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VOORWOORD

HOOG
R A N D J E  B U I T E N S P E L
Heerlijk toch die lange zomerstop, even geen voetbal en alle randzaken die daar bij horen. 
Dan ineens wordt duidelijk dat het heel wat vraagt om de club draaiende te houden. Even 
niet trainen, geen onderhoud, bardienst, schoonmaak, derde helft, vergaderingen etc. etc. 
Maar na een paar maanden begint het gemis weer te groeien. Zie ik in de Plus de harde kern 
supporters met een bedrukt gezicht op zaterdagmiddag achter een boodschappenwagentje. 
Of mensen die op het verlaten voetbalterrein kijken of het gras wel wil groeien met die 
droogte.

Kortom die lange zomerstop maakt duidelijk dat we er weer zin in hebben. Het gaat weer 
beginnen!! En we gaan een pracht seizoen tegemoet. Sportief voor het 1e kan het niet beter. 
Allemaal mooie derby’s, dat wordt genieten met veel publiek. En met zo’n selectie en een 
ervaren trainer zit nacompetitie voor een plaats in de 2e klasse er zo maar in. Om maar niet 
te spreken over de goede kansen voor het 2e en de andere senioren en jeugdteams. Of leg 
ik er nu teveel druk op? Want het blijft maar een spelletje, dat we wel willen winnen!! Wat 
hebben we nog meer te verwachten in het nieuwe seizoen? Een nieuwe vrijwilliger van het 
jaar verkiezing waar iedereen tegen is. Begrijpelijk, want iedereen verdient elk jaar die prijs. 
Maar als Ruud het is dan zijn we het weer eens.

Ja en nu wordt het sentimenteel: het laatste seizoen op ‘t Hoog. Dat vraagt om anekdotes, 
mooie herinneringen en de gedachte “vroeger was alles beter”. Laten we de historie van 
‘t Hoog koesteren en genieten van het laatste seizoen. Voor elke bezoekende club een 
afscheidswedstrijd. Het laatste seizoen met bierflesjes, maar straks gelukkig wel een vat 
van 10.000 liter. En ja, ik durf het amper op te schrijven, ook het laatste seizoen op een wat 
hobbelig hoofdveld maar wel met echt gras. Geniet ervan en neem aan het eind van het 
seizoen gerust een stukje mee voor in de eigen tuin. En er staan volop mooie activiteiten op 
het programma, van derde helften tot een afscheidsfeestweek aan toe. 

Waar nu een grote open zandvlakte ligt, daar gaat het komend seizoen gebeuren. Het 
realiseren van de mooiste voetbalaccommodatie in de streek en verre omgeving. Met elkaar 
nog een hele klus te klaren, maar straks kunnen we trots zijn op de nieuwe accommodatie van 
ons aller SV Meerkerk.

Laten we er met elkaar een mooi seizoen van maken: spelers, begeleiders, vrijwilligers 
en supporters. Laten we allemaal een stapje extra doen, onze nek uitsteken om de club 
springlevend te houden. Neem initiatief, toon je betrokken, zoek de grenzen op en sta gerust 
randje buitenspel.

Overigens staat niemand echt buitenspel, want de vereniging is van ons allemaal!!

Sjaak Versluis
Voorzitter SV Meerkerk
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DE TRAINER

Opgegroeid in Landsmeer iets ten noorden van Amsterdam, 
werd hij lid bij de plaatselijke voetbalvereniging IVV. “Op mijn 
vijftiende stond ik al in het eerste elftal met oud-coryfeeën 
van onder andere Telstar en FC Amsterdam. Zij tipten Telstar-
trainer Fred André, maar ik was nog te jong. Twee jaar later 
maakte ik wel de overstap naar Velsen.”

En toen ging het snel met Gerrie. “Na drie seizoenen Emmen 
en prima wedstrijden tegen Sc Heerenveen stonden Fritz 
Korbach en Riemer van der Velde op de stoep. Bij mijn 
overgang naar Emmen verklaarden mijn familie en kennissen 
mijn vriendin en mij voor gek om naar het noorden te 
verhuizen, maar de Duitse warenhuizen lagen om de hoek en 
dus hadden wij regelmatig Amsterdammers op bezoek.”

Bekerfinale
Het beviel de Schaapjes ook goed. “Mijn sportieve 
hoogtepunt was de bekerfinale met Heerenveen tegen 
Ajax. We verloren met 6-2, maar wat een happening. Het 
was jammer dat PSV kampioen werd, anders hadden we 
als verliezend finalist in Europa gevoetbald. Maar het 
kampioenschap van de Eerste Divisie vergoedde veel”, 
herinnert Gerrie zich de finale in 1990 nog heel goed. 
Samen met Erik Tammer, Erik Regtop, Maarten de Jong en 
Gert-Jan Verbeek voetbalde hij tegen niemand minder dan 
Edwin van der Sar, de gebroeders Frank en Ronald de Boer, 
Marc Overmars, Dennis Bergkamp, Edgar Davids en Danny 
Blind.

Na een jaar in de Eredivisie en een Friese aanbieding op 
zak, zakte het gezin Schaap toch af naar het zuiden. “Mijn 
vrouw had voor haar werk op de Binnendieze gevaren en 
een Bossche bol bij Jan de Groot gegeten, die was verkocht. 
Haha. Vervolgens heb ik bij TOP Oss, FC Den Bosch en VVV 
gespeeld.”

Als vlijtige buitenspeler, is op Wikipedia te lezen. “Mijn rug 
begon op te spelen, de vele kraakbehandelingen tijdens 
mijn carrière eisten hun tol. Ik ben gedeeltelijk afgekeurd 
en kan mijn werk als directie- en taxichauffeur met mate 
uitoefenen. Je ziet mij dan ook altijd naast de dug-out staan.”

En dat doet Gerrie al een flink aantal jaren. Hij begon 
zijn trainersloopbaan begin van deze eeuw bij Hedel. 
“Een vierdeklasser zondag, waar ik heel veel heb geleerd. 
Aanvankelijk krabde ik mij achter de oren en schrok van het 
niveau. Maar ik kan het iedereen aanraden. Je kan bij zo’n 
cluppie nergens op terugvallen. Je moet alles zelf doen. 
Van ballen oppompen tot hesjes rapen. Een geweldige 
leerschool.”

Altijd lastig
Om een lang verhaal kort te maken; via FC Den Bosch,  
FC Omniworld, HSV de Zuidvogels, NIVO Sparta, Roda Boys, 
VVGZ en Leerdam Sport is het ervaren voetbaldier bij ons 
beland. “Na een positief appje van mijn oud-speler Dick 
Kooijman heb ik gesolliciteerd. Thuis had je geen kind aan  
SV Meerkerk, maar op eigen terrein was het altijd lastig.”

Gerrie beseft dat er andere tijden zijn op ’t Hoog. “Na jaren 
in de tweede klas en zelfs een jaartje in de eerste klas, doen 
we nu een stapje terug. Ik ga het zien, samen met mijn 
assistent Arwin van Dijk ga ik het ervaren hoever we kunnen 
komen. Onze omgeving zal onze ambitie willen bepalen, 
maar gelukkig doen we dat zelf. Ik wil altijd winnen en dus 
kampioen worden. Helaas lukt dat niet altijd en dus zullen 
we de ambities moeten aanpassen. Als de spelers vierde of 
vijfde willen eindigen, dan is dat voor mij de ondergrens. Aan 
Arwin en mij de schone taak om daar een schepje bovenop te 
doen en misschien te streven naar plek 2 of 3 danwel mee te 
doen om een periodetitel.”

Onze nieuwe hoofdtrainer heeft een dijk van een CV; vijftien seizoenen en meer dan  

400 wedstrijden in het betaald voetbal. “Ik mag dan ook niet klagen”, begint Gerrie  

Schaap (53) het interview voor HOOG 5.0. 

GERRIE SCHAAP: “ONZE OMGEVING ZAL ONZE AMBITIE 
WILLEN BEPALEN, MAAR GELUKKIG DOEN WE DAT ZELF”

©TS
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Op deze grote zandvlakte achter 
ons huidige onderkomen zal 
dit seizoen een prachtcomplex 
verschijnen. Een accommodatie 
twee verdiepingen hoog, half 
verzonken in een heuvel.

Het ontwerp is prachtig aangepast 
aan de landelijke omgeving. Met 
twee kunstgrasvelden maar ook 
nog eentje met echt gras.

Het gebouw wordt duurzaam 
en energieneutraal gebouwd. 
En waarschijnlijk de eerste 
vereniging in Nederland met de 
bestuurstafel in de kantine. Grote 
tanks kelderbier, geen gesjouw 
meer met fusten, gewoon de dorst 
lessen. En zo is er nog veel meer.

Zomer 2019 gaan we het zien; de 
mooiste accommodatie van de 
streek en verre omgeving.

DE MOOISTE ACCOMMODATIE VAN DE STREEK

ACTUALITEITEN

BIJ SV MEERKERK IS IEDEREEN WELKOM, 
WIE JE OOK BENT EN WAT VOOR SHIRT JE OOK DRAAGT!
Met dank aan de rivaliserende regioclubs uit 3e Klasse C - seizoen ‘18/’19 - voor het lenen van hun shirts: 
Schelluinen, v.v. Ameide, ASV Arkel, VVAC, SVW en Unitas.
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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 • Hydraulisch stempelraam systeem
Stillworker ZU100.

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

Sharing fl exibility
InfraRentals
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Iets te vieren?
Wilt u een bruiloft geven, een verjaardag vieren 

of zoekt u een goede vergaderlocatie? Kom dan 

naar dorpshuis De Linde! Neem contact op om 

uw wensen met ons door te nemen.

Voor ieder gezelschap de juiste locatie!

Lindenstraat 1, 4231 DT Meerkerk  |  T 0183-352734  |  M 06-55326166  |  www.delindemeerkerk.nl

Iets te vieren?
Wilt u een bruiloft geven, een verjaardag vieren 

of zoekt u een goede vergaderlocatie? Kom dan 

naar dorpshuis De Linde! Neem contact op om 

uw wensen met ons door te nemen.

Voor ieder gezelschap de juiste locatie!

Lindenstraat 1, 4231 DT Meerkerk  |  T 0183-352734  |  M 06-55326166  |  www.delindemeerkerk.nl

Wilt u een bruiloft geven, een verjaardag vieren of zoekt u een goede 
vergaderlocatie? Kom dan naar dorpshuis De Linde! Neem contact op 
om uw wensen met ons door te nemen.

Voor ieder gezelschap de juiste locatie!

Foreco Houtconstructies B.V. 

Adres: De Vort 1, 4225 SH Noordeloos 

Postbus 472, 4220 AL Gorinchem 

Tel. +31 183 58 25 56

E-mail: info@forecohoutconstructies.nl

Internet: www.forecohoutconstructies.nl

• Prefab Bergingen

• Prefab Garages

• Gevelmontage

• Pergola’s en Carports

• Vlonders en terassen

• Erfafscheidingen

advertentie FHC 204mm x 84 mm.indd   1 20-7-2018   8:59:00
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“We hebben er meer structuur en vooral een lange 
termijnvisie ingebracht”, start Lex (onlangs 44 jaar 
geworden) het interview. “Met alle respect, tot voor een 
aantal jaren terug waren er niet veel sponsormogelijkheden 
bij SV Meerkerk. Met een shirtje, een reclamebord en een 
wedstrijdbal hield het wel op. Ongestructureerd werd er af 
en toe een incidentele gift gedaan. Dat moest anders.”
En het lukte Lex cs. Al snel werd de commissie uitgebreid 
met Rudy van Kerkwijk, die verantwoordelijk werd voor de 
sponsoring van kleding. Ad Verhoef, Meerkerker pur sang 
en bekend ondernemer, werd toegevoegd aan het selecte 
gezelschap. 

“Het was heel belangrijk om iemand uit het dorp in de 
commissie te hebben. Ik woonde nog niet zo lang in 
Meerkerk en had nog geen netwerk opgebouwd”, weet 
Lex, die niet veel later Patricia Versluis en Anja Sprong liet 
instromen. “We hebben een goed team, dat heel dankbaar 
werk verricht.”

SV Noordeloos
Zelf groeide hij op in Noordeloos, speelde jaren voor de 
plaatselijke SV en maakte op zijn 30e de overstap naar onze 
SV. “Maar toen ik kwam, ging het wel gelijk goed.” Lex lacht 
“Onder John Vink promoveerden we zelfs naar de eerste klas. 
Ik kende mijn rol, want ik was niet meer de spelbepalende 
speler op het middenveld. Met sterke generatiegenoten 
moest ik zelfs wachten op een basisplaats. Geen probleem, 
want ook het tweede elftal speelde op niveau in de reserve 
hoofdklasse. Toen Albert ‘Appie’ Zwijnenburg ernstig 
geblesseerd raakte, kreeg ik mijn kans.”

Lex bouwde af in het vierde elftal, werd ook leider. Samen 
met Meerkerkse Jantine kreeg hij twee dochters en toen ook 
zijn maatschappelijke carrière meer en meer tijd vergde, hing 
hij de kicksen aan de wilgen. “Ik had ze net opgeborgen en ik 
zat in de sponsorcommissie. We hebben eerst de inkoopkant 

bekeken en kwamen al snel tot de constatering dat er wel 
erg veel geld aan kleding werd uitgegeven. Na een jaar 
hadden we het op de rit en konden we ons concentreren op 
het echte werk. Ik wil niet spreken over reorganiseren, maar 
we gingen het wel anders doen. De lange termijn politiek 
is, net als bij een bedrijf, belangrijk. We introduceerden 
sponsorpakketten van 500 tot 4.000 Euro, maar waarbij ook 
plaats is voor de kleine portemonnee. Een adverteerder 
in het programmablaadje of op een fietsenrek is net zo 
belangrijk.”

Nieuw complex
Dat geldt straks ook voor het nieuwe complex. “We zijn in 
afwachting van het wensenpakket van het hoofdbestuur 
en de bouwcommissie. Vervolgens gaan wij op zoek naar 
sponsors voor de kleedlokalen, de keuken, de bestuurskamer, 
de bar en de krukken. Maar ook voor particulieren zijn er 
mogelijkheden, een douchekop of een tegel op het terras. 
Alles is te koop. Kortom; volop kansen voor sponsoring op 
het nieuwe complex. Iedereen die weleens is verhuisd, weet 
dat een verhuizing geld kost. We hebben veel nodig, want de 
gemeente betaalt niet alles.”

Wim Kieft
Tot slot kijkt Lex uit naar het eerste lustrum van de 
presentatiegids HOOG en uiteraard de sponsoravond op 
woensdag 26 september met Wim Kieft als gastspreker. 
“Al jaren willen we iets terug doen voor onze sponsors. Het 
bezoeken van een bekerwedstrijd van het Eerste elftal en 
daarna in de kantine een hapje en een drankje nuttigen, 
had niet het gewenste resultaat. Met de geboorte van 
HOOG, ontstond ook het idee om bij de presentatie van 
het blad gelijk de selectie te presenteren en een bekende 
Nederlander uit te nodigen. Onder leiding van presentator 
Jan Dirk Stouten is dat een schot in de roos. Dat houden we 
erin.”

Lex Vonk nam een jaar of zes geleden het stokje over van Teus Hakkesteegt. Samen met 
good old Otto Ouwerkerk gooide hij de Sponsorcommissie over een compleet andere 
boeg. Met succes.

SPONSORCOMMISSIE

©TS
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Lokale en betrokken kinderopvang
in de gemeente Vijfheerenlanden en in Asperen

kinderdagverblijven – peuterspeelgroepen

buitenschoolse opvang – gastouderopvang

www.skcn.nl(0345) 639 555
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ACTUALITEITEN

Math Rademackers? Bij ons is hij beter 
bekend als Matti Boegatti, je weet wel de 
man met de enige echte visjes schoenen 
en al twee jaar op rij de kers op de taart 
bij het Jan van Ooijen toernooi. 

Math, woonachtig in het Limburgse 
Nuth, is al 35 jaar zanger/gitarist. 
Hij had in eerste instantie niets met 
Nederlandstalige muziek, maar kreeg 
zoveel lol op de bühne en de interactie 
met het publiek. En de typetjes die hij 
ontwikkelde waren een regelrechte hit. 
Het concept Matti Boegatti met zijn 
plat Amsterdamse liedjes neemt geen 
genoegen met een standaard outfit, die 
iedere carnavalswinkel verkoopt. Nee,  
het moet net als zijn optredens uniek zijn. 

Maar hoe komt Matti Boegatti in Meerkerk 
terecht? Tijdens het Smartlappenfestival 
in Utrecht spotte hij in het publiek de 
broer van Frans Duijts. Bij ons beter bekend 
als Piet Veen. Piet lachte erom, dronk 
samen met zijn vrienden een paar biertjes 
en genoot van de avond. Later werd Piet 
weer aangesproken als de broer van Frans 
Duijts, het had bij meer bezoekers indruk 
gemaakt die avond. Toen belde Piet Matti 
op en zei: “Jij moet op onze 25-jarige 
bruiloft optreden.” Matti had geen idee 
wie hij aan de lijn had. Tot Piet zei: “Ik 
ben de broer van Frans Duijts.” Zowel het 
bruiloftsfeest als de vervolgoptredens in 
de kantine waren een groot succes. Matti 
Boegatti zit in onze geel/zwarte harten. 
Bij de geboorte van Math’s dochter Gigi 
ontving hij een rompertje uit Meerkerk. 
Toen was de verkering aan! 

In 2017 werd het JvO toernooi voor het 
eerst georganiseerd. Een seniorentoernooi 
met teams uit de regio en aansluitend een 
feest met optreden van Matti Boegatti. 
Matti voelt zich gelijk weer thuis in 
Meerkerk; improviseert de prijsuitreiking, 
zingt duetten, danst en feest met 
iedereen. 

ER ZIJN SPECIALE 
PLEKJES WAAR JE 
ÉÉN KEER PER JAAR 
GRAAG KOMT!

©PV
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Voor de pas 21-jarige voorhoede-
speler is SV Meerkerk al zijn vierde 
vereniging. Bovendien speelde Paul 
twee keer voor GJS en Schellluinen, 
maar ook bij Heukelum was hij 
actief. 

“Vorig jaar zocht ik voor mijn 
MBO opleiding aan de Utrechtse 
Sportacademie een stageplaats. 
Hier was er plek bij de JO13-1. Het 
is mij goed bevallen. Zo goed zelfs 
dat ik komend seizoen het elftal 
ook weer mag begeleiden en ik hier 
kom voetballen”, weet Paul, die het 
jeugdteam keurig wist te handhaven 
in de best wel zware derde klas.

In Schelluinen, waar zijn vader het 
tweede elftal traint, was hij een 
beetje uitgekeken. “Het klikte niet 
meer zo met de hoofdtrainer en de 
motivatie werd steeds minder. En 
toen Arwin van Dijk mij vroeg of ik 
zin had om hier te komen voetballen 
begon het weer te kriebelen en 
dacht ik ‘waarom niet?’”

Hij is een echte voorhoedespeler. 
“Het liefst ben ik de lopende 
spits achter of rond die andere 
voorhoedespeler. Maar in een 
driespitsensysteem, kun jij mij ook 
als buitenspeler opstellen. Geen 
enkel probleem. Het wordt in ieder 
geval een hele mooie competitie, 
maar voor ons wel een lastige. 
Met veel regionale clubs, die veel 
kwaliteit hebben toegevoegd aan 
hun selecties”, denkt Paul, die 
zijn loopbaan als internationaal 
fotomodel op een laag pitje heeft 
gezet. 

“Op zich wel jammer, want lopen op 
de catwalk in Milaan en Rome is leuk 
werk. Maar ik heb het nu te druk 
met school en SV Meerkerk…”

PAUL LUZINEAU 
VOORSPELT EEN 
HELE MOOIE, 
MAAR LASTIGE 
COMPETITIE

©TS
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Als junior kwam hij van SteDoCo 
naar onze club. Na twee seizoenen 
in de junioren en twee bij de 
senioren, verliet Tim ’t Hoog 
en koos er in 2014 voor om met 
vrienden bij vv Schelluinen te gaan 
voetballen. Vier jaar later is hij 
weer terug.

“Met Schelluinen is niks mis, maar 
Meerkerk is toch anders. Hier 
zijn we één team en geen vier 
afzonderlijke ploegjes in een elftal”, 
verklaart Tim zijn terugkeer, die 
ooit na afloop van een training zijn 
huidige vriendin (de Meerkerkse 
Naomi Slingerland) ontmoette.
“Zij voetbalde, net als ik, in de jeugd. 
We wonen alweer een tijdje samen 
in Hoornaar”, glimlacht Tim (25), die 
naast zijn voetbalmaten, ook zijn 
oudste broer Dico zag vertrekken op 
Scalune.

“Bij Schelluinen ben ik van lieverlee 
naar de rechtsbackpositie verhuisd. 
Dat zou hier ook een optie zijn, nu 
Jacco van Zessen heeft aangegeven 
door zijn eigen bedrijf minder te 
kunnen trainen. Maar ik speel liever 
op ‘6’, zoals vroeger in de jeugd en 
bij het tweede elftal. Ik zal de strijd 
aan moeten gaan met niemand 
minder dan Theo van Zessen”, weet 
de werkvoorbereider van Foreco 
uit Noordeloos, gespecialiseerd 
in houten bergingen, carports en 
gevelbekleding.

“Ik heb er zin in, want we spelen 
in een hele mooie competitie. 
Tegen veel regioclubs gaat het 
leuk worden. Ook tegen mijn oude 
cluppie Schelluinen, waar veel 
nieuwe spelers moeten worden 
ingepast. Ik ben benieuwd. Daar 
hebben wij geen last van, want 
vanuit het verleden weet ik dat 
we op voorhand een hecht team 
vormen. Mits we luisteren naar 
ervaren spelers als Sander Vink, 
Gert-Jan Koekkoek, Dick Kooijman 
en Theo van Zessen.”

TIM DE JONG 
IS BACK IN TOWN

©TS
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Vanaf 1 maart jongstleden loopt Michel de Ridder rond op  
’t Hoog. Hij solliciteerde in de winterstop als B-trainer, maar door het 
plotselinge vertrek van Ron van Kooten stroomde hij eerder in. “Met 
nog twaalf wedstrijden te gaan en onderaanstaand was dat best een 
risico. Maar ondanks dat we zijn gedegradeerd, hebben we met z’n allen 
toch het een en ander bereikt. De stijgende lijn zit er in ieder geval in. 
De trainingsopkomst is verbeterd en de jongens zijn weer gemotiveerd. 
Er zit weer energie in de groep. Een goede basis voor het aanstaande 
voetbalseizoen”, vindt Michel, die als jeugdspeler alweer zo’n 40 jaar 
geleden voor het eerst kennismaakte met ’t Hoog.

De 55-jarige medewerker customer service bij Certis Europe BV, 
een bedrijf uit Maarssen gespecialiseerd in gewasbestrijding, weet 

waarover hij praat. “Na mijn voetballoopbaan als doelman van JSV uit 
Nieuwegein en zelfs een jaartje reservekeeper van het roemruchte 
Elinkwijk, haalde ik mijn trainerspapieren. Ik mag tot en met de 
tweede klas trainen en heb dat ook gedaan. Zo was ik hoofdtrainer bij 
Zwaluwen Vooruit, De Meern, Delta Sports, FC De Bilt en Lopik.”

Op een gegeven moment werd de spoeling dunner. “Er zijn meer 
trainers dan clubs. Na een aantal reserveteams, kwam ik in contact 
met Bert Breijer die voor SV Meerkerk 2 een trainer zocht. Ik heb er 
geen spijt van. De vereniging is een echte dorpsclub, waar spelers en 
vrijwilligers nog tijd en energie willen steken in de club en zichzelf. Ik 
heb er dan ook alle vertrouwen in, dat we als vereniging een nieuwe en 
vooral goede start gaan maken.”

HET BEVALT MICHEL 
DE RIDDER PRIMA 
BIJ ONZE DORPSCLUB

ACTUALITEITEN

SV MEERKERK OP Z’N BEST 

In december 2017 kwam Het Element Amersfoort als één team in actie 
voor de ernstig zieke Zoë Stapert. Zij was het gezicht van de KiKa-actie 
ZoëZo. Het verhaal van Zoë die een strijd voert tegen een ernstige 
variant van leukemie, raakte veel mensen. In Meerkerk was dit niet 
anders! Na aankondiging via sociale media heb ik op donderdag en 
zaterdag geld opgehaald, twee uurtjes per dag. 

De wijze waarop Meerkerk geld gaf zal mij voor altijd bijblijven. In veel 
gevallen hoefde ik niet eens te vertellen waarvoor ik geld ophaalde, de 
woorden kanker en leerling waren genoeg. SV Meerkerk werd voor een 
kleine 1.000 euro donateur van ZoëZo! Het ongelofelijke eindbedrag 
van 30.025,00 euro brak alle records!  

Nog nooit haalde een school zoveel geld op voor een goed doel! En 
nog veel belangrijker: met Zoë gaat het stukken beter, zij volgt alweer 
voorzichtig lessen! 

SV Meerkerk: bedankt 
voor jullie warmte en 
betrokkenheid!

Wilco den Tuinder
Het Element 
Amersfoort en  
SVM Meerkerk 1

 

            doneer nu
www.actievoorkika.nl/zoezo-opgeven-is-geen-optie
Hoofdsponsors:

Vrienden van de actie:   Mirjam Vreeswijk  -  Ward Latiers  -  Danny de Graaf
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ACTUALITEITEN

Kees is binnen de jeugd actief als 
begeleider van de jeugdtrainers en 
ook van de stagiairs die bij de club 
meelopen om het trainingsvak te 
leren. 

Tijdens zijn dagelijkse rondje 
met de hond langs de velden viel 
hem op dat binnen de jeugd veel 
goedwillende vrijwilligers zijn die 
jeugdteams trainen. Deze mensen 
zoeken vaak naar oefenstof en hoe 
zinvol training te geven. Tja dan kun 
je twee dingen doen, lekker met 
je hond blijven lopen of je kennis 
inzetten en de jeugdopleiding een 
zetje in de goede richting geven 
door je aan te melden als begeleider.

Tijdens ons gesprek blijkt al snel 
wat Kees toe kan voegen aan de 
jeugdopleiding Hij is een man die op 
de achtergrond blijft en vanuit die 
positie tips en trainingsstof aanreikt 
aan degene die dat wil. Een rol die 
hem past zoals geel-zwart past 
bij SV Meerkerk. Kees brengt het 
voetbalspel terug naar de essentie. 
Waar zo vaak het spel te ingewikkeld 
wordt gemaakt en de basis uit het 
oog wordt verloren, blijft Kees bij de 
kern. Positiespel, vrijlopen en open 
aannemen zijn voetbaltermen die 
veelvuldig vallen. Laat de trainers 
van SV Meerkerk ook open staan 
in de aanname van de tips die Kees 
geeft, wat hij zegt is doordacht en 
gestoeld op jaren lange ervaring!

Neem een zin als: “Een team wordt 
kampioen met een trainer en niet 
met een trainer die zegt: Ik ben 
kampioen geworden met mijn team”. 
Team boven het ego, hoe vaak gaat 
dat niet fout!

KEES VAN DER 
LEEDEN, NESTOR 
EN VLIEGENDE 
KEEP

©AvdW
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Foundation
& Marine
SolutionS
Sheet pileS, Steel pipeS, rental, anchorage, deSign & engineering.

www.Meever.nl

www.tandartspraktijkdewatertoren.nl

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



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

VERKOOP nieuwe bedrijfswagens (licht en zwaar)

IN- EN VERKOOP gebruikte bedrijfswagens 
(import/export)

VERHUUR bedrijfswagens (licht en zwaar)

ONDERHOUD bedrijfswagens (licht en zwaar)

VERKOOP onderdelen (nieuw en gebruikt)

www.ruytertrucks.nl
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De organisatie van het toernooi ligt in de handen van Dick Zaal, 
Graham Prins, Raymond van Hoogdalem en John van der Grijn. 
Tijdens het interview komt naar voren dat het een gemêleerd 
gezelschap is dat elkaar perfect aanvult. In het dagelijks 
leven bekleden ze de functies van commercieel medewerker, 
strepentrekker, blokkenmetselaar en vrachtwagenchauffeur. 
De organisatie van het toernooi vraagt veel op alle vlakken van deze 
mensen en dan blijkt dat Dick zich voornamelijk bezig houdt met de 
invulling van het voetbalgedeelte en de andere drie voornamelijk de 
overige zaken voor hun rekening nemen. Graham stapt gemakkelijk 
bij sponsors binnen en blijkt bijna altijd wel met een deal weer naar 
buiten te gaan. De man waar het toernooi naar is vernoemd kon dit 
ook op onnavolgbare wijze. Verder worden alle taken door iedereen 
opgepakt en geldt het motto: voor elkaar en met elkaar. 

De vrijdagavonden waarop de commissie samen komt, blijken een 
grote waarde te hebben op sociaal vlak. Er wordt altijd afgesloten 
met een drankje waarmee ook het weekend wordt ingeluid. De 
persoonlijke motivatie waarom de mannen zich inzetten blijkt divers 
te zijn. Dick zegt het vooral mooi te vinden als het toernooi een 
reünie functie krijgt voor voetballers uit de regio. Graham vindt 
het prachtig om een groots toernooi op poten te zetten. John en 
Raymond geven aan dat als niemand het doet, er ook nooit iets 
gebeurt. De gezamenlijke overeenkomst in motivatie is dat ze het 
seniorentoernooi misten op Meerkerk, een voetballer weet pas wat 
hij mist als het seniorentoernooi er niet meer is, laten ze optekenen.

De vraag hoeveel mensen betrokken zijn bij het toernooi levert 
mooie verhalen en getallen op. Op de dag van het toernooi zijn er 
50 vrijwilligers in de weer om alles te laten draaien en tijdens de 

opbouw en de afbouw kunnen er nog eens 30 bij worden opgeteld.
Tijdens het toernooi wordt er ‘s ochtends gespeeld door de jeugd, 
er zijn dan ongeveer 300 kinderen die deelnemen. Tel daar dan 
voor begeleiding en ouders nog eens 200 mensen bij op. Aan het 
senioren toernooi wordt ‘s middags deel genomen door 230 man, 
inclusief begeleiding zijn er dan ook 300 man met hun hobby bezig. 
Dan komen daar nog de toeschouwers bij en de mensen die komen 
om de feestavond bij te wonen en dan blijkt dat er rond een uur of 7 
‘s avonds toch rond de 800 man aanwezig is.

Mede door het prachtige weer tijdens de afgelopen editie was er 
wel een leermomentje, rond 17 uur bleek dat van de laatste van de 
16 vaten bier de bodem al in zicht was. Lichte paniek met nog een 
hele avond voor de boeg en niet de verwachting dat de grootste 
dorst bij de feestgangers al over was. Geen probleem voor de 
organisatie, er worden dan wat horeca contacten in de regio gebeld. 
Tijdens het bellen zat Graham al in de auto om langs te gaan bij De 
Linde, Bovekerk en het Dorpshuis in Lexmond, zo doen we dat in een 
dorp. Uiteindelijk stond de teller aan het eind van de avond op 40 
fusten van 50 liter, een slordige 10.000 glaasjes bier.

Op de vraag hoe ze de toekomst van het toernooi zien komen de 
wildste plannen op tafel. Kampvuren, een 3-daagse editie, een 
reuzenrad, kortom het enthousiasme spat eraf bij de mannen. 
Daar zit nog menige vrijdagavond vergaderen in om tot een plan 
te komen, maar dat is deze mannen wel toevertrouwd.

Aan het woord zijn de organisatoren van het Jan van Ooijen toernooi, een toernooi dat inmiddels 
met dikke letters in menig toernooiagenda geschreven wordt bij de clubs uit de regio.

DE MANNEN ACHTER HET JAN VAN OOIJEN TOERNOOI

PORTRET

©AvdW
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“Brederodes, Everdingen, SC Everstein dus, Asperen, daar 
speelde ik tot mijn achttiende zelfs even in het eerste, 
verder Heukelum, LRC Leerdam, Leerdam Sport, HSSC’61, 
Noordeloos, Ameide, Meerkerk, Lekvogels, Sliedrecht, daar 
ken ik ook aan aantal mensen goed, Peursum, SteDoCo 
en Volendam. Voor Lekvogels, HSSC ’61, SteDoCo en SV 
Meerkerk natuurlijk doe ik wel het meest…” grijnst Frans. 
“Ik probeer altijd bij jullie sponsoravond te zijn, waar de 
presentatie van het team en de gids is. Die Jan-Dirk Stouten, 
kletst de boel goed aan elkaar.”

“Ach, als je de intentie hebt om je sponsorgeld terug te 
verdienen, dan moet je dit niet doen. Mogelijk dat uit 
nieuwbouwprojecten, zoals De Weide in Meerkerk of  
Broekgraaf in Leerdam, mensen hier komen om hun spullen 
te kopen voor hun huis en tuin, maar het belangrijkste is 
dat ik van sport hou, zeker van voetbal en schaatsen. Ik zie 
veel bekenden en ook zakenrelaties bij de clubs. Zo is Wim 
den Braven, de technische manager bij SteDoCo een goede 
vriend van mij. Bij Meerkerk ken ik Ad Verhoef dan weer. 
Die doet ook wat sponsoring bij Lekvogels. Ons kent ons.” 
En afrondend met een knipoog: ‘En zo zit jij nu weer hier.’ 
Frans houdt ook van wielrennen en schaatsen. “Ik heb zelfs 
een eigen schaatsteam gehad met Marion van Zuilen en 
Sandra Voetelink”, vertelt Frans met zichtbaar genoegen, 
“Mart Smeets zag Frans de Bruyn op een schaatsmuts staan 
en riep in de uitzending: “Who the f**k is Frans de Bruyn!?”

Velen van ons kennen Frans de Bruyn als de man die 
vanachter zijn bureau in zijn zaak, toen aan de overkant van 
de Rijksweg, niets ontging. “Ik kan tien dingen tegelijk, wat 
dàt betreft lijk ik wel wat op een vrouw…haha!” Hij stuurde 
verder zijn werknemers aan, telefoneerde voortdurend en 
zei desgevraagd, zonder een seconde na te denken, dat 

inslagmoertjes, 10 maal 13 verzinkt, in stelling 18, 3e schap 
lagen. Je liep door een doolhof van stellingen en daar lagen 
de moertjes, 10x13 verzinkt, stelling 18, 3e schap… “Als je 
veel op de zaak bent, weet je ook veel.” 

Als particulier moest je als koopbewijs genoegen nemen 
met een kassabonnetje ter grootte van een postzegel, 
maar ruilen kon altijd. Zo was Frans dan ook weer. 
Zelden ‘nee’ verkopen en zelden niet aanwezig, daar 
hielden de aannemers en hoveniers in de regio van. 
Handelsonderneming Frans de Bruyn werd een begrip. Frans 
die als 22-jarige jongen, een failliet bedrijf overnam van zijn 
toenmalige baas, heeft goed geboerd. 

“Je moet er wel wat voor doen”, zegt Frans. “De mensen 
wisten mij 25 jaar geleden al te vinden van ’s morgens 
zeven uur tot ’s avonds zeven uur. Ik denk dat ik in die ruime 
openingstijden zoals bouwmarkten die nu hanteren, een 
voorloper was. Het is gebeurd dat een klant na 12 uur ’s 
nachts binnen stapte; ik zat nog de boekhouding te doen. 
Die heb ik gewoon geholpen. Net zoals een klant die ’s 
morgens om 5 uur binnenstapte; ik was toevallig vroeg op de 
zaak. 48 uur aan een stuk werken, uit het nachtleven direct 
naar de zaak, dingen die ik nu zeker niet meer doe, maar die 
toen wel voorkwamen. Inmiddels ben ik bijna 60 en ik wil tijd 
overhouden om van het goede van het leven te genieten. 
Een beetje schik maken op de voetbalvelden.”

“Een wedstrijd Lekvogels-Meerkerk, dat is onmogelijk zeiden 
ze in Meerkerk, Lekvogels speelt vierde klas en wij tweede 
klas. Maar het scheelde vorig seizoen verrot weinig of het 
was zover!”, schatert Frans. Je krijgt een klap op de schouder 
en hij gaat weer aan het werk.

Gezeten aan een tafeltje met uitzicht op de voorbeeldtuinen (5000 m2!) van  
zijn bedrijf Steenplaza somt Frans de Bruyn, je ziet hem de regiokaart scannen,  
de voetbalverenigingen op, waar hij als sponsor aan verbonden is. 

‘ONS KENT ONS’



"Samen scoren op de 
woningmarkt" 

Team Hofstede Meerkerk

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

Raadhuisplein 1, 4231 BZ Meerkerk

Marloes Ruben Gerco Nicole

NOORDELOOS



HOOG  •   2018-2019 27

3e klasse C

Alblasserdam 14:30 uur

v.v. Ameide 15:00 uur

ASV Arkel 15:00 uur

De Alblas 15:00 uur

De Zwerver 15:00 uur

Groote Lindt 14:30 uur

v.v. Hardinxveld  14:30 uur

IFC 15:00 uur

SV Meerkerk 14:30 uur

SVW 15:00 uur

Schelluinen 14:30 uur

Streefkerk 14:30 uur

Unitas  15:00 uur

VVAC 15:00 uur

22-09-2018 Alblasserdam - SV Meerkerk

29-09-2018 SV Meerkerk - De Zwerver

06-10-2018 SV Meerkerk - Unitas

13-10-2018 VVAC - SV Meerkerk

20-10-2018 SV Meerkerk - Streefkerk

27-10-2018 De Alblas - SV Meerkerk

03-11-2018 SVW - SV Meerkerk

10-11-2018 inhaal / beker 

17-11-2018 SV Meerkerk - Groote Lindt

24-11-2018 IFC - SV Meerkerk

01-12-2018 SV Meerkerk - Hardinxveld

08-12-2018 Arkel - SV Meerkerk

15-12-2018 SV Meerkerk - Ameide

22-12-2018 inhaal / beker

19-01-2019 Schelluinen - SV Meerkerk

26-01-2019 SV Meerkerk - SVW

02-02-2019 Groote Lindt - SV Meerkerk

09-02-2019 SV Meerkerk - Alblasserdam 

16-02-2019 De Zwerver - SV Meerkerk 

23-02-2019 inhaal / beker

09-03-2019 Streefkerk - SV Meerkerk

16-03-2019 SV Meerkerk - De Alblas

23-03-2019 SV Meerkerk - Schelluinen

30-03-2019 inhaal / beker

06-04-2019 Ameide - SV Meerkerk

13-04-2019 SV Meerkerk - Arkel

20-04-2019 Hardinxveld - SV Meerkerk

27-04-2019 inhaal 

04-05-2019 inhaal / beker 

11-05-2019 SV Meerkerk - IFC

18-05-2019 Unitas - SV Meerkerk

25-05-2019 SV Meerkerk - VVAC

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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Ook voor uw 
hypotheek
Univé Leksprong
Raadhuisplein 2, Leerbroek
0345 62 00 62
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SV Meerkerk 2
2e klasse D

GDC 2 
Woudrichem 2 
Sleeuwijk 2 
Wilhelmina ‘26 2 
SVBLC2
SV Meerkerk 2 
HSSC’61 3
TEC 2
NOAD’32 2
Asperen 2
SC Everstein 2
Blauw Geel’38/
Jumbo 2 

SV Meerkerk JO19-1
2e klasse 

Ameide JO19-1
Altena JO19-1 
Drechtstreek JO19-2 
Lekvogels JO19-1 
HSSC’61 JO19-1 
Heerjansdam JO19-1 
Nieuw-Lekkerland JO19-1 
Pelikaan JO19-2 
Rijsoord JO19-1
SSW JO19-1
SV Meerkerk JO19-1 
Streefkerk JO19-1 

SV Meerkerk 3
4e klasse 

LRC Leerdam 6 
Hardinxveld 6 
Altena 3
GJS 4
Unitas 3 
SteDoCo 3 
Schelluinen 3 
Ameide 4 
Sleeuwijk 4 
Sliedrecht 7
SV Meerkerk 3 

SV Meerkerk MO19-1
2e klasse 

Ach.Veen MO19-1
De Zwerver MO19-1 
Dubbeldam MO19-1 
IFC MO19-2
LRC Leerdam MO19-1 
NOAD’32 MO19-1 
Papendrecht MO19-1 
Peursum MO19-1
SC Emma MO19-1
SV Meerkerk MO19-1 
Sleeuwijk MO19-1 
Streefkerk MO19-1

SV Meerkerk 4
5e klasse 

GRC’14 4 
Brakel 3 
Herovina 3 
Lekvogels 3 
Rhelico 2
SV Meerkerk 4
SC Everstein 4 
Kerkwijk 3 
ASH 3
Tricht 4
GJS 6

SV Meerkerk JO17-1
3e klasse 

ASH JO17-1
Asperen JO17-1
Beesd JO17-1
HSSC’61 JO17-1 
Haaften JO17-1 
Lekvogels JO17-1 
MEC’07 JO17-1
RKTVC JO17-2
SV Meerkerk JO17-1 
Sparta’30 JO17-1 
Teisterbanders JO17-1 
Tricht JO17-2 

SV Meerkerk JO12-1
4e klasse

ASWH JO12-4
Almkerk JO12-1G
Altena JO12-1
De Alblas JO12-4
GJS JO12-3
Groot-Ammers JO12-1 
Hardinxveld JO12-1 
Nieuw-Lekkerland JO12-1 
SV Meerkerk JO12-1 
SVW JO12-2
Sliedrecht JO12-4 
Unitas JO12-4

SV Meerkerk JO7-2
1e klasse 

Arkel JO7-1
GJS JO7-3
Groot-Ammers JO7-1 
Hardinxveld JO7-1 
Heukelum JO7-2 
Peursum JO7-1G

SV Meerkerk MO13-1
2e klasse 

Hardinxveld MO13-1 
Kozakken Boys MO13-1 
Lekvogels MO13-1 
Peursum MO13-1 
Rhelico MO13-1 
SC Everstein MO13-1
Sleeuwijk MO13-1 
SteDoCo MO13-1 
VVAC MO13-1 
Woudrichem MO13-1 
SV Meerkerk MO13-1

SV Meerkerk JO7-1
1e klasse 

Asperen JO7-1
GJS JO7-2
GRC’14 JO7-2
HSSC’61 JO7-1 
Heukelum JO7-1
LRC Leerdam JO7-1

Leerdam Sport’55 JO7-1 
Lekvogels JO7-1 
SJO/BZC’14 JO7-1
SV Meerkerk JO7-1
Unitas JO7-1

SV Meerkerk VE1
1e klasse B

WNC VE1
Peursum VE1 
Alblasserdam VE1 
SteDoCo VE1
GJS VE1
Haaften VE1 
MVV’58 VE1 
Heukelum VE1 
Groot Ammers VE1 
De Alblas VE1
SV Meerkerk VE1
ASWH VE1

SV Meerkerk JO15-1
5e klasse 

Almkerk JO15-2
GJS JO15-3
HSSC’61 JO15-2 
Hardinxveld JO15-4 
Herovina JO15-1 
Heukelum JO15-1 
Kozakken Boys JO15-3 
SV Meerkerk JO15-1 
SV Noordeloos JO15-1 
SVW JO15-2 
SteDoCo JO15-1 
VVAC JO15-2 

SV Meerkerk JO11-1
3e klasse 

Altena JO11-1
Ameide JO11-1
Arkel JO11-1
GJS JO11-3
Kozakken Boys JO11-2 
LRC Leerdam JO11-2
Lekvogels JO1-2 
Oranje Wit JO11-4 
Peursum JO11-1
SV Meerkerk JO11-1 
SteDoCo JO11-2 
VVAC JO11-1

SV Meerkerk JO7-2 
SVW JO7-1
Sliedecht JO7-1 
SteDoCo JO7-1G 
Unitas JO7-2

SV Meerkerk JO13-1
2e klasse 

ST Altena/Almkerk JO13-1 
BZS JO13-1
GJS JO13-1
GRC’14 JO13-1
Leerdam Sport’55 JO13-1 
Lekvogels JO13-1 
MVV’58 JO13-1
SV Meerkerk JO13-1 
SteDoCo JO13-1G 
Teisterbanders JO13-1 
Theole JO13-2 
Woudrichem JO13-1

SV Meerkerk JO10-1
4e klasse 

Ameide JO10-3
Be Ready JO10-1 
Dussense Boys JO10-1 
GJS JO10-4 
Papendrecht JO10-2
SV Meerkerk JO10-1
SV Noordeloos JO10-1 
SVW JO10-2 
Schelluinen JO10-1G 
SteDoCo JO10-1 
Woudrichem JO10-1

SV Meerkerk JO9-1
3e klasse 

Almkerk JO9-1 
Drechtstreek JO9-2 
GRC’14 JO9-1
Groot-Ammers JO9-1 
Kozakken Boys JO9-2 
Lekvogels JO9-1 
Peursum JO9-2
SV Meerkerk JO11-3G
SVW JO9-1 
SteDoCo JO9-2G 
VVAC JO9-2

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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‘Bij ons kan je terecht voor alle soorten fietsen, van een loopfietsje 
tot een quad’, zegt Marijke, de vrouw van Willem van der Leeden, 
altijd te vinden in hun mooie tweewielerwinkel. ‘Maar dan wel 
voor het goede spul’, vult Willem aan, ‘want aan rommel heb ik een 
hekel.’ Een blik in de ruime winkel geeft o.a. de kwaliteitsmerken 
Sparta, Gazelle, Loeki, Sensa en Batavus. Daar zijn heel wat 
Nederlanders fietsend op groot geworden. Fietsen die een stootje 
kunnen hebben.’ En als er dan toch wat is, kunnen de klanten altijd 
bij ons terecht’, vervolgt Marijke en ze hanteert haar favoriete 
slogan: ‘Koop uw spullen bij de man, die het repareren kan.’ Willem 
glimlacht, dat klopt, want repareren doet hij al 30 jaar…

 Burgemeester Sloblaan 3a
 4231 AA Meerkerk
 Tel. 0183 - 352528
  www.vanderleeden.nl

VAN DER LEEDEN 
TWEEWIELERS

De kracht van Tonny de Groot en haar team is, dat ze tussen de 
mensen staan. De wisselwerking tussen de dames en hun klanten 
is uniek. De wensen met een creatieve inslag vertalen naar een 
bijzonder 100% handmade boeket wat past in uw interieur,  
het ideale cadeau is om te geven of juist om iemand een hart onder 
de riem te steken. 

Met elkaar en voor elkaar is een belangrijk motto, we volgen ons 
gevoel en willen u graag in onze winkel inspireren en regelmatig 
opnieuw verrassen met mooie bloemen en woonaccessoires.

We zien u graag bij De Watermolen. 

 Kerkstraat 4
 4231 BX Meerkerk
 Tel. 0183 - 353124 
 www.indewatermolen.nl

AUTHENTIEKE UITSTRALING EN 
TOCH ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Goud Timmer- en Onderhoudsbedrijf is gespecialiseerd in alle 
voorkomende timmer- en onderhoudswerkzaamheden. De voorliefde 
van Peter Goud ligt bij hout, maar de klant is koning en de vraag 
naar kunststof dakkappellen en kozijnen wordt steeds groter. Een 
onderhoudsvriendelijk product met een authentieke uitstraling is wat 
klanten het liefste willen. 

Peter werkt alleen met hoogwaardige producten. Zijn leverancier heeft 
kunststofkozijnen met een uitstraling van hout en de luxe van kunststof. 
Dat is niet alleen bij nieuwbouw een uitkomst, maar ook bij restauraties 
van authentieke oude woningen zijn er talloze mogelijkheden om de 
uitstraling van vroeger te geven en de luxe van nu! 

Rijskadeveld 28 • 4231 DZ Meerkerk
Tel. 0183 - 353101 • www.goud-timmerbedrijf.nl

L IFESTYLE

100% HANDMADE 
BIJ DE WATERMOLEN
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Met ruim 65 jaar ervaring is Unicum, een derde generatie 

familiebedrijf, uw betrouwbare partner en leverancier voor alle 

reiniging, hygiëne, veiligheidsproducten en werkkleding.

Vanuit onze ruime showroom gevestigd in het pittoreske dorpje 

Hagestein in het midden van het land, kunt u bij ons terecht 

voor kwaliteit, aandacht, oprechte intresse en de juiste product 

kennis.

Bent u op zoek naar een leverancier die naar uw wensen luistert. 

En daarbij het juiste advies geeft. Maar óók oog heeft voor mens, 

milieu en verantwoord ondernemen. Neem dan eens vrijblijvend 

contact op.

HOOG  •   2018-2019
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Ferry Verheij en Patricia Versluis
5 jaar HOOG! De makers van HOOG vonden het nu 
tijd om zelf op de plaat te gaan. Als je het niks vindt, 
kan het een troost zijn dat het 5 jaar duurt voor ze 
er weer op staan. Vormtechnisch mogen Patricia 
en Ferry er zelf ook zijn. Maar henzelf gaat het om 
de werkelijkheid vorm te geven. Wie je bent of 
misschien wel hoe goed je bent. 

Het beeld bepaalt veel zo niet alles. We kunnen u 
verzekeren: bij Patricia en Ferry ben je in goede 
handen. Zelfs van een pannenkoek maken ze een 
voetballer.

Bij Caravan Centrum Meerkerk loopt het personeel in 
polo’s en jassen geleverd door Unicum.

HOOG  •   2018-2019

©BvdW
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Theo en Anja Sprong
Schelluinse Theo (VV Schelluinen) en 
Hoogblokladse Anja (SteDoCo) wonen 
met veel plezier in Meerkerk.

Theo schrijft artikelen in HOOG. Anja 
verkoopt de advertenties en is lid van de 
sponsorcommissie.

Unicum heeft in Hagenstein een uitgebreide 
showroom waar klanten kennis kunnen maken 
met het assortiment

HOOG  •   2018-2019
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Verhoef BV gaat voor overalls en 
veiligheidshelmen naar Unicum

HOOG  •   2018-2019

MODE
Ab en Bram
De familie van der Wal was al lid 
van SV Meerkerk toen het nog 
MVV heette. De oorlog moest 
nog beginnen. 

Naast Ab senior is dit is nu 
wat er van over is: Ab en Bram. 
Als voetballen lastig wordt kan 
je er altijd nog over schrijven. 
Ben je er toch nog een beetje bij.

©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 hebben we voor de vijfde keer deze gids kunnen maken. 

Met de komst van het nieuwe complex zijn er nieuwe mogelijkheden. Wij bieden u voor de komende drie jaar de mogelijkheid om 
uw naam aan een van de kleedkamers te verbinden, het materiaalhok of de bestuurskamer. Lokale sponsoring kan ook voordelen 
opleveren voor uw bedrijf! Hiernaast vindt u het sponsormenu van SV Meerkerk voor het seizoen 2018/2019. 

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, Rudy van Kerkwijk, Anja Sprong, Otto Ouwerkerk en Patricia Versluis.

38
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SPONSORING

SPONSORMENU
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Nieuwe complex

1 EHBO ruimte € 250,-

2 Materiaalhok € 500,-

3 Kleedkamer 1 t/m 8 € 1.000,- per kleedkamer

4 Bestuurskamer € 1.500,-

5 Scorebord € 1.500,-

6 Bar € 2.000,-

Contractduur 3 jaar, vooraf te betalen.

Sponsormogelijkheden Sponsorpakketten 
   

nr. omschrijving brons zilver goud platina diamant

1 Fietsenrek (enkelzijdig)  

2 Wedstrijdbal  

3 Banner op website 1 1 1 1 1

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

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

6 Vlag / bannier  1

7 Weefdoek 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

“Ik leer als voorzitter van ‘Terrein en 
Accommodatie’ nu al zoveel van al die 
mensen die onder deze commissie vallen. 
Er zit zoveel kennis bij de groep. 

Of het nu gaat over de velden, de 
gebouwen, de contacten en contracten 
met de gemeente of de firma Agterberg 
die het terrein onderhoudt, man daar kan 
ik zoveel van opsteken! Ik luister vooral en 
heb geen enkele behoefte om te zeggen 
hoe het moet.”

We kennen Mike toch als een vrolijke, 
nou ja zeg maar gerust, flierefluiter.  
110% sportief, maar niet een knaap, die 
tot middernacht de leerboeken geselde. 
Dan had Mike allang een biertje in de 
hand, en dat was dan niet de eerste. Maar 
of het nu door zijn grote liefde Esther is 
(bruidschat…;-)?), of de komende baby,  
of zijn schoonvader Sjaak Versluis, of 
de notie dat je wat moet doen voor 
de vereniging, Mike neemt voluit 
verantwoordelijkheid voor de vereniging 
als bestuurslid. Hij heeft het vooral over 
leren, praktisch leren dan, kijken en 
luisteren naar mensen. Luisteren is een vrij 
schaars goed in deze tijd.

In zijn huidige werk voor het bedrijf 
Herculan in Meerkerk is Mike bezig met 
het verkopen van vloeren voor sporthallen, 
sportaccommodaties of atletiekbanen. 
Daphne Schippers loopt in Papendal 
wel op een baantje van Mike, nou ja van 
het bedrijf waar hij werkzaam is. Mike 
verkoopt vloeren van Johannesburg tot 
Australië. Kijk dan heb je iets met een 
ondergrond voor sporten. Vervolgens is 
het een kleine stap…naar de ondergrond 
van SV Meerkerk en dan ben je plotsklaps 
voorzitter van een commissie. En zeker 
wordt het interessant als het over nieuwe 
(kunststof-)velden gaat. Mike is nog jong 
(30) en vindt een kunststofveld prima. Als 
het maar goed spul is. Als kunststof goed 
genoeg is voor Daphne, dan zal het toch 
ook wel goed zijn voor Arie, Betsy en Henk 
uit Meerkerk? Succes Mike!

KIJKEN EN LUISTEREN

©BvdW
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SUPPORTERS

“We hebben Gijs van Gent achter de hand als vaste chauffeur 
van de supportersauto, mocht de afstand toch een probleem 
zijn”, geeft Piet aan. En wanneer is dat dan jongens? Dat 
blijkt best wel snel aan de hand te zijn. Jan: “Vijf kilometer 
is eigenlijk wel de max. Termei en Arkel is te doen. VVAC, 
hmmm…, SVW en Unitas zouden ze voor het mooie iets om 
moeten leggen.” Piet knijpt wat met de ogen: “Het weer is 
ook belangrijk.” Hoe zit het nou mannen gaan we fietsen of 
niet? “Schrijf maar op”, zegt Gijs, “We hebben de intentie om 
te gaan fietsen.” Intentie, dat vinden de mannen wel een mooi 
woord. 

Kees heeft zich voorbereid: “Ik heb ook anekdotes…” Oké Kees, 
kom er maar in. “Ik heb van Cees Vink, de broer van Piet, een 
armband gekregen, geel-zwart, en die hou ik altijd om. Dag en 
nacht.” Dan ben je wel supporter. “Die armband heeft anders 
weinig geholpen tegen het degraderen”, moppert Jan. Gijs meent 
dat Kees onmisbaar is, met name ook vanwege het oplepelen van 
allerlei feiten, waaronder ook nuttige, zoals de vertrektijden van 
uitwedstrijden.

“Je moet als Feyenoorder heel sterk in je schoenen staan wil je 
wekelijks met deze mannen, allemaal Ajacieden, op pad gaan. 
En ik moet ook nog autorijden van hen”, zucht Gijs. Piet licht 
toe: “Wij stemmen altijd wie moet rijden en dat wordt altijd 
Gijs, onze Feyenoorder.” Dikke pret aan tafel.

Verleden jaar heeft Kees zijn heup gebroken. Gijs: “Ik heb 
toen een andere auto gekocht, want die zware rollator van 
hem moest mee. Binnen een paar maanden had hij die rollator 
niet meer nodig en ik zit nu met die auto!” Kees proest het 
schokschouderend uit met de hand voor de mond. De rest 
heeft ook geen medelijden met Gijs. “Vooruit maar weer, 
weet je wij hebben allemaal wel een beetje dezelfde humor”, 
knipoogt Gijs.

De derde helft is ook een wedstrijd, die voluit gespeeld wordt 
door deze mannen. Jan licht toe: “Analyseren doen we heel 
graag en ik kan je zeggen daar gaat heel veel tijd in zitten. 
Wij doen in de kantine vaak het licht uit. Dat gebeurt zelfs 
wel eens bij uitwedstrijden.” Er zal dus een lampie op de fiets 
moeten… Een ander lichtpunt is volgens Piet dat er altijd wat 
te drinken valt. “Winst vier je met een pilsje en verlies drink 
je ook weg met een pilsje.” “Gijs rijdt toch wel!”, buldert Jan. 
Kantinepraat, daar zijn deze supporters in geoefend. 

Kees komt weer met feiten. “Bij uitwedstrijden van Meerkerk 
1 reed ik eerst met Teunis Boom mee en later met Mort van 
Es. Op een donderdag kreeg ik plotseling een telefoontje 
dat Mort zaterdag niet kon rijden. Ik was totaal de weg kwijt, 
totaal! Kees kijkt alsof het gisteren is gebeurd. Gelukkig kon ik 
met Jan Brand meerijden. Dat was het begin. September 1997, 
ik herhaal sep-tem-ber 1997. Later hebben wij Gijs er nog 
bij genomen…” Het is weer schateren.  Jan: “We slaan geen 
wedstrijd over. Verleden jaar zijn we gedegradeerd, dat was 
heel zwaar. We moesten elkaar na de rust soms uit de kantine 
slepen, maar we stonden langs de lijn.” Gijs denkt na en zegt: 
“Het is toch mooi dat dat je met elkaar op een dorp wat kan 
bereiken, dat je toch tweede klasse hebt gespeeld. En dat kan 
dan ook nog met een hoop gezelligheid.” Piet, gezegend met 
de bijnaam Mister Meerkerk: “Je hebt hier altijd gevoetbald, 
mijn hele familie wel zo’n beetje. Zo’n club blijf je trouw.” 

Voor het eerst in het bestaan van Hoog duurt een interview 
meer dan 4 uur. “Een diepte-interview mag tijd kosten”, 
wordt er gelachen. Het is ver na middernacht inmiddels. 
Als laatsten verlaten ze grappend en grollend de kantine. 
Kantinebeheerders Melvin en Coen, nog steeds op hun post, 
krijgen een goedenacht gewenst. De supporters lopen de stille 
nacht in, op weg naar hun fiets.

Je zal het niet zeggen maar degraderen heeft ook voordelen. Nu blijkt dat in de 3e klasse C 

tegenstanders op fietsafstand te vinden zijn. Voor Ameide, Arkel, VVAC, SVW, Schelluinen, 

Unitas, hoeft de supporter slechts luttele kilometers af te leggen voor een zinderende 

streekderby, inclusief derde helft. De granietharde supporterskern van SV Meerkerk 

bestaande uit Kees Brouwer (53), Gijs van Gent (53), Piet Vink (64) en Jan Brand (59) heeft 

woeste plannen: ze gaan fietsen!

©BvdW

JAN, PIET, KEES EN GIJS GAAN FIETSEN!



Steengoede

Sierbestrating
Waar begint u bij de aanleg van 

een nieuwe tuin ?
Bij Steenplaza Frans de Bruyn 

in Lexmond.

Sierbestrating 
Keramiek
Natuursteen
Stapelelementen
Grind en split
Tuinverlichting
Tuinhout
Tuinverblijven
Vijverbenodigdheden

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

5000 m2
showtuin

Hier slaa
g je altij

d !

Nieuwe Rijksweg 130
4128 BP Lexmond

(0347) 342 150

info@fransdebruyn.nl

www.fransdebruyn.nl



Waar kwaliteit heel gewoon is!!!

Prinsengracht 36 Raadhuisplein 1C

4233 EW  Ameide 4231 BZ  Meerkerk

Tel: 0183-512251 Tel: 0183-701093

www.irenesambachtelijkebakkerswinkel.nl
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“WE MOESTEN ALTIJD ONZE NEUS DICHT DOEN ALS 
WE DOOR MEERKERK REDEN” 
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HOE IS  HET MET?
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“Samen met mijn assistent in opleiding Gert-Jan Koekkoek en leider/
vader Jos van den Dries hadden we een leuk elftal. Een mooie mix 
van studenten en jongens die al een paar jaar werkten”, herinnert 
de afgelopen week 38 jaar geworden Gert-Jan zich. “In een zware 
competitie, want we wisten ons maar ternauwernood te handhaven. 
Nota bene via een beslissingswedstrijd. In de reguliere competitie 
moesten we winnen van Sleeuwijk, na een 1-4 achterstand wonnen 
we met 5-4. Een week later wachtte een beslissingswedstrijd op 
neutraal terrein bij Madese Boys tegen FC Bergen, die door ons 
eenvoudig werd gewonnen. Dankzij een weergaloze Youri.” Naast in 
de inleiding genoemde namen speelden ook Benjamin Baars, Jesse 
Peek en de jonge Jaimy Kooijman in de A1. “We haalden alles uit de 
kast, een inspirerend filmpje van een Amerikaans honkbalteam gaf 
het laatste zetje.”

Laatste wedstrijd
Het was gelijk de laatste wedstrijd van Gert-Jan als trainer op  
’t Hoog. “Ik had gesolliciteerd bij de jeugdopleiding van RKC 
Waalwijk en Willem II. Met succes, ik werd aangenomen. Op 
hangende pootjes had ik een gesprek met het jeugdbestuur. 
Voorzitter Dirk-Jan van Ochten en zijn kompanen Dick Kooijman en 
Piet Vink waren teleurgesteld, maar gunden mij deze schitterende 
kans wel.” En dat werd het. Want Gert-Jan trainde onder andere de 
nu bij FC den Bosch spelende Mats Deijl en Oussama Bouyaghlafen, 
Julian Calor (Sc Cambuur) en Annas Najah (Telstar). “Maar ik heb 
ook de huidige Ajacied en oranje speler Frenkie de Jong getraind. 
Destijds was hij aan de bal al heel sterk, maar hij schoot tekort in de 
omschakeling. Het is meer dan goed gekomen, met hem….”

Back to the roots
Gert-Jan werd noodgedwongen op jonge leeftijd trainer. “Ik speelde 
in het eerste van Ameide, maar raakte telkens geblesseerd. Na 
een operatie aan mijn heupen ging het niet meer. Bij Papendrecht 
had ik voor het eerst een jeugdteam onder mijn hoede. Een aantal 
jaren geleden ben ik overgestapt naar de senioren. Na twee jaar 

Sc ’t Zandt in mijn woonplaats Tilburg, ben ik afgelopen augustus 
begonnen aan mijn vierde seizoen bij Ameide. We spelen in een 
geweldige regionale competitie, het voelt als back to the roots!”
De gymdocent, vader van zoon Raf (7) en dochter Belle (5), doelt 
op de vele derby’s. “Het afgelopen seizoen speelden we vaak tegen 
Dordtse ploegen en dat ligt ons toch minder. Weer voetballen tegen 
verenigingen als Arkel, Unitas, SVW, VVAC en natuurlijk Meerkerk 
is heerlijk. Niet alleen voor de trainers, maar ook voor de spelers 
en zeker voor de supporters. Net als Meerkerk moeten wij in het 
linker rijtje kunnen eindigen. De spelers halende, ik wil het niet 
hebben over betalende, clubs zoals Alblasserdam, De Zwerver, IFC, 
Schelluinen en SVW zullen in de top meedraaien. Maar dorpsclubs 
zoals wij, met een kwalitatief goede selectie, moeten daartoe ook 
in staat zijn. Ik heb SV Meerkerk zien spelen in de nacompetitie. 
Als er op het mentale vlak het een en ander verandert en na een 
achterstand de kopjes niet gaan hangen, dan komt het wel goed.”
Zijn eigen selectie is in zijn ogen sterker geworden. “Rowan van 
Middelkoop en Kris de Kruijk zijn gestopt, maar daarvoor heb ik 
ervaren mannen als Ruud de Groot, Kevin Kroeze en Robbert Bakker 
(inmiddels langdurig geblesseerd - TS) teruggekregen. En natuurlijk 
kijk ook ik uit naar de derby tegen SV Meerkerk.”

Torres
Gert-Jan heeft al voorpret. “Mijn vader Jan ‘Torres’ heeft mij goed 
opgevoed. Ook hij was altijd gebrand om van Meerkerk te winnen. 
Natuurlijk was hij trots en ik ook, dat ik bij mijn debuut in het eerste 
elftal bij mijn eerste balcontact scoorde tegen, jawel Meerkerk. 
En als we vroeger door Meerkerk reden, op weg naar oma of naar 
huis, moesten we altijd onze neus dichthouden vanwege de stank. 
Haha. Mijn zoontje juichte toen hij hoorde dat Meerkerk was 
gedegradeerd. Maar ik heb ook vrienden in Meerkerk. Het zijn 
tenslotte maar twee van de vele wedstrijden, er zijn veel meer 
punten te halen…”

De toon is gezet. Gert-Jan Westerhout, hoofdtrainer van v.v. Ameide en een van onze 

tegenstanders voor het komende seizoen, blikt terug en vooruit. Want zo’n acht jaar geleden  

was hij jeugdtrainer van onder andere Youri van Blanken, Jacco van Zessen, René van Genderen  

en Floren Streefkerk.

©TS



Zonder vrijwilligers

Het is voor velen de leukste hobby die er is. Een 
lekker potje voetballen. ‘s Ochtends vroeg op het 
nog natte gras met je teamgenootjes sprintend 
achter elke bal aan of ‘s middags met je maten 
kansloos rennend achter die ene dieptepass terwijl 
je al in gedachten zit bij de derde helft die bijna gaat 
beginnen! Deze mooie hobby op het veld kunnen 
we niet beoefenen als er van tevoren, tijdens en 
na afloop heel veel vrijwilligers geen steentje 
bijdragen. Vele verenigingen doen regelmatig 
oproepen voor meer vrijwilligers. Het huidige 
verenigen vraagt steeds meer vrijwilligers. Er wordt 
steeds meer van de vereniging zelf verwacht. En om 
het allemaal betaalbaar te houden doen wij ook mee 
aan deze oproepen. 

Maar wij zijn als vereniging super trots op het feit 
dat we al veel vrijwilligers hebben. En of het nu een 
kleine bijdrage is of steekt er heel veel tijd in, wij zijn 
er oprecht blij mee. 

Want voor er ook maar een bal rolt op zaterdag …

·  moeten eerst de velden worden ingedeeld en 
uitgezet;

· de lijnen getrokken;
· inkoop gedaan;
· de koelkasten bijgevuld;
· het terrein geveegd;
· de kantine schoongemaakt;
· de scheidsrechters geregeld;
·  de tegenstander en scheidsrechter in de 

bestuurskamer ontvangen met een kopje koffie;
·  vrijwilligers achter de bar in de kantine die 

iedereen voorzien van een hapje en een drankje;
· leiders en trainers die de teams begeleiden;
· de limonade en thee voor in de rust.

En dan gaat rond half negen het eerste fluitsignaal, 
de bal rolt over het veld. De wedstrijd is begonnen. 
Om kwart over vier klinkt op ‘t Hoog het laatste 
fluitsignaal, de spelers gaan richting de kleedkamer 
en de supporters de kantine in. Bij thuiswedstrijden 
van het eerste wordt er een slinger aan het koekrad 
gegeven. En praten we nog even na... tot de kantine 
sluit, de lichten doven en op maandag de eerste 
vrijwilligers weer aantreden om op te ruimen en 
schoon te maken. Want ‘s avonds wordt er weer 
getraind en voor je het weet is het weer zaterdag....
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geen voetbal op zaterdag
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Bordenweg 8  •  4231 VH Meerkerk  •  T 0183-352747  •  www.boerbv.com

 KRAANVERHUUR

- Weg- ruwterreinkranen van 45 t/m 400 ton 

- Snelbouw torenkranen (30-60 meter)

- Rupskranen met verhoogde cabine

 HOOGWERKERVERHUUR

- Hoogwerkers (30-52 meter) 

 HEIWERKZAAMHEDEN

- Met Junttan mileuvriendelijke, hydraulische heimachine’s 

- Beton-, hout- en stalenbuispalen

- Gespecialiseerd in heiwerk op moeilijk bereikbare plaatsen, ook inpandig

Hoge Giessen 31, Hoornaar - info@mb-catering.nl - www.mb-catering.nl

Catering die tot in 
       de puntjes verzorgd is



Gespecialiseerd in:
 

• Airconditioning 

• VRF systemen

• Mechanische ventilatie

• WTW systemen

De Ruijter Klimaattechniek
Energieweg 3Q, 4231 DJ  Meerkerk
06 - 200 156 84
info@deruijterklimaattechniek.nl

www.deruijterklimaattechniek.nl

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.



• kantoren

• bedrijfspanden

• scholen

• zorgcentra

• woningen

• appartementen

• sportcomplexen

• kerken

T  0183-352332

F  0183-352724

info@pvanleeuwen.nl

www.pvanleeuwen.nl

SAMEN BOUWEN IN 
PERSPECTIEF 

Energieweg 1

4231 DJ Meerkerk

Postbus 22

4230 BA Meerkerk



Aan het woord is Jeroen de Waard (35 jaar) die 
zijn fysiotherapie praktijken heeft in Arkel en 
Heerenveen. Jeroen is gespecialiseerd in IMT 
(Integratie Manuele Therapie). 

Op zijn 15e is Jeroen bij Meerkerk komen voetballen 
omdat hij het bij Arkel onvoldoende naar zijn zin 
had en zijn klasgenoten, waaronder Sander en Ruud 
Vink, hem enthousiasmeerden om naar Meerkerk te 
komen. Bij Meerkerk was Jeroen onderdeel van de 
gouden generatie die kampioenschappen behaalde 
in de B1, A1, team onder 23 en 3x promoveerde 
met Meerkerk 1. Een verblijf in de 1e klasse bleek 
het plafond. Een uiterst succesvolle carrière die 
onderbroken werd door een rugblessure op zijn 19e. 
Een nare blessure die uiteindelijk wel het zaadje 
heeft geplant voor de succesvolle carrière in IMT die 
hij nu heeft. 

Op zijn 29e kwam Jeroen in aanraking met IMT, 
een behandelmethode die het lichaam ziet als een 
systeem waarin geest en fysiek elkaar beïnvloeden. 
Doordat het lichaam een fysiek of emotioneel 
trauma soms niet goed verwerkt en in een te hoge 
spanningsmodus blijft staan, kan onder andere de 
doorbloeding in delen van het lichaam onvoldoende 
zijn waardoor afvalstoffen niet goed worden 
afgevoerd en te weinig voeding en zuurstof wordt 
aangevoerd door het bloed. Dit heeft tot gevolg 
dat het lichaam niet goed herstelt en kan tevens 
de aanleiding zijn voor diverse problemen, die zich 
zowel lichamelijk, mentaal als emotioneel kunnen 
manifesteren.

Naast het oplopen van een trauma is de theorie 
dat we in de westerse wereld te ver van ons gevoel 
afstaan en teveel met ons verstand redeneren 
waardoor we signalen van ons lichaam negeren. 
Dit kan bewust of onbewust stress geven waardoor 
processen in het lichaam verstoord raken. Door alle 
ontwikkelingen die we de laatste eeuw hebben 
meegemaakt en de snelheid van leven in de westerse 
wereld kun je ons zien als prehistorische wezens in 
een sciencefiction film waarin we proberen aan te 
haken, hierdoor is het risico op stress groot.

Volgens Jeroen had Joop Zoetemelk het goed gezien 
toen hij zei dat je de Tour de France wint in bed. 
Joop bedoelde daarmee dat je naar je lichaam moet 
luisteren en volledig moet kunnen ontspannen om 
topprestaties te leveren, signalen herkennen van je 
lichaam en daar ook naar luisteren. Ik luister tijdens 
het interview een paar uur naar Jeroen en probeer te 
begrijpen wat hij zegt, mijn gevoel zegt me dat hij 
het goed ziet.
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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

Slagerij Molenaar; 
de ambachtelijke slager waar 

heerlijk vlees ook eerlijk vlees is!

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

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

ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR!



“Om gelukkig te zijn 
      moet je iets doen 
   waar je gelukkig 
                    van wordt.  

Johan Cruijff

Soms is het ‘gewoon leuk’ om te lezen waarom we ook alweer sporten...
~  Regelmatig bewegen is geassocieerd met 6-10% hoger salaris. Dit is een 

resultaat van de fysieke, emotionele, individuele, intellectuele en sociale 
waarde van bewegen.

~  Beweging heeft een positieve invloed op de gezondheid en vermindert de  
kans op ziekten als obesitas, hart- en vaatziekten, kanker, COPD en diabetes.

~  Lichaamsbeweging heeft een positieve invloed op emotionele- en 
stemmingsstoornissen.

~  Activiteiten die gestructureerd worden aangeboden, zoals een gymles op 
school, worden geassocieerd met een hogere tevredenheid met het leven.

~  Een combinatie van lichamelijke en sociale opvoeding kan effectief zijn op 
gebieden als fair play, persoonlijke verantwoordelijkheid en morele aspecten.

~  Sport en bewegen kunnen significante invloed hebben op iemands 
levenservaring en levensloop.

~  Er is veel wetenschappelijke onderbouwing dat een toename van sport en 
bewegen binnen het onderwijs - al dan niet ten koste van reguliere vakken - 
leidt tot verbeterde of gelijkblijvende schoolprestaties.

~  Op hersenniveau leidt fysieke activiteit tot een toename van bloedtoevoer in 
de hersenen, waardoor je onder andere alerter wordt en de hersenontwikkeling 
wordt gestimuleerd.

 (Bron: www.allesoversport.nl/artikel/effecten-van-sporten-en-bewegen)

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

Veel sport plezier!

www.sdgroen.nl

• KUNSTGRAS SPECIALIST
 •  Beregeningen en watergeefsystemen

 •  Fonteinen en beluchters

 •  Valondergronden

 •  Speeltuinen en spelelementen

 •  Schroeffunderingen

Breezijde 2   |   4243 JM  Nieuwland   |   T 0183 359930   |   info@sdgroen.nl 
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