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VOORWOORD

HOOG
D E M E N S E L IJK E M A AT
Het professionele voetbal dat lijkt me ziek. Spelers die 200 miljoen waard blijken te zijn. 
Vage investeerders met teveel geld grijpen de macht. Om vervolgens de club als hun 
speeltje te beschouwen. Louche makelaars creëren conflicten om spelers bij een andere 
club onder te brengen. Piepjonge spelertjes worden al door de rijke clubs weggekaapt.
Voor spelers lijken de financiële uitdagingen verheven boven de sportieve ambities.
Opportunisme viert hoogtij, twee keer verliezen dan zit de trainer op de wip en moeten 
er spelers bij. In het veld veel kinderlijk gedrag van schwalbe tot het leuren om een gele 
kaart. Die de scheidsrechter dan verzuimt te geven aan degene die erom vraagt. 

Is er dan geen hoop meer voor het voetbal? Jawel, want we hebben SV Meerkerk en nog 
veel meer leuke spontane amateurclubs. Waar de wedstrijdpremie maximaal een krat 
bier is. Waar de meeste leden best bereid zijn om iets voor hun club te doen. Waar we de 
selectiespelers belangrijk vinden, maar de veteranen en de jeugd ook. Waar buiten de 
lijnen ook het clubgevoel is en volop sfeer en gezelligheid. Waar tal van vrijwilligers hun 
steentje bijdragen en de club in beweging houden. Waar we voor elk probleem met elkaar 
wel een oplossing vinden. Waar we belangstelling voor elkaar hebben en de club ook een 
soort “thuis” gevoel geeft. Zolang we dit in stand weten te houden, is er hoop en toekomst 
voor het voetbal. En daar gaan we ook het komende seizoen weer voor met ons aller  
SV Meerkerk.

Behalve voetbal en alles wat daar omheen bijhoort, staat komend seizoen de  
nieuwe accommodatie centraal. De planning is dat we vanaf augustus 2019 op het 
nieuwe complex spelen. Dat lijkt ver maar de tijd gaat snel, komend seizoen zal er heel 
veel moeten gebeuren. Definitieve keuze ontwerp, aanbesteding bouw, financiën, 
overeenstemming met de gemeente, vergunningen. Maar ook het betrekken van 
clubleden bij definitief ontwerp, inrichting etc.. Wat is handig bij de schoonmaak, hoe 
richten we het horecagedeelte in en tal van andere vragen. En hoe kunnen we sponsoren 
betrekken en mobiliseren bij de realisatie en vervolgens exploitatie. In het komende 
seizoen zal ook al een aanvang van de feitelijke bouw plaats gaan vinden. Al met al een 
grootst project op weg naar een hopelijk uniek en fraai nieuw voetbalcomplex.
En ook hierbij benutten we natuurlijk weer de Meerkerkse bereidwilligheid om mee te 
denken en mee te doen.

Laten we er met elkaar een mooi voetbalseizoen van maken.
Bij de club waar de menselijke maat bepalend is.

Sjaak Versluis
Voorzitter SV Meerkerk
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DE TRAINER

“Inderdaad niet de minsten, maar het vertrek van Sander Vink, 
Klaas-Jan van Zessen, Koen Vermeer, Ruud Vink en Wilmar van 
Bruggen wist ik vanaf de eerste minuut. Meerkerk is een club,  
die dat intern wil oplossen. Dat vind ik fijn en respecteer ik. 
Angelo Baal ken ik vanuit mijn Pelikaan-tijd en die wilde met  
mij mee. Een leuke jongen, maar hij zal het zelf moeten laten  
zien. Net als de andere nieuwkomer Niels Kortlever”, trapt  
Michel de Raad het interview voor de vierde editie van onze 
presentatiegids af.

Straatschoffie
Michel (51) weet waarover hij praat. “Maar ik ben pas op relatief 
oudere leeftijd bij een club gaan voetballen. Mijn ouders hadden 
een jachtje en dat betekende elk weekend varen. Doordeweeks 
voetbalde ik veel op straat in Zwijndrecht, ik was een echt 
straatschoffie en leerde het spelletje op schoolpleinen en 
grasveldjes. Als tweedejaars B-junior werd ik lid bij  
vv Zwijndrecht.” In de senioren verhuisde hij naar de buren en 
speelde tien jaar in de hoofdmacht van vv Pelikaan. “Ik ben 
ook nog twee jaar weggeweest en heb bij Alblasserdam in de 
voorhoede gestaan. Ik was een snel, behendig mannetje.”
Zijn zoontjes Jesse en Ruben gingen op voetbal en in no time 
stond vader Michel als trainer op het veld. “Pelikaan is nog steeds 
mijn cluppie, zeg maar gerust club. We zijn een van de grootste 
verenigingen van Zwijndrecht, met een prachtig complex en 
maar liefst 800 leden voetballend in onder andere veertien 
seniorenteams.”

Sport7
Michel groeide door als oefenmeester en belandde, met de 
nodige trainerspapieren op zak, bij het tweede elftal. “Mijn derde 
seizoen, we speelden ondertussen in de reserve hoofdklasse,  
was van korte duur. Na zeven wedstrijden werd de trainer van  
het eerste ontslagen en schoof ik door. Na de nodige wijzigingen, 
gingen we wedstrijden winnen en promoveerden we naar de 

tweede klas. Een betere start als trainer kon ik niet wensen. 
Daar moet je geluk mee hebben. De kampioenswedstrijd 
tegen Streefkerk werd live uitgezonden door de toenmalige 
sportzender Sport7 en John de Wolf was aanwezig als 
verslaggever”, herinnert Michel zich nog als de dag van gisteren. 
“Het jaar erop pakten we de eerste periodetitel. Het vertrouwen 
was groot en de selectie zat na de zomerstop nog steeds in 
diezelfde flow.”

De al jaren als salesmanager voor het Zweedse Trelleborg 
werkende Michel was, na jaren sportpark Bakestein, toe aan iets 
nieuws. “Het is net als op je werk, je moet af en toe een nieuwe 
uitdaging hebben. Wij produceren technische rubbers voor onder 
andere de offshore en baggerindustrie en die probeer ik aan de 
man te brengen. Ik heb verschillende functies bij de zaak gehad, 
dat houd je scherp. Als trainer heb je ook nieuwe uitdagingen 
nodig. Maar ook een spelersgroep moet regelmatig een nieuw 
gezicht zien.”

Na het vertrouwde Pelikaan was Michel een jaar trainer bij GDC 
en vervolgens vier jaar bij De Alblas, waarmee hij de laatste 
twee seizoenen nacompetitie bereikte. “Een leuke vereniging, 
maar het was tijd voor verandering. En dat deed SV Meerkerk 
heel goed. Ik kreeg op donderdag een mailtje, we spraken elkaar 
zaterdag en op maandagavond was de deal rond. De vereniging is 
een nette club, komt nooit negatief in het nieuws en kwam zeer 
goed voorbereid over. Ze wisten bij wijze van spreken meer over 
mij dan ik zelf. Haha.”

Omcirkeld
Zaterdag 18 november staat al een tijdje met rood omcirkeld 
in de Zwijndrechtse agenda. “Mijn oudste zoon staat in de 
A-selectie, het zou zomaar kunnen dat we dan tegenover elkaar 
staan. En ik kan de lezers van HOOG verzekeren, de punten blijven 
in Meerkerk.”

Na het aangekondigde vertrek van Theo de Boon slaagde bestuurslid Technische Zaken Bert 

Breijer met vlag en wimpel om een nieuwe ervaren trainer aan te trekken. Michel de Raad 

heeft zijn sporen ruim verdiend in de voetballerij, maar hij weet ook dat het niet zal meevallen 

om de prestaties van zijn voorganger te evenaren. Niet in de laatste plaats omdat een aantal 

oudgedienden het voor gezien hield.

‘MEERKERK IS EEN CLUB DIE HET VERTREK VAN SPELERS 
INTERN WIL OPLOSSEN, DAT VIND IK FIJN EN RESPECTEER IK’

©TS



Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

We zijn weer 
Beste Wijn Supermarkt
van Nederland.

plus.nl

Versteeg-Meerkerk / Raadhuisplein 6 // Meerkerk // 0183 351366 

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo gesloten
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ACTUALITEITEN

We zaten al een tijdje zonder 
penningmeester. Met het oog op 
de naderende verhuizing was een 
financieel deskundige meer dan 
gewenst.

“En dat ben ik geworden”, lacht Arninja 
’t Lam. “Bart Bakhuizen doet nog steeds 
de uitvoerende taken, zoals rekeningen 
overmaken en het verzorgen van BTW-
aangiften. Daar ben ik heel blij mee, op 
deze manier heb ik mijn handen vrij voor 
de meer beleidsmatige zaken.”

Op het lijf geschreven van de geboren 
Gorcumse, die haar sociale leven 
overigens in Hoornaar doorbracht.  
“We woonden op de Kooi, dichtbij het 
dorp van SteDoCo. Gevoetbald heb ik er 
nooit, ik reed altijd 100 meter verder.  
Ik had en heb eigenlijk niets met voetbal, 
meer met tennis.”

Ook in Meerkerk, waar ze in De Weide 
met manlief Eddie en sinds kort zoontje 
Mels woont, slaat ze een balletje.  
“Ik ben geen groot talent hoor, zeg maar 
net ‘beginner af’. Om mijn hoofd leeg te 
maken wil ik ook nog wel een paar keer 
per week hardlopen.”

Overdag verdient Arninja (een 
fantasierijke husseling van haar 
doopnamen Aartje en Jacoba – TS) 
de kost als controller bij Iveco 
Schouten. “Als rechterhand van de 
financieel directeur heb ik goed zicht 
op de financiën bij de verschillende 
vestigingen. Na een paar jaar was ik 
weer toe aan een nieuwe uitdaging en 
toen Ralf Verkerk mij benaderde, vond 
ik die bij SV Meerkerk. Het is voor mij 
reuze interessant om te zorgen, dat de 
financiën van de club op orde zijn en 
blijven. Want het zou vervelend zijn als 
we beginnen met de nieuwbouw en 
halverwege moeten constateren dat het 
geld op is.”

HET FINANCIËLE 
TEAM IS COMPLEET

©TS
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Slagerij Molenaar; 
de ambachtelijke slager waar 

heerlijk vlees ook eerlijk vlees is!

Dorpsstraat 68 - 4128 BZ Lexmond - 0347 34 12 61 - www.slagerijmolenaarlexmond.nl

Gespecialiseerd in:
 

• Airconditioning 

• VRF systemen

• Mechanische ventilatie

• WTW systemen

• Installatie

• Onderhoud

De Ruijter Klimaattechniek
Kievit 11, 4231 EL  Meerkerk
06 - 200 156 84
info@deruijterklimaattechniek.nl

www.deruijterklimaattechniek.nl

Bordenweg 8  •  4231 VH Meerkerk  •  T 0183-352747  •  www.boerbv.com

 KRAANVERHUUR

- Weg- ruwterreinkranen van 35 t/m 400 ton 

- Snelbouw torenkranen (30-60 meter)

- Rupskranen met verhoogde cabine

 HOOGWERKERVERHUUR

- Hoogwerkers (30-65 meter) 

 HEIWERKZAAMHEDEN

- Met Junttan mileuvriendelijke, hydraulische heimachine’s 

- Beton-, hout- en stalenbuispalen

- Gespecialiseerd in heiwerk op moeilijk bereikbare plaatsen, ook inpandig



Burg. Sloblaan 34a  |  Meerkerk   |  0183-358080   |  info@caravancentrummeerkerk.nl  |  www.caravancentrummeerkerk.nl

ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR!

Nicole Pul

Gerco den Oudsten

Marloes Kortlever

Het winnende 
team staat 
voor u klaar
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Trainers komen en gaan
Trainers komen en gaan, maar Herber als verzorger blijft bestaan, 
dat is waar het op neerkomt. “Ik ga mijn veertiende jaar in als 
verzorger van de selectie, nu dan met trainer Michel de Raad, 
lijkt me trouwens ook een prima trainer. Op aandringen van de 
selectie ben ik in 2004 onder trainer John Vink begonnen. Daarna 
achtereenvolgens Chris van den Dungen, Marcel van Steenis, Bert 
Buizert, Roger d’Hollosy en Theo de Boon. Mijn ervaringen met al die 
trainers waren goed. Je moet je plek weten: die trainers weten wat 
zij moeten doen, ik ben de verzorger.”

Ameide te laat 
“Ik ben op mijn 49ste een jaar lang een cursus voor sportverzorging 
en sportmassage gaan volgen. Ik was natuurlijk al lang lid van de 
EHBO, mijn interesses lagen duidelijk op het vlak van mens en 
lichaam. Toen ik klaar was vroeg Pietje Versluis, hij was toen de 
technische man, mij als verzorger. Kort daarop belde voorzitter Bas 
Rikkers van VV Ameide. Ik heb hem gezegd dat hij te laat was..”

Herber is zich als geen ander bewust van zijn positie als verzorger. 
“Het is niet aan mij om diagnoses te stellen. Daar is een arts of 
fysiotherapeut voor. Veel selectiespelers weten trouwens bij een 
blessure donders goed wat ze mankeren, daar hoef ik weinig aan 
vast te stellen. Als verzorger moet je ook goede contacten hebben 
met fysiotherapeuten in de omgeving. Zo werk ik nauw samen 
met Jeroen de Waard. Jacques de Jonge in Giessenburg is ook een 
uitstekend fysiotherapeut.”

Geel/zwart tape
“Ik heb nooit gedoe gehad met welke trainer dan ook, ook niet 
met spelers. Ik zal ook nooit iemand weigeren.” Herber geeft een 
voorbeeld: “Komt zo’n jochie bij mij, heeft last van zijn enkel, stelt 
nauwelijks wat voor. Ik doe een geel/zwart tapeje om die enkel, 
vinden die kinderen mooi. Ik zie hem drie weken daarna nog met dat 
tape lopen. Die is daar gelukkig mee geweest, denk ik dan.” 

Handen gedragen
Bescheiden, rustig, invoelend, doordacht en vakkundig doet Herber 
zijn werk. Voldoende eigenschappen om hem een gewaardeerd 
clublid te laten zijn. Ga alle teams maar na, doe het gerust grondig, 
en dan nog zal je niemand vinden die hem niet een fijne verzorger 
vindt. Men loopt met hem weg, ook als je geblesseerd bent. Herber 
heeft er namelijk zelf voor gezorgd dat je weer kunt lopen… 
“De voorbereiding, de trainingskampen, je bent erbij. Ze maken een 
dolletje met je, soms ben je in één keer een ouwe lul, best, ik kan 
ertegen. Je ligt wel of niet goed in de groep. Ik durf misschien wel te 
zeggen dat ik bijna op handen gedragen word. Dat geeft natuurlijk 
een lekker gevoel.”

“Het is mooi werk op de club. Weet je, ik kan alleen maar goeie 
dingen van de club opnoemen.”

“Dinsdag- en donderdagavond en natuurlijk zaterdag de hele dag doe ik mijn verzorgerswerk 
bij de club; is ook contractueel vastgelegd.” Na enig aandringen: “Nou ja, nu ik gepensioneerd 
ben, heb ik natuurlijk ook mijn vrijwilligerswerk. Vanmorgen heb ik met Ruud nog even de lijnen 
gedaan, morgen weer verder. Vrijdagochtend is het natuurlijk vaste prik met alle vrijwilligers.” 
Hier schetst zich Herber Wink (66) in een notendop: eigenlijk is Herber zo’n beetje alle dagen, 
behalve de zondag, op de club en je moet bijna moeite doen om zijn werk boven water te 
krijgen…bescheidenheid siert de mens.

‘DINSDAG- EN DONDERDAGAVOND EN NATUURLIJK 
ZATERDAG DE HELE DAG DOE IK MIJN VERZORGERSWERK’ 

DE VERZORGER

©BvdW



SAMEN BOUWEN IN 
PERSPECTIEF 

info@pvanleeuwen.nl

www.pvanleeuwen.nl

Energieweg 1

4231 DJ Meerkerk

•	 kantoren

•	 bedrijfspanden

•	 scholen

•	 zorgcentra

•	 woningen

•	 appartementen

•	 sportcomplexen

•	 kerken

T  0183-352332

F  0183-352724

Postbus 22

4230 BA Meerkerk

Eeterij
~ Het kleine Brughuis ~

Dorpsplein 2 ~ 4231 BA Meerkerk ~ Tel: (0183) 35 22 08

Openingstijden:
apr. t/m sept. vanaf 10.00 ~ okt. t/m mrt. vanaf 11.30 ~ Woensdag t/m zondag en tijdens feestdagen geopend

Lunch
en 

Diner

Kennis, kwaliteit, 

persoonlijke

aandacht &

oprechte interesse 

Unicum, voor al uw beschermende,  praktische en 

representatieve bedrijfs-kleding. We bieden u een 

compleet assortiment, persoonlijk advies en gemak 

dankzij onze online smartstore.

Unicum

Hoevenweg 15

4124 AZ Hagestein

T 0347 763 922

E info@unicumbedrijfskleding.nl 

www.unicumbedrijfskleding.nl

Betrouwbare partner
voor bedrijfskleding

WINNAAR
BUSINESS EVENT VIJFHEERENLANDEN

Categorie MKB & Detailhandel 2016
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Het is alweer een tijdje geleden, maar tijdens de algemene ledenvergadering 
van september 2015 werd het eerste schetsontwerp getoond van de nieuwe 
locatie van ons sportpark. Dit met de bedoeling om in het seizoen 2018-2019 op 
het nieuwe complex te kunnen voetballen. Een zeer ambitieuze planning, zoals 
inmiddels is gebleken. De verhuizing is vanwege de benodigde gemeentelijke 
procedures voor planvorming, bestemmingsplan en voorbelasting met één jaar 
opgeschoven.
 
Dat is jammer, omdat ook ons bouwteam een ambitieuze planning had 
opgesteld en lekker op koers lag. Toch geldt ook voor ons dat hardlopers 
doodlopers zijn. Doordat er meer tijd was, werden de wensen en eisen verder 
uitgewerkt en nagemeten. Ook de gesprekken met de gemeente waren steeds 
constructief. Uitgangspunt voor SV Meerkerk was en is altijd geweest om 
zonder restschuld over te gaan naar een nieuw complex. Voor de gemeente was 
het uitgangspunt niet meer vierkante meters dan nu, mits het noodzakelijk is,  
of de normen meer meters vereisen. Een gezonde discussie leidde uiteindelijk 
tot een totaaloppervlak en een budget waarvoor SV Meerkerk het ‘in eigen 
beheer’ zou moeten organiseren. Laten we het erop houden, dat de meningen 
in het bouwteam ‘verschilden’ over het toereikend zijn van dit budget. Om 
die reden was het prettig de extra tijd te benutten voor een deugdelijker 
onderbouwing dan ‘referenties en normgetallen’ van andere verenigingen. 
Naast het minimaal benodigde programma en het wensenlijstje is tijdens 
een moodsessie gekomen tot de meest wenselijke uitstraling van zowel het 
complex als clubgebouw. Met deze drie gegevens zijn twee aannemers aan de 
slag gegaan. Met een presentatie aan het bouwteam, vlak voor de zomer, van 
zowel een eerste schetsontwerp als financiële onderbouwing, hebben we twee 
plannen liggen die er mogen zijn!
 
Inmiddels zijn de onderhandelingen (en discussies) met de gemeente weer in 
volle gang, want het aantrekken van de economie brengt nieuwe financiële 
gevolgen met zich mee. Ondanks de verschillende standpunten en meningen, 
is zowel SV Meerkerk als de gemeente nog steeds constructief en positief 
gestemd. We verwachten nu het seizoen 2019-2020 af te trappen op het  
nieuwe complex.

DE VERHUIZING, WAT IS DE STAND VAN ZAKEN?

ACTUALITEITEN

IEDEREEN KAN SPONSOREN MET SPONSORKLIKS

Het gratis sponsorconcept van SponsorKliks zorgt ervoor dat leden, 
supporters en overige betrokkenen onze vereniging gratis kunnen 
sponsoren via hun reguliere internetaankopen.

Hoezo gratis sponsoren, dat kan toch helemaal niet?
SponsorKliks heeft afspraken met meer dan 750 webwinkels die 
allemaal een commissie aan SponsorKliks betalen, zodra er een klant 
via de site van SponsorKliks op de site van de webwinkel komt en een 
aankoop doet. Sommige webwinkels betalen een percentage van 
het orderbedrag, anderen betalen een vast bedrag. De klant betaalt 
hetzelfde bedrag als wanneer ze direct naar de webwinkel zou gaan, 
vandaar dat we het gratis sponsoren noemen.

Kleine moeite een extra klik
Een kleine moeite en de vereniging is ermee geholpen. Leuk aan dit 
systeem is dat rechtsbovenaan de SV Meerkerk website gelijk ook 
staat hoeveel euro er al gesponsord is... Een extra klik voor  
SV Meerkerk!



Niels Kortlever komt de 
achterste linie versterken.  
De in Hoogblokland opgegroeide 
22-jarige verdediger speelde, 
een sabbatical uitgezonderd,  
zijn hele voetballeven bij 
SteDoCo. Op ’t Hoog begint  
Niels aan een nieuw avontuur.

“Dit is inderdaad mijn eerste 
stap buiten Hoogblokland 
en Hoornaar”, knipoogt de 
bij ingenieursbureau IBT 
in Alblasserdam werkende 
constructief tekenaar. “Maar 
ik heb Meerkerks bloed in mijn 
lichaam. Mijn vader Harry is hier 
geboren. Hij heeft gevoetbald 
tot de senioren, tot het moment 
dat zijn knieën het begaven. Zelf 
heb ik bij Mc Donalds gewerkt en 
daar ken ik wel een paar jongens 
van. Met onder andere Levi 
Goedgeluk, Mechiel van Zessen 
en Sander Slomp heb ik veel 
hamburgers en frites gebakken.”

Afgelopen seizoen acteerde 
Niels in SteDoCo 3. De vereniging 
maakte een herstart met 
een tweede elftal, maar de 
beleidsmakers aan de Groeneweg 
waren te laat. “Een paar jaar 
geleden was ik klaar met 
voetbal. Toen ben ik gestopt. 
Ik trok de hardloopschoenen 
aan en zat in de winter ook op 
de mountainbike. Net als mijn 
broertje Brian, maar die is net iets 
te fanatiek. Sporten is leuk, maar 
om daar mijn levensstijl volledig 
op af te stemmen… Dat gaat mij 
te ver”, lacht Niels.

“Voetballen is toch de mooiste 
sport. Het liefst speel ik centraal 
achterin. Ik ben niet zo groot, 
maar met goed trainen hoop ik 
mijn sprongkracht te verbeteren. 
En uiteraard kan ik veel leren van 
de ervaring van aanvoerder  
Gert-Jan Koekkoek.”

‘VOETBALLEN 
IS TOCH 
DE MOOISTE 
SPORT’

©TS
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De in Zwijndrecht geboren en 
getogen Angelo Baal had het  
zijn voormalig jeugdtrainer 
weleens gezegd. “Als jij bij een 
leuke club terecht komt, dan 
mag je me bellen.” En toen 
Michel de Raad werd aangesteld 
als trainer op ’t Hoog, had 
Angelo bij wijze van spreken  
zijn overschrijvingsformulier  
al ingediend.

“Ik ben begonnen bij ZBC’97, 
maar toen de vereniging bijna 
failliet ging stapte ik over 
naar buurman Pelikaan. Daar 
ontmoette ik Michel en we 
hadden gelijk een klik. In de 
jeugd en later ook bij senioren 
heb ik altijd in de selectieteams 
gespeeld. Eén seizoen 
uitgezonderd..”, herinnert de 
24-jarige CV-monteur.

“Toen voetbalde ik in een 
vriendenteam, met onder 
andere mijn broer. We werden 
met Pelikaan 4 ongeslagen 
kampioen in een uitwedstrijd, 
tegen jawel SV Meerkerk. Op 
de eerste training in augustus 
herkende ik vaag een paar 
gezichten, ondertussen ken 
ik alle jongens van naam. Bij 
Pelikaan vonden ze het jammer 
dat ik met Michel meeging, maar 
ze zagen het wel aankomen. Al 
jaren hang ik als rechtsback of 
rechtermiddenvelder tussen het 
eerste en het tweede elftal in. 
Ik was het ‘ge-jojo’ zat en raakte 
het plezier in het voetbal kwijt. Ik 
was bijna gestopt, maar vond hier 
een nieuwe uitdaging en hopelijk 
vastigheid.”

Hoewel hij nog niet zeker is 
van een vaste basisplaats, kijkt 
Angelo wel uit naar de clash 
tegen Pelikaan. “Waarschijnlijk 
speel ik dan tegen Jermain 
Bebrout, een van mijn beste 
vrienden. Het wordt een intense 
wedstrijd, ik verheug mij er nu al 
op.”

‘ IK KIJK UIT 
NAAR DE 
CLASH TEGEN 
PELIKAAN’

©TS

©TS
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Er moesten op diverse posities binnen de jeugdcommissie 
mensen gevonden worden; laat dat maar aan Henk-Jan over. 
Zijn commerciële vaardigheden, waarmee hij in het dagelijks 
leven de kost verdient als commercieel manager bij Verhoef 
Funderingstechniek, leveren ook binnen de club resultaat op. 

Al is dit ook gelijk het meest lastige aan het voorzitterschap, 
volgens Henk-Jan. “Het valt niet mee om mensen te vinden binnen 
de club die een steentje bij willen dragen. Met name de categorie 
tussen 40 en 50 jaar geeft weinig prioriteit aan het tijd stoppen in 
de jeugd.” Lastig te begrijpen voor Henk-Jan, die fulltime werkt en 
daarnaast vijftien uur per week aan het jeugdvoorzitterschap kwijt 
is. Zijn vrouw Mariska werkt ook nog 30 uur en dan loopt er nog een 
tweeling rond die ook netjes opgevoed moet worden. “Tig likes op 
verzoeken voor vrijwilligers op de Facebookpagina van SV Meerkerk 
is reuzeleuk, maar dat levert geen mensen op voor de club”, volgens 
Henk-Jan. “Het zou mooi zijn als mensen maar één jaartje iets 
zouden willen doen om de gaten in de vrijwilligersuren op te vullen. 
Aan de andere kant is het ontmoeten en motiveren van mensen een 
van de punten waarin het leuke van het voorzitterschap zit.”

Henk-Jan is dan ook zeer te spreken over de samenstelling van het 
huidige jeugdbestuur, dat bestaat uit een goede mix van mensen 
met voetbalkennis gekoppeld aan mensen die op allerlei vlakken 
inzetbaar zijn. Communicatie is het sleutelwoord voor het succes 
van deze groep mensen. Het lijkt zo eenvoudig maar als je dezelfde 

taal spreekt wil nog niet zeggen, dat je bereid bent elkaar aan te 
horen en elkaars mening te respecteren. Op deze vlakken zit het 
echter wel snor bij het huidige jeugdbestuur.

Op de vraag waarom Henk-Jan is gestopt met het trainerschap van 
JO 11-1 blijkt een mooi item aangeroerd te zijn. Voetbal is emotie, 
een enorm cliché maar zoals altijd zijn clichés enorm waar. Als 
trainer verwacht Henk-Jan altijd een optimale inzet, zoals hij zelf 
ook vol gaat voor datgene waaraan hij zich committeert. Motivatie 
en inzet blijken niet altijd 100% vanzelfsprekend te zijn onder 
jonge voetballers. Het onbegrip daarvoor of is het de weigering 
dit aan te nemen, geven dan nogal eens verhitte commentaren en 
emoties die zich wat heftig kunnen uiten. “De combinatie van het 
trainerschap met het voorzitterschap bleek lastig en op de positie 
van jeugdvoorzitter zijn de emoties wat makkelijker te kanaliseren”, 
vindt Henk-Jan. Hij geeft wel aan, dat er mede door de duidelijke en 
wellicht wat te emotionele commentaren wel een tweede plaats is 
gehaald door de JO 11-1 afgelopen seizoen…

Op de vraag waarom hij eigenlijk zelf nooit een actieve 
voetbalcarrière heeft gehad, antwoordt Henk-Jan dat dit van huis 
uit niet erg gestimuleerd werd. Onlangs sprak hij good old Wilco 
Chaigneau en die vertelde dat hij het vroeger wel zag zitten met 
Henk-Jan als voetballer. Ik denk dat er een robuuste verdediger,  
die regelmatig een gele kaart gepakt zou hebben, verloren is 
gegaan voor de club. Voetbal is immers emotie.

Henk-Jan van Zandwijk geboren en getogen in Meerkerk, 48 jaar oud en sinds één jaar 
jeugdvoorzitter van SV Meerkerk. Na twee jaar jeugdcommissiewerk onder toenmalig 
jeugdvoorzitter John Weijts werd hij in september 2016 benaderd om John op te volgen.  
Na enig twijfelen, heeft hij toch de handschoen opgepakt en vervolgens vol energie en  
moed aan de klus begonnen. 

‘TE FANATIEK ALS TRAINER GEKNIPT ALS JEUGDVOORZITTER’

JEUGDVOORZITTER

©AvdW
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ACTUALITEITEN

De technische staf bij de club is volledig gewijzigd. Niet alleen de 
hoofdmacht kreeg in de persoon van Michel de Raad een nieuwe 
trainer, maar ook bij de B-selectie staat een ander gezicht voor de 
groep; Ron van Kooten is zijn naam.

“Heel mijn leven, en dat is 52 jaar, woon ik in Dordrecht. Mijn eerste 
doelpunten scoorde ik bij EBOH, later volgden ’s-Gravendeel en 
Alblasserdam. Een hardnekkige liesblessure betekende op 30-jarige 
leeftijd voor mij einde voetbal’carrière’ en ik werd al snel jeugdtrainer”, 
herinnert Ron, in het dagelijks leven tandtechnieker, zich goed. De 
junioren van Alblasserdam maakten voor het eerst kennis met zijn 
trainerskwaliteiten. “Naast de jeugd van Drechtstreek en De Alblas, heb 
ik ook seniorenteams getraind. Zoals bij Sc Amstelwijck, RCD, De Alblas 

en ’s-Gravendeel. Vorig seizoen was ik bij laatstgenoemde club samen 
met Fred Koster de hoofdtrainer.”

Toen die wegen scheidden, was Michel de Raad er als de kippen bij om 
hem toe te voegen aan de technische staf op ’t Hoog. “Bij De Alblas 
klikte het al met Michel. Dat is heel belangrijk tussen een hoofdtrainer 
en een B-trainer. Ik ben dan ook blij, dat de samenwerking is hersteld. 
Zeker bij een dorpsclub als SV Meerkerk, waar een eerste en een 
tweede elftal heel dichtbij elkaar staan. Samen met mijn leiders Brian 
van der Steldt en Gerald Boom gaan we er met het tweede een mooi 
seizoen van maken. Een vrij jonge groep, die moeiteloos in staat moet 
zijn om zich te handhaven in de sterke reserve eerste klas.” 

‘B IJ DE ALBLAS 
KLIKTE HET AL 
MET MICHEL’

MKB-PERSONEEL ONTZORGT MKB ONDERNEMERS

MKB-Personeel ontzorgt MKB ondernemers door te ondersteunen en  
adviseren bij personele vraagstukken. Wij zijn uw eigen afdeling 
personeelszaken ‘in huis’. Wij richten ons op begeleiding en advies over 
instroom, doorstroom, uitstroom en de wet- en regelgeving. Samen met u 
zoeken we oplossingen voor al uw personeelsgerelateerde vraagstukken en 
kunnen wij maatwerk leveren. Vertrouwd, betrokken, dichtbij en in de regio.

Door personeelszaken aan ons over te laten, kunt u zich richten op de passie 
waarmee u de onderneming begonnen bent. Wij richten ons met passie op úw 
personeelszaken. Onze manier van werken sluit aan bij de MKB markt: praktisch 
en no-nonsens!

Middelkoop 86 • 4245 TW Leerbroek
Tel. 06 - 221 759 60 • www.mkb-personeel.com

Voor een 
winnende
selectie!

©TS
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Ans is werkzaam in de lounge bij het Van der Valk hotel in Vianen en 
weet daar prima haar gastvrouwrol vorm te geven. Indien nodig zet 
ze zelfs gasten buiten de deur als ze wat al te lastig worden. Anneke 
werkt al jaren met veel plezier op de Medium Care afdeling in het  
St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Er zijn voor de mensen en 
zorgen dat de patiënten uiteindelijk weer gezond naar buiten gaan 
is wat haar blij maakt. Kortom, dames die midden in het leven staan 
en dat hun hele leven al met verve doen. 

Het voetbal loopt bij beiden als een rode draad door het leven, blijkt 
tijdens het interview. Ans getrouwd met Piet Vink, de legendarische 
verdediger van weleer, blijkt hem op de bouw te hebben versierd. 
Piet zat in het aangenomen werk in een flat in Arkel en Ans, toen 
vijftien jaar oud, vond Piet veel leuker dan de school waar ze 
eigenlijk hoorde te zijn. Piet nam dit klusje in de baas zijn tijd er 
onderhands bij aan en het voetbalkoppel was een feit.

Anneke was op vijftienjarige leeftijd druk bezig met volleybal bij 
Sliedrecht en haalde er Dames 1. Volleybal is haar sport en ze heeft 
die sport 30 jaar met veel plezier gedaan; na Sliedrecht volgden nog 
vele jaren bij SVM Dames 1. 
Ans begon op haar vijftiende met voetbal bij Noordeloos en heeft 
dat negentien jaar volgehouden, ze was een middenvelder die 
weigerde te verliezen. Tussendoor werden door Ans vier kinderen en 
door Anneke twee kinderen op de wereld gezet. 

In beide gezinnen bleken het talentvolle spruiten te zijn, hetgeen 
uiteindelijk resulteerde in een leven waarin alles om voetbal draaide. 
Zaterdagochtend bij de wedstrijden van de kinderen kijken en  
’s middags bij het eerste. Uiteindelijk bleken Sander van Anneke en 
Brian van Ans zo talentvol dat ze, na eerst in de regionale selecties 
te hebben gespeeld, zelfs bij Ajax terecht kwamen. Kinderen 
naar trainingen in Amsterdam brengen, vier keer per week, bleek 
heel wat tijdrovender te zijn dan naar de plaatselijke voetbal- en 
volleybalclub. Ook de andere kinderen kregen aandacht, al was de 
balans niet altijd in evenwicht. Daarnaast werd er ook hier en daar 
nog wat verbouwd en Rinus deed er nog wat metselklusjes bij. 
Een hectisch en vol leven, maar met steun van familie en vrienden 
konden gaten in de schema’s meestal gevuld worden.
Zowel Anneke als Ans geven aan het nooit als een belasting gevoeld 
te hebben, het was allemaal hartstikke leuk en ze zouden het zo 
weer over doen. 

Voetbalmoe komt in het woordenboek van deze twee dames 
niet voor, Anneke staat nu zaterdags weer langs de lijn om haar 
kleinkinderen Sem en Jur aan te moedigen. Ans geeft aan dat een 
soortgelijk lot haar vermoedelijk binnenkort ook zal treffen… 
Ze kijken elkaar aan en zeggen te hopen over 30 jaar samen nog 
langs de lijn te staan en Meerkerk dan aan te moedigen als twee 
oude omaatjes, desnoods met rollator. Op naar de volgende 
generatie! 

Op bezoek bij twee voetbalvrouwen in hart en nieren, niet het type voetbalvrouw zoals je ze 
momenteel vaak langs ziet komen. Deze dames hebben verstand van het voetbalspelletje en 
noemen elkaar gekscherend Adriaanse en Van Gaal, analyseren en discussiëren over wat er  
mis is en hoe het beter zou kunnen.

‘ANALYSEREN EN DISCUSSIËREN OVER WAT 
ER MIS IS EN HOE HET BETER ZOU KUNNEN’

PORTRET

©AvdW
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Zijn opa kwam ter wereld in de boerderij (de huidige 
dierenartsenpraktijk – TS) tegenover het kanaal waar ooit de 
Scheepjesbrug lag. “Zijn oudste broer ging op de boerderij en opa 
Jo (inderdaad vernoemd) ging, we hebben het over de crisisjaren 
voor de Tweede Wereldoorlog, de autohandel in. In 2023 bestaan 
we 100 jaar. Ik hoop dan 65 te worden en het rustiger aan te gaan 
doen. Mijn schoonzoon zit al in de zaak en met twee kleinzoons is 
het voortbestaan van De Ruyter Trucks gegarandeerd”, knipoogt 
Joop (59).

Opa Jo zat overigens niet gelijk in de autobranche. “Als volleerd 
fietsenmaker, verkocht en repareerde hij aanvankelijk fietsen en 
boerenkarren. Alles wat rolde en daar kwamen van lieverlee de 
eerste Chevrolets en Fordjes bij. Na de oorlog stortte mijn opa zich 
op het ombouwen van dumpvoertuigen, die het Amerikaanse leger 
na de bevrijding had achter gelaten. Mijn vader Hendrik Mathijs, 
beter bekend als Boeb en gelinkt aan het Duitse woord voor klein 
kleutertje, kwam hem daarbij assisteren. Pa nam de zaak, nadat mijn 
opa op jonge leeftijd was overleden, over.”

Alfa Romeo
De Ruijter (toen nog met ‘ij’) was gevestigd bovenaan de Sloblaan. 
Vanwege de grote vrachtwagens werd begin jaren ’70 verhuisd naar 
het nieuwe bedrijfsterrein aan de Burggraaf . “We waren een van de 
eerste bedrijven. Na mijn middelbare school heb ik aan de Sloblaan 
nog Alfa Romeo’s verkocht. Mooie karretjes, maar ze roestten zo 
erg dat ik ook vrachtwagens en bestelbusjes ben gaan verkopen en 
verhuren. ‘Voor elke klus een bus’ is ons motto.”
De voetbalschoenen had de jonge Joop al aan de bekende wilgen 
gehangen. “Ik was niet zo’n ster. In ieder geval niet zo goed als mijn 
leeftijdgenootjes zoals Wim Mulckhuijse, Dick Kooijman en Jaap 
Koekkoek. Bertus ’t Lam was onze keeper. Onze trainer Hennie 
Tukker wist eigenlijk ook niet goed raad met mij, dus werd ik 
regelmatig met een hoger elftal meegestuurd. Waar ik dan meestal 
op de reservebank terecht kwam.”

Zeilen
Zijn ouders waren in het weekend vaak op de Loosdrechtse plassen 
te vinden. “Ik werd aangetrokken door de zeilsport, dat was ook veel 
beter voor mijn knieën. Op latere leeftijd heb ik nog weleens tegen 
een bal aangetrapt. Tijdens het altijd gezellige bedrijventoernooi 

van de OVM. Bij ons kon alleen onze keeper Arie Versluis voetballen, 
maar voor de rest was het niet veel. We speelden vaak om de 
laatste plaatsen, met bijkomend voordeel dat we vroeg aan het 
bier konden”, lacht Joop, die met zijn schoonzoons nog weleens een 
wedstrijdje in het buitenland bezoekt. Veel tijd om zelf te sporten, 
skivakanties uitgezonderd, heeft Joop niet. “Ik vind het wel leuk 
om het elftal van Arie, die al meer dan 45 jaar bij ons werkt, te 
sponsoren. Allemaal mannen op leeftijd, die er nog het beste van 
proberen te maken.”

Daf en Mercedes
Dat doen Joop en zijn medewerkers ook. En met succes. “Jaarlijks 
verkopen we in de regio gemiddeld zo’n 50 nieuwe bedrijfswagens . 
De vrachtwagens zijn al jaren van het merk DAF, de bestelbusjes van 
Mercedes. Het gevoel bij deze merken is altijd goed geweest en ook 
gebleven. We verkopen aan plaatselijke en regionale ondernemers. 
Met veel van hen heb ik al jaren een vaste relatie, zij timmeren 
en tegelen of leggen bij mij weer sanitair aan. ‘Leven en laten 
leven’, zeg ik altijd.” Daarnaast heeft Joop vanaf begin deze eeuw 
Transportbedrijf Van den Heuvel onder zijn hoede. “De eigenaar 
kwam te overlijden, een opvolger was er niet. Het Gorcumse 
bedrijf was mijn grootste klant, ook in de werkplaats en dus heb 
ik het personeel en de 30 wagens overgenomen. Inmiddels is het 
wagenpark verdubbeld”, geniet Joop zichtbaar.

Kazachstan en Ghana
In de werkplaats worden trouwens ook veel gebruikte auto’s 
opgeknapt. “En na een opknapbeurt, worden ze verkocht. In 
het verleden aan Zuid-Europese landen. Maar ook in Spanje en 
Griekenland - en zelfs in Polen - kopen ze liever nieuw. In landen 
als Oekraïne en Kazachstan zit nu onze business. Via internet 
verkopen we ook veel naar het Afrikaanse continent, aan bedrijven 
uit Ghana, Nigeria en Ivoorkust. In vol vertrouwen wordt de auto 
digitaal uitgekozen, door ons gereviseerd en in Rotterdam of 
Antwerpen op een schip gezet voor de overtocht. Door de strenge 
milieuwetgeving is een auto van acht jaar en een miljoen kilometers 
op de teller in Nederland afgeschreven. Wij knappen ze weer op in 
de werkplaats en ze kunnen er weer jaren tegen. En dan moet je 
denken aan zo’n 400 wagens per jaar…” 

Hij werd geboren in een Utrechts ziekenhuis, maar groeide op aan de Sloblaan. “Mijn ouders 
woonden boven de garage, daar waar nu de DIO Drogisterij haar winkel heeft. Na het vertrek van 
mijn ouders naar de Burggraaf, heb ik er na mijn trouwen ook nog gewoond met Meta en onze vier 
dochters. Nu wonen we alweer jaren aan de Kaai, net Hoogblokland. Maar vanuit ons huis zie ik 
wel de watertoren…”

‘VANUIT ONS HUIS ZIE IK WEL DE WATERTOREN...’
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2e klasse F

Almkerk 14:30 uur

Brederodes 14:30 uur

Drechtstreek 14:30 uur

Hardinxveld  14:30 uur

Heukelum 14:30 uur 

NIVO Sparta 14:30 uur

Papendrecht 14:30 uur

Pelikaan 15:00 uur

Roda Boys / Bom. 14:30 uur

SV Meerkerk 14:30 uur

SVW 14:30 uur

Tricht 14:30 uur

Wilhelmina’26  14:30 uur

Woudrichem 14:30 uur

23-09-2017 Hardinxveld 1 - SV Meerkerk 1

30-09-2017 SV Meerkerk 1 - Heukelum 1

07-10-2017 Brederodes 1 - SV Meerkerk 1

14-10-2017 SV Meerkerk 1 - Drechtstreek 1

21-10-2017 Woudrichem 1 - SV Meerkerk 1

28-10-2017 SV Meerkerk 1 - Almkerk 1

04-11-2017 Roda Boys / Bom. 1 - SV Meerkerk 1

11-11-2017 inhaal / beker 

18-11-2017 SV Meerkerk 1 - Pelikaan 1

25-11-2017 Papendrecht 1 - SV Meerkerk 1

02-12-2017 SV Meerkerk 1 - Tricht 1

09-12-2017 NIVO Sparta 1 - SV Meerkerk 1

16-12-2017 SV Meerkerk 1 - Wilhelmina’26 1

27-01-2018 SVW 1 - SV Meerkerk 1

03-02-2018 SV Meerkerk 1 - Hardinxveld 1

10-02-2018 inhaal / beker 

17-02-2018 inhaal / beker 

24-02-2018 Drechtstreek 1 - SV Meerkerk 1

03-03-2018 SV Meerkerk 1 - Brederodes 1

10-03-2018 SV Meerkerk 1 - Roda Boys / Bom. 1

17-03-2018 Almkerk 1 - SV Meerkerk 1

24-03-2018 SV Meerkerk 1 - Woudrichem 1

31-03-2018 Pelikaan 1  - SV Meerkerk 1

07-04-2018 Heukelum 1 - SV Meerkerk 1

14-04-2018 SV Meerkerk 1 - SVW 1

21-04-2018 Tricht 1 - SV Meerkerk 1

28-04-2018 inhaal / beker 

05-05-2018 inhaal / beker 

12-05-2018 SV Meerkerk 1 - Papendrecht 1

19-05-2018 Wilhelmina’26 1 - SV Meerkerk 1

26-05-2018 SV Meerkerk 1 - NIVO Sparta 1

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

COMPETITIE INDELING SV MEERKERK 1

WEDSTRIJDSCHEMA SV MEERKERK 1

COMPETITIE  INFO
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DE WINST IS VOOR U!

Univé heeft geen winstoogmerk.

Daar plukt ú de vruchten van!

Univé Leksprong:
Leerbroek
Raadhuisplein 2, 0345 62 00 62 
Lopik
Wielsekade 8, 0348 55 36 67 
Houten
Loerikseweg 9, 030 637 13 04 

Univé Leksprong geeft u inzicht in al uw financiële 
mogelijkheden. Voor advies bij aankoop, verbouwing, 
oversluiten of echtscheiding bent u bij ons aan het 
juiste adres. 

De kwaliteiten van Univé Leksprong; 
-  Samenwerking met vrijwel alle geldverstrekkers
-  Onafhankelijk en deskundig advies gegarandeerd
-  Eerste afspraak altijd gratis
-  Eerlijk advies- en bemiddelingstarief

En wat voor u ook fijn is, samen met uw verzekeringen, 
alles onder 1 dak!

Univé, ook voor 
onafhankelijk 
Hypotheekadvies! 

www.unive.nl/leksprong

E-mail leksprong@unive.nl     Volg ons op 
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SV Meerkerk 2
1e klasse B

Alblasserdam 2 
Almkerk 2 
Altena 2 
De Alblas 2 
DESK 2 
Drechtstreek 2 
GJS 2 
GRC’14 2 
Nieuw-Lekkerland 2 
Roda Boys/Bom. 2 
Tricht 2 
VVAC 2 
WNC 2 
SV Meerkerk 2

SV Meerkerk JO19-1
3e klasse 

Ameide JO19-1  
Be Ready JO19-1  
Heukelum JO19-1  
LRC JO19-2  
SC Everstein JO19-1  
Sparta’30 JO19-1 
SteDoCo JO19-1  
SVS’65 JO19-1  
Unitas JO19-2  
SV Meerkerk JO19-1

SV Meerkerk 3
4e klasse 

Almkerk 3 
Ameide 4 
GJS 4 
Hardinxveld 4 
Kozakken Boys 3 
Peursum 3 
Schelluinen 3 
Sleeuwijk 3 
Sliedrecht 5 
Unitas 3 
Woudrichem 3 
SV Meerkerk 3

SV Meerkerk JO17-1
1e klasse 

Alblasserdam JO17-1  
ASWH JO17-1  
De Alblas JO17-1  
Drechtstreek JO17-1  
Dubbeldam JO17-1  
EBOH JO17-1  
Oranje Wit JO17-2  
Papendrecht JO17-1  
Unitas JO17-1  
VVAC JO17-1  
VVGZ JO17-1  
SV Meerkerk JO17-1

SV Meerkerk 4
4e klasse 

Ameide 5 
Arkel 3 
GJS 5 
Hardinxveld 6 
Kozakken Boys 4 
Rijsoord 10 
Sleeuwijk 4 
Sliedrecht 8 
SteDoCo 3 
SV Noordeloos 2 
SVS’65 2 
SV Meerkerk 4

SV Meerkerk JO17-2 
2e klasse 

Almkerk JO17-2
Arkel JO17-2
Asperen JO17-2 
BZS JO17-2 
GJS JO17-2 
Groot-Ammers JO17-2 
NIVO Sparta JO17-3 
OMC JO17-1 
Peursum JO17-3 
Roda Boys/Bom. JO17-2 
SJO/ BZC’14 JO17-1  
SV Meerkerk JO17-2

SV Meerkerk JO11-1
1e klasse

Drechtstreek JO11-2 
GRC’14 JO11-1 
Hardinxveld JO11-1 
Sleeuwijk JO11-1 
Sliedrecht JO11-2 
SteDoCo JO11-1 
SVW JO11-1  
Unitas JO11-1 
Unitas JO11-2 
VVAC JO11-1 
SV Meerkerk JO11-1

SV Meerkerk JO8-1
5e klasse 

Altena JO8-2 
ASWH JO8-7 
ASWH JO8-8 
Dubbeldam JO8-3
Groot-Ammers JO8-1 
HSSC’61 JO8-1 

SV Meerkerk JO13-1
3e klasse 

Ameide JO13-1 
Arkel JO13-1 
GJS JO13-2
Hardinxveld JO13-3 
Kozakken Boys JO13-2 
Lekvogels JO13-1 
SJO/BZC’14 JO13-1 
Unitas JO13-2 
VVAC JO13-2 
Woudrichem JO13-1  
SV Meerkerk JO13-1

SV Meerkerk JO9-1
4e klasse 

Asperen JO9-1 
GJS JO9-4 
Hardinxveld JO9-4
Herovina JO9-1 
Kozakken Boys JO9-3 
Oranje Wit JO9-6  

Peursum JO9-2 
SteDoCo JO9-3 
SVW JO9-1 
Vuren JO9-1 
VVGZ JO9-3 
SV Meerkerk JO9-1

SV Meerkerk VE1
1e klasse B

ASWH VE1 
De Alblas VE1 
GJS VE1  
Groot-Ammers VE1 
Haaften VE1  
MVV’58 VE1 
Peursum VE1 
SteDoCo VE1 
Streefkerk VE1 
Terheijden VE1 
WNC VE1 
SV Meerkerk VE1

SV Meerkerk JO15-1
2e klasse 

Alblasserdam JO15-1 
Arkel JO15-1 
EBOH JO15-1 
Groot-Ammers JO15-1 
Groote Lindt JO15-1 
Hardinxveld JO15-2 
Heerjansdam JO15-1 
Lekvogels JO15-1 
Nieuw-Lekkerland JO15-1 
RKsv RCD JO15-1 
VVAC JO15-1 
SV Meerkerk JO15-1

SV Meerkerk JO11-2
4e klasse 

Achilles Veen JO11-2 
Altena JO11-2  
Be Ready JO11-2 
GRC’14 JO11-3  
Kozakken Boys JO11-4 
Sleeuwijk JO11-3 
Sliedrecht JO11-5  
Sparta’30 JO11-1 
Wilhelmina’26 JO11-1 
Woudrichem JO11-2 
SV Meerkerk JO11-2

Oranje Wit JO8-6 
Papendrecht JO8-1G 
RKsv RCD JO8-2 
Sliedrecht JO8-2 
Wieldrecht JO8-2 
SV Meerkerk JO8-1

SV Meerkerk JO7-1
In de nieuwe KNVB- 
speelwijze wordt voor 
deze leeftijdscategorie 
geen competitie 
bijgehouden.

SV Meerkerk MO15-1
2e klasse

Arkel MO15-1 
Asperen MO15-1 
Hardinxveld MO15-1 
Heukelum MO15-1 
Kozakken Boys MO15-1 
LRC MO15-1 
Peursum MO15-1 
RFC MO15-1 
Sleeuwijk MO15-1 
SVS’65 MO15-1 
VVAC MO15-1 
SV Meerkerk MO15-1

SV Meerkerk JO11-3
4e klasse 

Altena JO11-3 
Ameide JO11-2 
Arkel JO11-1 
GJS JO11-3 
Hardinxveld JO11-4 
Nieuw-Lekkerland JO11-2 
Peursum JO11-2  
SC Emma JO11-1 
Sliedrecht JO11-6 
SteDoCo JO11-3 
SV Meerkerk JO11-3

SV Meerkerk JO11-4
5e klasse 

Almkerk JO11-2  
Beesd JO11-1  
GJS JO11-4 
Groot-Ammers JO11-3 
Heukelum JO11-2  
Leerdam Sport’55 JO11-2 
MEC’07 JO11-1
SJO/BZC’14 JO11-2 
Sleeuwijk JO11-4 
Vuren JO11-2 
VVAC JO11-4 
SV Meerkerk JO11-4

COMPETITIE INDELING OVERIGE TEAMS

COMPETITIE INDELING JEUGD

COMPETITIE  INFO



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
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Met een verwijzing naar de prachtige website www.bovekerk.nl 
heeft Firma W. Bovekerk eigenlijk geen advertorial in HOOG nodig. 
Want het is duidelijk; het cateren van overheerlijk eten en drinken 
en de organisatie van feesten en evenementen zit in de genen. 
De ondernemende Meerkerkers doen waar ze inderdaad goed in 
zijn: anderen verwennen en ontzorgen. Met dank aan grondlegger 
Wim Bovekerk, die met zijn grote Chevrolet en frietkar door de 
dorpen in de regio rond Meerkerk reed. De Amerikaan uit de 
polder, werd hij genoemd. Door de jaren heen is Firma W. Bovekerk 
uitgegroeid tot een alleskunner op horecagebied; een catering– en 
partyservicebedrijf, voor grote en kleine feesten en evenementen. 
Actief door het hele land, met één vaste feestlocatie in Meerkerk: 
de Bovezolder.

 Gorinchemsestraat 1
 4231 BE Meerkerk
 Tel. 0183 - 351559
  www.bovekerk.nl

UW EVENEMENT, 
ONZE VERZORGING!

Drie jaar zijn Remco en Angelique Sloof met Ambachtelijke Slagerij 
Meerkerk op het Raadhuisplein gevestigd en voelen zij zich, ook al 
zijn ze woonachtig in Hendrik-Ido-Ambacht, thuis in Meerkerk.  
U heeft de keuze uit een ruim assortiment vers vlees van 
uitzonderlijk hoge kwaliteit of uit een van de vele ambachtelijk 
bereide salades en verse maaltijden.

Hapjes partypan
Leuk en gemakkelijk voor een feestje! Een elektrische hapjespan 
waarin zes soorten hapjes zijn verdeeld. De stekker in het 
stopcontact en de pan doet zijn werk. U heeft in no-time heerlijke 
warme hapjes om uit te delen aan uw gasten. 

Ons vertrouwde team heet u van harte welkom in onze winkel.

 Raadhuisplein 3 
 4231 BZ Meerkerk
 Tel. 0183 - 354409 
 www.ambachtelijkeslagerijmeerkerk.nl

WELKOM IN DE GOUDEN LEEUW  

Alweer twee jaar geleden werden de deuren van de Gouden Leeuw 
heropend. Het echtpaar Robin en Tessa ontvangt zowel jong als oud in 
hun gezellige bar-eetcafe.

U kunt er terecht voor een lekker drankje en hapje. Met name de 
ossenhaas, direct afkomstig van de boer, is inmiddels wijd en zijd 
bekend. Ook worden er in de Gouden Leeuw regelmatig activiteiten 
georganiseerd, zoals de jamsessie iedere eerste donderdag van de 
maand. Iedereen die zingt en/of een instrument bespeelt, is welkom.

Voor verdere activiteiten, de menukaart en info verwijzen we u naar  
onze website www.bar-eetcafedegoudenleeuw.nl
Facebook: Bar-Eetcafe de Gouden Leeuw 

Dorpsplein 4 • 4231 BA Meerkerk
Tel. 0183 - 785281 • www.bar-eetcafedegoudenleeuw.nl

L IFESTYLE

EEN GEVARIEERD AANBOD 
VAN HOGE KWALITEIT
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Wij zijn een gespecialiseerd optiekbedrijf, dat u graag ten 

dienste staat om uw zicht- en hoorproblemen op te lossen.

In onze refractieruimte worden uw ogen met de modernste 

apparatuur opgemeten, waaronder de Zeiss I-profiler  

(voor nachtzichtproblemen). Ook voor uw contactlenzen,  

al dan niet met leessterkte.

Wij hebben voor u een ruime keuze uit zowel moderne als 

klassieke brillen en zonnebrillen. Het leveren van brillen op  

maat behoort ook tot de mogelijkheden. 

Tevens kunt u bij ons ook terecht voor de allermodernste 

hoortoestellen. U bent van harte welkom in onze winkel 

aan de Gorinchemsestraat of bezoek onze website  

www.deopticientenvoorde.nl

HOOG  •   2017-2018
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Jet Verhoef
Jet is sporty, very sporty. Liefst 24 uur 
in een trainingspak, liefst van Real 
Madrid, liefst van Ronaldo. Geef ze een 
bal en het is voetballen. Geef ze water 
en het is plonzen. Op vakantie vist 
ma Mery haar net voor middernacht 
uit het zwembad, verder nog gym en 
breakdance. Waar ze een hekel aan 
heeft? Stilzitten! Goh zeg…,  
dat hadden we niet verwacht Jet!
Dan hond Fien, heeft Jet negen jaar om 
gezeurd. Elke dag gaat ze op pad met 
Fien: trouwe tweevoeter meets trouwe 
vierpoter.

Jongens? Jawel…, hij zit op de voetbal 
en verder kan ze niks zeggen…

Jet speelt in JO11-3G met een meiden- 
team in de jongenscompetitie.

Jet draagt het Quick trainingsset met als 
accessoire de Ray-Ban Aviator Classic 
zonnebril, een van de meest iconische 
zonnebrillen ter wereld.

HOOG  •   2017-2018
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Ed Berendsen
Een stelling: Ed Berendsen is voor 
een groot deel verantwoordelijk 
voor de geestelijke vorming van 
voetballend jong Meerkerk. 

Gewaagd, maar geen onzin. Ed 
heeft oog voor de binnenkant van 
een voetbalgassie, bij Ed kan je jouw 
verhaal kwijt. 

Zeven jaar leider bij VVAC geweest. 
Dorpsdenken dat je niet een poosje 
bij een andere club mag werken. 
“Maar nu ik steeds meer vanuit mijn 
huis het echte gras ruik, weet ik dat 
het tijd is om het kunstgras vaarwel 
te zeggen.” 

Ed is de nieuwe leider bij Meerkerk 
1. Die boffen. Nog iets Ed? “Mmm…
ja, ook mijn vrouw Erica wilde mij 
zaterdag meer in de buurt hebben.” 
Altijd weer die vrouwen.

Ed heeft een Quick softshell jas aan 
en als bril draagt hij een super sterk 
en licht Materika montuur van het 
Italiaanse brillenhuis Look.

HOOG  •   2017-2018
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Bert heeft een Quick Stoke 
half zip pullover trui aan. 
Als bril draagt hij een trendy, stijlvol 
titanium montuur ook van het 
Italiaanse brillenhuis Look.

HOOG  •   2017-2018

MODE

Bert Breijer
“Bert, jij bent geschikt voor de 
bestuurspost Technische Zaken, 
jij hebt toch niet zoveel te doen...” 
Voorzitter Sjaak Versluis komt op 
bezoek bij zijn zwager Bert. Fijn 
zo’n zwager… 

Nu had Bert vroeger wel 
gevoetbald en zoons Jesse 
en Jonathan dragen ook het 
geel/zwart, maar wellicht telt 
nog het meest dat Bert een 
inschikkelijke man is en bepaald 
niet onsympathiek. Zulke gasten 
moet je op pad sturen als er wat 
geregeld moet worden of als er 
wat wrevel is. 

Bij aanvang van het seizoen  
crisis: drie trainers die stoppen.  
En toen? Nou, opgelost.

Succes Bert en die bril staat je 
trouwens goed.

©BvdW
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SPONSORING

SPONSORCOMMISSIE 
SV MEERKERK

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 is deze gids er en kunnen wij als vereniging bestaan dan wel blijven draaien.

Lokale sponsoring levert ook voordelen op voor uw bedrijf! Hiernaast vindt u het sponsormenu van SV Meerkerk voor het seizoen 
2017/2018. 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:
Lex Vonk, Ad Verhoef, Rudy van Kerkwijk, Anja Sprong, Otto Ouwerkerk en Patricia Versluis.

38
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SPONSORING

SPONSORMENU

39

sponsormogelijkheden sponsorpakketten 
   

nr. omschrijving brons zilver goud platina diamant

1 fietsenrek (enkelzijdig)  

2 wedstrijdbal  

3 banner op website 1 1 1 1 1

4 reclamebord hoofdveld 250 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 220 x 180 cm  

8 weefdoek ballenvanger 480 cm x 190 cm  1 1

9 shirtsponsor  1 1 1

10 kleedkamersponsor  

11 toernooi / eendaags evenement  

12 advertentie pagina presentatiegids   1/2  1/2  1 1

13 kledingsponsor trainers/leiders  

14 tassensponsor vereniging  

15 trainingspakken vereniging  
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VRIJWILLIGER

Zaterdag kwart over een zit Erica 
op haar post in het entreehokje 
bij ‘t Hoog. “Soms heb je om twee 
uur nog geen euro binnen, 
de andere keer staat er een bus 
met supporters voor je neus.”

Als het leuke potjes zijn, zoals 
tegen Hardinxveld, komen er ook 
voetballiefhebbers uit de omgeving 
kijken. “Het is gezellig bij het hokje, 
andere teams van Meerkerk komen 
terug of gaan voetballen, dan is er 
altijd wat te kletsen. Of ik zet mijn 
stoel naast het hokje, dan kan ik op 
het B-veld de wedstrijd volgen. Ik 
hou natuurlijk wel de ingang in de 
gaten…”

Zo zit één zaterdagse clubtaak erop 
voor Erica, op naar de volgende: 
verkoop van de loten bij het rad van 
avontuur. Zo kwart voor vijf komt 
raddraaier Cor Bot van het veld. 
Mister Meerkerk heeft altijd wel een 
wedstrijd te fluiten of een ander 
clubding te regelen, we kennen 
Cor. Erica schuifelt dan de kantine 
door en brengt met overtuiging 
de loten aan de man of vrouw, in 
Meerkerk hebben we nog weinig 
genderneutrale typen…  
“Een worstje, stukkie vlees, lekker 
kaasje, een taartje en een flesje 
wijn”, dat zijn zo de prijzen licht 
Erica toe. “Dan in de laatste ronde 
het stevigere werk: een fles jenever 
of vieux.” Kijk, zo kan supporterend 
Meerkerk weer het weekend in. 

O ja, Erica verkoopt ook loten bij 
de sponsoravond, waar ook de 
presentatiegids - die je nu in je 
handen hebt - wordt gelanceerd. 
Gouwe meid, die Erica.

VERKOOPSTER 
ENTREEBEWIJZEN 
EN LOTEN

©BvdW
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PORTRET

Mannen: 50, hoe voelt dat?
Ab van der Wal is blij, dat hij de vijftig mocht halen. “Was wel een 
barrière.” Aan de andere kant brengt de 50 ook wat: “Het inzicht 
lijkt met de jaren wat beter te worden.”

Johan van Wijk: “50 is slechts een getal.” Ab is ouder en dat klopt in 
het echt ook, volgens hem.

Joan van Klij geeft aan dat hij wel feest heeft gehouden, maar 
formeel nog geen 50 is. En trouwens: “Het meeste bij 50 lijkt me 
wel duidelijk…” Vervolgens verschijnt er een plaatje van hem als 
Adonis, in zwembroek, zeker een jaar of 25 terug en twee plaatjes 
van zijn 50-kompanen, van recentere datum. 

De heren zijn vrienden, dat wel, maar het is niet dat de appgroep 
nou overloopt van digitale liefkozingen.

Ab: “Joan mag dan wel de jongste zijn, maar ik denk dat zijn piek 
ook al is geweest.” Onmiddellijk bijval van Johan: “Daar heb je 
een punt Ab en een gevoelig punt.” Joan haalt bakzeil: “Vijf jaar 
geleden is onze Nout geboren, negen maanden daarvoor had ik 
inderdaad mijn laatste en serieuze hoogtepunt.” Of Joan  
sportieve en seksuele hoogtepunten niet door elkaar haalt?  
Joan: “Inderdaad.”

Hoe denkt 50+ over de toekomst van hun voetbalcarrière? 
Ab: “Ik denk dat het niet veel beter gaat worden. Mijn piek zat 
al op mijn negentiende; het werd alleen maar minder daarna. Al 
hoop ik elke week wel weer een weergaloze goal te maken. Ik ga 
het nog een paar jaar aanzien.”

Johan: “Wat betreft mijn voetbalcarrière: die heb ik nooit gehad. 
Ik heb en had niet het talent van Ab en Joan, maar ik heb het altijd 
wel een heerlijk spelletje gevonden. De veteranen is een leuke 
groep oude knarren, die nog even fanatiek als vroeger is. 
Al begrijpt het lichaam niet altijd wat wij in gedachten hebben. 
Ik hoop nog lang fit te blijven om te kunnen blijven voetballen.”

Ab: “Ik hoop ook nog een poosje te kunnen ballen met mijn 
vrienden. Vrienden die overigens wekelijks aanbieden mijn 
contributie bij Peursum te gaan betalen als ik vertrek.” Maar toch 
verder: “Meerkerk VE is een warm bad, oude krijgers die elkaar 
respecteren en beseffen dat er zijn al een hele prestatie is.”

Het nieuwe voetbalcomplex. 
Wat gaat 50+ doen aan ‘Make Meerkerk great again’
Meerkerk VE verwacht de openingswedstrijd te mogen spelen. 
Wel op het enige grasveld, want “voor ons geen rubber in de 
broek..”

Extra vraagje voor Joan want die blijft wat achter in de app: Wat 
is je lievelingseten? En heb je een huisdier? “Beef chumi en ik heb 
geen huisdieren. Mijn lievelingskleur is trouwens blauw.”

Zo’n 50+app heeft een hoog ‘VoetbalInside-gehalte’. Wat dollen 
en dissen, maar ook daar heb je elkaar voor nodig. Glanzende 
sterren waren het ooit, ze doven een beetje, maar dat gaat met 
alle sterren gebeuren, incluis die van het heelal. Dat ze nog lang 
mogen leven en voetballen bij Meerkerk deze 50+ers. We zijn 
trots op jullie jongens. En dat blauw, dat staat jullie goed.

Dit 50+ trio voetbalt al zo’n 40 à 45 jaar met elkaar. Daar moet een fatsoenlijke tekst uit te 

halen zijn, maar dat viel nog niet mee…

©BvdW
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sierbestrating!sierbestrating!sierbestrating!

Inspiratie Stijl Sfeer

Een nieuwe naam in de tuin:  
Steenplaza. Sfeermaker van 
uw tuin met alles - en meer - 
op het gebied van sierbestra-
ting:

• Siertegels
• Sierstenen
• Natuursteen
• Muurstenen
• Zand, grind en split
• Lijmen en worteldoek
• Verlichting
• Waterornamenten
• Tuinhout

De allernieuwste tips, trends 
en materialen. Kom langs, wij 
hebben altijd acties en aan-
biedingen! Hier slaag je altijd!

Nieuwe Rijksweg 130
4128 BP  Lexmond
Telefoon (0347) 342150
Fax (0347) 342333

uw tuin met alles - en meer - 
op het gebied van sierbestra-

• Lijmen en worteldoek

5000 m2voorbeeldtuinen

bij Steenplaza FRANS DE BRUYN LEXMOND

www.fransdebruyn.nl

steengoede



LIFESTYLE

AUTOBEDRIJF VAN ZESSEN MERKBAAR HET VERSCHIL

Al 37 jaar een begrip in de regio en in 2016 heeft Paul van Zessen het 
stokje overgedragen aan Arie den Besten en Thijs Weeda. Samen al ruim 
30 jaar werkzaam bij autobedrijf van Zessen. En nu trotse eigenaren.

Autobedrijf van Zessen heeft als huismerken: Mitsubishi, Peugeot en 
Bosch Car Service, maar kan -als de klant het wenst- merkoverschrijdend 
zowel nieuwe auto’s als occasions leveren. Bij ons bent u op het juiste 
adres voor reparaties, onderhoud, private lease maar ook de verzekering 
van uw auto kunt u bij ons afsluiten. Oftewel totaaloplossingen rondom 
mobiliteit.

Merkbaar verschil
Wij staan doordeweeks in Lexmond van 7.00 tot 19.00 uur en op 
zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur voor onze klanten klaar. En staat er, 
mocht het nodig zijn, gratis vervangend vervoer voor u klaar! Daarnaast 
bieden we ook een gratis haal & breng service in de regio. Komt het u 
beter uit dat wij uw auto voor onderhoud bij u thuis ophalen? Geen 
probleem! Brengen we hem ook weer netjes bij u terug. Bij Autobedrijf 
van Zessen is geen vraag te gek, wij komen graag met een creatieve 
oplossing. Wij staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid. MERKbaar 
verschil!

FLEXIBELE ABONNEMENTEN VOL SFEER

Abonnementen zijn perfect voor je bedrijf, op kantoor of gewoon gezellig 
in de woonkamer. Je mag aangeven welke bloemen je voorkeur hebben, wij 
passen de sfeer aan naar jouw wens. Nooit meer je vaas schoonmaken,  
wij ruilen het voor een verse nieuwe combinatie. 

Een abonnement bestaat uit een wekelijkse, tweewekelijkse of  
maandelijkse levering van bloemen. Die worden geleverd met vaas aan  
de deur. Het abonnement is flexibel en vrijblijvend. Dat betekent, dat het  
elk moment kan worden opgezegd of veranderd. Prijs vanaf €15,- inclusief 
vaas, exclusief bezorgen. Bel of kom langs als je het superleuk vind om te 
genieten van onze mooie bloemen. Wij verzorgen het graag voor je!  
Ook kunnen we langs komen om advies te geven.

Kerkstraat 4 • 4231 BX Meerkerk 
Tel. 0183 - 353124 • www.indewatermolen.nl
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Ambachtsweg 6 • 4128 LC Lexmond
Tel. 0347 – 358 000 • www.zessen.nl
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‘EEN BIERTJE NA AFLOOP MAG BEST, WEL TWEE OOK’
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HOE IS  HET MET?
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“Ik ben inmiddels getrouwd met Mariska. Onze dochter June Lauren 
wordt in het najaar twee en we wonen heerlijk in Oosterhout, 
een nieuwbouwwijk onder de rook van Nijmegen. Een geweldige 
Bourgondische stad. Tien minuten op de fiets en we zitten op een 
terras”, knipoogt Roderik.

“Dat is wel wat anders dan Hei- en Boeicop”, vervolgt hij. “Ik 
ben geboren in Almere en toen mijn ouders verhuisden naar dit 
prachtige dorp, was dat wel een cultuurshock. Voor het eerst zag ik 
koeien in de wei… De lagere school ‘Met den Bijbel’ was een flinke 
overgang. Ook voor mijn twee jaar oudere broer Ward.”

Maar Roderik (33 jaar) aardde snel. “Het voetbalveld lag om de 
hoek. Tot mijn twintigste heb ik bij HSSC’61 gevoetbald. Ik stond al 
heel vroeg in het eerste, tussen ervaren mannen als Ferry van der 
Wal, Peter van Zanten, Hens de With en Arjo Steijsiger. Ik had het 
prima naar mijn zin, maar het leeftijdsverschil was toch de reden om 
te verkassen. En toen ik werd benaderd door SV Meerkerk was de 
keuze snel gemaakt.”

SteDoCo
Samen met zijn vrienden Sander, Brian en Ruud Vink kende hij een 
geweldige tijd. “We promoveerden naar de eerste klas, na winst op 
NSVV in Heerjansdam. Helaas degradeerden we een jaar later. Toen 
Sander vertrok naar SteDoCo ben ik met hem meegegaan. Het werd, 
voor mij, geen succes. Een buikspierblessure hield mij het eerste jaar 
aan de kant, in het tweede seizoen ging het onder Cees Lagendijk 
iets beter. Toch besloot ik terug te keren naar ’t Hoog.”

Roderik startte voorzichtig bij Roger d’Hollosy in het tweede, maar 
acteerde vervolgens op de nummer 6 positie nog een aantal jaren in 
onze hoofdmacht. “Een fantastische club, maar toen we ons gingen 
nestelen in de buurt van Nijmegen zocht ik daar een cluppie. Dat 
werd De Bataven, een grote dorpsclub in Gendt. De geboorteplaats 
van Mariska. Bij deze zondaghoofdklasser was ik benieuwd of ik 
dat niveau aan zou kunnen en ook sociaal te aarden. Dat lukte en ik 
speelde op geweldige complexen in voornamelijk Noord- en Oost-
Nederland.”

Een onwillige achillespees betekende einde carrière. “Je wordt 
ouder en voor dit niveau moet je topfit zijn en ook het gezinsleven 
ging steeds meer tijd vragen. Maar ik ben nog steeds bij de club 
betrokken, ik train de Jeugd Onder 19. Een geweldige groep, met 
de juiste drive. Heerlijk om met die gasten, jongvolwassenen, te 
werken. Ook voor mijn eigen ontwikkeling, want van verantwoording 
nemen en voor een groep staan leer je veel.”

De Energie-fabriek
Het past ook volledig in Roderiks persoonlijke visie. “Na de 
MAVO en diverse opleidingen heb ik van alles gedaan. Ik heb 
koffiezetapparaten voor Douwe Egberts verkocht en voor een 
horeca-groothandel gewerkt. De laatste jaren werkte ik bij mijn 
broer, die een bedrijf in buitensporten heeft. Omgaan met mensen 
is voor mij heel speciaal. De ‘P’ van People staat centraal en daarom 
ga ik mensen trainen hoe zij gezond kunnen blijven werken. Als 
afgestudeerd Health Manager zie ik dat veel mensen met een 
burn-out het niet meer bol kunnen werken. Dat heeft ook te maken 
met de manier van eten en drinken. We moeten met z’n allen 
langer werken en vandaar dat ik geloof in duurzame inzetbaarheid 
in combinatie met het verhogen van de vitaliteit. Inmiddels ben 
ik eigenaar van studio De Energie-fabriek, waarmee ik niet alleen 
werknemers maar ook managers probeer te coachen in een gezonde 
leefstijl. Personeel is het meest kostbare bezit van een bedrijf, 
maar ook van een voetbalvereniging. Bij menig hoofdklasser wordt 
er ook op het fysieke en mentale vlak goed opgelet. Een blessure 
heeft vaak ook te maken met een bepaalde manier van leven”, aldus 
Roderik.

Hij ziet dat dit ook bij lager spelende verenigingen leeft. “Ik weet 
dat bij SV Meerkerk ook wordt gelet op dit soort dingen. Jeroen de 
Waard en Gert-Jan Koekkoek zijn de voorlopers en proberen door 
middel van Core Stability blessures te voorkomen. Let op jouw 
eetgewoonten en drankgebruik. Natuurlijk mag je na een training 
op donderdagavond of na de wedstrijd op zaterdag best een pilsje 
nemen.  Wel twee ook, want de derde helft is ook belangrijk voor  
je geest…”

Roderik Luitjes speelde over twee periodes ruim acht jaar in ons mooie geelzwart.  

Anno 2017 woont de frivole linkspoot, zoals hij zichzelf omschrijft, in Nijmegen.  

HOOG was nieuwsgierig hoe het met de middenvelder gaat. 

©TS
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VERHUUR

Burg. Sloblaan 47c  •  4231 AA Meerkerk  •  T 0183-357222  •  F 0183-357220  •  info@ruytertrucks.nl

T 0183 357222

verhuur@ruytertrucks.nl

Voor meer informatie en

prijzen kijk op onze website

of neem contact met ons op.

• BESTELWAGENS
 MET OF ZONDER
 LAADKLEP

• ZWARE
 BAKWAGENS

• TREKKERS

• TRAILERS
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Een vraag: wie van de ouders doet de voetbal-
wastas? Meneer of mevrouw? Dit is de 
Alblasserwaard, neem dat even mee…  
Zonder een enquête de deur uit te doen schat  
ik 91 % keer zij. We kunnen verder rekenen.

Het verwerken van de wastas is gewoon  
een wekelijks wederkerende belasting van  
de mama’s. Klaar.

Welke terroronderdelen bevat zo’n tas:
•  Soms blijkt alle kleding van een compleet  

elftal er in te zitten;
• Nooit die sokken uitgeslagen;
•  Schoenen met een kuub aarde gewoon  

bij de rest van de kleding;
•  Schone reservekleding kan nu ook de Miele in
•  Je ziet zijn onderboek toen het hem dun door 

diezelfde broek liep bij het aanschouwen van 
de tegenstander;

• Dit zijn jouw sokken niet;
• Shampooflesje weer opengegaan;
•  Je zou die ouwe lege flesjes, bidonnen, blikjes 

er wellicht een keer uit kunnen halen;
•  Aan het eind van het seizoen ga je liever in een 

riool werken dan die tas openen.

Maar geen gezeur maandag -wasdag- tegen  
de buurvrouw bij de waslijn. 
  

“ Nee het was echt een leuke wedstrijd hoor,  
ondanks de regen.” 

 

“ Zekers, vond ik ook, zullen we trouwens  
de shirts ruilen?”

 

 “ O ja ik zie het nu ook, haha, ze kunnen  
de 6 en de 9 niet uit elkaar houden joh…!”

Henk, Kees, Roosje, Jean-Paul: je voetbaltasje 
staat weer klaar hoor, alles is schoon….

De wapperende schone voetbalgoedjes zijn 
een ode aan de vrouwen die ook al die kinderen 
moesten baren. HET IS ONGELIJK VERDEELD IN 
DE WERELD en zeker in voetballand.

de wastas

©BvdW



samen ondernemen

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

Haal méér uit uw onderneming
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.

Waar kwaliteit heel gewoon is!!!

Prinsengracht 36 Raadhuisplein 1C

4233 EW  Ameide 4231 BZ  Meerkerk

Tel: 0183-512251 Tel: 0183-701093

www.irenesambachtelijkebakkerswinkel.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

“Altijd en 
      overal bereikbaar”

 VPS Hosting, Linux 
webhosting, Windows 
webhosting, Advanced 

webhosting, E-mail hosting, 
Office 365 oplossingen, 
Anti Spam oplossingen

Tel.  06 -  227 905 89  •  www.hostingstar.nl

 BOUWPLANNEN ?
UNIEK IN NEDERLAND | 800 M2 BOUWINSPIRATIE

Energieweg 17 Meerkerk | 0183-351334 | www.thuisinbouwen.nl

WIJ ONTZORGEN U, VAN START BOUW TOT EN MET OPLEVERING!
Kijk op onze site voor de openingstijden
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Energieweg 21
4231 DJ MEERKERK

T  0183-351150
E  info@stravers.com
I  www.stravers.com

Al 50 jaar bekend en vertrouwd

Loodgieterswerk

Centrale verwarming

Dakbedekking

Ventilatietechniek

Airconditioning

Zinkwerk

Sanitair

Warmtepomp

Duurzame energie

Regeltechniek

Zonne-energie

Bij Stravers kunt u terecht voor al uw installatiewerk, 
maar ook voor service en onderhoud van bijvoorbeeld 
uw CV of koelinstallaties. We helpen u ook graag om uw 
investering in zonne-energie te verwezenlijken.

Door middel van bijscholing blijven onze installateurs 
op de hoogte van de nieuwste, duurzame technieken 
en installaties.

Installatiebedrijf Stravers is het alom bekende en 
vertrouwde allround installatiebedrijf uit de regio. 
Wij zorgen er al sinds 1966 voor dat u er warmpjes 
bij zit (of juist lekker koel). Zowel thuis als op de zaak. 
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ACTUALITEITEN

Onder deskundige begeleiding 
van Nico Mulders leverde ze 
een aantal jaren geleden een 
heus veiligheidsplan op, tevens 
de afstudeerscriptie van haar 
opleiding Veiligheidskunde. Van 
het een kwam het ander, want 
sinds 2016 heeft Lindy Vonk een 
nieuwe taak; coördineren van 
vrijwilligers en bewaken van het 
veiligheidsplan.

“Voetbal is er bij mij met de 
paplepel ingegoten. Mijn vader Arie 
was immers zo’n 50 jaar geleden 
de goaltjesdief van het eerste 
elftal. Samen met Bert Mourik, Cor 
Bot, Cees en Piet Vink voetbalde 
hij nog op het oude terrein aan 
de Scheepjesbrug. Maar ook later 
onder de watertoren en op het 
huidige complex maakte mijn vader 
regelmatig een doelpunt. Zelf heb 
ik nooit gevoetbald. Ik was meer 
van het zwemmen, turnen en 
badminton.”

Supporter was ze wel. “Samen 
met Jessica Tukker stond ik, op 
kaplaarsjes en in trainingspakje, 
langs de lijn. Later toen mijn vader 
in het zevende ging voetballen met 
mannen als Ben Versluis en Arie de 
Stigter bleef ik toeschouwer. Onder 
de voorwaarde dat het wel moest 
passen in mijn kantinerooster…”

Het brugje is geslagen. “Met Nely 
Versluis en Carla Vermeer stond ik 
in de keuken. Vanaf 11.00 uur. Na 
het schoonmaken van de kantine, 
ging het lampje rond 20.00 uur wel 
uit. Vrijwilligers zijn ontzettend 
belangrijk voor een club, dus ook 
bij SV Meerkerk. Een sportclub 
moet je sturen als een vereniging, 
maar leiden als een bedrijf. Daarom 
moet het veilig zijn. Niet alleen 
voor de sporter en de supporter, 
maar zeer zeker voor de vrijwilliger. 
En inmiddels ben ik er wel achter, 
dat er nog veel winst te behalen is 
op ’t Hoog.”

©TS 53

‘VRIJWILLIGERS 
ZIJN ONTZETTEND 
BELANGRIJK VOOR 
EEN CLUB’



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 !
TOLSTRAAT 17, MEERKERK | BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP: WWW.ZWI JNENBURGMODE.NL 

ZO...ZO...

STOER
WERKJE

ZWIJNENBURG ZEKER.

Den Otter Aannemersbedrijf • Pr. Marijkeweg 20 • 4231 BS Meerkerk 
Tel. 06 - 415 450 75 • info@denotterbv.com 

Den Otter Aannemersbedrijf • Pr. Marijkeweg 20 • 4231 BS Meerkerk 
Tel. 06 - 415 450 75 • info@denotterbv.com 



Sharing flexibility
InfraRentals

Gorinchemsestraat 33A • 4231 BE Meerkerk 

T. +31 183 56 26 23 • F. +31 183 56 28 49 • E. info@infrarentals.com www.infrarentals.nl

InfraRentals is gespecialiseerd in de verhuur, verkoop en/of terugkoop van: 
Damwanden • ABI makelaarstelling • Trilblokken en Aggregaten • Balken 
Buizen • Houten schotten • Rijplaten.

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

Sharing fl exibility
InfraRentals

“Vaak moet 
   er iets gebeuren
     voordat er 
       iets gebeurt”     

    Johan Cruijff

Cruijff is twaalf jaar wanneer zijn vader sterft en deze gebeurtenis 

wordt het grote drama van zijn leven. Hij is te onrustig voor de 

schoolbanken, maar kan zijn energie kwijt in het voetbal. Op het 

veld, maar ook daarbuiten, is Cruijff zijn tijd vooruit. Cruijff is een 

pionier, die de weg heeft vrijgemaakt voor volgende generaties.

Het verdriet om het overlijden van een geliefd persoon kunnen  

we niet wegnemen. Wel kunnen wij u de ruimte geven om uw gevoel 

te uitten zoals dit bij u past. Zodat het afscheid wordt zoals dit bij  

u past. De begeleiding die wij u bij iemands afscheid bieden, 

is een op een; ‘niets moet, alles mag’. Ieders afscheid is uniek,  

de herinnering groots.

Meerkerk   |   0183 - 35 40 39   |   info@de-stilte.com   |   www.de-stilte.com
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