogelijkheden 

van onze klanten. Dat noemen we ‘samen ondernemen’. Benieuwd hoe dat

voor u werkt? Bel ons voor een verhelderend gesprek en ervaar het zelf.
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voetbaldag. Het is heerlijk om na 

een werkdag of drukke week je 

kop leeg te maken en met voet-

bal bezig te zijn”, zegt Van Dijk. 

“Toen mijn jongens Jermy en 

Milan (nu 19 en 17 jaar oud) jon-

ger waren, was ik vier keer in de 

week bij de club. Vond ik heerlijk, 

maar dat was soms iets te druk.”

MEERKERK
Van Dijk groeide op bij HSSC’61, 

waar hij geweldige jaren beleef-

de als vaste basisklant in het 

eerste elftal. “Met een gouden 

generatie promoveerden we in 

2001 voor 2.000 mensen naar de 

tweede klasse, een fantastische 

tijd”, zegt hij. Toen hij in Meerkerk 

ging wonen en kinderen kreeg, 

werd hij direct trainer en leider 

bij de plaatselijke SV. “Ik ben 

meegegroeid met mijn kids van 

de F2 tot de JO17-1 en een jaar of 

negen geleden werd ik gevraagd 

om assistent te worden bij het 

eerste. Dat ben met veel plezier, 

al ben ik er één seizoen tussenuit 

geweest in 2015 om Marten Bo-

verhof te assisteren bij mijn oude 

liefde HSSC’61.”

GOEDE KLIK
Van Dijk was assistent onder Ro-

ger d’ Hollesy, Bert Buijzert, Theo 

de Boon, Michael de Raad en Ge-

rie Schaap. Met de huidige hoofd-

trainer Gert Jan Koekkoek heeft 

hij ook een goede klik. “Van elke 

trainer leer je iets als mens en 

als assistent”, zegt de clubman. 

“Of ik de ideale assistent ben? 

Misschien wel. Ik ben iemand die 

altijd klaarstaat voor de club en 

een beetje tussen de hoofdtrai-

ner en de selectie in probeert 

te staan. Ik ben denk ik ook best 

makkelijk in de omgang, daarom 

vinden trainers het fi jn om met 

mij samen te werken.”

BOOST
Als assistent maakte Van Dijk 

al veel mee bij SV Meerkerk. De 

geel-zwarten speelden een lan-

ge tijd bovenin mee in de twee-

de klasse, maar mikken nu op 

een plek in het linkerrijtje van de 

derde klasse. “Met een fantasti-

sche groep clubjongens gaan we 

er een mooi jaar van maken. De 

sfeer op de club is sowieso heel 

goed. De bouw van een nieuw 

complex heeft de hele vereni-

ging een boost gegeven en de 

betrokkenheid van de mensen 

in het dorp bij SV Meerkerk is 

groot.” Lijkt het Van Dijk iets om 

ooit zelf hoofdtrainer van SV 

Meerkerk te worden? “Nee, daar 

moet ik niet aan denken. Een rol 

op de achtergrond past beter 

bij me.”
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* Direct gelegen aan rivier De Lek
* Ruime plaatsen

* Café met (pool)biljart
* Zaal voor partijen / buffetten
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www.camping-dekoekoek.nl/e-mail: info@camping-dekoekoek.nl
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• Direct gelegen aan rivier De Lek
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Van Limborgh & Partners Accountants is een organisatie van ona� ankelijke 
accountants. Onze dienstverlening is gericht op alle typen ondernemingen in het Midden- 
en Kleinbedrijf. Naast het uitvoeren van uiteenlopende diensten voor deze doelgroep 
adviseren wij ook startende ondernemers. Particulieren kunnen natuurlijk ook bij ons 
terecht, bijvoorbeeld voor het invullen van de aangi� e inkomstenbelasting.

Van Limborgh & Partners
accountants

Gorinchem
Touwbaan 21, 4205 AB Gorinchem
Tel (0183) 620770
e-mail: gorinchem@limborgh-partners.nl 
Contactpersoon: A. den Breejen AA

Ameide
Prinses Marijkeweg 2, 4233 HL Ameide

Tel (0183) 602411
ameide@limborgh-partners.nl
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Veersteeg 4  |  4212 LR Spijk  |  Tel. 0183-624118
info@sterk.com  |  www.sterk.com
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KEURSLAGERIJ MUILWIJK
VERSTAND VAN LEKKER VLEES
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Puur. Voetbal.
Gert-Jan Westerhout is bezig aan zijn zesde seizoen als hoofdtrainer 

van vv Ameide. Hij voelt zich thuis bij de club uit zijn eigen dorp en 

is vastberaden om zijn uitgebalanceerde selectie naar een hoger 

niveau te tillen. ‘Ik wil het maximale uit deze groep halen.’

Leden van SVS’65 kunnen vanaf dit seizoen weer genieten van een 

volwaardig dameselftal in Spijk. Het vernieuwde Vrouwen 1 telt 

achttien speelsters, die worden begeleid door een staf van vier man 

sterk. De enthousiaste voetbalsters zijn blij dat ze weer samen spelen 

in het blauw en wit van hun club. ‘Plezier is belangrijker dan presteren’.

Gert-Jan Westerhout is nog
lang niet klaar bij vv Ameide

H o o f d t r a i n e r s 

zijn over het alge-

meen passanten 

die om de paar 

jaar van club wisselen. In de 

huidige amateurwereld is het 

daarom best uniek dat Gert-

Jan Westerhout aan zijn zesde 

voetbaljaar start met ‘zijn’ vv 

Ameide. “Enerzijds voel ik me 

wel een passant, want de kans 

is natuurlijk aanwezig dat ik in 

de toekomst trainer ben bij een 

andere club. 

Maar anderzijds besef ik dat het 

uniek is dat ik al zo lang aan het 

roer sta en voel ik me meer dan 

een voorbijganger. Dat komt na-

tuurlijk omdat ik in het dorp ben 

opgegroeid, lang in het eerste 

heb gespeeld en ook de jeugd 

heb getraind. Ik voel me thuis bij 

deze prachtvereniging.”

De ene na de ande-

re dame druppelt 

het fraaie sportpark 

van SVS’65 op. Het 

is zaterdagochtend 09.30 uur en 

de speelsters van het damesteam 

zijn ondanks het vroege tijdstip 

al behoorlijk energiek. Ook Jerzy 

Timmermans is al druk in de weer. 

Gestoken in een blauwe polo van 

de club verzamelt de trainer/coach 

ballen, bidons en hesjes die later op 

de ochtend van pas komen als het 

team oefent tegen VV Groot-Am-

mers. “Het wordt een moeilijk potje, 

maar dat geeft niet”, zegt speelster 

Kimberly. “We zijn een team in op-

bouw en moeten nog veel leren. We 

hebben zelfs vier speelsters die nog 

nooit gevoetbald hebben en ja dat is 

wennen. Maar plezier maken is voor 

ons veel belangrijker dan winnen.”

NIEUW LEVEN
Kimberley is een van de drijvende 

krachten achter de terugkeer van 

het vrouwenelftal bij SVS’65. Na 

ERVARING EN TALENT
Nadat de coronamaatregelen 

verspoeld werden, stapte Wes-

terhout met zijn jongens weer 

snel het veld op en in augustus 

startte de tweede voorberei-

ding op het nieuwe seizoen. 

Veel jeugdspelers hebben de 

overstap gemaakt naar de se-

lectie en Roel de Kruijk kwam 

over van Achilles Veen. Samen 

met jongens als Ruud de Groot 

behoort hij tot een groepje van 

ervaren spelers, die de jonge 

honden naar een hoger niveau 

moeten tillen.

 “We hebben een mooie mix van 

ervaring en talent. De groep is 

gemotiveerd, fi t en de sfeer is 

goed”, zegt Westerhout, die in 

december zijn contract met één 

seizoen verlengde op sportpark 

Meihoven. 

40 PUNTEN
Wat was voor hem de drijfweer 

voor die nieuwe krabbel? “De 

belangrijkste reden is dat de 

jongens achter me staan”, zegt 

hij. “Anders was de deal er niet 

gekomen. Daarnaast denk ik dat 

we met deze selectie meer kun-

nen bereiken dan de seizoenen 

hiervoor, waarin we het niet al-

tijd makkelijk hadden in de derde 

klasse.” Westerhout denkt qua 

doelstelling niet aan een bepaal-

de plek op de ranglijst. “We wil-

len meer winnen dan vorig jaar 

en sowieso meer dan 40 punten 

halen. Halverwege het seizoen 

kan ik pas inschatten of dit gaat 

lukken en op welke plaatsen we 

ons moeten richten.”

VOORBEELDFUNCTIE
Westerhout voelt zich enorm 

thuis op sportpark Meihoven 

Opgewekt vrouwenelftal SVS’65 terug van weggeweest
een lange en mooie periode werd 

het elftal na het seizoen 2018-2019 

opgeheven wegens een gebrek aan 

speelsters. In dat laatste seizoen 

besloot de club na de winterstop 

door hetzelfde probleem één team 

te vormen met Unitas, maar die sa-

menwerking was minder succesvol 

dan gehoopt. “Vorig jaar speelden 

sommige meiden bij andere clubs 

of ze stopten tijdelijk, waardoor al-

leen ons 30+ elftal overbleef, dat 

op vrijdagavond af en toe speelt”, 

zegt Kimberley. “Zo rond april vroeg 

ik aan het bestuur of we het team 

nieuw leven in konden blazen en 

zij reageerden enthousiast. Ik be-

naderde veel oud-teamgenotes en 

een paar nieuwe meiden en zo ging 

het balletje rollen. We hebben nu 

achttien dames op de lijst staan. Ik 

ben als 27-jarige de oudste, de jong-

ste is 17 jaar.” 

UITDAGING
Een van de vier trainers is Jerzy 

Timmermans, eerste-elftalspeler 

en bestuurslid van SVS’65. Hij heeft 

veel ervaring met het trainen van 

jeugdteams en raakte enthousiast 

door de plannen van de dames. “Ik 

vind het leuk om training te geven 

en wil graag de uitdaging aangaan 

met dit team. Het niveauverschil 

is best groot, maar gelukkig heb-

ben we een technische staf van 

vier man sterk die aan de slag kan 

met de speelsters. We zullen geen 

kampioen worden, maar ik hoop dat 

we een gezellig team vormen, dat 

in het veld hard werkt en buiten de 

lijnen veel plezier maakt.”  Voor dat 

laatste hoeft de kersverse trainer 

niet bang te zijn volgens Kimberley. 

“SVS’65 is een supergezellige club. 

Iedereen maakt hier een praatje 

met elkaar en in onze kleine kantine 

vinden leuke feestjes plaats.” Tim-

mermans is het daar roerend mee 

eens. Hij verruilde drie jaar geleden 

GVV Unitas voor de club uit Spijk en 

wil er nooit meer weg. “Ik ben een 

echte SVS’er geworden, ik voel me 

hier helemaal thuis.”

“Altijd een strak gemaaide grasmat”
OVERHEID - SPORTVELDEN - BEDRIJVEN - PARTICULIEREN  GAZONS

0232106.pdf   1 9-9-2020   14:43:30

Interesse in scherpe prijzen en een hoge service? Maak vrijblijvend een afspraak!
Wij sponsoren ook graag!
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en heeft een speciale band met 

bepaalde spelers. “Sommige 

jongens in mijn selectie gaf ik 

training toen ze bij de mini’s 

speelden. Het is gaaf dat ze nu 

in het eerste rondlopen, precies 

zoals dat hoort bij een club als 

Ameide.” Hij hoopt dat sommige 

spelers in zijn voetsporen tre-

den als trainer. “De club regelt 

veel voor de vereniging en ik 

vind dat mijn jongens als tegen-

prestatie dan best af en toe een 

jeugdteam mogen trainen. Die 

gasten hebben een voorbeeld-

functie en daar maak ik ze ook 

van bewust. Net als ik zijn mijn 

spelers echte clubjongens, die 

alles willen geven voor onze 

mooie vereniging. Daar ben ik 

trots op.”
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Puur. Voetbal.Everstein geeft goede voorbeeld met Groene Brigade

Marcel van Steenis ruikt kansen bij HSSC’61

tiefonds van de Rabobank ontving 

Everstein al een cheque van 2500 

euro.

VRIEZERS
Dat de Groene Brigade streng 

is, ondervond het bestuur ook al. 

“Ze attendeerden ons erop dat de 

stekker wel uit de koelkast in de be-

stuurskamer kon. We kunnen het 

drinken namelijk ook gewoon in de 

kantine halen, dan hoeft die koel-

kast niet zeven dagen per week 

aan te staan. Die bewustwording 

scheelt al heel veel. We hebben 

in juli vorig jaar een energiescan 

gedaan. Dan ligt de club helemaal 

stil, maar toch draaiden er alleen al 

in het onderste gedeelte van ons 

clubgebouw maar liefst vier vrie-

zers. Dat is het deel waar de kleed-

kamers en bijkeuken zitten. Die ap-

paraten waren dus nagenoeg leeg, 

maar werkten wel op volle toeren. 

De stekkers konden er wel uit.”

Verduurzaming is misschien wel 

het belangrijkste onderdeel in de 

uitdaging om je club op de lange 

termijn levensvatbaar te houden. 

Dat Everstein goed bezig is, viel de 

nationale voetbalbond ook al op: 

Bloks heeft een presentatie gege-

ven aan zo’n vijftig geïnteresseerde 

De Droom van 

Everstein: een 

ontmoetingsplek 

vormen, veiligheid 

waarborgen, persoonlijke ontwik-

keling optimaal faciliteren en ener-

gieneutraal zijn. Het laatste deel 

van die droom is in een stroomver-

snelling beland, sinds het initiatief 

De Groene Club van de KNVB. “Een 

initiatief dat verenigingen helpt te 

verduurzamen, onder het motto: 

ga voor een volle clubkas en lage 

broeikas”, vertelt Perry Bloks, 

voorzitter van SC Everstein. “Dat 

sprak ons wel aan. Na een energie-

scan is onze eigen Groene Brigade, 

die we zo hebben genoemd ter 

voorkoming van verwarring met 

het initiatief van de voetbalbond, 

aan de slag gegaan met het ver-

lagen van de energiekosten. Denk 

aan afvalscheiding, goedkoper 

energie inkopen, energieverbruik 

verlagen en zelf stroom opwek-

ken.”

Naast dat dit direct voordelig is 

voor de clubkas, heeft het ook een 

indirect effect. “Bepaalde type 

sponsoren vinden het heel interes-

sant om samen te werken met een 

duurzame vereniging. Daar kun je 

elkaar in vinden.” Uit het Coöpera-

Marcel van Stee-

nis is een erva-

ren hoofdtrainer. 

Hij was onder 

meer werkzaam bij Everstein, 

Meerkerk en Tricht. HSSC’61 

kende hij alleen van buitenaf, 

voordat ze hem in december 

benaderden. “Ze vroegen of ik 

wilde solliciteren. Ik was daar 

al een tijd niet geweest, bui-

ten een bekerwedstrijd. Ik ben 

erover na gaan denken en heb 

me verdiept in de club.

 Ze hebben een prima twee 

elftal dat in de reserve eerste 

klasse speelt en een goede 

JO19-1. Het complex is niet 

groot, maar alles is wel goed 

geregeld.” Hij gaf zijn ja-woord 

en heeft daar nog geen spijt 

van. “Het is een heel gezellige 

voetbalverenigingen op de KNVB 

Campus. “Wij zijn sinds de zomer 

van 2019 al heel actief bezig met 

een groep heel enthousiaste men-

sen. Een van de belangrijkste din-

gen waar we ons momenteel hard 

voor maken is afvalscheiding.” De 

achterliggende reden daarvoor is 

simpel, vertelt Bloks. “Het plastic 

afval wordt gratis opgehaald. Als 

wij er met elkaar in slagen daardoor 

de hoeveelheid restafval terug te 

dringen, hoeft de vuilophaaldienst 

minder vaak te komen en daarmee 

besparen we geld dat we beter aan 

leuke dingen kunnen uitgeven.”

BELANG
Veel leden van Everstein zijn al 

enthousiast, Bloks verwacht ieder-

een mee te krijgen als de resulta-

ten voor de lange termijn zichtbaar 

zijn. “Als je het voor elkaar krijgt de 

kosten terug te schroeven, ziet uit-

eindelijk iedereen er wel het belang 

van in.” 

De volgende stap: het plaatsen 

van een groot aantal zonnepane-

len op het dak van de kantine. De 

club komt in aanmerking voor een 

subsidie. “Dit levert direct een po-

sitieve bijdrage aan de clubkas”, zo 

besluit de voorzitter.

SC Everstein is een voorloper in Nederland op het gebied van 

verduurzaming. In de Droom van Everstein was al geformuleerd 

dat de club graag energieneutraal wil zijn. Het initiatief De 

Groene Club van de KNVB kwam daarbij als geroepen en leidde in 

Everdingen tot de oprichting van de Groene Brigade.

Marcel van Steenis (53) is begonnen aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van HSSC’61. 

Hij ziet veel potentie in de club uit Hei- en Boeicop, maar vreest voor een lastige start 

gezien de vele blessures in zijn selectie. 

club, met een goede struc-

tuur. Het bestuur, de techni-

sche commissie en de vrijwil-

ligers: het zit aardig in elkaar. 

Ze hebben de ambitie om een 

topploeg in de derde klasse te 

zijn, met mogelijk af en toe een 

uitstapje naar de tweede klas-

se. Dat is mogelijk, maar dan 

moeten we wel alle spelers fi t 

kunnen houden.”

BLESSURES
En daar wringt momenteel de 

schoen, blijkt uit de woorden 

van Van Steenis. “We zijn met 

Niek de Vos, Floris Kool en 

Jan Donker drie sterkhouders 

kwijtgeraakt door blessures 

en problemen in de privésfeer, 

dat waren belangrijke jongens 

in de as. Die vervang je niet 

zomaar. Daarnaast is mijn 

hele verdediging nog niet fi t. 

Sterker nog, op dit moment 

(begin september, red.) heb 

ik slechts een man of vijf die 

echt al klaar is voor de start 

van de competitie tot mijn 

beschikking. Het voetbal 

heeft zo lang stilgelegen, niet 

iedereen komt daar even goed 

uit.”

Hij ziet dat er heel veel werk 

ligt, maar dat is tegelijkertijd de 

mooie uitdaging. “We gaan har-

der en meer trainen, daarnaast 

heb ik samen met de trainer 

van het tweede en de JO19-1 

een O23 ploeg samengesteld. 

Die gaat oefenwedstrijden 

spelen. Daar krijgen jeugdspe-

lers en jongens die net bui-

ten de boot vallen de kans om 

speelminuten te maken.” Vier 

Bijna jarig? Vraag 
geen kado maar 
een donatie.
Kijk op kadoneren.nl 
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jongens uit de JO19-1 trainen 

nu al regelmatig mee met het 

eerste.

4-3-3
De 53-jarige oefenmeester 

uit Meteren wil 4-3-3 spelen, 

maar dan moet hij daar wel 

de juiste spelers voor kunnen 

gebruiken. Zolang spits 

Bas Scheenhart nog in de 

lappenmand zit, wordt dat al 

een lastig verhaal. 

Van Steenis heeft wel een 

goed gevoel over dit seizoen. 

“Het begin kan lastig worden, 

maar ik denk dat we aardig 

mee kunnen doen als iedereen 

topfi t is. Dan kunnen wij echt 

bovenin meedraaien. Ik heb 

hoe dan ook een goed gevoel 

bij HSSC’61.”

https://kadoneren.nl/
mailto:info@acbrouwerkoperenzinkwerken.nl
https://www.acbrouwerkoperenzinkwerken.nl/
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Puur. Voetbal.
Vanwege een blessure stopte hij al vroeg met voetballen, maar toch 

is Michael Boon (31) nog altijd actief betrokken bij ASV Arkel. De 

voormalig eerste-elftalspeler was vorig jaar assistent bij dat team 

en neemt nu het tweede onder zijn hoede. Hij kijkt ernaar uit om aan 

de slag te gaan met de jonge, talentvolle spelersgroep.

Hij groeide op bij 

SVW, maar inmid-

dels noemt Michael 

Boon zich een 

echte clubman van ASV Arkel. 

“Als voetballer heb ik met beide 

clubs mooie jaren in het eerste 

beleefd”, zegt hij. “Ik begon in de 

jeugd van SVW, ging daarna naar 

Arkel, vervolgens naar mijn oude 

club en toen weer terug naar Ar-

kel. Ik was een felle rechtsback 

met een goede conditie. Een paar 

jaar geleden scheurde ik mijn 

kruisband af en toen besloot 

ik te stoppen. Ik ben gymleraar 

en uiteraard moet je dan fi t zijn. 

Mijn baan is belangrijker dan mijn 

voetballoopbaan, dus de keuze 

was niet moeilijk. Gelukkig heb ik 

geen last meer van die blessure 

tijdens mijn werk.”

Michael Boon: ‘De kloof tussen
ASV Arkel 1 en 2 moet kleiner worden’

Boon startte hierna als jeugd-

trainer bij GJS en later bij Unitas. 

Ook gaf hij jeugdtraining in Ame-

rika en in 2018 werd hij assistent 

bij het eerste van ASV Arkel, een 

rol die hem goed beviel. “Bijna al 

mijn oud-teamgenoten spelen 

nog in dat team en ik werd dus 

assistent-hoofdtrainer van veel 

vrienden van me, wat overigens 

voor geen problemen zorgde”, 

Na 23 voetbaljaren in het geel-zwart van Groot-Ammers vond Yannick de Bondt 

het tijd voor verandering. De 28-jarige allrounder probeert het dit seizoen een 

kwartiertje zuidelijker bij competitiegenoot VV Schelluinen, waar hij herenigd is 

met veel vrienden. 

Yannick de Bondt: ‘VV Schelluinen 
is de uitdaging waar ik naar zocht’

Yannick de Bondt 

debuteerde als 

17-jarig ventje 

onder Ron Vlot in 

het eerste van Groot-Ammers, 

de club waar hij opgroeide als 

voetballer. “Ik heb het altijd 

uitstekend naar mijn zin gehad 

bij de club en ik zal nooit één 

slecht woord zeggen over 

de vereniging. Ik speelde er 

centraal achterin, op nummer 

tien en soms ook in de spits, 

je zou me dus een allrounder 

kunnen noemen”, zegt hij 

grinnikend.

 “Ik baalde er alleen een beetje 

van dat we nooit om de prijzen 

speelden, ik hoop dat dit bij 

VV Schelluinen anders wordt. 

Bovendien vind ik het leuk om 

met gasten als Robin Peursem, 

Pascal van Delden, Menno Beu-

sekamp, Dirk-Jan de Bruin, Col-

lin de Jong en Robin Boekhout 

samen te spelen. We zijn vrien-

den, maar willen wel samen 

presteren. Ik kijk erg uit naar 

de competitiestart.”

TRAINEN MET 
FEYENOORDERS
Toen het seizoen in maart vo-

rig jaar beëindigd werd, hield 

de Bondt zijn conditie op peil 

met een andere vriend, ook een 

goede voetballer. Hij trapte re-

gelmatig een balletje met zijn 

kameraad Rick Karsdorp en 

ook onder meer Nick Marsman 

en Jens Toornstra. Te midden 

van deze profs van topclub 

Feyenoord wilde De Bondt ui-

teraard laten zien wat hij kan 

met een bal. 

“Het waren leuke sessies en 

we deden toffe oefeningen. Ik 

bleef lekker fi t en sowieso is er 

Kaatsbaan 9  |  4209 AD  Schelluinen
Tel: 0183 - 624027 / 0183 - 623334  |  Fax: 0183 - 629292  |  Mob: 06 - 12999939
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weinig mis met mijn conditie. Ik 

ben tennistrainer, dus ben lde 

hele dag in beweging. Als ik tijd 

heb, speel ik ook regelmatig 

tennistoernooitjes op behoor-

lijk niveau, dus je kunt wel stel-

len dat ik sportminded ben.”

VEEL POSITIES
De Bondt heeft een positief 

gevoel overgehouden aan zijn 

eerste weken als speler van VV 

Schelluinen. “Deze club was de 

uitdaging die ik zocht. We heb-

ben een hele leuke groep en 

veel echte clubmensen kwa-

men zich netjes aan me voor-

stellen. Ik wil negentig minuten 

‘gaan met die banaan’ en alles 

geven voor de winst en ik proef 

dat mijn medespelers dezelfde 

mentaliteit hebben. 

In de voorbereiding stond ik in 

de spits, maar het liefst speel 

ik net daarachter. Maar de 

trainer bepaalt de opstelling, 

hij weet dat ik op veel posities 

uit de voeten kan.”

In de 3e klasse C treft Schel-

luinen veel aantrekkelijke 

tegenstanders. De clashes 

met Groot-Ammers zijn uiter-

aard het meest beladen voor 

De Bondt. Hij kijkt uit naar 

deze derby’s. “Het wordt bij-

zonder om tegen mijn oude 

cluppie te spelen en ik denk 

dat ze enorm gebrand zijn 

om van ons te winnen. Ik weet 

zeker dat het mooie potjes 

worden en nogmaals: ik vind 

Groot-Ammers een heel leu-

ke club. Ik heb nog altijd een 

goede klik met iedereen van 

de vereniging. Ik gun ze een 

mooi seizoen, maar hoop ui-

teraard wel dat wij hoger ein-

digen.”
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zegt hij. “Ik voel me thuis bij de 

club en vond het prettig om in 

deze rol betrokken te blijven bij 

de leuke spelersgroep.” 

TALENTVOLLE GROEP
Vanaf dit seizoen is hij eindver-

antwoordelijk voor zijn eigen 

selectie, want Boon is de nieuwe 

trainer van ASV Arkel 2. Hij kijkt 

uit naar dit seizoen. “Ik heb veel 

geleerd van mijn oud-trainers 

en een eigen visie ontwikkeld. 

Ik ben klaar voor deze stap en 

werk met een jonge, talentvolle 

groep met gemotiveerde gas-

ten.” Het tweede team komt uit 

in de derde klasse reserve. Flink 

wat niveaus lager dan het vlag-

genschip van de blauw-witten, 

dat in de tweede klasse speelt. 

Boon vindt daarom de individu-

ele progressie van zijn spelers 

veel belangrijker dan de eind-

klassering van zijn elftal. “De 

kloof tussen het eerste en het 

tweede moet kleiner worden, 

mijn elftal moet een springplank 

zijn naar onze hoofdmacht. Het 

maakt me niet zoveel uit hoe 

hoog we eindigen, al zullen de 

jongens hier anders over den-

ken”, zegt hij grinnikend. “ASV 

Arkel is geen grote club. We 

betalen niemand en spelen met 

talentvolle jongens. Ik hoop dat 

ik veel jongens kan klaarstomen 

voor onze hoofdmacht.”

Boon heeft zijn TC3 diploma op 

zak en denkt eraan om in de 

toekomst voor zijn TC2 papieren 

te gaan. Hij ziet het zitten 

om hoofdtrainer te worden, 

maar dat is pas iets voor in de 

toekomst. Hij overwoog wel 

even om dit jaar aan te blijven 

als assistent bij het eerste, 

maar paste daar toch voor. “Mijn 

focus ligt nu volledig op ASV 

Arkel 2.”

HONDENTRIMSALON
ARKEL

06-19661109 • ACHTERDIJK 2-1 • ARKEL

GEDIPLOMEERD 
HONDENTRIMSTER
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Puur. Voetbal.

Hij komt uit een echte SVW-familie en Kees van Baalen (48) kan 

zich moeilijk een leven zonder de Gorinchemse club voorstellen. Hij 

is al jarenlang trainer van diverse jeugdteams, zit in de technische 

commissie en trapt graag een balletje met het derde. 

Het duurde even, maar de schop bij Leerdam Sport ’55 gaat 

binnenkort toch echt de grond in. De jeugdcommissie is enorm blij 

met de grondige renovatie van het sportpark en hoopt dat hierdoor 

meer jeugdleden de weg vinden naar de club.

“Zaterdag is mijn 

drukste dag van 

de week”, zegt 

Kees van Baalen 

grinnikend. “Als coach van SVW 

JO15-1 ben ik altijd vroeg op de 

club, daarna haast ik me naar 

mijn dochters die beiden bij GKV 

korfballen en vervolgens hoop 

ik aanwezig te zijn bij de wed-

strijden van SVW 1.” Als er nog 

tijd over is, speelt hij graag zelf 

met het derde een potje. “Dat 

is een team met veel oud-eer-

ste-elftalspelers. Het plezier is 

belangrijker dan de winst. Maar 

het is prachtig om nog zelf op 

het veld te staan.”

Dat doet hij overigens sowieso 

genoeg, want op twee doorde-

weekse avonden traint hij de 

talentjes van de JO15-1, die ho-

pelijk net als Van Baalen ooit in 

het eerste spelen. “Ik heb vijf-

tien jaar in het eerste gevoet-

bald als centrale verdediger en 

mooie dingen meegemaakt. In 

De tribune heeft 

een fraaie uit-

straling, de 

rood-witte toe-

gangspoort is iconisch en in 

de knusse kantine hangt door 

de retroshirts, het biljart en 

het frietkot een ouderwetse 

voetbalsfeer. Liefhebbers van 

nostalgische sportcomplexen 

zijn bij Leerdam Sport ’55 aan 

het goede adres, maar het is 

duidelijk dat dit voetbalterrein 

toe is aan een upgrade. “Al zo-

wat dertien jaar is er geen on-

derhoud gepleegd”, zegt Klaas 

Hoekstra als hij zijn bezoekt 

verwelkomt. “We hebben al 

heel lang de wens om onze ac-

commodatie te vernieuwen, 

maar de gemeente stelde ver-

bouwing steeds uit”, zegt de 

voorzitter van de jeugdcom-

missie.

MULTIFUNCTIONEEL
CLUBGEBOUW
Maar aan de situatie komt 

een einde. Het sportpark 

in het westen van de stad 

gaat op de schop. Nog dit 

kalenderjaar moet er een 

nieuw kunstgrasveld liggen 

en als alles volgens planning 

gaat, staat er medio 2022 een 

multifunctioneel clubgebouw 

op het terrein, dat bestaat uit 

een kantine en kleedkamers. 

Qua organisatie timmert 

Leerdam Sport ’55 ook 

aan de weg. “Als nieuwe 

jeugdcommissie willen 

we dit seizoen meer 

structuur aanbrengen in de 

organisatie. Ouders moeten 

terechtkunnen met vragen, de 

eerste trainersbijeenkomsten 

zijn succesvol verlopen en 

2011 heb ik zelfs nog een keer 

op mijn 38ste meegedaan te-

gen Almkerk, toen het team in 

hoge nood verkeerde.”

Van Baalen komt uit een ech-

te SVW-familie. “Mijn zus doet 

de ledenadministratie en staat 

in de kantine en mijn zwager 

is verzorger en leider van het 

eerste. Mijn vader is ook vaak 

op de club.” De clubman zelf is 

ook nog technisch coördinator 

Kees van Baalen is 
SVW’er in hart en nieren

‘Nieuw sportpark gaat Leerdam 
Sport ’55 een enorme boost geven’

van de senioren en staat af en 

toe achter de bar. Hij ziet dat het 

goed gaat met zijn club. “Ik vind 

drie voetbalverenigingen voor 

een stad als Gorinchem veel, 

maar wij mogen niet klagen. We 

hebben veel aanwas van jeugd, 

ons eerste is een leuk team en 

fi nancieel doen we geen gekke 

dingen. Verder moeten we er-

voor zorgen dat we de pracht-

club blijven die we altijd zijn ge-

weest.”

we willen mensen beter 

informeren via social media 

en onze website”, zegt Lin 

van de Weteringh, die ook 

aanwezig is namens de groep. 

“Met een energieke groep 

hopen we meer positieve 

publiciteit te generen voor 

deze mooie club, zodat 

meer jeugd de weg vindt 

naar ons sportpark. Dat 

laatste gebeurt trouwens 

al, want onze groep 

‘kaboutervoetballers’ is 

groeiende.”

Mooie plannen heeft het 

jeugdbestuur genoeg en 

Hoekstra kijkt enorm uit naar 

de realisatie van het nieuwe 

sportpark. “De upgrade gaat 

de club een enorme boost 

geven, we zijn enorm blij dat 

de bouw spoedig start.”

Voorzitter Jan de Groot zwaait 
af bij VV Heukelum: ‘Het is tijd 
voor iemand anders’
In oktober neemt Jan de Groot (62) afscheid als voorzitter van 

VV Heukelum. Na een mooie periode van zes jaar vindt de clubman 

het tijd voor een andere leider van de vereniging. 

Met een uitge-

breid verhaal op 

de clubwebsite 

kondigde Jan de 

Groot eind augustus zijn vertrek 

als voorzitter. Hij zwaait niet af 

omdat hij de functie niet meer 

leuk vindt, want de clubman voelt 

zich nog altijd thuis op sportpark 

De Vriezenwijk. “Maar er is meer 

dan voetbal. Ik ga meer tijd door-

brengen met mijn vrouw, kinde-

ren en kleinkinderen, maar ik zal 

zeker betrokken blijven bij de 

club. Wellicht ga ik in een com-

missie zitten en bij het eerste zal 

ik af en toe langs de lijn staan.”

Het is logisch dat De Groot VV 

Heukelum niet helemaal loslaat, 

want hij koestert veel liefde voor 

de dorpsclub. Hij speelde ne-

gentien jaar in het eerste team 

van de rood-witten en voetbalde 

zelfs tot en met zijn 60ste in het 

veteranenteam. “Het is dat ik fy-

sieke problemen kreeg, anders 

had ik nog gespeeld”, zegt hij. De 

Groot is ontzettend trots op de 

vereniging. “We zijn niet groot, 

maar krijgen samen veel voor 

elkaar. Met onze topvrijwilligers 

hebben we zelf ons eigen com-

plex een tijd geleden grondig ge-

renoveerd. En het zegt ook iets 

dat we als kleine club al een paar 

jaar in de tweede klasse spelen 

zonder spelers te betalen.”

De Groot hoopt van harte dat 

meer jeugdleden de weg vinden 

naar sportpark De Vriezenwijk. 

Als de club dat voor elkaar krijgt, 

gaat Heukelum volgens hem een 

rooskleurige toekomst tege-

moet. “Ons sportpark is prachtig 

en de leden hebben hart voor 

de club. Ik hoop dat er nu een 

nieuwe voorzitter opstaat.” Aan 

welke eisen moet deze voldoen? 

“Je moet mensen binden en en-

thousiasmeren en een goed oog 

voor ontwikkelingen hebben. Ik 

heb er vertrouwen in dat ik het 

stokje met een goed gevoel ga 

overdragen.”
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Robotmaaier GenG Maairobots ideale oplossing 
voor iedere club: minder werk, betere velden 

Bart Barendregt: ‘Hoofdklasse 
met LRC zou het allermooist zijn’

GenG Maairobots 

bestaat inmiddels al 

12,5 jaar. In januari 

2008 werd het op-

gericht door Gert de Bruijn, die zag 

dat er in de regio vraag was naar 

een bedrijf dat de verkoop, verhuur 

en het onderhoud van tuinmachi-

nes kon regelen. Dat is in het afge-

lopen decennium ook wel gebleken: 

het bedrijf uit Leerdam is uitge-

groeid tot een sterke speler met 

een gecertifi ceerde monteur en 

verschillende servicemedewerkers 

in dienst. En met een uniek product 

in huis. 

VOLLEDIG ZELFSTUREND
Het bedrijf is uniek in Nederland in 

het leveren van robotmaaimachi-

nes met een garage, waardoor de 

apparaten veilig en droog staan. 

“De Techline Maairobot is een robot 

die volledig zelfsturend is en elke 

dag zorgt dat de grasvelden netjes 

gemaaid worden, iets wat eigenlijk 

drie keer per week zou moeten ge-

beuren, maar waar weinig voetbal-

verenigingen de mankracht voor 

hebben”, vertelt Gert de Bruijn, ei-

genaar van het bedrijf. De maaima-

chines zijn dusdanig gebruiksvrien-

delijk, dat je ze waar ook ter wereld 

aan kunt sturen. Daar heeft GenG 

Maairobots namelijk een applicatie 

voor. De stille apparaten kunnen ’s 

nachts ook hun werk doen.

Eén maaimachine van GenG 

Maairobots houdt twee voetbal-

velden bij en kan op de accu elf uur 

mee. Daarna rijdt die automatisch 

terug naar het laadstation, om een 

paar uur later weer met een ge-

vulde batterij richting een ander 

veld te rijden. “Zo bent u elke dag 

voorzien van twee vers gemaaide 

velden die op tijd klaar zijn voor de 

trainingen en wedstrijden.” 

De apparaten zijn in allerlei verschil-

lende soorten en maten te verkrij-

gen, GenG Maairobots zorgt voor 

een maaimachine die bij jullie situ-

atie past. Het proces staat helder 

uitgelegd op de website van het be-

drijf, gengmaairobots.nl. De Techline 

Maairobot maait op basis van gps 

en weet zo precies waar hij al ge-

weest is en waar nog gras op hem 

ligt te wachten. “We leggen draden 

onder de grond op 5 centimeter 

diepte langs buitenranden van het 

veld, zodat het een afgebakend ge-

heel is voor de robot. Dat doen wij, 

daar heeft de club geen omkijken 

naar en ook geen last van.”

ONDERHOUDSVRIENDELIJK 
De robot maait uw grasvelden strak 

De robotmaaiers van GenG Maairobots zijn dé oplossing voor iedere voetbalclub. 

Het scheelt de vrijwilligers een hoop werk én levert perfect gemaaide velden op. De 

voetbalclubs in Heukelum, Spijk, Vuren, Asperen, Bunnik, Odijk, Werkhoven én Leerdam 

zijn al erg blij met de machines van GenG.

Bart Barendregt (22) heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot belangrijke 

waarde voor vv LRC Leerdam. Hij voelt zich op de rechterfl ank optimaal thuis en kijkt 

uit naar het nieuwe seizoen.

Als jeugdspe-

ler stond Bart 

Barendregt op 

de radar bij ver-

schillende profclubs in de re-

gio. Hij voetbalde twee jaar in 

de opleiding van RKC en kreeg 

daarna nog een aanbieding van 

FC Dordrecht om in de JO17-1 

te komen spelen. Barendregt 

koos echter verstandig en gaf 

de voorkeur aan het afronden 

van zijn middelbare school. 

“Met alle respect, maar Dordt is 

het toch net niet. Je traint vier 

keer per week, moet steeds 

op en neer naar Dordrecht en 

speelt niet op een heel hoog 

niveau. Ik vond het mooi dat 

zij dachten dat ik het niveau 

had, dat was een bevestiging 

voor mezelf, maar ik vond het 

goed afronden van mijn havo 

belangrijker.”

FYSIEK
Verder speelt Barendregt zijn 

hele leven al voor LRC. “Ik ben 

een jongen van de club.” Hij 

maakte vijf seizoenen gele-

den zijn debuut, toen de club 

uit Leerdam degradeerde uit 

de Hoofdklasse. “Het seizoen 

daarna ben ik defi nitief over-

geheveld naar selectie en 

vanaf 2017-2018 had ik een 

basisplaats.” Hoe hij die heeft 

veroverd? “Ik ben er altijd, 

train hard en doe mijn stinken-

de best. Er waren een aantal 

blessures en toen heb ik mijn 

kans gegrepen.” Ook hij moest, 

net als iedere speler, wennen 

van de stap van de jeugd naar 

de senioren. “In de JO19-1 was 

het verschil tussen tegenstan-

ders heel groot, sommigen 

konden er gewoon niet zo veel 

van. Bij het eerste is dat an-

ders, ligt het dichterbij elkaar. 

Daarnaast sta je tegen fysiek 

sterkere gasten.”

Na één seizoen als spits onder 

trainer Rob Hilbers, is hij nu te-

rug op zijn vertrouwde stek. “Ik 

als spits naast Arwin van Soest 

was een noodoplossing en dat 

liep goed, maar ik voel me als 

rechtsmidden het meest thuis. In 

de jeugd stond ik ook altijd op het 

middenveld. Ik heb afgelopen sei-

zoen tot de coronabreak alles ge-

speeld en het ging gewoon prima.” 

Hij merkt dat zijn rol binnen het 

team is veranderd. “Waar ik in het 

begin nog heel dienend was, durf 

ik nu bepalender te zijn. Daardoor 

ben ik belangrijker en sta ik ook 

hoger in de hiërarchie. Ik ben als 

speler fysiek sterker geworden.”

PERIODETITEL
Barendregt vindt de eerste 

klasse een goed niveau voor 
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LRC. “We willen heel graag 

onze eigen identiteit behouden 

en het met spelers uit de regio 

blijven doen, niet te veel jon-

gens van buitenaf halen. Dan 

moet je wel accepteren dat dit 

je niveau is. Het zou natuur-

lijk heel mooi zijn om naar de 

Hoofdklasse te gaan.”

Barendregt sluit een stap om-

hoog in de toekomst niet uit. 

“Nog een paar jaar rijpen en 

dan ben ik wel klaar voor een 

hoofdklasser of hoger. Prof-

voetballer worden zit er niet 

meer in, daar ben ik gewoon 

niet goed genoeg voor. Het is 

voor mij sowieso niet makkelijk 

om LRC te verlaten: ik hou van 

de club, ken iedereen en het ligt 

vlakbij mijn huis. Hoofdklasse 

spelen met regionale talenten 

bij LRC zou natuurlijk het aller-

mooist zijn.”

en glad dankzij de drie maaimes-

sen. Die vragen nauwelijks onder-

houd. De Techline Maairobots zijn 

niet zoals andere robots die om de 

haverklap weer een servicebeurt 

nodig hebben. “De messen kunnen 

zes weken blijven zitten en dan 

weer omgedraaid worden, doordat 

ze twee snijvlakken hebben.” Ver-

volgens kunnen ze nog een keer 

geslepen worden, waardoor een 

voetbalclub nagenoeg het hele sei-

zoen kan doen met één messenset. 

Bij een storing, iets wat zelden voor-

komt, garandeert GenG Maairo-

bots een oplossing binnen 24 uur. 

“Zo koop je ook een stukje GenG 

Maairobots in.” Ook biedt het bedrijf 

jaarlijks onderhoud aan met een on-

derhoudscontract van 5 jaar.

Bij LRC hebben ze een grote en een 

kleine robotmaaimachine staan en 

vrijwilliger Ab Donga is er maar wat 

blij mee. “Het bespaart vrijwilligers 

heel veel werk. Wat je normaal met 

één man moet doen in één dag per 

week, gebeurt nu continu zonder 

dat die mankracht nodig is. Als je de 

middelen hebt als vereniging, zou ik 

het iedereen aanraden. Onze vel-

den liggen er fantastisch bij.”

Interesse? Kijk eens op geng-

maairobots.nl. Daar kunt u ook een 

afspraak maken om de robotmaai-

ers in werking te zien. 
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Assistent uitvoerder / uitvoerder

Samen met de uitvoerder organiseer en 
bewaak je de voorbereiding en uitvoering van 
opdrachten. Je bent medeverantwoordelijk 
voor het financiële werk en de projecten. Ook 
geef je dagelijks leiding aan medewerkers en 
onderaannemers, en overleg je regelmatig met 
opdrachtgevers en leveranciers.

Speel mee in Team Van Vulpen!

Met de slogan ‘Wij zijn Van Vulpen’ onderstrepen 
we dat we met z’n allen één hecht Van 
Vulpen-team zijn. Dat we alles voor elkaar over 
hebben. Dat we elkaar altijd rugdekking geven. 
Dat we graag de ander willen laten scoren. En 
dat we echt samen iets willen betekenen voor 
onze klanten en de wereld om ons heen. Wie 
wij zijn? Van Vulpen is specialist in het leggen 
van ondergrondse kabels en leidingen en vooral 
uitblinker in gestuurde boringen. 

Als lid van Team Van Vulpen speel je op een 
dynamisch en uitdagend veld. We spelen in de 
hoogste divisie en moeten dus constant het beste 
uit onszelf halen. Je krijgt bij ons dan ook alle 
kansen om steeds beter te worden. Kennis en 
ervaring zijn natuurlijk handig, maar het gaat ons 
vooral om jouw inzet en team spirit. Heb jij die 
eigenschappen, dan leren wij je de belangrijkste 
kneepjes van het vak! Kijk voor onze vacatures op 
www.vanvulpen.eu.

Hulpmonteur (leerplek)

Je assisteert de monteurs bij de 
montage en installatie van gas- en 
waterleidingen en/of elektrabuizen. Dit 
doe je op basis van werktekeningen, 
specificaties en veiligheidsvoorschriften. 
Na je inwerkperiode kun je bij ons een 
interessante opleiding volgen voor 
(eerste) monteur gas, water, warmte of 
elektra. 

EEN NIEUWE CLUB?

Engineer

Je bent verantwoordelijk voor het 
ontwerpen en uitwerken van complexe 
constructies. Je geeft advies over 
complexe technische installaties. 
Daarnaast maak je ontwerpen en/
of schetsen in Autocad en maak je 
detailtekeningen. Je hebt veel contact 
met onze opdrachtgevers, leveranciers 
en particulieren. 

Papland 8 | 4206 CL Gorinchem | 0183-645060 | personeelszaken@vanvulpen.eu                                       
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Tien jaar geleden richtte een groepje vrienden een zaalvoetbalclub 

op. Ze konden een aardig balletje trappen, maar hadden niet gedacht 

in 2020 op het één na hoogste niveau van Nederland te spelen. Dat 

ze inmiddels een vrouwenteam hebben op het allerhoogste niveau, 

maakt wel duidelijk hoe succesvol ZVG/Cagemax is.

De stekker uit Jogadores? Dat mocht niet gebeuren! Danny Broere 

en Ben Vissers namen het stokje over toen Dustin van Bezooijen 

afgelopen seizoen stopte als voorzitter van de zaalvoetbalclub. 

Noodgedwongen, maar nu vooral leuk een leerzaam.

Johnny Wijnbelt 

(36) is als voor-

zitter het gezicht 

van ZVG/Cage-

max. Hij maakt onderdeel uit 

van een bestuur, dat deels ge-

vuld wordt door heren die zelf in 

het eerste hebben gevoetbald. 

Sommige bestuursleden beho-

ren tot de oprichters van de Gor-

cumse zaalvoetbalclub, waar-

onder Wijnbelt. “Wij speelden 

vroeger al weleens in de zaal 

onder de vlag van een andere 

vereniging, maar besloten tien 

jaar geleden onze eigen club in 

te schrijven bij de KNVB. Onder 

de naam ZVG gingen we een bal-

letje trappen. We begonnen in 

de tweede klasse, werden gelijk 

kampioen en promoveerden in 

de jaren daarna naar de Eerste 

Divisie. Op dat niveau schurken 

we nu weer tegen promotie aan. 

We gaan ons tiende seizoen in 

en het vizier is gericht op het 

kampioenschap.”

Het is snel gegaan met de club. 

“Dat verwacht je niet bij de 

oprichting, maar het is zo ge-

groeid. We hadden een goede 

lichting en als je eenmaal hoger 

gaat spelen, word je ook aan-

trekkelijk voor zaalvoetballers 

van buitenaf. Inmiddels zijn we 

een bekende naam in Neder-

land.” Dat de vrouwen nu op 

het hoogste niveau spelen, een 

veteranenteam in oprichting is 

en de club verschillende jeugd-

teams heeft, maakt duidelijk dat 

ZVG een heel brede vereniging 

is geworden. “We hebben veel 

plannen, maar blijven natuurlijk 

wel afhankelijk van ons spon-

sorbudget. Het aantrekken van 

sponsoren is dan ook een be-

langrijke bezigheid voor ons als 

bestuur.”

Wijnbelt hoopt dat ZVG/Cage-

max op deze voet doorgaat. “Je 

wilt een gezonde club blijven. Je 

bent natuurlijk afhankelijk van de 

verschillende lichtingen, kunt ook 

een keer een klap krijgen door 

een wat mindere generatie. Het 

zou mooi zijn om beide teams op 

het hoogste niveau te krijgen en 

houden en tegelijkertijd het zaal-

voetballen voor iedereen bij ZVG/

Cagemax mogelijk te maken.”

ZVG/Cagemax wil ook met de heren naar de Eredivisie

‘Iedereen verdient een 
kans op zaalvoetbal’

Danny Broere voet-

balt sinds zijn ze-

ventiende in de zaal 

bij Jogadores, naast 

zijn veldvoetballoopbaan bij GJS. 

Hij geniet enorm van het spelletje, 

groeide uiteindelijk door tot een 

speler van het eerste en combi-

neert dat inmiddels met het voor-

zitterschap. “Dustin van Bezooij-

en stopte en iemand moest het 

overnemen, anders zou Jogado-

res geen toekomst meer hebben. 

Dat wilden Ben en ik niet, vooral 

niet omdat we de jeugd de kans 

op zaalvoetbal willen geven zoals 

wij die zelf gehad hebben, dus be-

sloten wij het over te nemen. Wij 

hebben een opleiding in Sport-

kunde gedaan en vonden dit wel 

een mooie kans om de theorie in 

de praktijk te brengen.”

Een nieuwe zaal regelen, ge-

sprekken met sponsoren, con-

tact houden met de bonden en 

het op orde houden van de facili-

teiten en spullen voor de spelers: 

het is een druk bestaan, dat van 

voorzitter. “We wisten dat we 

moeilijkheden tegen zouden ko-

men, maar ik ben echt blij dat we 

deze kans hebben gepakt. Het 

loopt nu namelijk goed.”

Jogadores bestaat uit een jeugd-

team en het eerste. Het vlaggen-

schip is in de Hoofdklasse geble-

ven, hoewel een promotie naar 

de Topklasse mogelijk was. “Maar 

enkele sterkhouders zijn ver-

trokken, dus leek het ons beter 

om nog een jaartje in de Hoofd-

klasse te blijven. Dit seizoen 

kunnen we laten zien of we een 

promotie waard zijn”, aldus Broe-

re, die zelf ook nog in het eerste 

speelt.

Wat hij het mooiste vindt aan Jo-

gadores? “Dat iedereen in Gorin-

chem en omgeving de kans krijgt 

om te zaalvoetballen. We willen 

de jeugd dat ook gunnen, hopelijk 

komen meer en meer junioren bij 

Jogadores spelen.”

Plezier en ontwikkeling 
gaan zeker samen! 

De wedstrijden zullen net als 

afgelopen seizoenen plaatsvin-

den in de van Rappardhal tus-

sen 15.30-19.00 uur van begin 

oktober t/m eind juni. Er wordt 

opnieuw in 4 leeftijdscategorie-

en met elkaar de strijd aange-

gaan. Dus ben je enthousiast, 

wil je plezier maken? Jezelf ver-

der ontwikkelen? Verzamel dan 

minimaal 4 vriendjes/teamge-

noten (totaal minimaal 5 spelers 

per team) en schrijf je nu in voor 

een van de competities. Worden 

jullie de nieuwe kampioen van 

Gorinchem? De verschillende 

categorieën zijn:

Onder 9

• Speeltijd: 1x per maand

 minitoernooi van meerdere  

 wedstrijden (minimaal 3)

•  Speelduur per wedstrijd:

 ongeveer 10 min

• Aantal spelers: 4 + keeper = 5

Onder 11

• Speeltijd: 1x per maand

 minitoernooi van meerdere  

 wedstrijden (minimaal 3)

• Speelduur per wedstrijd:

 ongeveer 10 min

• Aantal spelers: 4 + keeper = 5

Onder 13

• Speeltijd: minimaal 14

 wedstrijden verdeeld over  

 het seizoen

• Speelduur per wedstrijd:

 2x 12,5 min

• Aantal spelers: 4 + keeper = 5

Onder 16

• Speeltijd: minimaal 14

 wedstrijden verdeeld over  

 het seizoen

• Speelduur per wedstrijd:

 2x 15 min

• Aantal spelers: 4 + keeper = 5

Afgelopen seizoenen speelden 

er onder meer teams mee van 

gerenommeerde zaalvoetbalve-

rengingen als CFM/Transito, ZVG/

Cagemax en Jogadores. Daar-

naast ook wijkteams zelf samen-

gesteld door kinderen uit de buurt 

of voetbalverenigingen zoals GVV 

Unitas, GJS Gorinchem en Arkel. 

Bent u enthousiast, wilt u wat 

betekenen voor de jeugd of 

meer informatie? Neem dan 

contact met ons op via jeugd@

proxsys-league.nl of q.bartens@

gorinchem.nl. Tevens kunt u zich 

hier ook inschrijven met uw team 

(deadline 20 september)! Kijk op 

www.proxsys-league.nl voor een 

sfeerimpressie. 

Dit seizoen gaat de jeugd Proxsys-League opnieuw van start. 

Wat is nu een betere plek om aan je skills te werken dan 

op vrijdagmiddag in de van Rappardhal? Na het succes van 

afgelopen jaar (helaas hebben we het seizoen niet kunnen 

afmaken) willen we voortborduren op de vernieuwde opzet, 

waarbij gezelligheid, sportiviteit en respect voorop staan. 

https://proxsys-league.nl/
https://gorinchem.nl/
https://www.proxsys-league.nl/


Deel je onze droom? 
Sms NIER naar 4333 of kijk wat jij kunt doen  
op nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2 (exclusief telefoonkosten).  
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Onze droom voor nierpatiënten  
is nierziekten genezen.

WWW.AUTOBEDRIJFDEHAGEN.NL
        SPADESTREEK 8, VIANEN

  “Meer dan 45 jaar aandacht voor uw auto”
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Wat is er leuker dan in het weekend met een groep vrolijke en en-

thousiaste voetballers op pad gaan? Inderdaad, niks. Ruud Verkaaik 

prijst zich dan ook gelukkig als trainer van Brederodes G1, het seni-

orenteam van de G-tak binnen de club uit Vianen. 

VianenFysio is dé praktijk voor het behandelen van je blessures. 

Robbert Bakker en Rick van Zanten zorgen ervoor dat je snel, 

maar vooral ook verantwoord weer op het veld staat. De 

begeleiding houdt pas op als je echt klaar bent voor je rentree. 

Zoon van de oprichter, zelf af en toe nog voetballend en vader van een 

speler uit de jeugd: Martijn Heerkens heeft het rood-wit-blauwe bloed 

van vv Vianen door zijn aderen stromen. De 48-jarige vrijwilliger gunt 

iedereen een zaterdag zoals die op sportpark Blankensteyn.

“De betrokkenheid 

van de spelers 

en het plezier in 

het voetbal, dat is 

gewoon ongekend. Het is heel 

dankbaar werk”, zo vertelt Ruud 

Verkaaik vol trots over waarom 

hij het zo leuk vindt om de G1 van 

Brederodes te leiden. “Zij kun-

nen net niet mee in het reguliere 

voetbal, maar vinden het spelle-

tje wel hartstikke leuk.”

De huidige G1, geuzennaam De 

Panters, werd dertien jaar gele-

den opgericht als jeugdteam en 

heeft net een succesvol eerste 

seizoen bij de senioren achter 

de rug. Ze werden direct kampi-

oen in hun klasse. “Onze team-

manager Frits Westervoorde 

heeft het team opgezet, samen 

met Mark de Visser. Het be-

stond toen uit kinderen van een 

jaar of 6, 7 oud, aangevuld met 

broertjes en zusjes. Het begon 

met echt de beginselen van het 

voetbal bij te brengen.”

Een jaar na de oprichting kwam 

Verkaaik bij het G-team van 

Brederodes terecht. Zijn zoon-

tje Marciano is slechtziend, 

maar wilde wel dolgraag voet-

ballen. “Wij woonden in Gouda, 

maar kregen daar van de clubs 

geen enkele reactie op onze 

mails. Marciano zat in Zeist op 

school met jongens die bij Bre-

derodes voetbalden. Daar kon 

hij gelijk terecht, dus besloten 

we de afstand maar te over-

‘Brederodes Panters zijn meer dan teamgenoten’

VianenFysio zorgt voor
een verantwoorde rentree 
na een sportblessure

Vianen is familie voor 
Martijn Heerkens

bruggen. Ik begon als suppor-

terende ouder, ben later wat 

gaan assisteren en toen Mark 

stopte, heb ik het overgeno-

men. Samen met Frits zijn we 

door gaan bouwen. Inmiddels 

zijn de jongens van toen seni-

oren geworden en de begelei-

ding van het team is uitgebreid 

met Pepijn Kouwenhoven als 

keeperstrainer. Daarnaast 

hebben we een jeugdploeg.”

Veel mooier nog dan de aanwas 

en de prestaties vindt Verkaaik 

de sfeer in zijn team. “Buiten 

het voetbal gaan ze met elkaar 

om als vriendengroep. Dat is 

heel bijzonder, zeker omdat ze 

niet uit dezelfde plaats komen. 

We hebben echt een regionaal 

Daan van der Haar is een van 

de vele spelers uit de JO19-1 

van Brederodes, die in de af-

gelopen seizoenen een ge-

scheurde kruisband opliep. 

Hij kwam terecht bij Rick van 

Zanten van VianenFysio en is 

heel blij met de behandeling. 

“In mei 2019 heb ik mijn kruis-

band gescheurd en op 21 

augustus zou ik worden ge-

opereerd. In het voortraject 

zijn we al bezig geweest met 

het fi t houden en optrainen 

van mijn spieren, zodat ik de 

operatie zo goed mogelijk uit 

zou komen. Een week na de 

ingreep heb ik me weer aan-

gesloten bij VianenFysio. Het 

loopt echt top, werkt enorm 

goed. Afspraken zijn snel ge-

maakt, ik kan er vaak terecht 

en het is voor mij duidelijk 

wat ik kan en moet doen, ook 

thuis en in de sportschool.” 

Begin maart van dit jaar 

stond hij voor het eerst weer 

op het veld. “Een heerlijk ge-

voel.” Het is de bedoeling dat 

hij dit seizoen zijn rentree 

maakt.  

De begeleiding houdt niet 

op als spelers klaar zijn om 

weer het veld op te gaan, legt 

Van Zanten uit. “Wij zijn bij 

Brederodes nauw betrokken 

op het veld, geven spelers 

hersteltraining en doen de 

warming-up van het eerste 

en tweede. We hebben 

de mogelijkheden om het 

hersteltraject op het veld af 

te maken, zodat een speler 

pas weer aansluit bij zijn 

team als hij daar echt klaar 

voor is. Zo zijn we wekelijks 

met een groep jongens 

bezig, die herstellen van een 

blessure. Ook spelers van 

andere clubs kunnen zich 

daarbij aansluiten.”

Kijk eens op vianenfysio.nl 

voor meer informatie!

team, met jongens uit Vianen, 

Nieuwegein, Veenendaal en 

Everdingen. De een heeft een li-

chamelijke beperking, de ander 

een verstandelijke. Ze trekken 

zich aan elkaar op en maken zo 

echt progressie. Ik vind dat een 

heel mooie ontwikkeling om 

mee te maken.”

Hij is bestuurs-

lid, leider/trainer 

van de JO14-1 en 

JO15-1 en trapt 

zelf af en toe nog een balle-

tje bij de 35-plussers. Martijn 

Heerkens is een clubmens. “Vi-

anen voelt als een familie voor 

me.” Het was zijn familie die aan 

de wieg stond van de club. “Mijn 

vader Bob heeft de vereniging 

samen met Hein de Blok en Sie-

bolt Nieuwenhuis opgericht, als 

afsplitsing van Brederodes in 

1983. Ze wilden liever op zater-

dag gaan voetballen. Sindsdien 

loop ik al bij de club rond, ik ken 

dus echt iedereen.” Inmiddels 

speelt zoon Aidan in de jeugd 

en dochter Nikee en vrouw Ca-

rola helpen als vrijwilligers mee 

bij de club. “We wonen op rolaf-

stand van het sportpark.”

Als speler maakte hij de gouden 

jaren mee, toen Vianen tegen 

de eerste klasse aanschurk-

te met een mooie lichting. “Ik 

mocht toen af en toe meedoen 

in het eerste, maar was vooral 

actief in het tweede. We had-

den een ijzersterke selectie.”

Een jaar of dertien geleden trad 

hij toe als bestuurslid. “Het ging 

minder met de vereniging en 

ik ben met een groep vrienden 

het bestuur gaan vormen. We 

hebben structuur in de vereni-

ging gebracht.” Hij is nu nog 

altijd verantwoordelijk voor de 

inkoop. Zijn belangrijkste sti-

mulans? “Ik wil voor iedereen 

het dagje vv Vianen mogelijk 

blijven maken. Bij onze club 

draait het voornamelijk om 

gezelligheid en vriendschap, 

sport is onderdeel van die bele-

ving. Prestaties zijn leuk, maar 

niet het belangrijkst bij ons. Als 

wij moeten kiezen tussen se-

lecteren op kwaliteit of vriend-

jes samen laten voetballen in 

de jeugd, dan gaan we altijd 

voor dat laatste.” 

Hij gunt de club de komende jaren 

wat meer groei. “Vianen wordt 

groter, er wordt gebouwd en dan 

is het te hopen dat het ledenaan-

tal ook groeit. Vanzelfsprekend 

is dat niet, want de jeugd heeft 

tegenwoordig meer keuzes qua 

sporten dan vroeger.” Sportieve 

groei voor het eerste elftal zou 

een mooi gevolg zijn. “Want pres-

teren met een club van zo’n 170 

leden is lastig. Gelukkig hebben 

we een goede staf, die de juiste 

beleving in ons team brengt.”

 

           Vastgoed & Ontwikkeling 

Groenekansweg 70
3732 AG DE BILT

www.bladtwonen.nl
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Kijk nu voor onze 
barbequespecialiteiten 

op onze website!
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LEKVOGELS,
KOM OP!!
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Internationale vrachtwagenchauff eurs
Fulltime - Standplaats Vuren & Oss

‘Hartog & Bikker heeft
hart voor de medewerkers, 
ik werk hier met trots
en plezier! Kom jij ons
team versterken?’

 • Ervaring in de transportsector is een pré • Je bent in het bezit van rijbewijs BCE én 
code-95 • Je hebt gevoel voor service en dienstverlening • Je bent een visitekaartje 
voor ons bedrijf • Enige kennis van de Duitse en Engelse taal is een pré • Je bent 

bereid meerdere dagen aaneengesloten onderweg te zijn.

Pas jij in ons enthousiaste team?
Dan ontvangen we graag jouw motivatie en CV per mail: pz@hbtrans.nl.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Transportmanager
Robert Heusinkveld: +31 (0)183 - 658 800.
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Puur. Voetbal.
Met of zonder vliegende keep.

Voetbalvereniging Vuren en Rick Kolff hebben elkaar gevonden. De 

36-jarige Werkendammer zet zijn eerste stappen als hoofdtrainer 

bij de derdeklasser, die van het tactisch vernuft van Kolff hoopt te 

profi teren. Club en trainer hopen vooral op een rustig jaar.

Het gaat goed met voetbalvereniging Lekvogels. Op organisatorisch en fi nancieel 

gebied is voorzitter Jan de Jong al tevreden en ook sportief gloort er wat moois aan 

de horizon. Een talentvolle jeugdlichting maakt zich klaar om het eerste naar een 

hoger niveau te tillen.

Vuren is niet het 

type club dat 

elke zomer in de 

s c h i j n w e r p e r s 

staat met een vrachtlading aan 

nieuwe spelers. Eigen jeugd en 

weinig verloop zijn passende 

omschrijvingen voor het eerste 

team van de dorpsvereniging. 

“We proberen kleine stapjes te 

zetten in de ontwikkeling van 

onze faciliteiten. Zo kregen we 

er een keeperstrainer en assis-

tent bij en heeft de groep vorig 

jaar voor het eerst trainingskle-

ding gekregen. Op deze manier 

maken we het leuker en aan-

trekkelijker voor onze spelers 

om bij Vuren in het eerste te spe-

len”, aldus Jeroen van Wijngaar-

den. Hij is de technische man in 

het bestuur, verantwoordelijk 

voor het reilen en zeilen van dat 

eerste elftal. “Dat onze spe-

lersgroep vrijwel altijd bij elkaar 

blijft, zorgt voor extra toewijding 

bij de club. Zo hebben ze samen 

hun vaste kleedkamer helemaal 

opgepimpt: denk aan kluisjes, 

logo’s op de muren en een ge-

luidsinstallatie. Ze hebben het 

entreegeld van hun wedstrijden 

daarmee weer terug in de club 

gestoken. Dat is toch bijzonder.”

Vuren wil graag een stabiele 

derdeklasser worden. “Maar 

dat zijn we nog niet. De afgelo-

pen jaren was het steeds een 

strijd tegen degradatie. Het 

is te hopen dat we ons dit jaar 

eerder veilig kunnen spelen.” 

Het eerste is een jonge groep, 

de spelers die het elftal moe-

ten dragen zijn nu gemiddeld 

22 jaar. “Als dorpsclub ben je af-

hankelijk van je jeugd. De oude-

re generatie is inmiddels lager 

gaan voetballen en we hebben 

geen categorie van jongens van 

Vuren en Rick Kolff hopen op rustig jaar

‘De jeugd van Lekvogels speelde nog nooit zo hoog’

rond de 28, die goed genoeg zijn 

voor het eerste.”

Aan Rick Kolff de uitdaging 

om van deze groep een goede 

derdeklasser te smeden. “Rick 

biedt het totaalplaatje dat wij 

zochten: plezier als liefheb-

ber, kennis van het voetbal en 

de ervaring als oud-speler op 

hoog niveau. Ik denk dat hij ons 

tactisch een stap verder kan 

brengen.”

KOLFF
Het wordt voor Kolff zijn eer-

ste klus als hoofdtrainer bij 

een eerste team. Zenuwachtig 

is hij niet. “Ik ben vrij nuchter 

en overtuigd van mijn eigen 

kunnen.” Hij trainde voorheen 

jeugdteams bij Sleeuwijk en 

WSC, nadat hij zijn eigen actie-

ve carrière als middenvelder bij 

onder meer Kozakken Boys had 

afgesloten. “Ik voelde me klaar 

voor de stap naar een eerste 

elftal. Vriend en collega-trainer 

Johan van der Werff wees me 

op Vuren. Ik heb Jeroen gebeld 

en een afspraak gemaakt. Ik 

ben in totaal bij drie clubs op ge-

sprek geweest, maar het gevoel 

bij Vuren was het beste.”

Kolff vindt het fi jn om met een 

jonge groep te kunnen werken. 

“Ik hoop ze te kunnen helpen, 

door aan bepaalde accenten te 

werken en de jongens te steu-

nen in hun ontwikkeling. Zo kun-

nen we ons als team verbeteren, 

met hopelijk een rustig jaar qua 

klassering als resultaat. Een 

plek in de middenmoot zou fi jn 

zijn. Het wordt voor mij een leer-

jaar, ik ben heel benieuwd hoe 

het is om te werken met meer 

supporters langs de lijn en of ik 

de ideeën uit mijn hoofd in een 

ploeg geslepen krijg. Ik heb dan 

wel al een jaar of zes ervaring in 

de jeugd, maar een eerste elftal 

is toch anders.”

Hij denkt zich wel thuis te gaan 

voelen in Vuren. “Als je gewoon 

normaal doet, heb je geen pro-

bleem hier.”

Jan de Jong (54) is 

inmiddels alweer 

zes jaar voorzit-

ter van vv Lek-

vogels. Hij heeft daarin veel 

mooie dingen meegemaakt, 

maar ook lastige beslissingen 

moeten nemen. Zo zou de club 

in juni het 75-jarig jubileum 

vieren, maar dat kon niet door-

gaan vanwege corona. “Geluk-

kig konden wij alles een jaar 

doorschuiven, waardoor wij nu 

precies een jaar later ons 75 + 

1-jarig jubileum vieren, met het-

zelfde programma. Hopelijk zijn 

we dan van corona af, maar met 

100 procent zekerheid kun je 

dat natuurlijk nog niet zeggen.”

JEUGD, MEIDEN EN DAMES
Qua ledenaantal en organisatie 

is De Jong dik tevreden. Finan-

cieel kregen veel clubs het dit 

jaar lastig vanwege de corona-

crisis, maar Lekvogels plukt de 

vruchten van een verantwoord 

beleid. “Corona maakt het las-

tig, maar wij zijn heel zuinig 

met onze middelen en hebben 

geen hoog uitgavepatroon. 

Het is vervelend dat er geen 

activiteiten en wedstrijden zijn 

geweest, maar wij komen zeker 

niet in de problemen. We zijn 

een gezonde club.”

Ook op het vlak van jeugd-, 

meisjes- en damesvoetbal is 

De Jong tevreden. “We hebben 

een heel leuk damesteam, met 

een bevlogen trainersstaf. Zij 

brengen echt ambitie en en-

thousiasme in die tak. Dat zie 

je ook terug in het spelniveau.” 

Over de jeugd: “We hebben 

meer jeugdleden dan een paar 

jaar geleden en speelden nog 

nooit op zo’n hoog niveau met 

de oudste teams. We profi te-

ren ervan dat in Lexmond veel 

is gebouwd de laatste tijd, zo 

blijven de Kabouters ook maar 

nieuwe spelertjes krijgen.”

EERSTE
Het eerste elftal van Lekvogels 

eindigde jarenlang in het rech-

terrijtje van de vierde klasse. 

De laatste seizoenen hebben 

de witten uit Lexmond een 

sprongetje gemaakt naar het 

linkerrijtje. Als het aan De Jong 

ligt, is dit pas het begin. 

“Promotie naar de derde klasse 

zit er nog niet in, dat is te hoog 

gegrepen. Ik heb wel het idee 

dat we iets moois neer kunnen 

zetten met de jeugdspelers die 

nu langzaam maar zeker aan-

haken. Daar zitten echt veel-

belovende talenten tussen, het 

is te hopen dat zij bij Lekvogels 

blijven voetballen.”

De Jong heeft zichzelf 

beschikbaar gesteld voor nog 

twee jaar voorzitterschap. Hij 

kwam als jong mannetje zelf 

bij de club binnen, voetbalde er 

en werd in 2014 voorzitter, na 

jarenlang in de jeugdcommissie 

te hebben gezeten. “Ik hoop 

dat de jeugd zich de komende 

tijd blijft ontwikkelen, we hen in 

kunnen passen en zij het niveau 

van de selectie verbreden en 

vergroten”, zo stelt hij zijn 

belangrijkste wens voor de 

komende jaren. 

“Het zou heel mooi zijn om 

over een paar jaar een stapje 

te kunnen zetten op sportief 

vlak.” Wat hij zelf gaat doen 

na zijn voorzitterschap, weet 

hij nog niet. “Dat zien we dan 

wel weer, ik wil niemand voor 

de voeten lopen als oud-

voorzitter.”
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Bijna jarig? Vraag 
geen kado maar 
een donatie.
Kijk op kadoneren.nl 

Bijna jarig? Vraag 
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VERZEKERINGEN
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SATTER IS
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BEGRIP IN DE REGIO.
Door onze duidelijkheid weet u precies wat u aan ons heeft.

Satter verzekeringen en hypotheken
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Puur. Voetbal.
Hij had het prima naar zijn in het succesvolle 35+ team, maar toch speelt Jeffrey Weidema dit 

seizoen weer in de selectie van VV WNC. Één telefoontje van Hans van Gameren was genoeg om 

het 37-jarige clubicoon over te halen voor een plek in het tweede elftal.

Met een brede glim-

lach op zijn gezicht 

tuurt Jeffrey Wei-

dema deze zater-

dagmiddag vanaf het hooggele-

gen terras naar het hoofdveld. 

Vlak achter het sportpark razen 

de auto’s over de altijd lawaaieri-

ge A2 en voor de 37-jarige Waar-

denburger zijn de twintig jaren 

dat hij furore maakte op deze 

grasmat met VV WNC 1 met een 

soortgelijke snelheid voorbijge-

vlogen. Op 30 juni 2018 werd hij 

bij het vlaggenschip uitgezwaaid 

met een speciale afscheidswed-

strijd, een duel die Weidema als 

de dag van gisteren herinnert. 

Het huidige VV WNC 1 speelde 

tegen een door de spits samen-

gesteld elftal en het werd een 

geweldig feest. “Het was super 

dat de club dit voor me regelde, 

ik krijg kippenvel als ik eraan te-

rugdenk.”

KAMPIOEN IN 2005
Weidema debuteerde op zijn 15e 

in het eerste en vervulde een 

belangrijke rol in de spreekwoor-

delijke ladder die WNC beklom 

in het regionale voetbal. Toen de 

spits als jonkie in de ploeg kwam, 

was de Waardenburg Neerijnen 

Combinatie een bescheiden mid-

denmoter in de vierde klasse. Met 

Weidema in de aanval groeiden 

de geel-zwarten uit tot de top-

ploeg die het vandaag de dag is 

in de eerste klasse. “We hebben 

fantastische dingen meegemaakt 

en het is gaaf hoe we met de club 

zijn opgeklommen”, zegt hij. “We 

groeiden naar een steeds hoger 

WNC-icoon Jeffrey Weidema is terug
in de selectie: ‘Ik ben nog te fanatiek’

niveau toe, maar om eerlijk te 

zijn was het kampioenschap in de 

vierde klasse van 2005 mijn hoog-

tepunt. Toen speelden er alleen 

maar clubjongens zoals ik in het 

eerste. Dat werd anders toen we 

steeds hoger gingen spelen.”

AAN DE BAK
Na zijn afscheid bij het eerste werd 

Weidema een seizoen later met 

het 35+ team van WNC fl uitend 

kampioen. En als corona geen ein-

de had gemaakt aan het seizoen 

2019-2020, was hij met dat elftal 

volgens hem wederom makkelijk 

bovenaan geëindigd. “We waren 

te goed voor dat niveau en wisten 

vaak al van tevoren dat we gingen 

winnen. Het waren leuke seizoe-

nen, maar ik merkte dat ik nog iets 

te fanatiek was voor dat niveau. 

Op 15 maart 2021 bestaat VV Haaften precies 100 jaar. Een speciale jubileumcommissie is druk 

bezig met de voorbereidingen van een speciale feestweek, die niet alleen bedoeld is voor zijn 

leden en oud-leden, maar voor alle inwoners van Haaften en Tuil.

O o r s p r o n k e l i j k 

zou het feest op 

26 september 

van dit jaar al los-

barsten bij het jubilerende VV 

Haaften. Het eerste speelt dan 

de eerste thuiswedstrijd van 

het seizoen tegen GVV’63. Dat 

is natuurlijk een mooi moment 

voor een feestje en de onthul-

ling van het jubileumlogo, maar 

dat leek de jubileumcommissie 

geen goed idee. “We hadden 

voor dit hele seizoen activitei-

ten gepland voor jong en oud, 

maar deze zijn allemaal door-

geschoven naar de periode 

van 19 tot en met 27 maart”, 

zegt Arja de Bruin, één van de 

kartrekkers van de elfkoppige 

commissie. “Uiteraard hopen 

we dat de coronamaatrege-

len dan verder zijn ingeperkt, 

omdat het virus afzwakt. En 

bovendien sluit deze periode 

mooi aan bij 15 maart, onze op-

richtingsdatum.”

vv Haaften leeft toe naar 100-jarig jubileum

FEEST VOOR IEDEREEN
Het moet een feestweek wor-

den voor jong en oud, voor 

leden en oud-leden en zelfs 

voor alle mensen in Haaften 

en Tuil. “We proberen ieder-

een in de omgeving erbij te 

betrekken”, zegt De Bruin. De 

onthulling van het jubileumlo-

go is verplaatst naar de tradi-

tionele nieuwjaarsreceptie en 

aan het programma voor de 

feestweek wordt gesleuteld. 

De commissie denkt aan onder 

meer een reünie en expositie, 

een kaartmarathon, een Hol-

landse feestavond, een bier-

proeverij, een playbackshow, 

het van oudsher bekende 

stratenvoetbaltoernooi, een 

jeugdkamp en een speciaal 

duel van oude kampioenself-

tallen van de club. “We hebben 

plannen genoeg en willen ie-

dereen erbij betrekken”, zegt 

de enthousiaste De Bruin, die 

haar leven lang al betrokken is 

bij VV Haaften. “Maar het moet 

natuurlijk wel allemaal moge-

lijk zijn in verband met de coro-

namaatregelen, daarom is het 

nu nog moeilijk om activiteiten 

defi nitief vast te leggen. Ik ad-

viseer belangstellenden om 

onze website www.vvhaaften.

nl goed in de gaten te houden 

voor het laatste nieuws.”

GLAS HALFVOL
Ondanks corona kijkt De Bruin 

graag naar positieve dingen. 

Het was voor de hele voetbal-

wereld en natuurlijk ook voor 

VV Haaften een groot gemis 

dat de competitie in maart 

werd beëindigd, maar voor 

de clubvrouw is het glas altijd 

halfvol. “Elk nadeel heeft zijn 

voordeel. De geplande renova-

tie van de kantine is in aanloop 

naar het 100-jarig bestaan 

hierdoor eerder gestart en is 

medio september klaar. Alles 

in de gedateerde kantine is 

door een groep vrijwilligers 

onder leiding van Arie van In-

gen vernieuwd.”

De voorzitter van de jubile-

umcommissie zat vijf jaar in 

het bestuur, zet zich in voor 

de activiteitencommissie, 

verkoop lootjes bij thuiswed-

strijden en is medebeheer-

der van de website en sociale 

mediakanalen van de club. 

“Mijn opa was en mijn vader is 

altijd zeer actief bij VV Haaf-

ten en ook ik ben verknocht 

aan onze mooie vereniging”, 

zegt De Bruin. “Met trots zeg 

ik dat het goed gaat met ons 

cluppie. Ons ledenaantal blijft 

groeien door de nieuwbouw, 

de sfeer is goed en het eer-

ste is een leuk en hecht team. 

En we hebben dus straks een 

schitterende kantine, waar 

we hopelijk in maart een fan-

tastisch jubileumfeest kun-

nen vieren.”

www.retine-flowers.com
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Hans van Gameren is de nieuwe 

trainer van het tweede en hij belde 

me met de vraag of ik terug wilde 

keren in de selectie. Ik heb toen 

meteen ‘ja’ gezegd. Hij is eerder 

mijn trainer geweest bij WNC 1 en 

we hebben een goede klik. Boven-

dien weet ik dat ik nu weer vol aan 

de bak moet om duels te winnen. 

Daar kijk ik naar uit.”

Het team van Hans van Gameren 

speelt in de tweede klasse en 

vormt een mix van ervaring en 

talent. Weidema richt zich op het 

tweede. Maar als Cor Prein met 

zijn WNC 1 verlegen zit om spelers, 

dan mag hij het clubicoon altijd 

bellen.  “Als ik fi t ben, doe ik mee. 

Ik heb altijd klaargestaan voor het 

eerste en dat verandert niet zo-

lang ik goed genoeg ben.”

https://www.retine-flowers.com/


Goed op elkaar afgestemde zorg. Dát is de kernkwaliteit van Rivas. Hierdoor zijn 

cliënten verzekerd van zorg die direct, dichtbij en goed is geregeld. Iedere dag 

opnieuw laten de medewerkers van Rivas zich inspireren door wat cliënten nodig 

hebben en willen. Welke zorg ook nodig is, u kunt op Rivas rekenen.

De afdeling sportgeneeskunde 

van Rivas bestaat uit een spor-

tarts en sportfysiotherapeuten, 

die intensief samenwerken. U 

kunt terecht met al uw sportme-

disch gerelateerde vragen, zoals:

• Diagnose van uw sportblessure

• Preventie, begeleiding en

 behandeling van uw sport  

 blessure

• Maximale inspanningstesten  

 op de fi ets

• Trainingsadvies voor uw   

 sportprestatie, zoals een 

 marathon of wielrenprestatietocht

• Sportmedische keuringen

• Spierkrachtmetingen

• Risicoinventarisatie op  

 sportblessures

SPORTFYSIOTHERAPIE 
Op de afdeling fysiotherapie van 

het Beatrixziekenhuis zijn iedere 

dag geregistreerde sportfysio-

therapeuten aanwezig om uw 

blessure te beoordelen en u ad-

vies te geven. Alle sportfysiothe-

rapeuten hebben ervaring in het 

begeleiden, diagnosticeren en 

behandelen van sportblessures.

SPORTARTS 
Iedere vrijdag houdt de sportarts 

spreekuur. Op vrijdag vindt een 

multidisciplinair overleg plaats 

tussen de sportarts en de sport-

fysiotherapeuten.

NETWERK
Ons uitgebreide sportmedische 

netwerk met orthopeden, cardio-

logen, bewegingswetenschappers, 

een podotherapeut, manueelthera-

peuten, (sport-)diëtisten en andere 

disciplines zorgt ervoor dat wij ge-

bruik kunnen maken van de exper-

tise van specialisten uit een breed 

aantal disciplines.  Zo kunnen we 

uw blessure optimaal beoordelen, 

een goed advies geven en zo nodig 

een behandeling starten.

AFSPRAAK MAKEN
Het is mogelijk om direct een af-

spraak te maken bij de sportfysio-

therapeut. U kunt hiervoor iedere 

werkdag bellen naar het telefoon-

nummer (0183) 64 43 92. De 

sportblessureconsulten worden 

zo spoedig mogelijk ingepland, 

net als het plan van aanpak. Voor 

het maken van een afspraak bij de 

sportarts, is een verwijzing nodig 

van de huisarts.

 

Op onze afdeling Sportgenees-

kunde van Rivas werken wij met 

professionele apparatuur. Om u 

optimaal te kunnen begeleiden 

hebben wij verschillende behan-

delmethodes en faciliteiten tot 

onze beschikking:

• Actieve sportrevalidatie met   

 sportspecifi eke trainingsvormen

• Biodex (Isokinetische krachtmeting)

• Dry Needling

• Shockwave

• Echografi e

• Fitnesszaal

• Sportzaal

• Oefenbad

• Medical Tape

Daarnaast werken wij ten aanzien 

van sportblessures intensief sa-

men met orthopeden en andere 

specialisten van het Beatrixzie-

kenhuis.

Rivas Sportgeneeskunde

Sport Medisch Adviescentrum Midden-Rivierengebied
Blessurebehandeling • Gezondheidsklachten bij sport • Preventief sportmedisch onderzoek • Deskundige begeleiding

Spreekuur:  volgens afspraak, elke vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur

Groot sportmedisch onderzoek: dinsdag- en woensdagavonden: Beatrixziekenhuis 

in Gorinchem. De preventieve en gerichte sportmedische onderzoeken zonder  

fi etstest kunnen ook tijdens de spreekuren overdag.

Afspraak maken: voor een afspraak kunt u rechtstreeks bellen 

met het Sport Medisch Adviescentrum. Zij zijn bereikbaar

op vrijdag van 8.00 – 16.30 uur via 0183-644671 of per

mail op sportgeneeskunde@rivas.nl

mailto:sportgeneeskunde@rivas.nl


WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

*Nieuw!

Aalsmeer - *Alkmaar - Almere - Amersfoort - Amsterdam - Antwerpen - Apeldoorn - Bergen op Zoom - Breda - Capelle a/d IJssel - Cruquius - Delft - Den Haag - Dordrecht - 
Drachten  Elst - Geel  (België) -  Groningen - Hoeksche Waard - Hoogeveen - Leeuwarden - Leiderdorp - Merksplas (België) - Middelburg - Nuenen  - Purmerend

Roosendaal - Rotterdam - Sittard - Sliedrecht - Spijkenisse - Terneuzen - Tilburg - Utrecht - Veghel - Wijchen - Woerden - Zaandam - Zaltbommel - Zoetermeer - Zwolle

 
KOM SNEL LANGS
VOOR EEN GRATIS
EN PROFESSIONEEL
3D ONTWERP

In samenwerking met onze leveranciers helpen wij
u in een veilige omgeving aan uw droombadkamer.

*Kijk voor alle maatregelen, vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl

https://www.sanidump.nl/
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Vanaf € 14.695,-

Nu tijdelijk tot € 1.250,- inruilvoordeel

De nieuwe Kia Picanto.
Eind september in de showroom.

Gem. brandstofverbruik: 4,9-5,4/100 km, 20,4-18,5 km/l. CO2-uitstoot: 110-123 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde actie en consumentenprijs is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Picanto modeljaar 2021 met uiterste 
kentekenaanvraag op 28-12-2020 en uiterste registratie op 18-01-2021. Genoemde prijzen zijn incl. kosten rijklaar maken. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij uw Kia-dealer. Getoond 
model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

De Kia Picanto is een ontdekkingsreis op zich.
Sprankelend fris van buiten, bruisend van de slimme technologie van binnen. Met de nieuwe Kia Picanto zit je goed. Standaard rijk uitgerust met 
o.a. cruise control, bluetooth connectiviteit met stuurwielbediening en digitale radio. Onder de motorkap zit het ook goed. De motoren van dit 
nieuwe model zijn flink onder handen genomen waardoor de nieuwe Kia Picanto een stuk energie-efficiënter is geworden. Het resultaat: een 
lagere CO2-uitstoot en lager brandstofverbruik. Je rijdt deze veelzijdige stadsauto vanaf € 14.695,-. Kom naar de showroom en probeer ‘m zelf.

Kooijman Vianen
Stuartweg 7 (Hoek Lange Dreef), Vianen
Tel. (0347) 373 245, www.kia-kooijman.nl

Autobedrijf Van Muijlwijk
Sportlaan 1D, Schelluinen
Tel. (0183) 621 710, www.kia-schelluinen.nl

Weten wat jouw auto waard is?
Ga naar www.kia-kooijman.nl en
 doe de gratis

https://kia.com/
https://www.kia-kooijman.nl/
https://www.kia-schelluinen.nl/
https://www.kia-kooijman.nl/

