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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.

RIVIERENGEBIED

ENERGIEWEG 29  |  MEERKERK  |  (0183) 35 25 44  |  WWW.SCHILTBEDRIJVEN.NL  |  

De Schilt bedrijven zijn totaalspecialisten in binnenklimaat en zorgen voor een comfortabel klimaat in de meest 
uiteenlopende situaties. De drie bedrijven Schilt Airconditioning, Schilt Luchtkanalen en Schilt Luchttechniek 
vullen elkaar perfect aan om voor u de totale klimaatinstallatie te verzorgen. Wij geloven in een gezond en prettig 

leef- en werkklimaat voor iedereen!

ONZE MERKEN CERTIFICERINGEN
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WINKELCENTRUM EUROPAPLEIN,
DAAR MOET JE ZIJN !!! 

volg ons op facebook.com/europapleinleerdam en twitter.com/Europaplein4142

Kijk op onze website www.europaplein.nl

TEEUW
LEERDAM
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ALTIJD EEN STRAK GEMAAIDE GRASMAT
Voor meer informatie of een pilot bel: 06 57 41 74 87
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0180-645 455

0254129.pdf   1 3-5-2021   10:49:18

Hei- en Boeicopseweg 66  •  4126 RK Hei- en Boeicop   
0345 565 020   •  www.dewilgenhoeve.nl  •  info@dewilgenhoeve.nl

Wilgenhoeve-adv-A5.indd   1 13-06-2013   17:25

Hei- en Boeicopseweg 66  •  4126 RK Hei- en Boeicop   
0345 565 020   •  www.dewilgenhoeve.nl  •  info@dewilgenhoeve.nl

Wilgenhoeve-adv-A5.indd   1 13-06-2013   17:25

De Wilgenhoeve is een kleinschalige, 
particuliere woonzorgvoorziening be-
staande uit 18 appartementen, waar 
op een waardige en respectvolle wijze 
24-uurs zorg verleend wordt aan de 
ouder wordende mens. 
 
Wanneer thuis wonen niet meer lukt en 
u niet naar een verzorgings-/verpleeg-

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

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

Zorg die verder gaat 
dan verzorging

Hei- en Boeicopseweg 66  •  4126 RK Hei- en Boeicop   
0345 565 020   •  www.dewilgenhoeve.nl  •  info@dewilgenhoeve.nl
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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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5HSSC’61 • Optimist Frank Lakerveld ziet toekomst positief in
Bouwmensen • Vakkennis voor studenten én vakmensen

7Vianen • Bij Vianen is de blik al op volgend seizoen gericht‘
Meerkerk • Sjaak Versluis schudt de boel graag op bij SV Meerkerk

9GJS • De Bos-dynastie gaat bij GJS volop door
Back to Basic • Van Boxtel levert graag aandeel in ontwikkeling

21Arkel • Initiatief leidt tot opmerkelijke opmars van ASV Arkel
Schelluinen • Komend seizoen voor de prijzen gaan

19Herovina • Kevin Steenbruggen toonbeeld van clubtrouw
Vuren • Maatjes Ruwaard en Tahamata straks samen

23LRC • Ab Donga gepassioneerd beheerder op Glaspark
LRC • Flex-Groep maatschappelijk sponsor bij LRC Leerdam

27Ameide • Jan Verveer: ‘Ameide is een rustige club’
Lekvogels • Club kijkt bij trainerskeuze in eigen keuken

29WNC • Doelman Kaasjager denkt nog lang niet aan stoppen
Haaften • Eeuwfeest verplaatst naar volgend seizoen

30Everstein • Nieuw seizoen als verre stip op de horizon
Everstein • Snoek na kort uitstapje terug met ambities

SVW • Topschutter El Ouazizi komt superfi t uit coronaperiode
GJS • Doorstroming bij GJS gaat gestaag verder 13
AVV • Jeffrey Kleijn is overtuigd dat hij de strijd gaat winnen
Leerdam Sport • Nieuwe trainer en complexkrediet 15
Heukelum • Heukelum stelt groot jubileumfeest nog even uit 17

11SVS’65 • Robin IJsselstijn snel terug bij SVS’65
Unitas • Ook met vrouwenvoetbal naar een hoger niveau 25Brederodes • Familie Lukassen is verweven met Brederodes

Meerkerk • Sjaak de Wild hoopt snel weer te fl uiten

Voetballen in een Corona-tijdperk 
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‘Organiseer een Oranjefestival en werf nieuwe leden’
De jaarlijkse aanwas van nieuwe 

pupillen zorgt ieder seizoen bij veel 

verenigingen voor nieuwe jongens 

en meiden. Nieuwe leden zorgen 

niet alleen voor voetballende jon-

gens en meiden, ook kansen voor 

nieuwe vrijwilligers, sponsoren 

én het op peil houden van het le-

denaantal. De laatste jaren is de 

instroom in de jongste jeugd fl ink 

verminderd, mede door de situatie 

rondom het Covid-19-virus. Hier-

door is het werven en betrokken 

houden van leden juist nu nog be-

langrijker geworden. 

MAILING
Op donderdag 11 februari hebben 

alle verenigingen een ‘persoonlijke’ 

mailing ontvangen van de KNVB 

met daarin hun instroomcijfers 

van de laatste 5 seizoenen. Hier-

mee is meteen zichtbaar hoe hun 

vereniging ‘scoort’ op gebied van 

instroom van de jongste jeugd en is 

het Oranjefestival geïntroduceerd 

bij de verenigingen.

UNIEK ORANJEFESTIVAL 
BIJ JOUW VERENIGING
Om verenigingen dit seizoen nog te 

helpen bij het werven van nieuwe 

leden bij de jongste jeugd, is er door 

de KNVB een speciale activiteit uit-

gewerkt. In aanloop naar of rond-

om het EK2020 biedt de KNVB alle 

verenigingen in Nederland de mo-

gelijkheid om een écht ‘Oranjefes-

tival’ te organiseren. Het enige wat 

de vereniging hoeft te doen, is zich 

hiervoor aanmelden via de website 

www.knvb.nl/oranjefestival.  

Na aanmelding ontvangt de vereni-

ging een compleet, gratis, promotie-

pakket met (digitale) posters, fl yers, 

een uitgebreide handleiding èn ook 

nog een set uniek Oranje-hesjes 

met spelers- en speelsters-namen. 

Ook wordt ieder Oranjefestival toe-

gevoegd aan de landelijke evene-

mentenkalender op KNVB.nl zodat 

alle wervingsactiviteiten voor ie-

dereen zichtbaar zijn. De vereniging 

kan deze evenementenkalender 

gebruiken als inschrijftool voor haar 

activiteit. Een leuke (wervings-)acti-

viteit organiseren voor nieuwe (en 

bestaande) leden is nog nooit zo 

eenvoudig geweest!

LOKALE OF REGIONALE 
BETROKKENHEID
Het Oranjefestival is ook een ge-

weldig evenement om dit seizoen 

met zowel bestaande als nieuwe 

leden af te sluiten. Hierdoor be-

trek je als vereniging de gehele 

wijk, dorp of regio erbij en sluit je 

dit seizoen gezamenlijk af. Werk 

als vereniging hierin samen met 

de gemeente, buurtsportcoach, 

basisscholen of andere lokale of 

regionale partijen. Houd hierbij 

uiteraard de geldende richtlijnen 

rondom Covid-19 in acht.

START LANDELIJKE CAMPAGNE
Eind maart start er ook een lan-

delijke campagne waarin de beide 

bondscoaches, Oranje en een be-

kende artiest een prominente rol 

spelen. Door middel van unieke 

video’s, berichten op social media 

en out-of-home reclame worden 

ouders van niet-voetballende 

kinderen gestimuleerd zich in te 

schrijven voor een Oranjefestival 

bij hun in de buurt.

VRAGEN OF MEER INFORMATIE ?
Speciaal voor deze campagne is 

een speciaal platform gelanceerd, 

www.knvb.nl/oranjefestival. Ver-

enigingen mogen ook een mail stu-

ren naar marketing@knvb.nl. 

Beste lezer,

Voor u ligt weer een nieuwe uitga-

ve van het VoetbalJournaal regio 

Gorinchem/Leerdam. Om te begin-

nen wil ik allereerst de bedrijven 

bedanken die ons en de clubs wil-

den helpen om deze nieuwe editie 

te realiseren. Zonder jullie kon en 

kan dit simpelweg gewoon niet.

We weten inmiddels dat we in een 

tijd leven waar niets vanzelfspre-

kend is. Waar iedereen behoefte 

had om op het terras te zitten 

(gelukkig kan dit weer), op vakan-

tie zou willen gaan of gewoon weer 

lekker een wedstrijdje zou willen 

bezoeken. 

Corona beheerst nog steeds 

ons leven en dat zal voorlopig 

(helaas) nog wel eventjes duren. 

Maar laten we het is positief be-

kijken. De jeugd is gelukkig altijd 

doorgegaan met trainen en er 

worden onderling wedstrijdjes 

en toernooien georganiseerd. 

Gelukkig mogen ook de senioren 

weer trainen en hopelijk kunnen 

zij ook snel weer wedstrijden 

gaan spelen.

In onze krant besteden we onder 

andere aandacht aan Piet van 

Boxtel, die voetbalschool BB Rot-

terdam als sponsor steunt bij het 

begeleiden en opleiden van ta-

lenten, bij v.v. Heukelum schrijven 

we over het 90-jarig jubileum. Zo 

doen we dat ook bij v.v. Bredero-

des dat 100 jaar bestaat, net als 

WNC Waardenburg moet worden 

en jubilaris HSSC’61. Bij LRC komt 

Raymond van Driel aan het woord 

over de maatschappelijke kant 

van het voetbal. Het is belangrijk 

dat ook mensen met een minder 

inkomen, gewoon kunnen doen 

wat ze leuk vinden. Tevens wil 

ik nogmaals van de gelegenheid 

gebruik maken om alle adverteer-

ders te bedanken voor hun bijdra-

ge aan deze nieuwe uitgave. On-

danks deze zware tijd. Want nog 

steeds zijn sponsoren, maar ook 

vrijwilligers niet weg te denken uit 

het hedendaagse amateurvoet-

bal. Het enige wat ik nog kan doen 

is alle verenigingen succes wen-

sen met de aankomende periode.

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.voetbaljournaal.

com en bekijk ook onze 

Facebookpagina. Ui-

teraard wens ik u veel 

leesplezier en wel-

licht tot ziens in de 

regio!

Sportieve groet,
Siggy Schutte
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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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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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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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Optimist Frank Lakerveld ziet toekomst positief in

Bouwmensen biedt vakkennis voor studenten én vakmensen

HEI- EN BOEICOP 

- ,,We hadden su-

per mooie plan-

nen, met onder 

meer een feestweek’’, vertelt 

Lakerveld (inzet). Die plannen 

zijn overigens zeker niet van ta-

fel, maar het moment van vieren 

is vooruitgeschoven. Overigens 

zal er digitaal wel worden stilge-

staan bij het heugelijke moment. 

Lakerveld: ,,Hoe we dat precies 

invullen, daarover zijn we nu 

aan het nadenken. En dat doen 

we nog één keer, zo’n digitale 

bijeenkomst met de leden, en 

daarna kappen we ermee. Want 

in het echt samenkomen is veel 

leuker.’’ Hoewel dat laatste tot op 

GELDERMALSEN – Bouwmen-

sen is een coöperatieve ver-

eniging van bouw- en infra-op-

leidingsbedrijven, die op meer 

dan dertig locaties door heel 

Nederland actief is. Ooit ont-

staan uit een initiatief van de 

vakgroep Opleidingsbedrijven 

Bouwend Nederland om de be-

moeilijkende ontwikkelingen in 

de bouwsector voor te kunnen 

blijven. En dat is gelukt, met een 

breed lijk netwerk. In deze re-

gio zijn er locaties in Dordrecht 

en Hardinxveld-Giessendam, 

maar ook in Geldermalsen. 

Daar bevindt zich de locatie 

die het Rivierengebied be-

slaat. Bouwmensen verzorgt 

en toetst de praktijkopleiding 

van mbo student-werknemers 

en werkt daarbij nauw samen 

met regionale opleidingscentra 

(ROC’s) door het hele land.

Leren én werken en zo als vak-

bekwame kracht uiteindelijk 

aan de slag gaan. Bouwmensen 

voorziet daarin door het  vak-

bekwame personeel voor de 

toekomst klaar te stomen. Dat 

doet de organisatie met effec-

tieve en regionale opleidingen 

voor functies als timmerman, 

metselaar, montagemedewer-

ker of tegelzetter. Deze com-

plexe taak kan Bouwmensen 

echter niet alleen uitvoeren. De 

organisatie werkt zowel lan-

delijk als regionaal samen met 

ervaren en betrokken part-

ners. Niets doen is daarbij geen 

optie. Waarbij het uitgangs-

punt is om samen aan de slag 

te gaan om gedeeld belang en 

een overstijgend eigenbelang 

zeker te stellen.

Bouwmensen is de verbinden-

de factor tussen bouwbedrij-

ven en vakmensen. Waarbij 

nniet alleen gekeken wordt 

naar het opleiden van nieuwe 

vakkrachten, die werken en 

leren combineren om zo van 

grote waarde in de toekomst 

te kunnen zijn. Bouwmensen 

De vraag naar vakkrachten in de bouw is groot in de komende jaren, 

waarbij de schatting is dat dat getal rond de 60.000 nieuwkomers zal 

liggen. Bouwmensen, dat ook een locatie in het Rivierengebied heeft, 

zal daar als organisatie een groot aandeel in hebben door de opleiding 

van mbo-studenten én de vergroting van de kennis bij de vakkrachten 

die reeds in de bouw werken.

heden natuurlijk niet mogelijk is, 

merkt Lakerveld dat de leden on-

verminderd enthousiast blijven. 

,,Iedereen die mág trainen, zie je 

ook regelmatig op de club. Dat is 

natuurlijk positief’’, aldus Laker-

veld. ,,Dat geldt voor de jeugd, die 

natuurlijk al het hele seizoen mag 

trainen, maar ook voor de senio-

ren die sinds korte tijd weer on-

der voorwaarden samen mogen 

trainen.’’

MORAAL
,,Ik verbaas mij erover hoe hoog 

de moraal is onder de jeugd’’, ver-

volgt Lakerveld. ,,Al een jaar lang 

trainen zij zonder dat er offi ciële 

wedstrijden op het programma 

staan. En dat is toch waar je het 

allemaal voor doet. Maar ondanks 

alles gaan ze gewoon door. Dat 

is natuurlijk ook een compliment 

aan de jeugdtrainers, die de jeugd 

nog altijd weet te vermaken.’’

Optimist Lakerveld ziet de toe-

komst dan ook positief tegemoet. 

,,We hebben bijna geen opzeggin-

gen gehad. Iedereen wil vooral 

weer heel graag iets kunnen doen 

en daar hoort voetballen zeker 

bij. Ik ben er niet bang voor dat 

mensen in de afgelopen maanden 

hebben ontdekt dat ze zonder 

voetbal kunnen. Ik verwacht juist 

dat de mensen hebben gezien wat 

ze in zo’n periode missen.’’

VAN STEENIS BLIJFT
Hoofdtrainer Marcel van Steenis is ook volgend seizoen actief op Het 

Plein. In december bereikte hij met HSSC’61 een overeenkomst over 

een tweede seizoen als eindverantwoordelijke. Daarin hoopt de club 

voort te borduren op de sterke start die de club beleefde in de enkelle 

wedstrijden die Van Steenis langs de lijn stond. Want toen de com-

petitie in oktober na slechts vier speelronden ten einde kwam, stond 

HSSC’61 met negen punten uit vier duels op de derde plek.

T: 06-44516294  |  E: info@acbrouwerkoperenzinkwerken.nl  |  www.acbrouwerkoperenzinkwerken.nlT: 06-44516294  |  E: info@acbrouwerkoperenzinkwerken.nl  | www.acbrouwerkoperenzinkwerken.nl
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Het complex van HSSC’61, de club die het 60-jarig bestaan even op de lange baan heeft geschoven

 ziet toekomst positief in

stelt werknemers die reeds in 

de bouw actief zijn in staat om 

hun vakkennis telkens weer 

bij te spijkeren. Zodat de hele 

bouwsector versterkt wordt: 

van leerling tot leermeester, 

van theorie tot praktijk.  Bouw-

mensen Rivierengebied onder-

steunt daarbij ook nog eens 

bouwbedrijven bij het opzetten 

van goed personeelsbeleid. Zo 

blijven bouwmensen verzekerd 

van hun baan en ontwikkelings-

mogelijkheden en halen bouw-

bedrijven het optimale uit hun 

personeel.

De bouw is booming. De ko-

mende jaren zijn er minimaal 

60.000 bouwmensen nodig, zo 

is de schatting. Bouwmensen 

wil daar een grote steen aan 

bijdragen door bouwvakkers in 

allerlei disciplines op te leiden. 

Zonder bouwers geen bouw en 

zonder bouw geen vooruitgang.

Bouwmensen Geldermalsen 

Poppennbouwing 3, 

4191 NZ Geldermalsen

Telefoon: 0345-575924

www.bouwmensen.nl.
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De viering van het 60-jarig bestaan van de club was iets om naar uit 

te kijken bij HSSC’61. Op 29 mei is de verjaardag van de club, maar 

door de feestelijkheden is inmiddels een streep gezet. Uitgesteld tot 

nader order. ,,Want na drie keer verplaatsen zijn we daar maar even 

mee gestopt’’, vertelt voorzitter Frank Lakerveld. ,,We wachten 

eerst meer duidelijkheid af.’’

De afgelopen weken spraken leden 

van de voetbalclubs uit de gemeen-

te Vijfheerenlanden over een alter-

natieve competitie, nu de reguliere 

bondscompetitie niet meer wordt 

hervat dit seizoen. ,,Een idee dat op 

tafel kwam tijdens het voorzitter-

soverleg’’, vertelt Lakerveld. ,,Een 

commissie met leden van alle be-

trokken clubs heeft dat uitgewerkt 

en een draaiboek ontwikkeld. 

Maar misschien moeten we dat 

idee maar uit ons hoofd zetten, 

want de zomer komt er nu al snel 

aan. Misschien kunnen we nog wat 

losse wedstrijden tegen elkaar spe-

len, maar een heel toernooi wordt 

wat kort dag. Hopelijk volgt er na de 

zomer weer een normaal seizoen.’’
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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 

0250831.pdf   1 2-4-2021   10:48:13

- Steigerwerk + verhuur
- Straalwerk
- Hak- en voegwerk
- Sloopwerk
- Metselwerk
- Loodwerk
- Reinigingswerk
- Impergneerwerk

Engelbart Gevelrenovatie-Specialisten
Industrieweg 18

VIANEN
0347-326374

www.engelbartvivianen.nl

0252059.pdf   1 2-4-2021   10:22:03
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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: 

0252479.pdf   1 30-3-2021   20:20:51

0252724.pdf   1 12-4-2021   12:04:55

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 

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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Onderscheiden preses Sjaak Versluis 
schudt de boel graag op bij SV Meerkerk

Overleven. Duidelijker kan Martijn Heerkens 

het desgevraagd niet omschrijven hoe 

deze periode is voor VV Vianen. De interim-

secretaris stelt dat dit geldt op sportief en 

economisch vlak. ,,Maar fi nancieel staan we 

er nog wel altijd redelijk voor.’’

SV Meerkerk weet zich al vijf jaar gezegend met een bijzondere man als 

voorzitter. Sjaak Versluis stond pal voor de ontwikkeling van het nieuwe 

sportpark De Burcht, al had zijn voorganger veel voorwerk gedaan. De 

club kreeg een enorme impuls en snakt ernaar dat de bal weer gaat rollen.

VIANEN - Het is 

afzien voor voet-

ballers. Trainen 

kan al ruim een 

jaar alleen onder aangepaste 

omstandigheden en wedstrij-

den zijn sinds oktober alleen 

nog maar weggelegd voor de 

jeugd. ,,En daardoor haken er 

toch wel wat mensen af’’, ver-

telt Heerkens op de vraag of 

zijn club het nog wel kan rooi-

en in deze coronatijden. ,,Het is 

ook wel logisch.

 Mensen kiezen vaker voor in-

dividuele sporten. Die hebben 

ze ontdekt, omdat ze op zoek 

zijn gegaan naar alternatieven. 

Als je individueel sport, heb je 

natuurlijk niet de verplichtin-

gen die horen bij het vereni-

gingsleven. Ouders vinden dat 

ook wel prettig.’’

De jeugd- en seniorleden van 

Vianen trainen volgens de gel-

dende regels door. Toch merkt 

Heerkens dat de samenhang 

onder de leden er niet beter op 

wordt. ,,Tijdens de eerste lock-

down was er veel animo voor 

een alternatief aanbod. Tijdens 

de tweede lockdown was dat 

tot de feestdagen ook nog het 

geval. Toen hebben we ook wat 

acties gehouden om de club te 

steunen. Maar sinds de jaar-

wisseling is het rustig. Dat zie 

ik wel bij meer clubs. Mensen 

wachten vooral tot ze weer de 

gewone dingen mogen doen.’’

VANENBURG
De secretaris zou daarover 

overigens graag meer duide-

lijkheid willen hebben vanuit de 

KNVB. Want nog altijd hangt de 

Regiocup als een optie boven 

de clubs, maar de tijd begint te 

dringen. ,,Het zou goed zijn als 

de bond een defi nitief besluit 

neemt en duidelijk maakt dat 

er dit seizoen niet meer wordt 

gevoetbald. Want de eerste 

versoepelingen zijn nu alweer 

een week uitgesteld. Om met 

de selectie een wedstrijd te 

spelen, moet je toch zeker 

twee á drie weken samen trai-

nen. Dan zit je al in juni en heeft 

het weinig zin meer om die 

wedstrijden te spelen.’’

Bij Vianen is de blik dan ook al 

gericht op volgend seizoen. 

Marcel Akkerman zwaait af 

als hoofdtrainer en treedt ko-

mende zomer in dienst van 

Herovina. Vianen heeft in Mit-

chell Vanenburg een opvolger 

gevonden, maar werkt nog wel 

aan de invulling van de selectie.

,,Mitchell is afkomstig uit onze 

eigen selectie en heeft erva-

ring op hoger niveau. Boven-

dien heeft hij een goed net-

werk in de voetbalwereld’’, 

aldus Heerkens. ,,We werken 

hard aan het samenstellen van 

de groep voor volgend seizoen. 

Vanwege de coronaregels is 

het natuurlijk lastig om met 

mensen af te spreken, dus het 

gaat een beetje anders dan we 

gewend zijn. Maar de gesprek-

ken die lopen zijn hoopvol, ook 

met spelers die op hoger ni-

veau actief zijn. Als dat lukt, 

ziet de selectie voor volgend 

seizoen er goed uit.’’

MEERKERK - Er zijn 

van die bijzondere 

mensen in het leven 

die alles kunnen op-

pakken. Leerbroeker Sjaak Versluis 

(63) is er zo een. Hij kreeg daar eind 

april ook de waardering voor en 

werd Lid in de Orde van Oranje-Nas-

sau. Versluis is extravagant. Bij zijn 

benoeming bestempelde de burge-

meester hem als een gewaardeer-

de luis in de pels van de gemeente 

Vijfheerenlanden. Een man met het 

hart op de goede plaats. Altijd be-

reid om zijn handen uit de mouwen 

te steken en de samenleving te 

helpen. ,,Ik ben een man van de boel 

een beetje opschudden maar daar-

na weer positief vooruitkijken. En ja, 

natuurlijk ben ik nu trots. Het is wat 

overdreven maar zo’n onderschei-

ding en de erkenning doet zelfs met 

mij wat.” 

UNIEK
Vijf jaar is hij voorzitter van SV Meer-

kerk: de plaatselijke voetbalclub, die 

altijd alles met eigen mensen uit 

het dorp doet. Het bracht ‘SVM’ in 

2007 zelfs naar de eerste klasse. 

Een hoogtepunt in de clubgeschie-

denis. Dat geldt ook voor het ont-

staan van het nieuwe sportpark, dat 

grenst aan het oude complex. ,,Er 

is iets unieks tot stand gekomen”, 

licht Versluis toe. ,,Straks ligt er een 

natuurpark, dat perfect past bij de 

omgeving. Een sportpark dat in de 

omgeving opgaat. Het clubgebouw 

is eerder een veldschuur op een 

heuvel, met veel water en kikker-

poelen er omheen. Wij hebben grote 

aantallen fruitbomen gepland. Na 

het eerste jaar ligt het onderhoud bij 

onze vele vrijwilligers. Dat wordt een 

uitdaging als corona achter de rug 

is.” Versluis weet dat de totstand-

koming van De Burcht aan een dun 

draadje hing. ,,Het was een van de 

laatste raadsbesluiten van de toen-

malige gemeente. Men had ons ook 

op het oude complex kunnen laten 

zitten, de club twee kunstgrasvel-

den kunnen geven en er gewoon 

omheen gaan bouwen. Het doel was 

om ruimte te maken voor het plan 

Weide II. Van die ontwikkeling mer-

ken wij overigens weinig.” 

De voetbalclub groeit zelfs in coro-

natijd tegen de stroom in. ,,Wat mij 

opvalt is dat er opeens complete 

families naar de club kwamen. Wij 

hebben de uitstraling van een grand 

café. Daar wil iedereen wel zitten. 

De omzet verdubbelde in korte tijd. 

Dat gaf ons wat vet op de botten 

en daardoor komen wij de huidige 

moeilijke tijd wel door.’’

KANS
Sjaak Versluis kan het bij SV Meer-

kerk natuurlijk niet alleen. Hij werkt 

met een mooi team dat op De 

Burcht uitstekend functioneert. Sa-

men met een technische commissie 

die het aandurft om clubman Gert-

Jan Koekkoek tot 2023 als hoofd-

trainer aan te stellen. Het was een 

wens van de club om samen met 

Koekkoek een langduriger traject in 

te zetten zodat hij echt iets kan be-

werkstelligen.

Gert-Jan Koekkoek beëindigde op 

15 juni 2019 zijn voetballoopbaan 

in de bloedstollende wedstrijd om 

promotie met SV Meerkerk tegen 

De Zwerver. SV Meerkerk redde het 

toen na strafschoppen niet en bleef 

derdeklasser. Koekkoek werd trai-

ner bij het tweede elftal van VVAC. 

Daar pikte SV Meerkerk hem op en 

gaf hem vanaf augustus 2020 de 

kans om als hoofdtrainer in eigen 

dorp te beginnen. ,,Ik was oprecht 

supertrots en blij dat ik mij, na mijn 

ontwikkeling als voetballer en later 

ook aanvoerder, bij mijn eigen club 

mag ontwikkelen als trainer.” Gert-

Jan Koekkoek (33) kwam dertien 

seizoenen uit in het eerste elftal 

van SV Meerkerk. In 2020 kreeg hij 

de speld voor zijn 25-jarig lidmaat-

schap. Bij zijn entree als trainer op 

het splinternieuwe sportpark De 

Burcht hing een giga spandoek in 

de ballenvanger met de tekst: ‘Wel-

kom thuis Koekie’. Door corona zat 

hij pas vier competitiewedstrijden 

in de dug-out. SV Meerkerk speel-

de onder leiding van Koekkoek tien 

wedstrijden, waarvan vier voor de 

competitie. Er werd alleen van Har-

dinxveld verloren. ,,Dat is voor mij 

meteen ook kampioenskandidaat 

nummer één voor het volgend sei-

zoen”, stelt Koekkoek.  Het wed-

strijdvoetbal ligt nu ruim vijf maan-

den stil maar Koekkoek houdt de 

groep prima bezig. ,,Iedereen traint 

goed en wij hebben wat andere ac-

tiviteiten zoals tennis en padel om 

het plezier erin te houden.” 

De zekerheid
van elkaar
helpen
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 Het Groene Hart
 015 274 24 24
  unive.nl/hetgroenehart
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Alle Gorcumers een leven lang actief!

www.gorinchembeweegt.nl
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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
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vereniging aan op www.sligro.nl/lekkerbezig en ontvang praktische 
handvaten om met verantwoorde altenatieven aan de slag te gaan
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THUISWERKAANBIEDING: BESTEL NU UW AIRCO!

DE JUISTE AIRCO
VOOR IEDERE RUIMTE!
Optimaal comfort het hele jaar door!
Verwarming- en koelsystemen voor bij u thuis.

15%korting*

Paans Installatiebedrijven

 aanvragen@paans.nl        (088) 554 62 90paans.nl

Paans Installatiebedrijven is een gecerti�ceerd  installateur en 
onafhankelijk leverancier van airconditioning apparatuur. Wij 
kunnen een objectief advies geven en u begeleiden met uw keuze.

Al onze  airconditioners zijn warmtepompen. Warmtepompen 
kunnen met éénzelfde systeem niet alleen koelen, maar ook 
verwarmen. Een groot deel van de energie halen zij uit de 
buitenlucht, wat ze erg energiezuinig maakt.

U kunt bij ons terecht voor verschillende soorten en merken 
airconditioning, waaronder Daikin, Hitachi en Hisense.

* Bij aanschaf van een aircoinstallatie inclusief onderhoudscontract ontvangt u 15% korting op het  onderhoudscontract voor het 
eerste jaar. Wanneer u alleen een onderhoudscontract afsluit, geven wij  een korting van 5% voor het eerste jaar.  Heeft u interesse 
in een onderhoudscontract, een installatie  of een combinatie van beide?  Vraag een o�erte aan via aanvragen@paans.nl
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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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SCHELLLUINEN – Regelmatig 

neemt Piet van Boxtel op zon-

dagen een kijkje als de trainin-

gen van BB Rotterdam plaats-

vinden. ,,Om mijn betrokkenheid 

te tonen, maar ook omdat ik het 

mooi vind waarvoor de men-

sen van deze voetbalschool 

zich inzetten. Binnenkort ga ik 

een keertje kijken samen met 

Gerald Vanenburg die ik goed 

ken en die ook benieuwd hoe 

het bij BB verloopt’’, verklaart 

Van Boxtel het belang van de 

verbintenis die hij met de oplei-

ding van talentvolle voetballers 

heeft.

Zelfs kwam hij in actie voor 

Schelluinen, de club uit de di-

recte omgeving waar Auto-

demontagebedrijf Van Boxtel 

gevestigd is, en het Gorcumse 

Unitas. ,,Maar op mijn achttien-

de à negentiende kon ik een 

mooie voetbaltoekomst verge-

ten omdat er iets goed mis was 

met mijn knie. Ik ben daardoor 

nog wel doorgegaan, maar de 

knie belemmerde me fl ink.’’

VILHENA
Van Boxtel is inmiddels zestig 

jaar oud, maar het hart voor de 

voetbalsport klopt nog steeds 

uitbundig bij de ondernemer die 

vanaf de oprichting betrokken 

is bij de activiteiten van voet-

balschool BB Rotterdam waar 

Yassin el Bouyakubi, Kenneth 

Butter en Colin da Luz de dra-

gende krachten zijn. ,,BB Rotter-

dam laat zien dat het mogelijk is 

om van zogeheten ‘boefjes’ hele 

goede voetballers te maken. 

Onder andere door voormalig 

Zijn eigen actieve carrière kende een voortijdig einde door een fi kse 

knieblessure, maar de liefde voor de voetbalsport is gebleven. Piet van 

Boxtel, bekend van het in Schelluinen gevestigde autodemontagebedrijf, 

draagt die liefde uit als sponsor van voetbalschool BB Rotterdam.

Piet van Boxtel levert graag aandeel 
in ontwikkeling van voetbaltalent

Feyenoorder Tony Vilhena, die 

nu speelt bij Krasnodar, ben ik bij 

deze voetbalschool betrokken 

geraakt. De insteek van die jon-

gens achter deze voetbalschool 

is om kansarme jongeren die 

lekker kunnen 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 ontwikke-

len. Naast het sportieve aspect 

vind ik ook de maatschappelijke 

bijdrage die de voetbalschool le-

vert erg belangrijk.’’

Op zondag wordt er in verschil-

lende groepen getraind binnen 

BB Rotterdam, dat verschillen-

de talenten bij betaald voet-

balclubs als Excelsior, Sparta, 

ADO Den Haag en FC Dordrecht. 

GORINCHEM – 

Het fanatisme is 

er nog steeds bij 

Ruud Bos. Een 

simpele rekensom leert dat 

hij, inclusief beker- en beslis-

singswedstrijden, in ruim 570 

wedstrijden voor de Gorkumse 

Jonge Spartanen uitkwam. Zijn 

productie moet rond de 360 of-

fi ciële doelpunten liggen. Ruud 

Bos, die ooit met drie broers Ed-

win, Marc-Jan en Martijn samen 

in het eerste elftal voetbalde, 

zit nu onder anderen met You-

ri Bos - zijn neef en zoon van 

Marc-Jan en mogelijk opvolger 

in de spits - in de kleedkamer. 

,,Mijn ouders hadden niets met 

voetballen. Wij gingen om prin-

cipiële reden naar het zater-

dagvoetbal. Niet naar Unitas 

of SVW, dat bij ons om de hoek 

lag.” Ruud Bos - van het hand-

vol broers is hij de jongste - is 

bij straks JO12-1 trainer van zijn 

zoon Xavi (11) én van Brent, een 

zoon van een van zijn andere 

broers. Met zijn oudste broer 

Arthur voetbalde hij nooit, want 

die haakte wegens studie al 

vroeg af. Diens twee zoons, Jo-

ris en Jasper, voetballen wel, 

in hun woonplaats Coevorden, 

nabij de Duitse grens. ,,Een zoon 

en dochter van mijn zus spelen 

bij een club in Krommenie, waar 

zij wonen. Ik kijk eigenlijk het 

meest tegen Marc-Jan op. Dat 

was van ons de meest complete 

voetballer. Jammer dat hij door 

een zware beenbreuk vroeg 

moest stoppen”, stelt Ruud Bos. 

Youri werkt samen met zijn 

oom Ruud bij de Jumbo in het 

Piazza Center in Gorinchem. Zij 

zijn verantwoordelijk voor de 

zuivelafdeling. Youri is 22 jaar 

en zit vier jaar bij de A-selectie 

van GJS. Hij realiseert zich dat 

de achternaam Bos bij GJS ver-

wachtingen schept. ,,Het heeft 

wel wat dat supporters door je 

naam extra op je gaan letten. 

Ik speel nu samen met Ruud in 

de voorhoede. Hij is een van de 

diepe spitsen. Ik beweeg in het 

veld wat om hem heen.”

RESPECTABEL
Ruud Bos bereikte dit seizoen 

de respectabele leeftijd van 40 

jaar. Hij is voor GJS bezig aan zijn 

25ste seizoen in het eerste elftal 

en is nog altijd onomstreden de 

spits van de tweedeklasser. Vorig 

jaar vertelde hij in een interview 

dat hij overwoog dat het zijn laat-

ste seizoen in het eerste elftal 

zou worden. ,,Daar heb ik echt 

heel serieus over nagedacht. 

Maar nu is het een nieuwe situ-

atie met corona. Er was twijfel. 

Zelfs mijn vrouw vond dat ik zo 

niet kan afsluiten. ‘Ga jij nog maar 

lekker een jaar door’, zei zij.’’

Youri Bos hoopt heel erg op vol-

gend en het liefst een normaal 

seizoen. ,,Die corona ben ik wel 

goed zat. Onze trainer zorgt er-

voor dat wij superfi t zijn. Dat was 

ook de reden dat wij in de start 

van het seizoen 2020-2021 alles 

wonnen.” Youri Bos staat nog aan 

het begin van zijn voetballoop-

baan. ,,Het zal een wonder zijn 

als ik het zolang volhoud als oom 

Ruud. Daar geloof ik niet in.”

Ruud Bos wordt altijd genoemd als het boegbeeld van GJS. 

Begrijpelijk, want de bij leven al legendarische spits komt al 25 jaar in 

het eerste elftal uit. Onlangs bereikte hij de leeftijd van 40 jaar, maar 

is nog altijd superfi t. En de volgende generatie Bos staat al klaar. 

De Bos-dynastie gaat bij GJS volop door

INS & OUTS

� 0183 – 304118 � INFO@VMDEURENMONTAGE.NL � EDISONWEG 18, 4207 HG, GORINCHEM
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Zijn eigen actieve carrière kende een voortijdig einde door een fi kse 

draagt die liefde uit als sponsor van voetbalschool BB Rotterdam.

in ontwikkeling van voetbaltalent

,,Daaruit blijkt wel dat er goed 

werk geleverd wordt binnen 

deze voetbalschool, die echt bij-

draagt aan een betere toekomst 

van die jonge spelers. Daarom is 

dit initiatief voor ons een mooie 

gelegenheid om bij te dragen 

aan maatschappelijk verant-

woord ondernemen.’’

BEDRIJF  
Autodemontagebedrijf Van 

Boxtel, het bedrijf dat de va-

der 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 geweest, maar 

ook onze markt heeft te lijden 

onder de crisis. Maar we slagen 

er nog steeds in om ons hoofd 

boven water te houden, dus we 

wanhopen zeker niet.’’
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De meest verkochte auto van 2020.

Vanaf 

씲 29.695
Voordeel tot 씲 4.000

De Kia Niro.

De Kia e-Niro heeft een 39,2kWh batterij met een actieradius tot 289 km of 64kWh batterij met een actieradius tot 455 km. Gecombineerd brand-
stofverbruik Kia Niro Hybrid en Plug-in Hybrid: 1,4-4,9/100km, 71,4-20,4 km/l. CO2-uitstoot: 31-112 g/km. 
Het vermelde rijbereik en de vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitsto ot zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde actie en 
consumentenprijs is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Niro Hybrid, Niro Plug-in Hybrid en e-Niro met uiterste kentekenaanvraag op 30-06-2021 en 
uiterste registratie op 30-07-2021. De vanaf prijs is gebaseerd op de Kia Niro Hybrid en het voordeel betreft de EV-bonus op de e-Niro en de plug-in bonus 
op de Niro Plug-in Hybrid. Genoemde prijzen zijn incl. kosten rijklaar maken. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw 
Kia-dealer. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Ontdek de veelzijdige Kia Niro familie. Verrassend ruim en standaard met automaat.  
Of je nu kiest voor de hybride uitvoering met 1.300 kilo trekgewicht of de volledig 
elektrische e-Niro met een bereik tot wel 455 km. Er is altijd een Niro die bij je past.

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

TOP DEALER
AWARD 2021

De meest verkochte auto van 2020.

Vanaf 

씲 29.695
Voordeel tot 씲 4.000

De Kia Niro.

De Kia e-Niro heeft een 39,2kWh batterij met een actieradius tot 289 km of 64kWh batterij met een actieradius tot 455 km. Gecombineerd brand-
stofverbruik Kia Niro Hybrid en Plug-in Hybrid: 1,4-4,9/100km, 71,4-20,4 km/l. CO2-uitstoot: 31-112 g/km. 
Het vermelde rijbereik en de vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitsto ot zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde actie en 
consumentenprijs is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Niro Hybrid, Niro Plug-in Hybrid en e-Niro met uiterste kentekenaanvraag op 30-06-2021 en 
uiterste registratie op 30-07-2021. De vanaf prijs is gebaseerd op de Kia Niro Hybrid en het voordeel betreft de EV-bonus op de e-Niro en de plug-in bonus 
op de Niro Plug-in Hybrid. Genoemde prijzen zijn incl. kosten rijklaar maken. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw 
Kia-dealer. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Ontdek de veelzijdige Kia Niro familie. Verrassend ruim en standaard met automaat.  
Of je nu kiest voor de hybride uitvoering met 1.300 kilo trekgewicht of de volledig 
elektrische e-Niro met een bereik tot wel 455 km. Er is altijd een Niro die bij je past.

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

TOP DEALER
AWARD 2021

De meest verkochte auto van 2020.

Vanaf 

씲 29.695
Voordeel tot 씲 4.000

De Kia Niro.

De Kia e-Niro heeft een 39,2kWh batterij met een actieradius tot 289 km of 64kWh batterij met een actieradius tot 455 km. Gecombineerd brand-
stofverbruik Kia Niro Hybrid en Plug-in Hybrid: 1,4-4,9/100km, 71,4-20,4 km/l. CO2-uitstoot: 31-112 g/km. 
Het vermelde rijbereik en de vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitsto ot zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde actie en 
consumentenprijs is geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Niro Hybrid, Niro Plug-in Hybrid en e-Niro met uiterste kentekenaanvraag op 30-06-2021 en 
uiterste registratie op 30-07-2021. De vanaf prijs is gebaseerd op de Kia Niro Hybrid en het voordeel betreft de EV-bonus op de e-Niro en de plug-in bonus 
op de Niro Plug-in Hybrid. Genoemde prijzen zijn incl. kosten rijklaar maken. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw 
Kia-dealer. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Ontdek de veelzijdige Kia Niro familie. Verrassend ruim en standaard met automaat.  
Of je nu kiest voor de hybride uitvoering met 1.300 kilo trekgewicht of de volledig 
elektrische e-Niro met een bereik tot wel 455 km. Er is altijd een Niro die bij je past.

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

TOP DEALER
AWARD 2021

0249836.pdf   1 6-5-2021   13:59:59

Helder, betrouwbaar met
een persoonlijke aanpak.

0251095.pdf   1 2-4-2021   14:12:070251293.pdf   1 30-3-2021   20:09:01

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

0251299.pdf   1 2-4-2021   10:48:420238558.pdf   1 17-1-2020   9:19:42

Veersteeg 4  |  4212 LR Spijk  |  Tel. 0183-624118 

info@sterk.com  |  www.sterk.com

AL MEER DAN 35 JAAR TROTSE SPONSOR VAN SVS'65 

0252877.pdf   1 7-4-2021   13:33:23
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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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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

Gorinchem | 06-48359704
www.vanhemertschilderwerken.nl

0251415.pdf   1 30-3-2021   20:11:24

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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Robin IJsselstijn snel terug bij SVS’65
Robin IJsselstijn, de gemakkelijk scorende aanvaller, probeerde 

het even bij ASV Arkel maar de twijfel sloeg toe. Hij keert terug 

naar SVS’65 en kijkt uit naar de samenwerking met Willem Looijen.

SPIJK - Dus keert 

IJsselstijn terug 

naar de bijzondere 

sfeer bij SVS’65. De 

voetbalclub met slechts één veld en 

die kleine, maar oergezellige kan-

tine, geleid door Ad en Jannie. De 

kantine fungeert ook als dorpswin-

kel als kinderen om snoep verlegen 

zitten. 

Het is een beetje saai en rustig in 

coronatijd. IJsselstijn: ,,Met Arkel 

konden wij gelukkig wel doortrai-

nen. Maar het verhaal is bekend. 

Er is niets om naartoe te werken. 

Het doel ontbreekt. Ik zou zo graag 

weer wedstrijdgericht trainen en 

naar de zaterdagwedstrijd toewer-

ken. Nu ontbreekt de scherpte, daar 

betrap ik ook mijzelf op. Ik sla wat 

vaker een training over als ik kan 

overwerken.” 

Zoals heel veel voetballers bij ASV 

Arkel en SVS’65, heeft ook Ro-

bin IJsselstijn zijn roots bij GJS. ,,Ik 

heb na mijn jeugdopleiding op mijn 

achttiende voor SVS’65 gekozen. Ik 

ging eigenlijk met trainer Glenn Ca-

lor mee, die van GJS 2 naar SVS’65 

verhuisde. Ik ben van die club gaan 

houden.” Toen IJsselstijn in Spijk 

aansloot, kwam de club uit een diep 

dal. Het seizoen ervoor werd slechts 

één punt bij elkaar gevoetbald. 

,,Maar er kwamen destijds betere 

tijden omdat er naast mij nog een 

aantal spelers kwam. Ik heb er ze-

ven seizoenen gespeeld. Toen ik 

wegging stonden wij op plaats drie 

met nog kans op promotie.” Toch 

koos IJsselstijn ervoor om te ver-

trekken. Het twee klassen hoger 

spelende ASV Arkel lonkte. ,,De 

berichtjes van die jongens uit Arkel 

bleven maar komen en toen ben ik 

met trainer Leon Elands gaan pra-

ten. In overleg met hem wilde ik kij-

ken of ik het tweede- klasseniveau 

aan zou kunnen. Corona hielp aan 

de situatie niet mee, want de com-

petitie werd alweer snel stilgelegd.”

SAMENWERKING
Bij Arkel kon IJsselstijn de spits-

positie vergeten, want die is voor 

topscorer Corné van Horik. ,,Maar 

ik zag opties op de fl anken. Ik had 

de pech dat ik een enkelblessure 

opliep. Ik kwam tot twintig minuten 

in het bekertoernooi, scoorde één 

keer en dat was het. Lang heb ik 

gedacht ook volgend seizoen voor 

Arkel te spelen. Hopelijk in een vol 

seizoen mijzelf kunnen bewijzen, 

maar de twijfel sloeg toe. Wil ik wel 

een seizoen op mijn tenen lopen, 

heel hard knokken en mogelijk toch 

op de bank belanden, terwijl ze bij 

SVS’65 misschien wel in de top van 

de vierde klasse gaan meedraaien. 

En ik durf wel te stellen dat in Spijk 

voor mij de kans op een basisplaats 

heel wat groter is. Ik heb daarover 

uitgebreid met trainer José van der 

Veen gesproken. Hij is heel positief 

over mijn terugkeer. Ik verwacht 

met name veel van de hernieuwde 

samenwerking met Willem Looij-

en.” Er mag van SVS’65 weer wat 

verwacht worden. De selectie blijft, 

met het schildersduo Looijen/Wes-

terduin erbij intact en met Robin 

IJsselstijn komt er scorend vermo-

gen bij. 

,,Ik heb heel veel positieve reacties 

gehad op mijn terugkeer. Boven-

dien ben ik een fan van het voetbal 

op kunstgras omdat ik daar zeven 

jaar op heb gevoetbald.”

Unitas wil ook met vrouwenvoetbal naar een hoger niveau 

GORINCHEM - Het 

vrouwenteam van 

Unitas kreeg nog 

veel meer body 

toen ook vrijwel de volledige zaal-

selectie van het in de eredivisie 

uitkomende ZVG/Cagemax zich 

bij de club op het veld aansloot. 

Noëlle Elands (22) heeft al een 

mooi rijtje clubs achter haar naam 

staan. Via GJS, SteDoCo, SVS’65 

en Sleeuwijk landde zij dit seizoen 

op Molenvliet bij Unitas. ,,Wij heb-

ben nu een leuke groep bij elkaar, 

waarvan de kern ook bij ZVG/

Cagemax in de eredivisie uitkomt. 

Ik schat ons niveau nu gelijk aan 

GJS en Sleeuwijk, hoewel ik GJS op 

dit moment niet echt goed ken.” 

Vervelend was dat de KNVB het 

verzoek om dit nieuwe team op 

een zo hoog mogelijk niveau te 

laten instromen, niet honoreer-

de. ,,Wij hebben in mei 2020 bij 

de KNVB gevraagd minimaal op 

tweede-klasseniveau te kunnen 

starten. Het werd de derde klasse 

maar daarin kregen wij in septem-

ber en oktober te weinig weer-

stand”, weet Jurriaan Krielaart, 

bij Unitas verantwoordelijk voor 

het prestatieve vrouwenvoetbal. 

Nadat half oktober de competitie 

werd afgebroken, gaf de KNVB 

aan dat de indeling voor het ko-

mende seizoen ongewijzigd wordt 

voortgezet. ,,Dat leek ons voor ons 

vrouwenteam geen goed plan. 

Onderbouwd met het verhaal dat 

wij er een meisjesteam onder ne-

gentien (MO19-1) landelijk op het 

hoogste niveau achter hebben, 

is nu gevraagd het vrouwenteam 

in de eerste klasse te laten in-

stromen. Ik spreek uit dat wij de 

ambitie hebben om met dit vrou-

wenteam op termijn op hoofd-

klasseniveau te gaan uitkomen.”  

Elands vindt dat minstens een 

klas hoger voor Unitas beslist 

beter is. ,,Met Sleeuwijk heb ik 

tweede klasse gespeeld en dat 

niveau zou ons straks ook goed 

passen. Overigens zou voor ons 

vrouwenteam voetballen op 

zondag niet verkeerd zijn voor-

al ook omdat wij in de eredivisie 

zaal op vrijdagavond uitkomen. 

Vaak zijn wij bij uitwedstrijden 

laat terug in Gorinchem. Maar 

het is geen must hoor. We zijn fi t, 

dan is dat ritme wel te doen.” Uni-

tas heeft een vrouwenteam van 

goed niveau. ,,Toch streef ik niet 

per se voetballen op bijvoorbeeld 

hoofdklasseniveau na. Ik doe het 

vooral voor mijn plezier.”

PECH
Unitas werkt hard aan het MO19-

team voor het volgend seizoen. 

Unitas gaf in 2020 een impuls aan het vrouwen- en meisjesvoetbal in 

de Gorinchemse regio nadat SteDoCo afscheid nam van haar landelijk 

spelende vrouwentak. Een aantal speelsters maakte de overstap 

van Hoornaar naar Molenvliet.

Krielaart: ,,Daarom hebben wij 

een aantal clinics georgani-

seerd. Daaruit zijn verschillende 

talenten naar voren gekomen.” 

Nina Reitsma, uitkomend voor 

Unitas MO19, heeft een achter-

grond bij SteDoCo. ,,Daar had ik 

de pech om in 2019 mijn voorste 

kruisband af te scheuren. Ik ben 

gelukkig weer helemaal fi t.” De 

Streefkerkse gaat op zoek naar 

een volgende uitdaging. ,,Ik ben 

ambitieus en wil naar een hoger 

niveau. Clubs als RVVH, Sparta 

en Excelsior/Barendrecht zijn 

opties.” Krielaart vindt het aan de 

ene kant jammer dat de betere 

speelsters Unitas verlaten, maar 

gunt ze uiteraard succes in de 

toekomst. ,,Het zou mooi zijn als 

een speelster vanuit Unitas een 

keer de eredivisie kan halen.” 

De vrouwen krijgen vergelijk-

bare faciliteiten als het man-

nenteam, dat in de derde divisie 

van het zondagvoetbal uitkomt. 

Groot voordeel is dat de trainer, 

Kamal Ettaoufi ki, naast de Uni-

tas-vrouwen ook het zaalteam 

van ZVG/Cagemax onder zijn 

hoede heeft. Hij zorgt ervoor 

dat de vrouwen niet overbelast 

worden. Daarnaast is het MO19-

team van groot belang voor 

de club omdat het kwalitatief 

al heel dicht tegen het eerste 

vrouwenteam aanzit. Een aan-

tal meiden van het MO19-team 

maakt straks de stap naar een 

BVO. Dat hebben zij bij Unitas af-

gedwongen. 
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Van Limborgh & Partners Accountants is een organisatie van ona� ankelijke 
accountants. Onze dienstverlening is gericht op alle typen ondernemingen in het Midden- 
en Kleinbedrijf. Naast het uitvoeren van uiteenlopende diensten voor deze doelgroep 
adviseren wij ook startende ondernemers. Particulieren kunnen natuurlijk ook bij ons 
terecht, bijvoorbeeld voor het invullen van de aangi� e inkomstenbelasting.

Van Limborgh & Partners
accountants

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

Ameide
Prinses Marijkeweg 2, 4233 HL Ameide

Tel (0183) 602411
ameide@limborgh-partners.nl

0238554.pdf   1 17-1-2020   9:22:05

0248180.pdf   1 26-4-2021   15:37:03

PERSONEEL 
GEZOCHT

INFRATECHNIEK | GROND-, WEG- EN WATERBOUW | BESTRATING | TUINAANLEG

Pr. Marijkestraat 18
4205 RM Gorinchem

06 - 34 82 31 58
rm-infraholland@outlook.com

RM. INFRA HOLLAND

0248301.pdf   1 19-4-2021   14:57:21

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

0251354.pdf   1 2-4-2021   10:32:59

uw partner in cleaning

Cleaning

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

0251541.pdf   1 2-4-2021   10:27:23
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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
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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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Mounir el Ouazizi, vleugelaanvaller bij zaterdag-tweedeklasser SVW, behoort tot de fi tste 

sporters. Hij traint bij zijn club, waar hij in de zomer van 2019 aansloot, op donderdag en houdt 

zich als personal trainer dagelijks fi t via zijn eigen school. Daarnaast voetbalt hij iedere dag 

op Rotterdamse pleintjes.

GJS staat bekend om haar gedegen jeugdopleiding. Telkens stromen 

weer talenten door naar het eerste elftal. Michiel van den Berg zorgt 

dat spelers van JO19-1 die laatste stap kunnen maken.

Topschutter Mounir el Ouazizi 
komt superfi t uit coronaperiode

GORINCHEM – El 

Ouazizi is, zeker 

in deze coronatijd, 

fulltime met zijn li-

chaam bezig. De Rotterdammer 

is in zijn eigen stad docent com-

municatie, studieloopbaancoach 

en topsportbegeleider opleiding 

sportmarketing management. 

Daarnaast student master stad-

spedagogiek bij de Erasmus Uni-

versiteit. ,,Als ik mijzelf niet in be-

weging zou houden, ging het goed 

mis. Ik werk al geruime tijd vanuit 

huis. Ik begeleid mijn studenten 

online via ‘Teams’. Het lijkt erop dat 

wij een dag per week naar school 

mogen gaan.” 

Fit zijn en blijven is niet alleen be-

langrijk voor het fysieke aspect, 

maar ook voor je mentale ge-

zondheid, vindt El Ouazizi. ,,Daar-

om train ik zoveel in mijn vrije tijd. 

Dagelijks ben ik met een groepje 

van zes bezig met krachttraining 

GORINCHEM – Van 

den Berg weet 

waar het om gaat. 

Hij was vijftien jaar 

eerste-elftalspeler bij de Gorkum-

se Jonge Spartanen. Aansluitend 

zeven jaar assistent-trainer bij 

Cees Lagendijk bij het eerste elftal. 

Hij heeft dus ruim twintig jaar eer-

ste-elftalervaring. ,,Nu is het aan mij 

om jeugdspelers dat sprongetje te 

laten maken. Ik begon bij de talent-

volle JO17 en samen met Peter Pols 

heb ik dit seizoen de stap gemaakt 

naar de groep tot 19 jaar.” 

Pols heeft veel ervaring. Hij speel-

de jarenlang in de hoofdmacht bij 

Woudrichem. Tijdens een training 

wordt duidelijk hoeveel potentie 

er in de groep van Van den Berg 

en Pols zit. ,,Zij zijn al vanaf JO07 

bij elkaar. De basis staat er dus al 

lang. Zij wonnen onder andere de 

en daarna voetballen tegen ande-

re teams. Het is leuk elkaar weer 

even te zien. Datzelfde geldt ove-

rigens ook voor de trainingen bij 

SVW. Van één training wordt men  

niet direct fi tter, maar ik zie het 

ook als teambuilding.” 

Bij SVW zijn er een aantal nieuwe 

spelers bijgekomen. Claudi Nzita 

(Alblasserdam), Denzel Libretto 

(Altena) en Abdurahman Zencir-

kiran (GJS) sluiten nieuw aan bij de 

groep. Verder blijft de sectie van 

trainer Tutu N’Dona compleet. ,,Dat 

ziet er goed uit, want het is belang-

rijk dat wij in de breedte sterker 

worden.” 

GEDULD
Mounir el Ouazizi voorziet dat spe-

lers straks tegen spierblessures 

aanlopen. ,,Wij gaan voluit trainen 

en er zijn spelers die echt niet veel 

hebben gedaan. Er zullen individu-

eel grote verschillen zijn tussen de 

echt fi tte jongens en een aantal 

dat is achtergebleven. Er gaan ze-

ker spierblessures ontstaan. Door 

het vele thuiswerken heeft een 

aantal jongens nauwelijks bewo-

gen. De trainers willen hun team in 

de gestelde tijd op het oude niveau 

krijgen. Zij zullen geduld moeten 

hebben en niet meteen volle bak 

gaan.” 

El Ouazizi is 33 jaar en dus ‘slacht-

offer’ van de vreemde 27-jaar-

grens waarboven sporters niet 

aan het groepsproces mogen 

deelnemen. ,,Dat slaat echt hele-

maal nergens op. Ik kom wel aan 

mijn trekken. Sinds kort werk ik 

met mijn nieuwe bedrijfje als per-

sonal trainer. Ik ga met de mensen 

buiten aan de slag. Met het oog op 

corona is dat veel beter. Het lijk een 

trend te worden, want buiten trai-

nen is veel leuker dan binnen. Ge-

lukkig zie ik ook hier bij ons in het 

Zuiderpark in Rotterdam, heel veel 

Doorstroming bij GJS gaat gestaag verder
Proxsys Cup. Toen werd voor groot 

publiek duidelijk wat voor talenten 

erbij zitten”, licht Van den Berg toe.

Vanaf 8 mei wordt toegewerkt naar 

het volgend seizoen. ,,Dan pakken 

wij het op met de nieuwe groep. 

Voor de spelers wordt duidelijk dat 

er meer prestatiegericht gewerkt 

wordt. In de onderbouw wordt de 

basistechniek aangeleerd. Nu gaat 

het ook meer over tactiek en wordt 

er conditioneel gewerkt.” 

HOOFDMACHT
Er is een goede verstandhouding 

met Marco Verbeek, de trainer van 

het eerste elftal. Telkens wordt een 

aantal spelers overgeheveld naar 

de trainingen van het eerste elftal. 

Dit om meer weerstand op te bou-

wen. Van den Berg: ,,Als die jongens 

bij ons terugkomen, vertellen zij dat 

er voor een andere wereld is open-

gegaan. Ze hebben het over doel-

gerichtheid. Elke doelpoging moet 

tussen de palen zijn. Dat is bij ons 

nog wat speelser. Maar zij moeten 

leren wedstrijden te gaan winnen 

en niet alleen maar mooi willen 

voetballen. Als een speler eraan toe 

is, maakt hij de stap naar de hoofd-

macht. Wij hanteren de regel: goed 

genoeg is oud genoeg. Wij zwaaien 

ze graag uit en wensen ze veel suc-

ces. Zo is het altijd gegaan.” 

Van den Berg was al trainer van 

de B-junioren waaruit spelers als 

Stefan van Hulst, Sjors Hendriks 

en Remie Schuurman zijn voortge-

komen. Dat zijn spelers die nu bij 

GJS en Arkel voetballen. ,,Ik ben dit 

seizoen speciaal naar de wedstrijd 

tussen Arkel en GJS geweest. Ik 

stond trots langs de lijn. Daar kon ik 

veel oud-pupillen aan het werk zien. 

Het was genieten”, besluit Van den 

Berg.

mensen die dagelijks aan het spor-

ten zijn. Ik ben blij dat een deel van 

de mensen beseft dat er individue-

le sport nodig is om fi t te blijven en 

hun eigen lichaam uitdagen.”

KNALLEN
Op een Rotterdams pleintje traint 

El Ouazizi ook regelmatig de vrou-

wenselectie van ZVG/Cagemax en 

Unitas. ,,Dat zijn fanatieke meiden 

hoor. Ze rijden zomaar even 120 

kilometer voor zo’n training. Ik 

geef ook training aan jeugdspe-

lers. Mogelijk zit er op termijn een 

voetbaltrainer in mij.” Ooit wordt 

het weer met de voetbalclubs vol-

le bak trainen en knallen, verwacht 

hij. ,,Het vaccineren gaat niet al te 

snel. Ik verwacht dat er volgend 

seizoen niet eens op tijd met de 

competitie gestart gaat worden. 

Soms vraag ik mij af waarom wij 

ons zo druk maken. Voetbal is voor 

ons een van de belangrijkste zaken 

in het leven, maar in de ziekenhui-

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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zen strijden nog steeds mensen 

voor hun leven.”  Zelf verwacht El 

Ouazizi bij SVW de draad weer op 

te pakken. In zijn eerste seizoen 

bij de ‘streepjes’ was hij meteen 

clubtopscorer. ,,Het was natuurlijk 

heel leuk dat wij uiteindelijk toch 

naar de tweede klasse promo-

veerden. Voor mij was dat niet de 

eerste promotie. Ik vierde al eens 

een feestje bij DOTO, RVVH, DRL, 

Deltasport en Unitas. Het niveau 

bij RVVH, dat top van Nederland 

speelde, was mijn mooiste tijd. Ik 

heb waardering voor Kozakken 

Boys, dat het met trainer Rick 

Adjei op dat hoogste niveau nog 

steeds zo goed doet.”
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Wie de wedstrijd wint, wordt bij de start bepaald. Winnen lukt niet met alleen geluk of talent, maar met 

een goede voorbereiding en hard werken. Onze diensten helpen u hierbij en nemen de zorgen weg. 

Bent u op zoek naar een gedreven advocaat of jurist? Het maakt niet uit of u een aanvaller, verdediger, 

spelverdeler of coach nodig hebt, wij hebben hen allemaal in huis. Ga voor meer informatie naar onze 

website en zie wat wij kunnen betekenen voor uw zaak!
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VOOR AL UW MAATWERK
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CK MAATWERK INTERIEUR.

Corne Keijnemans 
06-22234562
corne.keijnemans@gmail.com
Zie Facebookpagina voor meer informatie 
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    •  Inzet/Inklemhorren
    •  Voorzethorren
    •  Plisséhordeuren
    •  Scharnierende hordeuren

Onze horren zijn geschikt voor elk raam- en deurtype.

10% korting op geheel assortiment 
met actie code: Voetbal2021
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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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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   10:00:00Jeffrey Kleijn is ervan overtuigd 
dat hij de strijd gaat winnen

Leerdam Sport’55 begroet nieuwe trainer en complexkrediet

NUCHTER
Kleijn had al een aantal moeilijke 

weken achter de rug. Eind decem-

ber, net voor Kerstmis, kreeg hij 

steeds meer lichamelijke klachten. 

Terwijl heel Nederland vreesde voor 

het oplopen van corona, kreeg hij 

steeds meer last van obstipatie. Na 

het innemen van een laxeermiddel 

werden de klachten niet minder. In 

de tweede week van januari voelde 

hij zich doodziek. Een CT-scan gaf 

de genoemde ellendige duidelijk-

heid. ,,Ik bleef er nog redelijk nuch-

ter onder maar mijn vrouw Trudy 

was overstuur. Ik dacht vooral aan 

mijn kinderen. Mijn zoontje Max is 

zes en de kleine Merel tien maan-

den. Hoe kan dit nou gebeuren?” Bij 

Kleijn ging de knop echter meteen 

om. ,,Het feit is er en wij gaan er ge-

woon tegenaan.” 

Na de eerste vijf geslaagde che-

mobehandelingen zou hij 30 april 

in het Albert Schweitzer ziekenhuis 

in Dordrecht worden geopereerd. 

,,Maar dat is, mede door de drukte 

door coronabehandelingen, even 

uitgesteld. Er volgt nog een chemo 

en daarna begin juni hopelijk de 

operatie.” 

LEERDAM – Zo jong 

nog, zo vitaal en 

strijdbaar boven-

al. Jeffrey Kleijn 

gaat de strijd aan met Neerlands 

meest gevreesde ziekte. Hij krijgt 

daarbij steun van onder andere 

de Asperen-familie. Op donderdag 

15 april werd hij op het sportpark 

ontvangen door een grote groep 

leden van de voetbalvereniging, die 

met brandende fakkels op het bor-

des stonden. Een groot spandoek 

met de tekst ‘Jeffrey onze strijder’ 

maakte bij hem veel emoties los. En 

een strijder is hij, want op 13 januari 

gaf een oncoloog hem weinig hoop. 

‘U heeft darmkanker met uitzaai-

ing naar de lever en wij hebben ook 

vlekjes op de longen gezien. Wat 

wij gaan doen is levensverlengend. 

Als de chemo niet aanslaat, heb je 

nog één tot twee jaar te gaan’, werd 

hem in bijzijn van zijn familie verteld. 

Voor Jeffrey, jarenlang steunpilaar 

in het eerste elftal van Asperen, het 

moment om de rug te rechten. ,,Ik 

weet dat het moeilijk wordt, maar 

heb die man meteen verteld dat 

deze jongen het tegendeel gaat 

bewijzen. Zo heb ik er tot nu steeds 

ingestaan. Deze strijd ga ik winnen.”

LEERDAM – De 

zoektocht van 

Leerdam Sport’55 

naar een nieuwe 

hoofdtrainer kreeg begin mei dan 

toch een succesvolle afronding 

met het vastleggen van Beyhan 

Konak (zie foto). Die zoektocht 

was namelijk in maart van dit jaar 

noodgedwongen verlengd, toen de 

club via de sociale mediakanalen 

kenbaar had gemaakt dat de kan-

didaat voor het hoofdtrainerschap 

had afgezegd en de vacature op-

nieuw open was gesteld.

Een maand later kwam er dan toch 

witte rook vanaf de Quirinus de Pal-

OPTIMISTISCH
Kleijn spreekt vooral zijn familie 

steeds moed in. ,,Telkens als wij 

naar het ziekenhuis gingen zei ik 

bij de ingang losjes ‘ga maar van 

het ergste uit, dan kan het alleen 

maar meevallen’. Mijn chirurg is ook 

optimistisch. ‘Wij gaan dit regelen. 

Voor mij is dit een klusje zoals jij in 

je werk een cv-ketel aansluit, dage-

lijkse routine.’ Hij zegt niet dat ik he-

lemaal schoon word, maar hij stelt 

dat mijn leven met tien tot twintig 

jaar kan worden verlengd. Ik leer in 

korte tijd wel meer te genieten van 

het leven. Leuke dingen doen met 

de kinderen en plezier in het voet-

bal houden.” 

Onlangs reed hij samen met zijn 

vrouw vanuit het ziekenhuis over 

de Lingebrug Leerdam binnen. “Ook 

Trudy wordt positief. ‘Jij bent zo op-

timistisch. Jij gaat straks je tweede 

seizoen als hoofdtrainer in en pakt 

het weer volledig op’.” Jeffrey Kleijn 

heeft de datum van 7 augustus 

2021 in zijn agenda omcirkeld. Op 

die zaterdag roept hij zijn spelers-

groep voor het eerst bijeen, want hij 

heeft nog iets moois neer te zetten 

bij Asperen.

Heel Asperen leeft mee met hoofdtrainer Jeffrey Kleijn. Bij de eind 

april 34 jaar geworden Leerdammer is in de tweede week van januari 

2021 darmkanker met uitzaaiing naar de lever geconstateerd. Maar de 

oefenmeester is er heilig van overtuigd dat hij de ziekte gaat overwinnen.

Leerdam Sport’55 gaat de voetbaljaargang 2021-2022 in met een 

nieuwe hoofdtrainer. Beyhan Konak treedt aan als opvolger van Yoni 

Sahertian, die drie seizoenen bij de vierdeklasser werkzaam is geweest. 

Maar ook op accommodatiegebied gebeurt er voldoende bij de club.

melaan. Beyhan Konak (42), woon-

achtig in Tiel waar hij speelde voor 

TEC en Theole, meldt zich straks 

in de voorbereiding op het nieuwe 

seizoen als keuzeheer die moet 

gaan trachten om Leerdam Sport 

weer op te stuwen in de vaart der 

voetbalvolkeren. Zijn voorganger 

Yoni Sahertian, die aan de slag gaat 

bij het eveneens in de vierde klasse 

uitkomende Kamerik, meldde na-

melijk in de aanloop naar het kort-

stondige seizoen 2020-2021 dat 

Leerdam Sport een stap omhoog 

moest maken. Konak, die in de 

jeugdopleiding van FC Den Bosch 

actief was als speler, heeft ook als 

trainer bij TEC en Theole gewerkt.

KREDIET
Leerdam Sport hoopt op termijn de 

vruchten te plukken van het jeugd-

beleid en de doorstroming van de 

talenten vanuit de opleiding naar 

de eerste selectie. Wel maakte de 

club inmiddels bekend dat Lafayet-

te Leerdam het komende seizoen 

die spelersgroep zal komen ver-

sterken. Lafayette (24), een aan-

valler die ook als middenvelder uit 

de voeten kan, komt over van Faja 

Lobi KDS uit Utrecht. Hij speelde 

eerder voor SV Nieuw Utrecht en 

Papendorp. 

Op accommodatiegebied is er 

ook goed nieuws te melden. De 
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gemeenteraad van Vijfheeren-

landen is akkoord gegaan met 

het verstrekken van een krediet 

voor het nieuwe clubgebouw 

van Leerdam Sport’55, ontwor-

pen door Eric van Beuningen van 

Croonen Architecten. Voorzitter 

John Boekelman van de Leer-

damse club ontvouwde al eerder 

het tijdspad: ,,De planning is nog 

steeds dat de gehele bouw en 

aanleg is afgerond bij de start van 

het seizoen 2022-2023 en wij 

dan over een schitterend nieuw 

complex beschikken. Ik ben er-

van overtuigd dat wij met Leer-

dam Sport, met de uitstraling van 

een mooi en modern complex in 

de groeiwijk Broekgraaf en ook 

daarbuiten, weer een bloeiende 

vereniging gaan worden.’’
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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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06 53729991  |  Heukelum

metselbedrijf Wij feliciteren v.v. 
Heukelum met het 
90-jarig jubileum!PRONK
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Coop van der Vliet
feliciteert v.v. Heukelum 

met het 90-jarig
jubileum

Prins Bernardstraat 32
4161 AM Heukelum

vandervliet.heukelum@coop.nl
0345-617633

0251213.pdf   1 3-5-2021   10:42:54

SUPPORTERSVERENIGING D.O.S.
FELICITEERT V.V. HEUKELUM

MET HAAR 90 JARIG JUBILEUM!
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TMSupport | Suzanne Vis
Prins Willem-Alexanderstraat 7A | 4161 AN te Heukelum | 06-17860452 | svis@tmsupport.nl

TMSUPPORTFELICITEERT V.V.HEUKELUMMET HET 90-JARIG JUBILEUM!
www.TMSupport.nl 
Wilt u liever ondernemen dan boekhouden?

0251252.pdf   1 7-4-2021   11:48:16

Scoort in 

de regio! 

0345-651635 | WWW.VG-MAKELAARDIJ.NL

0252671.pdf   1 30-3-2021   20:27:59

https://www.vanhouwelingen.net/
https://www.kostermanhoveniers.nl/
mailto:info@kostermanhoveniers.nl
https://www.klein-stucen.nl/
mailto:info@klein-stucen.nl
tel:+31 85 4863740
mailto:info@marantec.nl
https://www.marantec.com/
mailto:vandervliet.heukelum@coop.nl
mailto:svis@tmsupport.nl
https://www.tmsupport.nl/
https://www.vg-makelaardij.nl/
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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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Voetbalvereniging H.V.V. D.O.S. (Heukelumse Voetbal Vereniging Door 

Oefening Sterk) werd op 26 april 1930 in café ‘De Sport’ opgericht 

door een groepje sportminnende Heukelumers. De 45 leden van het 

eerste uur hadden toen niet kunnen vermoeden dat hun vereniging 

91 jaar na dato nog zou bestaan.

HEUKELUM – Als 

het coronavirus 

niet zo om zich 

heen had gegre-

pen, was het bij Heukelum ruim 

een jaar geleden al groot feest 

geweest. Het zit er allemaal nog 

even niet in, maar er komt een 

moment dat de club het jubile-

umfeest met alle leden, vrijwil-

ligers, donateurs, sponsors en 

supporters gaat vieren. 

Meer dan honderd jaar geleden 

leek het erop dat er in Heukelum 

in 2020 het 100-jarig bestaan 

zou kunnen worden gevierd. Op 

woensdag 21 april 1920 werd in 

Heukelum na een initiatief van 

G. Lakerveld een sportvereni-

ging opgericht onder de naam 

D(oor) O(oefening) S(terk). Het 

doel van de vereniging was 

voetbal, alsook gymnastiek en 

atletiek te beoefenen. De toe-

komst leek veelbelovend omdat 

in het jaar van oprichting zelfs 

een tweede elftal actief werd. 

Maar niets was minder waar. He-

laas voor voetbalminnend Heu-

kelum stond op 22 januari 1921 

een heel vervelend bericht in de 

krant: ‘Naar we vernemen gaat 

de sportvereniging ‘Door Oe-

fening Sterk’ zich voornamelijk 

toeleggen op de beoefening van 

gymnastiek en atletiek’. Voet-

bal was niet mogelijk omdat de 

club niet beschikte over een ge-

schikt veld. 

De Heukelumers zaten na die 

mislukte eerste poging echter 

niet stil en richtten enkele jaren 

later opnieuw een voetbalver-

eniging op. Nu werd ‘De Storm-

vogels’ de naam. Een nieuwe 

vereniging met dezelfde pro-

blemen als zijn voorganger. Op-

nieuw bleek er geen veld voor 

deze nieuwe club voorhanden. 

De terreinen lagen in Heukelum 

dus niet voor het opscheppen 

en geld nog veel minder. Geruis-

loos zijn de moedig uitgevlogen 

‘Stormvogels’ tenonder gegaan.

EINDELIJK RAAK
Bij de derde poging, op 26 april 

1930, was het wel raak. De voet-

balvereniging H.V.V. D.O.S. werd 

opgericht. De openingswed-

strijd tegen AVV uit Asperen 

werd met 1-3 verloren. In 1934 

was het eerste kampioenschap 

in de clubgeschiedenis een feit. 

Op de voorlaatste speeldag 

wordt met 2-2 gelijkgespeeld 

tegen nummer twee, M.V.V. 

(Meerkerk). Zondag 8 april 1934, 

op de laatste speeldag kan de 

kampioensvlag in top bij een 

gelijkspel of een overwinning. 

De D.O.S.-spelers laten er geen 

misverstand over bestaan en 

verpulveren N.S.V. met 11-0. Het 

kampioenschap in de tweede 

klasse A van de B.V.B. is binnen. 

Dan volgt een zwarte bladzijde. 

Op 25 januari 1945 valt de gehei-

me ‘Feldpolizei’ uit Utrecht op 

Heukelum stelt groot jubileumfeest nog even uit

Eén van de eerste kampioensteamsDe opening van het veld van Heukelum in 1930.

adressen in Leerdam, Heuke-

lum en Asperen binnen. Arend 

Zeemering, Evert Nool en Mari-

nus Visser van de Heukelumse 

KP-ploeg (knokploeg) worden 

opgepakt en later ter dood ge-

bracht. Het zal een grote indruk 

maken op de bewoners van 

het doorgaans zo rustige stad-

je. H.V.V. D.O.S. heeft één oor-

logsslachtoffer te betreuren, 

Adrianus (Janus) van Berk. Van 

Berk moet in de oorlog van de 

bezetter met een aantal Heu-

kelumers werken aan de rijks-

weg door de Tielerwaard. Bij 

de werkzaamheden worden de 

werklieden beschoten door ge-

allieerde vliegtuigen. Janus van 

Berk komt hierbij om het leven. 

Onlangs, op 4 mei, werd Van 

Berk door leden van vv Heuke-

lum weer herdacht.

KNVB
Om deel te nemen aan compe-

titiewedstrijden was het nood-

zakelijk om lid te worden van de 

KNVB. Deze bond maakte in 1946 

echter duidelijk dat er een andere 

naam dan D.O.S. gekozen moest 

worden omdat er ook in Utrecht 

een club was met die naam. De 

naam v.v. Heukelum was een feit. 

Het terreinprobleem was in 1956 

defi nitief achter de rug met de 

opening van een heus nieuw ei-

gen voetbalveld en een gebouw 

met twee kleedkamers en een 

aparte ruimte voor de scheids-

rechter (bij de Heukelumers be-

ter bekend als het legendarische 

‘Praathuis’). Later is deze locatie 

uitgegroeid tot sportpark ‘De 

Vriezenwijk’. De eerste wedstrijd 

van vv Heukelum op het nieuwe 

veld werd gespeeld tegen een 

elftal van de Rotterdamse politie. 

De Heukelumers wonnen met 5-3 

van Hermandad. Grote overbuur 

LRC heeft een tijdje op Heuke-

lums terrein gevoetbald omdat 

het terrein van LRC nog niet aan 

de eisen van de KNVB voldeed. 

Op de buitengewone ledenver-

gadering in 1969 werd met over-

grote meerderheid besloten om 

voetbalvereniging Heukelum een 

zaterdagclub te laten worden. 

Tot dan toe werden er veel wed-

strijden zondags in de morgenu-

ren gespeeld. Na de overgang 

naar het zaterdagvoetbal namen 

ledental en supportersschare in 

omvang toe.

HOOGTEPUNTEN
Een aantal hoogtepunten 

uit het bestaan van de club: 

1978 KNVB-beker: vv Heuke-

lum-Noordwijk 1-3, voor 800 

toeschouwers. 1978 Finale 

Nieuwsbladcup: SVW- vv Heu-

kelum 1 4-1. 1981 vv Heukelum 

opende een nieuwe kantine, 

toen (en nu nog) een van de 

ruimste en mooiste in de omge-

ving. 1982 Finale Nieuwsblad-

cup: Unitas-vv Heukelum 4-1. 

1983 Finale Nieuwsbladcup: 

SVW-vv Heukelum 3-1, met 

2000 toeschouwers. 1984 Op-

richting Supportersvereniging 

D.O.S. (Door Ondersteuning 

Sterk). 1984 vv Heukelum pro-

moveert voor het eerst in haar 

bestaan naar de tweede klasse 

KNVB, door een 2-5 zege bij JPS 

uit Tilburg. 1984 Op de dag dat 

vv Heukelum kampioen wordt, 

verongelukt keeper Chris de 

Jong. De vereniging is in diepe 

rouw. 1985 Finale Nieuwsblad-

cup: vv Heukelum-Rijswijkse 

Boys 6-1, voor 1500 toeschou-

wers. 1986 Finale Nieuws-

bladcup: vv Heukelum-Arkel 

0-2. 1994 De opening van een 

nieuwe ruime bestuurskamer, 

kleedruimtes, douches, ver-

zorgingsruimte en berging. Met 

als omgevings-primeur: vloer-

verwarming. 2003 vv Heuke-

lum degradeert voor het eerst 

in het bestaan naar de vierde 

klasse. 2005 vv Heukelum viert 

in 2005 het 75-jarig bestaan. 

2006 vv Heukelum wordt kam-

pioen in de vierde klasse en pro-

moveert naar de derde klasse. 

In de meer recente geschiede-

nis van de club degradeerde 

Heukelum in 2010 weer naar de 

vierde klasse. Door promoties 

in 2012 en 2017 is Heukelum 

weer terug op het tweede-klas-

seniveau. Een absoluut hoogte-

punt was in 2016 de eindzege in 

het PCC-zaaltoernooi in Gorin-

chem. Voor 1500 toeschouwers 

werd LRC Leerdam verslagen. 

Een groter feest was er zel-

den in Heukelum. In 2018 werd 

de hoofdtribune met nieuwe 

kleedruimten in gebruik geno-

men. In 2020 bestaat vv Heu-

kelum 90 jaar.

FELICITEERT  
V.V. HEUKELUM  

MET HUN 90 JARIGE 
JUBILEUM
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Constructiestraat 4b | 4143 HX Leerdam | www.namgrass.nl
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Track Line B.V.  •  Handelstraat 2  •  Postbus 107  •  4140 AC Leerdam

T  0345-523893  •  F  0345-531722  •  info@trackline.nl  •  www.trackline.nl

 ELKE 
UITDAGING
GAAN WE AAN

Goede wegmarkeringen zijn als een paar extra 
ogen op de weg. Ze helpen bestuurders in het 
verkeer om veilig en ‘snel’ thuis te komen, 
ongeacht de omstandigheden. Dat betekent 
dat ze goed zichtbaar moeten zijn, een lange 
levensduur hebben en voldoende stroef zijn.

SPECIALIST OP HET GEBIED VAN:
>   aanbrengen wegmarkering

>   refl ectiemetingen

>   verwijderen wegmarkering

>   opruwen wegdek

>   reinigen wegdek

>   oppervlakte behandelingen

009_TRA Advertentie A4_v2.indd   2 10-07-15   12:12
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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

0252173.pdf   1 22-4-2021   9:46:11

06-13135721  |  info@sterkenvantuijl.nl
Deken van Baarstraat 2  |  5253 DA Nieuwkuijk  |  www.sterkenvantuijl.nl

0252275.pdf   1 30-3-2021   20:29:23

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!

0252290.pdf   1 10-3-2021   9:59:00

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

0252315.pdf   1 2-4-2021   10:52:24

www.multiwork.nl
debruin@multiwork.nl

0630807015 | Leerdam

Uw klus. Onze uitdaging.

0252909.pdf   1 1-4-2021   12:29:33

Stuijvenberg en Zn.
 0 6 - 4 6 8 3 5 3 1 0   |   I N F O @ S T U I J V E N B E R G . N E T   |   W W W . S T U I J V E N B E R G . N E T

0252923.pdf   1 3-5-2021   10:48:11

WWW.PH-COSMETICS.NL      |      INFO@PH-COSMETICS.NL

Gaanweg 2  |  4214 KA Vuren  |  0183-724 820

PRODUCTION      |      FILLING      |      PRIVATE LABEL

0252973.pdf   1 2-4-2021   10:53:03

R O B E Y S P O R T S W E A R . C O MROBE Y S P O R T S W E A R . C O MR O B E Y S P O R T S W E A R . C O MR O B E Y S P O R T S W E A R . C O M

mailto:info@vadrupak.nl
https://vadrupak.nl/
https://www.trackline.nl/
mailto:info@trackline.nl
https://www.boshuis.nl/
mailto:info@sterkenvantuijl.nl
https://www.sterkenvantuijl.nl/
https://www.idea-nederland.nl/
mailto:info@onderhoudeninstallatie.nl
https://www.multiwork.nl/
mailto:debruin@multiwork.nl
https://www.ph-cosmetics.nl/
mailto:INFO@ph-cosmetics.nl


19

Geldermalsen: Poppenbouwing 3  info@bouwmensen-rivierengebied.nl 

TIMMEREN

METSELEN TEGELZETTEN

RIVIERENGEBIED

Geldermalsen: Poppenbouwing 3  info@bouwmensen-rivierengebied.nl 

TIMMEREN

METSELEN TEGELZETTEN

GEZOCHT:
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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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Over clubtrouw gesproken: Kevin Steenbruggen begint straks aan 

zijn 22ste seizoen bij Herovina. En hij heeft er nog steeds zin in.

Voetbalclub Vuren leeft op. Er staat een kwalitatief goede lichting op. De start van het seizoen 

2020-2021 was hoopvol. Onder leiding van de nieuwe trainer Rick Kolff bleef de ploeg als enige 

in de derde klasse C ongeslagen. Gaan de gouden jaren van rond de eeuwwisseling herleven?

HERWIJNEN – Ke-

vin Steenbruggen 

is een kind van het 

dorp. Zijn vader 

Cor kon ook een heel behoorlijk 

balletje trappen. Het werd me-

teen al duidelijk dat Kevin aardig 

kon voetballen. Het moet dus in 

1999 geweest zijn dat hij in het 

eerste elftal debuteerde. Groot 

voor zijn leeftijd en al gezegend 

met een goede techniek. Later 

combineerde hij dat met een 

dodelijk schot. Bovendien pikt 

hij ook koppend zijn doelpun-

ten mee. Er is niet bijgehouden 

hoeveel doelpunten hij voor zijn 

Herovina maakte. Het moeten er 

rond de 250 zijn. Dat wekte inte-

resse bij hoger spelende clubs, 

vooral aan de overkant van de 

Waal. Kozakken Boys en Achilles 

Veen klopten aan maar werden 

door Kevin Steenbruggen afge-

wimpeld. 

,,Ik werk bij de politie en heb 

vaak wisseldiensten. Bij Herovi-

na kan ik wel eens een training 

overslaan en op zaterdag toch 

gewoon voetballen. Ik was ove-

rigens tijdelijk weg bij de politie 

maar kon het werk niet missen. 

Nu ben ik weer wijkagent. Dit 

keer in het Dordtse industriege-

bied.” 

PROMOTIEKANSEN
Het verhaal van Herovina is in-

middels wel bekend. De ploeg 

heeft het in de derde klasse 

vaak moeilijk, in de vierde klasse 

behoort het tot de titelkandida-

ten. Dat zal komend seizen bij de 

nieuwe trainer Marcel Akkerman 

waarschijnlijk niet anders zijn. 

,,Leuk, een keer een volstrekt 

nieuw gezicht voor de groep. Dat 

kan heel verfrissend werken”, 

verwacht Steenbruggen. Hij her-

innert zich nog wel het seizoen 

dat Herovina eindelijk weer eens 

de stap naar de tweede klasse 

zou maken. Het is tien jaar gele-

den. ,,Er stond bij ons een goede 

groep, maar het ging mis in de fi -

nale tegen GDC. Thuis hadden wij 

het af moeten maken. In Brabant 

VUREN – Voor 

komend seizoen 

sluiten opnieuw 

twee talenten aan. 

De maatjes Stijn Ruwaard (Arkel) 

en Michaël Tahamata (Leerdam 

Sport) zijn meer dan welkom. 

Ruwaard en Tahamata (foto) 

zijn al lang geen vreemden voor 

elkaar. ,,Ik denk dat wij elkaar al 

een jaar of acht goed kennen”, 

vertelt Stijn Ruwaard. ,,Toen Mi-

chaël vanuit Tiel naar Gorinchem 

kwam is hij via school in onze 

vriendengroep gerold.” 

Ruwaard - hij werd begin mei 23 

jaar - wist dat hij ooit nog eens 

samen met Michaël bij dezelfde 

club zou komen. Dat zij elkaar 

bij Vuren zouden gaan treffen, 

is min of meer toeval. ,,Michaël 

gaf als eerste aan dat hij mo-

gelijk zou terugkeren bij Vuren. 

Pas toen ben ik er ook over gaan 

nadenken omdat de kans dat 

ik bij Arkel aan spelen zou gaan 

toekomen steeds kleiner werd.” 

Ruwaard zag met de komst van 

de Unitassers Yoesef Pyla, Ste-

fan van Hulst en Wesley Swets 

de bui al hangen. ,,Dat zijn drie 

verdedigers die op hoog niveau 

hebben gespeeld. Ik was al geen 

basisspeler en ik heb in de spie-

gel gekeken. Nog even overlegd 

met trainer Leon Elands en ook 

hij was eerlijk. Ik zou echt wel wat 

minuten in het eerste kunnen 

gaan maken, maar moest reke-

ning houden dat ik in het tweede 

terecht ging komen.” 

Van Michaël Tahamata begreep 

Ruwaard - hij debuteerde ooit 

op zijn zestiende bij Arkel - dat 

bij Vuren wel ruimte is voor een 

rechtsback. ,,Ik ben het gesprek 

aangegaan en heb voor Vuren 

gekozen, mede omdat ik er een 

aantal spelers ken. Ik train er al 

mee en het is echt een heel leuk 

team. Het is er allemaal zo jong, 

dat ik mij al oud begin te voelen.”

TERUGKEER
Michaël Tahamata komt van de 

Tielse wijk Passewaaij en begon 

met voetballen bij het naburige 

Wadenoijen. Als 13-jarige ver-

trok hij met zijn ouders naar Go-

rinchem. ,,Het leek er even op dat 

ik bij SVW zou gaan voetballen, 

maar met een paar vrienden 

koos ik voor Vuren.” Daar kwam 

hij op zijn zestiende bij het eer-

ste elftal. In 2017 promoveerde 

het team naar de derde klasse. 

,,Ik was veelal middenvelder, 

maar mijn lekkerste wedstrijden 

speelde ik ‘op 6’. Ik beschik over 

een redelijke techniek. Nee, echt 

niet vergelijkbaar met mijn oom 

Simon, van wie ik nog wel eens 

beelden terugkijk. Hij speelde in 

Oranje, ik bij Vuren.” Michaël Ta-

hamata brak in mei 2019 in een 

wedstrijd met Vuren tegen As-

peren heel ongelukkig een enkel. 

Tijdens zijn revalidatie besloot hij 

dat hij wel eens iets anders wilde 

en koos voor Leerdam Sport’55. 

,,Een keer een andere club, met 

nieuwe mensen. Na drie opera-

ties lijk ik nu pas weer de oude. 

Voor Leerdam Sport heb ik niets 

kunnen betekenen. Ik heb er na 

een gesprek met Vuren-trainer 

Rick Kolff voor gekozen om sa-

men met mijn broer Petrus (20) 

terug te keren. Na bijna twee jaar 

kan ik nu eindelijk weer het veld 

op. Ik train heel de zomer door 

om in september weer honderd 

procent fi t te zijn”, aldus een op-

geluchte Tahamata.  

Kevin Steenbruggen toonbeeld van clubtrouw

Maatjes Ruwaard en Tahamata straks samen bij Vuren

ging het met een 6-1 nederlaag 

helemaal mis.” 

In het seizoen 2019-2020 wa-

ren er voor Herovina weer pro-

motiekansen. De ploeg stond in 

de top-drie toen de competitie 

in maart door corona werd af-

gebroken. ,,Ik denk dat er toen 

opnieuw kans was om recht-

streeks of via de nacompetitie 

te promoveren.” Op de laatste 

speeldag destijds in maart, liep 

Steenbruggen in de topper te-

gen Asperen nog tegen een rode 

kaart op. Dat overkwam hem in 

al die voorafgaande jaren wel 

eens vaker. Hij kan slecht te-

gen onrecht en deelt dan ook 

uit. ,,Het kostte mij drie duels 

schorsing. Daarom bleef ik dit 

seizoen in het begin even aan 

de kant.” Voor zijn medespeler 

Jesse van Vliet lag de strafmaat 

rond dat duel hoger. De verdedi-

ger moest een jaar aan de kant 

blijven, maar zijn straf zit er eind 

augustus op zonder dat hij veel 

wedstrijden miste.

Interesse in scherpe prijzen en een hoge service? Maak vrijblijvend een afspraak!
Wij sponsoren ook graag!
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Schreuders Industrie Schreuders Industrie B.V.B.V. 
tel. 0418 - 841 069 

mob. 06 - 21 588 144 

info@schreudersindustrie.nl 

www.schreudersindustrie.nl 
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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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• BOUWMATERIALEN
• TEGELS
• SANITAIR
• SHOWROOM
• BOUWPARTNERSHOP

0183-563044
Info@bpgbuller.nl
www.bpgbuller.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 - 17.00

VOOR DE PROFESSIONAL
 EN PARTICULIER!
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ZELFSTANDIG ONDERNEMER 
IN DE ZORG? 

SLUIT JE AAN BIJ ÉÉN VAN ONZE MAATSCHAPPEN! 

 
 

 

0183 640008 
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www.veltion.nl 

 
 

 

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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Lassersbedrijf G. Blom
Gespecialiseerd laswerk voor alle diameters pijpleidingen

Roerdompstraat 4, 4209 BM Schelluinen  |  tel. 0651066178
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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
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Sportfysiotherapeut Kevin Gereke
06-41344204

  kevingerekefysio@gmail.com

KRUISBANDSPECIALIST
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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

21

Schelluinen wil komend seizoen voor de prijzen gaan

Initiatief leidt tot opmerkelijke opmars van ASV Arkel

SCHELLUINEN - 

Richard van Gils 

(47) loopt over van 

v oe t b aler var ing . 

Hij speelde maar liefst 350 wed-

strijden in het betaalde voet-

bal bij achtereenvolgens RBC 

Roosendaal, FC Eindhoven en 

Helmond Sport. Hij bouwde af in 

Gorinchem bij het zondagteam 

van Unitas. Via Gorcumer Cees 

Lagendijk rolde hij het trainers-

vak in. ,,Bij SteDoCo 2 deed ik er-

varing op en via de zaterdagtak 

van Unitas en Altena raakte ik 

verslingerd aan het zaterdag-

voetbal. Het uitstapje naar zon-

dagclub Oosterhout was prima, 

maar helaas vielen in het twee-

de seizoen de resultaten tegen 

en werd mijn contract niet ver-

lengd.” 

Hij stapte op de drempel van het 

coronatijdperk in als trainer van 

Schelluinen. Van Gils had al een 

contract met ingang van 1 juli 

2020 op zak, maar in de tweede 

week van 2020 zat hij op Scalu-

ne al op de tribune. De club had 

hem door het plotselinge ver-

trek van trainer Philip den Haan 

eerder nodig. Het duurde maar 

even, want een maand later 

ging de competitie op slot. 

Dit seizoen begon Schelluinen 

met een nederlaag tegen Har-

dinxveld, maar won vervolgens 

driemaal op rij. ,,Het zag er goed 

uit en daar bouwen wij natuur-

lijk op door. Ik vind dat wij straks 

wel voor een ereplaats moeten 

gaan. Er staat een goede selec-

tie, hoewel ik even dacht dat wij 

er een echte spits bij zouden 

moeten krijgen. Aan de andere 

kant kunnen Pascal van Delden, 

Damien de Jong, Menno Dek-

ker en Yannick de Bondt op die 

positie staan. Wij kunnen met 

die jongens ook op de ‘nummer 

10’ positie schuiven. Alle linies 

zijn goed bezet. Conditioneel 

worden ze straks echt goed.” 

Van Gils is blij met de komst van 

Yannick de Bondt. ,,Hij heeft 

zich razendsnel aangepast. Het 

is een jongen die bij Groot-Am-

mers altijd op een te laag ni-

veau heeft gespeeld. Ik schat 

in dat hij zelfs het niveau van de 

eerste klasse zou kunnen aan-

tikken. Schelluinen gaat veel 

plezier aan hem beleven.”

VARIATIE
Bij Schelluinen zoekt men op dit 

moment, zoals alle clubs, naar 

variatie. ,,Op de zaterdagen 

willen wij wel eens wat anders 

doen dan een voetbalspelletje. 

Wij hielden al eens een bos-

loop of speelden voetvolley. Via 

onze fysio hadden wij een boks-

training. Deze periode vraagt 

wel veel van een trainer, maar 

als ik word beloond met een 

goede opkomst, dan weten mijn 

assistent Menno Beusekamp 

en ik waar wij het voor doen. Ik 

hoop dat Menno wordt beloond 

met deelname aan de trainers-

cursus UEFA B.” 

Van Gils werkt met zijn nieuwe 

spelersgroep al aan de voor-

bereiding op het komende sei-

zoen. ,,Wanneer wij in augustus 

herstarten is nog niet duidelijk, 

want er zijn nogal wat discus-

sies over het moment dat het 

negende Rob Colijn Memorial 

Richard van Gils is ambitieus. Hij wil straks als trainer met 

Schelluinen voor de prijzen gaan. De Brabander was eerder trainer 

van onder meer Unitas-zaterdag en Altena. Op Scalune is Menno 

Beusekamp zijn assistent.

Onder leiding van trainer Richard Smaal begon 

Arkel in 2017 aan haar opmars. Zijn opvolger 

Leon Elands gaf er een knap vervolg aan. 

Opmerkelijk is dat de twee kampioenschappen 

op rij tegen het Gorinchemse Unitas en SVW 

werden binnengehaald. Clubs waar men in 

Arkel altijd zo tegenop had gekeken.

ARKEL – Vanaf 2017 

begonnen dus de 

sportieve succesja-

ren voor de steeds 

verder groeiende Arkelse club. 

Door een initiatief van speler San-

der Dekkers, die via een groepsapp 

veel vertrokken talenten bewoog 

terug te keren naar sportpark 

Schoonzigt, ontstond een team dat 

de vierde klasse snel ontsteeg. 

Na twee kampioenschappen heeft 

Arkel op dit moment de status van 

tweedeklasser. Het werk van San-

der Dekkers, boezemvriend van 

Frenkie de Jong, leverde dus de 

gewenste resultaten op. In deze 

periode gaf Frenkie de Jong Arkel 

met zijn transfers naar Ajax en in 

2019 naar Barcelona landelijke be-

kendheid. Journalisten en televi-

sieploegen duikelden over elkaar 

heen om in het dorp mensen aan 

te spreken die de hand in het ta-

lent van de zoon van John de Jong 

en Marjon Schuchard hebben ge-

had. Frenkie was na Kenny Ander-

son (RKC) de tweede dorpeling die 

een profcontract, eerst bij Willem 

II, afdwong. Waar Ajax, dat Frenkie 

voor één euro van Willem II over-

nam, het grote geld voor Frenkie 

ophaalde, kregen Willem II en RKC 

ook een miljoeneninjectie voor 

het bedongen doorverkooprecht. 

Frenkie vertrok al voor zijn tiende 

jaar bij ASV Arkel, dat daarom bij 

een transfer geen recht heeft op 

een opleidingsvergoeding. 

BONUSSPELERS
ASV Arkel is formeel op 1 oktober 

1956 opgericht. Eerder werd er al 

vanaf 1928 gevoetbald. Dertien 

jaar later werd de club, in het be-

gin van WOII, opgeheven. In 1961 

begon het sportpark van ASV 

Arkel, na de doorstart, echt vorm 

te krijgen. Allerlei acties zorgden 

voor fi nanciële armslag, waarbij 

zelfs het volplakken van spaar-

kaarten van het populaire was-

middel Persil het positief saldo 

deed oplopen. In 1979 vierde het 

hele dorp het eerste kampioen-

schap van de club. Daarna volg-

den promoties en degradaties 

elkaar op. In 2015 handhaafde 

Arkel zich voor het eerst een sei-

zoen langer in de derde klasse. In 

2016 kreeg de club van de opge-

heven gemeente Giessenlanden 

een stevige bruidsschat mee. Er 

werd niet, zoals bij andere clubs, 

geïnvesteerd in een kunstgras-

veld. Er werd gekozen voor een 

brede opwaardering van de ge-

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.
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bouwen. Kunstgras heeft bij Arkel 

(nog) geen prioriteit.

Leon Elands kijkt met zijn ploeg 

uit naar een nieuwe start in de 

tweede klasse. Niet alleen de 

spelers die terugkeerden zijn een 

versterking voor het team. Arkel 

kreeg er in de afgelopen zomer 

met de Unitassers Yoesef Pyla 

en Stefan van Hulst nog twee 

bonusspelers bij. ,,Zij zaten bij 

ons in een andere vriendenapp. 

Evenals Wesley Swets zouden 

zij met Unitas-zondag nu in de 

derde divisie kunnen uitkomen. 

Ook zij kiezen niet meer voor de 

centjes maar willen gewoon met 

hun vrienden voetballen”, vertelt 

Sander Dekkers. Onlangs was 

Wesley Swets bij Arkel voor het 

eerst op de training. Toen was 

het oude clubje voor het eerst 

weer compleet.

gaat plaatsvinden. Dat staat in 

augustus weer vroeg gepland. 

Het lijkt ons handiger om dit 

toernooi naar het einde van het 

seizoen te verplaatsen.” Schel-

luinen verliest middenvelder 

Robin Boekhout. Hij stopt voor-

alsnog. De doelmannen Olaf 

Slob en Robin Zonneveld Piek 

vertrekken. De jonge doelman 

Nick den Haan komt van Kozak-

ken Boys. Hij moet met Rick de 

Groot en Rowan Sanders gaan 

uitmaken wie er onder de lat 

komt. 
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WINKELCENTRUM EUROPAPLEIN,
DAAR MOET JE ZIJN !!! 

volg ons op facebook.com/europapleinleerdam en twitter.com/Europaplein4142

Kijk op onze website www.europaplein.nl

TEEUW
LEERDAM
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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.
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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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Beheerder Ab Donga van het fonkelnieuwe Glaspark is een groot deel van de dag op het 

sportcomplex. Naast zijn offi ciële functie op het park keert hij vanaf augustus terug als 

teammanager van het eerste elftal van LRC Leerdam. 

Raymond van Driel, eigenaar van de Flex-Groep, voelt zich thuis 

bij LRC Leerdam. Met zijn onderneming sponsort hij het liefst in de 

breedte. De jeugd heeft daarbij zijn voorkeur. 

LEERDAM - Ab 

Donga - hij begon 

als voetballer bij 

Leerdam Sport - 

startte dertig jaar geleden als 

vrijwilliger bij LRC Leerdam op 

sportpark Bruinsdeel als leider 

van het elftal van zijn zoon Jan. 

,,Al snel voelde ik mij betrok-

ken bij de club. En toen ik werd 

gevraagd om iets meer voor 

de club te doen, kon ik eigenlijk 

nergens nee tegen zeggen.” 

Donga werd bestuurslid bij 

LRC Leerdam met in zijn por-

tefeuille het aansturen van de 

groep die zich bezighield met 

het terrein en de opstallen. Op 

zaterdagmorgen bezette hij de 

commissiekamer. En hij werd 

secretaris van de Stichting 

Topsport LRC. Drie jaar geleden 

heeft hij zijn taken hiervoor na 

zeventien jaar overgedragen. 

,,Ik blijf op de achtergrond wel 

klankbord voor de nieuwe com-

missie.” 

Zes jaar lang was Donga team-

manager van het eerste elftal. 

,,Ik heb de keuze gemaakt daar-

mee te stoppen, maar ik miste 

het enorm. Anderen geef ik de 

ruimte mijn taken in te vullen.” 

Donga bleef wel lid van het be-

stuurlijk platform dat het nieu-

we bestuur adviseert. ,,Ik stak 

op het hoogtepunt meer dan 

dertig uur per week in LRC. Een 

nadeel is dat ik ook van ande-

ren verwacht dat ze iets voor 

de club doen.” 

Nu het nieuwe sportcomplex 

er fysiek staat, vindt Donga 

het logisch dat hij daar de su-

pervisie over krijgt. Zijn wens 

ging in vervulling. Donga is door 

Stichting Glaspark aangesteld 

als beheerder. ,,Ik werk op het 

Glaspark samen met negen 

trotse mannen, vrijwilligers 

die het complex in topconditie 

houden. Ik ben er dagelijks om 

kwart over acht tot twaalf uur.”

TEAMMANAGER
De rol van teammanager wordt 

tegenwoordig anders ingevuld. 

,,Vroeger was je de man van de 

spullen. Je gooide de tas in de 

kleedkamer zodat de spelers 

zich konden omkleden. Na de 

wedstrijd bracht je de vuile was 

naar de wasvrouw. Dat was het 

wel zo’n beetje.” Vanaf het sei-

zoen 2021-2022 pakt hij zijn 

baantje als teammanager op 7 

augustus weer op. ,,Ik doe dit 

onder de voorwaarde dat Lou-

is Struijk ook terugkeert. Wij 

vormden zes jaar lang een fi jn 

duo. Op de jaren met trainer 

Marcel van Steenis kijk ik met 

het meeste plezier terug. Wij 

draaiden altijd bovenin mee. 

In Friesland promoveerden 

wij naar de hoofdklasse. Met 

Marcel heb ik een vriendschap 

overgehouden.” 

Het Glaspark is een totaalpark 

voor voetbal (LRC) en hockey 

(HCL). ,,Mogelijk dat er nog cros-

sfi t van onze voormalig LRC-spe-

ler Huub Visscher bijkomt.” Ook 

voor de Stichting Samen Doen 

is er mogelijkheid voor activitei-

ten. Voetbalclub Leerdam Sport 

en korfbalvereniging Ter Leede 

zouden ook deelnemen, maar 

haakten af. De school Heeren-

landencollege komt met twee-

duizend jongeren sporten.

EXTRA VELD
Het Glaspark krijgt mogelijk 

uitbreiding met een vijfde veld. 

Daarvoor is al grond aangekocht 

door de gemeente. Voor de rea-

lisatie is het nog wachten op het 

moment dat het ledental ver ge-

noeg is doorgegroeid. ,,Ik dacht 

dat er nog drie teams bij moeten 

komen.” Ab Donga - hij krijgt 22 

mei offi cieel pensioen - zit eind 

april na een kniereconstructie 

thuis op de bank. ,,Ik heb met een 

regeling vorig jaar al uit kunnen 

treden na 35 dienstjaren bij de 

Ab Donga gepassioneerd beheerder op Glaspark

Flex-Groep maatschappelijk sponsor bij LRC Leerdam

LEERDAM - LRC 

Leerdam voelt voor 

Raymond van Driel 

als een warm bad. 

,,Het zit bestuurlijk goed in elkaar. 

De contacten met de sponsorcom-

missie zijn uiterst correct. Ik vind 

het van groot belang dat alle jeugd 

onder goede omstandigheden en 

met goede trainers kan sporten.” 

De businessclub van LRC Leerdam 

ontwikkelt zich goed. De nieuwe ac-

commodatie gaat de club uiteraard 

verder vooruithelpen. 

Van oorsprong heeft Van Driel een 

rood-wit Leerdam Sport-hart, want 

hij is in ‘West’ opgegroeid, Achter 

de Pijp. ,,Toen mijn zoon Mels met 

zijn vriendjes bij LRC Leerdam ging 

voetballen, raakte ik aan deze club 

verslingerd. Mels is geen wonder-

voetballer, maar hij heeft er veel 

plezier in met zijn vrienden.”

Van Driel komt uit een doorsnee 

arbeidersgezin en door hard te wer-

ken heeft hij het nu wellicht wat be-

ter dan een ander. ,,Ik vind dat kin-

deren altijd gelijke kansen moeten 

krijgen. Het mag niet zo zijn dat als 

je ouders er bijvoorbeeld een ben-

de van hebben gemaakt, je als kind 

niet kan sporten. In de zomer van 

2019 stelde ik vast dat sommige 

kinderen, omdat de ouders het niet 

konden betalen, niet in de bus mee 

op schoolreisje mochten. Ik vind dat 

schandalig. Ik heb dat ter plaatse 

geregeld. Die kinderen kunnen er 

toch niets aan doen.”

SCHAKELEN
Raymond van Driel heeft zijn roots 

zoals veel Leerdammers, bij de 

Glasfabriek. Ruim 23 jaar werkte hij 

bij Leerdams trots. In ploegendienst, 

zes dagen op, vier dagen af. Op zijn 

vrije dagen stapte hij op de vracht-

wagen en huurde al chauffeurs in. 

,,Ik werkte op de Glasfabriek maar 

had toen ook al vijftien man perso-

neel. In de toptijd had ik zeventig 

chauffeurs op de lijst. Feitelijk had 

ik een detacheringsbureau en zette 

de chauffeurs weg bij transportbe-

drijven. Later combineerde ik dat 

met mijn eigen transportbedrijf, dat 

nu als een stevige onderneming 

goed draait.”

Terug naar de tegenstelling in de 

maatschappij. ,,Als dat ook al bij 

het sporten begint, dan heb ik daar 

verschrikkelijk veel moeite mee. 

Alle kinderen moeten gelijke kan-

sen krijgen. Dat is de reden dat ik 

mij via mijn bedrijf inzet voor het 

jeugdvoetbal bij LRC Leerdam. 

Waar mogelijk help ik ook de an-

dere stadsclub, Leerdam Sport, 

waar mijn zoon is begonnen met 

voetballen. Nog beter zou zijn 

ENERGIEWEG 17E 4143HK LEERDAM  •  06 48 33 74 93  •  info@flex-groep.nl
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glasfabriek. De laatste periode 

was ik er kwaliteitscontroleur.” 

Via een app op zijn telefoon kan 

hij in de gaten houden wat zich 

op het Glaspark afspeelt. Hij kan 

op afstand ook veel functies, 

zoals de veldverlichting in drie 

standen, het scorebord en veel 

functies in het gebouw bedie-

nen. ,,Het is zo jammer dat wij 

het nieuwe park pas drie keer 

offi cieel hebben kunnen gebrui-

ken voordat corona in oktober 

opnieuw toesloeg. Een offi ci-

eel openingsfeest moet nog 

plaatsvinden.”

als van overheidswege geregeld 

wordt dat ieder kind kan sporten. 

En dan maakt het niet uit of ze een 

hoofddoek dragen, geel, groen of 

paars zijn. Iedereen moet aan dit 

groepsproces kunnen meedoen.” 

Hij vervolgt: ,,Ik verwacht dat LRC 

Leerdam na de ingebruikname van 

het Glaspark met dat bijzonder 

fraaie clubgebouw, een nog duide-

lijker regiofunctie gaat krijgen. De 

uitstraling van een amateurclub 

als LRC Leerdam was door de re-

sultaten uit het verleden al profes-

sioneel en dat wordt in de nieuwe 

situatie alleen maar versterkt.” 

Van Driel geniet met volle teugen 

van het fonkelnieuwe Glaspark. 

,,Daar liggen ook zakelijk moge-

lijkheden. Ik kan een keer fl ink 

wat relaties meenemen naar een 

thuiswedstrijd. Altijd goed om el-

kaar eens in een andere omgeving 

te ontmoeten.”
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Kom jij ons 
team versterken?

Bekijk de vacatures op de website
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  “Meer dan 45 jaar aandacht voor uw auto”
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Bezorg- en Afhaaltijden:
maandag:    Gesloten
dinsdag:    16:00 - 23:00
woensdag:    16:00 - 23:00
donderdag:    16:00 - 23:00
vrijdag:    16:00 - 00:55
zaterdag:    16:00 - 00:55
zondag:    16:00 - 20:30

Dorpsplein 5
4231 BA Meerkerk

0183 359 555

WWW.PIZZERIAMEERKERK.NL
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Klant: Datum: 23 - 07 - 2013

 Akkoord:

 ...............................................................
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 Akkoord na wijziging:
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(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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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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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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De Viaanse voetbalclub Brederodes bestaat 100 jaar. Veel ruimte 

om dat te vieren is er niet bij de club die in de levens van veel families 

centraal staat. Zoals bij de familie Lukassen: Gert Lukassen (73) is al 

tientallen jaren lid. Naast hoofdsponsor is hij ook trotse supporter 

van kleinzoon Renzo (15).

Sjaak de Wild is een alleskunner in de regionale voetbalwereld. De voormalig doelman 

is scheidsrechter in de subtop van het amateurvoetbal, jeugdtrainer bij SV Meerkerk en 

keeperstrainer bij Asperen en Lekvogels.

VIANEN - Groen-

te, fruit en voetbal 

spelen een voor-

aanstaande rol in 

het leven van Gert Lukassen. De 

directeur van Lukassen AGF trad 

in de voetsporen van zijn vader, 

die in 1945 begon met het ven-

ten van aardappelen, groenten 

en fruit. Inmiddels zijn ook de zo-

nen van Gert actief in het bedrijf, 

dat hoofdsponsor is van Brede-

rodes. Natuurlijk bij Brederodes, 

verzekert Gert: ,,Dat is mijn club, 

dat is niet zo moeilijk.’’

Met de merknaam Ready to Eat 

was de onderneming van Gert 

Lukassen ook enige tijd als rugs-

ponsor actief bij FC Utrecht. Het 

voetbalbloed dat bij hem door 

de aderen vloeit, gaf hij ook door. 

Een zoon voetbalt nog bij Brede-

rodes, de ander heeft zijn hart 

verpand aan Ajax. Gert: ,,Daar kan 

ik me wel in vinden, maar ik kom 

ook graag bij FC Utrecht.’’

KARATE
Ook kleinzoon Renzo kreeg de 

voetbalgenen doorgegeven. De 

15-jarige is momenteel voetbal-

ler in de JO17 van Brederodes. 

En opa, zo vertelt de jongeling 

lachend, is zijn trouwe suppor-

ter. ,,Als het even kan, staat hij 

zeker langs de lijn. Het is wel 

bijzonder om in een shirt te spe-

len waarop Lukassen staat of 

Ready to Eat. We hebben ook 

trainingspakken gekregen.’’

Voordat Renzo zo’n zes jaar ge-

leden zijn eerste stappen op het 

MEERKERK – Of 

hij nog niet ge-

noeg doet in de 

voetbalsport, is De 

Wild sinds twee jaar bestuurslid 

bij de Gorinchemse Scheidsrech-

tersvereniging (GSV). ,,Ik houd 

mij bezig met spelregeluitleg aan 

de clubs en maak deel uit van de 

molestatiecommissie.” Maar het 

leven van de 50-jarige De Wild is 

ook een opeenstapeling van te-

genslagen. In 1988 was hij betrok-

ken bij een zwaar ongeval op zijn 

werk als monteur van roldeuren, 

waardoor hij twee jaar niets kon 

doen. ,,Ik viel vanuit een hefbakje 

negen meter naar beneden. Ik lag 

er heel slecht bij.”

De datum 27 november 2015 zal 

De Wild nooit meer vergeten. ,,Ik 

had de wedstrijd Focus’07 tegen 

Wieldrecht gefl oten. Op weg naar 

huis belandde ik na een inhaal-

manoeuvre in de polder in mijn 

geboorteplaats Hei- en Boeicop 

met de auto op zijn kop in een die-

pe sloot. Ik heb de dood in de ogen 

gekeken, maar kon op het laatste 

moment een raam uit mijn volledig 

volgelopen auto schoppen en op 

het droge komen.” 

In 2019 ging het weer eens mis. 

Tijdens zijn werk reed een Poolse 

werknemer hem van zijn ladder 

af. ,,Ik viel weer naar beneden en 

landde keihard precies op een 

deel van mijn been waaraan ik in 

2017 was geopereerd. Ik kreeg 

slijtage net onder mijn knie en 

daar is toen een plaat ingezet. 

Van binnen is dat een heel kunst-

werk geworden. Maar toen ze het 

na die val open moesten maken, 

bleken de bouten in het been af-

gebroken.”

KRAAKBEEN
Eind oktober vorig jaar kon de 

nieuwe ingreep eindelijk plaats-

vinden, maar daarvoor moest De 

Wild wel naar Maastricht. ,,Daar 

is een stuk van het bot afgehaald. 

Door het onderbeen heen is een 

systeem aangebracht waarmee ik 

zelf het bot dichter bij elkaar kon 

draaien zodat nieuw kraakbeen 

aangemaakt kan worden.” Vanaf 

Kerstmis hoopte De Wild dat hij vol 

met de revalidatie kon beginnen. 

,,Het zat toen even tegen. Inwen-

dig gingen de wonden ontsteken. 

Ik kon even helemaal niets, maar 

half januari kon ik eindelijk aan 

mijn echte herstel gaan werken. 

In februari bleef de aangroei van 

kraakbeen rond het stalen frame 

in mijn been nog wat achter.” 

Vanuit het ziekenhuis in Maas-

tricht kwam het advies even 

Familie Lukassen is verweven met Brederodes

Sjaak de Wild hoopt snel weer te fl uiten

voetbalveld zette, ontdekte hij 

karate. Maar inmiddels is hij ver-

knocht aan de balsport. Al was 

het de afgelopen maanden wel 

even behelpen, zonder wedstrij-

den tegen andere clubs. ,,Geluk-

kig mochten we wel trainen en 

onderling wedstrijden spelen. 

Dat is wel grappig, maar hopelijk 

mogen we snel weer tegen ande-

re verenigingen spelen. Dan gaat 

het tenminste nog ergens om’’, 

aldus Renzo Lukassen.

Heeft de jongeling nog een voet-

baldroom die hij najaagt? ,,Ik hoef 

niet naar Manchester City ofzo’’, 

merkt hij nuchter op. Het eerste 

elftal van Brederodes vertegen-

woordigen houdt hem ook nog 

niet echt bezig. ,,Nee, ik vind het 

gewoon leuk om te voetballen. 

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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Kooijman Vianen feliciteert 

v.v. Brederodes met 

het 100-jarig jubileum!

Al sinds 1959 een echt 
familiebedrijf en een begrip in 
de regio. Wij staan voor kwaliteit 
en persoonlijke aandacht.
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Gezellig met mijn vrienden op het 

veld staan en lol maken. En win-

nen, dat maakt het natuurlijk ook 

wel leuk.’’

Aan de jubileumviering kan Bre-

derodes als gevolg van de coro-

namaatregelen dit jaar niet veel 

doen. Zo was er een drive-thru 

waar leden een presentje kon-

den ophalen en was er een online 

loterij. Renzo: ,,Het is jammer dat 

je niet echt een feest hebt.’’ Gert 

Lukassen: ,,Er is wel aandacht 

voor, maar niet op de manier zo-

als je dat zou willen. Hopelijk kan 

dat volgend jaar worden inge-

haald, want dat verdient de club. 

Het blijft een mooie club, waar je 

altijd weer dezelfde mensen te-

genkomt.’’

wat rustiger aan te doen, maar 

in maart mocht hij toch voor het 

eerst zijn krukken aan de kant 

gooien. ,,Ik ben rustig aan op 

de weg gaan fi etsen, deed wat 

loopwerk op de band en verloor 

de extra kilo’s. Het gaat redelijk 

goed. Pijn heb ik alleen als ik tot 

rust kom.’’ 

ASSISTENT
Sjaak de Wild is in het bezit van 

het diploma UEFA B. Inmiddels 

traint hij alweer bij Lekvogels en 

Asperen de keepers en helpt zijn 

club SV Meerkerk bij de training 

van het JO19-team. Volgend sei-

zoen krijgt hij op De Burcht de 

JO17 onder zijn hoede. ,,Dat is ge-

makkelijker te combineren omdat 

die wedstrijden vooral op zater-

dagochtend zijn. Ik kan dan in de 

middag mijn wedstrijden weer 

fl uiten. Bij Lekvogels word ik bij 

de dinsdag- en donderdagtraining 

assistent van de nieuwe trainer 

Martijn Verkerk.” 

De Wild verwacht in het nieuwe 

seizoen, vanaf augustus, weer 

volledig fi t te zijn. ,,Ik lig op sche-

ma, maar de specialisten die mij 

begeleiden moeten mij een beet-

je afremmen want ik wil te snel.” 

De rasoptimist heeft zijn eerste 

wedstrijd als scheidsrechter 

maar alvast aangenomen. Op 

14 augustus leidt hij tijdens het 

DFC-toernooi het duel tussen De 

Alblas en DFC.
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-Prof. Dr. CHJ (Casper) van Eijck-
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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
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Bovekerk een vertrouwd 
gezicht door de jaren heen

Er verandert veel maar onze vork 

niet. Al meer dan 50 jaar gebruiken 

wij biologisch afbreekbare houten 

vorkjes van duurzaam FSC® hout.100% biologisch
afbreekbaar

Gemaakt van 
duurzaam hout

Kom genieten van onze altijd even 
lekkere friet en smakelijke snacks
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ENERGIEWEG 29  |  MEERKERK  |  (0183) 35 25 44  |  WWW.SCHILTBEDRIJVEN.NL  |  

De Schilt bedrijven zijn totaalspecialisten in binnenklimaat en zorgen voor een comfortabel klimaat in de meest 
uiteenlopende situaties. De drie bedrijven Schilt Airconditioning, Schilt Luchtkanalen en Schilt Luchttechniek 
vullen elkaar perfect aan om voor u de totale klimaatinstallatie te verzorgen. Wij geloven in een gezond en prettig 

leef- en werkklimaat voor iedereen!

ONZE MERKEN CERTIFICERINGEN
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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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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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Nieuw, maar toch ook niet. Ameide heeft Jan Verveer gestrikt als 

opvolger van de vertrekkende hoofdtrainer Gert-Jan Westerhout. 

Daarmee keert Verveer terug bij zijn oude club, die hij ook al tussen 

2010 en 2013 diende. ,,Die keuze was vrij gemakkelijk.’’

Voor de invulling van de trainersvacature voor het volgend 

seizoen zocht vierdeklasser Lekvogels het niet extern, maar keek 

de club uit Lexmond in eigen keuken. En zo kwamen de ‘Vogels’ op 

een opmerkelijke keuze uit, want als opvolger van Ton Delfgou is 

voormalig jeugdtrainer Martijn Verkerk aangesteld 

AMEIDE - Dat Jan 

Verveer komend 

seizoen weer 

als hoofdtrainer 

actief is in de voetballerij, had 

hij zelf twee jaar geleden niet 

voorzien. Eigenlijk was hij wel 

een beetje klaar met het trai-

nerschap. ,,Na een paar ver-

velende keuzes had ik het wel 

gezien’’, vertelt Verveer. Voort-

aan verscheen hij alleen nog als 

liefhebber langs de velden. ,,Ik 

had meer tijd om andere dingen 

te doen. We gingen vaker naar 

ons tweede huis op de Veluwe, 

ik reed op mijn mountainbike en 

wandelde vaker met de hond.’’

Langs de velden verscheen 

Verveer zo’n anderhalf jaar 

uitsluitend als liefhebber. Hij 

zocht dan een leuke wedstrijd 

uit, bij jeugd of senioren, en ge-

noot als toeschouwer van het 

spelletje. ,,En af en toe gaf ik bij 

Nieuw-Lekkerland wat advies’’, 

blikt Verveer terug.

ASSISTENT
Bij die club, waar Verveer 

eerder al eens eindverant-

woordelijke was, heeft hij zijn 

trainersloopbaan uiteindelijk 

ook nieuw leven ingeblazen. 

,,Hoofdtrainer Bert Buizert 

vroeg mij als assistent en dat 

vond ik heel erg leuk om te 

doen. Eigenlijk was ook al af-

gesproken dat ik daar nog een 

seizoen mee zou doorgaan, 

maar toen kwam Ameide op 

mijn pad. Nieuw-Lekkerland 

wist dat ik daarvoor zou open-

staan en gaf mij alle ruimte.’’

Er zijn trainers die er niet over 

piekeren om terug te keren bij 

een voormalige club. Zeker niet 

als de eerste periode succes-

vol is geweest. En dat was bij de 

samenwerking tussen Verveer 

en Ameide zeker het geval. Hij 

loodste de dorpsclub naar de 

tweede klasse en handhaaf-

de in de twee daaropvolgende 

seizoenen. ,,Natuurlijk heb ik 

wel nagedacht over de vraag 

of het goed zou zijn om terug 

te keren. Maar ik heb er goede 

ervaringen en Ameide is een 

rustige club. De doelstelling is 

om leuk mee te doen in de der-

de klasse, misschien een perio-

detitel winnen en verder geen 

gekkigheid.’’

Jan Verveer: ‘Ameide is een rustige club’

Lekvogels kijkt bij trainerskeuze in eigen keuken 

COMPETITIE
Natuurlijk kent Verveer de 

mensen van zijn ‘nieuwe oude 

club’ nog goed, maar in de se-

lectie is weinig nog hetzelfde. 

,,Een aantal spelers kent mij 

nog, maar de meesten niet. 

Sterker, een groot deel van de 

selectie heeft bij de senioren 

nog nooit onder een andere 

trainer gespeeld dan Gert-Jan 

Westerhout. Dat zal dus even 

wennen zijn. Al ben ik net als 

Gert-Jan ook een ontzettend 

fanatieke trainer en heb ik oog 

voor de mensen.’’

Wanneer Verveer precies be-

gint bij Ameide, is nog niet dui-

delijk. Natuurlijk moet er eerst 

meer bekend worden over hoe 

het volgende voetbalseizoen 

er precies uit gaat zien. ,,Zoals 

het er nu naar uitziet, begint 

de competitie in het weekein-

de van 25 september. Wanneer 

we starten, hangt ook af van 

wat er dit seizoen nog mogelijk 

is’’, aldus Verveer. Het maakt 

immers nogal een verschil of 

spelers straks sinds oktober 

geen wedstrijd meer in de be-

nen hebben.’’

LEXMOND – De 

voorbeelden zijn 

niet legio van 

trainers die eerst 

in de opleidingssfeer binnen 

een club hebben gewerkt om 

vervolgens door te schuiven 

naar de hoofdmacht.

 Bij Lekvogels was men er 

echter in dit voortijdig gestopte 

seizoen snel uit: voor de 

opvolging van Ton Delfgou, 

die bij de bekendmaking van 

zijn vertrek aangaf dat hij 

voor een sabbatical heeft 

gekozen, werd gekeken naar 

wat er in eigen gelederen 

op sportpark Het Bosch aan 

keuzemogelijkheden was.

En zo viel, minder verrassend 

dan het van de buitenkant mis-

schien wel leek, het oog van de 

technisch verantwoordelijke 

mensen binnen Lekvogels het 

oog op Martijn Verkerk (foto). 

De inwoner van Nieuwegein, 

met een trainersverleden bij 

HSSC’61 en Delta Sport’55, was 

immers al twee seizoenen lang 

werkzaam in de opleiding van 

Lekvogels waar hij JO19 onder 

zijn hoede had. ,,Martijn kent de 

club en weet welke jeugd er naar 

de selectie kan doorstromen’’, 

was de verklaring van voorzit-

ter Jan de Jong, die onlangs de 

samenwerking op voetbaltech-

nisch gebied met eredivisionist 

FC Utrecht kon begroeten.

CULTUUR
De aanstelling van Verkerk 

werd door Lekvogels dan ook 

bestempeld als een logische 

stap, omdat de oefenmeester 

in de tijdspanne dat hij binnen 

de club werkzaam is inmiddels 

een heel goed beeld heeft van 

het materiaal waarmee hij kan 

werken. ,,Martijn is met zijn vi-

sie en gedrevenheid voor het 

voetbal, zo denken wij, de goede 

keuze voor deze trainersfunc-

tie. Bovendien heeft hij prima 

resultaten met JO19 gehaald 

en ook nog eens met voetbal 

dat wij graag willen zien’’, gaf De 

Jong namens het bestuur nog 

wat extra argumenten voor de 

gemaakte keuze.

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

KEURSLAGERIJ MUILWIJK
VERSTAND VAN LEKKER VLEES

BIJ KoNINKLIJKE BESchIKKING 
hofLLEVERANcIER
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Lintje voor Jaap van Reeuwijk
In de recente lintjesregen was er 

ook een onderscheiding voor be-

stuurslid Jaap van Reeuwijk van 

Lekvogels. Burgemeester Sjors 

Fröhlich van de gemeente Vijf-

heerenlanden zette Van Reeu-

wijk in de spotlights vanwege zijn 

verdiensten voor de samenleving 

in Lexmond. Ook Lekvogels kan 

altijd op hem rekenen. Inmiddels 

is Jaap van Reeuwijk ruim veertig 

jaar lid van de vereniging, waar 

hii ooit een begenadigd voet-

baller van de hoofdmacht was. 

Daarnaast was hij consul en vi-

cevoorzitter enn momenteel als 

bestuurslid en verantwoordelijk 

voor de sponsorzaken. Ook het 

beheer van de velden en terrein 

valt onder zijn verantwoording. 

Daarnaast is Van Reeuwijk al ja-

renlang voorzitter van  suppor-

tersvereniging “de Vrienden van 

Lekvogels”. Zijn inbreng is daar-

om niet weg te denken binnen 

de club én het dorp, waar hij een 

hoveniersbedrijf runt.
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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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Smaakvol koffieconcept voor horeca & bedrijven
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Zaltbommel      0418 - 700 544      miosole.nl
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Rijthoek 1
4175 LM HAAFTEN
Tel. 0418 591345
www.autopippel.nl

VOLG ONS OP:  

Wij feliciteren VV Haaften met het 

100 jarig jubileum en wensen ze 

alle succes in de toekomst!
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Wij leveren bij u thuis zand, grond en puin.
Eventueel ook in big bags!

Voor meer informatie neem gerust contact op:
06- 55 34 60 50 of info@johankaasjager.nl
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DE GROOTSTE KLUIZENSHOP VAN NEDERLAND

Kluizenonline.nl
Arendstraat 34        4175 HH  HAAFTEN                                     0418 - 64 10 22
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WNC-doelman Arjen Kaasjager is als enige speler uit het eigen dorp Waardenburg 

onomstreden. ,,Ik wil die promotie naar de hoofdklasse meemaken. Ik denk dan ook nog 

lang niet aan stoppen.”

W A A R D E N B U R G 

– Arjen Kaasjager, 

geboren in het na-

burige Tuil, woont 

in Waardenburg. ,,Wij hebben een 

zogenaamde walwoning. Dat be-

tekent dat de achtermuur grenst 

aan de A2, de belangrijkste ver-

keersader van Nederland. De rijks-

weg wordt verbreed. Wij weten 

nog niet wat voor invloed dat heeft 

op ons woongenot.” Kaasjager 

werkt, bij de hoofdsponsor van 

WNC, in de achtertuin van het huis 

waar hij geboren is. 

Ook de voetbalclub weet nog niet 

echt waar zij aan toe is. Sportpark 

De Korte Woerden ligt zo dicht bij 

de vluchtstrook aan de A2, dat zo 

heel af en toe wel eens een bal de 

snelweg op gaat. Bij WNC hoopt 

men intern dat de ligging van het 

veld vanaf de snelweg zichtbaar 

blijft. De reclame-uitingen langs 

het hoofdveld zijn moneymakers 

voor de Waardenburgers. De tijd 

zal het leren. Kaasjager gaat vol-

gend seizoen aan zijn achtste sei-

zoen voor WNC beginnen. In zijn 

eerste seizoen was het in juni 2014 

meteen raak. WNC promoveerde 

na een curieuze wedstrijd tegen 

Zuidland, naar de eerste klasse 

en vierde het feestje samen met 

het derde elftal op een platte kar. 

Het werd landelijk nieuws toen de 

kar omviel en veel spelers gewond 

raakten.

Kaasjager, afkomstig van OJC/Ros-

malen, had zijn opleiding bij RKC, 

keerde terug naar OJC, maar kreeg 

geen basisplaats. In 2013 haalde 

WNC hem naar zijn geboortestreek. 

Voor een doelman is hij aan de klei-

ne kant. Nog net geen 1,80 meter. 

,,Daarom moet ik het hebben van 

mijn timing en sprongkracht. Dat 

heb ik goed ontwikkeld.”

HOGER NIVEAU
Wie WNC bij de start van het huidige 

seizoen volgde, weet dat de ploeg 

van trainer Cor Prein op dit moment 

vol ambitie is. Eindelijk lijkt de stap 

verder omhoog gemaakt te kunnen 

worden. In de zomer van 2014 werd 

Cor Prein door het bestuur van WNC 

als trainer doorgeschoven nadat hij 

een seizoen eerder op sportpark 

De Korte Woerden als assistent 

van Jeffrey Kooistra functioneerde. 

Prein maakte kennelijk meteen in-

druk, want samen met zijn trouwe 

vazal Ben van Meerte-Janse blijkt 

hij een blijvertje. ,,Ik zie na al die ja-

ren telkens geen aanleiding om uit 

Waardenburg te vertrekken. Ik loop 

hier nog steeds rond met een mis-

sie en dat is het eerste elftal voet-

ballend naar een hoger niveau te 

tillen en zo mogelijk de stap naar de 

hoofdklasse te maken.” Het team 

won vrij gemakkelijk de drie eer-

ste wedstrijden. Prein: ,,Dat werkt 

straks mogelijk eerder tegen ons. 

Opeens schaalt elke tegenstan-

der ons als titelkandidaat in en dat 

maakt het voor WNC bepaalt niet 

gemakkelijker.” Prein loopt daar 

overigens niet voor weg. ,,Ik beschik 

naar mijn mening over de meest 

kwalitatieve spelersgroep die ik ooit 

bij WNC heb gehad. Er zijn spelers 

van hoger niveau aangesloten, die 

ook qua leeftijd de ambitie hebben 

om nog eens een stap omhoog te 

maken.” 

De 29-jarige Kaasjager gaat daar-

in mee. ,,Dit team is inderdaad het 

beste wat ik hier heb meegemaakt. 

Wij moeten zien dat wij het straks 

weer op gaan pakken. Daarom is het 

zo jammer dat wij dit seizoen geen 

oefenwedstrijden kunnen spelen. 

Maar het wordt hopelijk toch een 

fantastische zomer. In juli verwach-

ten wij ons eerste kindje. Het wordt 

een meisje.”

Doelman Kaasjager denkt nog lang niet aan stoppen

Je zal maar 100 jaar worden en je verjaardag niet met je leden kunnen 

vieren. Het overkomt voetbalvereniging Haaften. Twee maanden 

geleden, op 15 maart 2021, ging toch wel de vlag uit. De festiviteiten zijn 

door de aanhoudende corona bij de derdeklasser voorlopig opgeschoven.

Haaften verplaatst eeuwfeest naar volgend seizoen

HAAFTEN – Dan 

moet het feestpro-

gramma maar er-

gens in het volgen-

de seizoen plaatshebben, weet 

het bestuur. In oktober 2019 

begonnen elf enthousiaste com-

missieleden aan het bedenken en 

uitwerken van diverse activitei-

ten voor jong en oud rondom de 

jubileumdag. Op vrijdag 19 maart 

2021 stond namelijk de receptie 

gepland, waarna een feestweek 

zou volgen met stratenvoetbal, 

playbackshow, jeugdactiviteiten 

en als afsluiting een échte feest-

avond voor iedereen. Gezien de 

huidige situatie omtrent corona 

en de daarbij behorende maat-

regelen, is de commissie in een 

lastige situatie terechtgekomen. 

Vooralsnog is er geen uitzicht op 

betere tijden waarin stilgestaan 

kan worden bij het bijzondere lu-

strum dat de vereniging viert. De 

commissie verplaatst de festivi-

teiten daarom naar het seizoen 

2021-2022 en hoopt dan wel 

groots uit te kunnen pakken.

Toch heeft de eeuweling het 

eerste cadeau al te pakken. Een 

enthousiaste groep vrijwilligers 

heeft het afgelopen jaar hard ge-

werkt aan een prachtig cadeau 

voor alle sportvrienden van de 

vereniging. Zij hebben de wat 

gedateerde kantine helemaal op-

geknapt en het resultaat is ver-

bluffend. ,,Het bestuur bedankt 

hierbij alle vrijwilligers die aan dit 

prachtige cadeau hebben mee-

gewerkt. Laten we ondanks dat 

corona veel op de rem zet, een 

toast uitbrengen op onze mooie 

vereniging en uitkijken naar sei-

zoen 2021-2022. Een seizoen 

waarin het voetballen weer op-

gepakt wordt en er diverse acti-

viteiten georganiseerd worden 

door onze Commissie 100 jaar 

vv Haaften”, reageert secretaris 

Heleen de Wit. 

HISTORIE
We maken een sprong terug 

naar 15 maart 1921. De bal ging in 

Haaften offi cieel voor het eerst 

rollen onder de naam NAS (Na 

Arbeid Sport) op de uiterwaar-

den langs de rivier de Waal op de 

‘Kerkewaard’ en een terrein bij de 

steenfabriek in Haaften. Na op 

de ‘Kerkewaard’ en op ‘Den Bol’ 

te zijn begonnen verhuisde de 

club naar ‘De Crob’, waar zij jaren 

gastvrijheid heeft genoten bij de 

Koninklijke Steenfabriek van Loo-

keren Campagne NV.

De jongens Anton, Piet en 

Jan-Willem, zoons van de toen-

malige PTT-directeur Van Rijs-

wijk, wisten hun vader te bewe-

gen een echte leren bal te kopen 

www.retine-flowers.com
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en toen was het hek van de dam. 

De drie jongens zouden allen een 

grote rol spelen in de voetbalver-

eniging Haaften en de afdeling 

Brabant van de KNVB. Na altijd op 

zondag te hebben gespeeld werd 

in 1962 begonnen met zaterdag-

voetbal. Na één jaar ging met 

algemene stemmen ‘Haaften’ 

in zijn geheel naar ‘de zaterdag’. 

Daarmee werd het een echte al-

gemene voetbalvereniging en 

ging in vijf jaar van circa 95 leden 

naar ongeveer 250 spelende en 

ondersteunende leden. 

ELZENBOS
Vanaf 1967 wordt er gevoetbald 

op het huidige sportcomplex 

Elzenbos. De kantine, kleedka-

mers en vervolgens de sporthal 

werden door ongeveer twee-

honderd leden en bestuursle-

den gebouwd. Iets waar men tot 

op de dag van vandaag trots op 

is. De clubnaam was inmiddels 

veranderd in voetbalvereniging 

Haaften, sinds tientallen jaren 

bekend als de voetbalvereniging 

voor Haaften en Tuil. Het eerste 

kampioenschap werd behaald 

in 1951, gevolgd door kampioen-

schappen in 1963, 1970, 1981 en 

1989. In 2016 werd na maar liefst 

27 jaar zonder kampioenschap 

de kampioensvlag eindelijk weer 

gehesen. Sindsdien voetbalt het 

eerste elftal in de derde klasse 

van de KNVB district Zuid 1. Op dit 

moment heeft voetbalvereniging 

Haaften vijf seniorenelftallen, 

waarvan één vrouwenteam. De 

jeugdafdeling omvat tien teams, 

verdeeld over de verschillende 

leeftijdsklassen. Het totale le-

denaantal is ongeveer 380.
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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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Hoofdtrainer zijn in tijden van corona maakt je creatief, stelt Remko 

Versteeg. Als eindverantwoordelijke bij SC Everstein leerde hij te leven bij 

de dag. ,,Ik heb al 26 keer een planning gemaakt voor de komende weken, 

nadat ik die de vorige 25 keer moest aanpassen’’, vertelt Versteeg.

Een kaartje op de deurmat zette de terugkeer van Victor Snoek bij 

SC Everstein in gang. De middenvelder maakte vorig jaar zomer de 

overgang naar Tricht, maar is inmiddels teruggekeerd bij zijn jeugdclub. 

,,Er zijn dingen verbeterd’’, merkt hij al.

EVERDINGEN - Op 

papier, zo merkt 

Versteeg zelf op, 

is hij bezig aan 

zijn tweede seizoen in dienst 

van Everstein. ,,Maar in die twee 

jaar kwam ik vanwege het co-

ronavirus nog niet aan het aan-

tal wedstrijden dat je normaal in 

één seizoen afwerkt’’, vertelt de 

oefenmeester die rond de jaar-

wisseling met de club een derde 

seizoen overeen kwam.

Dat derde seizoen is de, nu nog 

wat verre, stip op de horizon 

voor Versteeg. ,,Op kortere ter-

mijn mis je die stip. Met alle be-

perkingen die er zijn hebben we 

al die tijd doorgetraind, in groep-

jes van twee en vier personen. 

Nu trainen de spelers tot en met 

26 jaar weer samen en spelen 

we af en toe onderlinge wedstrij-

den met daarbij ook de spelers 

van JO19. Op die manier probeer 

je wat te bieden, maar het is niet 

zo leuk als echte wedstrijden.’’

DORPSCLUB
Houtenaar Versteeg merkt 

vooral dat het sociale aspect 

EVERDINGEN - Na 

zijn komst had 

Victor Snoek het 

goed naar zijn 

zin bij Tricht. ,,Een leuke spe-

lersgroep en ik ben er goed 

opgevangen’’, vertelt hij. Bij de 

tweedeklasser hoopte hij de 

uitdaging te vinden die hij bij 

Everstein een beetje was kwijt-

geraakt. ,,Na twee seizoenen 

in het eerste elftal, keerde ik in 

mijn derde jaar terug van een 

knieblessure toen ik het gevoel 

kreeg dat ik geen vooruitgang 

meer boekte. Daarom wilde ik 

graag wat meer uitdaging zoe-

ken.’’

Zijn verblijf bij Tricht was uit-

eindelijk van korte duur. De 

resultaten waren niet om over 

naar huis te schrijven met vier 

nederlagen in vier competi-

tieduels. Bovendien speelden 

de coronamaatregelen de in-

tegratie van Snoek bij de club 

parten. ,,De kantine ging na-

tuurlijk dicht, waardoor het 

contact met de andere spelers 

een beetje verloren ging. We 

zagen elkaar alleen nog maar 

op het veld.’’

CONCURRENTIE
Remko Versteeg, de hoofdtrai-

ner van Everstein, besloot een 

visje uit te gooien. Hij stuurde 

per post een kaartje met de 

vraag of Snoek misschien wil-

de terugkeren. ,,Dat heeft me 

aan het denken gezet’’, aldus 

Snoek. ,,Ik ben in gesprek ge-

gaan en heb aangegeven dat 

ik dan wel zou willen dat er een 

aantal dingen zou verbeteren. 

Want ik wil niet meer tevreden 

zijn met een rol in de midden-

moot, zoals dat wel lang het ge-

val is geweest bij Everstein. We 

hebben een sterke selectie en 

moeten gewoon bovenin mee 

kunnen doen.’’

Tijdens gesprekken met Ver-

steeg en enkele spelers, leer-

de Snoek dat die wens gedeeld 

werd. ,,Dat hoorde ik ook al van 

sommige andere spelers. Er 

zijn duidelijkere doelstellingen. 

Inmiddels heb ik dat zelf ook 

gemerkt tijdens de trainingen, 

want ik ben alweer aangeslo-

ten bij Everstein. Er zijn echt 

dingen verbeterd. Spelers la-

ten zien dat ze meer willen. Ze 

wordt gemist. ,,Everstein is een 

dorpsclub voor vier dorpsker-

nen. Hier komen de mensen op 

zaterdagmiddag samen in het 

clubhuis. Dat missen de mensen 

nu’’, aldus Versteeg. ,,Dat geldt 

voor de spelers ook. Om daar 

toch iets aan te doen, hebben we 

bijvoorbeeld een online quiz ge-

houden en, toen dat weer mocht, 

zijn we gaan voetgolfen.’’

De trainer en zijn selectie hun-

keren naar een volgende ver-

soepeling van de coronamaat-

regelen voor de sporters, stelt 

Versteeg. ,,Al is het maar dat 

je weer met de complete groep 

mag trainen. Wedstrijden tegen 

clubs uit de buurt zou helemaal 

mooi zijn. Zonder perspectief 

duurt het allemaal wel erg lang.’’

Zoals gerefereerd, geldt voor-

alsnog het volgende seizoen als 

richtpunt. ,,Daar hoop ik wel op, 

maar ik ben er nog niet honderd 

procent zeker van’’, houdt Ver-

steeg een slag om de arm. ,,Toch 

hebben we wel een gewone 

voorbereiding opgezet, waarbij 

we gewoon zijn uitgegaan van 

Nieuw seizoen als verre stip op de horizon

Victor Snoek na kort uitstapje terug met ambities

 - LAS CONSTRUCTIEBEDRIJF
A.C. DEN HARTOG

IJZERSTERK IN MAAT WERK!

AC den Hartog en ZN VOF
Diefdijk 9

4121 KN  Everdingen
0345-641021

info@acdenhartog.nl
www.acdenhartog.nl
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een start van de bekercompeti-

tie op 4 september. De maand juli 

houden we vrij en als dat is toe-

gestaan, bereiden we ons vanaf 

1 augustus voor op het nieuwe 

seizoen zoals we dat altijd ge-

wend waren.’’

VIJF WISSELS
Voor dat nieuwe seizoen heeft 

Versteeg overigens nog wel 

een wens: ,,Voor de gezondheid 

van de spelers zou het goed zijn 

om vijf wissels per elftal toe te 

staan, zoals eerder dit seizoen 

het geval was in de bekerwed-

strijden. Iedereen heeft straks 

bijna een jaar geen wedstrijden 

gespeeld. Normaal gesproken 

is het voor een individu al lastig 

om weer op niveau te komen, 

maar nu geldt dat eigenlijk voor 

de complete selectie. Dat is goed 

te merken tijdens de onderlinge 

wedstrijden, waarbij je ziet dat 

de onder 19 wel het hele sei-

zoen heeft kunnen trainen. Het 

is straks belangrijk dat we in die 

opbouw voorzichtig zijn en daar-

om zou het goed zijn als de KNVB 

de wisselmogelijkheden tijdens 

alle wedstrijden uitbreidt.’’

coachen elkaar meer, iedereen 

gaat er nu vol voor.’’

De komst van routinier Jop van 

Steenis (35) gaat Everstein vol-

gens Snoek daarin zeker hel-

pen. ,,Hij heeft eerder bij Achilles 

gespeeld en heeft veel ervaring. 

We hebben straks echt een se-

lectie die vol voor het kampioen-

schap zou kunnen gaan. Vanuit 

de jeugd stromen ook enkele 

spelers door, waardoor de se-

lectie ook breder wordt. Er komt 

wat concurrentie in de selectie 

en dat is alleen maar goed. Spe-

lers die voorheen zeker waren 

van hun plekje, moeten er nu 

een stapje harder voor lopen. 

Daar worden we alleen maar 

beter van’’, aldus Snoek die 

zijn ambities niet onder stoe-

len of banken steekt. ,,Zeker in 

de competitie in Zuid I, die naar 

verhouding toch wat minder 

sterk is, moeten we vol voor het 

kampioenschap kunnen gaan.’’
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Een VErbouWinkje
op zijn tijd om de
Winkel NOg meEr TOe
te voegen... Zoals
zelfhulpgeNEES-

miDdeLEn.

Het Liefst doe
ik ZO VEel

MOgeLijk zelf!

Onze zelfhulp
drogistERij
Wil ik NAar
eigen inzicht
inrichten.

Met eEn MOoi
pLEkje voOr de
diploma’s VAn
onze DAmes-
drogisten!
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SandRA, AshLEy en

DeniSE met HEt BEHALEn VAn
hun diploma drogist!
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AsPirientje?

MaAr VErgeEt niet:
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Ben jij dé monteur afmontage graafmachines

 dé allround monteur kipwagens/trailers

 dé constructie bankwerker

 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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