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BURCHT
GEVULDE KOEKEN IN DE CHAMPIONS LEAGUE

Sportief doen we leuk mee, derde klasse en soms zelfs een tijdje de tweede. En dat met vooral 
jongelingen uit het eigen dorp, die voor een gevulde koek en een krat bier alles geven wat ze in 
zich hebben.

Op het gebied van clubmagazines is het andere koek. Bij onze club is trouwens sprake van een 
glossy. Verzorgder, grappiger, origineler heb ik ze bij geen club ooit gezien. Kortom, hier is sprake 
van Champions League niveau. Het zijn collector’s items en grote kans dat over tien of twintig 
jaar er nog in gekeken wordt.

Voor de lezers van dan toch wat toelichting over de tijden van nu. Of het ergens nut voor had 
was niet duidelijk, maar we droegen allemaal mondkapjes. We gaven geen handen, maar keken 
elkaar wat onhandig aan en bedachten nieuwe rituelen. Ook hielden we strak 1,5 meter afstand 
van elkaar, wat in sommige gevallen een zegen was. Dat was ook tijdens het sporten, wat een 
spectaculaire daling van het aantal blessures gaf. Voetballen deden we met maximaal vier en boven 
de 27 was je risicogroep en deed je helemaal niet mee. Als supporters vervreemden we lichtelijk 
van elkaar en de kantineomzet beleefde een beurscrash. U als lezer in 2035 zal het nauwelijks 
kunnen geloven. Maar het bracht ons ook goede dingen. We leerden dat niet alles vanzelfsprekend 
is. Dat we gezondheid, elkaar en de dagelijkse dingen heel erg mogen waarderen.

Dan nog iets voor de lezers van nu. Geweldig dat al die vrijwilligers zijn gebleven. Degenen 
die al wat deden, kon je ook vragen voor wat extra’s. Degenen die nog twijfelen kunnen hieruit 
concluderen, dat het leuk is om wat te doen. Weg met die koudwatervrees, natuurlijk heb je een 
paar uur over. Ook super dat de sponsors zijn gebleven, zelfs is het aantal gegroeid. Ze zijn geen 
sponsor, omdat ze denken dat we er dan meteen wat gaan kopen. Nee, dat zijn ze omdat ze een 
stukje verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving in ons dorp. Wat ook heel fijn is, dat 
juist in deze vreemde tijden ook het ledenaantal gegroeid is. Een extra elftal erbij en bij de jeugd 
veel nieuwe aanwas. Ook financieel hebben we het afgelopen jaar de zaken goed op orde weten te 
houden. Kortom hier typt een tevreden voorzitter, die trots is op al die mensen die ook in lastige 
tijden ons aller SV Meerkerk op de kaart houden en laten swingen.

O, ja dan nog even over het 1e elftal. Daar maak ik mij totaal geen zorgen over. De trainer 
verzekerde mij dat het een top vijf notering gaat worden. Dat wordt met een optochtwagen door 
Termei!

Sjaak Versluis
Voorzitter SV Meerkerk
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Daan Verhoeven, Donny van de Wiel, 
Sjaak Versluis, Gert-Jan Koekkoek, 
Sjoerd de Jong, Nils Verhoef, David 
Versluis, Floren Streefkerk, Thijs van 
Klij, Bram van der Wal, Arjan Versluis, 
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“We hebben flinke stappen gemaakt. Zodra de maatregelen 
het toelieten, hebben we getraind. In tweetallen, in viertallen, 
later met de spelers tot 27 jaar en uiteindelijk ook weer 
volledig. Als het mogelijk was, wilde de spelersgroep het veld 
op”, glimlacht de inmiddels 33-jarige oefenmeester.

Liefhebbers
“Ze zijn gretig. Logisch, het zijn stuk voor stuk liefhebbers. 
Als ik voorstelde om een rustdag te nemen, werd daar geen 
genoegen meegenomen. Ze wilden met de bal aan de slag. 
Ik snapte dat ook wel, er was voor de rest niets te doen. 
Daarnaast hebben we ook andere activiteiten gedaan, zoals 
een tennismiddagje of padellen. Als afsluiting van het seizoen 
hebben we gelachen (en nog wat gegeten en gedronken) 
tijdens de barbecue in huize Sjaak Versluis. Er zijn toch mooie 
herinneringen gemaakt in deze bijzondere tijden.”

De focus ging vanaf begin augustus weer op het spelletje. 
Wilco den Tuinder is terug bij de selectie, maar liep in de 
voorbereiding een vervelende knieblessure op. Gelukkig 
sluiten Jannes van Sinderen en Jens de Jong aan als keepers. 
“Afgelopen seizoen hebben we, ondanks alle beperkingen, 
toch gewerkt aan onze doelstelling. Met een voorsprong ten 
opzichte van andere teams. Want ik kan mij niet voorstellen 
dat onze tegenstanders ook zoveel werk hebben verzet. En 
inderdaad; heel belangrijk is dat de spelersgroep in tact is 
gebleven. We kunnen voortborduren op de gecreëerde basis. 
Met verschillende oefenvormen heb ik de spelers uitgedaagd 
en ook in persoonlijke gesprekken uitgelegd welke kant we op 
moeten. Ze geloven er in. Ondanks de soms wel erg verre stip 
op de horizon.”

Stabieler
Gert-Jan grijnst. “We moeten stabieler worden. Een leer van 
afgelopen jaar. Tegen VVAC voetbalden we het eerste halfuur 
geweldig en kwamen met 3-0 voor. Helaas verspeelden we 
die ruime voorsprong en werd het uiteindelijk gelijk. Zo ook 
in de vriendschappelijke wedstrijden tegen Leerdam Sport 
en HSSC’61. We moeten het langer zien vol te houden, 
niet alleen in de wedstrijden. Maar het hele seizoen. Net als 
afgelopen voetbaljaar gaan we niet makkelijk winnen, maar 
zeker ook niet verliezen. Ik heb trouwens een bloedhekel aan 
verliezen.” In het abrupt geëindigde korte seizoen, stond de 
hoofmacht met 5 uit 4 in de grote middenmoot. “Voor het 
mooie twee punten te weinig. Met 7 uit 4 doe je mee. Dat is 
nu ook het streven, in de top 5 en misschien een periodetitel”, 
hoopt de hoofdtrainer, die ook dit jaar weer wordt bijgestaan 
door zijn vaste staf met verzorger Herber Wink, leider Ed 
Berendsen, assistent-scheidsrechter Gerald Boom en assistent-
trainer Arwin van Dijk.

Een echte voorspelling durft Gert-Jan niet te doen. 
“Hardinxveld, waar we vorig seizoen van verloren, is 
topfavoriet. Het wordt dringen aan de top. Helaas beginnen 
we niet met een thuiswedstrijd, maar de tweede wedstrijd 
thuis tegen Hardinxveld is een mooi affiche op het eigen 
complex. De potjes tegen VVAC en Ameide staan later op het 
programma. Aan de andere kant; we moeten allemaal twee 
keer tegen elkaar, we gaan het zien.”

Na een prima voorbereiding en dito seizoenstart, werd vorig jaar na vier wedstrijden de 
competitie stilgelegd. Andermaal gooide Corona roet in het voetbaleten. Maar onder leiding van 
Gert-Jan Koekkoek werd er doorgetraind en is de A-selectie klaar voor hopelijk eindelijk weer eens 
een ouderwets voetbaljaar.

“IK HEB EEN BLOEDHEKEL AAN VERLIEZEN”

©TS



DAGELIJKS VERS BEREID VOOR U!

Geen zin 
om te koken?

Kom naar PLUS!

DAGELIJKS VERS BEREID VOOR U!

BIJ PLUS VERSTEEG - UIT EIGEN KEUKEN!
Iedere dag bereid PLUS Versteeg lekkere verse dagschotels onder de 
naam ‘Uit Eigen Keuken’. Aardappelen, groente en een lekker stukje 

vlees of vega erbij. Een topper? De nasi of bami speciaal! Heerlijk vers 
met uitsluitend de beste ingrediënten uit onze eigen PLUS en gewoon 
in de winkel gekookt. Even opwarmen en klaar! Makkelijker kan niet!

DAGELIJKS VERS BEREID 

VOOR U IN DEZE WINKEL!

GEEN ZIN OM TE KOKEN?
KOM NAAR PLUS!

Na een drukke dag niet in de 
keuken hoeven staan, maar 
wel binnen een handomdraai 
genieten van een gezonde 
en verse maaltijd. Dat klinkt 
ideaal. PLUS Versteeg maakt 
lekkere dagverse maaltijden 
zonder toeters en bellen, 
gewoon met ingrediënten uit 
eigen winkel. 



Achter in de auto zitten twee frontmannen van Meerkerk 4 
(M4): Nils Verhoef en Sjoerd de Jong. De mannen zijn op weg 
naar een toernooitje in Giessenburg. “Dat zijn vrienden van 
ons. Wij hebben voor hen al eens een toernooitje geregeld. 
Met elkaar zijn we naar Cherso(nissos) in Griekenland geweest. 
Vandaag lekker een half uurtje ballen en dan bier drinken. En 
aan het eind helemaal bier drinken en feesten.”

Het moge duidelijk zijn, de mannen van Meerkerk 4 geen 
enkele ambitie hebben om door te breken naar landelijk niveau 
of welk niveau dan ook. “We moesten dit jaar een klasse hoger 
spelen, anders konden we niet bij elkaar blijven. Ok, dan moet 
dat maar, want we willen wel Meerkerk 4 blijven”, verduidelijkt 
Sjoerd vanaf de achterbank. “We hebben shirtjes, truien, er zijn 
van die bucketheads in de maak, dat vinden ze leuk die jochies, 
uitshirts was ook een idee maar dat gaan we niet doen”, grijnst 
Nils.

De herkomst van M4 ligt in de A-junioren. “We hadden geen 
zin om opgedeeld te worden in verschillende seniorenteams. 
Toen kwam Leon (de Leeuw) naar ons toe met het idee om 
een eigen team te vormen. De verdere aanvulling van het team 
hebben we in de kroeg geregeld. We regelen eigenlijk heel veel 

in de kroeg. Je moet mensen overhalen en dan kan bier enorm 
helpen”, gnuiven de heren. Inmiddels is er een wachtrij voor 
Meerkerk 4. “We zitten nu al met 18 man”, zegt Sjoerd. “Het 
houdt een keer op.” 

Gezelligheid kent ook zijn tol. “Na de afsluitings-BBQ verleden 
jaar, het ging net weer een beetje goed met die Coronashit, 
was het halve team ineens besmet.” Meerkerk 4 is deels een 
voetbalteam, maar de mannen maken er een eigen dorps-
subcultuurtje van. “We gaan met elkaar feesten af in de 
omgeving. We zijn vrienden van elkaar en dat is hartstikke mooi. 
Op trainingsavonden zie je sowieso 10 man, soms bijna het hele 
team”, melden de heren. Sjoerd: “Het team bestaat voor bijna de 
helft uit studenten. Die lui kunnen het ’s avonds zo laat maken 
als ze willen, die hoeven alleen maar voor zo’n onlinebeeld te 
hangen. Hoewel er werkende jongens bij waren die tegen drieën 
de kroeg uitwandelden en toch netjes om zes uur op het werk 
stonden.”

Ach, deze heren van Meerkerk 4 moeten natuurlijk nog een 
beetje wijzer worden, maar dat duurt gelukkig nog een heel 
tijdje. En dat is ze gegund. Vriendschap kan een hoop hebben, 
ook iets teveel bier. 

SJOERD DE JONG EN NILS VERHOEF, 
DE MANNEN VAN MEERKERK 4

©BvdW

actualiteiten
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Toch maakt trainer Arjan gelijk een punt, een vaardigheid 
die hem als speler ook was toevertrouwd: “We speelden 
met deze A in de Eerste Klasse en werden tweede in de 
competitie. In de promotiewedstrijden kwamen we net niet 
door. Historische prestatie voor Meerkerk.” Thijs: “Al die 
goeie teams uit de buurt van Dordrecht dachten die boertjes 
leggen wij er wel even op, maar die rosten we allemaal aan de 
kant.” “Op ons vertrouwde C-veld”, glimlacht Arjan. Floren: 
“We verloren bijna nooit.”

We spreken over de seizoenen 2011-2012 en 2012-2013. 
Dit elftal was niet alleen een voetbalelftal, maar een echt 
dorpsteam met veel side-events. Die hadden vaak geen reet 
met voetbal te maken, maar waar wel een enorme lol aan 
werd beleefd. Waarom A-Uno? Seedorf speelde in Italië, 
Zlatan kende zijn hoogtijdagen, leider Ron Krul speelde 
Super Mario, Bram, andere leider, was gek op Italië en toen 
heetten ze ineens A-Uno. Zoiets. Het belangrijkste: het 
elftal had smoel. Men ging voor elkaar door het vuur. Op 
trainingen, hondenweer of sneeuw, de mannen waren er. 
Arjan: “Er waren goede spelers en iets minder goede, maar 
ieder deed wat hij kon.” “En in het weekend met elkaar op 
pad; waren anderen weer beter”, grijnst Thijs. 

Met name Floren en Thijs lepelen het ene detail na het 
andere op. Thijs speelt gesprekken van 10 jaar terug 
letterlijk na, compleet met passende stemmetjes. David kijkt 
stomverbaasd: “Ik weet maar amper de uitslag van twee 
weken terug.” Arjan weet nog wel de hoofdlijnen, Bram 
weet zich nog net te herinneren dat hij leider was. Thijs: 
“VVGZ, op dat klote kunstgrasveld verloren we met 7-2, 
thuis wonnen we nog met 2-0, op ons eigen baggerveld. 
Koen kopte die twee in en die zei: “Was wel een mooie 
goal”. Ik zei: “We verliezen hier met 7-2 joh...” Floren: 
“Alblasserdam wonnen we met vijf of zes nul.’ Zes’, verzekert 
Thijs. Floren: “Uit bij Heerjansdam met die trainer, die een 
eikel was, we hadden thuis met 2-0 gewonnen. Ik scoorde 
vanaf de middellijn, een van mijn mooiste goals. Toen ging 
ik ff lekker juichen dicht voor die gast zijn neus.” “Zou die 
geroken hebben dat je ’s morgens nog licht gaf van de avond 
ervoor?”, informeert Arjan. “Het werd 3-0”, ketst Floren. 

En dan de side-events. Er verschijnt een grote grijns op 
David zijn hoofd. “Dat was zo gaaf.” Er passeert een 
lange rij van gekkigheden bij de heren onder de plataan 
van het Dorpsplein. De Midwinterloop met oliebollen 
en schnaps, rookie Niels Bogerd die de boel schijt liep. 
Superchookergevechten op het Raadhuisplein, winnaar 
Mike. Playstationavonden. 

Deze A was het eerste team dat eigen videoclips maakte. 
Windows Moviemaker jongen. Clip Pizza Calzone, 
opgenomen in een tot Ristorante omgebouwde oude 
kantine met fabelachtige rollen voor Coen Jansen en Super 
Mario Ron. De kerstclip opgenomen in een besneeuwd 
dorp Meerkerk, leider Paul als Plus-cassière, John van der 
Grijn als Gangnam styler, aanvullend Teus van Zessen als 
paardenmenner, tenslotte Ron Krul als een bruin geverfde 
Churandy Martina, “Ik ben blij!” Ruim 3000 weergaven op 
Youtube. 

Absoluut hoogtepunt was de ontvangst door Ruud Brood bij 
Roda JC in Kerkrade. Het halve elftal als bakker verkleed op 
de Viptribune. Er werden twee broden van een meter naar 
trainer Ruud Brood gegooid, die op die dag Roda JC vellig 
stelde voor de Eredivisie. Maandag stonden de mannen van 
de A-Uno levensgroot in het AD en de Volkskrant. Het feest 
erna in de VIP was onvergetelijk. De mannen schreeuwden 
naar elkaar: “Ongelooflijk je kan hier net zoveel drinken 
als je wilt.” Dat viel te bezien: de barkeeper later op de 
avond: “Sorry meneer geen Bacardi meer, die is op”, hij 
keek richting A-Unomannen. David Versluis liep met de 
opstelling van Ruud rond. Brood had een TV-interview met 
Floor en Mark Reitsma gekke bekken trekkend erachter. In 
de Kromme Toeter, downtown Kerkrade waren de dames 
niet veilig, buiten werd met wat stoelen gegooid, leider 
Bram vroeg aan de meisjes of hun moeder nog kwam. Op de 
camping viel een tent om. Best wel een leuk weekend. 

Het was een prachtige tijd met de A-Uno stellen de heren 
vast, die nog altijd hun leiders en trainer allerhartelijkst 
groeten. Kijk dat is toen begonnen, bij dat toffe team. 

A-Uno, misschien wel het beste A-team ooit. 

Het kost geen enkele moeite om op het terras op het Dorpsplein met de heren David (Materazzi) 
Versluis, Floren Streefkerk, Thijs van Klij en Arjan Versluis urenlang over hun team de ‘A-Uno’ te 
ouwehoeren, want dat laatste is het ook wel een beetje.

A-UNO, FORSE IL MIGLIOR A-TEAM DI SEMPRE.

11BURCHT  •  2021 - 2022



IEDERE ZATERDAG OP HET RAADHUISPLEIN 
IN MEERKERK VAN 8.30 - 13.00 UUR

Welkom bij 
Kaashandel van Os

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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©BvdW

“KANTINE, SCHOONMAKEN, 
WIJ ZIJN OVERAL INZETBAAR”

De zoons van de beide dames gingen voetballen en ja toen gebeurde wat al tientallen jaren 
gebeurt op een club: de dames raakten bij de club ‘betrokken’, zoals dat dan heet. Voordien 
hadden ze weinig met ‘de voetbal.’

Echter, Alexandra Prins en Sandra Westerink overdrijven 
eigenlijk een beetje. “In de Coronatijd kon het gebeuren dat 
we hier ’s morgens om 9 uur stonden en dat we middernacht 
op huis aan gingen.” Of dat niet wat veel en lang is? “Nee, 
joh, onze mannen zijn er ook en onze kinderen, het is dan 
zo gezellig hier. Het is geen opgave, voor je het weet is het 
avond. We hadden een vast groepje, we wisten precies wat 
de regels waren met Corona. De sfeer is onderling heel goed, 
we doen alles met elkaar. Werken, huilen, lachen en nog wat 
drinken ook”, schateren de twee. Met afschuw denken de 
dames terug aan de lockdownperiode. “Die zaterdagen, man, 
man, die waren niet om door te komen.”

“Het begon bij Ralf Verkerk, die woont bij ons op het 
plein en hij heeft ons warm gemaakt voor dit werk. Of we 
wat schoonmaakwerk op ons wilden nemen. Later zijn we 
de werkzaamheden ook gaan regelen. Vervolgens hebben 
wij op onze beurt weer mensen benaderd. Ik denk, dat we 
er uiteindelijk een stuk of 25 bijgehaald hebben. Er zijn 
ploegjes van twee tot vier mensen, hoe meer we er hebben 
hoe minder vaak je aan de beurt bent. Nu, van eind augustus 
tot de kerstvakantie staat iedereen er maar twee keer op, dat 
is goed te doen.”

Er is een duidelijke verdeling met de vrijwilligers. Meestal 
mannen, die doen de benedenverdieping en de dames 
pakken de bovenverdieping en de kantine. Alexandra doet 
op maandag met een lekker sopje even de keuken erbij. 
De beide Lodalientjes kijken triomfantelijk rond met 
een blik van ‘zo pakken wij dat aan bij Meerkerk!’ Het 
blijkt dat de bovenverdieping vrij bewerkelijk is, die moet 
ook superschoon zijn, want de Buitenschoolse opvang 

(BSO) zit er doordeweeks op De Burcht. En we weten 
allemaal hier in de Alblasserwaard, zonder te stigmatiseren, 
dat je voor een echt schone verdieping een stel propere 
dames nodig hebt. Beneden is het donkerder, daar zie je 
minder… Niet dat er iets speelt tussen de beide Meerkerk-
schoonmaakgendergroepen, want de afgelopen keer bij de 
grote schoonmaak hadden de beide echtgenoten Arian en 
Graham een heuse high-tea voor de dames geregeld. Kijkt 
u even rond in uw eigen huwelijk: hoe vaak gebeurt dat uw 
eigen Adonis een high tea serveert...? En dat overkomt de 
dames van de kantine en de schoonmaak dan weer wel op de 
club. Hulde heren. 

De dames verder: “Wat een goede vondst was van de 
mannen was de buitenbar, dat geeft binnen een stuk minder 
rommel. Trouwens, onze kinderen helpen vaak ’s avonds mee 
met opruimen. Eigenlijk zijn we die aan het klaarstomen om 
het vak van ons over te nemen”, lacht het tweetal. “De laatste 
mensen die ’s avonds de kantine uitgaan helpen soms met 
opruimen of rapen buiten plastic bekers op. Mensen spreken 
ook hun waardering uit over het werk wat je doet.”

En dan het allerlaatste afzakkertje en dan zit het erop voor 
de dames. En hoe laat is dat dan? “Te laat”, over hoe laat 
willen de dames geen uitspraak doen... “O ja, wil je schrijven 
dat we nog steeds mensen kunnen gebruiken. Schrijf maar 
dat het oergezellig is hier.” 
Geregeld dames. 

Voor meer informatie of opgeven kan via:
aprinsklok@icloud.com
avhmeerkerk@hetnet.nl



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



Veel sportplezier.
Iedere dag.

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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@TS

John Weijts en Jeremy Schrijver genieten zichtbaar. “Een 
schoolvoetbaltoernooitje was de aanleiding”, trapt de 
48-jarige geboren Hagenees af. “Mijn oudste dochter 
Nora werd enthousiast door de flyerende Francis 
d’Hollosy en al snel stond ik weer langs de lijn. Ooit 
voetbalde ik bij HVV Laakkwartier, maar door studie 
heb ik vroeg de schoenen aan de wilgen gehangen.”
John (55) knikt. “Mijn voetbalwieg stond in Helmond, 
toevallig ook bij een HVV. De club van Willy van 
der Kuylen en Berry van Aerle, die was net iets ouder. 
De lichting Van Aerle heeft goed werk verricht, want 
hierdoor speelde ik met mijn vrienden op een hoog 
niveau tegen clubs als PSV, Helmond Sport en TOP 
Oss.”

Ook John stopte vanwege studie met zijn 
voetbalcarrière. “Ik ging naar de politieschool in 
Harlingen en dat was net te ver van Helmond. Eenmaal 
afgerond, werd Ameide mijn standplaats. Mijn 
jeugdvriendin Jeannette kwam bij mij wonen en vond 
na haar studie werk in Utrecht. Na onze verhuizing 
naar de Julianastraat in Meerkerk heb ik niet meer 
gevoetbald. Door mijn onregelmatige diensten waren 
tennis en badminton betere opties.”

Eikenhof
Jeremy kwam via Funda in ons dorp wonen. “Pauline 
komt uit de Achterhoek en we zochten een woonplaats 
tussen onze geboortestreken in. En da’s meer dan gelukt, 
we wonen alweer bijna 20 jaar op de Eikenhof en met 
onze drie kinderen hebben we het uitstekend naar ons 
zin.”

We gaan terug naar ’t Hoog. “Ik stond als ouder achter 
het hek en hoorde dat Francis stopte. Ik heb het seizoen 
afgemaakt. Opeens mocht ik wel mijn mond open doen, 
staand op het gras.”

John, met een trainersdiploma op zak, zag dat aan. 
“En zo is het gekomen. De klik was er gelijk, we vullen 
elkaar goed aan. Jeremy beheert de groepsapp met 

de meiden en de ouders. Hij is daar heel goed in, ik 
wat minder. Jeremy heeft ook iets meer geduld. We 
stemmen veel af en ik neem geen beslissingen zonder 
mijn maatje.”

Jeremy kijkt bedenkelijk. “Het valt niet mee om elk 
seizoen een team op de been te brengen. De groep is 
smal en in leeftijd ook zeer verschillend. De oudste 
is nu 17 en gaat naar een vervolgopleiding. De twee 
jongste meiden fietsen dit schooljaar voor het eerst naar 
de middelbare school. Dat is schakelen, maar het is 
de afgelopen jaren ook gelukt. We hebben er veertien, 
waarvan de helft al jaren met elkaar voetbalt. De kern is 
trouw, ook in de afgelopen Corona-periode. We hebben 
getraind en onderling ook wedstrijden gespeeld. Met 
wisselende resultaten. Zo wonnen we van de jongens 
onder 15, maar werd er twee keer kansloos verloren van 
JO13. Daar balen de meiden nog steeds van.”

Oud-speelsters
Komend seizoen wordt de strijd, net als tijdens de Regio 
Cup, weer met andere verenigingen aangegaan. “We 
hebben er zin in, maar kijken ook vooruit. Om deze 
jonge speelsters in de toekomst in het geelzwart te laten 
spelen, is aanwas meer dan welkom. Vanuit de jeugd 
komt voorlopig niets meer en van lieverlee moeten de 
ouderen richting de senioren. En die hebben we niet in 
Meerkerk. Er is al eens geprobeerd om oud-speelsters, 
die nu bij omliggende verenigingen zoals Lekvogels, 
Noordeloos, HSSC’61 en Arkel spelen, terug te halen. 
Tot op heden is dat niet gelukt. We houden hoop op 
ooit weer een Meerkerks vrouwenteam, want wie wil er 
nu niet op een prachtig nieuw complex actief zijn. Waar 
ook de derde helft gezellig is….”

Tot slot zegt John zich mateloos te ergeren aan de 
kritiek op vrouwen- en meisjesvoetbal. “We moeten in 
Nederland kappen met de vergelijking met de heren. 
Het is anders, maar er wordt wel leuk gevoetbald en er is 
plezier. Met onze veertien meiden hebben Jeremy en ik 
dat ook. En daar gaat het om.”

Het is hard werken voor de technische staf van de MO17. Maar nog altijd slagen ze er in 
om met de talentvolle meidengroep aansprekende resultaten te boeken.

DE VEERTIEN MEIDEN VAN JOHN EN JEREMY
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In- en verkoop van vrachtwagens / opleggers

INFO@TCM-TRUCKS.NL  -  WWW.TCM-TRUCKS.NL

Kleurenkaart

Disclaimer
Om druktechnische redenen zijn 
afwijkingen mogelijk. Er kunnen 
geen rechten aan de kleurenkaart 
ontleend worden. Aanbevolen is 
vooraf om de kleur te controleren 
op de toe te passen ondergrond.

Wij 

• Hoofd tekenaar;
• Werkvoorbereider;
• 3 (Voormannen) timmermannen;
• 3 Montagemedewerkers buitendienst;
• 2 (Voormannen) montagemedewerkers.

Enthousiast?
Mail naar vacature@foreco.nl
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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.

Bordenweg 8  •  4231 VH Meerkerk  •  0183-352747 

 KRAANVERHUUR

• Mobiele kranen van 45 tot en met 400 ton 

• Mobiele torenkranen van 30 tot en met 60 meter

• Rupskranen van 100 tot en met 160 ton

• Autolaadkranen tot en met 135 ton/meter

 HOOGWERKERVERHUUR

• Hoogwerkers (30 tot en met 52 meter) 

 HEIWERKZAAMHEDEN

• Prefab betonpalen tot 29 meter met hydraulische 

 heimachine’s voorzien van Ekal-methode

• Houten- en stalenbuispalen

• Gespecialiseerd in heiwerk op moeilijk bereikbare plaatsen, ook inpandig 

Raadhuisplein 1, 4231 BZ Meerkerk
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competitie info

3e klasse C

Alblasserdam 1 14.30 uur

Ameide 1 15.00 uur

De Alblas 1 15.00 uur 

DFC 1 14.30 uur

Dilettant 1 15.00 uur

Dubbeldam 1 14.45 uur

Groot-Ammers 1  15.00 uur

Hardinxveld 1 14.30 uur

Lekkerkerk 1 14.30 uur

Perkouw 1 14.30 uur

Schoonhoven 1 15.00 uur

Streefkerk 1 14.30 uur

SV Meerkerk 1 14.30 uur

VVAC 1 15.00 uur

25-09-2021 Streefkerk 1 - SV Meerkerk 1  

02-10-2021 SV Meerkerk 1 - Hardinxveld 1 

09-10-2021 DFC 1 - SV Meerkerk 1  

16-10-2021 SV Meerkerk 1 - De Alblas 1 

23-10-2021 Groot-Ammers 1 - SV Meerkerk 1 

30-10-2021 SV Meerkerk 1 - Perkouw 1 

06-11-2021 SV Meerkerk 1 - Lekkerkerk 1 

20-11-2021 VVAC 1 - SV Meerkerk 1  

27-11-2021 SV Meerkerk 1 - Alblasserdam 1 

04-12-2021 Schoonhoven 1 - SV Meerkerk 1 

11-12-2021 Dilettant 1 - SV Meerkerk 1 

22-01-2022 SV Meerkerk 1 - Ameide 1  

29-01-2022 Dubbeldam 1 - SV Meerkerk 1 

05-02-2022 SV Meerkerk 1 - Groot-Ammers 1 

12-02-2022 Lekkerkerk 1 - SV Meerkerk 1

19-02-2022 SV Meerkerk 1 - VVAC 1  

12-03-2022 De Alblas 1 - SV Meerkerk 1 

19-03-2022 SV Meerkerk 1 - Schoonhoven 1

26-03-2022 SV Meerkerk 1 - DFC 1  

02-04-2022 Perkouw 1 - SV Meerkerk 1 

09-04-2022 SV Meerkerk 1 - Dubbeldam 1 

23-04-2022 Alblasserdam 1 - SV Meerkerk 1 

30-04-2022 SV Meerkerk 1 - Dilettant 1 

14-05-2022 Ameide 1 - SV Meerkerk 1 

21-05-2022 SV Meerkerk 1 - Streefkerk 1 

28-05-2022 Hardinxveld 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

90
jaar
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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 C

Ameide 2
Asperen 2
Groot-Ammers 2
Heukelum 2
Pelikaan 5
Peursum 2
Sleeuwijk 2
SV Meerkerk 2
Unitas 2
VV Papendrecht 3
WNC 2
Woudrichem 2

SV Meerkerk 35+
1e klasse 

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

SV Meerkerk 3
4e klasse 

Dubbeldam 5
GJS 3
Groot-Ammers 4
Hardinxveld 5
Kozakken Boys 4
Oranje Wit 9
Peursum 3
Sleeuwijk 3
Sliedrecht 7
SV Meerkerk 3
SV Noordeloos 2
Unitas 3

SV Meerkerk JO19-1
2e klasse 

BZS JO19-1
De Alblas JO19-1
Drechtstreek JO19-2
Dubbeldam JO19-2
HSSC’61 JO19-1
Nivo Sparta JO19-3
Oranje Wit JO19-3
RKTVC JO19-1
SC Everstein JO19-1
Sliedrecht JO19-2
SV Meerkerk JO19-1

SV Meerkerk 4
4e klasse 

Almkerk 3
Drechtstreek 6
Dubbeldam 4
GDC 4
GJS 6
Hardinxveld 4
Kozakken Boys 3
Oranje Wit 7
Schelluinen 3
Sleeuwijk 4
Sliedrecht 9
SV Meerkerk 4

SV Meerkerk MO17-1
2e klasse 

ASWH MO17-1
De Alblas MO17-1
Hardinxveld MO17-1
Kozakken Boys MO17-1
Peursum MO17-1
Sleeuwijk MO17-1
Sliedrecht MO17-1
ST Almkerk/Altena MO17-1
SteDoCo MO17-1
VV Papendrecht MO17-1
SV Meerkerk MO17-1

SV Meerkerk JO12-1
2e klasse

De Alblas JO12-1JM
GJS JO12-2
GVV’63 JO12-1JM
Oosterhout JO12-1
Sleeuwijk JO12-1
SV Meerkerk JO12-1
Woudrichem JO12-1

SV Meerkerk JO13-1
4e klasse 

Ameide JO13-1
ASWH JO13-5
Drechtstreek JO13-3
GJS JO13-2
Groot-Ammers JO13-2
LRC JO13-3
Sliedrecht JO13-3
SV Meerkerk JO13-1

SV Meerkerk JO9-1
3e klasse

Ameide JO9-2 JM
Be Ready JO9-1
Herovina JO9-1
Peursum JO9-2
SteDoCo JO9-2
SV Meerkerk JO9-1
Unitas JO9-2

SV Meerkerk JO8-1
3e klasse

Ameide JO8-2
Groot-Ammers JO8-2
Hardinxveld JO8-2
Lekvogels JO8-2
SteDoCo JO8-1
Streefkerk JO8-1
SV Meerkerk JO8-1

SV Meerkerk JO8-2
4e klasse

Almkerk JO8-1 JM
Arkel JO8-1 JM
Kozakken Boys JO8-2
SteDoCo JO8-2
SV Meerkerk JO8-2
SV Noordeloos JO8-1
Unitas JO8-4

SV Meerkerk JO7-1
1e klasse

Ameide JO7-2 JM
Lekvogels JO7-1
LRC JO7-3
SV Meerkerk JO7-1

SV Meerkerk 5
4e klasse

Beesd 2
Heukelum 3
HSSC’61 4
Leerdam Sport’55 2
Lekvogels 3
LRC 5
MVV’58 3
Rhelico 2
Sliedrecht 8
SV Meerkerk 5
Theole 3

SV Meerkerk 6
5e klasse 

Arkel 3
Asperen 5
GJS 9
Hardinxveld 8
Lekvogels 5
Peursum 5
Sliedrecht 11
SV Meerkerk 6
SV Noordeloos 5
SVS’65 4
Vuren 3
VVAC 6

SV Meerkerk JO16-1
4e klasse 

ASH JO16-1
Asperen JO16-1
FC Engelen JO16-3
GDC JO16-1
Maaskantse Boys JO16-1JM
MEC’07 JO16-1
Ophemert JO16-1
Rhelico JO16-1
Sparta’30 JO16-1
SV Meerkerk JO16-1
Vuren JO16-1
Wilhelmina JO16-1

SV Meerkerk JO11-1
3e klasse 

Ameide JO11-1
Groot-Ammers JO11-2
Hardinxveld JO11-3
Peursum JO11-2JM
Sliedrecht JO11-3
SV Meerkerk JO11-1
VVAC JO11-3

SV Meerkerk JO15-1
2e klasse 

Arkel JO15-1
ASWH JO15-3
De Alblas JO15-2
Dubbeldam JO15-1
GJS JO15-1
Groote Lindt JO15-1
Heerjansdam JO15-1
IFC JO15-1
SV Meerkerk JO15-1
SVW JO15-1
VVAC JO15-1

SV Meerkerk JO11-2
4e klasse

Arkel JO11-1JM
GJS JO11-4
Hardinxveld JO11-4
Kozakken Boys JO11-3
Sliedrecht JO11-6
SteDoCo JO11-2
SV Meerkerk JO11-2
Unitas JO11-4

SV Meerkerk J10-1
4e klasse

Asperen JO10-2
Beesd JO10-1 JM
GJS JO10-4
Heukelum JO10-1
HSSC’61 JO10-1
LRC JO10-3
SV Meerkerk JO10-1

COMPETITIE INDELING OVERIGE TEAMS

COMPETITIE INDELING JEUGD
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Inmiddels is Chris trainer van Meerkerk 3, een team dat 
bestaat uit spelers overgekomen van Onder 19-1 en Onder 
19-2. Een vriendenteam, dat graag bij elkaar wilde blijven 
en binnen de club is dit verzoek ingewilligd. Chris is bereid 
gevonden dit team te trainen in een co-trainer- / leiderschap. 
Theo van Zessen verzorgt de training op dinsdag en Remco 
’t Lam coacht het team op zaterdag. Dit trio hoopt elkaar 
op de hoogte te houden via de groepsapp, communicatie is 
immers essentieel volgens Chris.

Op de vraag waarom Chris gekozen heeft deze groep te gaan 
trainen komt een uitgebreid antwoord. Chris is bezig om een 
eigen coachingpraktijk op te zetten en het lijkt hem ook erg 
leerzaam om met een groep jonge mensen te gaan werken. 
De groepsdynamiek in dit team lijkt hem interessant en 
uitdagend. In het dagelijks leven is de groep waar hij mee 
omgaat toch een stuk ouder en met de ervaring die Chris 
heeft, hoopt hij van dit team een succes te maken. Zelf vindt 
Chris zich geen type trainer, trainers zijn vaak wat autoritair 
en dat is geen eigenschap die erg aansluit bij het karakter van 
Chris.

Chris ziet zich als een trainer die op een informele manier de 
groep op voetbaltechnisch en tactisch vlak wil voorbereiden 
op het seniorenvoetbal. Techniek moet in functie staan van 
effectieve acties, geen trucjes om de trucjes, maar in dienst 

van rendement. Bij spelers met een goede techniek ziet het 
er vaak erg gemakkelijk uit wat ze doen en dat is de kwaliteit 
van goede spelers volgens Chris. Het is erg belangrijk, dat de 
spelers op zaterdag met plezier hun voetbaltas inpakken en 
zin hebben om een balletje te trappen. 

De jonge gastjes van Meerkerk 3 zullen kennis gaan maken 
met de wetten van het seniorenvoetbal en tegenstanders 
van 100 kg treffen die niet te beroerd zijn om de botte 
bijl te hanteren, aldus Chris. Hij wil door zijn ervaring 
in het seniorenvoetbal, dat de spelers om leren gaan met 
deze situaties en ze individueel beter maken. En wat nog 
belangrijker is: samen leren spelen onder druk en de 
zwaardere fysieke tegenstand die ze zullen gaan ondervinden.

Alle spelers zullen zich bewust moeten zijn van hun rol 
binnen het elftal, duidelijke communicatie en uitleg van 
wat er verwacht wordt zijn belangrijke zaken binnen het 
trainerschap zoals Chris het ziet.

Wanneer is het een geslaagd seizoen is dan de vraag. Het 
antwoord daarop is kort en bondig. Geen voorspellingen 
over de plaats op de ranglijst, dat is van ondergeschikt 
belang. Het moet een seizoen worden waarin spelers en 
trainer plezier hebben gehad en van elkaar hebben kunnen 
leren. 

Chris Herwig is speler van Meerkerk 5 en heeft een uitgebreide staat van dienst binnen  
SV Meerkerk. Hij maakte deel uit van het succesvolle team, dat het tot de 1e klasse schopte onder 
John Vink. Daarna heeft Chris acte de présance gegeven in diverse elftallen waaronder zelfs nog 
een tijdje in het Veteranenelftal, waar hij uiteindelijk toch nog wat te goed voor bleek te zijn.

CHRIS HERWIG AAN HET WOORD OVER MEERKERK 3



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)

Als
Als zich heel diep in ons

iets omkeert op een dag,

wanneer de mensheid ziet

wat zij nooit eerder zag,

als afgunst en geweld

verand’ren in iets schoons

dan is vanaf diezelfde dag

geluk iets héél gewoons!

Toon

MEEVER & MEEVER

WWW.MEEVER.NL

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

Steel Piling Products



skcn, de plek voor jouw kind om zich spelenderwijs te ontwikkelen 

KINDERDAGVERBLIJVEN · PEUTERSPEELGROEPEN 
BUITENSCHOOLSE OPVANG · GASTOUDEROPVANG  

BEKIJK ONZE LOCATIES OP WWW.SKCN.NL

peuterspeelgroep grollebollen 
bso torenkanjers • bso burchtkanjers  

Met speciale  3+ middagen  vol met activiteiten  gericht op de ontwikkeling van peuter tot kleuter.

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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“En met plezier”, knikken Jeanet Simons en Hetty de Nijs 
in koor. “Aanvankelijk zaten we met de hele BSO in De 
Rank, maar op die school werd dat met bijna 50 kinderen 
veel te klein. De oude kantine op ’t Hoog was voor de oudere 
kinderen een uitkomst en toen de voetbal verhuisde naar De 
Burcht gingen wij maar al te graag mee.” 

Ook de tienjarige Thijs de With, die wordt opgehaald door 
zijn vader Alfred. “Mijn broer Guus zat vroeger, net als ik 
nu, ook op de BSO. Het is trouwens mijn laatste jaar, want 
volgend schooljaar ga ik naar groep 8.” Pa lacht en legt 
desgevraagd uit. “Net als zijn oudere broer proberen we hem 
alvast te laten wennen om alleen thuis te zijn. Vorig jaar 
ging Thijs nog twee dagen naar de opvang, nu nog eentje en 
volgend jaar moet hij het zelf zien te redden. Hij zal het wel 
jammer vinden, want het is hier natuurlijk fantastisch. De 
kinderen kunnen na schooltijd heerlijk met elkaar spelen. 
Thijs holt vaak gelijk achter een bal aan, want voetbal en PSV 
in het bijzonder is zijn grootste passie.”

Wandelen
Jeanet begrijpt de redenatie van de ouders van Thijs. “Dat zien 
we vaak, kinderen uit groep 8 blijven zelfstandig thuis en dat 
kan ook. We doen overigens meer dan alleen voetballen. Onze 
werkdag begint feitelijk kort na de lunch. Om 14.00 uur 
lopen we altijd eerst naar De Springplank en pikken daarna 
de kinderen van De Rank op. Met z’n allen wandelen we naar 
het voetbalveld en dat is al een mooie ontspanning voor veel 
kinderen, na een vermoeiende dag op school.”
Na een glaasje drinken en, heel belangrijk, een stukje fruit 

gaan de kids naar buiten. “Sommige kinderen gaan naar 
het speeltuintje met de wip, de schommels en het klimrek. 
Anderen pakken de bal of gaan lekker rennen over het altijd 
schone kunstgrasveld. Ideaal. Als het weer wat minder is, dan 
beschikken we over een groot kleed met daarop veel, heel veel 
legoblokjes.”

Hetty vult haar collega aan. “Met lego spelen kan altijd. Met 
ons eigen budget organiseren we ook andere activiteiten. 
Afgelopen zomer zijn we met een klein groepje thuisblijvers 
naar Geofort in Herwijnen geweest. Ook op De Burcht 
pakken we eens per maand uit. We organiseren danslessen 
en bespuiten verfdoeken met graffiti. En toen het warm was 
hebben we een heuse waterglijbaan aangelegd. De kinderen 
genieten en wij dan ook.”

Pindakaas
Het loopt tegen vijven. De meeste kinderen worden opgehaald 
door moeders en vaders. Een select gezelschap zit inmiddels 
aan een grote tafel en geniet met volle teugen van de 
overheerlijke cracker met pindakaas of Philadelphia. Ook de 
thee vindt gretig aftrek. “Voor sommige kinderen warmen we 
een maaltijd op in de magnetron of maken we een tosti, die 
van thuis is meegenomen. Andere kinderen worden geholpen 
met omkleden en sluiten in alle rust aan bij de training van 
de voetbal”, knipoogt Jeanet. “Twee vliegen in één klap. De 
kinderen hoeven niet in een hurry naar huis om even gauw te 
eten en de ouders hoeven zich niet te haasten omdat er weer 
op tijd getraind moet worden. Perfect, inderdaad we zitten 
goed bij de voetbal.”

Ons complex wordt multifunctioneel gebruikt. Niet alleen op trainingsavonden en zaterdag staan 
de deuren op De Burcht wijd open, maar ook doordeweeks weten vooral jonge bezoekers onze 
prachtige accommodatie te vinden.

BSO BURCHTKANJERS HEBBEN HET 
NAAR HUN ZIN AAN DE BURGGRAAF
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sponsoring

We staan aan het begin van een nieuw seizoen op ons mooie complex ‘De Burcht’. In deze bijzondere tijden, waarin het lijkt dat er 
steeds weer wat meer mogelijk is. Het spelletje voetbal binnen de lijnen is minimaal veranderd. In plaats van handen geven aan de 
scheidsrechter en tegenstanders geven we nu een boks / elleboogtik. Maar voor, na en voor supporters tijdens de wedstrijd gelden nog 
steeds verschillende maatregelen. 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. Ook dit seizoen zijn we genoodzaakt om de sponsoravond naar een 
later moment door te schuiven. Begin september hebben we wel weer, met succes, de tweede editie van het Univé Bedrijventoernooi 
georganiseerd. 

Lokale sponsoring kan ook voordelen opleveren voor uw bedrijf! Hieronder vindt u het sponsormenu van SV Meerkerk voor het seizoen 
2021/2022. 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, Jent Borgstijn 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 Toernooi / eendaags evenement  

11 Advertentie pagina presentatiegids   1/2  1/2  1 1

12 Kledingsponsor trainers/leiders  

13 Tassensponsor vereniging  

14 Trainingspakken vereniging  

SPONSORCOMMISSIE
SV MEERKERK
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SmartTechniek

Smarttechniek.nl | Houtstraat 4, Meerkerk 

SmartAlarm

SmartCamera

SmartHome

 SmartTechniek

Smart Alarm

Smart Camera

Smart Home

SV Meerkerk_Smart Techniek_v2.indd   1SV Meerkerk_Smart Techniek_v2.indd   1 26-08-2021   16:1426-08-2021   16:14

VCA* gecertificeerd

Het adres voor het vakkundig (her-)leggen van stelcon / erfverhardingsplaten 
en het stellen van keer- en sleufsilowanden

Weverwijk 16   |   4245 KW  Leerbroek   |   Tel. 06 - 51415567   |   www.degroot-willemse.nl   
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“Ik ben geboren in Tilburg en getogen in Groot-Ammers, 
waar mijn voorouders ooit waren gestart met het vervoeren 
van vee. Het wagenpark groeide en van het een kwam 
het ander. In 1949 startte mijn opa Marinus met Van der 
Heiden Trucks in Groot-Ammers. Mijn ouders hebben de 
zaak voortgezet in Graafland en daar zitten ze nog steeds”, 
vertelt Ronald, die een blauwe maandag het doel verdedigde 
op sportpark Gelkenes.

“Laatste man ben ik ook nog eventjes geweest en zelfs bij 
Ameide heb ik getraind. Ik zocht een baantje op zaterdag en 
zei het voetballen vaarwel. Het is toch niet echt mijn ding, 
aan hard hollen heb ik sowieso een hekel. Golfen gaat mij 
beter af, mijn stappenteller is ook tevreden...”

Thuiswedstrijd tegen Groot-Ammers
Zijn zoontjes Gijs en Bram tennissen. En dus heeft Ronald 
(40) feitelijk niet veel met voetballen. “Via buurman 
Lex Vonk ben ik toch sponsor met TCM. Iedereen moet 
namelijk ademen en daarom steun ik onder andere de 
voetbalvereniging. Met een reclamebord verkoop ik 
heus geen occasion meer, maar iets terug doen voor 
de gemeenschap hoort er wel bij. Veel zullen jullie mij 
overigens niet zien op het prachtige nieuwe complex De 
Burcht. Ook op zaterdag gaat de handel door.”
Ronald lacht. “De sponsoravonden vind ik wel gezellig, 
dan ben ik er wel. Verder hoop ik komend seizoen bij 
de thuiswedstrijd tegen Groot-Ammers aanwezig te zijn. 
Samen met enkele Ammerse vrienden.”

Maar wat doet Ronald Huijbregts nu eigenlijk 
doordeweeks? “In 2004 kochten wij het bestaande pand 
met opstallen van, de ongetwijfeld in Meerkerk bekende, 

autohandelaar Boutaris. Na twee jaar ben ik de zaak 
alleen gaan bestieren, helaas kwam al snel de crisis. Het 
voortbestaan van TCM hing aan een zijden draadje, maar ik 
heb het gered. Ook omdat ik mij niet alleen concentreerde 
op de autobranche, maar mij ook heb verdiept in de handel 
op zich. Met banken, leasemaatschappijen en ook de 
belastingdienst heb ik een goede relatie. Bewust zit ik in een 
hoger segment, net als mijn overbuurman Joop de Ruyter. 
We vullen elkaar goed aan en gunnen ieder zijn eigen 
handel.”

Geen concurrentie
Andermaal grijnst Ronald. “Dat geldt ook voor Engel 
Trucks en mijn broer Richard van RH Trucks, die 
meer verkoopt en ook aan andere landen. We zijn geen 
concurrenten, maar versterken elkaar. Als TCM leg ik 
mij voornamelijk toe op in- en verkoop in de BeNeLux 
en Duitsland. Natuurlijk gaat er weleens een truck naar 
Mongolië, Kirgizië, Argentinië of Bolivia. En dan verzorgen 
we zo’n transport van A tot Z, maar dat is echt een 
uitzondering.”

De zaken gaan goed. Toch is de toekomst voor TCM best 
onzeker. “Ik weet niet hoe het gaat met de verbreding van 
de A27. En dat al meer dan zes jaar. Rijkswaterstaat heeft 
van mij een stuk grond nodig en ik wil er eigenlijk een 
stuk bijkopen. Het liefst blijf ik hier. Het heet niet voor 
niets TruckCentrumMeerkerk en met ons gezin wonen we 
sinds 2015 heerlijk aan de Burggraaf. We verhandelen nu 
400 wagens per jaar, dat mogen er best een paar meer zijn. 
Bovendien is het huidige pand sterk verouderd. Nieuwbouw 
is mijn wens, maar zover is het nog niet. Het zijn en blijven 
voorlopig spannende tijden.”

Aan het woord is Ronald Huijbregts, eigenaar van Truck Centrum Meerkerk en sinds een paar 
jaar sponsor van onze voetbalclub. Zittend in zijn kantoor aan de Sloblaan vertelt de in Groot-
Ammers opgegroeide ondernemer enthousiast.

‘IEDEREEN MOET ADEMEN EN 
DAAROM STEUN IK DE VOETBALVERENIGING’

©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



Kijk op onze website voor

meer informatie en prijzen 

of neem contact met ons op.

Burg. Sloblaan 47c, Meerkerk

T  0183-357222

E  verhuur@ruytertrucks.nl

VERHUUR
bedrijfswagens (licht en zwaar)

Bestelwagens met of zonder laadklep,

zware bakwagens, trekkers en trailers
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90 jaar sv meerkerk

Zaterdagavond 4 juli 1931 in de bovenzaal van de familie Schakel, de 
tegenwoordige Gouden Leeuw, komen de grondleggers van het huidige 
SV Meerkerk bijeen.

Peet Beukers, Ruud van der Heiden, Klaas van den Heuvel, Piet van 
der Heiden en Huib de Keizer richtten Meerkerkse Voetbal Vereniging 
M.V.V. op. De clubkleuren vond men terug in een geel/zwart shirt 
verticaal gestreept met zwarte broek.

Het veld werd gehuurd van Gijs de 
Ruyter bij de Scheepjesbrug aan 
de Grote Kanaaldijk, waar nu Parc 
Merwede zich bevindt.

In 1956 werd in een historische vergadering 
besloten om Sportvereniging Meerkerk over 
te laten gaan van de zondagcompetitie naar 
de zaterdagcompetitie. 

Verhuizing van de Grote Kanaaldijk naar 
het Gemeentelijk Sportveld aan de Rijskade 
in 1963.

VOOR ALTIJD EEN GEWELDIGE DORPSCLUB!
SV MEERKERK 90 JAAR



41BURCHT  •  2021 - 2022

90 jaar sv meerkerk

Na 13 jaar gevoetbald te hebben aan de Rijskade stond de volgende 
verhuizing op het programma. Ditmaal naar ‘t Hoog aan de Burggraaf. 
De kantine en kleedlokalen kwamen geheel door zelfwerkzaamheid van 
clubmensen tot stand. 

Op 4 augustus 1976 werd het sportcomplex geopend. 
De openingswedstrijd werd gespeeld tegen Feyenoord C.

Er werden op ‘t Hoog vele successen gevierd zowel op 
het veld als in de kantine. Met als hoogtepunt: onder 
leiding van John Vink wordt het eerste elftal winnaar 
van de promotiewedstrijden en gaat ze 1e klasse 
spelen. Een fraaie bekroning van het jubileumjaar 
2006.

In de zomer van 2019 zijn we verhuisd naar ons 
huidige sportcomplex De Burcht, nog steeds aan de 
Burggraaf maar dan een kwartslag gedraaid zodat er 
meer ruimte gaat onstaan voor woningen. 

Op 14 september 2019 werd de 
openingswedstrijd wederom tegen 
Feyenoord gespeeld.

4 juli 2021 
SV Meerkerk 90 jaar

90
jaar
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Hoe zat dat Klaas-Jan? “Ik heb altijd met aandacht 
scheidsrechters gevolgd. Ook bij mijn eigen wedstrijden. 
Het doen en laten van een scheids interesseerde me. 
Misschien dezelfde reden als waarom ik keeper ben 
geworden. Een beetje gek zijn. Een scheids en een keeper 
zijn altijd in hun eentje. Je hebt een bepaalde drang naar 
perfectie. Als keeper moet je de nul houden, als scheids 
wil je geen verkeerde beslissing nemen. Je hebt het dik 90 
minuten goed gedaan, goed geconcentreerd alle hoge ballen 
gepakt als keeper, als scheids ontgaat je niks, maar in de 
extra minuten speeltijd laat je als keeper een bal door je 
handen glibberen en als scheids geef je onterecht wel of juist 
geen penalty. Na afloop heeft iedereen het over die cruciale 
fout en niet over wat je heel de wedstrijd goed hebt gedaan.

Een scheids moet op verschillende manieren acteren. Je 
moet boven de teams staan, niet als een soort schoolmeester, 
maar je bent wel de baas. Niet de baas willen spelen. Als je 
snel karakters kunt lezen is dat een voordeel. Mensenkennis, 
ik zeg niet dat ik dat heb, is belangrijk. 
Soms moet je streng zijn, dan weer een lolletje maken en 
zelfs moet je die spelers een beetje voor je willen winnen, 
meebewegen in de wedstrijd. Als keeper werkte ik ook 
samen met mijn verdedigers. Als scheids werk je eigenlijk 
ook samen, maar dan met beide elftallen. De sancties die 

je geeft dienen de wedstrijd. En iedereen wil een mooie 
wedstrijd.

Het kan in de media beter niet over je gaan. Als het wel 
over je gaat is dat maar zelden over wat goed was, meestal 
over wat fout ging. Geen commentaar betekent eigenlijk dat 
het goed ging. Verleden week gaf een speler mij tijdens de 
wedstrijd een compliment, dat is een uitzondering. 

Ik fluit nu reserve tweede klasse, ben wel bezig voor een 
hoger niveau, maar dat is door Corona on hold gezet. Na 
de winterstop hoop ik weer een niveautje hoger te mogen. 
Of ik echt voor een veel hoger niveau ga, weet ik nog niet. 
Zo lang het goed te combineren is met mijn gezinsleven, 
wil ik voor het hoogst haalbare gaan. Sowieso wil ik de 
wedstrijden conditioneel aan kunnen. Ik wil bij de situatie 
zijn, zodat ik mijn beslissing kan verkopen. 

Een eerste elftal fluiten zou mooi zijn, maar ik ben niet 
van plan een hele zaterdag kwijt te zijn om in Sneek een 
wedstrijd te fluiten. Sowieso is fluiten in de omgeving heel 
leuk, ik kom elke week nog bekenden tegen uit de tijd 
dat ik keeper was. Zoals vandaag (Meerkerk-VVAC) heb 
ik vroeger mèt de ene trainer en tégen de andere trainer 
gespeeld, dat is leuk.”

Jarenlang was Klaas-Jan van Zessen keeper in Meerkerk 1. In 2014 is Klaas-Jan vertrokken uit 
Meerkerk en woont nu in Hendrik-Ido-Ambacht. Ook zijn sportieve beroep is anders: Klaas-Jan 
is nu scheidsrechter! “Ik kom elke week nog bekenden tegen uit de tijd dat ik keeper was.” Koen, 
een medespeler uit Klaas-Jans voetbaltijd vertelt vooraf aan het interview: “Na afloop van een 
wedstrijd hadden wij het over goals en acties. Klaas-Jan had het maar over de beslissingen van de 
scheids, snapten wij niks van. Maar goed nu is hij scheids en klopt het allemaal...”

EERST KEEPER EN NU SCHEIDSRECHTER. 
VOOR BEIDEN MOET JE EEN BEETJE GEK ZIJN.

©BvdW



WELKOM

www.mb-catering.nlwww.raadhuis-etendrinken.nl

Smoutjesweg 3  |  2977 AR  Goudriaan
T 0183 - 58 22 44
E info@mb-catering.nl

Smoutjesweg 3  |  2977 AR Goudriaan
T 0183 84 61 31
E info@raadhuis-etendrinken.nl

• mobiele badkamers
• woonunits
• verkoopwagens
• schaftwagens
• toiletwagens
• koelaanhangwagens
• vriesaanhangers
• desinfectiezuilen en materialen

VERKOOP EN VERHUUR VAN MOBIELE VOORZIENINGEN 
 Smoutjesweg 3  •  2977 AR  Goudriaan 0183 - 745034           info@de-lo.nl
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alle sponsors

Univé Het Groene Hart

A.C. de Groot BV
Autobedrijf Jaspers
De Ruyter Trucks BV
Gardenlux Stones & Paving
Plus Versteeg Meerkerk
Steenplaza Lexmond
Verhoef Funderingstechnieken BV

Elcar Carrosserie- en Spuitwerk
Truck Centrum Meerkerk

A. van Noordenne VOF
A. Versteeg Administratieve & Fiscale Dienstverlening
Aannemersbedrijf Damsteegt BV
Aannemingsbedrijf P. van Leeuwen
AENC Groep
Aircoservice de Ruijter
Almeitours
André Versluis Metselwerken
Arendse & Kon Accountants
Arjan Smits Hoveniers
Autobedrijf A. van Iperen & Zn.
Autobedrijf Van Zessen 
AvH All-round bouw
AVS Meerkerk
Beauty & Lifestyle
Benschop Speelplezier
Betonmortelcentrale Gorkum
Bloembinderij De Watermolen
Bloemisterij ‘t Onderhuis
Boer BV
Bouw Kwaliteitsborging
Brandstoffenhandel Van Zessen
Bruchem Bouw- en Timmerwerken
C. Hijkoop Bakkerij / Stoepje
Capelleveen Installatietechniek BV
Caravan Centrum Meerkerk
CarDsign 
Cees Kip
CF Groep
Chaigneau Transport
Chaigneau Tuinen
Chinees-Ind. restaurant De Lange Muur
Club van Honderd SV Meerkerk
ClubTafel
Dalmec
Das Autohaus De Groot
DB betonboringen/geleiderail
DDN coaching en begeleiding
De Groot Willemse Betonplaatlegbedrijf
De Haas Hekwerk

De Notarissen Meerkerk
De Opticien ten Voorde
De Ruijter Klimaattechniek
De Snelle Pieper
De Stilte uitvaartbegeleiding
De Woonerije
Den Hartog Verzekeringen BV
Den Otter Aannemersbedrijf BV
Dierenkliniek Meerkerk
DieZijn Studio Creatieve Communicatie
Dorpshuis en Sporthal De Linde
Drankenhandel Elsco BV
Drogisterij Michiel
DSO Standbouw
Ducente vermogensregie - fiscaal advies
Eeterij Het Kleine Brughuis
ELAR Verkeersschool
Electro World Leerdam
Engel Trucks
Firma W. Bovekerk
Foreco Houtconstructies BV
Fysiocentrum Meerkerk
Fysiotherapie JdW
G en G tuinmachines
Garage Dijkers
Goud Timmer- en onderhoudsbedrijf 
Grand Café ‘t Gelagh
Handelsonderneming Unicum
Herculan
HijBouwt
Hofstede Makelaardij Meerkerk
Holland Mast
Hoveniersbedrijf Jaap van Reeuwijk
Hoveniersbedrijf Marco Hijkoop
HSB Grootkeukens
Hubo Meerkerk
Infra Rentals
International Plywood
Jacco van Zessen loon- en verhuurbedrijf
Juwelier Van Kerkwijk
Kaashandel G.P van Os
Kapsalon HaarIdee
Kersbergen
Keurslagerij Simon Muilwijk VOF
Kinderopvang Kivido
Kooijmans Dakwerken en Loodgieters
Koolmees Forceertechniek
Kroon & de Groot Airconditioning
La Cubanita
Lamber Nueman Schilderwerk
Land-Huis Makelaardij
LRS Solutions BV
Maria Johanna Hoeve 

Marn is More
MB Catering
Meerkerk Assurantien BV
Meever & Meever
Metselbedrijf J. Kooijman Meerkerk
MuisHuis
NDOC
NL Cases & Interior
NV Juridisch Advies
OBS de Springplank
P.G. van Weverwijk BV
P&O Support
Perfri Chocolate & Pastry
Pizzaria Meerkerk
Potlooienparty
Procount Adviseurs & Accountants BV
Q-teamwear
Rentwereld.nl
Restaria De Halte
Restaurant ‘t Raadhuis van Goudriaan
RV Montage
Schilt Airconditioning BV
Schoonmaakbedrijf BOL
SD Groen
SKCN / BSO Burchtkanjers
Slagerij Molenaar
Slob Administratie en Belasting Advies
Smart Techniek & Automatisering
Solo Schilderwerken
STB computerservice
Stravers Installatiebedrijf
Studio Verheij
Stukadoorsbedrijf F. van Deventer
SV Meerkerk 1e elftal
SV Meerkerk 4e elftal
Tandartsenpraktijk De Watertoren
Technisch Buro Kortlever BV
Tegelzettersbedrijf Marcelis
Thuis in Bouwen BV
Trein en Springkussenverhuur 
Van Der Heuvel Transport
Van Der Leeden Tweewielers
Van Genderen tentverhuur
Van Toor Transport
Van Zuilen Mode
Versluis en Van der Leun Bestratingen
Versluis Schilderwerken
Vink Schilderwerken BV
Vleesboerderij Barten
Wonink Warmte 
Zwijnenburg Mode

Wij zijn dankbaar voor alle sponsors, die op welke manier dan ook een bijdrage leveren om SV Meerkerk 
een gezonde club te laten zijn! 
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