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BURCHT
ALLEMAAL BEDANKT !
‘De Burcht’, het voetbalcomplex van SV Meerkerk. Als je dit leest dan voelt dat al helemaal 
vertrouwd. Bijzonder hoe dat gaat, want dat was een jaar geleden wel anders. Toen speelden 
we op ’t Hoog op die mooie zandrug, waardoor je droge voeten hield. Op echt gras nog wel! 
Dat het nogal hobbelig was namen we op de koop toe. En die kantine gezelliger kon het nooit 
worden.

Mocht er verhuisd worden, dan is toch wel het minste om de naam mee te nemen.
Nostalgie vierde hoogtij en dat is ook mooi, want je moet in het leven prijzen wat je hebt. 
Maar toch is er een jaar later een nieuwe accommodatie, nieuwe velden en een nieuwe naam. 
Dat ging niet vanzelf, er was heel wat afstemming met de Zuid-Hollandse gemeente Zederik 
voor nodig. Eerst schoorvoetend maar later voltallig ging de gemeenteraad akkoord. En toen 
de grote vraag: wat gaan we neer (laten) zetten? De zoveelste saaie beton bunker kantine of echt 
iets moois en unieks? Inderdaad het tweede zou het moeten worden. Met een groep creatieve 
geesten binnen de vereniging werd een concept bedacht. Vooral landelijk en heel erg passend in 
het landschap dat moest het worden. En we wilden ‘Hoog’ blijven zitten, dus op een terp. Een 
gebouw als ware het een veldschuur met veel licht en een verpletterend mooi uitzicht. Ja, zo 
zou het moeten worden. Vervolgens zijn we hard aan het werk gegaan, de bouwcommissie en 
vele vrijwilligers. Sommige mensen waren kritisch en dat is goed want dat scherpt de geest. Het 
verbetert de plannen of ze worden beter onderbouwd.

Af en toe liep de spanning weleens op en was het improviseren geblazen. Maar dan toonde ons 
aller SV Meerkerk haar kracht, werden de gelederen gesloten en gingen we door. Een nieuwe 
naam daar werden veel ideeën voor ingediend. Maar ook daar wisten we een keuze te maken. 
En zo kreeg SV Meerkerk de vierde accommodatie in haar bestaan. We begonnen bij de 
Scheepjesbrug (wie weet dat nog?), daarna het Rijskadeveld en via ‘t Hoog nu naar De Burcht. 
Naar de jaren op ‘t Hoog kijken we met melancholie terug, ja dat waren mooie tijden.

Maar nu zitten we op ‘De Burcht’ een accommodatie waar ik - maar jullie allemaal - apetrots 
op zijn. Het leek de mooiste amateur voetbalaccommodatie van de gemeente Vijfheerenlanden 
te worden. Maar nee, ik denk eigenlijk van Nederland. Genoeg over de accommodatie nu gaan 
we voetballen! En een drankje doen.

Sjaak Versluis
Voorzitter SV Meerkerk
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technisch duo

“Een jaar geleden troffen we een spelersgroep aan zonder 
zelfvertrouwen. Ze konden allemaal voetballen, maar bij de 
eerste tegenslag ging het volledig fout” zegt Gerrie Schaap. 
Arwin van Dijk weet de oorzaak. “We waren gedegradeerd, 
terwijl een seizoen eerder net het vege lijf werd gered. We 
konden aan de bak.”

Gerrie knikt. “De drive om te voetballen en weer plezier 
te krijgen in het spelletje, was onze eerste taak. Elke week 
verliezen en 2 x 45 minuten achter een bal en de tegenstander 
aanlopen is niet leuk. Als het dan ook nog regent, dan kun je 
beter iets anders gaan doen.”

Heet avondje
Het zogenaamde Ei van Columbus hadden Schaap en 
Van Dijk niet gelijk gevonden. De start was moeizaam en 
toen zelfs het sprokkelen van spaarzame puntjes uitbleef, 
vielen er kort voor de winterstop harde woorden. “Op 
een donderdagavond kwam het hoge woord eruit. De 
spelersgroep wilde terug naar het vertrouwde 4-4-2 systeem. 
Ik had daar absoluut geen moeite mee, maar dan wel op mijn 
manier. Tijdens een heet avondje maakten we duidelijke 
afspraken.”

De laatste zin vraagt om een uitleg. “We spelen op een 
bepaald niveau en dan komt een lange crossbal van 60 meter 
vanuit de achterste linie ‘niet altijd precies’ aan. Dat lukt niet 
in de derde klasse en zeker niet zonder zelfvertrouwen. Ik 
heb daarom gehamerd om eerst met de bal te dribbelen en in 
ieder geval de aanval van de tegenpartij voorbij te zijn en dan 
pas de lange trap te geven. De afstand is daardoor kleiner en 
het risico op balverlies ook.”

Arwin lacht. “Verder hebben we dit seizoen van Gerrie 
geleerd, dat je ook een achterstand kan verdedigen. Vaak 
holden wij net voor rust en bij een 1-0 achterstand als een 
dolle naar voren, om ‘even’ de gelijkmaker te scoren. Soms 

pakte dat goed uit, maar het gebeurde ook wel eens dat het 
2-0 werd.” “En dan moet je er drie maken om te winnen”, 
vult de hoofdtrainer Cruyffiaans aan. 

Wind mee
Niet alleen de aangepaste tactiek, zorgde voor de ommekeer 
na de winterstop. Ook het overhevelen van Joshua Dikici en 
de Van der Leun-tweeling was een belangrijke verandering. 
“De eerste wedstrijd na de winterstop ging nog verloren, maar 
daarna kregen we de wind mee. De derde periodetitel werd 
gepakt, met zeven overwinningen en twee gelijke spelen. Ik 
heb er altijd in geloofd dat het mogelijk was”, aldus Arwin.

“Ook in een nacompetitie. Onze eerste tegenstanders 
speelden thuis en dachten de winst al binnen te hebben. We 
waren de underdog, maar in de duels tegen HSSC’61 en 
GDC waren wij de betere ploeg. Ook in de finale tegen De 
Zwerver. We hadden het eerder kunnen en moeten afmaken.”

Kater
De kater was groot na het verlies vanaf de penaltystip op 
een druk bevolkt sportpark Scalune. “Het heeft wel even 
nagedreund, maar na afloop hebben we een lekker biertje en 
een whisky gedronken met een dikke sigaar.”

En nu is de voorbereiding weer gestart. “We zijn zeker geen 
favoriet. De competitie is iets minder sterk dan vorig jaar. 
De Zwerver, Arkel en Groote Lindt zijn we kwijt. Ploegen 
als Alblasserdam, SVW en Schelluinen hebben zich versterkt. 
En Ameide ziet nu ongetwijfeld mogelijkheden. Onze jonge 
jongens krijgen te maken met opnieuw fysieke tegenstanders 
en zonder de ervaring van Gert-Jan Koekkoek, Gijsbert 
Bruijnes en Wilco den Tuinder zullen we weer moeten gaan 
bouwen aan een nieuw elftal. Het nieuwe complex zal het 
laatste zetje in de rug geven, daar zijn wij van overtuigd”, 
besluit Gerrie.

Wat een bijzonder seizoen maakte onze hoofdmacht mee. Van bijna degradant, naar bijna 
promovendus. Het kan raar lopen in de voetballerij. Het technisch duo Gerrie Schaap en Arwin 
van Dijk kijkt terug, maar blikt ook vooruit.

“HET NIEUWE COMPLEX ZAL HET LAATSTE ZETJE 
IN DE RUG GEVEN, DAAR ZIJN WIJ VAN OVERTUIGD.”

©TS
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Wilco werd ooit keeper uit noodzaak, dat 
kon hij immers veel beter dan voetballen. 
En nu wordt hij ook soort uit noodzaak 
keeperstrainer. Nou ja noodzaak meer uit 
liefde voor zijn zoon Daley. Zodat hij meer 
tijd met hem door kan brengen.  
Dat is meer prioriteit dan noodzaak lijkt me. 
“Nooit eerder heeft de taak van 
keeperstrainer mijn interesse gehad. 
Eigenlijk had ik een hekel aan deze 
trainingen.” zegt Wilco. De leukste waren 
gewoon bij SV Meerkerk, van Sjaak 
de Wild. “Maar toen ik besefte dat het 
mijn enige mogelijkheid was om bij het 
presentatievoetbal betrokken te blijven,  
werd het toch interessant.” 

Mede geïnspireerd door mijn maatje 
Gert-Jan Koekkoek, die voor het eerst 
hoofdtrainer (bij het tweede van VVAC) is. 
En met mijn achtergrond als docent, is het 
eigenlijk een logische vervolg stap. Waar m’n 
beroep en hobby samen komen en nieuwe 
uitdagingen ontstaan.

We zijn nu twee trainingen onderweg 
en ik ben razend enthousiast. Ik wil een 
keeperstrainer zijn die technisch en tactisch 
traint. Zware trainingen zijn niet erg, als 
ze maar een duidelijk en onderbouwd doel 
hebben. Daarnaast is iedere keeper anders, 
dus moet je in de afstemming met het 
team zoeken naar de beste invulling. Elkaar 
benutten op sterke punten en mindere 
punten camoufleren. Maurice van de Vis 
is nieuw en staat bekend als een goede 

keeper, Ruben Vijlbrief 
is ijzersterk op de lijn 
en Joeri den Ouden 
technisch de allersterkste. 
Over Ruben Verzijl, het 
grootste keeperstalent dat 
Meerkerk de laatste twintig 
jaar heeft gekend, nog maar 
te zwijgen. 

Het beloofd een mooi jaar te 
worden!

VAN KEEPER NAAR 
KEEPERSTRAINER

©PV
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DE RUIJTER
KLIMAATTECHNIEK
Uw adviseur en installateur
voor het perfecte klimaatsysteem.

De Ruijter Klimaattechniek
Energieweg 3Q
4231 DJ  Meerkerk
06 - 200 156 84
info@deruijterklimaattechniek.nl
www.deruijterklimaattechniek.nl
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Er wordt druk gewisseld in de 
sponsorcommissie. Patricia Versluis neemt 
het voorzitterschap over van Lex Vonk. Rudy 
van Kerkwijk draagt kleding en materialen 
over aan Carolien van Asperen. Maar de 
meest opvallende wissel is wel die van Otto 
Ouwerkerk, die opgevolgd wordt door 
Jeroen de Waard. Niet zozeer vanwege Jeroen 
als wel van Otto Ouwerkerk. De rijzige 
Otto is niet een man die snel wegloopt van 
een taak. Sinds jaar en dag zie je hem bij de 
Ruyter Trucks zitten en in de commissie was 
hij eveneens een vertrouwd baken. “Teus 
Hakkesteegt vroeg mij even te helpen met de 
notulen, nou dat is dan 15 jaar geworden.” 
De verhuizing is voor de commissieleden een 
mooi moment om af te sluiten. Een laatste 
kunststukje. 

Otto kijkt nog even terug en dan passeert 
al snel clubicoon Jan van Ooijen. “Jan 
schuimde het industrieterrein af en 
‘ving’ altijd wel een paar sponsors. Voor 
75 euro was je balsponsor en daar had 
Jan er zo’n 120 van. Dat kon natuurlijk 
nooit in één seizoen. Als iemand hierover 
begon te piepen, dan was hij gelijk de 
balsponsor voor de volgende wedstrijd, 
grinnikt Otto. Dat is nu allemaal veel 
professioneler geworden. Toen Lex Vonk en 
Ad Verhoef in de commissie kwamen zijn de 
sponsoravonden en de uitgaves van de glossy 
HOOG begonnen. Elk team heeft kleding 
gesponsord gekregen. Dat zijn allemaal 
goede ontwikkelingen geweest.” 

“Een vrijwel nieuwe commissie dus”, stelt 
Patricia strijdbaar vast, “Lex en Otto hebben 
aangegeven op de achtergrond beschikbaar 
te blijven en hun netwerk warm te houden, 
‘maar laten we ook ‘good-old’ Anja Sprong 
niet vergeten!” Dat ‘old’ laten we even voor 
de rekening van Patricia, maar een feit is 
wel dat wanneer Anja je op de korrel heeft, 
je beter maar gelijk de portemonnee kunt 
trekken. Je bent lid van de sponsorcommissie 
of niet hè. 

WISSELS BIJ DE 
SPONSORCOMMISSIE

©BvdW
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HENK SCHOTMAN, VOORZITTER BOUWCOMMISSIE 
DE BURCHT.

Op het prachtige nieuwe complex waar de werkzaamheden in volle gang zijn tref ik op een 
donderdagavond Henk Schotman, voorzitter van de bouwcommissie. Henk, 66 jaren jong,  
bruist van de energie en het enthousiasme straalt van hem af. Hij zegt inmiddels sinds zes weken  
met pensioen te zijn, maar geraniums zijn zelfs aan de verste horizon niet bij Henk in beeld.

Wie is Henk?
Echtgenoot van Ank en vader van vier kinderen en inmiddels 
negen kleinkinderen. In het werkzame leven commercieel 
directeur geweest van diverse bouwbedrijven waaronder HBG 
wat later is over gegaan in BAM. 

Hoe verliep de bouw?
De bouw is uitermate voorspoedig gelopen. Een voortraject dat 
in een halfjaar afgerond is, terwijl daar normaliter 1,5 jaar voor 
staat. De uiteindelijke realisatie heeft een jaar gekost. 
Landschapsarchitect Spacevalue heeft bijzonder goed werk 
geleverd in de eerste fase van dit project. Hetzelfde geldt voor 
Van Hoogevest Architecten, die verantwoordelijk waren voor 
het ontwerp van het gebouw en Antea die de aanleg van de 
twee kunstgrasvelden, het grasveld en alles buiten het gebouw 
heeft gedaan. De firma Van Leeuwen was verantwoordelijk 
voor de bouw van het clubgebouw en dat ging ook in uitermate 
goede samenwerking. Een bedrijf dat kwaliteit levert, afspraken 
nakomt en meedenkt in oplossingen als er onverwachte zaken 
op de weg kwamen, iets wat nauwelijks is voor gekomen. De 
aansturing vanuit de club gebeurde door de bouwcommissie, 
bestaande uit: uit Sjaak Versluis, Kees Verkerk, Arninja ‘t Lam, 
Cees Bakhuizen, Dick Zaal sr., Marcel Kers, Ralf Verkerk, Arie 
van der Steldt en Anton Lodewijks. De samenwerking binnen 
dit team was uitermate prettig en constructief, altijd was er 
respect voor elkaars mening en als er iets was werd er altijd in 
goed overleg een oplossing gevonden.  

Het resultaat
Een meer dan prachtig complex, dat één is met zijn 
omgeving. Het idee was om een clubgebouw te bouwen met 

een landelijke uitstraling, dat zou passen bij de weilanden 
waarin het gesitueerd is. Het is een schitterend sfeervol 
gebouw geworden, het lijkt van afstand op een grote schuur 
maar als je dichtbij staat zie je glazen zijgevel en de vele ramen 
van waaruit je over het complex kijkt. Door de zorgvuldig 
gekozen materialen heeft het gebouw een luxe uitstraling.
Het gebouw ziet eruit alsof het er hoort en al jaren staat en 
dat terwijl op het moment van het interview de inrichting van 
het complex nog lang niet af is. 

Doordat er in de nieuwbouw “De Weide 1” te weinig 
groen en water is voorzien wordt dit in “De Weide 2” en 
het sportcomplex, dat er tussenin ligt, gecompenseerd. 
Wat daar op aansluit is dat het gebouw energieneutraal is 
gebouwd. Warmtepompen en zonnepanelen zorgen voor de 
energiehuishouding. Er komen nog fruitbomen op het terrein 
en er wordt nog een aantal waterpartijen en kikkerpoelen 
ingericht, zodat het nog meer gaat passen in de omgeving 
dan het nu al doet. In het kader van waterberging wordt de 
parkeerplaats voorzien van waterdoorlatende tegels waardoor 
gras gaat groeien en dit ook groen blijft. Eén stuk mooier dan 
gravel of asfalt en veel beter voor het milieu.
Naast het parkeerterrein komen twee beachvolleybalvelden 
die gebruikt kunnen gaan worden voor zomeravondvolleybal, 
ook daar is aan gedacht.

Het totaalplaatje klopt, van de kleur van de tegels in de 
doucheruimte tot de dug-outs in het veld, over alles is 
nagedacht en dat zie je eraan af. 
Henk kijkt met een tevreden blik over het complex en ik ben 
het volledig met hem eens, het is schitterend geworden.
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 KRAANVERHUUR

- Weg- ruwterreinkranen van 45 t/m 400 ton 

- Snelbouw torenkranen (30-60 meter)

- Rupskranen met verhoogde cabine

 HOOGWERKERVERHUUR

- Hoogwerkers (30-52 meter) 

 HEIWERKZAAMHEDEN

- Met Junttan mileuvriendelijke, hydraulische heimachine’s 

- Beton-, hout- en stalenbuispalen

- Gespecialiseerd in heiwerk op moeilijk bereikbare plaatsen, ook inpandig

Wij wensen jullie veel 
voetbalplezier op het 

nieuwe voetbalcomplex



supporter

BURCHT  •  2019 - 2020

Uit de huiskamer van Teus kijk je op het  
‘t Hoog aan de Burggraaf. In de boerderij, een 
paar meter verderop, is hij geboren. “Naar het 
oude veld en kantine moest ik over een lang 
pad en nu loop ik schuin uit. Ik denk dat het 
korter is.” Wel, dat gaat Teus komend jaar met 
regelmaat uitpassen, want Teus is een groot 
supporter van Meerkerk 1. Niet alleen de 
wedstrijd kijken maar ook ‘doorsupporteren’ 
in de derde helft. “Ik heb kort gevoetbald. 
Met de brommer heb ik mezelf in elkaar 
gereden en toen was het over. Nou ja nog een 
paar wedstrijdjes bedrijfsvoetbal.” Teus laat 
een imposant 55 jaar oud litteken zien op het 
onderbeen. “Daar heeft chirurg Hiemstra, de 
slager noemden wij hem, een metalen plaat 
ingezet en die zit er nog.” 

Mocht je nu denken dat Teus (70) enkel 
voetbal georiënteerd is, dan bega je een 
fout: tientallen jaren heeft hij gebiljart. Zelfs 
nog 35 jaar voorzitter hier geweest en lid 
van de regionale technische commissie Lek 
en Giessen, de zwarte regiobond. “Ik heb 
een jaar gehad met een gemiddelde van 78 
caramboles”, stelt Teus tevreden vast. Maar 
de grootste liefde is de paardensport. Er 
verschijnen lichtjes in zijn ogen als het woord 
paard valt. “Paarden horen bij onze familie 
hè, heb ik overgenomen van mijn vader. In de 
fokkerij ben ik met mijn compagnon Esther, 
zij het land, ik de stallen. Binnenkort gaan 
we met een driejarige naar het Nederlands 
kampioenschap in Ermelo. Aan zo’n 
kampioenschap mag je niet zomaar meedoen. 
Hopen dat het paard bij de keuring scherp 
uit zijn ogen gaat kijken; het is in wezen een 
goed paard.” Je zou de bal bijna vergeten met 
die paarden. “Ik ga thuis altijd kijken en uit 
heel vaak, altijd met Jan Martin. Soms als ik 
nog even druk met de paarden ben en je moet 
helemaal naar Zuilichem ofzo, dan gaan we, - 
zeg staat dat ding aan die recorder?, nou ja laat 
maar…- , dan gaan we een heel enkele keer 
naar SteDoCo”, oogt Teus wat ondeugend. De 
grootste Meerkerkers? “Cor Bot, zo behendig, 
Sjaak van Rooij in de achterhoede en Joop 
van Gent, wat was dat jong snel”, daar heb ik 
bar van genoten, maar ja er waren altijd wel 
toppers bij Meerkerk.  

Laten we hopen Teus, dat je nog veel toppers 
mag zien op De Burcht.

TEUS VAN ZESSEN, 
SUPPORTER EN 
BUURMAN VAN 
DE CLUB.

©BvdW
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Energieweg 1
4231 DJ  Meerkerk

T 0183-352332
E info@pvanleeuwen.nl

www.pvanleeuwen.nl

•  kantoren

•  bedrijfspanden

•  scholen

•  zorgcentra

•  woningen

•  appartementen

•  sportcomplexen

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 



Sportieve BSO in ‘De Burcht’
Kinderopvang in de gemeente Vĳfheerenlanden en in Asperen

kinderdagverblĳven – peuterspeelgroepen –  buitenschoolse opvang – gastouderopvang

www.skcn.nl(0345) 639 555

Oudste kinderen BSO Torenkanjers verhuizen naar sportcomplex ‘De Burcht’.

DE WATERMOLEN
BLOEMBINDERIJ

www.indewatermolen.nl

BELASTING
AANGIFTE

ADMINISTRATIE
ADVIES

OVERIGE 
FISCALE ZAKEN

www.apslob.nl

Burg. Sloblaan 34a  |  Meerkerk

Iepenlaan 1  |  Woudrichem

T  0183 354350  |  M  06 46327414

E  info@apslob.nl
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Voor mij zitten twee blond gekuifde, oer-Hollandse 
jongens, Daan en Luuk van der Leun, de Hielke en Sietske 
van Meerkerk 1. In hun zinnen kom je het woordje ‘ik’ 
nauwelijks tegen, maar wel veel ‘we’ en ‘ons’. Dat verleden 
jaar Meerkerk 1 een angstaanjagende vrije val richting 
degradatie wist om te buigen in een net gemiste promotie 
is voor een groot gedeelte te danken aan deze twee gasten, 
zestien jaar oud zijn ze pas. “Ja wij allebei”, grijnst Luuk. 
“We zijn een tweeling.” Touché.

“Na een wedstrijd of tien in de A-junioren zijn we verleden 
jaar overgegaan naar het eerste. Dat ging best snel, we 
hadden ook nog mogen spelen in de B. Bij een invalbeurt 
scoorde ik in de laatste minuut het winnende doelpunt. 
Dat was wel een binnenkomer”, stelt Luuk nu rustig vast. 
Als je de montere broertjes Van der Leun bekijkt, vertoont 
zich een hoog no-nonsense gehalte en bescheidenheid à la 
Frenkie de Jong (“dat is een voorbeeld voor mij, Frenkie kan 
je niet onder druk zetten, speelt zich altijd vrij” – Daan) en 
Matthijs de Ligt (“ik geniet meer van Virgil van Dijk echt 
een beest” - Luuk).  

“Wij kennen elkaar van haver tot gort. Ik weet precies 
wat Luuk doet, zoals Luuk precies weet hoe ik ga lopen of 
passen. Ik speelde verleden jaar liever tegen Koekkoek dan 
tegen Luuk, terwijl ik Gert-Jan een betere voetballer vind 
dan Luuk. Luuk had me helemaal door.”

Balvast zijn, dat vindt Luuk dé kwaliteit van zijn broer. “Je 
komt gewoon niet aan de bal bij hem, die bal is van hem, ik 

weet niet hoe die dat doet.” En Daan over zijn broer: “Luuk 
is een echte verdediger, hard maar ook eerlijk. Sterk met 
koppen, verdedigend maar ook aanvallend. Ik denk dat hij 
er dit seizoen een paar gaat inkoppen.” Oké jongens, staat 
genoteerd. 

Gaat het veel over voetbal in huize van der Leun? “Zaterdag 
natuurlijk de wedstrijd, daar hebben we het zondag nog 
uitgebreid over. Maandag op school hebben we het over 
de uitslag met vrienden, andere leerlingen en docenten. 
Op de fiets naar en van school hebben we het vaak over 
de trainingen en de wedstrijd die komt.” “Mmm…nou ja, 
het gaat niet altijd over voetbal in ons gezin, maar wel heel 
veel”, rondt Daan grijnzend af. De familie Van der Leun is 
een hechte groep. Reken daarbij de oudere halfbroer Ruben 
(‘hij is gewoon een broer van ons’), die waarschijnlijk de 
doelman van het eerste wordt. Ouders Monique en Gerrit 
en opa van Paassen completeren de robuuste familysupport. 
Komt niemand tussen. “Met ons drieën naar de voetbal op 
zaterdag, dat vinden we wel het mooiste wat er is.” Bij de 
‘we’ van Daan en Luuk hoort ook Ruben. Half Meerkerk 
leunt op deze mannen, het zou een woordgrapje kunnen 
zijn van Gijsbert Bruijnes. “Ja Gijs, goeie gast, die heeft ons 
ook goed opgevangen in het eerste”, roept de tweeling bij 
het weggaan.  

Ik spreek de ouders nog even, als ik omkijk staan Luuk en 
Daan naar elkaar over te koppen in het eigenhandig door 
vader gefabriekte Pannakooitje achter hun huis.

“Dat we samen die trap opkomen van onderuit het nieuwe voetbalcomplex. Je komt dan met je 
hoofd eerst boven dat veld, jij kijkt dan over het gras heen…” Luuk vult zijn broer Daan aan: 
“Ja, dat lijkt ons supergaaf!”

“WE HEBBEN ER ECHT HEEL VEEL ZIN IN!”





voorwoord

Aan het woord is Theo van Zessen, 35 jaar en een 
vaste kracht van onze hoofdmacht.
Het interview met Theo vindt plaats in de kantine 
op ‘t Hoog in een rommelige setting. Alles ademt 
de verhuizing naar het nieuwe complex, het 
afscheid is al in volle gang.

Het nieuwe complex De Burcht
Ben er nu twee keer geweest en het ziet er gelikt 
uit. Ik was bang voor een kale vlakte maar het is 
een complex dat prachtig is geworden. Binnen de 
regio denk ik dat het wel één van de mooiste of zo 
niet het mooiste sportcomplex is geworden. Dit 
is met name te danken aan de club uitstekende 
mensen die zich daar mee bezig heeft gehouden.

Kunstgras
Echte wedstrijden speel je op gras maar kunstgras 
is van deze tijd. Wat is er echter mooier dan van 
een grasveld af stappen waar strijd is geleverd, 
waar aan de bagger op de tenues van de spelers is 
af te lezen hoe diep ze hebben moeten gaan.

Toekomst Meerkerk 1
Het plan is nog wel zo hoog mogelijk te spelen 
en dat is toch Meerkerk 1 waar ik hoop te gaan 
acteren dit jaar. Helaas speelt er nog steeds een 
langdurige liesblessure mee die roet in het eten 
kan gooien. 

Door deze eerste langdurige blessure in mijn 
28-jarige carrière heb ik wel respect gekregen 
voor spelers die zich vaak terug hebben moeten 
knokken na blessures.

Ik heb hoop en verlang er naar om deel uit te 
maken van het team en er weer als fitte speler  
bij te horen!

THEO VAN ZESSEN, 
STILLE KRACHT 
MEERKERK 1.

©AvdW
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“Maar ook om de eerste stappen te zetten in hun werkzame 
leven. Willem den Besten, Guus Vreeswijk, Youri van 
Blanken, Theo van Zessen en Leon de Leeuw zijn slechts 
enkele voorbeelden. Net zoals ik als jochie van amper 
veertien jaar ervaring opdeed bij de plaatselijke SRV-man 
en de vakken vulde in zijn lege winkelwagen en de toen 
nog bestaande melkflessen sorteerde”, begint Frans (52) het 
vraaggesprek.

Door een ongeluk met zijn bromfiets moest hij op jonge 
leeftijd zijn voetbalschoenen aan de wilgen van vv Hekelingen 
hangen. De hand- en spandiensten bij de SRV-man bevielen 
goed. “De middelbare detailhandel was een logische stap na 
de HAVO. Na een start in een Torro-supermarkt, ben ik gaan 
werken bij Konmar. Min of meer is bij deze vooruitstrevende 
supermarktketen de basis gelegd. Na een gedegen opleiding 
werd ik assistent-bedrijfsleider en kreeg ik alle vrijheid om te 
experimenteren. Fouten maken mocht en dat deden we ook. 
We leerden er wel van. Zoveel zelfs dat ik op een gegeven 
moment een open sollicitatiebrief schreef aan Plus Retail.”

Albert Sterk 
En zo kwam de jonge Frans in Meerkerk terecht. “Onder 
leiding van de Gorcumse ondernemer Albert Sterk startte 
ik in Gorinchem-Oost, maar toen de familie Cornelissen in 
Meerkerk haar winkel te koop aanbood hebben we niet lang 
getwijfeld. De eerste jaren keek Albert nog mee en leerde hij 
mij de fijne kneepjes van het vak. Alweer zo’n tien jaar sta ik 
op eigen benen.”

Met de grote verbouwingen van nog geen twee jaar terug 
als absoluut hoogtepunt. “De winkel was duidelijk te klein. 
Verder hebben we goed nagedacht over de hick-ups en zoveel 
mogelijk alle wensen ingewilligd. De passage verdween en de 

bakkerij werd weer onderdeel van de winkel. Nu heeft iedere 
afdeling zijn eigen koeling, dat scheelt vele onnodige meters 
lopen.”

Boost
De nieuwe winkel geeft een enorme kick, niet alleen bij 
de ondernemer. “Alles is nieuw, schoon en blinkt. We zijn 
trots op de Plus Meerkerk en we durfden direct mee te doen 
aan allerlei verkiezingen. Dat zal SV Meerkerk binnenkort 
ook gaan merken. De leden zullen trots zijn op hun nieuwe 
complex. Ze zullen heus niet ineens beter gaan voetballen en 
iedereen zal zijn best moeten blijven doen. Dat geldt voor de 
spelers, de begeleiders, de vrijwilligers en eigenlijk alle leden. 
Het verenigingsleven krijgt een boost, let op mijn woorden.”

Feyenoord
Frans trekt een volgende parallel en wel met zijn geliefde 
Feyenoord. “Ik heb al jaren een seizoenkaart in de Kuip. 
Samen met mijn drie kinderen bezoeken we als het even 
kan de thuiswedstrijden, een mooi moment om elkaar te 
ontmoeten. Vooraf wat drinken en soms achteraf iets eten. 
Soms hebben we geen tijd of door het resultaat geen honger, 
en zijn we zo weer thuis. Als supporter van Feyenoord is het 
niet elke wedstrijd feest…”

Hij lacht. “De Kuip bevat veel sentimenten, maar om in de 
toekomst op niveau te blijven voetballen moet er een nieuw 
stadion komen. Ook Feyenoord zou, net als de Plus en  
SV Meerkerk, moeten durven investeren.  Uit ervaring weet 
ik dat daarmee de toekomst is verzekerd. Het komt niet 
vanzelf, je moet investeren en je best blijven doen. Succes 
komt je niet zomaar aanwaaien.”

Meer dan 15 jaar is Frans Versteeg ons vertrouwde gezicht aan het Raadhuisplein. Met zijn 
Plus supermarkt is hij al jaren een vaste sponsor van de club en andere verenigingen in ons dorp. 
Verder biedt hij veel aanstormend voetbaltalent de kans een zakcentje te verdienen.

“OOK NA EEN VERBOUWING MOET JE BLIJVEN 
WERKEN AAN JE TEAM”



Controlling light 
is our favourite job

www.lrssolutions.nl  -  Meerkerk

QUICK TEAMWEAR
TROTSE KLEDINGLEVERANCIER VAN SV MEERKERK! Q-TEAMWEAR.NL

"Samen scoren op de 
woningmarkt" 

Team Hofstede Meerkerk

0183 - 35 99 40  
meerkerk@hofstedemakelaardij.nl 
www.hofstedemeerkerk.nl

Raadhuisplein 1, 4231 BZ Meerkerk

Marloes Ruben Gerco Nicole
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3e klasse C

Alblasserdam 1 14:30 uur

Ameide 1 15:00 uur

De Alblas 1 15:00 uur

Groot-Ammers 1 15:00 uur

Hardinxveld 1 14:30 uur

Lekkerkerk 1 14:30 uur

S.V. Lopik 1 14:30 uur 

Perkouw 1 14:30 uur

Schelluinen 1 14:30 uur

Schoonhoven 1 15:00 uur

Streefkerk 1 14:30 uur

SV Meerkerk 1 14:30 uur

SVW 1 15:00 uur

VVAC 1 15:00 uur

21-09-2019 SV Meerkerk 1 - De Alblas 1 

28-09-2019 Perkouw 1 - SV Meerkerk 1 

05-10-2019 Schoonhoven 1 - SV Meerkerk 1 

12-10-2019 SV Meerkerk 1 - Lekkerkerk 1

19-10-2019 SVW 1 - SV Meerkerk 1

26-10-2019 SV Meerkerk 1 - VVAC 1 

02-11-2019 Groot-Ammers 1 - SV Meerkerk 1 

09-11-2019 SV Meerkerk 1 - Ameide 1

23-11-2019 Alblasserdam 1 - SV Meerkerk 1 

30-11-2019 SV Meerkerk 1 - Hardinxveld 1  

07-12-2019 Schelluinen 1 - SV Meerkerk 1  

14-12-2019 SV Meerkerk 1 - S.V. Lopik 1  

25-01-2020 SV Meerkerk 1 - Streefkerk 1 

01-02-2020 De Alblas 1 - SV Meerkerk 1 

08-02-2020 SV Meerkerk 1 - Perkouw 1 

15-02-2020 Lekkerkerk 1 - SV Meerkerk 1 

07-03-2020 SV Meerkerk 1 - Schoonhoven 1 

14-03-2020 VVAC 1 - SV Meerkerk 1

21-03-2020 SV Meerkerk 1 - Groot-Ammers 1 

28-03-2020 Streefkerk 1 - SV Meerkerk 1 

04-04-2020 S.V. Lopik 1 - SV Meerkerk 1  

18-04-2020 SV Meerkerk 1 - Schelluinen 1 

25-04-2020 Ameide 1 - SV Meerkerk 1 

09-05-2020 SV Meerkerk 1 - SVW 1 

16-05-2020 Hardinxveld 1 - SV Meerkerk 1 

23-05-2020 SV Meerkerk 1 - Alblasserdam 1 

Data en tijden zijn onder voorbehoud, voor actuele informatie bezoek www.svmeerkerk.nl

COMPETITIE INDELING SV MEERKERK 1

WEDSTRIJDSCHEMA SV MEERKERK 1
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Sample 1

Sample 2

Sample 3

Superelips

Hoe scoort
u met uw
verzekeringen?

Wij checken het graag voor u! Kom langs in onze winkel in Leerbroek,
Raadhuisplein 2. Of bel 0345 62 00 62 voor een vrijblijvende afspraak.

Ook voor vragen over uw hypotheekmogelijkheden kunt u bij ons terecht.
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SV Meerkerk 2
2e klasse D

Altena 2
Ameide 2
Asperen 2
BZC ‘14 2
Heukelum 2
NOAD’32 2
Sleeuwijk 2
Sparta’30 2
SV Meerkerk 2
TEC 2
Unitas 2
WNC 2

SV Meerkerk JO19-1
3e klasse 

Beesd JO19-1
DSS’14 JO19-1
GJS JO19-2
Hardinxveld JO19-2
Heukelum JO19-1
Leerdam Sport’55 JO19-1
LRC JO19-2
RKTVC JO19-2
SC Everstein JO19-1
Sliedrecht JO19-2
Streefkerk JO19-1
SV Meerkerk JO19-1

SV Meerkerk 3
4e klasse 

Ameide 3
Asperen 3
Beesd 2
GJS 5
Heukelum 3
HSSC’61 4
Leerdam Sport’55 3
Lekvogels 3
LRC 5
SC Everstein 3
SV Meerkerk 3
Theole 3

SV Meerkerk JO17-1
3e klasse 

Baronie JO17-6
Boeimeer JO17-2
De Alblas JO17-2
Dubbeldam JO17-3
Groot-Ammers JO17-1
Heerjansdam JO17-1
Madese Boys JO17-2
Nieuw-Lekkerland JO17-1
Pelikaan JO17-2
Sliedrecht JO17-2
SV Meerkerk JO17-1
VVGZ JO17-3

SV Meerkerk 4
5e klasse 

Ameide 5
Asperen 4
Beesd 3
Heukelum 4
HSSC’61 5
Lekvogels 4
LRC 6
Rhelico 2
SC Everstein 4
SV Meerkerk 4
SV Noordeloos 3
Vuren 4

SV Meerkerk JO15-1
4e klasse 

Be Ready JO15-1
Dussense Boys JO15-1
Herovina JO15-1
Kozakken Boys JO15-2
NOAD’32 JO15-1
SSC’55 JO15-1
SV Meerkerk JO15-1
Unitas JO15-2
Waspik JO15-1
Wilhelmina’26 JO15-1
WSC JO15-5 

SV Meerkerk JO11-1
3e klasse

Ameide JO11-2
Arkel JO11-1G
GJS JO11-3
Hardinxveld JO11-3
Lekvogels JO11-2
Oranje Wit JO11-4
Peursum JO11-2
SV Meerkerk JO11-1
SVW JO11-1
Theole JO11-2
Vuren JO11-1
VVAC JO11-2

SV Meerkerk JO13-2
5e klasse 

De Alblas JO13-3
De Zwerver JO13-1
GJS JO13-3
Groot-Ammers JO13-2
Hardinxveld JO13-3
Kozakken Boys JO13-3
Nieuw-Lekkerland 
JO13-2
Sliedrecht JO13-5
SteDoCo JO13-2
SV Meerkerk JO13-2
Papendrecht JO13-3
VVAC JO13-3

SV Meerkerk JO7-1
1e klasse

Ameide JO7-1 
Ameide JO7-2G 
HSSC’61 JO7-1 
Lekvogels JO7-1
SV Meerkerk JO7-1 
SV Meerkerk JO7-2

SV Meerkerk 5
5e klasse

Almkerk 4
Altena 5
Arkel 4
GJS 7
Hardinxveld 7
Peursum 4
Sleeuwijk 6
SteDoCo 4
SV Meerkerk 5
SV Noordeloos 5
SVS’65 3
VVAC 5

SV Meerkerk VE1
1e klasse B

ASWH VE1
De Alblas VE1
GJS VE1
Groot-Ammers VE1
Haaften VE1
MVV’58 VE1
Peursum VE1
SC Everstein VE1
SteDoCo VE1
SV Meerkerk VE1

SV Meerkerk MO15-1
2e klasse 

Asperen MO15-1
GRC ’14 MO15-1
Kozakken Boys MO15-1
NOAD’32 MO15-1
Sleeuwijk MO15-1
ST Almkerk/Altena MO15-1
SteDoCo MO15-1
SV Meerkerk MO15-1
Theole MO15-1
Well MO15-1
Woudrichem MO15-1

SV Meerkerk JO11-2
4e klasse 

Ameide JO11-3M
Arkel JO11-2G
Asperen JO11-1
ASWH JO11-4
Be Ready JO11-2
Dussense Boys JO11-1
GRC-14 JO11-2
Right’Oh JO11-1
SV Meerkerk JO11-2
Unitas JO11-3
VVAC JO11-3
Woudrichem JO11-1G

SV Meerkerk JO13-1
2e klasse 

Ameide JO13-1G
BZS JO13-1
Groot-Ammers JO13-1
Haaften JO13-1
Hardinxveld JO13-2
HSSC’61 JO13-1
Lekvogels JO13-1
RKTVC JO13-2
Sliedrecht JO13-2
ST Altena/Almkerk JO13-1
SV Meerkerk JO13-1
SVW JO13-1

SV Meerkerk JO9-1
2e klasse

GJS JO9-2
GRC’14 JO9-1
GVV JO9-1
Groot-Ammers JO9-1 
HSSC’61 JO9-1 
Kozakken Boys JO9-1 
Peursum JO9-1
SV Meerkerk JO9-1
SVW JO9-1 
Sleeuwijk JO9-1 
Stedoco JO9-1 
Unitas JO9-2 
VVAC JO9-1

SV Meerkerk JO9-2
4e klasse

ASWH JO9-5 
Alblasserdam JO9-2 
Almkerk JO9-1 
Ameide JO9-1 
Drechtstreek JO9-4 
GJS JO9-4
Kozakken Boys JO9-2 
Papendrecht JO9-3 
SV Meerkerk JO-2 
Sleeuwijk JO9-2 
Sliedrecht JO9-3 
VVAC JO9-2

COMPETITIE INDELING OVERIGE TEAMS

COMPETITIE INDELING JEUGD



KEURINGEN: 

• LPK= laadklepkeuring

• ALK= autolaadkraankeuring

• TÜV ladungssicherung

GESPECIALISEERD IN: 
• Carrosseriebouw

• TÜV lichtgewicht -

 schuifzeil carrosserie

Gorinchemsestraat 70

4231 BJ Meerkerk

T 0183 - 35 13 26

E info@elcar-carrosserieen.nl

I www.elcar-carrosserieen.nl

Elcar van oudsher een hecht Nederlands 

familiebedrijf, waar werken nog centraal staat, 

is opgericht in 1953. Ontstaan vanuit de wagen-

makerij en cabinebouw heeft zich ontwikkeld 

tot een modern carrosseriebedrijf.

• Fassi autolaadkranen

• Hydraulische laadliften

• Spuiterij en belettering

• Accessoires

• Reparatie



lifestyle

Ron Liefhebber en Rudy Vroege vullen elkaars specialismen aan, versterken 
elkaar en kunnen samen grotere projecten aanpakken. Een groter draagvlak 
qua kennis. Geen uitdaging gaan ze uit de weg. Het nieuwe voetbalcomplex 
De Burcht hebben ze operationeel gemaakt. De basis neergelegd op een 
dusdanige manier, netjes weggewerkt zodat het gebouw van alle gemakken 
voorzien kan worden, zonder dat het zichtbaar is. Alles voor een optimaal 
gebruiksplezier.

Wij denken met u mee voor veilige en duurzame oplossingen voor thuis of 
op het werk.

 Nieuwe Rijksweg 70 L
 4128 BN Lexmond
 Tel. 0347 - 341415
  

LIEFHEBBER & VROEGE 
SAMEN STERK

Na 26 jaar heeft Miranda onlangs het stokje van moeder Nel overgenomen. 
Maar wordt er gelijk vermeld: ze doet nog steeds hetzelfde hoor. Een terras 
vol met fietsers. Het Dorpsplein in Meerkerk is een mooie stop voor een 
bakje koffie of warme chocomel met slagroom, ja ook in de zomer een hit, en 
uiteraard een stukje eigengemaakte appeltaart. Hiervoor komen de mensen 
terug.  

Naast een uitgebreid driegangenmenu, kan je nu ook bij Het kleine Brughuis 
terecht voor verschillende plates die op de kaart staan. Een bord friet met 
een heerlijk stukje vlees of vis. Of de erwtensoep van Nel, dat blijft ook een 
topper! We verwelkomen u graag in Het kleine Brughuis.

 
Dorpsplein 2
4231 BA Meerkerk
Tel. 0183 - 352208 

 

SMART TECHNIEK TOEGEPAST IN DE BURCHT
Smart Techniek biedt maatwerkoplossingen voor de installatie van alarmsystemen, 
beveiligingscamera’s, brandmeldsystemen en lichtregelsystemen in uw woning 
of bedrijf. Of het nu gaat om een woonhuis, een winkel of een grootindustrieel 
pand, wij hebben altijd een passende oplossing. Eigenaren André Dieterman en 
Rick van Bruchem bundelen hun krachten en ervaring, dit levert een frisse kijk op 
ingewikkelde technische vraagstukken op. Ze staan klaar voor elke uitdaging. 

Nieuwe complex SV Meerkerk
Meerkerker Rick en compagnon André waren het er al snel over eens, dat in zo’n 
mooi pand goede domotica voorzieningen moesten komen. Een lichtregelsysteem 
waarmee we straks met één druk op de knop alle verlichting in de kantine kunnen 
regelen. Eenvoud in de bediening en de mogelijkheden om in de toekomst verder 
uit te breiden. De mannen van Smart Techniek hebben in ieder geval gezorgd 
voor een uitstekende basisopstelling. 

Verlengde Middelweg 8 • 4147 AP Asperen
Tel. 085 - 070 4555 • www.smarttechniek.nl

PLATESERVICE BIJ
HET KLEINE BRUGHUIS
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Kapsalon HaarIdee is een salon waar u zich uniek en speciaal mag voelen.
Bij ons staat u als individu voorop. Wij zijn erop gericht om samen met u  
tot een perfect eindresultaat te komen.

Of het nu gaat om MOOI, STOER OF TRENDY bij Kapsalon HaarIdee luisteren 
wij graag naar uw persoonlijke wens.

Voor uw haar helpen we de juiste productkeuze te maken, waardoor u ook thuis de 
coupe perfect kan onderhouden en stylen. Voor uw nagels zullen we zoveel mogelijk 
kijken naar de staat en de kwaliteit van de nagel. En wat betreft de visagie/make-up: 
we kijken allereerst naar de ondertoon van de huid (kleurentype), gezichtsvorm en 
oogvorm. Aansluitend wordt de kleurenanalyse bepaald.

In onze salon, gevestigd aan het Raadhuisplein 1a te Meerkerk, is ons team iedere 
dag aan het werk met één doel “PASSIE VOOR HAAR, VISAGIE/MAKE-UP EN 
NAGELS”. Dit doel willen we verder realiseren in een inspirerende en dynamische 
omgeving met een vakkundig en professioneel team.

Ook onze modellen voor deze fotoshoot zijn vakkundig uitgekozen. Ze zijn behalve 
klant bij Kapsalon HaarIdee ook vrijwilliger bij onze club. Mariska en Chantal zitten 
in de activiteitencommissie en zijn te vinden achter de bar. En Karin houdt zich 
bezig met het vrijwilligersbeleid. Toppers die meiden!

BURCHT  •  2019 - 202032
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Mariska van Zandwijk

Mariska en haar zus Wendy (met 
spiegel) zijn de foundingsisters 
van kapsalon HaarIdee.  Stel, 
je komt verfomfaaid binnen bij 
HaarIdee, geen probleem, de 
dames gaan met je aan de gang. 
Een nieuwe coupe, een passende 
visagie en je nagels blinkend en 
gekleurd. Benieuwd of ze jou nog 
herkennen als je het voetbalveld 
oploopt. ‘Wie is die vamp joh…?’

©BvdW
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Chantal Versluijs

Voor iedereen die iets met 
kappen heeft moet het een 
feest zijn als Chantal de 
salon binnenstapt. Prachtig 
rood golvend haar en ook 
heerlijk dik… Zie je kapster 
Renée, ook een mooi koppie 
met haar, genieten? En laten 
allebei deze meiden ook 
nog bedeeld zijn met een 
geel/zwart hart. Uiterlijk en 
inborst oké dus.

©BvdW
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Karin Bongaards

Die Karin Bongaards heeft 
ook al van dat mooie dikke 
haar, maar het gaat nu even 
om haar nagels. Die moeten er 
natuurlijk goed uitzien, want 
als de juf haar vinger opsteekt 
‘niet doen knul’ of duim ‘top 
meissie’ dan moeten ze er wel 
goed uitzien. Over de kleuren 
geel/zwart hoef je niet in te 
zitten: het hele gezinshart staat 
blinkend in de clubkleuren. 
Hé Karin waarom zijn die 
nagels niet geel/zwart? ☺

©BvdW



sponsoring

We zijn verhuisd... vanaf nu voetballen we op complex ‘De Burcht’. Voor de nieuwbouw van dit prachtige complex hebben we kunnen 
rekenen op vele sponsors, die een extra steentje bijgedragen hebben. Wij zijn dankbaar voor het enthousiasme van de ondernemers om 
onze club te sponsoren. Dankzij hen is deze gids er en kunnen wij als vereniging bestaan dan wel blijven draaien.

Lokale sponsoring kan ook voordelen opleveren voor uw bedrijf! Hiernaast vindt u het sponsormenu van SV Meerkerk voor het seizoen 
2019/2020. Heeft u interesse? Neem dan contact op via sponsoring@svmeerkerk.nl. Uiteraard zijn uw eigen ideeën op het gebied van 
sponsoring ook welkom.

De sponsorcommissie:
Patricia Versluis, Anja Sprong, Jeroen de Waard en Carolien van Asperen.

SPONSORCOMMISSIE
SV MEERKERK
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sponsoring

SPONSORMENU

Sponsormogelijkheden Sponsorpakketten 
   

nr. omschrijving brons zilver goud platina diamant

1 Fietsenrek (enkelzijdig)  

2 Wedstrijdbal  

3 Banner op website 1 1 1 1 1

4 Reclamebord hoofdveld 244 x 60 cm 1 1 2 2 2

5 Advertentie Tic Narrow Casting per 10 seconden 1 1 1 2 3

6 Vlag / bannier  1

7 Weefdoek 150 x 190 cm  

8 Weefdoek ballenvanger 480 cm x 190 cm  1 1

9 Shirtsponsor  1 1 1

10 Kleedkamersponsor  

11 Toernooi / eendaags evenement  

12 Advertentie pagina presentatiegids   1/2  1/2  1 1

13 Kledingsponsor trainers/leiders  

14 Tassensponsor vereniging  

15 Trainingspakken vereniging  
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hoe is het met?
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“Als de dag van gisteren kan ik mij die wedstrijd herinneren. Het hele 
dorp was uitgelopen om ons aan te moedigen, we waren op sportpark 
De Molenwei meer dan in de meerderheid. Ook op het veld”, geniet 
John, ooit verdienstelijk doelman bij Stichtse Boys, Elinkwijk en FC 
Hilversum, na. Na het onverwachte ontslag van Huib Apitulay aan 
het einde van het seizoen, pakte het toenmalige bestuur het rigoureus 
aan. “Ik werd gevonden door Jan-Willem Versluis via de database van 
de VVON, waar ik mij als werkloze trainer had aangemeld. Bewust 
zonder club overigens. Ik was jeugdtrainer bij FC Utrecht en een 
fulltime contract was niet mogelijk op dat moment. Ik koos voor 
mijn maatschappelijke loopbaan en nam een sabbatical. En toen 
kwam SV Meerkerk.”

Twinkeling
We schrijven 2000. John kreeg een telefoontje van het bestuur. 
“Op verzoek van Teus Hakkesteegt werd een trainer van buitenaf 
gezocht. Ik kende Meerkerk van de snelweg met McDonald’s en het 
AC Restaurant. Mijn vrienden en oud-voetballers van FC Utrecht, 
Ton du Chatinier (die werkte bij Arti’70 - TS) en Jan van Renswouw 
adviseerden om in ieder geval kennis te maken. Na het gesprek had ik 
een twinkeling in mijn ogen. Mijn vrouw Corinne wist dat het goed 
zat.” En het kwam goed. “De jonge selectie bleek inderdaad het Ajax 
van de Alblasserwaard te zijn. Een groep met talentvolle jongens, en 
een bij Ajax opgeleide Brian en Sander Vink (ook Feyenoord). Maar 
ook Ruud Vink, Almer Kon, Willem den Besten, Arjan Versluis en 
vele anderen konden een balletje raken. Met de oudgedienden John 
Vink en Jacob den Besten kon ik gaan bouwen.”

Met horten en stoten. “Het eerste jaar viel ik van de ene in de 
andere verbazing. We speelden sommige tegenstanders van de mat, 
maar verspeelden ook heel gemakkelijk punten. We haalden als 
best voetballende ploeg geen nacompetitie. De verwachtingen bij 
aanvang van het tweede seizoen waren hooggespannen. “Ik ben 
een echte people manager. De allerbeste veldtrainer ben ik niet, 
maar ik weet dat duidelijkheid, discipline, sfeer en een onderlinge 
band heel belangrijk zijn. Niet alleen een kratje bier, maar ook een 
trainingskampje, een etentje in de kroeg en een inloopshirtje werden 
geregeld.”

Een Meerkerkertje
Weer werd de nacompetitie bereikt. “Maar na het veteranentoernooi 
ging het mis. Mijn spelers lagen te bakken in de volle zon. Wij 
raakten later op de dag tegen BLC geen bal. Het hoorde bij het 
groeiproces, want het derde seizoen verspeelden we geen enkel punt. 

Met 66 punten uit 22 wedstrijden maakten we naam en werd onze 
prestatie ‘een Meerkerkertje’ genoemd.“ Sleutel van dit succes was het 
terughalen van de zeer ervaren Dirk Uittenbogaard, die de nodige 
rust en ervaring bracht in ons jonge talentvolle team. In de nieuwe 
competitie mochten we ook voor het eerst eindelijk weer eens tegen 
Ameide spelen. “Mijn spelers waren op van de zenuwen en in Termei 
werd als beter voetballende ploeg verloren. Enkel en alleen door 
emoties. Van die wedstrijd werd geleerd. In de return waren ze vrij 
van zenuwen en plaatsten we ons voor de nacompetitie.” In Almkerk 
werd, niet zonder geluk, gewonnen van NOAD’32. Ook het stapje 
hoger ging het crescendo, met halverwege elf punten voorsprong 
op Almkerk. Die riante voorsprong werd verspeeld en ook in de 
nacompetitie tegen Dinteloord ging het fout. John schiet, zuinigjes, 
in de lach. “Tijdens de winterstop van het seizoen daarop was ik in 
staat mijn contract in te leveren. We zaten voor het zoveelste jaar 
in Vlissingen voor de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. 
Maar er werd ook gezaalvoetbald in Gorcum. De jongens deden 
het boven verwachting. Na de gewonnen halve finale keerden 
enkele spelers niet terug, daar gingen mijn plannen. SV Meerkerk 
won de Championscup, maar in januari verknalden we een zekere 
periodetitel. Bijna had ik in 2006 het bijltje er bij neergegooid. Op 
het tandvlees wonnen we toch de tweede periode en de NC-finale 
tegen NSVV. In misschien wel de mooiste ambiance ooit.”

Gevulde parelhoen met Zeeuwse rozenbottelsaus
“De eerste klasse werd een groot avontuur, met eigen jongens die 
geen Euro kregen betaald. Roderik Luitjes was de enige die kwam 
aanwaaien. De inhaalslag was gemaakt. In 2000 aten we nog friet 
met schnitzel, maar een paar jaar laten zaten we aan de gevulde 
parelhoen met Zeeuwse rozenbottelsaus” John zag al vroeg dat hij 
niet nog meer uit de selectie kon halen. “Het was na zeven seizoenen 
het einde van een prachtig tijdperk. Met geweldige herinneringen 
en veel vriendschappen. Sander en Mariska Vink wil ik speciaal 
noemen, maar ik heb er meer. Net zoals ik vrienden heb opgedaan bij 
mijn latere clubs IJFC, Woerden, SteDoCo, Almkerk en Elinkwijk. 
Met mijn huidige club DHSC voetballen we ook op zaterdag, dus 
veel komen kijken lukt niet. Maar ik volg de vereniging op de voet 
en geniet van het nieuwe complex. Ik ben jaloers, want bij DHSC 
is het nog niet zover. Ik hoop op een kwestie van tijd, want met de 
Stichting Sport Ondiep van onder andere Wesley Sneijder zijn we als 
fusieclub stappen aan het maken, zowel op ons complex, in de jeugd 
en met ons 1e elftal.” “Na jaren komt het besef dat dit talentvolle 
spelers waren en dat ik als juiste persoon op het juiste moment met 
de juiste staf deze zeer succesvolle spelersgroep mocht trainen!”

Zonder twijfel is John Vink onze meest succesvolle trainer ooit. Onder John promoveerden we van de vierde 
naar uiteindelijk de eerste klasse. Zonder puntverlies kampioen worden en vervolgens twee bloedstollende 
nacompetities, met de finalewedstrijd in Heerjansdam tegen NSVV als absoluut hoogtepunt.

“IK KWAM BIJ HET AJAX VAN DE ALBLASSERWAARD”
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Een  warme groet van Tina, José, Lijda, Ina, Deborah & Sophie 0183 - 35 40 39    www.de-stilte.com
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De afgelopen vijf jaar presenteerde Jan Dirk 
Stouten de sponsoravond. De Rotterdamse 
journalist/presentator wist prominente 
Nederlanders naar ’t Hoog te lokken. Maar 
bovenal boeide hij voor de pauze met 
prikkelende vragen aan onze eigen leden.

“Het is absoluut geen gelegenheidspraatje, 
maar bij SV Meerkerk gebeurt er altijd 
wel wat.” Jan Dirk schiet in de lach. “De 
huidige voorzitter Sjaak Versluis is echt heel 
leuk. Hij durft mij uit te dagen en dat maak 
ik niet vaak mee. Vorig jaar was het gesprek 
met ‘de spits die we niet hebben’ (Joop 
Friedeman – TS) een memorabel moment. 
Maar ook de openhartigheid van de tijdens 
de vorige feestweek iets teveel gedronken 
topscorer Ruud Vink vergeet ik niet snel.”

Met dank aan een goede voorbereiding.  
“Ik word vooraf altijd goed en tijdig 
gebriefd. Op de avond zelf ben ik ruim op 
tijd aanwezig en nemen we het programma 
nog een keertje door. Maar je kunt van alles 
vooraf bedenken, het lukt niet altijd. In 
Meerkerk dus wel.”

Dit jaar wordt de seizoenopening anders 
dan anders. “In het verleden waren Johan 
Derksen, Kees Jansma, Maarten van der 
Weijden, Robert Eenhoorn en Wim Kieft 
bij jullie te gast. Maar op 14 september 
wordt het nieuwe complex geopend. Het 
bestuur wil geen officiële speeches, maar 
aan de hand van interviews zal ik enkele 
sprekers ondervragen. Op een losse manier 
en dat geeft ook meer energie aan zo’n 
opening. Begin van de avond zal ik een 
verslag doen van de wedstrijd tegen Oud-
Feyenoord. Dat wordt ook leuk, want 
uiteraard ken ik alle spelers van dit team.”
Jan Dirk kijkt er, net als wij, naar uit.  
“Ik heb inmiddels enkele foto’s bekeken  
en De Burcht ziet er prachtig uit. Op  
14 september mag ik het met eigen ogen 
aanschouwen.”

“BIJ SV MEERKERK 
GEBEURT ALTIJD 
WEL WAT”

©TS



De grote verhuizing
Als vereniging zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers, 
maar kunnen we de huidige ook zeker nooit genoeg 
in het zonnetje zetten. Zo ook tijdens het realiseren 
van het nieuwe voetbalcomplex ‘De Burcht’. Er 
wordt tegenwoordig veel zelfwerkzaamheid verlangt, 
nou daar zijn onder andere deze toppers wel voor te 
strikken. Dat doe je gewoon voor de club. 

Denk nou niet dat ‘t Hoog helemaal vergeten en 
verlaten wordt. Er is dan wel afscheid van genomen 
door er een laatste feestje te geven. Maar zolang er 
getraint en ook nog gevoetbald wordt, worden de 
lijnen getrokken, de kanten gemaaid en ligt het 
‘oude complex’ er nog netjes bij. Het was en zal de 
komende tijd nog beetje survivalen zijn, maar dat 
zijn we zo vergeten als we van een voorjaars zonnetje 
zitten te genieten op het mooie nieuwe terras. 

De vrijwilligers die aan het werk zijn op de foto’s is 
een momentopname. We willen uiteraard niemand te 
kort doen. En we zijn trots op iedereen die zijn/haar 
steentje bijdraagt.

©PV
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en klussen aan De Burcht

www.tandartspraktijkdewatertoren.nl

Welkom in onze 
moderne tandarts-
praktijk in Meerkerk. 
Voor jong en ouder. 
Ook voor beugels.



scheepjesbrug

BURCHT  •  2019 - 202044



BURCHT  •  2019 - 2020 45

scheepjesbrug
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Vooral Willem Ringelesteijn (niet schrijven als ‘Ringelestein’ dat 
was de broer van mijn opa, die had zo’n ruzie met mijn opa, dat hij 
ook zijn naam veranderde...) blijkt een stalen voetbalgeheugen te 
hebben. “Op je elfde mocht je lid worden en dat werd ik. Als ik niet 
in slaap kan komen dan speel ik mijn eerste wedstrijd voor Meerkerk 
1 tegen IFC nog compleet over. Ik zie nog die grote rooie spil 
(centrale verdediger) voor me staan. Ik liep tegen hem op en stuiterde 
twee meter terug. IFC moest winnen om kampioen te worden, ze 
hadden de blommen al meegenomen en wij mochten niet verliezen 
om te degraderen. We speelden 0-0.” Trainen was vooral trainen op 
conditie. Willem weer: “Wat wil je jongens we hadden een grote 
zware leren bal, hoe kon je ooit op techniek trainen..?”

“Kijk op deze foto komt Otto aanlopen.” De heren herinneren zich 
Otto (82) als onvermoeibaar. Hij voetbalde ondanks een versleten 
heup door, puur op karakter. “In 1969 ben ik geopereerd aan mijn 
heup. Die kogel hebben ze afgezaagd en gedraaid. De operatie verliep 
niet goed. Je had nog geen kunstheupen hè…” Gevolg: een been 
dat 3 centimeter korter was. “Dat gaf fysiek en geestelijk een grote 
belasting, kan ik je zeggen. Voetbaltechnisch werd de zaak opgelost 
door een lap leer onder de voetbalschoen van drie centimeter.” En 
Otto voetbalde verder.

Jan’s glorie bij het eerste was van korte duur, na twee wedstrijden 
in het eerste in 1958 kreeg hij een zwaar ongeluk. “Ik heb elf (!) 
maanden in het ziekenhuis gelegen en heb daarna een jaar gerevalideerd. 
Nog even gevoetbald, maar de blessure speelde weer op. Einde 
voetbalcarrière.” Maar Jan is een voetbalgek en heeft als fan zelden 
een wedstrijd van Meerkerk overgeslagen en behoort nu tot de harde 
kern van de vrijwilligers.

Loeiharde afstandsschoten waren een handelsmerk van Wim. “Op 
Termei schoot die keeper uit en ik nam die bal gelijk, klets terug, 

over de keeper, goal. Kijk dat zijn goals, daar zou je nu de wereld 
mee overgaan.” Wim vervolgt: “Op Leerdam Sport ook Jan, dat weet 
jij nog, gelijk met een dropkick terug en rang erin! Keeper met bal 
en al achterin het net!” De heren zijn bijzonder content met deze 
herinneringen.

“Het was altijd wat zondagsmorgens als we op pad gingen, vaak 
naar Dordrecht met clubs als Merwestein, ODS, Merweboys, SSW, 
EBOH en EMMA.” Willem soms ze moeiteloos op. “We moesten 
voor 9 uur van het dorp zijn, want Cor Oskam die wilde niet als 
voetballer gezien worden door zijn medekerkgenoten, vaak boeren 
waar hij het vee kocht. Cor van de Leeden lag vaak nog naast zijn 
meisje in bed”, zegt Otto. “Nou jou hebben we ook wel eens van de 
divan moeten plukken hoor”, roept Willem en vervolgt. “Bij broer 
de Jong moesten we ook altijd wachten, die kwam soms nog in zijn 
lange onderbroek met zijn kleren in zijn handen de bus in. Dan Joost 
Vink ophalen in Giessenburg. Bas den Ottelander, de schilder, had 
verkering in Hardinxveld, die stond langs de snelweg. En soms hield 
die rotbus er ook nog mee op.”

Otto, een vriendelijke man, was vroeger niet verlegen. “Ik ben een 
paar keer onder politiebegeleiding van het veld afgehaald, zoals bij 
Altena in Nieuwendijk. Waar zullen we vanavond naar toe gaan?”, 
zeiden mijn vrienden diezelfde zaterdag. Ik zeg: “Naar Nieuwendijk, 
kunnen we lachen. Nou, het halve dorp achter ons aan. Maar goed 
twee maanden daarna getrouwd en…met een Nieuwendijkse!” Prima 
verhaal vinden de heren.
Met trots vertellen Otto en Willem over het kampioenselftal 
(promotie naar eerste klasse KNVB, afdeling Dordrecht) uit 
1966. Zij waren al de oudere spelers tussen jonkies als Joop van 
Ooijen, Cees Vink, Teus Hakkesteegt en Bert Mourik en trainer 
Jacques Koole. “De beste trainer die we gehad hebben. Het was een 
prachtelftal.” Dat vinden ze alle drie.

De mannen lopen over het terrein waar nu ‘Parc Merwede’ is. “Kijk over dat modderige pad met her en der 
een koeienvlaai liepen die spelers uit Dordrecht met hun hooggehakte vrouwen op hun rug naar het veld”, 
volgens Willem (80). “Dat was al de eerste klap die je uitdeelde”, grijnst Jan (72), “als afzetting hadden we 
een staaldraad door gaten in betonnen palen. Er zaten dikke klonten schapenwol aan dat draad, doordat 
die beesten hun vacht eraan schuurden.” De mannen toveren fotoboeken en spelerskaarten te voorschijn. Het 
interviewfeest kan beginnen.

SPELERS VAN TOEN: 
OTTO STUURMAN, WILLEM RINGELESTEIJN EN JAN VERHOEF.
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Aan de Rijskade stoomde Meerkerk van onderafdeling KNVB naar de 
vierde klasse KNVB. Eerste trainer was Louis van den Boogerd, oud-
DOS en Nederlands elftalspeler. In een periode van minder dan tien 
jaar promoveerde Meerkerk drie keer naar de vierde klasse KNVB. 
Klaarblijkelijk werd er dus evenveel gedegradeerd, maar daar gaan we 
het nu niet over hebben.

De heren hebben met elkaar gespeeld. Toen Dick kwam was Joop 
al routinier. Gerrit was keeper in het derde. ‘Bij een wedstrijd op 
Everstein stond ik wissel bij het Eerste, waarbij het 1-1 stond. Ik viel 
in als keeper en het werd 1-4…’ Diezelfde Gerrit, die kampioen werd 
met de C, vervolgens met zes man direct overging naar de A en gelijk 
weer kampioen werd. Geen wedstrijd en geen punt verspeeld. Gerrit 
werd later spits in het eerste, speelde even in het tweede en had later 
een come-back in de hoofdmacht als back…lekker breed inzetbaar 
die Gerrit.

Joop: ‘Je speelde altijd met een vaste opstelling en een vaste reserve. 
Het eerste jaar dat ik voetbalde heb ik het hele jaar reserve gestaan…
ik was nog te jong om te voetballen zeiden ze en ja je accepteerde 
dat.’ Kom daar nu maar eens om, zeker weten dat je de complete 
familie van de gemaltraiteerde pupil op je dak krijgt. Joop wachtte 
zijn tijd af en werd lekker op zijn zeventiende kampioen. ‘Dat was 
onder Koole.’ Daar is die naam weer van de veel te vroeg overleden 
Jacques Koole, een monument onder de Meerkerkse trainers. ‘Die 
man leerde je echt beter voetballen.’ Een groep ondernemers in 
Meerkerk sloeg de handen ineen om de begaafde trainer te kunnen 
behouden voor het talentvolle A-team. Koole was te goed: in 1968 
werd hij assistent-trainer bij PSV en later hoofdtrainer bij Roda JC, 
waar hij door een hartstilstand overleed in 1972. (34 jaar).

Dick begon ook al als wissel. ‘Dat was bij Hennie Tukker. Toen mijn 
vader steunzolen kocht voor mij, ging ik veel beter lopen en in de 
D-pupillen ging ik pas los. Wij werden vrijwel ieder jaar kampioen.’ 
En hup, net 17, daar ging Dick het Meerkerk 1 in onder Bertus de 
Ridder. ‘Bij de eerste wedstrijd gelijk de winnende goal.’ Ik keek erg 
op tegen Cor Bot, dé spits van Meerkerk en die zei dat hij ernaar 
uitzag om met mij te voetballen. Dat vond ik geweldig.’ Dick 
vervolgt: ‘Wij hadden altijd goeie spitsen toen, Jan van Ooijen, Frans 
Ceton, Joop van Gent, John van den Heuvel en Cor en ik voetbalden 
eromheen.’ Dick was snel, technisch en had een gruwelijke hekel aan 
verliezen.

Uiteindelijk schopten de heren het tot de derde klasse. Ze hebben 
lekker gevoetbald met elkaar en ja boer blijf je, want ‘als Termei hier 
kwam voetballen dan zeiden wij ‘daar heb je die boeren’ en als wij in 
Dordt kwamen waren wij de boeren en als zij in Rotterdam kwamen, 
waren zij weer de boer, dus ja…’  

Het waren mooie tijden aan de Rijskade. Jan en Loes Priem waren 
de inspirerende en verbindende teamouders van een gezellige 
groep spelers. Eén veld, dus elk team wachtte hun beurt af, al 
kijkend naar het team voor je. Iedereen na elkaar trainen op een 
piepklein trainingsveld, met soms tot je enkels in de bagger. Drie 
kampioenschappen. Publiek stond rijen dik, zeker bij de derby’s.  
Daarna borrelen in de eigen kantine.

De Beatles brachten in 1976 de single ‘Got to get you into my life’ 
uit, dat zou wat de heren betreft kunnen gaan over nieuwe sportpark 
‘t Hoog, want daar gingen ze toen furore maken.

Wonderlijk: verborgen tussen de bungalows aan de Rijskade in Meerkerk vind je achter een grote haag 
de oude kantine en kleedkamers van SV Meerkerk in de periode 1963 tot 1976. Het is nu een mooi en 
comfortabel huis. ‘Kijk’, zegt Gerrit de Jong, ‘daar was toen ook de keuken.’ We mogen in de tuin van de 
huidige bewoners zitten. Het voetbal kwam thuis op het dorp in de zomer van 1963. De Beatles zongen  
‘I saw her standing there’, de Watertoren hield direct toezicht en Joop (70) en Gerrit (64) en Dick (61) 
waren nog jong.

SPELERS VAN TOEN: 
JOOP VAN OOIJEN(70), GERRIT DE JONG(64), DICK KOOIJMAN(61)
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Toch wil Arjan een kanttekening maken: “Wat zeker ook een 
hoogtepunt was voor mij, was dat we al een paar jaar aan het tobben 
waren in de vierde klasse en dat er in één keer de gang in kwam. 
We wonnen alle 22 wedstrijden in het seizoen 2002 -2003! We 
moesten van ver komen, persoonlijk heb ik ook de mindere jaren 
meegemaakt. Maar die jongere gasten, zoals Dick Kooijman en Albert 
Zwijnenburg, hadden in hun eerste vier seizoenen in het eerste elftal 
maar drie keer verloren en een paar keer gelijkgespeeld. Verder alles 
gewonnen.”

Nu zijn er veel mensen die zaterdag wilden voetballen, maar deze 
heren en hun gehele team wilden voetballen in Meerkerk 1. Coûte-
que-coûte. En dat wist trainer John Vink. Je weet dat de naam van 
Vink gaat vallen als je spreekt over dit team. ‘John zorgde ervoor 
dat je de kleinste blessure verzweeg, anders stond je er onmiddellijk 
naast. Maakte niet uit wie. ‘We waren jongens met verschillende 
achtergronden, maar hij maakte er wel een team van’, zegt Rudy. ‘Die 
elf man die spelen te vriend houden dat kunnen de meeste trainers 
wel’, zegt Arjan, ‘maar speler 12 tot 20 erbij houden dat kon John. 
Hij vertelde wat je moest doen om wel een basisplaats te krijgen. 
Deed je dat dan speelde je ook.’ ‘Op de deur kloppen’ noemde John 
dat volgens Rudy. ‘Ik kwam uit de Ardennen heen en weer om te 
trainen, 300 km heen en 300 km terug…’, bekent Arjan. Hij kan 
het nu eigenlijk nog niet geloven. ‘Als je niet kwam trainen stond je 
er zomaar twee wedstrijden naast.’ Zo ging dat bij trainer John. Doe 
bij deze rechtlijnigheid en consequent zijn een onsje Utregse bluf en 
wat nogal wat grammetjes uiterlijk vertoon en je hebt een succesvolle 

coach John Vink in de polder. Almer: ‘Wij waren niet gewend aan dat 
soort types, maar dat had juist wel een verfrissende impact.’ ‘Oké, het 
is zo wel genoeg over John Vink’, lacht Arjan.

Met de minuut worden de mannen enthousiaster over hun 
voetbaltijd. Legendarische trainingskampen, waarbij ’s avonds op de 
borrel werd getraind, maar de volgende morgen nog harder op de 
bal werd gespeeld. Hoogtepunt op het trainingskamp in Koudekerke 
was het gezamenlijk volgen van de prestaties van hun teamdelegatie 
in de Trias Champions Cup, het gerenommeerde zaalvoetbaltoernooi 
in Gorinchem. Een massaal opgekomen Meerkerks publiek zag  
Meerkerk ook dit toernooi winnen. De rest van de selectie leefde op 
één hotelkamer uitbundig mee.

De rustige Almer: ‘We hadden een uitgebalanceerd team. Ik wist heel 
goed wat ik niet kon, en dan kan je focussen op wat je wel kunt.’ 
Almer kon het weten zou het woordgrapje van Gijsbert Bruijnes 
hier zijn… En om even op een talent van Almer door te gaan, dat 
ongegeneerd goede koppen van hem. ‘Daar werden die spitsen zo 
chagrijnig van’, grinnikt Rudy, ‘Almer kopte alles weg.’ 
Zou het daarom zijn dat Rudy de minst gepasseerde keeper in 
de regio was volgens weekblad Het Kontakt? ‘Hij dook op alles’, 
verbetert Almer. In diezelfde krant kon je ook ooit lezen dat Arjan 
Versluis regio-topscoorder was. Het is geen wonder dat deze Hoog-
lichting de beste club was in de regio, nou ja in ieder geval de beste 
dorpsclub.

Er heerst onmiddellijk een gezellig onder ons sfeertje tussen de heren in de vertrekkende avondzon voor 
de oude kantine van het veld aan de Burggraaf. Heroïsch strijdtoneel voor generaties voetballers sinds de 
ingebruikname op 14 augustus 1976. De heren speelden in het beste team ever, want in 2003 promoveerden 
ze naar de derde klasse en gelijk door via een promotiewedstrijd naar de tweede klasse en o wat een glorie 
voor Meerkerk: 2006 Klasse 1 KNVB. Nooit vertoond in de hele clubhistorie! Alle drie zijn ze er trots op 
om in dat team gespeeld te hebben. En let op hè, trots in de zin van fier. Hoogmoedigheid is hen vreemd. Ja, 
moedig zijn op ‘t Hoog, dat weer wel natuurlijk. ‘We waren vooral een vriendenclub van dorpsvoetballers’, 
zegt Arjan (41). Volmondige beaming van Almer (39) en Rudy (39).

SPELERS VAN TOEN: 
ARJAN VERSLUIS, ALMER KON EN RUDY VAN KERKWIJK
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Steengoede

Sierbestrating
Waar begint u bij de aanleg van 

een nieuwe tuin ?
Bij Steenplaza Frans de Bruyn 

in Lexmond.

Sierbestrating 
Keramiek
Natuursteen
Stapelelementen
Grind en split
Tuinverlichting
Tuinhout
Tuinverblijven
Vijverbenodigdheden

De allernieuwste tips, trends en 
materialen. Kom langs, wij hebben 
altijd acties en aanbiedingen!

5000 m2
showtuin

Hier slaa
g je altij

d !

Nieuwe Rijksweg 130
4128 BP Lexmond

(0347) 342 150

info@fransdebruyn.nl

www.fransdebruyn.nl
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VERKOOP nieuwe bedrijfswagens (licht en zwaar)

IN- EN VERKOOP gebruikte bedrijfswagens 
(import/export)

VERHUUR bedrijfswagens (licht en zwaar)

ONDERHOUD bedrijfswagens (licht en zwaar)

VERKOOP onderdelen (nieuw en gebruikt)

www.ruytertrucks.nl
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