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SV MEERKERK EEN LEUK CLUPPIE?

Hey Versluis! Op barse toon werd ik door een mij onbekende forse man op dreigende toon 
aangesproken. Hij kwam vlak voor me staan en vervolgde, jij bent toch van de voetbalclub uit 
Meerkerk? Ontkennen leek het beste om een naderend handgemeen te voorkomen. Maar ja, een 
geel/zwart hart verloochenen was ook geen optie. Dus ik keek de woeste kop strak aan en zei: 
jazeker! Een tirade bleef uit. Op milde toon sprak hij: dat is een leuk cluppie. Zonder mijn reactie 
af te wachten liep hij verder… Mij met de vraag achterlatend: wat is precies een leuk cluppie?

Ik bedacht me, het is eigenlijk belangrijk om dat te weten. Want dan weten we waar we voor 
staan, waar we trots op kunnen zijn. En wat we moeten doen om het zo te houden en liever nog 
te verbeteren. De accommodatie is natuurlijk schitterend, daar is iedereen het over eens. Dat goed 
onderhouden en netjes houden is een plicht van ons allemaal.

Maar er is meer wat een club maakt. Het is er eigenlijk altijd gezellig of er nu vijf mensen zijn 
of een kantine vol. Gastvrij dat zijn we voor andere teams en mensen van buiten de club. En dat 
wordt gewaardeerd. De betrokkenheid van de leden is ook best groot, er zijn veel mensen die wel 
iets doen voor de club. Ambities hebben we ook: aantrekkelijk voetbal spelen, veel aandacht voor 
de jeugd, een super gerunde kantine, financieel gezond, prima sfeer.

Ja ik ben eruit waarom SV Meerkerk een leuk cluppie is! Ons club DNA bestaat uit: Gezelligheid, 
Gastvrijheid, Betrokkenheid en Ambitie. Als ik die forse kerel nog eens tegenkom kan ik zeggen: 
jazeker een leuk cluppie want wij hebben GGBA!

En u als sporter, vrijwilliger, sponsor, supporter of een combinatie van die rollen mag ook best een 
beetje trots zijn. Want het mooie van een club is dat die een beetje van iedereen is. En elke rol is 
nodig om er wat moois van te blijven maken. En als we er maar genoeg GGBA in blijven stoppen, 
komt het goed.

Vertel dat maar als een buitenstaander vraagt naar uw cluppie!

Sjaak Versluis
Voorzitter SV Meerkerk
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Het verhaal is bekend. Op Regio-Voetbal was onze hoofd-
trainer duidelijk. ‘Als we geen prijs pakken, doen we iets 
verkeerd’. Uiteindelijk bleven onze geelzwarten verstoken van 
het toetje dat nacompetitie heet. Het stabielere Streefkerk, 
dat in de voorlaatste competitiewedstrijd op De Burcht niet 
verslagen kon worden, promoveerde via de nacompetitie met 
zeges op Drechtstreek, De Alblas en ASV Arkel.

“Streefkerk is ons voorbeeld. Een super gemotiveerde ploeg, 
die erg lastig te bespelen was. In de seizoensopening wisten 
wij van ze te winnen, dat is bijna geen enkele tegenstander 
gelukt.”

Hoewel de mannen van Gert-Jan uiteindelijk met lege 
handen stonden, wil de trainer niet spreken van een mislukt 
voetbaljaar. “Zeker niet, het seizoen is absoluut niet geflopt. 
We wilden tot het laatst meedoen om de prijzen en dat is 
gelukt. We incasseerden – per wedstrijd gemiddeld twee – 
simpelweg teveel tegendoelpunten. Ook in uitwedstrijden 
waren we ondermaats. Die balans moet beter. Het verschil 
tussen uit en thuis moet kleiner worden. Daar gaan we aan 
werken.”

Met de opgedane ervaring in het, voor het eerst sinds enkele 
jaren weer, volledige seizoen heeft Gert-Jan goede hoop. 
Weliswaar zonder de gestopte Dick Kooijman, Ruben 
Vijlbrief en Sander Slomp. “Maar met jeugdig elan van Milan 
van Dijk, Bart de Bruijn, Rik de Leeuw, Daan Kievith en de 
op het oude nest teruggekeerde Ruben Verzijl. Ruben gaat 
met Jannes van Sinderen de strijd onder de lat aan.”

Een voorspelling over het verloop van de competitie in 3F 
durft onze trainer niet te doen. “Die inschatting is heel 
moeilijk. De onderste drie ploegen zijn gedegradeerd en 
sterkhouder Alblasserdam speelt met Streefkerk een klasse 
hoger. HSSC’61, Sc Everstein en Bergambacht stromen 
vanaf de zijkant in. Arkel en Drechtstreek willen zo snel 
mogelijk het verloren terrein heroveren, dat lijkt me duidelijk. 
Haastrecht werd kampioen in de vierde klasse met meer dan 
100 doelpunten, en dus zal hun voorhoede ook in de derde 
klasse heus wel het net weten te vinden. We gaan het zien. 
We moeten het beter doen dan vorig jaar en dat betekent 
minstens 43 punten halen in deze prachtige competitie. Want 
dat is het.”

Gert-Jan (34) kijkt ook naar zijn eigen toekomst. “Mijn 
persoonlijke ambities zijn duidelijk; voor mijn 35e wilde ik 
op cursus UEFA A. SV Meerkerk is niet mijn eindstation. 
Ik wil zien waar mijn plafond als trainer ligt en daarvoor 
heb ik dat papiertje nodig. In november zal SV Meerkerk de 
balans opmaken en dat geldt voor mij ook. Corona heeft een 
behoorlijke stempel gedrukt op de afgelopen jaren. In feite 
was vorig seizoen mijn eerste volledige jaar als trainer. Met 
die wetenschap ga ik nadenken over mijn nabije toekomst. 
Ik zie ook wel in dat ik nog te weinig vlieguren heb gemaakt 
om die zware cursus inclusief stage te volgen. Het is ook maar 
zeer de vraag of ik überhaupt toegelaten wordt. En dus is het 
realistisch om nog een jaar zelfstandig op het veld te staan en 
meer ervaring op te doen.”

De redactie van Burcht vindt dat ook verstandig en ziet Gert-
Jan nog graag een jaar actief aan de Burggraaf… :-) 

In de eerste trainingsweek spreken we Gert-Jan Koekkoek. De trainer steekt zijn ambities 
andermaal niet onder stoelen of banken.

“Natuurlijk gaan we weer voor de prijzen. Net zoals het afgelopen seizoen. We gingen goed de 
winter in, na een mooie serie en vooral de winst op Alblasserdam zaten we op rozen. Ook na 
de verlengde winterstop pakten we de draad weer op. Met goede oefenwedstrijden en ruime 
overwinningen op Schelluinen, Wilhelmina ’26 en Arkel leken we klaar voor de herstart”,  
kijkt Gert-Jan nog een beetje zuur.

‘WEER VOOR DE PRIJZEN’

©TS





Niet meer good old Herber Wink, die met de 
waterzak en spuitbus over het veld holt. Vanaf het 
nieuwe seizoen worden onze vedettes verzorgd door 
Romee Venneman.

De Vurense studente fysiotherapie werd vanaf 
het voorjaar ingewerkt door Herber. “Zes 
competitiewedstrijden was ik al van de partij 
en ook doordeweeks was ik op het complex te 
vinden. Herber heeft mij wegwijs gemaakt en 
inmiddels weet ik ook wie de vaste klantjes zijn om 
te worden ingetaped. Ik ben daar overigens heel 
voorzichtig mee, want eigenlijk moet de enkel van 
zichzelf stabiel genoeg zijn. Maar een tape als extra 
versteviging is voor sommige spelers geen overbodige 
luxe”, weet de 22-jarige Romee, die zelf ook actief is 
op de velden.

“Na een start bij de meisjes van Heukelum stond 
ik in de belangstelling bij de KNVB en ondanks 
interesse van SteDoCo koos ik voor HRC’14, een 
fusieclub uit Hurwenen en Rossum. Een stukkie 
rijden, maar met dank aan mijn moeder die er altijd 
voor mij was en niet alleen als chauffeur. Achteraf 
heb ik spijt, maar niet getreurd. Inmiddels sta ik met 
veel plezier onder de lat bij Vrouwen 2 van Heicop.”
 
En daar is Romee gestrikt door SV Meerkerk. “Via 
Arwin van Dijk hoorde ik dat de club op zoek was 
naar een nieuwe verzorger. Zo’n baan past perfect bij 
mijn opleiding. Na het sportcollege in Utrecht ben 
ik vorig jaar begonnen aan de studie fysiotherapie 
in Amsterdam. Ik vind het leuk om mensen te 
helpen en in beweging te krijgen. Mijn broertje 
was mijn eerste slachtoffer, haha. Dat ging zo goed, 
hij voetbalt nog steeds pijnvrij in de JO19 van 
Asperen.”

Het worden, naast de studie, wel drukke tijden 
voor Romee. “Ik train op maandag en woensdag. 
Zaterdagmorgen voetbal ik zelf en dan hup in de 
auto naar Meerkerk. Dinsdag- en donderdagavond 
ben ik in Meerkerk. Eventueel kan Herber nog wel 
inspringen. Dat is chill, maar liever natuurlijk niet. 
Wel hebben we samen inkopen gedaan en nieuwe 
kasten geregeld. Ik ben klaar voor het nieuwe seizoen 
en nu maar hopen op niet al te veel blessures…”

EFFE VOORSTELLEN: 
ONZE NIEUWE 
VERZORGSTER 
ROMEE VENNEMAN 

©TS
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JAAP EN DICK: 
25.000 ONOVERTROFFEN GEHAKTBALLEN!

Beide oer-Meerkerkers en -clubmensen Dick de Goey (’54) en Jaap Scherpenzeel (’48) draaien al 15 
jaar de gehaktballen bij SV Meerkerk, eindeloos veel ballen, 25.000 namelijk. Het recept is geheim 
en ‘gepatenteerd en gedeponeerd’. Jaap rekent vlotjes voor: “Zeg 6 kilo gehakt per week en dat keer 
35 voetbalweken op een jaar maakt 210 kilo, dat weer maal 15 jaar dan zit je op 3150 kg. Dan 
gaan er zo’n acht ballen uit een kilo gehakt en komen we uit op circa 25.000 ballen, reken één Euro 
winst, hebben Dick en ik 25.000 Euro voor de club verdiend.” Geen speld tussen te krijgen. Maar 
cijfers zijn cijfers, het gaat om de verhalen achter de cijfers. Daar gaan we.

“Wij zaten najaar 2007 op zaterdagmiddag aan de bar in de 
kantine, dat gebeurde wel meer, en wij aten een gehaktbal. Dat 
vonden wij stuiterballen. Wim Rietveld knorde op de voor 
hem bekende manier ‘Dan môtten jullie da zelf beter doen’, 
waarop wij zeiden dat ons dat wel zou lukken. We begonnen 
met twee kilo gehakt.” Dick vervolgt: “En die waren ’s middags 
binnen een mum van tijd weg. Dus de week er op 5 kilo.” De 
beide draaiers houden nu 6 kilo per week aan, ‘maar er zijn 
weken van 10 kilo.’ “We hebben ballen van 140 gram, dan 
leg je de klanten niet af ”, Jaap is even scherp. De Voedsel- en 
Warenautoriteit zijn ze zelf. “Ik houd Jaap in de gaten en 
Jaap mij”, verduidelijkt Dick, “en we werken al sinds de oude 
kantine met handschoenen.” “We hebben in de oude kantine 
een keer controle gehad van een warenwetfiguur”, herinnert 
Jaap, “die at zijn bal op en dat was het, nooit meer wat van 
gehoord. Wat dacht je, iedere week nieuw vet en bouillon bij 
onze ballen, niet Dick?!”

“De leider van Delta Sports, een club uit Houten, belde 
zaterdagmorgen vroeg of we een zak ballen gehakt konden 
achterhouden om ze na de wedstrijd mee te nemen.” 
“We zien dat bij de jongeren de gehaktballen ook aantrekken. 
Ze waren niet zo van de ballen, maar door stug kwaliteitsballen 
te maken gaan ze meer en meer om. Het eerste wat de 
supporters doen als ze van een uitwedstrijd komen is hier een 
balletje halen. En o wee, als ze er niet zijn. Er zijn trouwens 
supporters, die een bal mee naar huis nemen.” À emporter?  
“Oui monsieur!” twinkelt Jaap.

Het serveren van de ballen. Is er wel eens aan een garnituur 
gedacht? “Ze krijgen er een vorkje bij, dat is het dan wel”, 
antwoordt Jaap, “we kunnen de bal nog in een broodje 
stoppen, afgewerkt met mosterd, mayo of saus, je komt dan 
op hoogstens 3 euro, en dat voor een klassebal.” Vegaballen? 
“Daar gaan we voorlopig niet aan beginnen”, glimlacht 
Dick en zijn maat: “Vrijdagmorgen gaan we hier geen 
goudsbloemen lopen stampen.” “We proberen op vrijdag 
de gehaktballen weleens uit bij de vrijwilligers, we maken 

er een soort brood van, uitje erbij, wat knoflook, gesneden 
geserveerd. Je kan het geen uitproberen noemen, want het zijn 
net pedaalemmers, je trapt erop en weg is je gehakt. Jij kent 
Herman toch ook?! Nou dan.”

Of de heren er eens aan gedacht hebben om de bal een naam 
te geven? Daar zaten de heren met ‘JaDi-bal’ (Jaap-Dick) of 
‘DiJa-bal (Dick-Jaap) wel aan hun creatieve plafond. “Onze 
energie gaat echt in het braden van de ballen zitten. We 
houden elkaar scherp. Dan zeg ik: “Jaap we zwakken iets af, 
hij moet wat pittiger.” En Jaap op zijn beurt: ‘Ik snij dan een 
bal van Dick open en dan zeg ik “hé Dick, hij is nog wel een 
beetje rood.., misschien iets te”; we staan wederzijds open voor 
balkritiek, dat maakt ons product beter.”

We hebben ook ‘noodballen’. “Dat zijn ballen, die we kunnen 
aanspreken vanuit de vriezer mocht het een keer uit de 
hand lopen. Ze blijven tot ver na middernacht hangen in de 
kantine. We staan zelden of nooit zonder ballen.” Of de ballen 
van de heren ook erotische gevoelens opwekken bij vrouwelijke 
consumenten? Daar zijn de heren kort over. “We zijn er niet 
op uit, maar mocht het zo zijn dan staan we ervoor open.”

Dan worden de ballen geserveerd tijdens het interview, de 
fotograaf prikt ook een balletje mee. Een vaasje tapbier erbij, 
‘een bal moet wel weggespoeld worden’, en er ontstaat een 
magische culinaire combinatie. Iedereen laaiend. De SVM-
bal is iets afgeplat: beter door te braden en anti-rolbestendig. 
De smaak is formidabel: licht kruidig, beheerst vettig, en 
een perfecte losheid van structuur. Het gerecht evenaart de 
oergehaktbal die je (overgroot-)oma in de naoorlogse jaren 
braadde, een bal waar je een natie mee kon opbouwen. ‘De 
moderne vrouw draait nauwelijks ballen meer.’ Maar op De 
Burcht weet de jongste mensheid inmiddels bij Jaap en Dick 
een ‘Oldschool-SVMbal’ te vinden.

Het wachten is op het opnemen van de JaDi-bal in de 
Michelingids en wellicht zelfs op de Werelderfgoedlijst.

vrijwilligers



Uw tweewielerspecialist 
uit Meerkerk
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Vervolgens de jeugdteams doorlopen en een jaar in  
SV Meerkerk 2 gespeeld waar zijn ooms, Kees en Piet Vink 
leiders waren. In 1992 was het dan zover, vaste kracht in 
SV Meerkerk 1 onder Hans van der Stelt en uiteindelijk 
afgezwaaid met promotie naar de 2e klasse in 2004, de 
trainer was toen John Vink. Niet van de familie Vink in 
Meerkerk, maar ook een legendarische Vink voor Meerkerk 
geweest.

In het dagelijks leven is John werkzaam bij Meever & 
Meever in Meerkerk als controller. De staalprijzen rijzen 
de pan uit, dus een goede controller komt dan goed van 
pas. John woont in Dalem samen met Annette en hun twee 
zoons Stijn (17) en Tygo (13). Zijn 2 zoons spelen bij GJS, 
waar John ook regelmatig een balletje trapt in de 7 tegen 
7 wedstrijden. Hij maakt zich ook verdienstelijk binnen 
de club als jeugdtrainer van JO15-2, waar zijn zoon Tygo 
in speelt. Op de vraag hoe het is om bij GJS ingeburgerd 
te zijn als Meerkerker antwoordt John: “Bij GJS ben je 
de Meerkerker en als ik nu bij Meerkerk kom ben ik de 
GJS’er.”

Op de vraag wat het voetbal heeft gebracht komt een 
verrassend antwoord. Zijn huidige baan heeft hij te danken 
aan het netwerk dat ook via de voetballerij is opgebouwd.
Als je zo lang op niveau speelt kom je veel mensen tegen 
en je weet nooit wat dat weer brengt. John werkte bij Hoek 
en Blok en kwam daar tijdens een lezing Jan van Meever 
tegen die hem vroeg of hij geen interesse had in een baan als 
controller, en zo geschiedde.

Ook een gescheurde kruisband met schade aan de meniscus 
in een wedstrijd tegen Lekvogels was een blessure die de 
voetbal hem bracht, vlak daarvoor had John een penalty 
gescoord en vijf minuten later ging hij per brancard het veld 
af.

Dan de korte vragen met de korte antwoorden:

Wat voor speler was je?
Een speler die het van zijn techniek en inzicht moest 
hebben, passing was ook een sterk punt. Daartegenover 
stond een wat matige snelheid, de 100 meter tijd had beter 
gekund.

Wat is je favoriete club en wie is een voorbeeld voor je in 
de voetballerij?
Tja dat antwoord is gemakkelijk, Feijenoord uiteraard en 
Arne Slot, het is mooi wat hij laat zien. Verder is er groot 
respect voor alle vrijwilligers die het voetbal mogelijk 
maken. De samenwerking schept een sociale band en dat is 
belangrijk.

Wat staat je het meest tegen in de voetballerij?
Hooligans die het voetbal verpesten. Het is niet goed als 
je met je kinderen naar een wedstrijd gaat en ze zien dan 
excessen. Dat is niet wat je je kinderen als voorbeeld wilt 
geven of kennis mee wil laten maken. Wat ook oervervelend 
is, zijn clubscheidsrechters en grensrechters die niet eerlijk 
zijn.

Wat heeft je het meeste plezier gegeven tijdens je 
voetbalcarrière:
Dat is toch de 3e helft, met de kleedkamerverhalen die 
steeds mooier worden en 1000x verteld kunnen worden. Oh 
en nog wat, ik heb ooit de bal bij John de Jong van Arkel 
tussen zijn benen doorgespeeld en kan nu aan mijn zoons 
vertellen, dat ik de vader van Frenkie gepoort heb.

Aan het woord is John Vink, gerespecteerd ex-1e elftalspeler. John is zoals het gebruikelijk was 
bij de familie Vink op zijn 5e begonnen en op zijn 15e gedebuteerd in Meerkerk 1 met een 
invalbeurt tegen DSS. De speler die gewisseld werd, was ondergetekende. 

HOE IS HET MET JOHN VINK?
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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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En dan nu de link naar voetbal: ze voetballen of 
houden van voetbal en ze vinden SV Meerkerk een 
prachtvereniging. Kijk, dan praten wij. En liefst 
babbelen de heren met een lekker biertje erbij, ze zijn 
niet ongezellig die Janssens namelijk. De oude Wim, 
de Elcar-godfather, Coen is de jonge rekenaar en Luuk 
de techneut in de werkplaats. Als Luuk het kantoor 
binnenkomt zie je hem even op de klok kijken met een 
blik van ‘hoelang gaat deze heisa duren, ik heb meer te 
doen.’

Wim schetst voor de dummy-Burchtreporter: “Simpel: 
er komt een vrachtauto-onderstel binnen en wij bouwen 
er wat op.” Onze klanten komen uit heel Nederland. 
De werknemers in het bedrijf beginnen per twee aan 
een auto en maken met elkaar de hele wagen af. “Je 
moet zo alle onderdelen van het vak beheersen, het 
werk verandert per dag en je kan nooit een ander de 
schuld geven als iets niet klopt”, sommen de heren 
het voordeel op van dit duo-gericht werken. “Lassen, 
zagen, slijpen, zetten, knippen, allemaal technieken die 
we hier gebruiken”, vult Luuk extra aan. “Geef deze 
jongens wat materialen, zoals ijzer, aluminium, rvs, 
plywood, hardhout of vurenhout en ze maken er wat 
moois van”, glundert de pater familias. Aan de wand 
hangt fotomateriaal van imposante trucks met opbouw 
van dichte en open bakken, soms met aanhangers, 
combinaties van bijna negentien meter lengte. 

“We werken tot op de millimeter nauwkeurig, want te 
lang of te breed, dan mag het ding van de RDW niet de 
weg op. Snap je?” Dat snap ik Wim. “Wij bouwen geen 
seriewerk”, legt Coen uit, “alles is specifiek, iedere wagen 
is anders. In Duitsland heb je drie smaken, zeg maar, 
wij bouwen voor de klant op maat. Ook monteren we 
autolaadkranen, meestal van Fassi, mooi Italiaans spul, 
die kunnen tot 10 ton tillen.” 

Het duizelt me een beetje van de kleppen, kranen en 
hydraulische stempels van de heren Janssen. Hoog tijd 
om het eens over het voetballen te hebben. 

“Herber Wink, oer-Meerkerk vrijwilliger komt hier 
ook, wat zagen, boren of lassen, een tafel, kapstok of 
een rek. Herber heeft hier vroeger gewerkt, hij weet de 
weg, hebben we geen omkijken naar.” Nog eens over 
het voetballen. “Vroeger heb ik wat gevoetbald, maar de 
sport waar ik nu in zit is transport”, vertelt Wim met 
die olijke blik van hem. Luuk speelt in het vierde, dan 
weten we gelijk al genoeg. Voetbal is het vertrek- en 
verzamelpunt, maar het team excelleert ook in heel wat 
side-events waar geen bal meer aan te pas komt. De 
laatste tijd traint hij met het tweede mee, dus hier lijken 
we met een serieuze voetbal-Janssen te maken hebben. 
“Zaterdagmorgen al spelen is niet handig voor hier”, wil 
Wim wel even toevoegen… Coen speelt in het vijfde en 
heeft zijn glorietijd gekend in de roemruchte A-Uno, 
met zelfs kampioenschappen.

Waar ze het alle drie over eens zijn is dat Meerkerk een 
geweldig mooi cluppie is, dat voetbalt op ‘een mooi 
spul’, De Burcht dus. “Zo’n club is een verbindende 
factor, je brengt mensen bij elkaar”, beschouwt Coen, 
“je wordt met een man of 11 in zo’n hok geduwd 
en binnen een paar weken heb je de grootste lol met 
elkaar. Vaak met mensen waarvan je het helemaal niet 
verwacht. Dat is belangrijk op een dorp.” Het was wel 
eens wat met die Coen vroeger, maar zie hier: achteloos 
wordt met deze maatschappelijke voetbalfilosofieën 
gestrooid. De andere twee Janssens kijken je recht in 
het gezicht aan en je hoort ze denken: “Ja jongen, zo 
denken wij erover! En met elkaar in harmonie een mooi 
carrosserieproduct maken hier bij Elcar lijkt daar verrot 
veel op.”

Drie keer succes Janssens!

Voor mij zitten ze alle drie: vader Wim (61), zonen Coen (29) en Luuk (24). Alle drie 
de heren hebben het tot hun levensinvulling gemaakt om weerbarstige stukken metaal te 
transformeren in een vrachtauto-opbouw. Het bedrijf Elcar. “Komt van mijn opa, die heette 
’van der El’, dus van der El Carrosserieën, Elcar dus, bestaat al sinds 1953, en die naam 
zal het altijd blijven houden”, verzekert nestor Wim. 

JANSSEN, JANSSEN EN JANSSEN – 
VRACHTAUTO, VOETBAL EN BIERTJE



WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

COMMERCIEEL/ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
fulltime

STANDBOUWER
fulltime

INTERIEURVERZORGSTER 
voor 1 halve dag in de week

DSO Standbouw in Meerkerk is een 
betrouwbare naam in de wereld 
van nationale en internationale 
standbouw. 

DSO standbouw biedt: Een boeiende 
werkomgeving bij een moderne en 
groeiende organisatie, afwisselend 
en uitdagend werk en een aan
gename en collegiale werksfeer

Interesse of meer info mail naar:
info@dsostandbouw.nl





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 
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competitie info

3e klasse D

Ameide 1 15.00 uur

ASV Arkel 1 15.00 uur 

Bergambacht 1 15.00 uur

De Albas 1 15.00 uur

Dilettant 1 15.00 uur

Drechtstreek 1 14.30 uur

Hardinxveld 1 14.30 uur

HSSC ‘61 14.30 uur

Lekkerkerk 1 14.30 uur

SC Everstein 14.30 uur

Schoonhoven 1 15.00 uur

SV Meerkerk 1 14.30 uur

VVAC 1 15.00 uur

Haastrecht 14.00 uur

24-09-2022 Bergambacht 1 - SV Meerkerk 1  

01-10-2022 SV Meerkerk 1 - Drechtstreek 1 

08-10-2022 SV Meerkerk 1 - SC Everstein 1  

15-10-2022 Lekkerkerk 1 - SV Meerkerk 1 

29-10-2022 SV Meerkerk 1 - ASV Arkel 1 

05-11-2022 Ameide 1 - SV Meerkerk 1  

12-11-2022 SV Meerkerk 1 - Dilettant 1

19-11-2022 VVAC 1 - SV Meerkerk 1  

26-11-2022 SV Meerkerk 1 - De Alblas 1 

03-12-2022 Haastrecht 1 - SV Meerkerk 1 

10-12-2022 SV Meerkerk 1 - Schoonhoven 1 

21-01-2023 SV Meerkerk 1 - Handrinxveld 1  

28-01-2023 HSSC’61 - SV Meerkerk 1 

04-02-2023 SV Meerkerk 1 - Bergambacht 1 

11-02-2023 Drechtstreek 1 - SV Meerkerk 1

04-03-2023 SC Everstein 1 - SV Meerkerk 1  

11-03-2023 SV Meerkerk 1 - Lekkerkerk 1 

18-03-2023 ASV Arkel 1 - SV Meerkerk 1

25-03-2023 SV Meerkerk 1 - Ameide 1  

01-04-2023 Dilettant 1 - SV Meerkerk 1 

15-04-2023 SV Meerkerk 1 - VVAC 1 

22-04-2023 De Alblas 1 - SV Meerkerk 1 

29-04-2023 SV Meerkerk 1 - Haastrecht 1 

13-05-2023 Schoonhoven 1 - SV Meerkerk 1 

20-05-2023 SV Meerkerk 1 - HSSC’61 1 

27-05-2023 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
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Sample 2

Sample 3

Hoe scoort
u met uw
verzekeringen?

Wij checken het graag voor u! Kom langs in onze winkel in Leerbroek,
Raadhuisplein 2. Of bel 015 - 27 42 42 4 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 D

Ameide 2 
Arkel 2 
Asperen 2 
BZC’14 2 
Heukelum 2 
HSSC’61 2 
Kozakken Boys 2 
Lekvogels 2 
Peursum 2 
SC Everstein 2 
SteDoCo 2 
SV Meerkerk 2

SV Meerkerk 3
4e klasse 

Almkerk 3 
Arkel 3 
Dubbeldam 6 
GJS 5 
GRC’14 3 
Kozakken Boys 3 
SV Meerkerk 3
Sliedrecht 7 
SVS’65 2 
SVW 2 
Unitas 3 
Woudrichem 3

SV Meerkerk MO17-1
1e klasse (1e fase)

Bergambacht MO17-1 
Cabauw MO17-1 
FC Oudewater MO17-1
Vreeswijk MO17-1  
Spirit MO17-1 
Stolwijk MO17-1 
SV Meerkerk MO17-1 
VVAC MO17-1 
 

SV Meerkerk JO19-1
2e klasse (1e fase)

Ameide JO19-1 
Asperen JO19-1 
Buren JO19-1  
BZS JO19-1 
SV Meerkerk JO19-1
SV Noordeloos JO19-1

SV Meerkerk 4
4e klasse 

ASH 2 
Beesd 3 
Heukelum 3 
HSSC’61 3 
Leerdam Sport’55 2 
Lekvogels 3 
LRC 4 
MVV’58 3 
Nivo Sparta 4 
Rhelico 2
SV Meerkerk 4 
SV Noordeloos 2 

SV Meerkerk JO17-1
4e klasse (1e fase)

Buren JO17-1 
BZC’14 JO17-1 
BZS JO17-2 
SC Everstein JO17-1JM 
SV Meerkerk JO17-1 
Unitas JO17-3

SV Meerkerk JO11-1
2e klasse (1e fase)

GJS JO11-2 
Kozakken Boys JO11-1 
Lekvogels JO11-1
Peursum JO11-1
Sleeuwijk JO11-1  
Sliedrecht JO11-2 
Sparta’30 JO11-1 
SV Meerkerk JO11-1

SV Meerkerk JO12-1
4e klasse (1e fase)

Ameide JO12-2 
Drechtstreek JO12-4 
Lekvogels JO12-1 
Peursum JO12-1 
SteDoCo JO12-2 
Streefkerk JO12-1 
SV Meerkerk JO12-1
Unitas JO12-4 

SV Meerkerk JO9-2
3e klasse (1e fase)

Ameide JO9-2
GJS JO9-4
Leerdam Sport’55 JO9-1
LRC JO9-1
SV Meerkerk JO9-2
SVW JO9-2JM
Vuren JO9-1

SV Meerkerk J09-3
4e klasse (1e fase)

Heukelum JO9-1
HSSC’61 MO9-1
Leerdam Sport‘55 JO9-2
LRC JO9-3
SC Everstein JO9-2
SJO Linge jeugd JO9-1JM
SV Meerkerk JO9-3

SV Meerkerk JO8-1
3e klasse (1e fase)

Arkel JO8-1 JM
Asperen JO8-1
GJS JO8-3
LRC JO8-1
SteDoCo JO8-1
SV Meerkerk JO8-2
Vuren JO8-1

SV Meerkerk JO8-2
4e klasse (1e fase)

Ameide JO8-2JM
De Zwerver JO8-1
Groot-Ammers JO8-2
Hardinxveld JO8-3
SV Meerkerk JO8-2
SV Noordeloos JO8-1

SV Meerkerk JO7-1
1e klasse (1e fase)

Asperen JO7-1
Heukelum JO7-1
Leerdam Sport’55 JO7-1
Lekvogels JO7-1
LRC JO7-1
SV Meerkerk JO7-1

SV Meerkerk 5
5e klasse

Ameide 3 
Groot-Ammers 5 
Hardinxveld 9 
Lekvogels 4 
Nieuw-Lekkerland 4 
Peursum 5 
Sliedrecht 10 
SteDoCo 4 
Streefkerk 4 
SV Meerkerk 5 
SV Noordeloos 5 
VVAC 5 

SV Meerkerk 35+
1e klasse 

Alblasserdam 35+1 
De Alblas 35+1 
Groot-Ammers 35+1 
Groote Lindt 35+1 
Haaften 35+1 
MVV’58 35+1 
Pelikaan 35+1 
Rijsoord 35+1 
SteDoCo 35+1 
SV Meerkerk 35+1 
VVAC 35+1 
Wilhelmina’26 35+1 

SV Meerkerk JO15-1
3e klasse (1e fase) 

JEKA JO15-6
Sleeuwijk JO15-1 
SV Meerkerk JO15-1
TSC JO15-3 
Waspik JO15-1 

SV Meerkerk JO11-2
4e klasse (1e fase) 

Drechtstreek JO11-4 
GJS JO11-5 
Hardinxveld JO11-3 
Lekvogels JO11-2  
Sliedrecht JO11-5 
SV Meerkerk JO11-2
SV Noordeloos JO11-1JM
VVAC JO11-2 

SV Meerkerk JO13-1
1e klasse (1e fase)

Ameide JO13-1 
GJS JO13-1 
Sleeuwijk JO13-1 
SV Meerkerk JO13-1
VVAC JO13-1 
Woudrichem JO13-1 

SV Meerkerk JO10-1
3e klasse (1e fase)

Ameide JO10-2
Drechstreek JO10-2
GJS JO10-3
Groot-Ammers JO10-2
Peursum JO10-2JM
SV Meerkerk JO10-1

SV Meerkerk J09-1
2e klasse (1e fase)

Ameide JO9-1
Groot-Ammers JO9-2
Hardinxveld JO9-1
SteDoCo JO9-1
SV Meerkerk JO9-1
Unitas JO9-2
VVAC JO9-1

COMPETITIE INDELING OVERIGE TEAMS

COMPETITIE INDELING JEUGD
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Piet heeft in Arkel 1 gespeeld en zijn carrière op een lager 
pitje voortgezet bij Meerkerk als leider van BTS. Het team 
waarin grootse successen werden gehaald. BTS staat voor 
“BehangTafelSessie”. Piet heeft zich ingezet op alle fronten 
voor SV Meerkerk. Een periode voorzitter geweest en 
verder van alles waarin Piet zijn organisatietalent, liefde 
voor het spelletje en gezelligheid kwijt kon. Kenmerk van 
alles wat Piet heeft gedaan binnen de club was dat het 
weinig standaard was en er altijd een dosis gezelligheid en 
kameraadschap bij kwam kijken. 

BTS werd een soort autonoom organiserend orgaan binnen 
de club. BTS kwam overigens aan zijn naam doordat er in 
de kleedkamer, als er gevoetbald werd, een behangtafel werd 
neergezet. Dat was handig om de hapjes die meegenomen 
werden en wat biertjes op te zetten. Dat varieerde van 
frikadellen, broodjes haring, erwtensoep enz enz. 

Ook buiten het voetbal werden er allerlei ludieke activiteiten 
en uitjes geregeld waaraan dan vaak het gehele gezin van de 
spelers deelnam. Als er een kind werd geboren bij één van 
de spelers kreeg het een rompertje van BTS. Kerstpakketten 
werden eind van het jaar persoonlijk door Piet en zijn 
kompanen uitgedeeld op het huisadres van de spelers, dat 
werd altijd een hele dag.

Andere mooie herinneringen heeft Piet aan de wedstrijd 
tegen FC Utrecht waarin Piet nog een prachtige goal maakte 
voor het talrijk opgekomen publiek. De spelersvouwen 
stonden bij de activiteiten van BTS vaak achter de bar.
Legendarisch is ook de haringkar in de rust en het 4 uur 
Cup-a-Soup momentje, waarvoor dan de wedstrijd werd 
stilgelegd en de tegenstander vol verbazing deelnam aan het 
moment. 

Piet is nog actief bij Noordeloos waar hij 7-7 speelt, de 
afstanden zijn korter en het tempo beter te behappen.

Patrick was leider van de V-front beweging. De V op het 
shirt kwam te vervallen in de jaren ‘80, doordat er ruimte 
voor reclame moest komen en Patrick vond dat shirt 
zonder V afschuwelijk. Zijn drive was om de V terug te 
krijgen. Hiervoor heeft hij de V-front beweging in het 
leven geroepen. Een toch wat recalcitrante groep binnen 
Meerkerk. Mannen met bravoure en altijd in voor ongein. 
Patrick vertelt, dat ze eerder een internetsite hadden dan SV 
Meerkerk en dat de toenmalige voorzitter Dick Zaal tijdens 
een sponsorbezoek aan de Rabobank nietsvermoedend op 
deze site kwam waar nogal wat ongein en blote dames op 
te zien waren. Het forum wat het V-front beheerde was 
een soort old school Twitter waarop vaak nogal stevige 
uitspraken werden gedaan, die vaak voor opschudding 
binnen de club zorgden.

De eerste wedstrijd van het V-front werd opgeluisterd met 
cheerleaders, iets dat bij Meerkerk ook niet echt gebruikelijk 
was. 

Na de wedstrijden kwam gebruikelijk de karaokeset in de 
kleedkamer en duurde het wel wat uurtjes voordat iedereen 
gedoucht had. Hans den Braven was mede-leider, een man 
waar Patrick veel respect voor heeft, die heeft nogal wat te 
verduren gehad aldus Patrick.

Het doel is bereikt en de V is terug op de shirts, het V-front 
is niet meer en Patrick speelt bij GJS.

Op 24 juni jl. is er een afscheidswedstrijd geweest tussen het 
V-front en BTS, het werd een gezellige avond en volgens de 
twee mannen is er het plan om er een jaarlijks terugkerend 
ritueel van te maken, waarin gezelligheid en een feestje 
centraal zullen staan. Vossen verliezen wel hun haren, maar 
niet hun streken.

Aan het woord zijn Piet Veen en Patrick van Blanken, mannen die hun sporen bij Meerkerk 
verdiend hebben. Verschillend van stijl en aard maar beiden kleurrijk en actief op hun eigen 
manier.

AFSCHEID TIJDPERK PIET VEEN EN DE BTS EN 
PATRICK VAN BLANKEN MET HET V-FRONT



Geluk
‘k Zie geluk soms duidelijk om ons heen

‘k zie het and’ren in hun ogen dragen

verdeeld in doordeweekse dagen

‘gelukkig zijn’, dat doe je niet alleen...

 

Toon Hermans

Meerkerk  |  T  0183 - 35 40 39

info@de-stilte.com  |  www.de-stilte.com

Een warme groet van ons,
De dames van De Stilte



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



sponsoring

We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen op ons mooie complex ‘De Burcht’. Deze schitterende presentatiegids wordt 
mogelijk gemaakt door vele adverteerders. Wij zijn dankbaar voor het enthousiasme van de ondernemers om onze club te sponsoren. 
Dankzij hen hebben we voor de negende keer deze gids kunnen maken. 

Lokale sponsoring kan ook voordelen opleveren voor uw bedrijf! Hieronder vindt u het sponsormenu van SV Meerkerk voor het seizoen 
2022/2023. 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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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  

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

Welkom bij 
Kaashandel van Os

NOORDELOOS



Van Zuilen Mode in Gorinchem hoort zeker tot de mooiste en meest stijlvolle 
winkels die Nederland rijk is. In het hart van de binnenstad van Gorinchem vindt 
u onze winkel in acht historische panden, waaronder een kerk uit de 16e eeuw.

Op ruim 1.600 m2 brengt Van Zuilen modecollecties van topmerken kleding en 
schoenen voor man en vrouw. Shoppen is bij ons écht een beleving, niet alleen 
door de mooie architectuur van onze store maar zeker ook door de presentatie en 
de mix van de merken. Een unieke shopping-experience in Nederland!

Dit gecombineerd met onze vakkundige en enthousiaste ‘stylistes’ maken een 
bezoek aan Van Zuilen in Gorinchem zeer de moeite waard.

Van Zuilen is trots op de samenwerking met SV Meerkerk en al een jarenlange 
trouwe sponsor.

BURCHT  •  2022 - 202334

mode



mode

BURCHT  •  2020 - 2022 35

Voetbal is een teamsport maar 
vrijwilligerswerk ook. Iedere 
zaterdagmiddag wordt de basis 
van het kantineteam aangevuld 
met een voetbalteam achter 
de bar en in de keuken. 
Kantineteam? Dat is het 
basisteam wat de gaten 
opvult en als de 3e helft een 
verlenging heeft de bar blijft 
bezetten! Vier teamleden 
stonden model bij Van Zuilen 
Mode in Gorinchem.

Alie Kats en John de Bruin
Dit stel zit ook in deze kantine 
selectie. De vonk sloeg over op 
‘t Hoog in de oude kantine. 
En nu samen vrijwilliger. 
Alie vindt de interactie met 
de mensen bijzonder gezellig 
en de onderlinge sfeer is erg 
goed. Vrijwilligerswerk is 
alles doen voor de vereniging 
volgens John, die naast uit 
helpen achter de bar ook 
de JO-11 traint, in de JvO 
toernooicommissie zit en 
als het nodig is vlagt bij het 
tweede.

Alie draagt van Caroline Biss 
een roze pantalon, afgewerkt 
met contrasterende riem met 
gouden Caroline Biss gesp 
en een opvallende blouse in 
ruitpatroon.

John draagt een sportieve 
licht gewatteerde bodywarmer 
van Herno. Daaronder een 
Filippo de Laurentiis trui en 
een Jacob Cohen broek.

©PV
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Arian van Holten
Doordeweeks werkt hij voor 
zichzelf als aannemer. Maar 
ook in z’n vrije tijd houdt hij 
van aanpakken, deze goed 
geïntegreerde oud-inwoner 
van Meerkerk-Noord. Wat 
Arian leuk vindt achter de bar 
is omgaan met verschillende 
mensen en nieuwe mensen 
leren kennen. De meesten 
komen om plezier te maken, 
dus dat is voor ons ook 
plezierig. En niet te vergeten 
de waardering die je krijgt van 
bijna iedereen.

Arian draagt een Ralph 
Lauren geruit overshirt met 
soepelvallend T-shirt en 
daaronder een stoere Diesel 
jeans.

©PV
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Nelly draagt een Marc 
Cain Jurk Wit/Zwart. Deze 
overhemdjurk is gemaakt 
van gecertificeerd biokatoen. 
De jurk valt op door een cool 
zebramotief, en heeft een 
doorlopende knoopsluiting en 
steekzakken opzij.

Nelly van den Heuvel
Nelly heeft gevoetbald bij  
SV Noordeloos, SV Meerkerk, 
SteDoCo en Groot-Ammers. 
Gelukkig komt ze nu weer 
uit voor SV Meerkerk, niet 
meer op het veld maar in het 
kantineteam.

In de kantine helpen is erg 
gezellig en je maakt leuke 
contacten. Maar vooral iets 
terug kunnen doen voor de 
vereniging na jarenlang zelf 
gevoetbald te hebben.

©PV



Lekker vers,
knapperig

& makkelijk

VERS BELEGDE BROODJES

BROODJE

GEMAK



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



portret
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“Voetbal is oorlog”, zei Rinus Michels in de zeventiger jaren. Dat een oorlog deze twee Oekraïense 
jongens noodgedwongen laat voetballen bij SV Meerkerk is een bijzondere invulling van deze slogan 
van de grootste Nederlandse trainer. 

Wat is het goed dat de club deze kids een tenue geeft en laat voetballen en gastvrijheid geeft op De Burcht. Ze spelen voor de 
kleuren zwart en geel van onze club, maar natuurlijk ook voor de kleuren geel en blauw van hun land. Je kunt Vladyslav en Andriy 
eigenlijk de hele week vinden op het voetbalveld, eindeloos oefenen, helemaal gek van het spelletje voetbal. En laten we hopen dat 
ze weer snel met hun Oekraïense vriendjes en vriendinnen in hun land kunnen spelen! SLAVA UKRAINA!

“Football is war”, said Rinus Michels in the 1970s. That a war forces these two Ukrainian boys to 
play football at SV Meerkerk is a special interpretation of this slogan of the greatest Dutch trainer. 

How good it is that the club gives these kids a uniform and lets them play football and gives hospitality at De Burcht. They play 
for the colors black and yellow of our club, but of course also for the colors yellow and blue of their country. You can actually find 
Vladyslav and Andriy on the football field all week, practising endlessly, absolutely crazy about the game of football.
And let’s hope they can play with their Ukrainian friends in their country again soon! SLAVA UKRAINA!

VLADYSLAV EN ANDRIY PLAY FOR THE COLOURS 
YELLOW, BLUE AND BLACK! 
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Vladyslav Blonskyi Andriy Konovets

Team SV Meerkerk JO-11 JO-13

Teams in Oekraïne / Ukraine
FC Red Dragons
FC Livin Bereh

Dnipro Slavia
City Dnipro

Favoriete team nationaal / Favorite team 
national

AJAX AJAX

Favoriete team internationaal / Favorite team 
international

Barcelona Barcelona

Favoriete speler / Favorite player Cruyff, Maradona (nog een stuk of 5 ) Messi

Al gescoord voor SV Meerkerk / Already  
scored for SV Meerkerk

Ja / Yes Ja / Yes

Wat vind je het leukst bij voetballen / What 
do you like most?

Doelpunten maken / Score goals
Dribbelen en doelpunten maken 
/ Dribbling and scoring

Wat moet je weten van Vlady en Adriy:  /  What you need to know about Vlady en Andriy:



Geselecteerd partner  
VAN CEMFLOOR®  
DEKVLOEREN

Bel ons voor meer informatie Zuiderlingedijk 15, Gorinchem    
0183 – 623322  |  www.bcgorkum.nl 

Met een Cemfloor® dekvloer kies je voor snelheid,  
gemak en een hoog rendement!    
Een cemfloor® dekvloer is snel aan te brengen en heeft een zeer 
korte droogtijd. Want deze is al na 24 uur te betreden en na ca.  
7 dagen kunnen de tegels er al op. Omdat deze dekvloer perfect 
aansluit op de vloerverwarming, geleidt de warmte veel beter!  
Betonmortelcentrale Gorkum heeft specialisten in huis die je  
alles kunnen vertellen over de vele voordelen en toepassings-
mogelijkheden van dit product.   

Totaal ontzorgen & verzorgen van uw
complete verbouwing

Nieuweweg 14 | Gorinchem | 06 - 10 75 80 87 | jouwaannemers.nl

Wij hebben onze krachten gebundeld en gaan samen 
verder als Aannemersbedrijf B&G. Meer weten? 

Informeer bij Boet van Bezooijen of Gerrit-Jan Schrijver



Scoor een hattrick 
met van Ekeren,
van Ekeren Kuiper 
en Boveko!

vanekeren.nl vanekerenkuiper.nl boveko.nl
0183 67 29 99 0183 67 29 92 0183 202 633
hypotheken/verzekeringen Makelaardij Bedrijfsverzekeringen

Wij zijn thuis in makelaardij, hypotheken en verzekeringen. 
Voor zowel bedrijven als particulieren, alles onder één dak. 
Bij elke belangrijke stap in je (bedrijfs)leven zijn wij er voor je. 
Snel, altijd bereikbaar en eerlijk. Dat zit bij onze enthousiaste 
makelaars en fi nanciële adviseurs in het DNA. 
We zijn er voor de zekerheid. Je hebt ons voor ‘t Leven!

#voorhetleven #voordezekerheid

Wat is jouw volgende doel?
Bel of mail ons voor een hypotheekgesprek, voor 
bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning op Weide II, 
een verzekeringscheck of een waardebepaling. 
Het eerste gesprek is bij ons altijd gratis. 

Wij zijn actief in de regio Papendrecht, Gorinchem, Leerdam en Culemborg. 

Scan de QR-
code om direct 
een afspraak 
te plannen.



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   

MEEVER & MEEVER

WWW.MEEVER.NL

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

Steel Piling Products



actualiteiten
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Ervaar tijdens de FC Utrecht Voetbalclinic voor de SV Meerkerk jeugd 
hoe het is om te trainen als een echte FC Utecht Academie speler! 

GRATIS EN ALLEEN VOOR SV MEERKERK JEUGDLEDEN! 
14.30 uur tot 17.00 uur - JO7 t/m JO12
17.30 uur tot 20.00 uur - JO13 t/m JO19

Geef je voor 5 oktober op via: jeugd@svmeerkerk.nl (o.v.v. je team)

WOENSDAG 12 OKTOBER 2022

FC UTRECHT
CLINIC

mede mogelijk 
gemaakt door



TO L S T R A AT 17, M E E R K E R K | B E Z O E K O O K O N Z E W E B S H O P: WWW.Z W I J N E N B U R G M O D E.N L

H E T  G R O O T S T E  M O D E H U I S  I N  H A R T J E  H O L L A N D

Uw tuin is luxe met Gardenlux
Gardenlux is een allround leverancier van sierbestrating, terrastegels, 
decoratieve elementen, tuinhout en natuursteenproducten. Onze 
wens is om iedere Nederlandse tuin de luxe uitstraling te geven die 
het verdient! Met unieke materialen creëren wij van uw tuin een 
tweede leefruimte. Of de tuin nu groot of klein is, landelijk of 
modern, wij verlengen iedere woonkamer door naar buiten. 

In Nederland hebben wij inmiddels meer dan 150 dealers die onze 
tuinmaterialen verkopen. Zij kunnen u vakkundig advies geven over 
de juiste materialen en met u de eerste stap richting uw droomtuin 
creëren. Laat u inspireren!

www.gardenlux.nl

GARDENLU
X   D

U
TCH DESIGN

GARDENLU
X   D

U
TCH DESIGN

Meer inspiratie opdoen? Scan de QR-code en bekijk het complete  

overzicht van onze artikelen. G
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HHeett  iinnssppiirraattiieemmaaggaazziinnee  vvoooorr  hheett  ttuuiinnsseeiizzooeenn  22002222

MMeett  hheett  ccoommpplleettee  aassssoorrttiimmeenntt,,  ttiippss  &&  ttrriicckkss,,  bbllooggss  eenn  iinnssppiirraattiiee!!

www.gardenlux.nl
De eerste stap naar uw droomtuin

Vraag het inspiratie- 
magazine nu aan!



“Het bevorderen van prestaties 
en teambuilding van jeugd- 
en senioren elftallen en het 
financieel ondersteunen 
van activiteiten en kleine 
investeringen binnen 
sv Meerkerk”

Voor € 50 per jaar word je lid. 
clubvanhonderdsvmeerkerk@gmail.com
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voorwoord

SV MEERKERK • WWW.SVMEERKERK.NL


