
GORINCHEM-LEERDAM SINDS 2006

Arkel-spits 
Van Horik 
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Techniekweg 8 | 4143 HV Leerdam | www.vanderwalinterieurs.nl | 

SPORTEN EN RUST:
EEN BELANGRIJKE
COMBINATIE ...

DÉ SLAAPSPECIALIST
VAN MIDDEN-NEDERLAND

Sporten en een goede nachtrust vormen de basis voor een gezond leven; 
de slaapkamer is dé plek om te herstellen. Wij nodigen u dan ook graag uit in 
onze compleet vernieuwde slaapstudio boordevol goede matrassen en prachtige 
bedden. Onze medewerkers zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op 
het gebied van slapen en staan u graag te woord voor een degelijk slaapadvies.
Van der Wal Interieur wenst u een prettige wedstrijd!

0201053.pdf   1 30-11-2017   11:34:46

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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Martijn Verkerk 
heeft papiertje 
niet voor niets 
gehaald

27

NAJAAR 2021 WWW.VOETBALJOURNAAL.COM
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WIJ SNAPPEN 
WAT EEN
TOPPRESTATIE 
VRAAGT
Als accountants en adviseurs zijn we thuis in uw 
regio en op uw speelveld. Samen met u gaan we voor 
het beste resultaat. Dankzij onze gebundelde kennis 
en ervaring kunnen we u adviseren op het niveau van 
de top van de markt. Dat maakt DRV het bereikbare 
topkantoor voor het mkb. Samen altijd voor het beste 
resultaat gaan, dat noemen wij een topprestatie!

www.drv.nl

DRV21053-advertenties sport-d1.indd   2 19-03-2021   09:40

#voorhetleven

Wat wordt jouw 
volgende stap?
Bel of mail ons voor een vrijblijvend 
hypotheekgesprek of een gratis waardebepaling. 

Beatrixlaan 2a
4213 CJ  Dalem

Dalem-Gorinchem
Voorwaartsveld 5a
4142 DA  Leerdam

Leerdam

vanekerenkuiper.nl0183 67 29 99 0345 63 21 00

info@vanekerenkuiper.nl

Goed verzekerd vanaf je eerste (kilo)meters, je eerste 
hypotheek, het kopen of verkopen van je (droom)woning 
en alles regelen voor je fi nanciële toekomst. 
Bij elke belangrijke stap in je leven zijn wij er voor je. Snel, altijd 
bereikbaar en eerlijk. Dat zit bij onze enthousiaste makelaars en 
fi nanciële adviseurs in het DNA. Je hebt ons Voor ‘t Leven!

Scoor jij bij ons een hattrick?
Koop1 je huis, 
krijg hypotheek-
advies2 en sluit je 
verzekeringen3 af

0259412.pdf   1 17-9-2021   15:56:27

| Haarstraat 69 | 4201 JB Gorinchem |
| Telefoon (0183) 63 55 75 | info@degierslapen.nl |
| www.degierslapen.nl

slaapadviseurs sinds 1965
| Pullman | Ergosleep | Auping | Hülsta | 
| Tempur | Vandyck | Viking |

Voetbaltip
Een goede conditie 
begint met een 
goede nachtrust.
Dick de Gier

www.degierslapen.nlScan QR-code voor
een online afspraak 

voor onze slaapcabine

Zeg eens eerlijk. Koop je je voetbalschoenen 
online? Wij vermoeden van niet, want je wilt 
het risico op zere voeten vermijden. 
Je schoenen moeten immers 90 minuten 
comfort bieden en goede prestatie leveren. 

Zo werkt het ook met een matras. Een 
verkeerde matras kan op langere termijn 
zelfs rug- en nekklachten veroorzaken. 

Wat een verkeerde matras is? Kom langs in 
onze showroom en wij laten je het verschil 
tussen een standaard en een goede matras 
voelen in onze gratis slaapcabine. 

afgebeeld: Auping Criade

0258848.pdf   1 30-9-2021   13:18:00

https://www.voetbaljournaal.com/
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Geldermalsen: Poppenbouwing 3  info@bouwmensen-rivierengebied.nl 

TIMMEREN

METSELEN TEGELZETTEN

RIVIERENGEBIED

Geldermalsen: Poppenbouwing 3  info@bouwmensen-rivierengebied.nl 

TIMMEREN

METSELEN TEGELZETTEN

GEZOCHT:
TEAMSPELERS

Onze selectie bestaat uit leerlingen die 
getraind willen worden om te scoren in de 
bouw. Je wordt op mbo niveau 2 en 3 
opgeleid door onze vakmensen, in samen-
werking met bouwbedrijven uit de regio.

Wil jij deel uitmaken van de selectie?
Wij geven je graag een voorzet! Kop jij hem 
in? Dit kan digitaal of veilig op onze locatie 
door middel van een “een-tweetje”. 
Scoor een afspraak en bel 0345-575924.

RIVIERENGEBIED
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RIVIERENGEBIED

Voor onze vestiging in Sliedrecht zoeken wij vakmensen. 
Wij hebben de volgende openstaande vacatures:

www.abmiddennederland.nl

Een uitgebreide functieomschrijving van deze vacatures vind je op onze website. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze recruiters via 
0184 - 417 777 of per e-mail: infosliedrecht@abmiddennederland.nl

SCOOR JOUW 
BAAN BIJ AB!

TECHNIEK

• Machinebouwer (food)

• Lasser MIG/MAG/TIG

• Assemblagemedewerker

• Mechanische monteur / WTB

• Bedrijfswagenmonteur 

• Metaalbewerker

BEN JIJ GEKNIPT VOOR DE TECHNIEK?

www.abmiddennederland.nl

Voor uw flexibele schil en een passende baan!

0252249.pdf   1 10-3-2021   10:00:00
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Opstelling
5HSSC’61 • Drukbezette Van Vuren zoekt uitlaatklep

HSSC’61 • ‘Straks vieren we uitgebreid 61 jaar HSSC’61’

7Unitas • Ras-Unitasser Verberk van keeper naar TC-voorman
ADV • Mark Coenraads en Kees Eikelboom slaan handen ineen

9Schelluinen • Van Boxtel trots op talent dat voetbalschool voortbrengt
GJS • Van vastenmaand naar honger naar de bal

21LRC • Sluis giet eigen sausje over nieuwe selectie LRC
Fysiotherapeut Gereke • Regiofunctie verder uitbouwen

19Meerkerk • Hechte band tussen familie De Jong en SV Meerkerk
SVS’65 • ‘Mannen van de lange adem’ blijven SVS’65 trouw

23Jogadores • Zaalvoetbalclub veert op na een rustige periode
ZVG • Voor El Badey telt alleen de titel met ZVG/Cagemax

27ASH • ASH zet zich vol in voor de jeugd én sponsoring
Lekvogels • ‘Papiertje niet voor niets gehaald’

29WNC • WNC legt zichzelf opnieuw druk op
Haaften • Jubileumgoal op de route naar handhaving

30Everstein • Voetbaldier Jop van Steen pakt loopbaan weer op
HSSC’61 • Marcel van Steenis wil met opgedane kennis 
HSSC’61 laten doorgroeien

Arkel • Arkel-spits Van Horik houdt van druk zetten
Heukelum • Voor Prigge komt stopmoment steeds dichterbij 13
Vuren • Vuren draait volledig op vrijwilligers
Herovina • Beoogd assistent De Groot hoofdtrainer 15
Ameide • Van Middelkoop wil op nieuwe positie doorbreken
Schelluinen • Zwaait deur naar tweede klasse vanuit
Brabant open?

17

11AVV • Rooijakkers gaat n vol voor de tweede plaats
Leerdam Sport’55 • Leerdam Sport’55 bloeit op in fi jne ‘vibe’ 25VianenFysio• VianenFysio wijst op preventie en goede opbouw

Meerkerk • Jeugd stroomt toe bij SV Meerkerk

We mogen weer! 

COLOFON:   Uitgever ZPRESS Sport, Postbus 1015, 3300 BA Dordrecht, Tel: 078 6397070, web: www.zpress.nl  Redactie Richard Avontuur, Arco Bomgaars en Wout Pluijmert

Eindredactie Arco Bomgaars  Fotografi e Richard van Hoek, Jan Noorlandt, PPM en anderen  Acquisitie Siggy Schutte  Vormgeving ZPRESS Studio Druk Nieuwsdruk Nederland  Oplage 45.000

VoetbalJournaalvoetbaljournaal_com vjournaal VoetbalJournaal

Na maanden van trainen en na 

een aantal oefenwedstrijden 

gaat de competitie dan toch 

écht beginnen. De bal rolt weer 

en dat betekent ook weer een 

nieuwe editie van het Voetbal-

Journaal Gorinchem/Leerdam.

  

Het VoetbalJournaal is dé re-

gionale voetbalkrant die twee 

keer per jaar verschijnt en bevat 

verhalen over alle clubs van de 

hele regio. De krant komt in een 

oplage van 50.000 exemplaren 

huis-aan-huis bij de mensen op 

de deurmat. Daarnaast krijgen 

alle verenigingen de krant op de 

club bezorgd om deze in de kan-

tine neer te leggen. 

De competitie is gelukkig weer 

begonnen en de poulewedstrij-

den van het bekertoernooi zijn 

alweer achter de rug.  

Het gaat weer om het ‘echie’. 

Spanning voor wedstrijden, 

strijden voor het kampioen-

schap of strijden tegen degra-

datie. Dit is waar onder andere 

het voetbal om draait. En uiter-

aard: ‘ Plezier ‘. 

Voor een aantal verenigingen is 

het een speciaal seizoen. Som-

mige clubs zijn in een nieuwe 

competitie terecht gekomen, 

waarbij de uitdaging ligt in het 

handhaven of zelfs meedoen 

om de prijzen. Ongeacht in wel-

ke competitie de verenigingen 

zitten, zijn we vooral positief om 

het feit dat er weer gevoetbald 

kan worden.

Tevens wil ik van deze gelegen-

heid gebruik maken om alle ad-

verteerders te bedanken voor 

hun bijdrage aan deze nieuwe 

uitgave. Ondanks deze zware 

tijd. Want nog steeds zijn spon-

soren, maar ook vrijwilligers niet 

weg te denken uit het heden-

daagse amateurvoetbal. 

Het enige wat ik nog kan doen 

is alle verenigingen succes 

wensen met de aankomende 

wedstrijden. Mochten er leuke 

en opvallende items zijn en/of 

heeft u vragen of opmerkingen 

over de krant? U kunt mij altijd 

bereiken op: 06-81370933 of 

u kunt een mail sturen naar: 

s.schutte@zpress.nl 

Voor het laatste nieuws uit de 

regio, verwijs ik u door naar 

onze website: www.voet-

baljournaal.com en 

bekijk ook onze Fa-

cebookpagina. 

Uiteraard wens 

ik u veel leesple-

zier en wellicht 

tot ziens in de 

regio! 

 

Sportieve groet,
Siggy Schutte

ZPRESS Digital is onderdeel van ZPRESS Media Group & Blis.digital

Benieuwd naar de prestaties van uw website? 

Neem een ki jkje op  www.zpressdigital.nl

of mail  naar digital@zpress.nl

Haal meer uit uw website!

ZPRESS_Digital_Kwart-liggend.indd   1 4-4-2019   14:46:20
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SPORTEN EN RUST:
EEN BELANGRIJKE
COMBINATIE ...

DÉ SLAAPSPECIALIST
VAN MIDDEN-NEDERLAND

Sporten en een goede nachtrust vormen de basis voor een gezond leven; 
de slaapkamer is dé plek om te herstellen. Wij nodigen u dan ook graag uit in 
onze compleet vernieuwde slaapstudio boordevol goede matrassen en prachtige 
bedden. Onze medewerkers zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op 
het gebied van slapen en staan u graag te woord voor een degelijk slaapadvies.
Van der Wal Interieur wenst u een prettige wedstrijd!
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L
TS

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 bekijk onze website 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-
machines. Alles is mogelijk dankzij ons zeer uitgebreid, 
gevarieerd en modern machinepark. Van enkelstuks tot 
grote series. Wij staan voor een perfect eindproduct. 
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GEZOCHT:
TEAMSPELERS

Onze selectie bestaat uit leerlingen die 
getraind willen worden om te scoren in de 
bouw. Je wordt op mbo niveau 2 en 3 
opgeleid door onze vakmensen, in samen-
werking met bouwbedrijven uit de regio.

Wil jij deel uitmaken van de selectie?
Wij geven je graag een voorzet! Kop jij hem 
in? Dit kan digitaal of veilig op onze locatie 
door middel van een “een-tweetje”. 
Scoor een afspraak en bel 0345-575924.
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Voor onze vestiging in Sliedrecht zoeken wij vakmensen. 
Wij hebben de volgende openstaande vacatures:

www.abmiddennederland.nl

Een uitgebreide functieomschrijving van deze vacatures vind je op onze website. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze recruiters via 
0184 - 417 777 of per e-mail: infosliedrecht@abmiddennederland.nl

SCOOR JOUW 
BAAN BIJ AB!

TECHNIEK

• Machinebouwer (food)

• Lasser MIG/MAG/TIG

• Assemblagemedewerker

• Mechanische monteur / WTB

• Bedrijfswagenmonteur 

• Metaalbewerker

BEN JIJ GEKNIPT VOOR DE TECHNIEK?

www.abmiddennederland.nl

Voor uw flexibele schil en een passende baan!
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Drukbezette Van Vuren zoekt uitlaatklep bij HSSC’61

‘Straks vieren we uitgebreid 61 jaar HSSC’61’

HEI- EN BOEICOP 

- De 23-jarige Van 

Vuren gold bij LRC 

Leerdam als een 

kind van de club. Op zijn zesde zette 

hij zijn eerste stappen op het voet-

balveld. ,,In de F6’’, lepelt hij moeite-

loos op uit zijn geheugen. ,,Daarna 

heb ik mijn hele pupillen- en juni-

orentijd bij LRC Leerdam doorge-

bracht. In de B’tjes had ik Ton den 

Ouden als trainer. Met de A-junio-

ren, wat toen net de Onder 19 heet-

te, speelde ik in de hoofdklasse.’’                                                                                                                                   

Daarna volgde voor Van Vuren drie 

jaar in de selectie van de club uit de 

Glasstad. ,,Ik kwam erbij als spits en 

deed het goed in het tweede elftal. 

Ik mocht gaan meetrainen met het 

eerste elftal, maar kreeg te horen 

dat ik niet direct op speeltijd moest 

rekenen. Maar uiteindelijk mocht ik 

al vrij snel ook spelen’’, vertelt Van 

Vuren. ,,In mijn eerste seizoen heb 

ik vervolgens op zo’n beetje alle 

posities gespeeld. Ik heb alleen de 

handschoenen niet aan hoeven 

trekken. De trainer zag een rechts-

back in mij, dus werd dat de positie 

waar ik mij op heb gefocust. Daar 

heb ik veel van geleerd, zeker op 

het verdedigende vlak.’’

OPSOMMING
Na drie seizoenen hoofdmacht en 

regelmatige speeltijd, besloot Van 

Vuren afgelopen zomer om LRC 

Leerdam toch te verlaten. ,,Een sú-

per moeilijke beslissing. Daar heb 

ik echt wakker van gelegen. Want 

ik hoefde ook niet weg, maar voor 

mijzelf is het wel goed. Ik heb heel 

veel bezigheden. Voetbal moet een 

uitlaatklep kunnen zijn. Daar haal 

ik veel plezier uit en dat lukt het 

beste als ik veel kan spelen. Dat 

lukte bij LRC Leerdam ook regel-

matig, maar vanwege alle drukte 

eromheen heb ik toch besloten 

om ergens anders te gaan kijken.’’                                                                                                                      

Van Vuren begint aan een indruk-

wekkende opsomming van waar hij 

zich naast het zelf voetballen mee 

bezig houdt. ,,In het dagelijks leven 

ben ik docent lichamelijke opvoe-

ding op twee scholen. Daarbij heb 

ik twee mentorklassen, waardoor 

HEI- EN BOEICOP 

- Na meermaals 

uitstellen, zo ver-

telde voorzitter 

Frank Lakerveld (inzet) eerder 

dit jaar, was maar besloten om 

er een streep door te zetten. 

Inmiddels keert het ‘oude’ le-

ven langzaam maar zeker te-

rug. En gaan de festiviteiten in 

de herkansing. ,,Volgend jaar 

vieren we tijdens de jaarlijkse 

feestweek dat HSSC’61 61 jaar 

bestaat.’’ Als Frank Lakerveld 

op een zaterdag op het com-

plex van HSSC’61 om zich heen 

kijkt, ziet hij weer volop activi-

teit. ,,We hebben de aftrap van 

het nieuwe seizoen gevierd en 

dat gelijk gecombineerd met de 

huldiging van jubilarissen. Een 

soort nieuwjaarsreceptie bij de 

start van het seizoen’’, vertelt 

Lakerveld. ,,Je merkte dat ieder-

een er weer heel veel zin in had.’’ 

Hoewel de club als gevolg van 

de coronabeperkende maatre-

gelen niet altijd even makkelijk 

toegankelijk was, heeft Laker-

veld geen terugloop van het le-

denaantal gezien.

,,De mensen zijn gebleven, heb-

ben het vooral heel erg gemist. 

De voortekenen voor een mooi 

seizoen zijn goed.’’ De voor-

bereidingen op de jaarlijkse 

feestweek, als afsluiting van 

het seizoen, zijn na twee jaar af-

wezigheid ook weer opgestart. 

Lakerveld: ,,De feestweekcom-

missie is gevraagd om tijdens 

die week stil te staan bij 61 jaar 

HSSC’61, als alternatief voor de 

plannen voor de jubileumviering 

die we afgelopen voorjaar had-

den willen houden. Dat wordt nu 

dus een jubileumfeestweek.’’

In 2021 bestaat voetbalclub HSSC’61 uit Hei- en Boeicop 60 jaar. Dat was reden voor een 

feestje, maar vanwege de coronapandemie waren uitbundige festiviteiten niet mogelijk. 
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Dat een dag 24 uur telt, is een gegeven. Een 

enkeling daargelaten, hebben de meeste 

mensen daar genoeg aan. Owyn van Vuren is 

een van die enkelen. Hij zou ook een paar uur 

extra per dag moeiteloos kunnen vullen met 

activiteiten. Om iets meer balans te vinden, 

maakte hij afgelopen zomer de overstap van 

LRC Leerdam naar HSSC’61.

´t TREFPUNT

´

´t TREFPUNT
´

Eetcafé ‘t Trefpunt
Hei- en Boeicopseweg 88
4126 RL Hei- en Boeicop

t-trefpunt@hotmail.com
T 0347-341470
www.eetcafehettrefpunt.nl
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Dorpsstraat 5
4145 KA Schoonrewoerd

Tel. 0345-641482
/cafedezwaanschoonrewoerd

0258783.pdf   1 6-9-2021   10:59:50

ik extra werk heb in de avonduren 

met bijvoorbeeld ouderavonden. 

Daarnaast volg ik via school mo-

menteel twee cursussen.’’ Dan vol-

gen nog allerhande voetbal gere-

lateerde activiteiten: ,,Want ik vind 

het super leuk om training te geven. 

Dit seizoen start ik bij de KNVB een 

opleiding tot UEFA C-trainer. Daar-

voor ga ik stage lopen bij LRC Leer-

dam O19, als assistent van Ronald 

Visser. Zij spelen in de vierde divisie, 

een mooi niveau voor de cursus. 

Ronald heeft als voetballer jaren-

lang op het hoogste amateurniveau 

gespeeld. Van hem kan ik heel veel 

leren. En elke vrijdag geef ik trai-

ning bij de Romano Voetbalschool 

in Gorinchem. Het is druk, maar wel 

heel erg leuk’’, aldus Van Vuren die 

een vriendin heeft en ook graag zijn 

vrienden en familie ontmoet.

BLOEDFANATIEK
Om dus volop plezier uit het zelf 

voetballen te blijven halen, koos Van 

Vuren voor een transfer naar Hei en 

Boeicop. ,,Eerst heb ik een paar keer 

meegetraind. De selectie telt jonge 

spelers, maar ook een paar oude-

ren. De keuze om bij LRC weg te 

gaan was erg moeilijk, maar ik ben 

bij HSSC’61 goed opgevangen, wer-

kelijk door iedereen. Plezier is hier 

belangrijk, maar iedereen is bloed-

fanatiek als het moet. Hier focus ik 

mij weer op de posities voorin, als 

spits en rechtsbuiten. Onder trainer 

Marcel van Steenis verwacht ik mij 

verder te kunnen ontwikkelen. Ik ga 

mij voor honderdduizend procent 

focussen op HSSC’61. Wat de toe-

komst dan brengt, zie ik vanzelf.’’ 

De nabije toekomst brengt Van 

Vuren in ieder geval een tour langs 

derdeklassers in de omgeving van 

Utrecht. Op SC Everstein na, staan 

er weinig derby’s op het program-

ma. Van Vuren: ,,Toch zijn er wed-

strijden waar ik persoonlijk erg naar 

uitkijk. Zo spelen er maatjes van mij 

bij EDO, Brederodes en Vrienden-

schaar. Dat maakt zulke wedstrij-

den toch net wat specialer.’’
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Helder, betrouwbaar, met
een persoonlijke aanpak.
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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
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Havendijk 6 Gorinchem / 0183-630030 / info@koster-makelaardij.nl

Al ruim 55 jaar hét adres voor verkoop, aankoop,  nieuwbouw en taxaties www.koster-makelaardij.nl
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Edisonweg 13  |  4207 HE Gorinchem  |  T (0183) 62 73 29  |  info@vakgarageschouten.nl

SCHOUTEN

U bent bij ons o.a. aan 
het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.VAKGARAGESCHOUTEN.NL 

 Onderhoud & reparatie

 APK keuring

 Banden

 Schadeherstel

 Ruitreparatie

 Accessoires

 Ruim aanbod occasions
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SCHOUTEN

U bent bij ons o.a. aan 
het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.VAKGARAGESCHOUTEN.NL 

 Onderhoud & reparatie

 APK keuring

 Banden

 Schadeherstel

 Ruitreparatie

 Accessoires

 Ruim aanbod occasions
  Verkoop Keola E-bike's

www.schoutenfietsen.nl
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| Haarstraat 69 | 4201 JB Gorinchem |
| Telefoon (0183) 63 55 75 | info@degierslapen.nl |
| www.degierslapen.nl

slaapadviseurs sinds 1965
| Pullman | Ergosleep | Auping | Hülsta | 
| Tempur | Vandyck | Viking |

Voetbaltip
Een goede conditie 
begint met een 
goede nachtrust.
Dick de Gier

www.degierslapen.nlScan QR-code voor
een online afspraak 

voor onze slaapcabine

Zeg eens eerlijk. Koop je je voetbalschoenen 
online? Wij vermoeden van niet, want je wilt 
het risico op zere voeten vermijden. 
Je schoenen moeten immers 90 minuten 
comfort bieden en goede prestatie leveren. 

Zo werkt het ook met een matras. Een 
verkeerde matras kan op langere termijn 
zelfs rug- en nekklachten veroorzaken. 

Wat een verkeerde matras is? Kom langs in 
onze showroom en wij laten je het verschil 
tussen een standaard en een goede matras 
voelen in onze gratis slaapcabine. 

afgebeeld: Auping Criade
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GEZOCHT:
TEAMSPELERS

Onze selectie bestaat uit leerlingen die 
getraind willen worden om te scoren in de 
bouw. Je wordt op mbo niveau 2 en 3 
opgeleid door onze vakmensen, in samen-
werking met bouwbedrijven uit de regio.

Wil jij deel uitmaken van de selectie?
Wij geven je graag een voorzet! Kop jij hem 
in? Dit kan digitaal of veilig op onze locatie 
door middel van een “een-tweetje”. 
Scoor een afspraak en bel 0345-575924.
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Voor onze vestiging in Sliedrecht zoeken wij vakmensen. 
Wij hebben de volgende openstaande vacatures:

www.abmiddennederland.nl

Een uitgebreide functieomschrijving van deze vacatures vind je op onze website. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze recruiters via 
0184 - 417 777 of per e-mail: infosliedrecht@abmiddennederland.nl

SCOOR JOUW 
BAAN BIJ AB!

TECHNIEK

• Machinebouwer (food)

• Lasser MIG/MAG/TIG

• Assemblagemedewerker

• Mechanische monteur / WTB

• Bedrijfswagenmonteur 

• Metaalbewerker

BEN JIJ GEKNIPT VOOR DE TECHNIEK?

www.abmiddennederland.nl

Voor uw flexibele schil en een passende baan!
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Ras-Unitasser Joost Verberk
van keeper naar TC-voorman

De Gorcumse compagnons Mark Coenraads 
en Kees Eikelboom slaan handen ineen

Joost Verberk heeft als keeper en 

reservekeeper achter zijn broer Ruud bij 

Unitas alles al meegemaakt. Nu heeft hij 

een geheel andere rol. Verberk staat aan 

het hoofd van de technische commissie. Die 

organisatie staat als een huis. 

GORINCHEM – De Gorcumse compagnons 

Mark Coenraads en Kees Eikelboom slaan 

met hun bedrijven Coenraads Stofferingen 

en Signatuur Wonen nadrukkelijk de handen 

ineen. Het tweetal, dat elkaar op zakelijk 

gebied al zeventien jaar kent, verstevigen 

de samenwerking tussen hun afzonderlijke 

bedrijven op het gebied van totaalinrichting 

door nog meer te gaan samenwerken.

GORINCHEM - De 

rol binnen de tc 

is hem op het lijf 

geschreven. ,,Ik 

had als speler altijd een me-

ning. Als je dan de vraag krijgt 

vanuit de vereniging om aan te 

sluiten, dan moet je opstaan, 

helpen en er vol voor gaan. Ik 

begon drie seizoenen geleden 

bij de zaterdagtak. Daar heb-

ben wij er met de TC een mooie 

schwung aan kunnen geven.” 

Omdat zijn broer Ruud bij de 

zondagtak onder de lat stond, 

bleef ook dat trekken. ,,Ik was 

er op zondag daarom altijd bij. 

Toen Digerto Biemans aangaf 

een stapje terug te gaan doen, 

ben ik in het ontstane gat ge-

sprongen en maak sindsdien 

deel uit van de TC ‘op zondag’. 

Daar heb ik nu de volle focus 

op”, verzekert Verberk. ,,Ove-

rigens ligt er een afspraak dat 

wij eerst binnen onze jeugdaf-

deling, waar echt veel talent 

is, en de zaterdagtak kijken 

of daar spelers voor het zon-

dagteam lopen. Pas daarna 

gaan wij extern kijken. Onlangs 

heeft Daan Goes, overgeko-

men van ‘de zaterdag’ naar ‘de 

zondag’ zijn basisdebuut in het 

eerste elftal gemaakt.”  Unitas 

gaat daarin steeds verder. ,,Wij 

hebben voor elke positie in het 

team een profi el voor een spe-

,,We gaan onze krachten bun-

delen om samen nog sterker 

te worden’’, geeft Mark Coen-

raads aan. ,,We hebben al vaker 

over een verregaande samen-

werking met elkaar gespro-

ken en nu hebben we de knoop 

doorgehakt om dat ook daad-

werkelijk te gaan doen’’, vult 

Kees Eikelboom aan.

Beide bedrijven richten zich 

op de inrichting van woningen. 

,,Daar zit soms al een overlap 

aan werkzaamheden in, die we 

op deze manier prachtig kun-

nen combineren met elkaar’’, 

legt Kees Eikelboom uit. ,,Bij 

Mark kwamen soms vragen 

over het behangen of schil-

deren van woningen, op onze 

beurt kwamen binnen ons be-

drijf weer vragen over vloerbe-

dekking en raamdecoratie. 

We kunnen nu nog makkelijker 

naar elkaar doorverwijzen, zo-

dat de klant in één klap tevre-

den gesteld kan worden omdat 

de lijntjes tussen ons buitenge-

woon kort zijn.’’

De verregaande samenwer-

king zal ook te zien zijn in de 

vestigingen van beide bedrij-

ven. ,,In de showrooms zal dui-

delijk worden verwezen naar 

elkaar, zodat de klant meteen 

overtuigd wordt van de moge-

lijkheden die we gezamenlijk 

bieden op het gebied van to-

taalinrichting. 

Zo maken we het ijs voor elkaar 

nog sterker’’, constateert Kees 

Eikelboom. ,,Of dit het begin is 

van een eventuele samensmel-

ting? Dat ligt in de toekomst 

besloten, op dit moment zijn we 

al heel blij met deze goede sa-

menwerking.’’

Coenraads Stofferingen, 

Vlietskade 1701,

4241 WJ Arkel.

Telefoon: 06-18481169.

www.coenraadsstofferingen.nl

Signatuur Wonen,

Doctor H.B. Wiardi Beckman-

plein 61,4207 NA Gorinchem

Telefoon: 0183-510404

 www.signatuurwonen.nl

ler klaarstaan mocht er onver-

wachts iets gebeuren.”

VOEDING
,,Wij willen met Unitas op diver-

se terreinen toch echt verder 

professionaliseren’’, vervolgt 

Verberk. ,,Met Fysio PP willen 

wij samen stappen maken. Als 

straks de volledige verbouwing 

van onze accommodatie klaar 

is, ontstaat er op Molenvliet een 

grote ruimte voor onze ‘huisfy-

siotherapie’. Daardoor kunnen 

zij ons nog beter helpen om de 

selectie superfi t te houden. Ook 

op het gebied van voeding kun-

nen wij nog vervolgstappen ma-

ken.” Verberk heeft hierover re-

gelmatig contact met zijn goede 

vriend Rick Adjei, voormalig Uni-

tas-trainer en nu hoofdtrainer 

bij het in de tweede divisie uit-

komende Kozakken Boys. ,,Daar 

zijn zij uiteraard al veel verder. 

Onze trainer Michel van Oostrum 

neemt zelf de nodige ervaring 

mee. Daarnaast loopt in het team 

ook een aantal spelers met een 

betaald voetbalachtergrond.” 

Verberk is tevreden over de 

ontwikkelingen: ,,Wij hebben 

een goed scoutingsapparaat, 

van zes mensen, neergezet. 

Dat heeft zijn vruchten afge-

worpen, want kijk eens wat zij 

in coronatijd tot stand hebben 

gebracht. Hier staat echt een 

goede selectie.’’ Intern wordt 

bij Unitas de ontwikkeling van 

het volledig overstappen naar 

het zaterdagvoetbal met inte-

resse gevolgd. ,,Nu is dat nog 

niet aan de orde omdat wij op 

zondag in de derde divisie uit-

komen. Bij een overstap vallen 

wij twee klassen terug naar de 

eerste klasse. Maar, niemand 

weet wat de toekomst brengt.”

KWARTET
Duidelijk is dat Unitas de scou-

ting nu uitstekend op orde 

heeft. Zo werd er in de laatste 

twee seizoenen een aantal spe-

lers met veel scorend vermogen 

binnengehaald. Wij brengen dit 

kwartet spelers nog eens voor 

het voetlicht. Te beginnen met 

de ervaren Robert Mutzers. 

Mutzers heeft al heel wat clubs 

achter zijn naam staan, maar 

richt zich vanaf nu op zijn maat-

schappelijke carrière. ,,Daarom 

ben ik zo content met Unitas, op 

slechts een half uurtje rijden van 

Dongen. Het verhaal van Unitas 

klinkt goed. Ik ga mij straks fo-

cussen en wil helpen om in Go-

rinchem een stabiele derdedivi-

sieclub neer te zetten. ” 

De geboren Oosterhouter 

kwam uit voor Dongen, RKC, 

De Treffers, FC Dordrecht en, 

Chornomorets Odessa. ,,Daar 

was in een stad met 1,6 miljoen 

inwoners, het leven goed. Het 

wordt het Ibiza van het Oos-

ten genoemd.” Hij speelde voor 

16.000 toeschouwers tegen 

Sjachtar Donetsk en Dynamo 

Kiev. Vervolgens kwam Mut-

zers uit voor Kozakken Boys, 

Helmond Sport en als voor-

laatste KFC Esperanza Pelt in 

België. Everon Romario Elvis 

Pisas speelt al wat langer bij 

Unitas. De voormalig prof bij 

onder meer FC Dordrecht, is dit 

seizoen in topvorm. Via Kozak-

ken Boys en IFC streek hij vorig 

seizoen op Molenvliet bij Uni-

tas neer. Hij maakte een goede 

indruk, want inmiddels is zijn 

overeenkomst bij de ‘roodbroe-

ken’ tot medio 2023 verlengd. 

Pisas scoort gemakkelijk en 

geeft de nodige assists. Unitas 

legde eind augustus de jonge 

spits Jerrel Hak vast. Hij kwam 

het laatst in actie voor Almere 

City FC onder 21 jaar. ,,Ik was op 

zoek naar iets nieuws”, legt de 

21-jarige Hak uit. ,,Unitas heeft 

supersnel gehandeld. Ik ben er 

zo blij mee. Dit is een heel mooie 

club om voor te spelen. Kijk naar 

deze accommodatie. De men-

sen zijn heel open en aardig. Het 

geeft mij echt een goed gevoel. 

Ik hoop veel doelpunten voor 

Unitas te gaan maken.”

Jeremy van Uunen is een kind 

van Rotterdam-West en was 

daar bijna de buurjongen van 

Royston Drenthe. In navolging 

van de oud-Feyenoorder was 

Neptunus zijn eerste club. 

Daarna volgde een reis langs 

de Schiedamse clubs SVDPW 

en Excelsior’20. Aansluitend 

kwam hij uit voor hoofdklas-

ser Leonidas. Nadat die club 

werd opgeheven, speelde hij bij 

Nootdorp. In april van dit jaar 

sloot hij al aan bij Unitas. ,,Ik 

ben blij dat ik voor Unitas geko-

zen heb. Ik ben hier heel goed 

opgevangen. Wij hebben een 

heel gezellige en nu al hechte 

groep.”
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UITZENDBUREAU DYNAMIC@WORK: 
UITZENDEN, DETACHEREN, WERVING&SELECTIE EN PAYROLLEN

Extra werk, uitval, verlof of ontslag; de werkvloer is dynamisch. Het 
vinden van nieuw personeel of een passende baan is een tijdrovende 
kwestie. Laat ons daarom het werk doen! 

Wij brengen al 20 jaar succesvol werk en werkzoekenden samen. We 
zijn gespecialiseerd in o.a. de sectoren groenvoorziening, bouw, infra/
GWW en aanverwante industrie.

MOMENTEEL ZOEKEN WIJ O.A.:

PRODUCTIEMEDEWERKER BETON
Aalst

Kijk voor ons volledige aanbod op onze website: www.dynamicatwork.com

BOBCAT MACHINIST
Groot-Ammers

GRONDWERKERS
regio Waalwijk en Nieuwegein GROENMEDEWERKERS

Gorinchem

BOUWMEDEWERKERS
Omgeving Gorinchem

Papland 19 H, 4206 CK Gorinchem  |  0183-689911  |  info@dynamicatwork.com  |  dynamicatwork.com
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uw partner in cleaning

Cleaning

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

0251667.pdf   1 27-8-2021   14:31:06

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

0252304.pdf   1 15-9-2021   16:29:16

AUTOHANDEL
In- en verkoop (schade)auto’s en caravans

Tevens taxatie (schade)auto’s

AUTODEMONTAGE
Verkoop ruime sortering onderdelen

van Europese en Japanse auto’s

Ma - Vr: 8.00 - 17.15 UUR | Za: 8.00 - 13.00 UUR
Ma & Wo avond alleen op afspraak

Ma - Vr: 8.00 - 17.15 UUR | Za: 8.00 - 13.00 UUR
Ook op mobiel

Kaatsbaan 9
4209 AD Schelluinen

Tel: 0183 - 624027
 0183 - 623334
Fax: 0183 - 629292
Mob: 06 - 12999939

Parallelweg 3-5
4203 NP Gorinchem

Tel: 0183 - 633855
 0183 - 633501
Fax: 0183 - 633051
Mob: 06 - 12999615

E-mail: piet@autovanboxtel.nl
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LEKKER
BEZIG!

Dé lekker en
verantwoorde keuze

in de kantine

De kantine is het hart van de sportclub. Iedereen komt er samen
om te genieten van een hapje en een drankje. Met het Lekker 
Bezig programma willen we van de kantine niet alleen een
gezellige, maar ook een gezonde plek maken. Lekker Bezig staat 
voor niets verbieden maar een gezonde keuze bieden. Meld jouw 
vereniging aan op www.sligro.nl/lekkerbezig en ontvang praktische 
handvaten om met verantwoorde altenatieven aan de slag te gaan

sligro.nl/lekkerbezig

LEKKER
BEZIG!

Dé lekker en
verantwoorde keuze
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De kantine is het hart van de sportclub. Iedereen komt er samen
om te genieten van een hapje en een drankje. Met het Lekker 
Bezig programma willen we van de kantine niet alleen een
gezellige, maar ook een gezonde plek maken. Lekker Bezig staat 
voor niets verbieden maar een gezonde keuze bieden. Meld jouw 
vereniging aan op www.sligro.nl/lekkerbezig en ontvang praktische 
handvaten om met verantwoorde altenatieven aan de slag te gaan

sligro.nl/lekkerbezig
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Annemarie Linders behartigt en 
beheert graag uw verzekeringszaken!
• Onafhankelijk
• Deskundig
• Klantvriendelijk

Bezoek ons kantoor:
Burgstraat 30 - 4201 AC Gorinchem - annemarie@lindersassurantie.nl - 0183-635366
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Ursulinenhof 53, 
4133 DB Vianen

/damlamarktvianen

Etnische supermarkt - Delicatessen

0259743.pdf   1 20-9-2021   9:59:06

https://www.dynamicatwork.com/
https://dynamicatwork.com/
mailto:info@dynamicatwork.com
https://www.jbcleaning.nl/
mailto:info@jbcleaning.nl
https://vanrooijenaccountants.nl/
mailto:info@vanrooijenaccountants.nl
mailto:gorinchem@limborgh-partners.nl
mailto:ameide@limborgh-partners.nl
mailto:piet@autovanboxtel.nl
https://www.sligro.nl/lekkerbezig
https://sligro.nl/lekkerbezig
mailto:annemarie@lindersassurantie.nl


9

Geldermalsen: Poppenbouwing 3  info@bouwmensen-rivierengebied.nl 

TIMMEREN

METSELEN TEGELZETTEN

RIVIERENGEBIED
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TIMMEREN

METSELEN TEGELZETTEN

GEZOCHT:
TEAMSPELERS

Onze selectie bestaat uit leerlingen die 
getraind willen worden om te scoren in de 
bouw. Je wordt op mbo niveau 2 en 3 
opgeleid door onze vakmensen, in samen-
werking met bouwbedrijven uit de regio.

Wil jij deel uitmaken van de selectie?
Wij geven je graag een voorzet! Kop jij hem 
in? Dit kan digitaal of veilig op onze locatie 
door middel van een “een-tweetje”. 
Scoor een afspraak en bel 0345-575924.
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RIVIERENGEBIED

Voor onze vestiging in Sliedrecht zoeken wij vakmensen. 
Wij hebben de volgende openstaande vacatures:

www.abmiddennederland.nl

Een uitgebreide functieomschrijving van deze vacatures vind je op onze website. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze recruiters via 
0184 - 417 777 of per e-mail: infosliedrecht@abmiddennederland.nl

SCOOR JOUW 
BAAN BIJ AB!

TECHNIEK

• Machinebouwer (food)

• Lasser MIG/MAG/TIG

• Assemblagemedewerker

• Mechanische monteur / WTB

• Bedrijfswagenmonteur 

• Metaalbewerker

BEN JIJ GEKNIPT VOOR DE TECHNIEK?

www.abmiddennederland.nl

Voor uw flexibele schil en een passende baan!
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GORINCHEM – Na 

een klein jaar zon-

der competitie-

voetbal rolt de bal 

weer over de regionale velden. Ook 

weer de Gorkumse Jonge Sparta-

nen, die aan de ouverture bij Woud-

richem een dubbel gevoel overhiel-

den. Ook zonder het geblesseerde 

drietal Ruud Bos, Quincy Bartens 

en Niels Hofman en de afwezige 

Joost Haggenburg, die een week-

endje verstek moest laten gaan, 

waren de winstkansen voor de 

bezoekers in de met 2-2 geëindig-

de confrontatie (zie foto absoluut 

aanwezig.                                                                                                                       

Voor Marco Verbeek , al ruim twin-

tig jaar actief in het trainersvak 

en eerder werkzaam bij clubs als 

Elinkwijk, Vriendenschaar, Alexan-

dria’66, Tricht, Heukelum, begon 

het derde seizoen van zijn dienst-

verband bij GJS dus met een punt. 

De oefenmeester, die de studie van 

standaardsituaties tot kunst heeft 

verheven, baarde eerder dit jaar 

opzien door in de periode van de 

ramadan ook een vastenmaand in 

te lassen.

IJSBAD
Verbeek deed dat niet uit geloofs-

overtuiging, maar om zijn eigen 

grenzen op te zoeken. ,,Ik geloof dat 

je jezelf altijd moet blijven uitdagen 

en ontwikkelen. Het vasten zie ik 

als een mooie competitie met mij-

zelf en die ben ik voor een maand 

aangegaan. De een traint voor de 

marathon van New York, een an-

der stapt elke dag in een ijsbad. Ik 

ervaar dat het vasten je sterker 

maakt, zowel fysiek als mentaal. 

Het test je in uithoudingsvermogen, 

discipline en zelfbeheersing. Daar-

in zie ik veel overeenkomsten met 

voetbal en trainer-coach zijn’’, aldus 

Verbeek, wiens mededeling op Lin-

kedin dat hij aan de ramadan zou 

meedoen door een enorm groot 

publiek gelezen werd. Het sterkte 

hem in de overtuiging om de strijd 

GJS begon de competitie in de tweede klasse F met een 2-2 deling bij Woudrichem op Het Bolwerk. Een start met gemengde gevoelens 

voor het span van trainer Marko Verbeek. De keuzeheer laat zelf de honger naar de bal weer prevaleren na zijn opmerkelijke actie 

eerder dit seizoen om een vastenmaand in te lassen.

Van vastenmaand naar honger naar de bal

met zichzelf aan te gaan en vol te 

houden. Een andere volhouder in de 

selectie van GJS is onbetwist Ruud 

Bos. Op Het Bolwerk kon hij zich 

weliswaar niet in zijn voetbaltenue 

hijsen door blessureleed, maar na 

eerdere twijfel heeft de inmiddels 

40-jarige routinier toch besloten om 

er nog een jaar aan vast te plakken 

bij de tweedeklasser. Oorspronke-

lijk had de goalgetter van weleer, die 

ooit samen met zijn broers Edwin, 

Marc-Jan en Martijn in één elftal ac-

tief was, het voornemen om na het 

voorbije seizoen een punt achter 

zijn indrukwekkende voetballoop-

baan te zetten. Maar de twijfel over 

dat besluit verloor het uiteindelijk 

van de daadkracht om de knoop 

door te hakken en toch door te 

gaan. ,,Zelfs mijn vrouw vond dat ik 

zo niet af kon sluiten.’’

SCHELLLUINEN – ,,Kijk’’, verwijst 

Piet van Boxtel naar een foto van 

zijn Facebookpagina waarop een 

talent uit de voetbalschool prijkt 

tijdens tijdens de ondertekening 

van een contract bij Players Uni-

ted. ,,Mooi hè, weer een talent dat 

BB voetbalschool heeft afgele-

verd. Daar kan ik ook ontzettend 

blij van worden.’’

Het toont de betrokkenheid van 

Van Boxtel bij het reilen en zeilen 

van BB Rotterdam, waar hij al ja-

ren als sponsor bij betrokken is. 

,,De voetbalschool draait na een 

lange coronaperiode weer op volle 

toeren. Ik vind het altijd mooi om te 

zien hoe de jongens van de voet-

balschool met talentontwikkeling 

bezig zijn’’, verklaart Van Boxtel 

het belang van de verbintenis die 

hij met de opleiding van talentvol-

le voetballers heeft. Zelfs kwam 

hij in actie voor Schelluinen, de 

club uit de directe omgeving waar 

Autodemontagebedrijf Van Box-

tel gevestigd is, en het Gorcumse 

Unitas. ,,Maar op mijn achttiende 

à negentiende kon ik een mooie 

voetbaltoekomst vergeten omdat 

Trots als een pauw is Piet van Boxtel op de talenten die voetbalschool BB Rotterdam voortbrengt en dat draagt hij ook uit. Van Boxtel, eigenaar van het 

in Schelluinen gevestigde autodemontagebedrijf, houdt dankzij de sponsoring van de voetbalschool voeling met de sport die hij zelf graag beoefende.

Piet van Boxtel is trots op talent 
dat voetbalschool voortbrengt

vanekerenkuiper.nl
info@vanekerenkuiper.nl

•  Woning- en bedrijfsmakelaars 
• Hypotheken 
• Verzekeringen

988 klanten beoordelen 
ons met een 9,19.1

vanekerenkuiper.nl
info@vanekerenkuiper.nl

•  Woning- en bedrijfsmakelaars 
• Hypotheken 
• Verzekeringen

988 klanten beoordelen 
ons met een 9,19.1
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er iets goed mis was met mijn knie. 

Ik ben daardoor nog wel doorge-

gaan, maar de knie belemmerde 

me fl ink.’’ Zijn eigen actieve car-

rière kende een voortijdig einde 

door een fi kse knieblessure, maar 

de liefde voor de voetbalsport is 

gebleven. En die toont Van Boxtel 

met zijn inzet en betrokkenheid bij 

BB Rotterdam.

WIELZEN
Van Boxtel is inmiddels zestig jaar 

oud, maar het hart voor de voet-

balsport klopt nog steeds uitbun-

dig bij de ondernemer die vanaf de 

oprichting betrokken is bij de acti-

viteiten van voetbalschool BB Rot-

terdam waar Yassin el Bouyakubi, 

Kenneth Butter en Colin da Luz de 

dragende krachten zijn. ,,BB Rot-

terdam laat zien dat het mogelijk 

is om van zogeheten ‘boefjes’ hele 

goede voetballers te maken. On-

der andere door voormalig Feyen-

oorder Tony Vilhena, die nu speelt 

bij Krasnodar in Rusland, ben ik 

bij deze voetbalschool betrokken 

geraakt. De insteek 

van die jongens 

achter deze 

voetbalschool 

is om kansar-

me jongeren 

die lekker kun-

nen voetballen 

toch een kans 

te geven. Die jonge 

gasten mogen laten zien 

wat zij in hun mars hebben en wor-

den vervolgens verder begeleid 

om hun talenten te ontwikkelen. 

Naast het sportieve aspect vind ik 

ook de maatschappelijke bijdrage 

die de voetbalschool levert erg be-

langrijk.’’

Op zondag wordt er in verschil-

lende groepen getraind binnen BB 

Rotterdam, dat verschillende ta-

lenten bij betaald voetbalclubs als 

Excelsior, Sparta, ADO Den Haag 

en FC Dordrecht. Bij die club maak-

te Jerailly Wielzen dit jaar al minu-

ten in het eerste. ,,Daaruit blijkt 

wel dat er goed werk geleverd 

wordt binnen deze 

voetbalschool, die 

echt bijdraagt 

aan een bete-

re toekomst 

van die jonge 

spelers. Daar-

om is dit initia-

tief voor ons een 

mooie gelegenheid 

om bij te dragen aan 

maatschappelijk verantwoord on-

dernemen.’’

BEDRIJF  
Autodemontagebedrijf Van Box-

tel, het bedrijf dat de vader van 

Piet van Boxtel begon, kende door 

de coronacrisis een pittig jaar. ,,We 

zijn de afgelopen jaren met ons 

bedrijf tot diep in Europa bezig ge-

weest, maar ook onze markt heeft 

te lijden onder de crisis. Maar we 

slagen er nog steeds in om ons 

hoofd boven water te houden om-

dat we over heel Europa actief zijn. 

Daardoor loopt het momenteel 

goed voor ons.’’

INS & OUTS

� 0183 – 304118 � INFO@VMDEURENMONTAGE.NL � EDISONWEG 18, 4207 HG, GORINCHEM
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Elroy Boonstoppel Jeffrey Kleyn

T + 31 6 39 88 25 23 T + 31 6 22 80 66 55

www.kleboinstallateurs.nl  - kleboinstallateurs@gmail.com

CV, loodgieterswerk, gas, water, zink
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AL 8 JAAR SUCCESVOL

Je wordt thuis opgehaald in deze gemeentes:
• Gorinchem • Molenlanden 

• West-Betuwe • Drechtsteden

• Vijfheerenlanden • Altena

AL MEER DAN 1000 GESLAAGDEN!

info@autorijschool-martinapoll.nl
www.autorijschool-martinapoll.nl

0183 - 769 020
06 - 521 734 10

Klassikale en online theorielessen
Volg klassikale en online theorielessen bij onze 
rijschool en ontvang een actueel theorieboek bij 
elk compleet lespakket (A-B-C)

Uniek praktijkinstructieboek
Bespaar geld en tijd met het unieke praktijkin-
structieboek van Martin Apoll. Bij ons heb je 
altijd inzicht in je lessen en vorderingen.

Proefles
Wil je rijlessen gaan volgen en ben je benieuwd 
naar onze rijschool? Volg dan een proefles 
zonder dat je ergens aan vast zit!
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Pfi nztalstraat 12
4143 JB Leerdam

0345-611600

mse@metalserviceeurope.nl
www.metalserviceeurope.nl
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3DV DAKBEDEKKINGEN

WWW.3DV-DAK.NL

info@3dv-dak.nl
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VOOR AL UW MAATWERK
KUNT U TERECHT BIJ
CK MAATWERK INTERIEUR.

Corne Keijnemans 
06-22234562
corne.keijnemans@gmail.com
Zie Facebookpagina voor meer informatie 
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Dennis Rooijakkers gaat met 
Asperen vol voor de tweede plaats
Asperen-doelman Dennis Rooijakkers hoopt met zijn ploeg dit seizoen toch weer mee 

te gaan doen om de prijzen. De hoofdprijs in de vierde klassepoule waarin hij met zijn 

teamgenoten actief is, lijkt vergeven aan het wel erg sterke IFC. ,,Wij moeten proberen 

om in de nacompetitie terecht te komen.”

ASPEREN - Aspe-

ren was in het sei-

zoen 2019-2020 

heel dicht bij een 

terugkeer naar de derde klasse. 

De ploeg stond zeven punten los 

toen eind maart de competitie 

werd afgebroken door de coro-

nauitbraak. ,,Doodzonde, want ik 

denk dat wij toen kampioen zou-

den zijn geworden”, verzekert 

Rooijakkers. ,,Jammer dat wij uit-

eindelijk niet zijn gepromoveerd. 

De KNVB wilde daar niet aan mee-

werken omdat wij net wat minder 

punten hadden dan ploegen uit 

andere vierde klassen. Destijds 

baalde ik daarvan, maar nu is het 

misschien wel goed dat wij, met 

dit verjongde team, in de vierde 

klasse verder kunnen bouwen. Ik 

geniet wel omdat alles weer wat 

normaler wordt.” De titel lijkt naar 

het uit de hoofdklasse zondag 

naar de zaterdag vierde klasse 

overgestapte IFC te gaan. ,,Dat 

team gaat mogelijk alles winnen, 

al willen wij toch wel proberen te 

stunten tegen hen. Asperen moet 

bij ploegen als Herovina, Peursum 

en SVS’65 gaan horen, die voor de 

tweede plaats gaan”, stelt Rooij-

akkers.

SCHAKEL
Er was dit jaar veel aandacht voor 

trainer Jeffrey Kleijn. Bij hem zijn 

in januari tumoren in zijn lichaam 

ontdekt. ,,Jeffrey heeft de bestra-

lingen en de operaties goed door-

staan en hij is er weer bij. Ik was in 

die voor hem zo moeilijke periode, 

als aanvoerder, in coronatijd de 

schakel tussen hem en ons team. 

Hij was zo sterk. Nooit heeft hij 

gedacht dat hij het niet zou gaan 

halen, hoewel artsen aanvankelijk 

niet positief waren. In het slecht-

ste geval gaven ze hem nog twee 

jaar te leven. Hij bleef zo positief 

en sterk terwijl hij toch alles te 

verliezen had: zijn vrouw en twee 

jonge kinderen; net zijn eigen be-

drijf begonnen en hoofdtrainer bij 

onze voetbalclub.”

Jeffrey Kleijn lig uitstekend in 

de groep. Rooijakkers: ,,Hij heeft 

goede oefenstof waardoor trai-

nen voor ons een feest is. Ik ver-

gelijk hem met onze oud-trainer 

Richard Smaal, die voor ons ook 

een prima trainer was. Jeffrey is 

Leerdam Sport’55 bloeit op in fi jne ‘vibe’

LEERDAM – Het was 

het moment waar 

Leerdam Sport’55 

al tijden lang naar 

had uitgekeken. Nadat een even-

tuele verhuizing naar het nieuwe 

sportpark Glaspark verderop in de 

stad was afgeketst, was de wens 

nog sterker geworden: een re-

novatie van het huidige complex 

aan de Quirinus de Palmelaan was 

noodzakelijk om met een gerust 

hart richting de toekomst te gaan.                                                   

,,Wederom een mooi moment in de 

rijke geschiedenis van de club’’, was 

de aankondiging toen deze zomer 

de eerste paal van de nieuwbouw 

in de grond verdween. Voorzitter 

John Boekelman en wethouder 

Maks van Middelkoop namen geza-

menlijk de verantwoording om het 

ceremonieel goed te laten verlopen. 

Een gebeurtenis, die zelfs met een 

livestream op Facebook vergezeld 

ging. De trots overheerste dan ook: 

met een crowdfundingsactie was 

Leerdam Sport’55 er eerder in ge-

slaagd om zelf aan de verbouwing 

bij te dragen naast de fi nanciële 

steun van de gemeente Vijfheeren-

landen. 

Niet alleen de gestarte verbouwing, 

maar ook andere ontwikkelingen 

zorgen ervoor dat de ‘vibe’ bij Leer-

dam Sport’55 op dit moment heel 

goed is. Nadat corona de vereni-

gingsactiviteiten zo’n beetje terug-

schroefde naar het nulpunt in het 

afgelopen jaar, heeft de club uit de 

glasstad de wind in de rug en neemt 

ook het aantal jeugdleden weer 

toe. Het aantal kabouters, de jong-

ste voetballertjes, groeit gestaag, 

waardoor trainers, begeleiders en 

een contactpersoon worden ge-

zocht voor deze categorie. Ook in 

de jeugdcategorieën JO-8 en JO-10 

is versterking van de begeleiding 

dringend gewenst, zo laat de club 

duidelijk blijken.

Voor het eerste team van Leerdam 

Sport’55 is de competitie in de vier-

de klasse van start gegaan tegen 

de, op papier, meteen zwaarste 

opponent. Immers, bij de ouverture 

De eerste paal voor het nieuw kleedkamergedeelte en het 

clubgebouw, groei van het aantal jeugdleden en een verdienstelijke 

start van het eerste team dat op de been bleef bij de torenhoge 

titelfavoriet IFC: bij Leerdam Sport’55 is de voetbaljaargang 2021-

2022 met een fi jne ‘vibe’ van start gegaan.

stond meteen een uitbeurt bij de ge-

doodverfde titelkandidaat IFC (zie 

foto) in Hendrik-Ido-Ambacht op het 

programma. Maar de formatie van 

de nieuwe trainer Beyhan Konak, 

die eerder dit jaar Yoni Sahertian 

opvolgde, liet zich bij het bezoek aan 

sportpark Schildman bepaald niet 

naar de slachtbank leiden. Voor-

al nieuweling Lafayette Leerdam, 

overgekomen van Faja Lobi/KDS, 

toonde zich in zijn eerste competi-

tieduel voor de Leerdammers van 

zijn beste kant en opende met een 

fraaie treffer de score tegen de met 

stomheid geslagen favoriet. Joseph 

Charway had de gasten zelfs op een 

2-0 voorsprong moeten zetten en 

dan was de kans op een stunt le-

vensgroot geweest. Zover kwam 

het echter niet, mede door een rake 

vrije trap van aanvoerder Danny 

Slingerland van IFC waarbij doelman 

Mehmet Uysal zich blesseerde en 

vervolgens veldspeler Jeffrey van 

Bruchem onder de lat moest, ein-

digde het duel in 3-1.

De zekerheid
van elkaar
helpen

Univé
 Het Groene Hart
 015 274 24 24
  unive.nl/hetgroenehart
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  unive.nl/hetgroenehart
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nog jong en overlegt daarom re-

gelmatig met de oudere spelers. 

Voor hem is het belangrijk dat zijn 

plan breed gedragen wordt.”

Voorafgaand aan de openings-

wedstrijd tegen Lekvogels in 

Lexmond, is door beide teams 

uitgebreid stilgestaan bij het her-

stel van Kleijn, die eerder bij Lek-

vogels heeft gewerkt als trainer. 

Het vuurwerk en de spandoeken 

deden de Leerdammer zichtbaar 

goed. Asperen opende met een 

3-2 overwinning. De ervaren Den-

nis Rooijakkers (28) - hij koos op 

jonge leeftijd voor een paar jaar 

voor LRC Leerdam - combineert 

het veldvoetbal met keepen in de 

zaal. Hij komt in de eerste divisie 

al vijf seizoenen uit voor FC Kawin.
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• BOUWMATERIALEN
• TEGELS
• SANITAIR
• SHOWROOM
• BOUWPARTNERSHOP

0183-563044
Info@bullerarkel.nl

www.bullerarkel.nl

Vlietskade 4002
4241WL 

Arkel

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

06.30 - 17,30
06.30 - 17.30
06.30 - 17.30
06.30 - 17.30
06.30 - 17.30
08.00 - 13.00

VOOR DE PROFESSIONAL
 EN PARTICULIER!
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Hard water wordt lekker zacht water!

Azewijnseweg 2 • Vuren • T (0345) 631206

Maakt water zachter, plezieriger en veel zuiniger!

www.boshuis.nl  

Vraag advies en uitgebreide documentatie
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TMSupport | Suzanne Vis
Prins Willem-Alexanderstraat 7A | 4161 AN te Heukelum | 06-17860452 | svis@tmsupport.nl

 www.TMSupport.nl 
Wilt u liever ondernemen dan boekhouden?
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Uw partner in juridische zaken!

www.dhcadvocaten.nl
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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
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Corné van Horik behoort tot de groep Arkelnaren, die na een uitstapje terugkeerde op het 

oude nest. Deze groep spelers zou een impuls moeten geven waardoor Arkel in de tweede 

klasse een rol van betekenis zou kunnen gaan spelen.

Wilfried Prigge kwam tien jaar geleden vanuit het Drentse Klazienaveen, liggend tegen 

de Duitse grens, naar Leerdam. Hij koos op latere leeftijd alsnog voor voetbalvereniging 

Heukelum en is daar nu nog altijd een vaste waarde.

Arkel-spits Van Horik houdt van druk zetten

ARKEL - Van Horik, 

27 jaar inmiddels, 

loopt al even mee. 

Omdat zijn vader in 

hart en nieren Unitasser is, koos hij 

een aantal jaren voor de ‘roodbroe-

ken’ in Gorinchem. Hij werd kampi-

oen met de zaterdagtak en werd 

om zijn scorend vermogen naar de 

toen een klasse hoger spelende 

zondagtak overgeheveld. Maar zijn 

roots liggen nu eenmaal in Arkel. 

Toen zijn maatje Sander Dekkers 

het signaal gaf dat alle van oor-

sprong in Arkel geboren voetballers 

terug op het eigen nest moesten 

komen, gaf Van Horik daar als een 

van de eersten gehoor aan.

Inmiddels heeft trainer Leon 

Elands vrijwel alle spelers met Ar-

kels bloed binnenboord. Jammer 

genoeg voor de tweedeklasser is 

verdediger Lorenzo Agnoli onlangs 

afgehaakt. 

HEUKELUM - Prig-

ge kwam op advies 

van Pieter-Maar-

ten Hoekstra bij 

Heukelum terecht. ,,Door hem 

stak ik de Linge over. Dit Heuke-

lum heeft mijn hart wel gestolen. 

Wat een mooie mensen en wat 

een leuk stadje.” Eigenlijk is Prig-

ge voor de sociale contacten gaan 

voetballen. ,,Ik had in de jeugd even 

gevoetbald bij voetbalclub Zwar-

temeer en had, nadat ik tien jaar 

niet had gevoetbald, niet het idee 

dat ik bij het tweede of eerste elf-

tal terecht zou komen.”

Een van de hoogtepunten was in 

2019 het winnen van de Proxsys-

cup. ,,Ik ben door mijn grote gestal-

te geen verfi jnd zaalvoetballer. 

Maar ik zat wel bij de selectie en 

heb toch ook in de fi nale tegen GJS 

mijn minuten voor 1300 toeschou-

wers gemaakt. Wat een happening 

was dat. Er is toen nog lang door-

gefeest.”

Natuurlijk is Wilfried Prigge ook 

lid van de Fabio Jakobsen fan-

club. ,,Het verenigingsleven en 

de saamhorigheid is in Heukelum 

heel sterk. Ik begrijp best dat er 

veel jongens uit Leerdam of van 

elders hier komen voetballen. 

Voor geld zullen zij het niet doen. 

Het gaat puur om de gezellig-

heid”, constateert Prigge. Hij doet 

wat vaag over zijn leeftijd en dan 

weet je eigenlijk al genoeg. Later 

hoor ik dat hij veertig jaar is. Hij is 

groot, sterk en oogt pezig. Geen 

voetballer die tegen het einde van 

zijn carrière zit. ,,Toen door corona 

spelers vanaf 27 jaar niet met de 

groep mee mochten trainen, werd 

mij duidelijk dat wij met Heukelum 

een redelijk oude groep hebben.”

Corné van Horik - hij was een 

aantal jaar geleden regionaal 

topscorer - gaat uiteraard mee 

in de nieuwe concepten bin-

nen het voetbal. Het hoog druk 

zetten staat al even bovenaan 

bij trainers. Aanvallers vliegen 

meteen vol op hun verdedigers. 

,,Ik vind het wel leuk hoor, want 

ik ben toch al niet van het mas-

saal inzakken. Het is wel zaak 

dat iedereen meedoet anders 

heeft het geen zin.” Van Horik 

vindt de regel dat een spelher-

vatting door de keeper binnen 

het zestienmetergebied wordt 

uitverdedigd, moeilijk te bespe-

len. ,,Hierdoor wordt het veld zo 

groot gemaakt. Dan is druk zet-

ten in mijn ogen alweer lastiger.”

ABSENTIES
Arkel heeft voor het tweede 

jaar op rij in de aanloop naar het 

seizoen veel absenties door 

blessures en vakanties. ,,Daar-

om is van een goede voorberei-

ding vrijwel geen sprake”, vindt 

Elands. Hij moest in de met 5-1 

verloren openingswedstrijd 

tegen Sleeuwijk een aantal 

jongens opstellen die echt een 

trainingsachterstand hebben. 

Bovendien is de van Unitas ge-

komen aanvoerder, Stefan van 

Hulst langdurig geblesseerd. De 

andere vleugelverdediger, Yoe-

sef Pyla, ook al van Unitas geko-

men, is eveneens niet altijd be-

schikbaar. Het is dus met name 

verdedigend broos bij Arkel, dat 

op papier over een uitstekend 

elftal kan beschikken. Natuur-

lijk kreeg het team een impuls 

door de terugkeer van Wesley 

Swets. Hij had bij Unitas dit sei-

zoen ook gewoon in de derde 

divisie kunnen spelen. Nog-

maals, op papier heeft Elands 

veel goede namen, waarbij de 

Voor Wilfried Prigge komt stopmoment steeds dichterbij

VERDEDIGER
De coronatijd was niet gemakke-

lijk. Nu mag praktisch alles weer, 

maar Prigge kijkt met weinig ple-

zier terug op de periode waarin 

de vele beperkingen het voet-

ballen minder leuk maakten. ,,De 

trainer bedacht van alles om het 

ons naar de zin te maken: trai-

ningen in kleine groepjes, voet-

volley en dat soort dingen. De 

fysieke prikkels en partijvormen 

waren er niet. Nadat alles weer 

is opgestart, duurt het best lang 

voordat wij het niveau van voor-

heen weer oppikken. Het balge-

voel was gewoon minder.”

De spoeling is dun voor trainer 

Jerôme Ceton, die bij Heukelum 

twee ‘coronaseizoenen’ actief 

was en nu aan zijn derde sei-

zoen is begonnen. Spits Fer-

ry Meijdam heeft last van een 

hernia en is voorlopig gestopt. 

Sil van Putten loopt te tobben 

met een voet. ,,Dat zijn voor ons 

twee cruciale spelers”, weet Ce-

ton. Hij moet het even doen met 

vijftien man en daar zitten de 

keepers bij. 

Prigge, bijna 1.90 meter, is een 

noeste centrale verdediger en 

een goede kopper. Aanvallend 

kan dat beter vindt hij zelf. Prig-

ge: ,,Het stond vorig seizoen bij 

ons achterin echt goed. Met de 

meest onderschatte voetballer 

van Heukelum, Lars van Honk, 

‘op zes’ hadden wij het prima 

onder controle.”  Wordt dit zijn 

laatste seizoen? “Ik doe daar 

geen uitspraak over. Ik vind het 

spelletje nog steeds onwijs leuk. 

Als ik een goed seizoen draai, 

plak ik er mogelijk nog een jaar 

achteraan.”
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Wij verzorgen al het vloer- en wandtegelwerk
op het gebied van:
• Woningbouw • GWW Infra
• Utiliteitsbouw  • Renovatieprojecten

www.marcelis-tegels.nl

Wij verzorgen al het vloer- en wandtegelwerk
op het gebied van:
• Woningbouw • GWW Infra
• Utiliteitsbouw  • Renovatieprojecten

www.marcelis-tegels.nl

0259319.pdf   1 3-9-2021   16:02:36

bij SteDoCo gespeeld hebbende 

Nick van der Stam. En er komt 

een moment dat Youri de Jong, 

de jongere broer van Frenkie, 

helemaal gaat doorbreken. De 

naam Frenkie de Jong is geval-

len. In de gerestylede kantine 

is Frenkie met een enorme af-

beelding prominent aanwezig. 

Arkel kreeg door hem landelijke 

bekendheid. Er moet nog een 

locatie voor het Frenkie Cruyff 

Court gevonden worden.

Corné van Horik verwacht niet 

dat Arkel dit seizoen om de titel 

gaat spelen. ,,Dan denk ik meer 

aan Wieldrecht en Roda Boys. 

Mogelijk kunnen wij toch wel om 

een plaats bij de beste vijf tot 

zes spelen. Er kan zomaar een 

grote groep clubs, waarbij naast 

Arkel ook SVW en Woudrichem, 

een rol voor een periodetitel 

gaan spelen.”
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Dam 63  Arkel   (0183) 56 19 11    
www.vanhouwelingen.net

DEALER VAN 
QWIC | GIANT | MULTICYCLE  

VELO DE VILLE | STROMER 
 

PEUGEOT | PIAGGIO | VESPA 
KYMCO | APRILIA | SYM | NIU 

SUPER SOCO | SEGWAY 

Dan ga je naar Van Houwelingen Tweewielers
Fiets of scooter kopen?

Service en reparatie 
in eigen werkplaats

Advies op maat 
door onze  

specialisten

Grote voorraad  dus snelle 
 levering

Jarenlang rijplezier 
op onze A-merken 
etsen en scooters

Haal- en 
brengservice

0248762.pdf   1 20-9-2021   10:28:02

Alle Gorcumers een leven lang actief!

www.gorinchembeweegt.nl
0184934.pdf   1 31-10-2017   10:18:110252236.pdf   1 26-8-2021   16:59:24

IDEA Nederland | Westwagenstraat 39 | 4201 HE Gorinchem |www.idea-nederland.nl

Lagere energiekosten en een schonere toekomst met idea.

Investeren in energiebesparing loont. Ook voor u!

0252291.pdf   1 26-8-2021   16:58:24





Edisonstraat 6 Tiel  0344-663 513  info@vadrupak.nl

Kijk op vadrupak.nl voor meer informatie



Edisonstraat 6 Tiel  0344-663 513  info@vadrupak.nl

Kijk op vadrupak.nl voor meer informatie





Edisonstraat 6 Tiel  0344-663 513  info@vadrupak.nl

Kijk op vadrupak.nl voor meer informatie

0252367.pdf   1 15-9-2021   16:30:49

www.ph-cosmetics.nl      |      info@ph-cosmetics.nl

Gaanweg 2  |  4214 KA Vuren  |  0183-724 820

PRODUCTION      |      FILLING      |      PRIVATE LABEL

0252974.pdf   1 26-8-2021   16:31:26

Vuren & Gorinchem
0183 766041 |  info@fysiopp.nl

Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele therapie

Kinderfysiotherapie 
Sportpsychologie

Voeding en diëtetiek
Sport en training

Fitheidstesten

WWW.FYSIOPP.NL
0257599.pdf   1 24-9-2021   12:42:02

WWW.MULTIWORK.NL
debruin@multiwork.nl

0630807015 | Leerdam

Uw klus. Onze uitdaging.

0259957.pdf   1 20-9-2021   7:56:11

Bel: 06 53 41 21 61 
info@onderhoudeninstallatie.nl

Badkamer installatie
   CV-ketel installatie 
                      en onderhoud

Scheeps installatietechniek

Bel: 06 53 41 21 61 
info@onderhoudeninstallatie.nl

Badkamer installatie
   CV-ketel installatie 
                      en onderhoud

Scheeps installatietechniek

0259963.pdf   1 15-9-2021   16:28:11
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TIMMEREN

METSELEN TEGELZETTEN

GEZOCHT:
TEAMSPELERS

Onze selectie bestaat uit leerlingen die 
getraind willen worden om te scoren in de 
bouw. Je wordt op mbo niveau 2 en 3 
opgeleid door onze vakmensen, in samen-
werking met bouwbedrijven uit de regio.

Wil jij deel uitmaken van de selectie?
Wij geven je graag een voorzet! Kop jij hem 
in? Dit kan digitaal of veilig op onze locatie 
door middel van een “een-tweetje”. 
Scoor een afspraak en bel 0345-575924.
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RIVIERENGEBIED

Voor onze vestiging in Sliedrecht zoeken wij vakmensen. 
Wij hebben de volgende openstaande vacatures:

www.abmiddennederland.nl

Een uitgebreide functieomschrijving van deze vacatures vind je op onze website. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze recruiters via 
0184 - 417 777 of per e-mail: infosliedrecht@abmiddennederland.nl

SCOOR JOUW 
BAAN BIJ AB!

TECHNIEK

• Machinebouwer (food)

• Lasser MIG/MAG/TIG

• Assemblagemedewerker

• Mechanische monteur / WTB

• Bedrijfswagenmonteur 

• Metaalbewerker

BEN JIJ GEKNIPT VOOR DE TECHNIEK?

www.abmiddennederland.nl

Voor uw flexibele schil en een passende baan!

0252249.pdf   1 10-3-2021   10:00:00

Vuren draait volledig op vrijwilligers

Beoogd assistent De Groot hoofdtrainer van Herovina

Bij Vuren wordt alles door een 

klein hoofdbestuur gecoördi-

neerd. Het werkt nauw samen 

met een groot aantal autonome 

commissies, waar allerlei deelta-

ken worden verricht. Zo is het vol 

te houden. 

HANDJES
Lid worden van voetbalvereni-

ging Vuren geeft verplichtingen. 

Van Wijngaarden: ,,Wij geven 

dit al aan op het inschrijfformu-

lier voor nieuwe leden. Als een 

jeugdlid zich aanmeldt, vragen 

wij meteen wat de ouders aan 

vrijwilligerswerk gaan bijdragen. 

Draaien zij een bardienst of ko-

men zij helpen bij de groenvoor-

ziening, dat soort dingen. Wij 

moeten met zijn allen ervoor zor-

gen deze club in stand te houden.”                                                                                           

Jeroen van Wijngaarden en Ian 

van Wijk deden onlangs nog eens 

een oproep aan leden om zich 

voor de club in te zetten. Dit onder 

het kopje ‘Vrijwilligerswerk: No-

dig, , maar ook leuk om te doen!’

Zoals eenieder wel weet bestaat 

een vereniging bij de gunst van 

veel vrijwilligers. Klussers, trai-

VUREN - Jeroen 

van Wijngaarden is 

er namens Vuren 

altijd al voor acht 

uur. Dan gaat de geoliede machi-

ne met veel vrijwilligers aan de 

slag. Volgens een strak schema 

draaien ouders van jeugdspelers 

op zaterdagmorgen de kantin-

ediensten. Er wordt veel, heel 

veel koffi e geschonken. ,,Het 

zijn in de morgen tweemaal per 

jaar korte diensten van twee uur, 

dat is voor iedereen te overzien. 

Daarnaast werken wij verder in 

de dag met zes vaste barteams. 

Aanvankelijk keek men er te-

genop, maar inmiddels zijn ook 

de ouders ingeburgerd en ont-

staan ook daar vriendschappen. 

Mensen zijn het echt leuk gaan 

vinden”, weet Van Wijngaarden.                                                                                                                                     

Inmiddels is, door de vele door 

de club opgeleide jeugdscheids-

rechters, een begin gemaakt met 

de wedstrijden. Zo blijft iedereen 

betrokken bij de club. ,,Wij kun-

nen als voetbalclub absoluut 

niet zonder vrijwilligers. Er zijn 

veel handjes nodig om ook een 

kleine, maar gezellige club als 

Vuren, draaiende te houden.”                                                                                            

HERWIJNEN - 

Het kan verkeren 

in het voetbal. 

De inkt van de 

handtekening van Akkerman 

was nog maar net droog. De 

inwoner van Vianen was al 

gepresenteerd, maar kreeg 

vervolgens het aanbod om in 

zijn woonplaats trainer van 

zijn eerste liefde Brederodes 

te worden. Liefde maakt blind, 

zoals bekend. In overleg met 

de leiding van Herovina werd 

de overeenkomst met Akker-

man ontbonden. 

Marcel de Groot is dit seizoen 

dus de verantwoordelijk keu-

zeheer bij vierdeklasser Hero-

vina.  Hij is vertegenwoordiger 

in hout- en bouwmaterialen, 

dus druk in business. Deze 

markt is in coronatijd op hol 

geslagen. Dat hij nu ook hoofd-

trainer van Herovina is, kwam 

ook voor hem onverwacht. 

De Groot: ,,Marcel Akkerman 

is mijn beste vriend. Daarom 

vond ik het zo leuk om samen 

ners, barpersoneel, bestuur, 

scheidsrechters, et cetera. ,,Wij 

durven te stellen dat wij bij onze 

club gezegend zijn met een gro-

te groep vrijwilligers”, verzekert 

Van Wijngaarden. ,,Daar zijn wij 

als bestuur heel blij mee en trots 

op. Met vele handjes maken wij 

de club tot een goed draaiend 

geheel. Zo kunnen al onze leden 

heerlijk en met veel plezier voet-

ballen.

Want dat is het doel, al is vrijwil-

ligerswerk ook gewoon leuk om 

te doen. Het blijft te allen tijde de 

basis. De club dragen doen wij 

met zijn allen. Vele handen zor-

gen ervoor dat het voor ieder-

een leuk blijft. Ik noem ook be-

wust de ouders omdat die met 

hun vrijwilligerswerk er mede 

voor kunnen zorgen dat de kin-

deren onbezorgd kunnen spor-

ten. Vind je het leuk om af en toe 

een keer wat te klussen? Graag! 

Een keer een wedstrijd fl uiten? 

Graag! Wil je bij thuiswedstrijden 

van Vuren 1 (een keer) de gast-

heer of gastvrouw zijn? Graag! 

Sta je open voor een andere ac-

tiviteit? Graag!’’

De zaterdagmorgen is op diverse sportcomplexen het moment dat 

jeugdspelers en -speelsters elkaar treffen. Het is het drukste moment 

van de week. De parkeerplaats is overvol met auto’s van ouders, 

verzorgers, opa’s en oma’s. Zij willen allemaal die kleine talenten zien 

voetballen. Dat is bij voetbalvereniging Vuren niet anders.

Herovina moest voor dit seizoen op zoek naar een opvolger 

voor trainer Glenn Calor. Men kwam uit bij Marcel Akkerman. 

Het werd een bijzonder verhaal, want in augustus stond niet 

Akkerman maar zijn beoogd assistent Marcel de Groot in 

Herwijnen voor de groep.

hier de klus te gaan klaren. Het 

loopt even anders. Ik kan het 

wel begrijpen. Toen Breder-

odes opnieuw voorbijkwam, 

moest hij op die trein stappen. 

Fijn dat ik zo kon instappen, 

want voor mij is dit een mooie 

uitdaging. Zo simpel is het dan 

ook weer.”

OMSCHAKELING
Bij Herovina begint aanvoer-

der Kevin Steenbruggen aan 

zijn 22ste seizoen. Het verhaal 

van Herovina is inmiddels wel 

bekend: de ploeg heeft het in 

de derde klasse vaak moeilijk, 

in de vierde klasse behoort het 

tot de titelkandidaten. Dat zal 

komend seizen onder De Groot 

niet anders zijn. ,,Leuk, een 

keer een volstrekt nieuw ge-

zicht voor de groep”, reageert 

Steenbruggen. ,,Dat kan heel 

verfrissend werken.”

Marcel de Groot en Marcel Ak-

kerman speelden samen in het 

eerste elftal van Brederodes. 

Vervolgens was De Groot als 

trainer bij de jeugd van Breder-

odes, Geinoord, Sporting’70 en 

Focus’07 actief. ,,Bij Focus ben 

ik nog altijd lid van de TC.” Een 

jaar waren de beide Marcels 

eindverantwoordelijk bij de 

hoofdmacht van voetbalver-

eniging Vianen.

,,Ik kom oorspronkelijk uit 

Ameide”, laat De Groot opte-

kenen. ,,Dus ik weet maar al te 

goed hoe een voetbalclub in 

een dorp leeft. In mijn jonge ja-

ren kwam ik met Ameide altijd 

tegen Herovina uit. Ik kende dit 

sportpark dus al, ook omdat ik 

familie in Herwijnen heb wonen. 

Hier kiezen de spelers ervoor 

om lekker in hun eigen dorp te 

voetballen. Ik werk met spelers 

die echt keihard willen werken. 

Natuurlijk moesten zij even 

wennen aan mijn wijze van trai-

nen. Daarnaast komen wij ook 

nog eens uit die vervelende 

coronasituatie. Dat is voor mijn 

ploeg wel een omschakeling 

geweest.”

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

0252104.pdf   1 26-8-2021   16:20:57
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ZELFSTANDIG ONDERNEMER 
IN DE ZORG? 

SLUIT JE AAN BIJ ÉÉN VAN ONZE MAATSCHAPPEN! 

 
 

 

0183 640008 

info@veltion.nl 

www.veltion.nl 
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SLUIT JE AAN BIJ ÉÉN VAN ONZE MAATSCHAPPEN! 
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Vragen over je 
geldzaken?

Dordrecht, Van Eesterenplein 81
Gorinchem, Westwagenstraat 1

Misschien zit je net als veel Nederlanders met vragen over geldzaken. 
Is oversluiten nu een goed idee? Kun je nog profiteren van de lage 
hypotheekrente? En hoe houd je juist nu wat meer geld over iedere maand? 
Blijf niet met je vragen rondlopen.

Maak een afspraak op snsbank.nl/afspraak of bel ons 030 - 633 30 00. 
Je kunt ons ook appen met SNS Eén-tweetje. Een hypotheekgesprek vanuit 
huis? Dat kan ook! Als we je bellen voor een afspraak, kun je aangeven of je 
wilt beeldbellen of wilt langskomen. We helpen je graag.

0252643.pdf   1 26-8-2021   16:57:22

Alles voor de aanleg, onderhoud en creati e van uw tuin!
Straten, schutti  ng, onderhoud, van alle markten thuis

www.fasgroenvoorziening.nl
Daan Schouten

+31613740763, fasgroenvoorziening@outlook.com

Voor al uw horeca advies, catering, werving,
events en meer! Kundig en professioneel

www.h3aconsultancy.nl
Harald de Vries

+31630655891, h3a@solcon.nl

0253028.pdf   1 26-8-2021   16:32:19

Rivierdijk 423a • 3372BV Hardinxveld -Giessendam

WWW.DA-CAPOBV.NL

Indien je belangstelling hebt in één van deze functies verzoeken 
wij je per mail een sollicitatie te richten aan: info@da-capobv.nl  
t.av. R. van Meeteren of te bellen met 0184-61 31 50

SCHEEPSTIMMERMANNEN
Die aan boord van de passagiers- en binnenvaartschepen 
verantwoordelijk zijn voor de complete betimmering.

SCHEEPSTIMMERMANNEN 
BUITENPLOEG
Zij werken in teamverband op passagiersschepen in 
binnen- en buitenland en zorgen dat de betimmeringen 
op de schepen in topconditie blijven.

Da-Capo is een gespecialiseerd bedrijf in scheepsbetimmering en interieurbouw, 
op luxe passagiers- en binnenvaartschepen bouwen wij volledige interieurs naar 
de wensen van onze opdrachtgevers. Wij zijn opzoek naar enthousiaste 
scheepstimmermannen m/v.

VERSTERK JIJ 
ONS TEAM?

0256738.pdf   1 27-8-2021   15:16:38

0259067.pdf   1 18-8-2021   9:32:37

0259340.pdf   1 6-9-2021   11:00:51

0183-60 13 95  •  info@muilwijk.keurslager.nl

KEURSLAGERIJ MUILWIJK
VERSTAND VAN LEKKER VLEES

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING 
HOFLLEVERANCIER

0259895.pdf   1 6-9-2021   11:33:27
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GEZOCHT:
TEAMSPELERS

Onze selectie bestaat uit leerlingen die 
getraind willen worden om te scoren in de 
bouw. Je wordt op mbo niveau 2 en 3 
opgeleid door onze vakmensen, in samen-
werking met bouwbedrijven uit de regio.

Wil jij deel uitmaken van de selectie?
Wij geven je graag een voorzet! Kop jij hem 
in? Dit kan digitaal of veilig op onze locatie 
door middel van een “een-tweetje”. 
Scoor een afspraak en bel 0345-575924.
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Voor onze vestiging in Sliedrecht zoeken wij vakmensen. 
Wij hebben de volgende openstaande vacatures:

www.abmiddennederland.nl

Een uitgebreide functieomschrijving van deze vacatures vind je op onze website. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze recruiters via 
0184 - 417 777 of per e-mail: infosliedrecht@abmiddennederland.nl

SCOOR JOUW 
BAAN BIJ AB!

TECHNIEK

• Machinebouwer (food)

• Lasser MIG/MAG/TIG

• Assemblagemedewerker

• Mechanische monteur / WTB

• Bedrijfswagenmonteur 

• Metaalbewerker

BEN JIJ GEKNIPT VOOR DE TECHNIEK?

www.abmiddennederland.nl

Voor uw flexibele schil en een passende baan!
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De komst van Jan Verveer als nieuwe trainer, betekent voor René 

van Middelkoop ook een nieuwe positie. Bij Ameide vult hij nu rol van 

linksbuiten in. De 19-jarige hoopt dit seizoen zijn doorbraak te beleven, 

als eerste stap op weg naar een vaste rol bij de dorpsclub waar hij al 

sinds jongs af aan rondloopt.

Trainer Richard van Gils van Schelluinen 

riep het al regelmatig: hij zou wat graag met 

zijn ploeg de stap vanuit de derde klasse 

naar een treetje hoger op de voetballadder 

maken. De maker van de competitie-

indelingen gaf de bespeler van Scalune een 

klein zetje in de rug, met een ‘verplaatsing’ 

naar de derde klasse D.

AMEIDE - In het 

voorjaar van 

2015 was René 

van Middelkoop 

pupil van de week bij Ameide. 

In de onuitputtelijke archieven 

van het internet is het bijbeho-

rende voorstelfi lmpje nog te-

rug te vinden. ,,Dat klopt’’, ver-

telt Van Middelkoop lachend. 

Destijds was hij op 12-jarige 

leeftijd een dagje te gast bij het 

vlaggenschip, met onder meer 

zijn voorbeeld Robbert Bakker. 

Nu delen zij meerdere keren 

per week de kleedkamer. Al op 

zijn zeventiende debuteerde 

hij onder Gert Jan Westerhout 

in de hoofdmacht en sinds vo-

rig seizoen, of wat daarvan 

overbleef na het vroegtijdig 

stilleggen van de competitie, 

maakte hij vast deel uit van het 

eerste elftal. ,,Dit seizoen hoop 

ik leuk mee te kunnen doen.’’

In de jeugd was Van Middelkoop 

middenvelder. Mid-mid, zo is te 

horen in het voorstelfi lmpje. 

Met scorend vermogen. ,,Maar 

sinds de voorbereiding op dit 

seizoen speel ik als linksbui-

ten’’, vertelt Van Middelkoop. 

,,Voor de eerste training moes-

ten we allemaal wat vragen be-

antwoorden op een formulier. 

Daar heb ik ingevuld dat ik mid-

denvelder ben, maar de trainer 

ziet in mij een linksbuiten. Op 

zich kan ik mijn ervaringen als 

middenvelder daar ook goed 

gebruiken. Nu wil ik stappen 

zetten op mijn nieuwe positie.’’

AMBITIE
Daarvoor probeert Van Middel-

koop veel op te steken van de 

op Meihoven teruggekeerde 

Jan Verveer. ,,Maar er zijn na-

tuurlijk ook veel ervaren spe-

lers die mij goed helpen. Erik 

en Roel de Kruijk bijvoorbeeld. 

Grote spelers met heel veel 

vlieguren. Daar kan ik echt veel 

van leren. En dan hoop ik dat 

ik die positie leuk kan gaan in-

vullen’’, aldus Van Middelkoop 

die bij Ameide ook de Onder 10 

onder zijn hoede heeft. ,,De za-

terdagen breng ik dus groten-

deels door op het voetbalveld. 

Als het uitkomt met mijn eigen 

SCHELLUINEN – 

Met drie zeges in 

vier wedstrijden 

was Schelluinen 

vorig seizoen reeds begonnen 

aan het voorzichtig plaveien 

van het pad richting de tweede 

klasse, het niveau waar zo na-

drukkelijk naar gelonkt werd. 

Maar na vier speeldagen viel 

ook het doek over de complete 

jaargang en konden alle snode 

plannen voor een jaar de ijs-

kast (en zeker niet de prullen-

bak) in.

Want de ambitie om de stap te 

maken, de deur vanuit de der-

de klasse dicht te laten slaan 

en die naar de tweede klasse 

open te laten zwaaien, leeft dit 

jaar misschien nog wel sterker. 

En daarbij kwam ook nog eens 

een verrassende ‘move’ van de 

competitieleider, die Schellui-

nen niet de bijna uitgetekende 

plek in 3C toebedeeld maar in 

de derde klasse D plaatste. 

Door de wissel met de Dordt-

se clubs DFC en Dubbeldam, 

die vanuit West II weer in 3C 

belandden, moest er plek ge-

Van Middelkoop wil op nieuwe positie doorbreken

Zwaait deur naar tweede klasse vanuit Brabant open?

wedstrijd, ben ik bij de wed-

strijd van de Onder 10.’’

Als het op ambities aankomt, 

is Van Middelkoop bescheiden. 

Is er voor een speler die op 

zijn zeventiende al debuteer-

de, geen interesse van ande-

re clubs? ,,Er is in ieder geval 

nog nooit bij mij aangeklopt. 

Mijn ambitie is om eerst maar 

eens een basisplek bij Ameide 

te veroveren. Proberen om zo 

veel mogelijk minuten te ma-

ken en een vaste waarde wor-

den. De volgende stap is dan 

om een bepalende speler te 

worden. Een doelstelling waar 

ik zeker de aankomende jaren 

nog wel mee vooruit kan.’’

Een uitgesproken doelstelling 

heeft Ameide dit seizoen niet, 

vervolgt Van Middelkoop. ,,We 

willen natuurlijk elke wedstrijd 

winnen. Lukt dat, dan word je 

kampioen. Maar ik weet niet 

of dat voor ons haalbaar is. We 

zien wel waar het schip strandt. 

Hopelijk mag ik zelf in ieder ge-

val veel minuten maken.’’

Kaatsbaan 9  |  4209 AD  Schelluinen

Tel: 0183 - 624027 / 0183 - 623334  |  Fax: 0183 - 629292  |  Mob: 06 - 12999939

info@autovanboxtel.nl  |  www.autovanboxtel.nl

AUTOHANDEL &
AUTODEMONTAGEBEDRIJF

In- en verkoop 
(schade)auto’s en caravans.

Tevens taxatie (schade)auto’s.

0252308.pdf   1 1-9-2021   10:24:38

Vlietstraat 5, 4209 AG Schelluinen
06-46132667
arshadaldo@hotmail.com
WWW.AUTORIJSCHOOLALDO.NL
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maakt worden en daarvan wer-

den Schelluinen en Vuren de 

dupe. Geen daverende derby’s 

dus dit jaar op Scalune, maar 

confrontaties met Haaften, 

GDC, NOAD’32 en BLC.

TAXATIE
Die laatste ploeg bleek op de 

openingsdag al een aardig 

groot obstakel. Eén wapenfeit 

van Pascal van Delden was 

genoeg om de tien man van 

Schelluinen – Laurens Lingen, 

die aanvankelijk had aangege-

ven niet meer beschikbaar te 

zijn -  had de rode kaart gezien 

– aan de overwinning te helpen. 

Maar een voorbode voor een 

rimpelloos seizoen, dat op een 

promenade richting de pro-

motie zal uitdraaien - voor de 

hoofdmacht van de club die zo 

graag het 75-jarig jubileum op 

uitgebreide schaal had willen 

vieren – lijkt op dit moment nog 

niet waarschijnlijk.

,,De kracht van de ploegen in 

onze competitie valt op dit 

moment ook nog lastig in te 

schatten’’, is de taxatie van 

Richard van Gils, die echter 

onverminderd ambitieus de 

kar bij Schelluinen op technisch 

gebied blijft trekken. Het 

vertrek van Robin Boekhout 

en het wegvallen van Albert 

Musaj hebben daar niets aan 

doen veranderen: als het aan 

Van Gils ligt – en in het kielzog 

zijn spelers – landen zij komend 

seizoen in de regionaal getinte 

tweede klasse F.
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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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Bordenweg 8  •  4231 VH Meerkerk  •  T  0183-352747 

 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

• Autolaadkranen tot en met 135 ton/meter

 HOOGWERKERVERHUUR

• Hoogwerkers (30 tot en met 52 meter) 

 HEIWERKZAAMHEDEN

• Prefab betonpalen tot 29 meter met hydraulische 

 heimachine’s voorzien van Ekal-methode

• Houten- en stalenbuispalen

• Gespecialiseerd in heiwerk op moeilijk 

 bereikbare plaatsen, ook inpandig 

0250832.pdf   1 23-8-2021   13:49:36

PROEFDRUK
Gemeente:

Klant: Datum: 23 - 07 - 2013

 Akkoord:

 ...............................................................

(handtekening)

 Akkoord na wijziging:

 ...............................................................

(handtekening)

 Niet akkoord
    (graag nieuwe proefdruk)

ViANeN
De BANDeNBoer

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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Energieweg 8a   •   4231 DJ Meerkerk
T  0183-353535   •   E  meerkerk@procount.nl

•  accountancy

•   fiscale en bedrijfseconomische 
advisering

•  administratieve dienstverlening

•  financiële planning

•  salarisadministratie

www.procount.nl

Wij denken  
pró-actief mee op  
het gebied van: 
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Veersteeg 4  |  4212 LR Spijk  |  Tel. 0183-624118 

info@sterk.com  |  www.sterk.com

AL MEER DAN 35 JAAR TROTSE SPONSOR VAN SVS'65 
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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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TIMMEREN

METSELEN TEGELZETTEN

RIVIERENGEBIED
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TIMMEREN

METSELEN TEGELZETTEN

GEZOCHT:
TEAMSPELERS

Onze selectie bestaat uit leerlingen die 
getraind willen worden om te scoren in de 
bouw. Je wordt op mbo niveau 2 en 3 
opgeleid door onze vakmensen, in samen-
werking met bouwbedrijven uit de regio.

Wil jij deel uitmaken van de selectie?
Wij geven je graag een voorzet! Kop jij hem 
in? Dit kan digitaal of veilig op onze locatie 
door middel van een “een-tweetje”. 
Scoor een afspraak en bel 0345-575924.
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RIVIERENGEBIED

Voor onze vestiging in Sliedrecht zoeken wij vakmensen. 
Wij hebben de volgende openstaande vacatures:

www.abmiddennederland.nl

Een uitgebreide functieomschrijving van deze vacatures vind je op onze website. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze recruiters via 
0184 - 417 777 of per e-mail: infosliedrecht@abmiddennederland.nl

SCOOR JOUW 
BAAN BIJ AB!

TECHNIEK

• Machinebouwer (food)

• Lasser MIG/MAG/TIG

• Assemblagemedewerker

• Mechanische monteur / WTB

• Bedrijfswagenmonteur 

• Metaalbewerker

BEN JIJ GEKNIPT VOOR DE TECHNIEK?

www.abmiddennederland.nl

Voor uw flexibele schil en een passende baan!
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Christiaan en Martine de Jong zijn voorbeeldouders voor iedere 

amateurvoetbalclub. Hun beide zoons, Jeftha en Silas, voetballen 

binnen de jeugdafdeling van SV Meerkerk. Als ouders dragen zij 

hun steentje bij als vrijwilliger. Daarnaast is De Jong met zijn bedrijf 

SDgroen als sponsor aan de club verbonden.

In een poule, waarin de hegemonie al 

voordat er ook maar één bal aan het rollen 

was gebracht aan het Ambachtse IFC was 

toebedeeld, hoort SVS’65 ook onbetwist tot 

de kandidaten om aan het einde van de rit 

mee te doen bij de verdeling van de (andere) 

prijzen. Zeker gezien de bulk aan ervaring in 

de selectie van trainer José van de Ven.

MEERKERK - Fa-

milie De Jong 

woont in het lan-

delijke Nieuw-

land, gelegen tussen Meerkerk, 

Arkel en Leerdam. ,,Toen onze 

kinderen op voetbal wilden, 

moesten we, aangezien Nieuw-

land geen eigen voetbalclub 

heeft, een keuze maken uit de 

clubs in deze omliggende plaat-

sen.  Het is SV Meerkerk gewor-

den en daar ben ik nog steeds 

blij om”, vertelt De Jong. ,,Het 

is een prachtige, enthousias-

te club met oog voor de jonge 

spelers en inmiddels met een 

uitstekende accommodatie.” 

De Jong vindt dat je als ouders 

én als ondernemer een verant-

woordelijkheid hebt om je in te 

zetten voor verenigingen waar 

je kinderen gebruik van maken. 

,,Je moet het tenslotte met el-

kaar doen. Alleen dan kun je 

een vereniging in stand houden. 

Aanvankelijk zijn wij begonnen 

met veldreclame, later ook met 

een advertentie in ‘Burcht’, 

waarschijnlijk het mooiste club-

blad (glossy) van Nederland. 

Toen er een shirtsponsor werd 

gezocht voor het team JO19 van 

onze oudste zoon Jeftha, vond 

ik het leuk om ook daar onze 

bedrijfsnaam aan te verbinden. 

Onze andere zoon, Silas, speelt 

in JO15. Wie weet komt hij ook 

nog in een SDgroen-shirt te 

spelen. Tegenwoordig verzor-

gen wij als bedrijf ook het on-

derhoud van de beregeningsin-

SPIJK – Er zullen 

absoluut niet veel 

ploegen in de vier-

de klasse (of über-

haupt op standaardteamniveau) 

zijn die over zoveel routine beschik-

ken als SVS’65 uit Spijk. De formatie 

van trainer José van de Ven, die aan 

zijn vierde seizoen is begonnen, be-

schikt over fl ink wat ‘mannen van de 

lange adem’ die de club ook dit sei-

zoen weer dienstbaar zijn gebleven.

Maurice Schopenhouer spant daar-

bij absoluut de kroon. De teller van 

de speler staat na deze zomer op 

51 jaar en ook dit seizoen is er een 

plekje in de selectie voor de niet 

kapot te krijgen speler die in zijn 

loopbaan langs twintig verschillen-

de clubs trok en in de regio aanzien 

kreeg als voetballer van verenigin-

gen als Unitas en Schelluinen. Vorig 

jaar riep Schopenhouer dat hij nog 

één keer voor een prijs wilde gaan 

en dat is ook dit jaar het uitgangs-

punt voor de ploeg.

Ook de naam van Willem Looijen 

wordt met respect uitgesproken 

binnen de club en daarbuiten. Looij-

en heeft inmiddels de leeftijd van 37 

jaar aangetikt, maar is de aanvaller 

van statuur die nog altijd op zijn to-

rinstinct kan rekenen.

BLESSURELIJST
Bij de openingswedstrijd op eigen 

veld tegen de Dordtse  fusieclub 

GSC/ODS ontbraken overigens 

nog fl ink wat (ervaren) pionnen 

bij SVS’65. Jorn Meijerink zal zich 

de start van zijn 22ste (en laatste) 

seizoen in de blauw-witte equipe 

ongetwijfeld anders hebben voor-

gesteld. De voormalig doelman, 

getransformeerd tot centrale ver-

dediger, was zestien jaar oud toen 

hij zijn debuut in de hoofdmacht 

maakte. In Dordrecht had hij zijn 

vermoedelijk laatste jaargang 

graag willen openen, maar bles-

sureperikelen hielden Meijerink 

langs de kant. Hij maakte onder-

deel uit van een fl inke blessurelijst, 

want ook Bennie Boeijink, Kyano 

de Groot, Maurice Schopenhouer, 

Max Vrolijks en Stef Philip moesten 

verstek laten gaan. De nog niet ge-

heel fi tte Robin IJsselstijn, dit jaar 

teruggekeerd bij SVS’65, en Brian 

Bot waren nog niet fi t genoeg om 

aan de aftrap te verschijnen en na-

men bij aanvang plaats op de dun 

bezette reservebank waar ook as-

sistent Ferdi Scheurwater, Martijn 

Tromp en tweede elftal speler Jef-

frey van Wijk een plaatsje hadden 

gevonden. Trainer José van de Ven 

had dus niet, zoals hij op voorhand 

verwacht had, een brede(re) selec-

tie tot zijn beschikking en moest 

roeien met de riemen die hem ter 

beschikking stonden. Een treffer 

van Fitim Meha redde een punt.

Hechte band tussen de familie De Jong en SV Meerkerk

‘Mannen van de lange adem’ blijven SVS’65 trouw

stallatie op het natuurgrasveld 

bij wijze van sponsoring. Het is 

mooi als je zo je steentje bij kan 

bijdragen.”  

Martine en Christiaan de Jong 

zijn geen voetbalkenners, dus 

iets als trainer of scheidsrech-

ter is voor hen niet weggelegd. 

,,Maar dat is het mooie bij een 

club als Meerkerk, er zijn heel 

veel verschillende mensen no-

dig”, weet De Jong. ,,Zo werkt 

Martine mee bij het schoon-

maken van de kantine en draai 

ik mee in het rooster van de 

bardiensten op zaterdagoch-

tend. Eigenlijk is het heel sim-

pel, zolang onze zoons voetbal 

leuk vinden, vinden wij het ook 

leuk.”

Bezander 16, 4161 BR Heukelum | T 06 20279268 | info@kostermanhoveniers.nl | www.kostermanhoveniers.nl 

Voor het aanleggen en onderhouden Van tuinen 
Voor zowel particulieren als bedrijVen.

wij feliciteren
V.V. heukelum met het 90-jarig jubileum!
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www.sdgroen.nl

• KUNSTGRAS SPECIALIST
 •  Beregeningen en watergeefsystemen

 •  Fonteinen en beluchters

 •  Valondergronden

 •  Speeltuinen en spelelementen

 •  Schroeffunderingen

Breezijde 2   |   4243 JM  Nieuwland   |   T 0183 359930   |   info@sdgroen.nl 
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Breezijde 2   |   4243 JM  Nieuwland   |   T 0183 359930   |   info@sdgroen.nl 
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KUNSTGRAS
SDgroen is een in Nieuwland 

gevestigd bedrijf, dat zich be-

zighoudt met de verkoop en 

installatie van Royal Grass 

kunstgras. Daarnaast leveren 

en installeren zij complete be-

regeningsinstallaties voor tui-

nen. Hoewel oorspronkelijk be-

gonnen als toeleverancier voor 

met name hoveniersbedrijven 

en wederverkopers, weten ook 

particulieren steeds vaker SD-

groen rechtstreeks te vinden. 

Met het dealerschap van Ro-

yal Grass kan SDgroen klanten 

een product bieden dat onder-

scheidend is in de markt, zowel 

op het gebied van kwaliteit als 

uitstraling. Royal Grass is een 

Nederlands product, Powered 

by Ten Cate, en daarmee een 

betrouwbare en transparante 

partner. 

Inmiddels is SDgroen, dat ge-

rund wordt door de broers 

Christiaan en Jacco de Jong, 

een vertrouwde naam in de 

wijde omgeving. Een naam die 

je dus niet alleen tegenkomt 

in de particuliere tuinen, maar 

ook bij de aanleg en renovatie 

van speeltuinen en schoolplei-

nen. De specialistische kennis 

en kunde die nodig is voor een 

vakkundige beregeningsinstal-

latie, is in vertrouwde handen 

bij Jacco, die deze werkzaam-

heden van ontwerp tot en met 

uitvoering en onderhoud tot in 

de puntjes verzorgt.
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1 op de 3 vrouwen 
krijgt dementie
Geef nu voor meer onderzoek, zodat dementie niet jouw toekomst wordt. 
stopdementie.nu

Geef voor een toekomst 
waarin we nierziekten 

kunnen genezen.
nierstichting.nl
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EnErgiEwEg 17E 4143HK LEErdam  •  06 48 33 74 93  •  info@flex-groep.nl

WWW.FLEX-GROEP.NL
0251962.pdf   1 27-8-2021   14:31:55

ALTIJD EEN STRAK GEMAAIDE GRASMAT
Voor meer informatie of een pilot bel: 06 57 41 74 87
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G. van Doesburg Int. Transport B.V.
Bossekamp 2 | 5301 LZ Zaltbommel | The Netherlands
T +31 (0) 418 65 15 15 | F +31 (0) 418 65 22 29 
I www.doesburg-transport.nl | E info@doesburg-transport.nl

Member of the GD-iTS Group
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Sluis giet eigen sausje over nieuwe selectie LRC
Eindelijk lijkt trainer Emanuël Sluis echt aan zijn job bij LRC Leerdam 

te zijn begonnen. Vorig seizoen ging het na zijn entree bij de club door 

corona al na vier wedstrijden mis. Het was meteen einde seizoen.

LEERDAM - LRC 

Leerdam heeft te 

maken met een 

trainer die op het 

totaal vernieuwde Glaspark zijn 

eigen saus over de selectie giet. 

,,Natuurlijk gaat er wat verande-

ren, ik heb mijn eigen stijl”, stipt 

hij aan. In de aanloop naar het vo-

rig seizoen kreeg LRC Leerdam 

de al eerder beoogd trainer te 

pakken. In 2016 hadden de Leer-

dammers al een oogje op Sluis, 

die toen nog de voorkeur gaf aan 

een langer verblijf bij Benschop. 

Als trainer viel hij op bij Mont-

foort, waar hij de hoofdklasser 

onder zijn hoede kreeg. ,,Mijn 

zwaarste periode als trainer, 

maar wij hebben de club op 

dat hoge niveau kunnen hand-

haven.” Ook met Loosdrecht 

promoveerde Sluis, naar de 

tweede klasse. Opnieuw lonkte 

Benschop, dat het kind van de 

club voor de tweede keer oppik-

te. Hij bracht de club terug naar 

de interessante tweede klasse.

Sluis heeft geleerd van de eer-

ste lockdown, waarin het voet-

bal vanaf maart 2020 volledig 

stillag. ,,De groep van LRC bleek 

toen in september nog niet fi t en 

verloor mede daardoor de eer-

ste drie competitiewedstrijden”, 

verklaart Sluis. 

BEROEPSMILITAIR
Bij LRC Leerdam heeft hij on-

der meer te maken met Rogier 

Gerritsen, die vanaf 2012 vaste 

waarde is. ,,Wij speelden in dat 

seizoen hoofdklasse tegen Ko-

zakken Boys, Spakenburg en 

IJsselmeervogels. Geweldig om-

dat als broekie mee te maken. 

Nu zijn wij al jaren een stabiele 

eersteklasser. En dat is voor LRC 

prima, hoor.” Gerritsen is vanaf 

zijn zeventiende beroepsmilitair. 

,,Wij sporten op de legerplaats 

in Oirschot dagelijks”, vertelt hij. 

Op het veld oogt hij altijd ster-

ker dan zijn tegenstanders. Het 

is een granieten blok waarmee 

je beter niet in aanraking kan 

komen. Overal op de as is hij in-

zetbaar. Trainers gebruiken hem 

als breekijzer als LRC Leerdam 

vanuit een achterstand moet 

terugkomen. Gerritsen is te be-

scheiden als hij over zijn eigen 

kwaliteiten spreekt. ,,Ik ben niet 

de beste voetballer. Ik moet het 

vooral van mijn fysiek hebben. 

Dat laatste krijg ik van defen-

sie mee. Je leert daar nooit op 

te geven.” In december wordt 

Gerritsen dertig jaar. Hij bekijkt 

elk seizoen of hij er als voetbal-

ler nog een jaar aan vastplakt. 

,,Ooit houdt het op. Zolang ik het 

niveau aankan, ga ik door op dit 

mooie sportpark. Ik kijk uit naar 

de wedstrijden tegen WNC, Nivo 

Sparta, Sliedrecht en vooral GRC 

14. De meeste weerstand ver-

wacht ik van de acht Utrechtse 

clubs.” 

Gerritsen vindt het lastig om aan 

te geven hoe LRC Leerdam er nu 

voor staat. ,,Ik dacht vorig sei-

zoen ook dat er een aardig team 

stond, maar wij verloren de eer-

ste drie duels. De terugkeer van 

Ansu Camara in de spits gaat ons 

wel helpen.” Met de terugkeer 

van verdediger Yassine El Han-

oudi (VVOG) krijgt LRC Leerdam 

een kwaliteitsimpuls. Dat geldt 

ook voor Furkan Cetin (Zuidvo-

gels), doelman Mark van Ingen 

(SteDoCo), Rick van Loo (Heuke-

lum) en Aimane Seqqal (Tricht).
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Fysiotherapeut Gereke wil regiofunctie verder uitbouwen
Kevin Gereke is opgeleid tot sportfysiotherapeut. Hij werkte aanvankelijk bij het Sportmedisch 

Adviescentrum in Utrecht samen met kniespecialisten en orthopeden. Daar raakte hij 

betrokken bij revalidatie van sporters. Nu is hij werkzaam in de regio Arkel/Leerdam.

LEERDAM - Gereke hield zich vooral 

bezig met sporters die herstelden 

van kruisbandoperaties. Hij kreeg 

de kans om op 1 januari 2017, samen 

met zijn vriendin, Fysiotherapie-

praktijk Arkel over te nemen. Door 

zijn achtergrond als kruisbandfy-

siotherapeut kwam hij in contact 

met FC Kruisband-oprichter Jeroen 

van de Camp. ,,Iedere voetballer 

kent wel iemand die zijn voorste 

kruisband ooit heeft afgescheurd. 

Het is niet de meest voorkomende 

blessure in het voetbal, maar de 

impact is groot. Revalideren kost 

minstens negen maanden en het is 

nog maar de vraag of de speler in 

kwestie daarna terugkomt op het-

zelfde niveau.’’ 

Het werd Gereke duidelijk dat de 

praktijk in Arkel regionaal niet vol-

ledig aansluit bij zijn ambitie om 

sporters na een kruisbandoperatie 

optimaal te begeleiden. Hij kwam in 

contact met de jongens van Crossfi t 

Leerdam, gevestigd aan de Indus-

trieweg in Leerdam. Daar kan hij, 

gecombineerd met veldtrainingen 

op het Glaspark, aan het volledige 

herstel van sporters werken. Ke-

vin Gereke, voormalig speler van 

LRC Leerdam, is als fysiotherapeut 

eveneens verbonden aan de se-

lectie van de club waar hij ooit voor 

uitkwam.

Crossfi t Leerdam is opgezet door 

de in Leerdam bekende sporters 

Huub Visscher, Ronald Middel-

koop en René Heijne. ,,Daar sluit ik 

mij uiteraard graag bij aan, want ik 

heb voor de volledige revalidatie 

van sporters niet alleen hun ruim-

te maar ook de velden van LRC 

Leerdam nodig. Crossfi t - ik train 

er zelf inmiddels ook - is goed voor 

lichaam en geest.” 

UITBOUWEN
Gereke heeft nu al een brede re-

giofunctie binnen de voetballerij 

en zal dat in de toekomst nog ver-

der uitbouwen. Zo is het plan van 

Sportfysiotherapie Arkel/Leer-

dam ontstaan. Het moet duidelijk 

zijn dat alles binnen de tweede 

locatie van Kevin Gereke, volledig 

gericht is op sportfysiotherapie. 

Kevin Gereke gaat verder: ,,Het 

ergste voor de sporter en voor 

ons is als hij/zij zich te laat, bij-

voorbeeld na drie weken, pas bij 

ons meldt. Dan is het kwaad al 

geschied.” Gereke wil geen tijd 

verliezen bij een revalidatie. ,,Het 

is zaak dat mensen direct in het 

juiste traject terechtkomen. Wij 

maken gebruik van echografi e. Als 

ik op maandagmorgen een sporter 

zie die na een blessure in het week-

einde op krukken binnenkomt, ga 

ik direct met hem aan de slag. Wij 

stellen meteen een diagnose en 

maken een plan. Ik heb korte lijnen 

met huisartsen, vooral hier in Arkel, 

en ook met orthopeden.”

Sporters die serieus bezig zijn 

met hun sport hebben er alles 

voor over om met een goede 

begeleiding zo goed en zo snel 

mogelijk te herstellen en terug 

te keren bij hun team. Zij zorgen 

er ook voor dat zij via hun zorg-

verzekering een goede dekking 

hebben. ,,Weinigen weten dat er 

via de KNVB een ongevallenver-

zekering beschikbaar is”, besluit 

Gereke.
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Het was even stil rond zaalvoetbalvereniging Jogadores CF. Dat was 

met name in het coronatijdperk niet vreemd. Ben Vissers en Danny 

Broere sturen de club nu met wat ondersteuning aan. 

Youssef El Badey beleefde met de zaalvoetballers van ZVB/Cagemax een perfecte start 

van het seizoen met twee overwinningen. De lat ligt dan ook hoog bij de Gorcumse ploeg: 

ZVG moet dit seizoen kampioen worden. Daar draait El Badey niet omheen.

GORINCHEM - 

Vissers en Broe-

re zaten vorig 

seizoen in hun 

afstudeerjaar. Dat was uiter-

aard druk. Danny Broere werkt 

inmiddels fulltime. Ben Vissers 

studeert nog even door. Inmid-

dels is de club weer met twee 

teams in competitie opgestart. 

Het vlaggenschip, het eerste 

team, komt dit seizoen uit in de 

hoofdklasse. Het jeugdteam is 

ingeschreven in poule A van de 

Gorinchemse competitie. ,,De 

goede jonge jongens kunnen 

straks instromen bij het eerste 

team. Dat gaat pas als ze acht-

tien zijn en een rijbewijs hebben. 

Hun ouders zitten er immers 

niet op te wachten om met hen 

naar een uitwedstrijd in bijvoor-

beeld Middelburg te rijden”, ver-

telt de 22-jarige Vissers.

Jogadores CF kwam in de top-

jaren uit op het tweede niveau 

van Nederland. Nadat de betere 

spelers de overstap naar stad-

genoot ZVG/Cagemax maakten, 

deed de tien jaar geleden opge-

richte zaalploeg een jasje uit. In 

de hoofdklasse heeft een club 

nog geen trainer met een licen-

tie nodig. Dat scheelt uiteraard 

enorm in de kosten. Het team 

werkt met zes basisspelers 

aangevuld met gastspelers. 

Vissers: ,,Dat werkt prima. Wij 

pikken spelers op die op het veld 

op goed niveau bij GJS en Schel-

luinen spelen. Een hecht vrien-

denteam, dat overigens geen 

trainingsavond kent, maar in de 

derde helft gezellig blijft han-

gen.” Samen met Broere is hij al 

zeven jaar bij de club betrokken. 

Jogadores CF speelt haar wed-

strijden op woensdag en vrijdag 

in de Van Rappardhal of in De 

Hoefslag. Vissers verwacht dat 

de ploeg ook dit seizoen, na ove-

rigens een stroeve start, weer 

met de beste gaat meedoen.

OPPAKKEN
,,Als de tijd rijp is kunnen wij mo-

gelijk terugkeren in de topklas-

se”, merkt Vissers op. ,,Dat is 

mogelijk ook het moment om de 

jeugd in te laten stromen. Wij ne-

men daar de tijd voor.” Jogadores 

CF moet op zoek naar sponsors. 

Vorig seizoen is de hoofdsponsor 

afgehaakt. ,,Er komt nu wat meer 

tijd vrij om dit soort belangrijke 

zaken op te pakken.” Jogadores 

CF zette het in Gorinchem popu-

laire zaalvoetbal ooit op de kaart. 

,,Het is prima dat ZVG/Cagemax 

het zo goed heeft opgepakt. Dat 

is goed voor de stad. Ik hoop dat 

zij straks de stap naar het hoog-

ste niveau gaan maken. Hun 

vrouwenteam heeft dat niveau 

al eerder bereikt.” Vissers, zelf 

op het veld vaste waarde bij GJS 

1, sluit niet uit dat er op termijn 

wat spelers bij Jogadores CF, 

terugkeren. ,,Dan kunnen wij de 

stap hogerop mogelijk wat ge-

makkelijker maken.”

Zaalvoetbalclub Jogadores 
veert op na een rustige periode

Voor Youssef El Badey telt 
alleen de titel met ZVG/Cagemax

GORINCHEM - De 

36-jarige coach 

had zeven jaar 

geleden via Kamal 

Ettaoufi ki en Mohamed Bouk-

rouche al contact met ZVG. In 

dat jaar maakte El Badey, toen 

nog als twintiger, zijn debuut 

als coach bij ZVV Eindhoven in 

de eredivisie. ,,Toch kwam het 

nooit tot een match met ZVG. 

Na ZVV Eindhoven ging ik naar 

PFC Apeldoorn. Daar speelden 

wij in de eerste divisie tegen 

ZVG en promoveerden naar de 

eredivisie. In het eerste jaar 

eredivisie haalden wij meteen 

de play-offs voor het kampi-

oenschap. Dan ga je niet zo snel 

weg”, stelt El Badey. ,,Toch was 

ik er toen al van overtuigd dat 

ik ooit trainer van ZVG zou wor-

den.”

Vorig jaar was het zover. Na 

ZVV Eindhoven, PFC/Apeldoorn 

en een seizoen Groene Ster 

Vlissingen, wilde hij de trainer 

worden die ZVG/Cagemax naar 

de eredivisie helpt. Het uitspre-

ken van de kampioensambities 

is een eerste stap. ,,Wij werken 

er hard aan om de club verder te 

professionaliseren.” 

‘EL PROFESSORE’ 
Hopelijk kan ZVG/Cagemax zich 

vanaf nu volledig op de uitge-

sproken doelstelling focussen. 

Corona loert nog wel, maar zal 

hopelijk de competities niet 

meer verstoren. El Badey: ,,Wij 

hebben daar wel lang last van 

gehad omdat de sporthallen op 

slot gingen. Ik heb de spelers 

bewust lang met rust gelaten. 

In juni van dit jaar hebben wij de 

trainingen weer opgepakt.”

De staf van ZVG heeft ove-

rigens niet stil gezeten en in 

overleg met El Badey een goe-

de selectie neergezet. ,,Wij 

hebben met zes linkspoten 

een betere balans in het team”, 

merkt El Badey op. ,,Ik ben trots 

op de groep, maar nog lang 

niet tevreden over het spel. Ik 

verwacht dat mijn spelers nog 

beter leren schakelen in moei-

lijke periodes. En nogmaals, dat 

kampioenschap gaat er komen. 

Alles heeft met mindset te ma-

ken. Ik werk met twaalf spelers 

en drie keepers. Die moeten 

daar ook echt in geloven.” 

El Badey is niet naar Gorinchem 

gekomen om vrienden te ma-

ken, maar om kampioen te wor-

den. ,,En als we kampioen wor-

den, heb ik vrienden. Dat is een 

manier van denken waarin ZVG 

ook een stap moet maken. Dat 

is topsport en daar moet ieder-

een in mee.”

El Badey doet dan ook niet zijn 

best om de verwachtingen te 

temperen. Verwachtingen die 

automatisch boven komen bij 

zijn interessante bijnaam: ‘El 

Professore’. El Badey lacht: 

,,Dat is een beetje een eigen 

leven gaan leiden. Ik noemde in 

Apeldoorn de voorzitter ‘El Pre-

sidente’. Omdat ik altijd alles 

uitvogelde, noemde hij mij ‘El 

Professore’. De jongens namen 

dat over en het kwam ooit in een 

interview ter sprake. Sindsdien 

word ik ook hier in Gorinchem 

‘El Professore’ genoemd. Ik ben 

trots op die bijnaam, maar de 

spelers moeten het doen hoor.” 

El Badey benadrukt dat hij ook 

niet zonder steun van zijn beide 

assistenten, ex-international 

Najib El Allouchi en Mohamed 

Boukrouche kan. ,,Ik kan alleen 

niets. Wij worden samen met de 

staf en het bestuur straks kam-

pioen. Zelf vormen wij de enige 

valkuil. Wij kunnen alleen maar 

verliezen van onszelf. Daar ben 

ik honderd procent van over-

tuigd.”
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Bij VianenFysio kunt u terecht voor: 
Fysiotherapie 
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Dry Needling 

Sporten op maat 
Bewegen met een beperking 

VianenFysio is gevestigd in   
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Mail: info@vianenfysio.nl 
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Onze selectie bestaat uit leerlingen die 
getraind willen worden om te scoren in de 
bouw. Je wordt op mbo niveau 2 en 3 
opgeleid door onze vakmensen, in samen-
werking met bouwbedrijven uit de regio.

Wil jij deel uitmaken van de selectie?
Wij geven je graag een voorzet! Kop jij hem 
in? Dit kan digitaal of veilig op onze locatie 
door middel van een “een-tweetje”. 
Scoor een afspraak en bel 0345-575924.
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VIANEN – De start van de voetbalcompetitie bezorgt de tienduizenden 

spelers in de regio van Voetbaljournaal Gorinchem-Leerdam 

wekelijks weer veel voetbalplezier. 

De terugkeer naar de voetbalvelden heeft 

bij veel clubs voor hernieuwd elan gezorgd. 

Zo ook bij SV Meerkerk: op De Burcht is de 

toestroom van de (jongste) jeugd duidelijk 

op gang gekomen en ook op seniorengebied 

vindt er uitbreiding plaats.

Maar het nieuwe 

begin, nadat het vo-

rige seizoen twaalf 

maanden geleden 

tot een abrupt einde kwam, kent ook 

een kleine schaduwzijde. Blessure-

gevoeligheid ligt op de loer, zo mer-

ken ook Robbert Bakker en Rick van 

Zantenvan fysiotherapiepraktijk Vi-

anenFysio. ,,Ook in onze praktijk valt 

op dat veel voetballers zich melden 

met spierblessures. De drukte is in 

de afgelopen weken groot geweest. 

We zien toch heel veel dat mensen 

nadat zij aangepast hebben moeten 

trainen tijdens de coronapandemie 

er weer volle bak tegenaan zijn ge-

gaan. Juist die omschakeling zorgt 

ervoor dat de blessuregevoeligheid 

groter wordt’’, vertelt Robbert.

Hij maakt dat niet alleen binnen de 

muren van de praktijk van Vianen-

Fysio mee, maar ook als speler van 

zaterdagderdeklasser Ameide. 

,,In onze selectie hebben verschil-

lende jongens last van spierblessu-

res die hen voor kortere of langere 

tijd aan de kant zullen houden. Maar 

het is een geluid dat je binnen meer-

dere verenigingen hoort.

Het advies van Robbert is dan ook 

duidelijk voor de voetballers in de 

regio: luister vooral ook naar het 

eigen lichaam. ,,Preventie is enorm 

belangrijk. Heb je last van lichte 

klachten, ga dan niet koste wat 

kost door maar laat een training 

lopen om het risico dat de klachten 

verergeren vermijden. Natuurlijk is 

het ook een verantwoording van de 

trainers om zorgvuldig met belas-

ting van de spelers om te gaan. Een 

goede, rustige opbouw is belangrijk. 

Daar maakt een uitgebreide war-

ming-up ook deel van uit, waarbij 

het goed prepareren van de spieren 

en de rompstabiliteit belangrijke 

elementen zijn.’’

MEERKERK - Het 

zijn taferelen die 

het ‘oude normaal’ 

weer helemaal 

laten herleven. Volle velden met 

jeugdspelers die in de vroege 

ochtend massaal hun favoriete 

voetbalsport beoefenen, met hun 

meelevende ouders langs de lijn. 

Het is een tafereel dat ook bij SV 

Meerkerk in de afgelopen weken 

zichtbaar is geweest.

Maar de terugkeer na de co-

ronapandemie lijkt ook een mag-

netische werking op de allerjong-

ste jeugd in Meerkerk te hebben. 

Het ledenaantal onder de jongste 

groep, de vijf- en zesjarigen, groeit 

zo hard dat het de begeleiding van 

die jonge voetballertjes boven het 

hoofd dreigt te groeien. Om al dit 

jong talent de juiste begeleiding 

te bieden wordt er binnen de voet-

balvereniging dan ook naarstig 

naar extra handjes gezocht. Deze 

jongste spelers komen op woens-

dagavond bij elkaar op De Burcht 

voor hun uurtje training en worden 

op dit moment begeleid door Sylvia 

Slingerland en Abe van Toorenen-

bergen. Onder het mom ‘de jeugd 

heeft de toekomst’ is de zoek-

tocht naar begeleiding hartstoch-

telijk ingezet. Maar ook bij de seni-

oren zit de schuwng er goed in bij 

SV Meerkerk, dat dit seizoen een 

nieuw elftal op de been kan bren-

gen. Door de doorstroming vanuit 

de jeugd (JO-19 1 en 2) kwam er 

VianenFysio wijst op preventie en goede opbouw

Jeugd stroomt toe bij SV Meerkerk

De voetballers van Brederodes, de 

vereniging waarmee VianenFysio 

al jarenlang – sinds het seizoen 

2015/2016 - een hechte samen-

werking heeft, plukken ook de 

vruchten van de tips en aanpak van 

de fysiotherapeuten. ,,Die samen-

werking is in de afgelopen jaren ge-

intensiveerd en draait nu, sinds het 

moment dat de coronamaatrege-

len versoepeld zijn, weer volledig. 

We namen de afgelopen seizoe-

nen al de behandeling en bege-

leiding van geblesseerde spelers 

voor onze rekening en vulden ook 

de herstel- en looptraining in. Ook 

hebben we ons beziggehouden 

met de loopscholing en –techniek 

van jeugdspelers in de leeftijds-

categorie van onder 10 tot en met 

onder 18 jaar. Voor de jeugdteams 

hebben we al een tijd geleden een 

standaard-warming-up geïntro-

duceerd. Het belang van een goe-

de warming-up moet al zo jong 

1 op de 3 vrouwen 
krijgt dementie
Geef nu voor meer onderzoek, zodat dementie niet jouw toekomst wordt. 
stopdementie.nu

Geef voor een toekomst 
waarin we nierziekten 

kunnen genezen.
nierstichting.nl

mogelijk onder de aandacht ge-

bracht worden.’’

Bij Brederodes is de verzorging van 

de loop- en hersteltrainingen door 

VianenFysio al een vast bestand-

deel geworden. Ook het bezoeken 

van de training en het adviseren 

van blessurepreventie en –herstel 

is, zeker in de huidige periode, een 

belangrijk aspect waar we graag 

aandacht aan willen besteden. 

Voorkomen is ook in dit geval beter 

dan genezen.’’

VianenFysio zal overigens aan het 

eind van dit jaar de locatie aan de 

Kerkstraat in Vianen verlaten en 

verhuizen naar een nieuwe ruim-

te: de fysiotherapiepraktijk zal zich 

vestigen in het voormalige Rabo-

bank-gebouw aan de Voorstraat. 

 

VianenFysio, Kerkstraat 12, 4132 

BE Vianen

Telefoon: 0347-345433

Website: www.vianenfysio.nl.

zodanig veel nieuwe aanwas voor 

de senioren dat een extra elftal is 

ontstaan. Het nieuwe elftal, waar-

in de (voormalige) youngsters 

zijn samengevoegd, is als derde 

team in de competitie belalnd. De 

wens was van deze jongens om 

bij elkaar te blijven spelen en ook 

tweemaal per week te trainen. 

De technische commissie en met 

name Wim de Jong die binnen de 

club actief is, hebben zich succes-

vol ingespannen om aan die wens 

invulling te geven en dat is uitein-

delijk ook gelukt. Op dinsdagavond 

worden de nieuwe drielingen ge-

traind door Theo van Zessen, ter-

wijl op donderdag Chris Herwig de 

trainerstaken op zich nemen. De 

ervaren trainers hebben zich in-

middels met veel plezier over de 

groep ontfermd. Als leider voor de 

zaterdag en de verdere afstem-

ming voor zaken ronde het elftal 

is Remco ’t Lam aangesteld. Hij 

maakt na een korte tussenpauze 

zijn rentree in de begeleiding bin-

nen SV Meerkerk.
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LEKVOGELS,
KOM OP!!

B R A N D S T O F F E N H A N D E L

Driemolensweg 2, 4128 LS  Lexmond  tel 0347 -342110 fax 341853

w w w . b r a n d s t o f f e n h a n d e l v a n z e s s e n . n l
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Sharing flexibility
InfraRentals Gorinchemsestraat 33A • 4231 BE Meerkerk 

T. +31 183 56 26 23 • E. info@infrarentals.com www.infrarentals.nl

Wij zijn gespecialiseerd in de verhuur, verkoop en/of terugkoop van: 
Damwanden • ABI makelaarstelling • Trilblokken en Aggregaten
Still Worker • Hydro-Press-System • Balken • Bracing systeem
Buizen • Rijplaten • Kraan- en draglineschotten

InfraRentals

Wij staan ervoor om uw project gezamenlijk tot een succes te brengen.
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Dorpsstraat 68 | 4128 BZ Lexmond
Tel. 0347-341261 | info@slagerijmolenaar.nl

www.slagerijmolenaar.nl

Kijk nu voor onze 
barbequespecialiteiten 

op onze website!
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Een nieuwe vloer 
of iets nieuws 
op de muur?

Scoor nu bij

COENRAADS
STOFFERINGEN
COENRAADS

WWW.COENRAADSSTOFFERINGEN.NL

COENRAADS
STOFFERINGEN
COENRAADS
STOFFERINGEN
WWW.COENRAADSSTOFFERINGEN.NL

www.signatuurwonen.nl
www.coenraadsstoff eringen.nl

Kom langs 
in onze winkels 

of neem 
contact op!
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getraind willen worden om te scoren in de 
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in? Dit kan digitaal of veilig op onze locatie 
door middel van een “een-tweetje”. 
Scoor een afspraak en bel 0345-575924.
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Bij ASH in Hellouw bruist het enorm nu er in organisatorisch opzicht 

weer van alles mogelijk is. De club zet zich op uitgebreide schaal in voor 

de jeugdtak, maar ook op sponsorgebied zijn er nieuwe ontwikkelingen 

die de vitaliteit van de vereniging alleen maar ten goede komen.

De nieuwe hoofdtrainer van Lekvogels is doorgestroomd vanuit de eigen geledingen van de club. Martijn Verkerk is de opvolger van 

Ton Delfgou, die hem twee jaar geleden naar de club haalde als trainer van de JO19 en het tweede elftal. ,,Hij heeft mij aanbevolen voor 

de rol van hoofdtrainer’’, aldus Verkerk, die in die hoedanigheid debuteert.

HELLOUW – Wie 

de jeugd heeft, 

heeft de toekomst 

lijkt een gezegde 

dat absoluut op ASH van toe-

passing is. De jeugdspelers in 

de diverse categorieën kunnen 

zich in de eerste maanden van 

het nieuwe seizoen uitgebreid 

uitleven op het complex aan de 

Korfgraaf, waar de activiteiten 

zich aaneenrijgen.

In samenwerking met Voet-

baldagen Nederland werd nog 

voor de competitie losbarstte 

een prachtige activiteit georga-

niseerd. Op 27 augustus ware 

alle youngsters van de club en 

hun vriendjes en vriendinnetjes 

maar ook ouders en buren van 

harte welkom tijdens een ge-

slaagde openingsavond. En de 

samenwerking met Voetbalda-

gen Nederland krijgt op korte 

termijn een vervolg, want op 21 

en 22 oktober staat een voet-

baltweedaagse gepland voor 

kinderen uit de jaren 2009 tot 

en met 2015. Voetbal, plezier en 

ontwikkeling staan centraal tij-

dens deze twee leerzame dagen. 

Ook op jeugdtrainingsgebied 

maakt ASH stappen: sinds dit sei-

zoen werken de jeugdtrainers met 

de VTON-app, die meer variatie in 

de trainingen garandeert en trai-

ners hierbij ondersteunt. De app 

geeft de mogelijkheid om doelge-

richt aan doelstellingen te werken 

en het voetbalplezier te verhogen.

SPONSORPLEIN 2.0
Niet alleen de jeugdige spelers 

van ASH krijgen volop aandacht, 

ook op sponsorgebied laat de 

club uit Hellouw de mogelijkheid 

niet onbenut om (bijna letterlijk) 

aan de weg te timmeren. Enke-

le jaren geleden werd begon-

nen met Sponsorplein 1, waarbij 

langs de provinciale weg lokale 

ondernemers en andere part-

ners die ASH een warm hart 

toedroegen de kans kregen om 

ASH zet zich vol in voor de jeugd én sponsoring

‘Papiertje niet voor niets gehaald’

zich te profi leren op reclame-

borden. De vraag naar recla-

meruimte overtrof het aanbod 

ruimschoots en dat schreeuwde 

dus om een vervolg. Inmiddels 

is Sponsorplein 2.0 gelanceerd 

door de vereniging en zijn de 

eerste kavels al verkocht. Het 

ziet ernaar uit dat ook de tweede 

rij borden in sneltreinvaart een 

plekje zal gaan vinden.

Terwijl de jeugdactiviteiten zich 

blijven aandienen en de spon-

sors zich in positieve zin roeren 

binnen de vereniging, zette het 

eerste team van ASH een fraaie 

reeks door. Vorig seizoen won 

de formatie van oefenmeester 

Gilberto Smit de eerste vier du-

els van het seizoen voordat de 

coronapandemie zorgde voor 

een defi nitief slot van de com-

petitie. Een klein jaar later werd 

de tendens niet verbroken, want 

op de openingsdag kreeg ASH 

ZBC’97 uit Zwijndrecht met 2-1 

op de knieën.

LEXMOND - In zijn 

eerste weken bij 

Lekvogels bevalt 

het Martijn Verkerk 

uitstekend. ,,Dorpsclubs beval-

len mij wel. Ik hou van het gemoe-

delijke’’, aldus de Nieuwegeiner. 

,,Als jeugdtrainer ben ik begon-

nen bij HSSC’61. Daarna ging 

ik naar Delta Sports in Houten, 

waar ik drie jaar het tweede elftal 

heb getraind. Dat is een vereni-

ging met zo’n 1800 leden. Niet te 

vergelijken met een dorpsclub, 

waar iedereen elkaar kent. Het 

voetbal bij Delta Sports beviel 

wel, maar ik miste het gevoel van 

een kleine club.’’

Via Ton Delfou belandde Verkerk 

in Lexmond. ,,Hij is mijn oud-trai-

ner en voormalig teamgenoot. 

Op zijn voorspraak ben ik begon-

nen als trainer van de JO19. Maar 

ik heb ook het tweede elftal ge-

traind. Eén avond beide teams 

tegelijk en op de twee avonden 

daarna beide teams apart.’’

Dat hij bij Lekvogels zou door-

stromen naar de positie van 

hoofdtrainer, had Verkerk toen 

niet kunnen vermoeden. ,,Als 

jeugdtrainer heb ik zo’n beetje 

alles gehad tussen de Onder 13 

en Onder 19. Uit het beter maken 

van die spelers haalde ik mijn vol-

doening’’, aldus Verkerk. ,,Maar 

toen Ton wilde stoppen bij Lekvo-

gels, zag hij in mij een geschikte 

opvolger. Hij heeft mij binnen de 

club aanbevolen voor de rol van 

hoofdtrainer en zo ben ik door-

gestroomd. Uiteindelijk heb ik 

dat papiertje ook niet voor niets 

gehaald.’’

OPLOSSING
Hij debuteert dan wel in een in-

middels bekende omgeving, toch 

merkt Verkerk dat bij de functie 

van hoofdtrainer meer komt kij-

ken dan bij een rol in de jeugd. ,,Er 

wordt meer aan je getrokken’’, 

vertelt hij. Zijn er meer duidelijke 

veranderingen? ,,In het geval van 

personele problemen moet je echt 

op zoek naar een oplossing door 

te schuiven met spelers. In de 

jeugd was de oplossing vaak om 

een speler van een ander team 

in te zetten, maar nu moet je het 

binnen je eigen selectie oplossen.’’

Verkerk zag in de voorberei-

ding dat de zin in het nieuwe sei-

zoen enorm was. ,,Na anderhalf 

jaar zonder wedstrijden en met 

aangepaste trainingen, zie je de 

spelers opleven nu alles weer 

normaal begint te worden’’, ver-

telt Verkerk. ,,Bij Lekvogels geldt 

de kantine ook als dorpshuis en 

andersom. Elkaar daar ontmoe-

ten, dát hebben ze ook gemist.’’                                                                                             

Verkerk durft zich niet te wagen 

aan een voorspelling over de af-

loop van zijn eerste seizoen. ,,Na 

twee coronajaren is het moeilijk 

om een inschatting te maken. We 

staan er goed voor, maar ik weet 

niet of het lukt om mee te doen 

voor een periodetitel. Dat zou ik 

overigens wel graag willen doen, 

want het is goed om ergens voor 

te spelen en de derde klasse is 

een mooi niveau om naartoe te 

gaan. Daar zitten zoveel clubs uit 

de buurt bij elkaar, dan speel je bij-

na elke week een derby. Dat zijn de 

wedstrijden waar het publiek van 

geniet en waar je als speler wat 

harder voor loopt.’’
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Dr. van Wieringenstraat 25
Waardenburg

tel. 0418-653790
mobiel 06-50964912

e-mail info@dejonghelektrotechniek.nlELEKTRO, TELECOM EN DATANETWERKEN
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SNELWEG 
NAAR SERVICE 
EN SUPPORT

WIJ ZOEKEN 
NIEUWE COLLEGA’S

Heb jij het lef om je carrière naar een 
hoger niveau te tillen? En zoek je een 
uitdagende baan in de techniek? 
Solliciteer dan direct! 

Voor onze afdeling Torenkranen 
zoeken we nieuwe collega’s:

WWW.VANDERSPEK.NL/VACATURES
TEL. 0347 362 666

Werfmedewerker/Rigger

Ervaren monteur torenkranen

Voorman montageploeg torenkranen

BEZOEK ONZE 
WEBSITE 

VOOR MEER 
INFORMATIEKOM JIJ 

BIJ ONS

WERKEN? 

0261216.pdf   1 30-9-2021   11:00:04

https://vandoornbuitenruimte.nl/
mailto:info@dejonghelektrotechniek.nl
https://miosole.nl/
https://miosole.nl/
https://miosole.nl/
https://miosole.nl/
https://www.vanderspek.nl/VACATURES


29

Geldermalsen: Poppenbouwing 3  info@bouwmensen-rivierengebied.nl 

TIMMEREN

METSELEN TEGELZETTEN

RIVIERENGEBIED

Geldermalsen: Poppenbouwing 3  info@bouwmensen-rivierengebied.nl 

TIMMEREN

METSELEN TEGELZETTEN

GEZOCHT:
TEAMSPELERS

Onze selectie bestaat uit leerlingen die 
getraind willen worden om te scoren in de 
bouw. Je wordt op mbo niveau 2 en 3 
opgeleid door onze vakmensen, in samen-
werking met bouwbedrijven uit de regio.

Wil jij deel uitmaken van de selectie?
Wij geven je graag een voorzet! Kop jij hem 
in? Dit kan digitaal of veilig op onze locatie 
door middel van een “een-tweetje”. 
Scoor een afspraak en bel 0345-575924.
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Voor onze vestiging in Sliedrecht zoeken wij vakmensen. 
Wij hebben de volgende openstaande vacatures:

www.abmiddennederland.nl

Een uitgebreide functieomschrijving van deze vacatures vind je op onze website. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze recruiters via 
0184 - 417 777 of per e-mail: infosliedrecht@abmiddennederland.nl

SCOOR JOUW 
BAAN BIJ AB!

TECHNIEK

• Machinebouwer (food)

• Lasser MIG/MAG/TIG

• Assemblagemedewerker

• Mechanische monteur / WTB

• Bedrijfswagenmonteur 

• Metaalbewerker

BEN JIJ GEKNIPT VOOR DE TECHNIEK?

www.abmiddennederland.nl

Voor uw flexibele schil en een passende baan!
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Al jaren steekt WNC de ambities niet onder stoelen of banken. Dat is voor het huidige seizoen voor de hoofdmacht van de Waardenburg 

Neerijnen Combinatie niet anders: de blik is nadrukkelijk gericht op promotie naar de hoofdklasse, die door trainer Cor Prein en zijn 

spelersgroep als een soort van heilige graal wordt beschouwd.

WAARDENBURG – 

Aan motivatie en 

pretenties geen ge-

brek: WNC opende 

de voetbaljaargang 2020-2021 een 

jaar geleden met drie driepunters 

in successie en effende daarmee 

de eerste ingeklonken asfaltlaag 

op weg naar het grote doel: pro-

motie naar de hoofdklasse. Wat er 

daarna gebeurde, is gevoeglijk be-

kend: de competitie kwam abrupt 

tot een einde, de resultaten bleken 

van generlei waarde meer en dus is 

de jaargang 2021-2022 een nieuw 

startpunt.

De uitgangspunten zijn echter niet 

anders dan een jaar eerder, want 

bij WNC veranderde er de afgelo-

pen zomer nauwelijks iets. Ayoub 

Allaoui kwam over van Schoonho-

ven en Dzenan Keric maakte de 

overstap van Turnhout naar Waar-

denburg. Daar stond de terugkeer 

van verdediger Kevin van de Velde 

naar zijn oude club Haaften en het 

vertrek van Zakaria el Bennay naar 

Montfoort tegenover. Trainer Cor 

Prein, sinds 2014 technisch ver-

antwoordelijk bij WNC en daarmee 

één van de langstzittende trainers 

(niet alleen in de regio maar ook in 

het amateurvoetbal over het gehe-

le land bezien), was op voorhand al 

in zijn nopjes daarmee. ,,Vorig sei-

zoen had ik al de meest kwalitatief 

sterke groep die ik ooit onder mijn 

hoede had bij WNC.’’ Het geringe 

aantal mutaties in de selectie heeft 

die kwaliteit niet aangetast en dus 

legt de geel-zwarte brigade zich 

opnieuw de druk op van het heilige 

moeten: eindelijk de stap maken 

naar de hoofdklasse, het derde na-

tionale amateurniveau waar WNC 

met het huidige potentieel bepaald 

geen modderfi guur zou slaan. Ook 

daar is Prein zich van bewust: ,,Ik 

heb een spelersgroep met jongens 

die als het gaat om leeftijd en am-

bitie nog een stap hoger kunnen 

maken.’’

De grote vraag is of WNC de druk 

van de favorietenrol zal kunnen 

dragen. Met Sliedrecht bevindt 

zich een geduchte concurrent in 

de overwegend Utrecht-georiën-

teerde eerste klasse en ook Nivo 

Sparta geldt als een rivaal in de li-

ne-up van de serie tegenstanders. 

Op de openingsdag had WNC in elk 

geval geen centje pijnt: door onder 

andere twee treffers van Kay van 

den Boogaard stond tegen Zuidvo-

gels een cleane 4-0 overwinning op 

het bord. 

Bloemenkwekerij Retine en bloe-

menkwekerij Kees de Jong verleng-

den eerder dit jaar het hoofdspon-

sorschap bij WNC voor nog eens 

vier seizoenen. Ook dat is een teken 

van ambitie. 

WNC legt zichzelf opnieuw druk op

In de vooral Brabants georiënteerde derde 

klasse D heeft Haaften de doelstelling dit 

seizoen vooral realistisch geformuleerd: 

handhaving is het eerste uitgangspunt van 

het collectief van trainer Bart Fransen. Een 

collectief, dat op de openingsdag meteen al een 

jubileum meemaakte.

Jubileumgoal op de route naar handhaving

HAAFTEN - Danny 

Verwolf (foto) is 

een garantie voor 

treffers. Bij WNC 

vestigde hij al de aandacht op zich 

met zijn doelpunten, bij Haaften is 

dat niet anders. Tijdens het ope-

ningsduel van het voetbalseizoen 

2021-2022 bij de Tilburgse stu-

denten van TSV Merlijn zorgde 

Verwolf voor het volgende doel-

puntenhoogtepunt in zijn loop-

baan: de enige treffer van Haaften 

betekende zijn 75ste productieve 

daad voor de bespeler van sport-

park Elzenbos.

De jubileumgoal kon echter niet 

verhoeden dat Haaften met lege 

handen terugkeerde uit de Bra-

bantse stad. De 2-1 nederlaag be-

tekende de eerste gemiste kans 

op weg naar handhaving, het doel 

dat Fransen en zijn selectie zich 

hebben gesteld. In die selectie 

keerde met ingang van de huidige 

voetbaljaargang Kevin van de Vel-

de terug. 

De dertiger vertrok elf jaar gele-

den – in het gezelschep van Jordy 

Perdon - naar het Waardenburgse 

WNC, kwam zijn oude club Haaften 

daarbij ook nog tegen in de dis-

trictsbeker waar Verwolf dus ook 

zijn voormalige vereniging ont-

moette. Van de Velde is bij Haaf-

ten herenigd met spelers die hij al 

www.retine-flowers.com
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goed kende uit het verleden: Jordy 

Perdon, Ronald Zondag en David 

Ruane, die eveneens bij Haaften 

is neergestreken nadat hij het Go-

rinchemse SVW achter zich heeft 

gelaten.

Dat het nog nadrukkelijk zoeken 

is naar de juiste balans binnen het 

team van Fransen, Verwolf en Van 

de Velde is na de eerste openings-

weken van het huidige seizoen wel 

duidelijk: de resultaten waren tot 

nu toe behoorlijk wisselvallig. De 

8-0 nederlaag tegen SV Meerkerk 

gaf bijzonder veel stof tot naden-

ken op Elzenbos, de 2-1 nederlaag 

in de districtsbeker tegen het één 

klasse lager acterende Leerdam 

Sport’55 was ook een teken aan 

de wand en daar stond dan weer 

een 3-0 triomf tegen het even-

eens in de vierde klasse bivakke-

rende Beesd tegenover. De wis-

selvalligheid binnen het team, dat 

een mengeling van routiniers en 

talenten is, is weliswaar een punt 

van zorg maar hoeft de jacht op 

handhaving niet te verstoren voor 

de hoofdmacht van de club die dit 

jaar het 100-jarig jubileum vierde.   

Overigens vertegenwoordigen 

Téan van Horssen, Anne van Vel-

zen en Arie de Jong, die als afge-

vaardigde namens het bestuur 

bestuurt, de elftalbegeleidings-

commissie (EBC) binnen Haaften. 

De elftalbegeleidingscommissie 

is binnen de vereniging het aan-

spreekpunt voor alle senioren-

teams en overlegt/evalueert 

met spelers, trainers en leiders 

gedurende het seizoen. De elft-

albegeleidingscommissie vormt 

daarmee een belangrijke schakel 

tussen alle seniorenteams en het 

bestuur. 
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Met de komst van Jop van Steen heeft SC Everstein dit seizoen een voormalig profvoetballer 

aan boord. De 36-jarige middenvelder speelde met Achilles’29 vier seizoenen in de toenmalige 

Jupiler League. Hij nam 3,5 jaar geleden afscheid, maar als kersverse inwoner van Hoef en 

Haag bindt hij namens Everstein de kicksen weer onder.

Zijn eerste seizoen in dienst van HSSC’61 viel in het water door de coronapandemie. Slechts vier 

competitiewedstrijden stond Marcel van Steenis aan het roer van de club uit Hei- en Boeicop. 

Maar de oefenmeester wil het afgelopen jaar absoluut niet als verloren bestempelen. ,,Ik heb de 

tijd gekregen om mij in de club in te leven.’’

HEI- EN BOEICOP - 

Uitgaande van een 

aanstelling in het 

(vroege) voorjaar, 

heeft een trainer doorgaans onge-

veer een halfjaar om zich voor te 

bereiden op en te verdiepen in zijn 

nieuwe club. ,,Maar ik heb daar het 

afgelopen jaar uitgebreid de tijd 

voor kunnen nemen’’, vertelt Van 

Steenis als hem wordt gevraagd 

naar hoe zijn eerste seizoen was 

in dienst van de derdeklasser. ,,Ik 

kende de club voor mijn aanstelling 

helemaal niet. In die periode heb 

ik zo’n beetje elk jeugdteam vanaf 

de Onder 11 wel een keer getraind 

en ik heb mij op de zaterdagen ge-

stort op de Onder 23.’’  Maanden-

lang had Van Steenis de tijd om op 

Het Plein een indruk te krijgen van 

de aanstormende jeugd. ,,Voor het 

doorgroeien van jeugdspelers is 

dat heel erg nuttig geweest. Door 

de doorstroming van jeugd heb-

ben we nu de beschikking over 

een bredere selectie. Dat is ook de 

doelstelling, om het team te laten 

doorontwikkelen.’’

DERBY
Die taak is aan Van Steenis wel 

toevertrouwd. ,,Ik vind het leuk om 

met die jonge gasten aan de slag te 

gaan. Zij zijn jarenlang gewend ge-

weest dat zij tot de beste spelers 

van hun lichting behoorden, maar 

nu komen ze in een selectie van 22 

man waarin zij hun plekje moeten 

afdwingen. Waar ze ook op de bank 

terecht kunnen komen en waar ze 

voor hun basisplek moeten knok-

ken. Ik vind het mooi om die jonge 

gasten daarin mee te nemen, hen 

te kunnen begeleiden.’’                                                                

Met de bredere selectie en een 

jaar van alleen maar trainen ach-

ter de rug, heeft Van Steenis het 

gevoel dat zijn team verder is dan 

een jaar geleden. Om daar lachend 

aan toe te voegen dat de eerste 

competitiewedstrijd wellicht an-

ders doet vermoeden. De derby 

met SC Everstein leverde immers 

een ietwat pijnlijke 7-2 nederlaag 

op. ,,Toch voelt het goed. We won-

nen de bekerpoule, waardoor we 

in november een wedstrijd mogen 

spelen tegen vierdeklasser Hero-

vina. Dat biedt perspectief. Positief 

in de wedstrijd tegen Everstein was 

dat de doorgestroomde junior Re-

mon van Soest negentig minuten 

speelde en tweemaal scoorde. Ons 

belangrijkste doel dit seizoen is om 

plezier te beleven en zorgen dat 

we het niveau goed aan kunnen. 

Daarvoor krijgen we nog het hele 

seizoen de kans om te ontwikkelen 

en daarom heb ik er een goed ge-

voel over.’’

EVERDINGEN - 

Voordat Van Steen 

afscheid nam als 

actief voetballer, 

bouwde hij een rijke loopbaan op. 

Met de vier seizoenen met Achil-

les’29 in de Jupiler League als hoog-

tepunt. Hij speelde 136 wedstrijden 

in het betaalde voetbal en is daar-

mee recordhouder bij de club uit 

Groesbeek. ,,In die periode stond ik 

tegenover spelers als Frenkie de 

Jong, Mathijs de Ligt, Gini Wijnal-

dum en Hakim Ziyech’’, vertelt Van 

Steen. ,,Maar voetbal blijft voetbal. 

Dat was mooi, maar ik vind het op 

andere niveaus en met een andere 

sportieve uitdaging net zo mooi.’’                                                                                        

Daarna speelde de middenvelder 

nog een seizoen bij FC Lienden, maar 

dat vormde de inleiding op zijn af-

scheid. ,,Dat was een klotenseizoen 

en daarna ben ik gestopt’’, aldus Van 

Steen. ,,Het werd ook drukker in het 

gezinsleven.’’ Al was er van stoppen 

niet helemaal sprake, want de gebo-

ren Nijmegenaar kwam af en toe nog 

wel in actie in de zaal of speelde mee 

met 35-plussers. ,,Maar van nature 

ben ik fanatiek en dat ging niet altijd 

even goed samen.’’

PEUTERVOETBAL
Het jonge gezin verhuisde vanuit de 

regio Nijmegen naar Hoef en Haag 

en daar kwam onverwachts SC Ever-

stein op zijn pad. ,,Mijn vriendin Ma-

riska van Gastel organiseert allerlei 

sportactiviteiten met Hoef en Haag 

Actief. Voor peutervoetbal werkt ze 

samen met Everstein en in een van 

de gesprekken liet zij vallen dat ik 

het wel leuk zou vinden om weer te 

gaan voetballen. Niet veel later werd 

ik gebeld en uitgenodigd om eens 

mee te trainen, om te kijken of er een 

klik zou zijn.’’ 

De uitkomst laat zich raden. ,,Qua 

sfeer pas ik er goed in, het zijn alle-

maal leuke gasten. En ze zijn lekker 

fanatiek. Daar hou ik wel van. Je 

merkt dat het een hechte groep is. 

Heel steady, kunnen goed met elkaar 

opschieten en ik heb de indruk dat 

het fanatisme is toegenomen’’, al-

dus Van Steen die ook geniet van de 

sfeer bij de dorpsclub. ,,Het is heerlijk 

om bij een club te spelen waar het 

sociale aspect buiten het veld ook 

belangrijk is. Het verenigingsgevoel, 

de derde helft en vrijwilligersta-

ken. Dat miste ik een beetje tijdens 

mijn laatste jaren bij Achilles’29.’’                                                                               

Zo’n twee maanden voor de zomer-

stop begon Van Steen met meetrai-

nen bij Everstein. ,,Ik heb het geluk 

dat mijn lichaamsbouw meezit. Al 

zou ik nooit bewegen en elke avond 

McDonald’s eten, zou ik nog geen 

kilo aankomen. Maar ik merkte wel 

dat ik mijn conditie en loopvermogen 

moest opbouwen. In mijn eerste wed-

strijd hing na een halfuur mijn tong 

op mijn schoenen. Maar het spelletje 

zelf is als fi etsen: dat verleer je niet. 

En ik ben nog iedere dag blij dat ik be-

sloten heb om weer te gaan voetbal-

len. Ik ben een echt voetbaldier, dat 

zit nou eenmaal in mij.’’

Voetbaldier Jop van Steen pakt 
loopbaan weer op bij Everstein

Marcel van Steenis wil met opgedane 
kennis HSSC’61 laten doorgroeien
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Voor onze vestiging in Sliedrecht zoeken wij vakmensen. 
Wij hebben de volgende openstaande vacatures:

www.abmiddennederland.nl

Een uitgebreide functieomschrijving van deze vacatures vind je op onze website. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze recruiters via 
0184 - 417 777 of per e-mail: infosliedrecht@abmiddennederland.nl

SCOOR JOUW 
BAAN BIJ AB!

TECHNIEK

• Machinebouwer (food)

• Lasser MIG/MAG/TIG

• Assemblagemedewerker

• Mechanische monteur / WTB

• Bedrijfswagenmonteur 

• Metaalbewerker

BEN JIJ GEKNIPT VOOR DE TECHNIEK?

www.abmiddennederland.nl

Voor uw flexibele schil en een passende baan!
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De herkomstpl� tsen van die 
buitenlandse bieren vormen � n 

leuke route op de k� rt...

En dan ging je d� r 
n� r Westma� e v� r 

de tripels zeker?

DE koninck - 
dat was onze 

rit n� r 
antwerpen!

MEt dit bijzondere en grote a� ortiment 
buitenlandse speci� lbieren n� mt de 
     dagwinkel � n bijzondere plek in.

zo komen na onze 
vakantie in belgië goede 

herinneringen terug!

Ja en d� rna n� r 
Bru� el v� r 

de Gueuze... 

Leuk h� r, zo’n 
bier-route!

Jazeker! 
nog even en we kunnen onze 

dagwinkel omdopen tot 
“Ad en Tineke’s reisbureau!

M� r nu n� m ik 
� rst zelf even � n 

nederlands biertje uit 
Zoeterwoude!
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Eens kijken of 
dat met Duits 

bier � k 
lukt!

...vervolgens de 
ardennen v� r 

de Chou� e!

Ad, 
mag ik � n 
Bitburg? PR� ST!

0251719.pdf   1 1-9-2021   11:00:05

Ben jij dé allround service monteur

 dé allround monteur afmontage

 dé constructie bankwerker en cnc kanter

 dé lasser

 dé schoolverlater

die wij zoeken?
Ben jij geïnteresseerd in de techniek van agro- en grondverzet kip- 
wagens, trailers voor het snelverkeer, uitrustingen voor graafmachi-
nes, kranen en wielladers, haven- en industrietrailers? Kijk op onze 
website voor de vacatures en neem vrijblijvend contact op. Vertel 
waarom jij degene bent die affiniteit heeft met of wil meewerken aan 
de productie van de BECO kwaliteitsproducten in Vianen.

Je kunt ook mailen naar: info@beco-group.com  
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