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BURCHT
ELK NADEEL HEB Z’N VOORDEEL

We hebben het eerste seizoen op De Burcht achter de rug.
Het went snel, maar toch elke keer denk je wat is het prachtig.
Menig bezoeker van buiten was onder indruk van de veldschuur op de heuvel.
En dat kunstgras, daar waren onze voetballers snel aan gewend.
Nu wordt er geklaagd over hobbelige velden (met echt gras) bij sommige tegenstanders. 
En het complex wordt nog veel mooier straks met veel groen en bomen er omheen.
Ook veel water, dus de doelgerichtheid van de spelers en speelsters moet nog beduidend beter. 
Anders moet de club investeren in een paar roeiboten.
De bouwcommissie is in klein comité geroemd. Maar nog één keer: beste mensen wat hebben 
jullie een super klus gedaan!!

Maar natuurlijk ook dank aan al die vele vrijwilligers en sponsors die de club rijk is.
Ook dank aan mijn collega bestuursleden; allemaal toppers (ik heb een makkie).
Bij zo’n club wil natuurlijk iedereen horen, maar heel fijn wat jullie doen!
Voetballend was dit afgelopen voetbaljaar het kortste seizoen ooit, geen titels geen degradatie.
Mooi was wel, dat het maandagavond damesvoetbal sterk in aantal groeide.
De eerste te organiseren lady’s night stond al op de rol.
En best veel nieuwe jeugdleden, dat is natuurlijk ook super.

O ja en dan de titel van dit voorwoord, zomaar de grote JC geciteerd.
Ja, we maken ongekende tijden mee: ellende met gezondheid, allerlei beperkingen, 
financiële zorgen, sociale armoede.
Ook de bal rolde niet meer en De Burcht ging op slot. 
En ja, je mist vaak pas iets als het er niet meer is.
We misten de trainingen, het spel, de wedstrijden. 
Maar meer nog misten we elkaar.
De saamhorigheid, de derde helft, de ontmoetingsplek. 
Mooi om te realiseren hoe waardevol dat is, juist als het er niet meer is.
En wat ook heel mooi en fantastisch was?
Dat alle betrokkenen af zagen van vergoedingen, alle sponsors bleven, 
iedereen bleef lid en de contributie betalen.
Dat maakt ons aller SV Meerkerk tot een fantastische club met solidariteit hoog in het vaandel.

We rekenen ook in het nieuwe seizoen weer op jullie.
De bal rolt weer, maar maatregelen en waakzaamheid blijven nodig.
Let op jezelf en op elkaar.
Laten we van een nadeel ook een voordeel maken !

Sjaak Versluis
Voorzitter SV Meerkerk
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Zijn vrouw Chantal, onlangs bevallen van hun tweede kindje, 
is ook gesetteld. “Het is goed wonen in Meerkerk”, knikt 
Gert-Jan buiten op de loungebank aan de Grutto. Tijdens 
zijn prachtige carrière van maar liefst dertien jaar in onze 
hoofdmacht, wist hij waar zijn toekomst lag. “Ik kon aardig 
voetballen en stond ook wel in de belangstelling bij andere 
clubs. Maar een echt goed gesprek heb ik nooit gehad. 
Bovendien speelde ik met vrienden, op een prima niveau en 
altijd wel een kans om een prijsje te pakken. Als trainer hoop 
ik verder te komen.”

Nog eigenwijzer
Gert-Jan lacht. We gaan terug naar zijn eerste stappen in 
het geelzwart. “Mijn vader was mijn eerste trainer. Hij 
kon goed voetballen, maar was mogelijk nog eigenwijzer 
dan ik. Er is iets gebeurd waardoor hij direct is gestopt 
met voetballen. Eenmaal als tiener, kreeg ik training van 
Arjan Versluis. We keken tegen hem op. Arjan speelde in 
het eerste elftal. Toen hij zijn been brak, werd Dickie Zaal 
zijn vervanger. Als skileraar, met een CIOS-opleiding, wist 
hij ons wel te triggeren. Net als Anton Hol en later Marcel 
Kers. Echte liefhebbers, die onze generatie klaarstoomden 
voor de senioren.” Een pracht groep, met jongens als Guus 
Vreeswijk, Jeroen van der Hagen, Thomas Mulders, Gijsbert 
Bruijnes, Sjoerd Vink en niet te vergeten Wilco den Tuinder. 
“In mijn debuutjaar onder John Vink promoveerden we via 
de nacompetitie tegen NSVV. Ik was amper zeventien en 
speelde later in de eerste klas tegen topploegen als VVGZ, 
Veen, LRC, Terneuzense Boys. Alleen Kozakken Boys en 
IJsselmeervogels voetbalden hoger.”

Prijzen
De vreugde was van korte duur, SV Meerkerk degradeerde. 
“Toch hebben we altijd op een goed niveau gespeeld en vaak 
om de prijzen. Ook onder Chris van den Dungen, die ons 
heel aanvallend liet spelen, en Marcel van Steenis, met een 
goede organisatie, beleefden we topjaren. Bert Buizert liet ons 
keihard trainen, we waren giga fit. Roger d’Hollosy zorgde 
voor de juiste balans, met Core Stability. Theo de Boon 
volgde hem op, die op het tactische vlak een kei was. Met 
dank aan de taakbewuste groep, die hem snapte en waardoor 
wij het wedstrijdverloop konden veranderen.”

Gert-Jan heeft dus veel geleerd tijdens zijn actieve loopbaan. 
“Ook van de laatste trainers. Michel de Raad varieerde in zijn 
oefenstof en deed de wedstrijdbespreking via een PowerPoint 
op een tv-scherm. Dat ga ik ook doen. De resultaten bij de 
start onder Gerrie Schaap waren slecht, maar als ervaren 
trainer wist hij de spelers voorop te zetten. Het systeem werd 
omgegooid en het team kreeg de verantwoordelijkheid. Het 
is mooi om te zien, dat een trainer zich zo in dienst kan 
stellen van het team en hiermee het tij weet te keren. We 
promoveerden bijna nog. Jammer, want anders hadden we nu 
nog tweedeklasser geweest.”

Bewuste keuze
Het was zijn laatste voetbaljaar. “Bewust koos ik ervoor 
trainer te worden. Ik lees veel, luister naar Podcasts en volg 
alles in de voetballerij. Ook VVAC was een weloverwogen 
keuze, waar ik veel hoopte te leren van Marten Boverhof. 
Hij werd ziek, maar ook van Miguel Munoz heb ik veel 
opgestoken.” Onverwachts kwam SV Meerkerk op zijn pad. 
“Natuurlijk besef ik dat deze stap risicovol is. Na goed overleg 
thuis, met mijn vader en ook met andere trainers, vind ik 
dat ik deze kans niet kan laten lopen. De vereniging bloeit 
op dit prachtige complex. De kantine zit weer lekker vol op 
donderdagavond.”

Niet op nul beginnen
En Gert-Jan kent de groep. “Een mooie mix van ervaren 
en talentvolle spelers, die de potentie hebben om hoger 
te komen. Iedereen krijgt een eerlijke kans, maar het is 
natuurlijk onzin om te zeggen dat we op nul beginnen. 
Komend seizoen moeten we stabieler worden. In mijn 
tweede jaar wil ik de vruchten plukken en tegen de prijzen 
aanschuren. We gaan het zien waar de reis eindigt, ook die 
van mijzelf.”

Onze nieuwe technische man blijft vooral zichzelf. “Nee, 
idolen heb ik niet. De focus ligt volledig op mijzelf. Ik 
wil de beste versie van Gert-Jan Koekkoek worden. Wel 
ben ik gecharmeerd van het dominante spel van City en 
Liverpool, maar ook van Atlético Madrid. Ook Meerkerk zal 
dwingender moeten spelen, daar ontbrak het de afgelopen 
jaren nadrukkelijk aan.”

Vanaf augustus is onze eigen Gert-Jan Koekkoek hoofdtrainer. De 32 jaar geleden in de 
Lindenstraat geboren Meerkerker is ons dorp en ook de club altijd trouw gebleven. 
“Het is veilig en vertrouwd, ik ga Meerkerk niet uit. Neen, dat gaat nooit gebeuren.”

“IK HEB GEEN VOORBEELDEN, IK WIL DE 
BESTE VERSIE VAN MIJZELF WORDEN”

©TS
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Het is donderdagavond op de club, de avond 
waarop de senioren trainen en zo’n 90 man een 
balletje gaat trappen. Ik heb een gesprek met Bart 
Bakhuizen, 39 jaar, spelend in Meerkerk 35+ en 
voetballiefhebber van het zuiverste ras. We gaan 
terug naar de openingswedstrijd op De Burcht 
d.d. 14 september 2019, Meerkerk tegen Oud- 
Feijenoord. Bart zijn ogen gaan glimmen als ik 
hem vraag nog eens terug te gaan naar de prachtige 
goal die hij maakte in de openingswedstrijd en te 
beschrijven hoe dat ging. “De bal werd veroverd 
op het middenveld, ik speelde tegen Regi Blinker, 
de bal werd diep gespeeld op Patrick Vuurens. 
Patrick kan je altijd diep sturen, die heeft gevoel 
voor positie, ruimte en snelheid. Patrick zag 
me komen en legde de bal terug op randje 16 
meter. Ik nam hem binnenkant voet en krulde 
hem in de kruising, geplaatst en met snelheid. 
Je weet soms als je de bal raakt dat het goed is, 
dat zijn die momenten dat het heerlijk voelt en 
dat er iets moois gebeurd. Daar speel je voor, de 
schaarse momenten dat het op zijn plek valt. Met 
voetballers zoals Patrick en bijvoorbeeld Sander 
Vink kan het lopen en is het een genot om te 
spelen.” Op de vraag wat hij verder nog kwijt wil 
antwoordt Bart dat hij hoopt fit te worden en dat 
een tijdje te blijven. Het spelen in 35+ geeft hem 
plezier, inmiddels is Bart zover dat het puur gaat 
om het spelletje. Winnen liever maar verliezen is 
tegenwoordig ook een meer geaccepteerde optie. 

BART BAKHUIZEN, 
MAKER VAN EERSTE 
GOAL OP DE BURCHT

©AvdW

actualiteiten
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Voetbalgeschiedenis
Op vijfjarige leeftijd lid geworden van Meerkerk, vervolgens 
bij Ajax terechtgekomen en twee jaar in de C2 gespeeld in 
Amsterdam. De kansen leken daar klein om door te stoten 
en de overstap naar Feijenoord was een feit op veertienjarige 
leeftijd, na twee jaar Rotterdam terug naar Meerkerk. In 
de B-junioren gestart, al snel door naar de A-junioren 
en vervolgens op zestienjarige leeftijd het debuut in het 
eerste van SV Meerkerk. Daar de succesvolle periode van 
Meerkerk meegemaakt en gepromoveerd naar de 1e klasse. 
Op zevenentwintigjarige leeftijd tijdelijk uitgevlogen en 
buiten Meerkerk gespeeld bij Stedoco, Sliedrecht en Nivo 
Sparta. Op achtendertigjarige leeftijd uiteindelijk gestopt bij 
Meerkerk 1. 

Voorbeeld trainer en speler
Louis van Gaal, kampioenenmaker. Louis is voetbalfilosoof, 
kan de tegenstander lezen en daar op anticiperen als 
geen ander. Marco van Basten, de speler met geniale 
balbehandeling en een superspits.

Hoe zou je jezelf omschrijven als trainer en wat is je visie
Duidelijk zijn is waar het om gaat, dat helder aan kunnen 
geven is een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn. 
Mijn achtergrond als onderwijzer sluit daar mooi bij aan.
Spelers krijgen eigen verantwoordelijkheid en moeten 
zelf leren denken en keuzes maken. Het systeem dat 
gespeeld gaat worden moet aansluiten bij het systeem van 
het 1e elftal. Dat houdt in 3:4:3 en de aanval is de beste 
verdediging zal het motto zijn. Pressie zetten in vakken, 
trainer 2.0 gaat het worden.

Waar kijk je naar uit en wat is je doel
Het lijkt me erg leuk om met volwassenen te werken en te 
ervaren wat de groepsdynamiek inhoudt. Na verschillende 
jeugdteams getraind te hebben is dit de volgende stap op 
trainersgebied. In hoeverre moet je tussen de spelers staan  
en wanneer afstand nemen, dat spanningsveld lijkt mooi  
om te ervaren. Het doel voor dit jaar is helder: kampioen 
worden met het 2e in de 2e klasse.

Oneerlijk winnen of eerlijk verliezen
Sander lacht en het duurt even voor er een antwoord komt. 
Altijd winnen, maar er is een grens. Het wordt niet helemaal 
duidelijk waar die grens ligt. Voetbalgogme is de term die 
gebruikt wordt als er dingen gebeuren die niet helemaal 
volgens de regels zijn. Voetbalgogme is slim en toegestaan 
ook al gebeuren er dan dingen die wat minder toegestaan 
zijn volgens de regels.

Wat wil je nog kwijt
Het zou erg prettig zijn als de mensen in Meerkerk de 
nieuwe trainer van het 1e (Gert-Jan Koekkoek) de tijd  
geven om zijn spelstijl te laten ontwikkelen en niet alleen  
naar de resultaten te kijken. Soms hebben dingen tijd  
nodig en goede zaken vergen vaak een wat langere 
voorbereiding.

Na deze slotvraag is het mij duidelijk, er gaat bij zowel het 1e 
als het 2e dit seizoen een andere wind waaien. De zeilen zijn 
gehesen, de koers gezet en aan de horizon liggen de prijzen.

Aan het woord is Sander Vink (38 jaar) de nieuw trainer van de B-selectie van SV Meerkerk. 
Het interview vindt plaats in een coronaproof setting op het terras van De Burcht.

SANDER VINK, VAN SPELER TOT TRAINER MEERKERK 2
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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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DICK ZAAL, NA 30 JAAR GESTOPT 
ALS JEUGDVOETBALTRAINER

We hebben het interview in de Populierenstraat bij Dick thuis in de tuin. Bij het binnenstappen 
van de tuin is gelijk duidelijk waar Dick zijn hart ligt. De tuin van de tussenwoning is voorzien 
van een overkapping met Oostenrijkse banken die bij een traditionele Oostenrijkse pistetent niet 
zouden misstaan. Als je plaats neemt in de “Stube” mis je alleen het uitzicht op de bergen, iets 
wat Dick eigenlijk ook zo ervaart. 

Uit het gesprek met Dick wordt duidelijk hoe plichtsgetrouw 
Dick is in de dingen die hij aangaat. Dat verlangt hij ook van 
de mensen om hem heen en dat botste in het verleden nog wel 
eens met de trainers die soms niet altijd een duidelijke stelling 
namen en probeerden te marchanderen. Iets dat in Dick zijn 
woordenboek niet voorkomt. Je belooft iets en dan doe je dat, 
geen excuses, zorgen dat je zaakjes voor elkaar komen. 

Na zijn CIOS opleiding in Goes is Dick het trainerschap 
ingestapt. Van achtjarigen tot negentienjarigen, meisjes, 
jongens hij heeft ze in alle leeftijden training gegeven en 
begeleid. Geprobeerd discipline, liefde voor het spelletje, 
tactiek en techniek bij te brengen. Zijn weekagenda heeft er 
tot voor vier jaar overvol uitgezien, naast voetbaltrainer was 
Dick ook nog tennistrainer op Ameide. Dat betekende twee 
avonden tennisles geven en twee avonden voetbaltraining. 
Dan op zaterdagochtend met zijn jeugdteam naar de 
wedstrijd en ’s middags proberen zelf nog een balletje te 
trappen als dat uitkwam. De winterstop was dan een mooie 
break van het voetbal om zijn derde grote passie uit te 
kunnen voeren, skiles geven in het Oostenrijkse Westendorf. 
Dat paste dan mooi in de vijf weken waarin er toch niet 
gevoetbald werd. 

Op de vraag wat nou de mooiste tijden waren die hij 
meegemaakt heeft op de voetbal gaat Dick vertellen. 
De voetbalkampen in Venray, de wedstrijden van zijn E1 
en D1 teams die vol zaten met talenten als Sander Vink, 
Ruud Vink en meer van die gouden lichting. Winst tegen 
Heicop waar ze verwelkomd werden met de term boeren 

en die uiteindelijk met 0-33 gewonnen werd. Dat in 2x 25 
minuten. 

Zijn eigen voetbalcarrière had als hoogtepunt het jaar dat 
hij in het 2e speelde en waarin uit werd gekomen in de 
reservehoofdklasse, tegen teams als Kozakken Boys 2  
(2x winst) Hoek 2, Arnemuiden 2, ASWH 2 etc. 

Een mooie ervaring om mee te maken, dat een dorpscluppie 
met de juiste instelling en goede begeleiding zo ver kan 
komen. Dat is alweer jaren geleden, nu is er vrije tijd 
gekomen om een andere hobby op te pakken, fietsen en  
dan het liefst in het bos of de bergen rondom Westendorf, 
Dick’s tweede thuisbasis wat hij ooit hoopt zijn eerste basis 
te kunnen noemen. Op de vraag wat hij verder nog doet 
binnen de club antwoordt Dick: 
• Wedstrijdsecretaris voor de jeugd; 
• Jeugdcommissie;
• Bestuurskamerdienst;
• Mede-organisator van het JVO toernooi; 
• Kijken bij het voetbalteam van dochter Sigi;
• Zelf weer wekelijks spelen in de spits bij Meerkerk 35+; 
•  Verder nog wat losse klusjes als bijvoorbeeld Johan de 

materiaalman een klusje heeft kan hij ook wel weer bij 
Dick aankloppen. 

Er is nu ook wat meer tijd om ’s avonds met vrouw Peggy 
en de hond Sepp een flink stuk te lopen. Er is duidelijk veel 
meer rust gekomen en het moeten is eraf, aldus Dick….



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



Energieweg 1
4231 DJ  Meerkerk

T 0183-352332
E info@pvanleeuwen.nl

www.pvanleeuwen.nl

•  kantoren

•  bedrijfspanden

•  scholen

•  zorgcentra

•  woningen

•  appartementen

•  sportcomplexen

InfraRentals

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

Wij staan ervoor om uw project gezamenlijk tot een succes te brengen.

Gorinchemsestraat 33A • 4231 BE Meerkerk 
T. +31 183 56 26 23 • E. info@infrarentals.com www.infrarentals.nlSharing flexibility

InfraRentals
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Kleur
“Het is een mooi complex geworden. Het gebouw ziet 
er goed uit, ook de kleur is prima. Het huis dat we 
hiernaast bouwen heeft een beetje dezelfde stijl als de 
kantine. Ook een soort Barn-idee. Ik snap nu waarom 
de gemeente ons ontwerp destijds zo snel goedkeurde”, 
grijnst Willem.

Naast de oud-boerderij met daarachter een prachtige 
schuur (‘barn’), waar Willem regelmatig samenwerkt 
met collega’s die ook wel eens naar het platteland 
willen, staat een splinternieuw en gewaagd vormgegeven 
metalen huis, binnenkort fraai afgewerkt met hout. 
Willem en zijn vrouw Carolien weten wel wat ze willen. 

Platja de Burggraaf
Willem is positief over het nieuwe complex De Burcht. 
“Het parkeerterrein is mooi aangelegd, mooi dat we daar 
als buurt ook gebruik van mogen maken, prima dus. 
Dat Cruyff Court, het beachvolleybalveld, het parkje. 
Er zou een zwembad bij moeten komen. Dit dorp moet 
toch een zwembad hebben of niet? Als we ’s avonds met 
de hond langs de Burggraaf lopen voelt het alsof we in 
Barcelona langs de kust slenteren. Daar heb je ook van 
die fitnessapparaten, waar mensen op bezig zijn, veldjes 
waarop gesport wordt, jeugd die zich verzamelt, met die 
vijver lijkt het hier wel de Platja de Burggraaf joh…!”

‘Druk zette…!’
“Ik zit hier wel eens met anderen te werken en die 
schrikken zich helemaal kapot als er een training aan de 

gang is. Lachen man. Je ziet ze kijken en zich afvragen 
wat er aan de hand is, ze denken dat er een enorme 
vechtpartij aan de gang is. Je kan hier letterlijk de 
training meeluisteren. ‘Druk zette..!!’ Willem kijkt wat 
beschouwend. “Ik heb nagedacht over wanneer je in 
het leven positief kan schreeuwen. De mens schreeuwt 
niet veel meer en meestal is het dan in een minder 
fraaie context, ruzie, onenigheid. Dat schreeuwen en 
roepen is denk ik een belangrijk deel van het sporten. Ze 
hebben er lol in om dingen naar elkaar te schreeuwen. 
Grappig toch?. Wij kunnen er in ieder geval nu goed 
van meegenieten.”

Ontbrekend zonnepaneel 
Een en al lof dus? Willem weet dat een kritische kijk 
kan leiden tot verbetering. “Als reclameman heb ik 
niks tegen reclamedoeken, maar wel wat tegen de 
achterkant van reclamedoeken. Ik heb gehoord dat er 
fruitbomen bij de vijver komen, maar je zou vanuit de 
hele Burggraaf die borden moeten afdekken. Hopelijk 
gebeurt dat nog. Die rare parkeeruitstulping in die 
strakke oprit vind ik ook een beetje zonde. En die 
zonnepanelen op dat dak…net niet afgemaakt. Hoe kan 
het, vraag je je af, waarom ontbreekt dat ene paneel?’ 
Willem wijst een missend paneel aan. ‘Mag daar 
alsjeblieft nog eentje naast?”

Tja, je had het kunnen verwachten van iemand die 
perfectie in zijn eigen gebouwen als adagium hanteert. 

Tegenover De Burcht aan de Burggraaf woont familie Van der Schoot. In de oude boerderij 
van Dirk Alting voor de Meerkerk-Senior-Posse. We spreken met Willem van der Schoot 
in het dagelijks leven CEO van Havas Lemz, een Amsterdams reclamebureau dat ‘met 
creativiteit merken en de wereld beter wil maken’. Willem heeft net zoveel met voetbal 
als John van de Grijn met tomatensap, maar…schoonzoon is Lex Kramers de keepert 
van Meerkerk 1 en nu komt behalve het voetbalcomplex het eigenlijke voetbal ook ineens 
dichtbij.

BUREN VAN DE BURCHT



samen ondernemen

Blommendaal 25, 4231 DC Meerkerk  I 0183-358666   I www.arendsekon.nl
Haal méér uit uw 

onderneming

samen ondernemen

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

Bij ArendseKon denken we graag mee met de uitdagingen 

en mogelijkheden van onze klanten. Dat noemen we ‘samen 

ondernemen’. Benieuwd hoe dat voor u werkt? Bel ons voor 

een verhelderend gesprek en ervaar het zelf.

"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  14:30 uur

Ameide  15:00 uur

De Alblas  15:00 uur

Groot-Ammers  15:00 uur

Hardinxveld  14:30 uur

Lekkerkerk  14:30 uur

Dilettant 15.00 uur

Perkouw  14:30 uur

Schelluinen  14:30 uur

Schoonhoven  15:00 uur

Streefkerk  14:30 uur

SV Meerkerk  14:30 uur

Vuren  14.30 uur

VVAC  15:00 uur

19-09-2020 SV Meerkerk 1 - VVAC 1 

26-09-2020 Perkouw 1 - SV Meerkerk 1 

03-10-2020 SV Meerkerk 1 - Hardinxveld 1 

10-10-2020 Vuren 1 - SV Meerkerk 1

17-10-2020 Ameide 1 - SV Meerkerk 1 

24-10-2020 SV Meerkerk 1 - Streefkerk 1

31-10-2020 Schoonhoven 1 - SV Meerkerk 1 

07-11-2020 SV Meerkerk 1 - Schelluinen 1

21-11-2020 Dilettant 1 - SV Meerkerk 1

28-11-2020 SV Meerkerk 1 - Alblasserdam 1 

05-12-2020 Groot-Ammers 1 - SV Meerkerk 1

12-12-2020 SV Meerkerk 1 - De Alblas 1   

16-01-2020 Lekkerkerk 1 - SV Meerkerk 1  

23-01-2021 SV Meerkerk 1 - Schoonhoven 1 

30-01-2021 Schelluinen 1 - SV Meerkerk 1 

06-02-2021 SV Meerkerk 1 - Vuren 1 

27-02-2021 VVAC 1 - SV Meerkerk 1 

06-03-2021 SV Meerkerk 1 - Dilettant 1 

13-03-2021 De Alblas 1 - SV Meerkerk 1

20-03-2021 SV Meerkerk 1 - Lekkerkerk 1 

27-03-2021 SV Meerkerk 1 - Perkouw 1 

10-04-2021 Alblasserdam 1 - SV Meerkerk 1  

17-04-2021 SV Meerkerk 1 - Ameide 1 

24-04-2021 Hardinxveld 1 - SV Meerkerk 1 

08-05-2021 SV Meerkerk 1 - Groot-Ammers 1 

15-05-2021 Streefkerk 1 - SV Meerkerk 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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competitie info

SV Meerkerk 2
2e klasse A

Ameide 2
Asperen 2
De Zwerver 2
Groot-Ammers 2
Heukelum 2
Nieuw-Lekkerland 2
Pelikaan 4
Peursum 2
Sleeuwijk 2
SV Meerkerk 2
Unitas 2
WNC 2

SV Meerkerk JO19-1
2e klasse 

GJS JO19-2
Haaften JO19-1
Herovina JO19-1
Heukelum JO19-1
LRC JO19-2
NOAD’32 JO19-1
Nivo Sparta JO19-2
Sliedrecht JO19-4
SV Meerkerk JO19-1
SVS’65 JO19-1
Wilhelmina’26 JO19-1

SV Meerkerk 3
4e klasse 

Ameide 4
Beesd 3
GJS 6
HSSC’61 4
Heukelum 3
LRC 5
Leerdam Sport’55 3
Lekvogels 3
MVV’58 4
SV Meerkerk 3
Sliedrecht 8
Theole 3

SV Meerkerk JO19-2
3e klasse 

Almkerk JO19-1
Beek Vooruit JO19-4
Hardinxveld JO19-2
IFC JO19-3
Irene’58 JO19-1
JEKA JO19-5
RFC JO19-3
SCO JO19-2
SV Meerkerk JO19-2
Sparta’30 JO19-1
TSC JO19-3
Papendrecht JO19-3

SV Meerkerk 4
5e klasse 

Arkel 3
Ameide 5
Asperen 5
Hardinxveld 8
Leerdam Sport’55 4
Lekvogels 4
Peursum 3
SV Meerkerk 4
SV Noordeloos 5
SteDoCo 3
VVAC 4

SV Meerkerk MO17-1
2e klasse 

Achilles Veen MO17-1
GDC MO17-1
Kozakken Boys MO17-1
Madense Boys MO17-1
RFC MO17-1
Raamsdonk MO17-1
Roda Boys/Bom. MO17-1
ST Almkerk Altena Mo17-1
SV Meerkerk MO17-1
Sleeuwijk MO17-1
Waspik MO17-1
Woudrichem MO17-1

SV Meerkerk JO13-2
5e klasse

DSS’14 JO13-1G
Emplina JO13-4
GRC’14 JO13-2
ISC JO13-1G
Kozakken Boys JO13-3
LRC JO13-4
MVV’58 JO13-3
Ophemert JO13-1G
ST Altena/Almkerk JO13-2
SV Meerkerk JO13-2
SVW JO13-2
Unitas JO13-3

SV Meerkerk JO13-1
3e klasse 

BZC’14 JO13-1
GVV JO13-1
Hardinxveld JO13-2
Herovina JO13-1
Kozakken Boys JO13-2
LRC JO13-3
RKTVC JO13-2
SV Meerkerk JO13-1
Sliedrecht JO13-2
TEC JO13-1
Teisterbanders JO13-1
Theole JO13-2

SV Meerkerk JO9-2
3e klasse

Ameide JO9-1
GJS JO9-4
Peursum JO9-2
SV Meerkerk JO9-2
SVW JO9-1
Sparta’30 JO9-2
SteDoCo JO9-2
Woudrichem JO9-1

SV Meerkerk JO9-3
4e klasse

Arkel JO9-1
Arkel JO9-2
Asperen JO9-1
Asperen JO9-2G
Groot-Ammers JO9-1
Kozakken Boys JO9-2
SV Meerkerk JO9-3
VVAC JO9-3

SV Meerkerk JO7-1
1e klasse

Ameide JO7-3
LRC JO7-2
SC Everstein JO7-2
SV Meerkerk JO7-1

SV Meerkerk 5
5e klasse

Arkel 4
Asperen 3
GJS 7
Groot-Ammers 5
Hardinxveld 6
Peursum 5
SV Meerkerk 5
SV Noordeloos 4
SVS’65 2
Sliedrecht 13
VVAC 6
Vuren 4

SV Meerkerk 35+1
1e klasse B

GJS 35+1
HSSC’61 35+1
Haaften 35+1
Heukelum 35+1
MVV’58 35+1
SC Everstein 35+1
SV BLC 35+1
SV Meerkerk 35+1
WNC 35+1
Wilhelmina’26 35+1

SV Meerkerk JO15-1
2e klasse 

ASH JO15-1
Asperen JO15-1
De Alblas JO15-1
Dubbeldam Jo15-2
Nieuw-Lekkerland JO15-2
Ophemert JO15-1G
Oranje Wit JO15-3
Peursum JO15-1
SV Meerkerk JO15-1
SV Noordeloos JO15-1
SteDoCo JO15-1
VVAC JO15-1

SV Meerkerk JO11-1
2e klasse 

DFC JO11-1
FC Dordrecht AM JO11-1
Oranje Wit JO11-3
Peursum JO11-1
RCD JO11-2G
SV Meerkerk JO11-1
Sliedrecht JO11-3
Unitas JO11-2

SV Meerkerk JO15-2
4e klasse 

BZS JO15-2
DSC JO15-3
GJS JO15-2
LRC JO15-2
MEC’07 JO15-1
MVV’58 JO15-2
RKTVC JO15-3
SC Everstein JO15-1
SV Meerkerk JO15-2
Teisterbanders JO15-2G
Theole JO15-2
Unitas JO15-4

SV Meerkerk JO11-2
5e klasse

GJS JO11-4
HSSC’61 JO11-1
LRC JO11-3
Lekvogels JO11-2
SC Everstein JO11-1G
SV Meerkerk JO11-2
SV Noordeloos JO11-1
SteDoCo Jo11-1

SV Meerkerk JO9-1
2e klasse

Groote Lindt JO9-3
Kozakken Boys JO9-1
Lekvogels JO9-1
NOAD’32 JO9-1
Peursum JO9-1
SV Meerkerk JO9-1
Sleeuwijk JO9-1

COMPETITIE INDELING OVERIGE TEAMS

COMPETITIE INDELING JEUGD
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HANS VERSLUIJS, 
EEN CORONA-COÖRDINATOR 
EN RAKKERS & RIKKERS

BURCHT  •  2020 - 202126

actualiteit

Aan de tafel op De Burcht, met uitzicht op het frisse groene kunstgras, de arena voor 
seizoen 2020/2021 zitten de heren Hans Versluijs, een van de Corona-coördinatoren op 
De Burcht, en twee senioren met pet: Bas Rakkers en Bas Rikkers. Eerst die Versluijs, 
want die heeft echt wat betekend in Coronatijd. Hij steekt van wal…

“Op een gegeven moment mocht De Burcht weer open na de sluiting door de 
Coronacrisis. Er was een persconferentie en heel snel daarop mocht het toegangshek 
van het slot. Dat was wel even schakelen. Henk-Jan en ik hebben voor het jeugdbestuur 
toen de eerste Coronawachten gelopen. We stonden bij de ingang en gaven aan wat 
mocht en niet mocht en hielden het reilen en zeilen op de velden in de gaten, dat was 
een verplichting vanuit de gemeente. Elke trainingsavond liep iemand van het bestuur 
op het complex, herkenbaar aan een geel hesje.

Het regelen van toezicht op het complex ging op zijn Meerkerks snel. Donderdagavond 
hoorden we die verplichting. Zaterdag hadden we vergadering en diezelfde dag was het 
toezicht voor krap twee maanden dichtgetimmerd. Elke avond als er wat te doen was 
op De Burcht was er iemand van ons aanwezig. Je moest bordjes ophangen, desinfectie 
regelen, belijning aanbrengen, ouders informeren. 

Op 6 mei kwamen de eerste kinderen op het veld, dat was een mooi moment. Je 
merkte dat er een enorme behoefte was om bij elkaar te zijn en met elkaar te spelen. Die 
kinderen mochten toen ook niks hè, die zaten ook maar binnen. 

Andere bijkomende zaak was dat die ouders niet meer langs de lijn mochten staan bij 
de trainingen. Dat hebben wij als club niet als negatief ervaren. Je zag dat kinderen een 
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HANS VERSLUIJS, 
EEN CORONA-COÖRDINATOR 
EN RAKKERS & RIKKERS

grotere vrijheid hadden en speelser waren in hun spel. Inmiddels zijn alle 
beperkingen opgeheven en tellen alleen nog de algemene richtlijnen die ook 
voor de maatschappij als geheel gelden.

In april zijn we normaliter al druk bezig met het voorbereiden van het nieuwe seizoen. 
Nu werd het oude seizoen niet eens afgemaakt. Bij de indeling zijn we nu afgegaan 
op wat we wisten van spelers van voor de Coronatijd. We hebben in die tijd veel 
bij mensen thuis vergaderd, had ook zijn charme. Het was eigenlijk één heel lange 
zomerstop, die begon eind februari.” 

De Rakkers-Rikkersaffaire
In de Coronatijd hebben we ook de figuur van Bas Rakkers, als alterego van Bas Rikkers 
op laten draven. Bas en een stel eerste elftalspelers daagden de jeugd uit om trucjes te 
doen. Die challenges waren een leuk succes. We hebben die filmpjes vooral gebruikt 
om onze nieuwe Instagrampagina op te tuigen. Die liep in een paar weken op tot bijna 
400 volgers, dat was mooi meegenomen. Die kids zitten niet meer op Facebook. We 
gebruiken Instagram nu om te communiceren met die kids.’

Nu de heren Rakkers en Rikkers, nog wat te zeggen? Rikkers: “Ik vind het een eer dat 
mijn kleinzoon Niels bij Meerkerk speelt.” Niels is de zoon van Piet en dochter Jolanda. 
“Ik kreeg leuke reacties op die Rakkersfilmpjes”, aldus Bas Rikkers de enige echte 
poldersoccerreporter. 

En Rakkers, ook nog wat te melden? Of was die Rakkersaffaire allemaal flauwekul. “Ja 
dat was allemaal flauwekul.” Ok, jij ook bedankt Bas Rakkers.

©BvdW
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Lex, de 30 inmiddels gepasseerd, groeide op in Meerkerk. 
“Eerst met mijn ouders in de Blommendaal en later ben 
ik bij mijn moeder gaan wonen aan de Marijkeweg. Zelf 
heb ik ook nog in een appartementje in de Blommendaal 
gewoond. Alweer een aantal jaren woon ik samen met mijn 
Meerkerkse vriendin Loraine van der Schoot in de Gorcumse 
binnenstad. We hebben het goed naar ons zin, het is gezellig 
en alles wat je nodig hebt zit om de hoek. Een terugkeer naar 
Meerkerk sluiten we niet uit, maar voorlopig niet.”
Hij rijdt dus een paar keer week naar De Burcht. “Een klein 
kwartiertje, da’s geen probleem. Bovendien voetbal ik bij 
ZVG in de zaal. We spelen in de Eerste Divisie en willen, na 
een paar niet succesvolle nacompetities, naar de Eredivisie. 
Dan kan ik wel op het fietsje naar de trainingen en de 
wedstrijden.”

Neef Chris als concurrent
Aanvankelijk startte Lex niet onder de lat. “Mijn neef Chris 
de Jong was mijn grootste concurrent. Ik voetbalde met de 
iets oudere Jesper Veen, Lennart Hijkoop en Ralf Verkerk. 
Maar ook met mijn leeftijdgenootjes Stijn Schüller en Joey 
van Putten. Vanaf de E-tjes stond ik vast op doel, met dank 
aan de goede trainingen van Piet Veen en Jan de Jong.”
Onze teruggekeerde doelman heeft een aparte kijk op het 
keepersvak. “Sjaak de Wild scherpte mijn mentaliteit aan 
en Björn Langendoen liet mij, naar voorbeeld van Michel 
Vorm van FC Utrecht, met de handen naar voren keepen. 
Ongewoon, maar beter voor de balans. En ook niet met twee 
handen, waardoor ik mij nog langer kan maken en sneller 
naar de grond kan duiken. Gezien mijn lengte verwachten 
veel spitsen dat niet.”

Teamplayer
Lex is een bescheiden en zoals hij zelf zegt, een nuchter 
persoon. “Het geeft mij wel een kick als ik een beslissende 
redding weet te verrichten. Als teamplayer, want je doet het 
natuurlijk niet alleen.”

Eenmaal in de senioren was de concurrentie mogelijk 
nog groter. “Ik ben begonnen in het derde, onder Roger 
d’Hollosy. Vervolgens keepte ik twee jaar in het tweede elftal. 
Voor mij stonden Klaas-Jan van Zessen, Rudy van Kerkwijk, 
Wilco den Tuinder en Michel van den Berg. Toen ik een 
paar wedstrijden had gekeept in het eerste, omdat Klaas-Jan 
geblesseerd was, smaakte dat naar meer.”

Dat feest ging niet door, de technische staf koos voor de 
ervaren Van Zessen en Lex koos eieren voor zijn geld. 
“Samen met René de Winter kwam ik in contact met 
Unitas Zaterdag. Na drie mooie seizoenen verhuisde 
ik naar Woudrichem, op aanraden van mijn collega en 
zaalvoetbalmaatje Jamy Goemaat. Een geweldig eerste 
jaar, we werden kampioen met slechts één nederlaag en 
opmerkelijk maar zes tegendoelpunten. Ondanks de vroege 
titel, bleef de spirit erin. De nul achterin werd belangrijker 
dan een doelpunt maken.”

Lex Kramers Beker
Een beker voor de minst gepasseerde regionale doelman is 
nog altijd vernoemd naar Lex. “Dat had voor mij niet per se 
gehoeven, maar het blijft leuk en – zeker een paar seizoenen 
later – wel uniek.”

Elinkwijk en GJS werden geen gelukkige huwelijken. Lex 
was maar al te blij afgelopen najaar speelgerechtigd te zijn 
voor onze hoofdmacht. “Ik had mij ingesteld op wedstrijdjes 
met vrienden in het derde, maar het liep anders. De KNVB 
gaf toestemming om direct weer in categorie A te keepen.”
Met de nodige ervaring. “Samen met Dick Kooijman en 
Youri van Blanken wil ik de jonge talentvolle spelers aan de 
hand meenemen. Ik verwacht niet dat we kampioen worden, 
maar meedoen om de prijzen zou leuk zijn.”

We hebben hem even moeten missen, maar gelukkig is Lex Kramers terug op het oude nest. “Het 
voelt goed”, trapt Lex bij de aanvang van de eerste training van het nieuwe voetbalseizoen af. 
“Ik ben overigens sceptisch over het verloop. We gaan er vol voor, maar ik ben benieuwd hoe het 
Coronavirus zich gaat ontwikkelen. En welke gevolgen dat heeft, ook voor de amateursport.”

BACK IN TOWN: LEX KRAMERS



Altijd Samen

Meerkerk
T 0183 - 35 40 39
www.de-stilte.com

Tijden veranderen. 

Maar ondanks dat jaren verstrijken 
en alles om ons heen verandert, 
blijven vele dingen toch zoals altijd...

Een mooi seizoen samen!

Tina Hakkesteegt
(trotse sponsor)

MEEVER & MEEVER

WWW.MEEVER.NL

Sheet piles, steel pipes, anchorage, cold rolled profiles, 
bracing systems & project engineering.

Steel Piling Products
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“Dat was een hele stap”, herinnert Jan (73) zich. “Op 
relatief jonge leeftijd kreeg ik last van mijn knie. Na een 
meniscusoperatie en onwillig kraakbeen, heb ik nog vijf 
jaar met injecties gespeeld. Maar het hield op een gegeven 
moment op.” Eenmaal de trainerspapieren op zak, werd hij 
trainer bij vv Schelluinen. “We speelden in de afdeling Dordt 
en leuke wedstrijden in de regio. Ik las een advertentie van 
SV Meerkerk en heb lang lopen dubben. Je verlaat jouw 
vertrouwde omgeving, Schelluinen was toch mijn cluppie.”
Na een paar goede gesprekken waagde hij de stap. “Mannen 
als Bas den Ottelander, Jan Willem Versluis en zeker Sieb 
Doorn waren hele goede bestuursleden. Bovendien kende ik 
de spelersgroep. Tegen Piet Vink, Cor Bot en Pel ’t Lam had 
ik zelf nog gevoetbald. De jonge garde zoals Joan van Klij, 
Arjo van Toor, Ed van Blanken, Hans Snoek, Joop van Gent 
en Dirk Uittenbogaard kon goed voetballen. Technisch was 
het perfect.” Hij geniet na. “In wedstrijden tegen Rotterdamse 
ploegen konden we prima meekomen. VVOR, Hermandad, 
Smitshoek, Rhoon en Bolnes waren heerlijke tegenstanders 
voor mijn balvaardige spelers. Soms ontbrak het om eens 
lekker te schoffelen. Alleen Arie-Peter Hijkoop en natuurlijk 
Piet Vink en Pel ’t Lam schuwden het duel niet. Toch wel 
makkelijk tegen Ameide, LRC of GJS.”

Fanatieke supporters
Jan kan zich de eerste derby tegen Termei, toen de kantine 
een lik blauwe verf kreeg, nog goed herinneren. “Na het 
bekend maken van het speelschema, stond die wedstrijd bij 
iedereen in het geheugen. Ook bij de fanatieke en trouwe 
supporters. Uit en thuis was er altijd veel eigen publiek. Ik 
had een goede band met ze, zeker met de ouders van mijn 

spits André ‘Witte’ de Groot. Natuurlijk had ik wat uit te 
leggen na een nederlaag, maar na afloop dronken we altijd een 
lekker biertje.” Meerkerk voetbalde op vierde klas niveau en 
dat merkte de nieuwe trainer. “Het totaalplaatje was net wat 
professioneler. Zo had ik in Adrie Erkelens een kei van een 
leider, een verenigingsmens pur sang die ook een hele kundige  
keeperstrainer bleek te zijn. Hij nam Arjo Steijsiger, die van 
HSSC’61 kwam en later naar Kozakken Boys vertrok, altijd 
stevig onder handen.”

Lopend uit Leerdam
Jan moest zelf ook weleens aan de bak. “Tegen LRC 
vochten we altijd verbeten duels uit. Ik had de spelersgroep 
- als stimulans - beloofd lopend naar Meerkerk te gaan 
als we zouden winnen. Het bleef lange tijd gelijk en ik 
haalde al opgelucht adem. Tot tien minuten voor tijd 
Dirk Uittenbogaard ons naar de winst schoot. Direct na 
de wedstrijd ben ik vertrokken. In de loop van de avond 
arriveerde ik, steenkapot. Een volle kantine stond mij 
juichend op te wachten.” Na vier mooie jaren vertrok Jan 
de Bruijn. Hij werd trainer bij Arkel en Leerdam Sport, om 
vervolgens als voorzitter de gloriejaren van vv Schelluinen 
mee te maken. “Nog altijd schud ik handen en krijg ik 
schouderklopjes als we tegen Meerkerk spelen. Toch een teken 
dat het een geweldige tijd is geweest.”

Tegenwoordig is erevoorzitter Jan vrijwilliger op Scalune 
en nog steeds nauw betrokken bij het spelletje. Hij volgt 
de verrichtingen van zijn vier kleinkinderen, waaronder 
international Frenkie de Jong van FC Barcelona, op de voet.

Bijna 35 jaar geleden werd Jan de Bruijn hoofdtrainer op ’t Hoog. Mister vv Schelluinen had zijn 
sporen verdiend op Scalune, als voetballer, als bestuurslid en ook als trainer. SV Meerkerk was zijn 
eerste voetbalklus buiten het dorpje aan de Vliet.

“NOG ALTIJD SCHUD IK HANDEN EN KRIJG IK 
SCHOUDERKLOPJES ALS WE TEGEN MEERKERK SPELEN. 
TOCH EEN TEKEN DAT HET EEN GEWELDIGE TIJD IS 
GEWEEST.”
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Jarenlange ervaring heeft ervoor gezorgd dat wij u optimaal kunnen adviseren over 
de aanschaf van een fiets, scooter, quad of bijpassende accessoires.

U moet op een fiets een rondje rijden om aan te voelen of deze voor u gemaakt is of 
niet. Vandaar dat wij u graag ontvangen in onze uitgebreide showroom.

Naast onze uitgebreide showroom, beschikken we ook over een werkplaats. Dus 
mocht uw fiets, scooter of quad toe zijn aan reparatie? Dan kunt u bij Van Der 
Leeden Tweewielers terecht voor het nodige onderhoud. Wij staan garant voor 
vakkundige en kwalitatieve reparaties.
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mode

t w e e w i e l e r s
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Willem Kooijman

Direct gezellig met Noordelozer 
Willem aan de lijn. Dat kan je niet 
van iedereen zeggen. Willem heeft 
alle teams in Noordeloos getraind 
zo’n beetje. Na het tweede wilde hij 
‘eens buiten de deur kijken’. Dan 
zie je vanuit Noordeloos eigenlijk 
wel De Burcht liggen. ‘Als we 
gevoetbald hadden tegen Meerkerk, 
gingen we een happie eten, wat 
drinken, heel gezellig en dat hielp 
ook wel bij mijn beslissing voor 
Meerkerk’, lacht hij. We hebben 
een heel talentvolle groep, als ze 
serieus blijven werken aan hun 
ontwikkeling, gaan ze ver komen. 
Met ‘we’ bedoelt Willem: Sjaak de 
Wild en hij. ‘Ja, Meerkerk heeft 
voor JO19 twee zwaargewichten 
aangetrokken’, hoor ik aan de 
andere kant van de mobiel. Ah 
kijk, zelfspot, dan lig je al direct 
mijlenver voor op die andere 
serieuze trainertjes in de regio…

©BvdW
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Roben de Wild

Ruim zes uur ’s middags. Het duurt 
even voor Roben op de fotoshootplek 
is, hij is nog aan het werk namelijk. 
Toch vanmorgen al om half zeven 
begonnen deze werknemer van  
NL Cases & Interior. Daar komt hij 
aan in werkkleding, grijnzend scheert 
hij bij Van der Leeden Tweewielers 
achterom. Dit is het joch ten voeten 
uit, altijd goeie zin en het leven van 
de sunny side zien. Roben traint  
JO9-1. ‘Die jong hebben veel plezier 
in het voetbal, altijd lachen. Die 
ouders vinden het ook hartstikke 
leuk.’ Duidelijk een mini-Sjaak, 
onverwoestbaar plezier uitstralen, 
lol maken. Altijd? ‘Nou, in de JO19 
klappen we er serieus op hoor!’ Roben 
denkt zelfs al aan later, het moet niet 
gekker worden. ‘Ik wil mezelf nog 
verbeteren als trainer en misschien 
ooit wel een B-elftal trainen. En 
fluiten? ‘Dat gaan we even lekker niet 
doen, dat doet mijn vader maar...!’

©BvdW
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 Jent Borgstijn & Petro Boom 

De heren zijn de trainers van JO15-2. En…
leiders van het 4e elftal! Dat laatste is zeker 
een klus? Jent: ‘Mmm…nou ja, als we iets 
vragen in de groepsapp van het 4e blijft 
het vooral stil, totdat we vragen of ze bier 
komen drinken.’ En dan zelfinzicht: leiding 
geven aan jezelf is wel lastig… En de jeugd 
onder 15, ook lastig? ‘Nee hoor, tot nu 
toe luisteren ze prima, we trainen ze nog 
maar een week of vier, dat zou het kunnen 
zijn’, knipoogt Petro. De heren stralen een 
heerlijke nuchterheid uit en ook hier geldt 
‘vooral niet serieus doen’. Training geven 
vinden ze leuk werk. Ze hebben opleiding 
gehad bij John Weijts en Dick Zaal, dus dat 
zit opleidingstechnisch wel goed. Als het 
zo goed gaat, in het onderwijs misschien? 
‘Nou dat denken we even niet’, bulderen de 
heren. Het wordt tijd voor de fotoshoot met 
de twee fraaie fietsen. Of ze iets met fietsen 
hebben? ‘Om naar de voetbal te gaan wel ja, 
maar je moet nog steeds trappen. Elektrisch? 
Ok, dat scheelt, haha!’ Duidelijk leiders van 
een vierde elftal deze mannen.

©BvdW



sponsoring

We staan aan het begin van een nieuw seizoen op ons mooie complex ‘De Burcht’. In deze bijzondere tijden, waarin we door Corona 
op allerlei manieren beperkt worden. Het spelletje voetbal binnen de lijnen is minimaal veranderd. In plaats van handen geven aan de 
scheidsrechter en tegenstanders geven we nu een box / elleboogtik. Maar voor, na en voor supporters tijdens de wedstrijd geldt de 1,5 
meter regel. Allemaal uitdagingen waaraan we ons voorlopig nog wel moeten houden. Als sponsorcommissie zijn we dankbaar voor 
het enthousiasme van de ondernemers om onze club ook in deze tijden te sponsoren. Dankzij hen is deze gids er en kunnen wij als 
vereniging bestaan dan wel blijven draaien. Voor onze sponsors organiseren we aan het begin van het seizoen altijd een sponsoravond. 
Deze schuiven we gezien de huidige omstandigheden voorlopig even op naar een later moment dit seizoen.

Lokale sponsoring kan ook voordelen opleveren voor uw bedrijf! Hieronder vindt u het sponsormenu van SV Meerkerk voor het seizoen 
2020/2021. 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, Joop Friedeman en Carolien van Asperen.

SPONSORMENU
Sponsormogelijkheden Sponsorpakketten 
   

nr. omschrijving brons zilver goud platina diamant

1 Logo op Tic Narrow Casting  

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  

16 Fietsplein  

SPONSORCOMMISSIE
SV MEERKERK
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KLIMAATTECHNIEK

lekker koel, aangenaam warm
Dorpsweg 50a 
4223 NC Hoornaar 
0183 - 589 719
www.kroonendegroot.nl

Bij airconditioning denkt u 
waarschijnlijk direct aan koelen. Met 
een Toshiba airconditioning 
systeem kunt u echter gedurende 
het gehele jaar het perfecte  
binnenklimaat creëren. Lekker 
koel tijdens warme dagen en 
comfortabel warm tijdens koude 
dagen.

Een comfortabel binnenklimaat 
begint bij de keuze voor het best 
passende systeem voor uw situatie. 
Bij uw Toshiba installateur 
bent u aan het juiste adres voor een 
professionele installatie en gedegen 
onderhoud, zodat u jarenlang 
verzekerd bent van een perfect 
binnenklimaat.

Uitstekend te combineren met 
vloerverwarming, warm tapwater 

en zonnepanelen.

•  Energiezuinige inverter
•  met een zeer laag geluidsniveau
•  Innovatieve anti-bacteriële 

luchtreiniging incl. ionizer



sponsor

BURCHT  •  2020 - 202140



sponsor

BURCHT  •  2020 - 2021 41

“Uniek in die tijd, zeker die gifgroene pakken en de oranje 
bedrukking”, lachen zijn zonen John en Fred in koor. “Pa 
stond zelf net op eigen benen en werd gelijk hoofdsponsor 
van SV Meerkerk.” Hectische tijden. Want de werkgever 
van Arie de Groot ging failliet en toen gemeente Rotterdam 
hem vroeg om het werk af te maken, twijfelde de jonge 
Meerkerker niet lang. “Pa was nog niet getrouwd en startte 
in 1965 aan de Zouwendijk. Bij zijn ouderlijk huis. Al 
snel werd het daar te klein en verhuisde het bedrijf naar 
de Grote Kanaaldijk. Ik ben er niet geboren, maar Fred 
en mijn zus Ylona wel.” Fred (51) mijmert. “We woonden 
er heerlijk. En omdat de Scheepjesbrug er nog was, waren 
we zo op het dorp. Op de fiets naar de lagere school in de 
Sloblaan en natuurlijk naar de voetbal.”

Rijskadeveld
“Mannen als Michel Snoey, Kees Versluijs en de helaas 
te vroeg overleden Wico Versluis waren mijn eerste 
voetbalmaatjes. Op het Rijskadeveld, om kort daarna 
te verhuizen naar ’t Hoog. Later voetbalde ik met Dirk 
Uittenbogaard. Een ster was ik niet, Fred wel”, herinnert de 
nu 54-jarige John zich. “Ik voetbalde ook nog een blauwe 
maandag bij SV Noordeloos in een lager elftal.”  
Fred knikt: “Ik kon inderdaad redelijk ballen, en schopte 
het zelfs tot de Dordtse selectie. Ik moest kiezen, want ik 
kon ook aardig motorcrossen. Op een gegeven moment 
zaten we allemaal, ook onze zus, op de motor. Haha.” 
Achter het huis aan de Kanaaldijk beschikte de familie 
over een gigantisch terrein. “We kochten een brommertje 
en niet veel later reden we nog mooiere rondjes bij MC de 
Bougie in Arkel. Pa was en is nog steeds gek van deze sport. 
Al jaren is hij voorzitter en heeft heel veel uren en ook geld 
gestoken in de vereniging”, weten de zoons, die de zaak 

aan de Steenstraat leiden. “Onze vader is onze belangrijkste 
adviseur en heeft nog steeds een eigen kantoor.” De 
uitspraak van de oudste; ‘Hoe moeilijker, hoe liever’ vraagt 
om een uitleg. “We zitten vooral in de regio Rotterdam. 
Van oudsher eigenlijk al. Met name in de ingewikkelde 
reconstructies van rioleringen in de oude binnenstad en 
volksbuurten. Verder straten we veel voor de gemeenten 
Westland, Capelle en ook Westvoorne. Jarenlang hadden 
we meer dan 70 man in dienst, maar dat is nu minder. De 
zaken gaan gelukkig weer goed. In week 40 hoopt onze 
vader de eerste paal te slaan van een nieuwe hal, die een 
oude romneyloods gaat vervangen.”

Hoofdsponsor
Het voetballen volgen de mannen nog op de voet. “Alweer 
jaren zijn we sponsor van het tweede elftal. Een apart 
verhaal. Wij waren jarenlang de hoofdsponsor, maar 
toen de Rabobank er in de jaren ’80 meer geld in wilde 
steken zijn we vrijwillig teruggetreden. En zodoende 
sponsoren we al zeker 30 jaar SV Meerkerk 2. Van nieuwe 
wedstrijdkleding, trainingspakken, tassen en incidenteel 
zelfs keepershandschoenen. Als dorpsmensen weten 
wij als geen ander hoe belangrijk ook vrijwilligers zijn. 
Onze moeder Ria heeft in onze jonge jaren kleedkamers 
schoongemaakt en was vaste chauffeur bij uitwedstrijden. 
En dan deed ze samen met Gillis Versluijs in de rust een 
bakkie koffie.” Zonder sponsors lukt het ook niet, weten 
de De Grootjes maar al te goed. “We hebben borden staan 
langs de lijn bij Nieuw-Lekkerland, Noordeloos, Lekvogels, 
Ameide en Brederodes. Maar ook de volleybal, de gym, de 
muziekvereniging trekken regelmatig aan de bel. En niet 
tevergeefs”, besluit John.

Aannemingsbedrijf A.C. de Groot BV is mogelijk de oudste sponsor van onze club. Op het veld 
onder de watertoren schonk jonge ondernemer Arie de Groot de hoofdmacht al eens een nieuw 
tenue, op ’t Hoog volgden zelfs trainingspakken.

“WE WAREN AL SPONSOR AAN HET RIJSKADEVELD”

©TS



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



Burg. Sloblaan 47c • Meerkerk • T 0183-357222 • info@ruytertrucks.nlBurg. Sloblaan 47c

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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