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VOORWOORD

HOOG
Ons HOOGtepunt bereikt?
Een van mijn favoriete voetballers is, ondanks een bepaalde WK finale, Xavi Hernandez. 
De manier waarop hij het middenveld kan controleren vind ik magistraal. Afgelopen 
voetbalseizoen is hij op 35-jarige leeftijd gestopt bij FC Barcelona met de winst van de 
Champions League als zijn 25e hoofdprijs. Als dat niet stoppen is op een hoogtepunt, weet 
ik het ook niet meer. 

Als voetballer doe je het niet verkeerd om op 35-jarige leeftijd nog een hoofdprijs 
te winnen. De meeste topsporters zijn hun top dan al gepasseerd. Maar echte 
HOOGtepunten zijn niet aan leeftijd gebonden. Want wie kan het zeggen dat hij/zij op 
84-jarige leeftijd de tweede editie van een Glossy lanceert? Of zelfs druk bezig is om te 
verhuizen naar een toekomstbestendig complex voor de komende 30, 40 jaar? 

U voelt ‘m al aankomen, bij SV Meerkerk kunnen wij dat met trots zeggen! HOOGtepunten 
zijn er in overvloed bij onze mooie dorpsclub. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de finale van 
de nacompetitie vorig seizoen bij Woudrichem, de talloze gezellige zaterdagmiddagen, de 
eerste wedstrijd van een kind, de jaarlijkse jeugdsportdag, de gezellige sponsoravond, de 
pubquiz, de vrijwilligersavond en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Een HOOGtepunt is veel meer dan alleen het resultaat dat zichtbaar is. Het HOOGtepunt 
zit juist in hetgeen dat vooraf gaat aan het resultaat dat iedereen ziet. Dat er mensen zijn 
die uit clubliefde bijna dagelijks op het complex zijn te vinden, bijspringen achter de bar 
op hun vrije zaterdag, door weer en wind langs de lijn staan, elkaar een hart onder de riem 
steken bij persoonlijk leed of juist dat werk doen waar bijna niemand voor te vinden is. Dat 
maakt van hoogtepunten bij SV Meerkerk pas echte HOOGtepunten.

Ik ontkom er niet aan om de samenstellers van deze presentatiegids als HOOGtepunt in 
het zonnetje te zetten. Een presentatiegids uitgeven die is gevuld met echte SV Meerkerk 
verhalen, schitterende foto’s en advertorials, die ook nog eens leuk zijn om te lezen is een 
HOOGtepunt waar ik erg trots op ben.

Deze presentatiegids is dan ook dwarsdoorsnede van een vereniging, die niet over het 
hoogtepunt heen is. Het laat juist een vereniging zien waar zoveel HOOGtepunten zijn als 
u wilt zien. Viert u ze met ons mee?

Sportieve groet,

Niels Verkerk
Voorzitter SV Meerkerk



HOOG  •   2015-201644

REDACTIE

Redactie
Sponsorcommissie SV Meerkerk

Tekst
Bram van der Wal
Theo Sprong

Fotografie
Ferry Verheij 

Vormgeving
Patricia Versluis

Aan dit nummer werkten mee
Niels Verkerk, Theo de Boon,  
Henk-Jan, Wessel en Martijn van 
Zandwijk, Ab van der Wal, Henry 
Blankensteijn, Ralf Verkerk, Arnold 
Vermeulen, John Weijts, Sjaak 
de Wild, Michel Kuipers, Regillio 
Blanker, Kenny van Gent, Sanne van 
der Grijn, Fallon d’Hollosy, Faith 
d’Hollosy, Joëlle Ouwerkerk, Vivianne 
Kooijmans, kantine vrijwilligers, Arie 
en Carl Versluis, A-selectie, Meerkerk 
Hooligans, Remco en Ronald Jaspers, 
Cor Bot, Jolanda van der Grijn, Thijs 
van Klij, Dirk ‘t Lam, Henk de Jong, 
Sjaak van Rooij, Joop de Vries, Geurt 
Mouthaan en Anja Sprong

Druk
Drukkerij Damen, Werkendam

Oplage
2100 ex

SV Meerkerk
Sportcomplex ‘t Hoog
Burggraaf 5
4231 ZJ Meerkerk
Tel: 0183 -352005
info@svmeerkerk.nl
www.svmeerkerk.nl

 @sv_meerkerk

  www.facebook.com/sv.meerkerk

COLOFON

9

16

17

HOOG  •   2015-2016



HOOG  •   2015-2016 5

HOOG
INHOUD

PRESENTATIEGIDS SV MEERKERK 2015-2016

DE TRAINER
Theo de Boon

ON TOUR MET DE F1

ACTUALITEITEN

KENNY VAN GENT

VRIJWILLIGERS
De kantine

PORTRET
Arie en Carl Versluis

A-SELECTIE 2015-2016

SUPPORTERS 
De hooligans van Meerkerk

SPONSOR
Autobedrijf Jaspers

MODE
Modehuis Zwijnenburg

SPONSORING

TEAM VAN TOEN
Terug naar de eerste 
kampioenen op ‘t Hoog

LIFESTYLE

7

8

12
16
18

23

26
31

33

36

40

45

48

31

45



HOOG  •   2015-20166

DE TRAINER

6

THEO DE BOON  
TERUG BIJ HET ECHTE 
AMATEURVOETBAL

HOOG  •   2015-2016



HOOG  •   2015-2016 7

DE TRAINER

“Met bloed, zweet en tranen”, knipoogt de ervaren inwoner van 
Sleeuwijk. “Want in de reguliere competitie kwamen we punten 
tekort. In de nacompetitie was er met drie overwinningen en 
een gelijkspel, op Perkouw respectievelijk Woudrichem, geen 
twijfel. Ik was ook best wel emotioneel na de winst in en tegen 
Woudrichem. Het viel sommige spelers op. ‘Hé trainer, u heeft 
ooit op het hoogste niveau een persconferentie gegeven als trainer 
van Capelle in de Euroborg en daarna alles meegemaakt. En nu moet 
u even slikken na de winst op Woerekum.’ Gelijk hadden ze, maar 
voetbal is emotie en het maakt niet uit van wie of waar je wint.”

Theo (46) weet waarover hij praat. Als zoontje van een echte 
Hardinxveldse voetbalfamilie werd het spelletje er met de 
paplepel ingegoten. “Mijn vader Leen en zijn broers Chris en 
Wim speelden jarenlang in het eerste zondagelftal. Mijn ooms 
Dick en Arie acteerden in het tweede. Als jochie ging ik mee, ook 
toen mijn vader lager ging spelen. Mijn familie bleef de Sluisweg 
trouw. In tegenstelling tot andere Hardinxvelders, zoals Hans van 
der Stelt, Ro van der Linden, Cor Hommerson en Joop van den 
Bosch die kozen voor een goed gevulde portemonnee en gingen 
spelen bij Kozakken Boys, SVW en Unitas.”

Michel Langerak
Overigens deed Theo op jonge leeftijd exact hetzelfde. “Op 
mijn vijftiende debuteerde ik in het eerste elftal. Niet veel 
later stond DS’79 op de stoep. In de jeugd speelde ik met 
onder andere Michel Langerak. Samen schoven we door naar 
een elftal met Marco Boogers en Marcel van der Net. Eenmaal 
contractspeler was ik niet echt blij met het ‘kick and rush’ voetbal 
van trainer Simon Kistemaker. Na vijf jaar Dordt koos ik voor mijn 
maatschappelijke carrière. Aanbiedingen van Heerjansdam en het 
Belgische Zwarte Leeuw liet ik schieten en besloot terug te gaan 
naar Hardinxveld.”

Helaas werd dat geen groot succes. Theo raakte zwaar 
geblesseerd en moest vanwege een instabiele knie op 23-jarige 
leeftijd de kicksen aan de welbekende wilgen hangen.  
“Ik trainde al een jeugdelftal. Toen de talentvolle A-junioren  
over kwamen naar de senioren, ging ik mee naar het eerste.” 

Gezelligheidsdier
Na bijna 20 jaar trainerschap is het lijstje van clubs 
indrukwekkend. Sleeuwijk, Groote Lindt, TOGR, Nieuw-
Lekkerland, RVVH en Capelle. “Maar ik ben blij weer terug te zijn 
in de Alblasserwaard en bij een echte amateurclub. Want dat is 
Meerkerk. Ik ben een gezelligheidsdier en geniet op donderdag 
na de training van een volle kantine. Bij Hoofd- en Topklassers is 
dat wel anders… Voor mij persoonlijk is de tweede klas wèl de 
ondergrens, lager wil ik niet trainen.”

En volgens de vertegenwoordiger in glas moet Meerkerk ook 
niet lager willen acteren. “De afgelopen jaren heeft de club 
de gang naar beneden ingezet. Van een vierde plaats in de 
eindrangschikking, naar twee keer zesde, achtste en afgelopen 
seizoen dus elfde. Die trend moeten we zien te keren. Een directe 
stap van de A-junioren naar het eerste is voor weinig jeugdspelers 
weggelegd. Zeker vandaag de dag, want in algemene zin vind ik 
het niveau van het hedendaagse jeugdvoetbal niet hoog.”
Een boude uitspraak, die om een uitleg vraagt. “Vroeger hadden 
wij geen PlayStation of mobiele telefoontjes. Wij voetbalden 
buiten, altijd. En niet zoals nu (Theo wijst naar twee jeugdige 
voetballers die op het C-veld achter een bal aanhollen – TS) 
met z’n tweetjes een bal overschieten. Nee, wij speelden een 
partijspel met acht tot tien man op schoolpleintjes. Bovendien 
is er in een dorp als Meerkerk weinig aanwas en mondjesmaat 
breekt er af en toe een jeugdspelertje door. Ik heb de club dan 
ook geadviseerd om met talentvolle spelertjes individueel te 
gaan trainen. Niet alleen collectief met het eigen B- of C-elftal. 
Maar laat Patrick Vuurens de talentvolle spitsjes van D-pupil tot 
B-junior onder handen nemen. Geef Sander Vink de opdracht om 
middenvelders en verdedigers extra techniektraining te geven. 
Laat keepers trainen met mijn nieuwe assistent Sjaak de Wild, 
niet toevallig in het verleden ook doelman geweest.”

Theo spreekt vol passie. “Want over een paar jaar is het echt over 
met Ruud Vink, Patrick Vuurens en Sander Vink. Ik hoop dat Youri 
van Blanken en Floren Streefkerk stappen gaan maken en komend 
seizoen uitgroeien tot dragende spelers. Dat zou mooi zijn, niet 
alleen voor de jongens maar voor de hele vereniging.”

Halverwege vorig seizoen maakten we kennis met Theo de Boon. Als opvolger van onze ‘eigen’ 

Roger d’Hollosy, die halverwege het voetbalseizoen vertrok. Onze tussentijds aangetreden 

nieuwe hoofdtrainer hield de geelzwarte brigade in de tweede klasse.

THEO DE BOON TERUG BIJ HET ECHTE AMATEURVOETBAL



On tour met de F1

Om zeven uur ‘s morgens gaat de wekker voor 
de tweeling Wessel en Martijn van Zandwijk  
(9 jaar). De F1, inmiddels E1, gaat deze zaterdag 
‘on tour’: voor een toernooi bij SVW. Eén uur 
voor vertrek van ‘t Hoog uit bed is de regel in 
huize van Zandwijk. Vader Henk-Jan heeft de 
avond ervoor de tassen van de beide heren in 
orde gemaakt, hij moet toch al de teamtas en de 
ballenzak in orde maken...

Chocopasta en pindakaas
Martijn eet een broodje chocopasta en een 
broodje pindakaas. Vaste prik. Wessel varieert. 
Stekker om bij de XBOX en hup FIFA15 erop. 
Inspelen zeg maar. Vervolgens aanrijden naar 
‘t Hoog, wachten op de vaste laatkomers. Trainer 
Roger d’Hollosy arriveert, een kletspraatje, een 
portie flauwekul en op naar Gorkum! Ja jongens, 
het gaat een mooie dag worden.

Wessel is een dragende en functionele speler, dat 
heet al zo bij de F1. Martijn is een multi-tasker: 
onverschrokken keeper, maar scoort ook! Dat kan 
bij deze pupillen, dit team speelt soms met een 
roulerend keepersysteem. Een vondst van die 
d’Hollosy zeker.

De heren kunnen veters strikken, maar die 
dingen een wedstrijdlang strak zetten is toch een 
ouderdingetje. Dan de warming up, rekken en 
strekken en stiekem even een beetje kloten bij de 
goal. En dan klinkt het fluitje... Forza Meerkerk!

Mooie dag
De ene na de andere wedstrijd wordt gewonnen. 
Martijn gaat alleen op de keeper af, rechts 
loopt Wessel vrij en... Martijn lobt de bal over 
de keeper... goal! Wessel boos, die bal had hij 
moeten afgeven... Laatste wedstrijd, als die 
gewonnen wordt, is het toernooi voor Meerkerk. 
Leider Henk-Jan vraagt om niet-aflatende inzet. 
Prompt schoffelt Martijn een SVW-ertje onder de 
mat. Pa wisselt hem. “Jij zei toch ‘meer inzet’?!”, 
sputtert de pupil. Jaha...vader Henk-Jan, daar 
heeft hij een punt. Sterker, het vriendenteam 
heeft zoveel punten dat het toernooi gewonnen 
wordt. Ze zeiden het al: het wordt een mooie 
dag!
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Zomaar een zaterdagochtend...



Werkzaamheden:
•
• samenstellen van jaarrekeningen en begrotingen
•

Advisering:
•
• bedrijfseconomisch
• starten en staken van de onderneming

Blommendaal 25 • 4231 DC Meerkerk
tel. 0183 358666 • fax 0183 358660
e-mail info@arendsekon.nl

AVS MEERKERK -  Tols t raat  29 -  4231 BB Meerkerk -  0183 35 10 08 -  in fo@avsmeerkerk .n l

Als particulier of ondernemer wordt u geconfronteerd 

met financiële vraagstukken. U wilt daarbij gesteund 

worden door een specialist, waarmee u snel kunt 

schakelen. Niet alleen voor de vraagstukken van nu, 

maar ook van de toekomst. De aankoop van een huis, 

gezinsuitbreiding of uw pensioentekort. Wilt u ook de 

regie over uw financiën? Maak een afspraak en ervaar 

ons excellent adviestraject.



Hoevenweg 15 • 4124 AZ Hagestein • Petra Hol 06-18679290 • www.handelsondernemingunicum.nl

Betrouwbare partner voor bedrijfskleding
Unicum bedrijfskleding is hét adres voor professionele bedrijfskleding, werkkleding en 

zakelijke kleding. Wij komen graag een keer vrijblijvend bij u langs, om te kijken wat wij voor u 

kunnen betekenen.

Kiest u voor Unicum dan kiest u voor:

• Uitgebreid assortiment
• Snelle leveringen
• Vakkundige begeleiding 
• Flexibel
• Voorraad op maat

• Persoonlijk contact
•  Bedrukken en borduren van uw kleding
• Ruime showroom met paskamer
•  Ruime openingstijden ook na werktijd!

Slagerij Molenaar; 
de ambachtelijke slager waar 

heerlijk vlees ook eerlijk vlees is!

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

Kastanjehof 15  •  4231 EC Meerkerk  •  0183-351990  •  06-23105921



Ab van der Wal – Voorzitter Technische Commissie

“HET ZIET ER ALLEMAAL HEEL 
GOED UIT BIJ MEERKERK”

Gezeten op zijn droomplekje in Slingeland tuurt Ab van der Wal 
op een heerlijke stille zomeravond over het water van de Giessen 
en stelt vast: “Het plaatje voor de Technische Commissie (TC) ziet 
er eigenlijk heel goed uit. Het trainersdrietal bestaat uit jongens 
die alles al een keertje hebben meegemaakt. Theo de Boon heeft 
een uitstekende visie op voetbal en heeft hoog getraind. Krijn 
Schep, een leuke vent, heeft een goede klik met zijn spelers en 
heeft ook de nodige ervaring met selectie-elftallen. Dan Nico 
Vuurens, tsja Nico, we kennen hem, gedreven, in hart en nieren 
Meerkerker en heeft ook een bak met ervaring.”

Ab, die jarenlang in Meerkerk 1 heeft gespeeld en nog 
actief ‘nou ja actief’ is bij de veteranen vervolgt: “Almer Kon 
heeft een heel goed beleidsplan geschreven. Het bevat zeer 
bruikbare informatie, zoals het beleid ten aanzien van trainers, 
doelstellingen, samenstelling van selecties, de overlegstructuur, 
het overkomen van jeugdspelers en de inzet van wisselspelers. 
Neem zo’n regel dat een jeugdspeler die overkomt naar het 
eerste, niet drie wedstrijden achter elkaar op de bank mag 
zitten. Het kan maar duidelijk zijn.”

De zomeravond brengt de prachtigste kleuren en een laatste 
overpeinzing: “De TC heeft een faciliterende rol voor de trainers 
en hun spelers, alles in verantwoording naar het belang van de 
club.”

Henry Blankensteijn – Financiën 

“JE WILT EEN BIJDRAGE AAN EEN 
CLUB LEVEREN”

Henry, vader van Romée (F2) en Falco (F1), laat zonder enige 
bijbedoelingen een zinnetje vallen waar iedere bestuurder van 
smult: “Je wilt als ouder van twee voetballende kinderen een 
bijdrage aan die club leveren. Als iedereen dat doet, dan kun je 
van een club iets moois maken...” Heb je dan ook nog de juiste 
skills, Henry is financieel controller, dan heb je als SV Meerkerk 
beet: een bescheiden en vriendelijke kerel op een belangrijke 
post. “Ik doe dit werk samen met Bart Bakhuizen, moet je wel 
even aangeven”. Jazeker Henry. 

“Alle nieuwe ontwikkelingen zoals de nieuwbouw en de 
verhuizing, daar wat over zeggen, en er iets van maken, dat lijkt 
me een mooie opgave”, geeft Henry aan. Mede voor deze taak 
had voorzitter Niels hem op het oog. 

Henry komt uit Vianen. Gaat je een licht branden? Sportpark 
Blankensteijn? Vernoemd naar de opa van Henry, ook een 
betrokken clubman… Henry verstrekte op vierjarige leeftijd, bij 
de opening van het complex, de schaar aan de burgemeester 
voor het aanstonds te sneuvelen lint. Zijn vader was jarenlang 
keeper bij Brederodes. Clubfamilie heet dat. Daar thuis waren 
ze dus ook al van “als je kinderen op een club zitten, moet je 
eigenlijk ook iets voor die club doen..”

NIEUWE KRACHTEN IN HET BESTUUR
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ACTUALITEITEN

Ralf Verkerk - Kantinezaken

“IK HOU ER VAN ZAKEN GEREGELD TE KRIJGEN”

“Nee, het is niet zo dat Niels mij uit de familie zou zetten als ik niet de 
Kantinezaken ging doen...” lacht Ralf, inderdaad de jongere broer van Niels 
Verkerk. “Ik heb zelf van nature de neiging om me tegen dingen aan te 
bemoeien”, vertelt de jonge IT-ontwikkelaar, die nog niet zo lang geleden de 
kost verdiende als jurist. “Inkopen, vrijwilligers regelen, beleid uitstippelen, dat 
werk vind ik leuk.” Het zijn niet de domsten die zo’n carrièreswitch makkelijk 
verteren... Kijk, daar ben je als vereniging spekkoper mee, als dit soort types 
zich gaan inzetten voor je club...!

Arnold Vermeulen - Vrijwilligers

“DE VRIJWILLIGERS STAAN NU ELKE 
BESTUURSVERGADERING OP DE AGENDA”

Arnold is een open en directe gast, welbespraakt ook. Heeft allerlei  
andere vrijwilligersbaantjes opgezegd en gaat nu vol voor het bestuur van  
SV Meerkerk. De portefeuille ‘vrijwilligers’ gaat hij beheren “uitgezonderd  
de Kantinezaken, dat doet Ralf”. Het moge zelfs een blinde duidelijk zijn dat  
SV Meerkerk de vrijwilligers serieus neemt: twee bestuursposten voor hun 
belang! “Ik wil werken aan structuur, taken en functies, de communicatie”, kijkt 
Arnold vastberaden. “En het begrip ‘flex-vrijwilliger’ wil ik introduceren. Iemand 
die een uurtje over heeft kan ik net zo goed gebruiken als iemand, die een hele 
morgen werkt, maar we moeten hier wel afspraken over maken.”

John Weijts – Voorzitter jeugdcommissie

“JE ROLT ZO VAN HET EEN IN HET ANDER EN 
DAN BEN JE JEUGDVOORZITTER”

Ooit begon hij met voetballen in Helmond, Brabant dus, en speelde op hoog niveau bij de 
jeugd aldaar. Dan heb je een overgang, kun je wel zeggen... naar de Politieschool in Harlingen. 
Na de opleiding word je als agent geplaatst in Vianen, met toezicht op een zeker plaatsje 
Ameide... “Ik heb daar één wedstrijd in het eerste gespeeld, tegen... jawel Meerkerk.” 
Ongevraagd licht hij grijnzend toe: “Wel op de reservebank, maar toch...” 

Vervolgens verhuisde hij naar Meerkerk. Lid van SV Meerkerk geworden en zoon Kjell ging 
voetballen. Dan gaat zijn carrière snel: van ouder naar enthousiaste ouder, van leider naar 
trainer, van pupillencursus naar juniorencursus, van coördinator naar voorzitter. Voìla! Zo 
kan je, als je maar een rechtgeaard voetbalhart hebt, snel een dragende kracht binnen de 
vereniging worden. Inmiddels voetbalt zijn zoon niet meer, maar nochtans gaat John verder. 
“Wat betreft leeftijd, achtergrond en ervaring hebben wij een mooi geschakeerde groep van 
mensen binnen het jeugdbestuur. Daarnaast zijn Michel Kuipers, Sjaak de Wild en Sander Vink 
dit jaar de jeugdtrainers, een stel prima gasten, die de doorstroom naar het eerste kunnen 
waarborgen. Want zie je, wij betalen niet bij Meerkerk, wij leiden op..”, glimlacht John fijntjes.

NIEUWE KRACHTEN IN HET BESTUUR



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

info@pvanleeuwen.nl
www.pvanleeuwen.nl

Energieweg 1
4231 DJ Meerkerk

• kantoren

• bedrijfspanden

• scholen

• zorgcentra

• woningen

• verbouw

• renovatie

T  0183-352332
F  0183-352724

Postbus 22
4230 BA Meerkerk

VEELZIJDIG IN
BOUWACTIVITEITEN
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De afgelopen jaren zagen we Sjaak de Wild te weinig op ons sportcomplex, maar daar gaat dit 
seizoen verandering in komen. En niet zo’n klein beetje ook.

“De afgelopen twee jaren beleefde ik een fantastische tijd als assistent-trainer bij mijn 
oude club HSSC’61, waar ik tot mijn 25e heb gespeeld. Na mijn trouwen en verhuizing naar 
Meerkerk heeft ome Jan van Ooijen mij gevraagd hier te komen keepen. Zo’n zeven seizoenen 
stond ik in de A-selectie”, herinnert Sjaak zich goed.

In het voorjaar stond SV Meerkerk weer voor de deur bij de 45-jarige geboren Heicopper. 
“Na een paar goede gesprekken met Dick Kooijman, train ik vanaf augustus de B-junioren. 
Toen dat nieuws eenmaal bekend was, trok hoofdtrainer Theo de Boon aan de bel. Hij was op 
zoek naar een assistent-trainer en door de spelersgroep werd mijn naam genoemd. Van het 
een kwam het ander en nu ben ik ook trainer van de keepers”, lacht Sjaak, die op dinsdag en 
donderdag om half zes vertrekt en pas laat in de avond terugkeert in de Wilhelminastraat. 
“Gelukkig staat Janneke er vierkant achter, anders is het niet te doen.”

Want naast twee avonden trainen, is de gediplomeerd oefenmeester ook nog actief als 
scheidsrechter. “Ik fluit wedstrijden van tweede- en derdeklassers. Een aardig niveau en ik wil 
nog een jaar kijken hoever ik kan komen”, knipoogt de ambitieuze Sjaak, die ooit volledig het 
trainersvak in wil.

BACK TO ’T HOOG

ACTUALITEITEN

A-SELECTIE 
SEIZOEN 2015-2016

NIEUWE GEZICHTEN BIJ DE A1

Bij een dorpsclub als SV Meerkerk zijn er 
doorgaans weinig mutaties. Soms vertrekt 
een speler, wordt er eentje welkom 
geheten of gaan oudgedienden een stapje 
lager acteren. Zo ook dit voetbaljaar. 
Gerald Boom en Mike Kersbergen maken 
geen deel meer uit van het keurkorps 
van hoofdtrainer Theo de Boon. En dat 
kan ook worden geschreven van Stijn 
Schüller. De voormalige Nieuwlander wil 
na zijn verhuizing naar Leerdam zijn geluk 
beproeven bij derdeklasser Heukelum.

Nieuw in de hoofdmacht zijn de van de 
jeugd overgekomen Mechiel van Zessen, 
Sander Slomp en Joop Friedeman. Het 
trio heeft al mogen ruiken aan het eerste 
elftal met een paar invalbeurten en gaat 
nu proberen een vaste basisplaats te 
veroveren op ’t Hoog.

Echt nieuw is Kenny van Gent, die 
overkomt van de amateurs van Sparta 
Rotterdam.

Michel Kuipers en Regillio Blanker zijn sinds deze zomer de eindverantwoordelijken 
bij de A-junioren. Twee nieuwe gezichten op ‘t Hoog. Een trainer die zijn eigen 
assistent meeneemt! Martin Jol-praktijken in de polder. Al is in dit geval gelijk wel 
duidelijk, dat Regillio niet de broer is van Michel. 

Een samenwerking die zeven jaar geleden is ontstaan bij Leerdam Sport A1. Na een 
jaartje SteDoCo A1 tussendoor, hebben ze deze zomer de overstap gemaakt naar 
Meerkerk. Zoals Michel aangeeft is hij op papier de trainer en Regillio zijn assistent, 
maar eenmaal op het veld hebben ze mooie samenwerking waarin ze elkaar prima 
aanvullen. Samen doen ze de trainingen en Regillio verzorgt de warming-up bij de 
wedstrijden, zodat Michel de spelers persoonlijk kan coachen. Michel en Regillio 
treffen op ‘t Hoog een enthousiaste groep spelers aan die hard wil werken. Met 
elkaar en voor elkaar. Het ideale uitgangspunt om de doelstelling ‘zo snel mogelijk 
veilig spelen’ te verwezenlijken.
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ACTUALITEITEN

De enige echte nieuwkomer op ’t Hoog is 
Kenny van Gent, zoon van voormalig eerste-
elftalspeler Joop. De makkelijk pratende 
Kenny trapt gelijk af. “Ik ben trouwens een 
geboren Meerkerker. Tot mijn zesde jaar heb 
ik in de Lindenstraat, tegenover de sporthal, 
gewoond. Toen mijn ouders scheidden ben ik 
met mijn moeder verhuisd naar Hendrik-Ido-
Ambacht en daar woon ik nog steeds.”
“Ik ben het dorp niet uit het oog verloren. 
Mijn vader Joop woont hier nog steeds en 
regelmatig ben ik in Meerkerk. Het voelt 
daarom een beetje als thuiskomen. Zeker 
nu mijn stiefbroer Sander Vink sinds een 
jaar weer terug is bij de club. De absolute 
hoofdreden om lid te worden bij SV Meerkerk. 
Het is heel gaaf om nog een jaar met Sander 
te mogen voetballen en natuurlijk mijn 
neefjes Sem en Jur te zien opgroeien”, heeft 
Kenny al voorpret.

Ondanks zijn jonge leeftijd, heeft de 22-jarige 
verdediger er al een hele voetbalcarrière op 
zitten. “Op zesjarige leeftijd werd ik lid bij IFC 
en, na een pauze van twee jaar, heb ik er tot 
aan de senioren gespeeld. Arthur Dorré, een 
kennis van mijn moeder en trainer van Groote 
Lindt, nodigde mij uit om in Zwijndrecht te 
gaan spelen. Een dramatisch seizoen, we 
degradeerden en verloren onder andere van 
SV Meerkerk. Ik wil het er liever niet meer 
over hebben, ook omdat Ruud Vink alle zeven 
doelpunten maakte…”

Kenny keerde terug bij IFC. Een jaar geleden 
verkaste de vertegenwoordiger van Frisdrank 
Monster Energy met drie vrienden naar de 
amateurs van Sparta. “We werden kampioen 
in de vierde klas. Normaliter was ik gebleven, 
tot ik na afloop van een wedstrijdje van 
SV Meerkerk in gesprek kwam met Theo 
de Boon. We bleken behoorlijk wat – 
Rotterdamse - raakvlakken te hebben. 
Ik verheug mij op de terugkeer in deze regio. 
In de jeugd van IFC speelden we ook altijd 
deze kant op. Achterin de ‘nul’ houden en 
minimaal een positie in de middenmoot, dat 
zijn mijn doelstellingen komend voetbaljaar”, 
besluit Kenny, die persoonlijk uitkijkt naar 
de trainingen van Theo de Boon en de 
leermomenten op het veld met de ervaren 
Gert-Jan Koekkoek. 

“HET VOELT EEN BEETJE  
ALS THUISKOMEN”
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Van de bijna 85 jaar dat SV Meerkerk bestaat, voetballen we al 
bijna 40 jaar op ons vertrouwde sportcomplex ’t Hoog. Het gouden 
huwelijk met ons Hoog gaan we hoogstwaarschijnlijk niet meer 
mee maken, want SV Meerkerk gaat verhuizen! Zoals het er nu naar 
uitziet, komt er na de locaties aan de Scheepjesbrug, Rijskadeveld 
en de Burggraaf, een vierde thuisbasis voor onze voetbalvereniging. 

De planning is dat er in 2018 nieuwbouw voor De Weide 2 gaat 
plaatsvinden op de plaats waar nu nog ’t Hoog ligt. Dat betekent, 
dat de verhuizing op dit moment gepland staat na 2017/2018. Snel 
gerekend zijn dat nog drie volledige seizoenen op ’t Hoog.

Hoe het complex er in grote lijnen uit komt te zien kunnen we 
helaas net niet laten zien in deze editie van HOOG. Er wordt op dit 
moment nog gewerkt aan een eerste schetsontwerp op een locatie 

langs de Burggraaf. Op 28 september wordt dit schetsontwerp met 
een toelichting voorgelegd aan de leden. 

Wat kunnen we dan al wel zeggen? Nou, bijvoorbeeld dat het 
uitgangspunt is om verder te gaan met twee kunstgrasvelden 
en één grasveld. Verder gaan wij nu uit van een nieuw, centraal 
gelegen clubgebouw met twee verdiepingen. Andere belangrijke 
randvoorwaarde is het behoud van de huidige fietsverbinding vanuit 
de Weide, ook tijdens de aanleg van de nieuwe wijk. 
Er gaat dus een spannende tijd aanbreken voor SV Meerkerk. Er 
liggen kansen om de komende jaren met elkaar een thuisbasis te 
creëren waar we weer vele jaren kunnen genieten van het voetbal 
en onze schitterende club.

Bestuur SV Meerkerk

Als voetbalvereniging zijn we supertrots op het feit, dat we 
jarenlang dames hebben voetballen op ‘t Hoog! Ook bij de dames 
kennen we onze voetbalfamillies. Kooijmans en Bot deden het 
jarenlang erg goed bij de dames. Sinds enkele seizoenen heeft de 
KNVB de naam Dames veranderd in Vrouwen... Wel even wennen! 
Wat nog meer wennen is, is dat we nu voor het tweede seizoen geen 
Vrouwenteam hebben. Maar geheel afhankelijk zijn van jeugdige 
meiden! En die zijn gelukkig nog hartstikke enthousiast. De familie 
d’Hollosy heeft slim ingespeeld op het enthousiasme tijdens het 
schoolvoetbal anderhalf jaar geleden. Roger maakte tijd vrij en 

voor hij het wist, stonden er zeventien meiden klaar om getraind te 
worden. En nu starten ze het tweede seizoen met een meiden B- en 
D- elftal. Zoals Sanne, Faith en Joëlle aangeven blijft SV Meerkerk ze 
binden, ook nu ze na de basisschool uitwaaieren over verschillende 
middelbare scholen. En het spelletje is ook erg leuk! Bij slecht weer 
lekker buikschuiven in de bagger, maar vooral lekker buiten met 
elkaar een balletje trappen. Heb je ook zin om te komen voetballen, 
dan ben je van harte welkom om een keertje te komen trainen. Kijk 
voor meer info op de website!

WIJ GAAN VERHUIZEN! 

MEIDEN VOETBAL POPULAIR OP ‘T HOOG!

ACTUALITEITEN
“HET VOELT EEN BEETJE  
ALS THUISKOMEN”
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Koffie
Er zitten er een paar aan tafel: Petra van der Wijst, zus van Wim 
Rietveld, die zit er zelf ook trouwens, Chris de Jong, good old Cor 
Bot en Ralf Verkerk, speciaal door het bestuur aangesteld voor 
Kantinezaken. Gewaardeerd lid Sander de Bruijn ontbreekt. Hij is 
ook een groepshoofd, net zoals de meeste anderen. U begrijpt al 
uit de functies: er wordt structuur aangebracht bij de vrijwilligers 
in de kantine bij SV Meerkerk. “Maar je kunt structuren maken 
wat je wilt”, zegt Ralf, “maar uiteindelijk gaat het erom dat er 
iemand achter de bar staat, die jou een bakkie koffie inschenkt.” 
De rest kijkt hem fanatiek aan, juist ja en dáár heeft Ralf een punt, 
want de mensen van de kantine in Meerkerk zoeken zich rot naar 
een volledige bemanning van die door-iedereen-zo-geliefde-
kantine. Liefhebbers zat voor de bar, maar niet aan de goeie, lees 
de bedienende kant. Zo, die voorzet is gegeven en loepzuiver 
ingekopt...! “Zet dat maar in dat blad”, stellen de vrijwilligers voor.

Boel open
Liefde voor het vak hebben ze allemaal. Chris helpt vaak 
doordeweeks. “Er wordt ook gevoetbald op een koude herfstavond. 
De ouders van die pupillen willen ook een warm bakkie en voor 
die kids is het ook een feest als ze een limonade kunnen drinken 
met elkaar. Dus dan gooi je de boel maar weer open.” Petra heeft 

het over betrokkenheid, gezelligheid en een kletspraatje maken. 
Dan volgt een kleine bekentenis: “Ik kijk natuurlijk ook naar wie er 
binnen komt. Die is weer familie van die en o die gaat dus met die 
om...” Onderwijl mept ze een wesp weg. “Niet doen”, grinnikt Ralf, 
“die zijn geel-zwart, die horen bij ons.” 

Vrouwen
Deze vrijwilligers kennen hun pappenheimers. “Ik kan zo een 
plattegrond maken van de kantine en zeggen wie waar zit”, vertelt 
Cor. “Daar zitten de veteranen zoals Joan van Klij, Piet Veen, en daar 
het cluppie Jan Brand, Piet Vink en Arie Kant en daar zat vroeger 
Adri Erkelens, Hans van der Hoven en…” “Oké Cor”, grijpt de groep 
nu in, want ze weten dat Cor alle plattegronden van alle kantines 
van Meerkerk tot vlak na de oorlog in zijn hoofd heeft… En ook niet 
helemaal nieuw bij Cor: “We hebben dringend behoefte aan dames!” 
Ze knikken, vrouwen ja, die brengen gezelligheid. 

Ponton
Ralf spreekt zelfs over de kantine als ponton voor de club. “De 
hele boel drijft erop, meer dan een ton omzet per jaar, bij de 
nacompetitie haalden we met de entree en kantine bijna 10.000 
Euro binnen.” 
Dat zijn wel getallen natuurlijk…

De kantine is de hotspot van een voetbalvereniging. Tweemaal drie kwartier gebeurt er van alles 
op het veld, maar de verwerking van de pot daarna in de kantine kan vele malen langer duren. 
‘Derde helft’ zegt men dan, sommigen halen tijdtechnisch gezien de vijfde of zesde helft… Tsja, 
het is ook zo gezellig in de kantine. En dan nu de vraag: door wie wordt die gezelligheid mogelijk 
gemaakt? Juist, door de kantinevrijwilliger!

DE VRIJWILL IGERS 
VAN DE KANTINE

VRIJWILLIGERS



WIM RIETVELD 
‘WITTE WILLEM’
Geboren: Meerkerk, 15-01-1954
Getrouwd met: Lida
Aantal jaren lid SV Meerkerk: 53 
Aantal jaren kantinemedewerker: 30
Leukste aan de kantine: omgang met de mensen

Wim, witte Willem (ooit had Willem lange 
wapperende witte manen), “da’s effe terug…”, 
heeft de kantinebeheerders allemaal zien komen 
en gaan: Cor en Nel van der Leeden, (‘ome Cor en 
tante Nel’ heette dat in de kantine, het echtpaar 
van der Leeden was oom en tante van Cor Bot, en 
daardoor eigenlijk van iedereen..), Wim en Aad 
Voet, Joop en Hannie Tukker, Piet en Hannie van 
Iperen. “Toen Piet en Hannie gestopt zijn, heb ik 
het eigenlijk overgenomen, samen met Cor (Bot), 
we hebben het hele kantinegebeuren op poten 
gezet.” 

Doener
Vanachter zijn bril kijken een paar priemende 
ogen je aan. Ogen die geen moment op hun plek 
blijven. Het openstaande shirt geeft zicht op een 
gestoffeerde borstpartij met passende ketting. 
Onderwijl tikt Wim met zijn ring tegen de zijkant 
van de tafel en met de andere hand trommelt hij 
zo nu en dan wat. “Ik ben meer een doener, zie 
je, zo meteen gaat Mich (Michel Snoey, die heeft 
bardienst op dat moment) weg en dan moet dat 
weer worden overgenomen. Even in de gaten 
houden.”

8 tot 8
“Jarenlang heb ik mijn vakantie afgestemd op 
de kantinedienst. Je moest altijd even zien wie 
het overnam. Zeker tien jaar lang was het elke 
zaterdag een makkelijk schema: van 8 tot 8 
kantinedienst. Nu kom ik elke zaterdag om kwart 
voor zeven de zaak hier open doen. Limonade 
maken, kannen vol, snoep klaarzetten, ballen 
gehakt in het vet, koffie in de kannen en dan al 
gauw de frituur op gang gooien. Later wordt het 
werk dan overgenomen door de ploegen.” 

Na een wedstrijd, als iedereen zijn natje en 
droogje heeft, dan beleeft witte Willem zijn 
‘finest moment’. Tevreden, met één hand op 
de pomp kijkt hij vanachter de bar over zijn 
koninkrijk, de kantine.

VRI JWILLIGERS

20 HOOG  •   2015-2016



WIM RIETVELD 
‘WITTE WILLEM’
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CHRIS DE JONG

Geboren: Meerkerk, 25-02-1989
Getrouwd met: Joke
Aantal jaren lid SV Meerkerk: 20 
Aantal jaren kantinemedewerker: 10
Leukste aan de kantine: een biertje voor je vrienden 
schenken

Zwaar genetisch aangetast tolde Chris al op 
jonge leeftijd de kantine in. De kantine inrollen 
doen er wel meer, maar Chris kwam àchter de bar 
terecht, meewerken dus. Chris is een ‘De Jong’, een 
sportfamilie, je kent ze wel. Zijn vader Kees en oma 
Teunie, beiden nog niet lang geleden overleden, 
waren van jongs af aan betrokken bij het sportieve 
verenigingsleven. Kees voetbalde jarenlang en floot 
menig wedstrijd. Zijn oma Teunie was een van de 
grondlegsters van het sportverenigingsleven in 
het dorp. ‘Ja, en dan al die ooms en tantes: Lena, 
Nina, Rita, Teuna, Piet en Henk, die hebben allen bij 
Meerkerk wel iets sportiefs gedaan.’ 

Kantine-keep
Op dit moment heeft Chris meer een rol als 
vliegende keep bij de kantine. Hij keepte trouwens 
toch al… “Samen met Lennart Hijkoop ben ik leider 
bij het vierde, daar zitten al mijn vrienden. Lex 
Kramers die probeert het nog hogerop, maar die 
zal ook vast nog wel een keer aanhaken bij ons...
haha. Dus zaterdag in de kantine helpen komt niet 
altijd uit. Bij doordeweekse wedstrijden help ik wel 
vaak en vooral donderdagsavonds is het altijd zo’n 
gezellige avond.”

Hier komt de nuttige bagage van Chris op de tafel: 
Chris is een jongen, die gezelligheid combineert 
met de handen uit de mouwen steken, een ideale 
combi, zeker voor het kantinewerk. Met elkaar 
vrijwilligerswerk doen is soms passen en meten. 
“Veel mensen hebben een uitgesproken mening, 
dat komt vaak omdat mensen al lang meelopen. 
Maar ook als oudere moet je je verhaal kwijt en dan 
moet je gewoon eens luisteren en er niet tegen 
ingaan.” Als je 26 bent kun je al wijs zijn...

Socializen
“Ik kan met iedereen wel overweg en dat wil ik 
zo houden.” Dat gaat wel lukken hoor Chris, want 
als je met al die verschillende mensen in een 
voetbalvereniging kunt socializen, accorderen op 
zijn Meerkerks, dan kun je het buiten de vereniging 
ook. Zeker weten.

VRI JWILLIGERS
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Karretje
“Een jaar of zeven terug dacht ik, gewoon een lekker biertje drinken 
na de pot en dan geen gesodemieter met drank en rijden. Ik had 
het: een karretje achter de fiets! Dus ik naar Gertie den Oudsten 
voor een paar wielen. Goed idee, zei Gertie, die krijg jij. Wim Janssen, 
van de Elcar, zei ook goed idee, jij krijgt een frame. Jan van de HUBO 
vond het ook al een goed idee, Van Capelleveen leverde de stang, 
alles gratis. Ja jongen, ik rijd met een zwaar gesubsidieerd rijtuig, 
inclusief stickers van de sponsors natuurlijk..!” Arie zijn scherpe 
ogen flonkeren. 

Arie is er eentje waar het vuur nog van alle kanten afspat, zeker als 
het om voetbal gaat. “Ooit zei Teus Hakkesteegt tegen mij, ik was 
keeper en we speelden tegen Termei. ‘Nou moet je er alles aan doen 
om er geen door te laten.’ Ik ben toen op vijf centimeter voor Teus 
gaan staan en heb hem gezegd: ‘Jij hoeft mij niet te vertellen wanneer 
ik mijn best moet doen, want ik doe altijd mijn best, en zeker tegen 
Termei!’” Zoon Carl, heel wat bedeesder, grinnikt. “Zo gaat dat met 
pa, wij zijn bang dat hij uiteindelijk met een rollator nog loopt te 
voetballen...”

Selectie-elftal
Arie (61) was twaalf jaar toen Jan Rietveld hem naar de voetbal 
meenam. Arie’s ouders hadden het niet zo op de voetbal. “Mijn 
vader is twee keer wezen kijken, één keer in Zeist toen ik als 
jong keepertje in het KNVB selectie-elftal kwam en één keer bij 
de opening van ‘t Hoog. Toen Carl ging voetballen zei pa dat hij 
kwam kijken. Ik heb gezegd dat het niet meer hoefde. Nooit meer 
geweest.” Nu had Arie ook zijn principes. Carl moest eerst op de 

gym. “Als hij acht is mag hij gaan voetballen.” Maar de jongeling en 
zijn omgeving smeekten lang voordien al om het Meerkerk-shirt. Op 
de dag dat Carl acht werd, schreef Arie hem in bij SV Meerkerk...

Arie Versluis, na Arie de Stigter, het oudst voetballende lid van 
Meerkerk is een legende, zo niet dan is dat een kwestie van tijd. 
IJzersterk, een ongetemde inzet en altijd maar willen voetballen. 
Lange tijd keeper en toen dat niet meer ging, als veldspeler. 
Jarenlang keepertrainer bij de senioren en junioren. “Henk 
Burggraaf, Harrie Middelkoop, Sjaak de Wild, Arjo Steijsiger, noem ze 
allemaal maar op. Lex Kramers bij de jeugd durfde niet te duiken. Ik 
zette hem op zijn kant en duwde hem om en…hij leerde keepen!”, 
straalt Arie.

Pa-en
Carl heeft zeker ook een jaar of vijf in Meerkerk 1 gespeeld. “Na 
twee keer scoren tegen Groot-Ammers werd ik in één keer door John 
Vink niet meer opgesteld”, oogt Carl olijk, “het waren doelpunten in 
eigen goal.”
De donkere Carl is geen gast, die wakker ligt van een elftalletje 
lager voetballen. “Bij de veteranen heb ik het ook heel erg naar mijn 
zin samen met pa. Ik zeg ook altijd pa in het veld. Het hele elftal 
loopt wel eens te pa-en tegen pa.”

Zaterdag tegen half zes gaat het tweetal, inclusief karretje 
huiswaarts, de borrel ligt thuis in het vriesvak te wachten. 
Aangekomen zet Arie de fritespan aan, daarna pas de wasmachine, 
“want anders vliegen de stoppen eruit”. Later op de avond nog even 
voetbal kijken op TV natuurlijk…

Op een zaterdagmiddag in het voetbalseizoen zie je Arie Versluis en zijn zoon Carl over de 
Burggraaf naar ‘t Hoog fietsen. Achter Arie’s fiets hangt een karretje, helemaal handmade, met 
daarin keurig de gewassen en gevouwen teamkleding van Meerkerk VE, de veteranen dus, want 
in dat elftal spelen vader en zoon Versluis nu al jaren. Dat wassen en vouwen door moeder Grada 
gebeurt trouwens ook al tientallen jaren. Strijk en zet, zeg maar…

CARL: “PA ZAL OVER EEN JAAR OF TIEN NOG WEL VOETBALLEN...
AL IS HET MET EEN ROLLATOR.”

ARIE  EN CARL 
VERSLUIS
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2e klasse F

Alblasserdam  14:30 uur

Almkerk  14:30 uur

Altena  14:30 uur

De Zwerver  15:00 uur

GJS  15:00 uur

GRC ‘14  14:30 uur

Hardinxveld  14:30 uur

Leerdam Sport ’55   14:30 uur

Nivo Sparta  14:30 uur 

SC Amstelwijck 14:30 uur

SV Meerkerk   14:30 uur

Tricht  14:30 uur

Unitas 15:00 uur

Wilhelmina’26  14:30 uur

05-09-2015 SV Meerkerk - Almkerk 

12-09-2015 Leerdam Sport ’55 - SV Meerkerk  

19-09-2015 SV Meerkerk - Alblasserdam

26-09-2015 De Zwerver - SV Meerkerk  

03-10-2015 SC Amstelwijck - SV Meerkerk 

10-10-2015 SV Meerkerk - Nivo Sparta 

17-10-2015 Hardinxveld - SV Meerkerk

24-10-2015 inhaal / beker

31-10-2015 SV Meerkerk - Wilhelmina ‘26

07-11-2015 Altena - SV Meerkerk 

14-11-2015 SV Meerkerk - GRC’14

21-11-2015 inhaal / beker

28-11-2015 Unitas - SV Meerkerk

05-12-2015 SV Meerkerk - GJS  

12-12-2015 Tricht - SV Meerkerk 

19-12-2015 inhaal / beker

23-01-2016 SV Meerkerk - Leerdam Sport ‘55 

30-01-2016 Alblasserdam - SV Meerkerk  

06-02-2016 inhaal / beker

13-02-2016 SV Meerkerk - De Zwerver

20-02-2016 SV Meerkerk - SC Amstelwijck

27-02-2016 inhaal / beker

05-03-2016 Nivo Sparta - SV Meerkerk  

12-03-2016 SV Meerkerk - Hardinxveld 

19-03-2016 Wilhelmina ‘26 - SV Meerkerk 

26-03-2016 inhaal / beker

02-04-2016 SV Meerkerk - Altena

09-04-2016 GRC’14 - SV Meerkerk  

16-04-2016 inhaal / beker

23-04-2016 SV Meerkerk - Tricht 

30-04-2016 Almkerk - SV Meerkerk  

05-05-2016 inhaal / beker

07-05-2016 GJS - SV Meerkerk

14-05-2016 SV Meerkerk - Unitas

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 houdt uw
woonlasten laag

Univé Leksprong geeft een betrouwbaar en
gedegen advies voor uw hypotheek en woon-
verzekeringen in combinatie met lage kosten.
Zodat u meer overhoudt voor uw droomhuis!

Laat snel uitrekenen hoe laag uw woonlasten
zijn. Kom langs op het Univé-kantoor of kijk
op www.unive.nl.

Univé Leksprong:
Leerbroek
Raadhuisplein 2, (0345) 62 00 62
Lopik
Wielsekade 8, (0348) 55 36 67
Houten
Schoolstraat 6, (030) 637 13 04 
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SV Meerkerk 2
1e klasse B

Achilles Veen 2  
Altena 2  
De Alblas 2  
De Zwerver 2  
GJS 2  
Hardinxveld 2  
Heukelum 2  
LRC 2  
Nivo Sparta 2  
Oranje Wit 3  
Papendrecht 2  
SteDoCo 2  
SV Meerkerk 2 
WNC 2

SV Meerkerk A1
1e klasse 

De Alblas A1  
HSSC’61 A1  
LRC A1  
Oranje Wit A2  
Rijsoord A1  
RKTVC A1  
Sleeuwijk A1  
Streefkerk A1  
SV Meerkerk A1  
Unitas A1  
Sliedrecht A1  
VVAC A1 

SV Meerkerk 3
3e klasse F

Ameide 3  
Arkel 2  
Asperen 2  
GJS 3  
HSSC’61 3  
Lekvogels 2  
LRC 3  
Oranje Wit 6  
SV Meerkerk 3  
Vuren 2  
Sliedrecht 5  
VVAC 4

SV Meerkerk B1
3e klasse 

Almkerk B1  
Altena B1  
Ameide B1  
GJS B3  
Hardinxveld B3   
Heukelum B1  
Kozakken Boys B2  
Sleeuwijk B2  
SteDoCo B1  
SV Meerkerk B1  
SVW B2  
Sliedrecht B3
 

SV Meerkerk MD1

Achilles Veen MD1  
Brakel MD1  
LRC MD1  
SV Meerkerk MD1  
VVAC MD1

SV Meerkerk 4
4e klasse 

Ameide 4  
Arkel 3  
GJS 4  
Heukelum 3  
Kozakken Boys 3   
Leerdam Sport’55 3  
Lekvogels 3  
LRC 5  
SV Meerkerk 4  
sv Noordeloos 2  
SVS’65 2  
Sliedrecht 7

SV Meerkerk C1 
3e klasse 

Ameide C1  
De Alblas C2  
Drechtstreek C3  
GJS C3  
Kozakken Boys C2   
Oranje Wit C4  
SteDoCo C3  
Streefkerk C1  
SV Meerkerk C1  
SVW C1  
Unitas C2  
Sliedrecht C3

SV Meerkerk D2

De Zwerver D2  
Lekvogels D2  
Peursum D2  
SV Meerkerk D2  
SV Noordeloos D1

SV Meerkerk F3
5e klasse 

Ameide F2 
GJS F7  
Groot Ammers F4  
SteDoCo F3  
SV Meerkerk F3

SV Meerkerk D1
3e klasse 

De Alblas D2  
GJS D2  
Hardinxveld D2  
SteDoCo D2  
SV Meerkerk D1  
VVAC D2

SV Meerkerk F1
3e klasse 

Ameide F1  
Groot Ammers F2  
Hardinxveld F3  
Streefkerk F1  
SV Meerkerk F1  
VVAC F2

SV Meerkerk F2
4e klasse 

GJS F5  
Groot Ammers F3  
SteDoCo F2  
SV Meerkerk F2  
Sliedrecht F5  
VVAC F3

SV Meerkerk 5
5e klasse 

Ameide 6  
Arkel 4  
ASWH 7  
Hardinxveld 8  
HSSC’61 5   
Oranje Wit 12  
SC Gorkum 1  
Sleeuwijk 8  
SV Meerkerk 5  
Sliedrecht 11  
VVAC 6  
Wieldrecht 7

SV Meerkerk C2 
5e klasse 

Arkel C2  
GJS C5  
Groot Ammers C3  
Hardinxveld C5  
HSSC’61 C2  
Oranje Wit C10  
Peursum C3  
SteDoCo C4  
SV Meerkerk C2  
Unitas C4  
VVAC C3  
Woudrichem C2 
 

SV Meerkerk E1
3e klasse 

Ameide F2
Asperen F2
Leerdam Sport ’55 F2
LRC F3
SteDoCo F3G

SV Meerkerk MP1
3e klasse 

Arkel MP1    
Brakel MP1  
Haaften MP1  
Schelluinen MP1  
SV Meerkerk MP1  
Vuren MP1

SV Meerkerk VE1
1e klasse A

Alblasserdam VE1
ASWH VE1
De Alblas VE1   
Groot Ammers VE1  
Groote Lindt VE1  
Heerjansdam VE1  
SteDoCo VE1  
Streefkerk VE1  
SV Meerkerk VE1  
SV Noordeloos VE1  
VVAC VE1

SV Meerkerk MB1
2e klasse 

GJS MB1  
Nivo Sparta MB1
NOAD’32 MB1  
SV Meerkerk MB1   
SVS’65 MB1

SV Meerkerk E2
5e klasse 

GJS E9  
Groot Ammers E5  
SV Meerkerk E2  
SV Noordeloos E2  
VVAC E5

COMPETITIE INDELING OVERIGE TEAMS

COMPETITIE INDELING JEUGD

COMPETITIE  INFO
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Plus
“We spreken met zijn allen af bij de Plus”, zo neemt Roben de 
Wild het voortouw. Deze jongeman wordt door de toevallig 
passerende leiding van de C1 aangeduid als ‘mini-Sjaak’. “De 
Plus is een mooie centrale plek”, dendert hij door, “en daar 
gaan we snoep en drinken kopen.” Bryan Dekker vult aan: “En 
ook keukenrollen, want die gooien we bij de keeper van de 
tegenpartij in het doel.” De rest kijkt gnuivend elkaar aan. De 
mannen staan altijd achter het doel van de tegenstander. “We 
gaan die keeper een beetje gek maken met zijn allen”, alweer 
mini-Sjaak aan het woord. 

Keukenrol
Milan heeft een broer die eigenhandig het vuurwerk uit 
België importeert voor speciale wedstrijden. “Thundershots, 
rookbommen, fakkels en trommels hebben we”, meldt hij 
triomfantelijk. Verder bedienen de heren zich nog van schmink, 
geel-zwart natuurlijk. “Die keeper bij Woudrichem hadden we 
helemaal gek. Hij ging die keukenrol teruggooien en ook nog 
water naar ons spuiten. Toen kregen we ook nog een penalty 
mee”, schatert de fanclub. Daar hebben ze ook nog een liedje 
over met een wat korte tekst “Penalty, Penalty, Penalty”.

Meerkerk de beste
Hun liederen kennen in het algemeen vrij korte teksten, zoals: 
“Jallajah hèhè SVM”. Dat is alles ja. En wat te denken van “Wij zijn 
Meerkerk, wij zijn de beste”? Veel meer hoeft er ook niet gezegd 
te worden volgens de heren. Er wordt nog een tekst aangeleverd: 
“Egte Meerkerkers blijven zingen, egte Meerkerkers blijven gaan, 
egte Meerkerkers zullen blijven springen en allemaal voor die 
ene naam, jalla jalla”. Die tekst vinden ze knap lang… 

Jajalalao
Alle spelers van Meerkerk zijn natuurlijk ok, maar een naam 
die direct valt is Gert-Jan Koekoek. En natuurlijk Mechiel (van 
Zessen), die is nog jong (!) en hij heeft hen nog getraind. Die 
moet wel op gaan letten, want over een paar jaar komen ze 
eraan. Ze gaan namelijk allemaal in Meerkerk 1 voetballen. Als 
ze dan spelen neuriën ze misschien wel zachtjes de teksten mee 
van hun opvolgers achter de goal. Bij 1-0 voor luidt het lied: “We 
staan met 1-0 voor, jajalalao”. Steengoeie tekst, daar gaat in de 
eeuwigheid niks aan veranderd worden. 

Een ding is duidelijk: keepers in de 2e klasse F, oordoppen 
aanschaffen en recht vooruit kijken, want achter je rug zitten ze 
te zingen, de Meerkerk Hooligans!

Met guitige koppies zitten Noah, Roben, David, Milan, Bryan, Bart en Yannick aan de 

kantinetafel, al dan niet in hun favo-kleuren geel-zwart. “Geel-zwart voor altijd in ons hart”, zo 

luidt dan ook een van de liederen die ze zingen. Deze gasten kun je overal op het dorp horen 

met hun Meerkerk-liederen. Maar dè dag is zaterdag als ze gaan zingen voor hun helden 

Meerkerk 1. ’s Morgens natuurlijk eerst zelf ten strijde trekken met de C1 en D1 waarin ze 

voetballen. “Ga staan als je voor Meerkerk staat”, is een andere Meerkerk-song van deze 

boeven.

DE HOOLIGANS VAN MEERKERK
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De beide heren begonnen ooit (2006) aan de Zouwendijk in de 
oude garage van Hans van Tuyl. Inmiddels zitten de mannen in 
twee mooie panden op het industrieterrein van Meerkerk. Met 
nauwelijks verholen trots kijken de broeders elkaar aan: “Dit 
hadden we zelf eigenlijk ook niet verwacht.”

Autobedrijf Jaspers is een familiebedrijf. Arno, hun jongere broer 
heeft zijn stek gevonden in de boekhouding. “Onze vader houden 
we ook zo’n uurtje of 30 bezig. Mijn schoonvader Amy Plieger, 
heeft het na zijn pensionering ook drukker dan ooit”, grinnikt 
Remco. 

Familiebedrijven, net even iets harder voor elkaar lopen, net even 
iets meer vertrouwen in elkaar, dat kan het verschil maken. René 
den Ouden was de eerste ‘buitenstaander’ in het familiebedrijf, 
een topmonteur en iemand die geweldig met onze klanten om 
kan gaan, stellen de heren tevreden vast. Inmiddels bestaat 
het hele team uit veertien fantastische medewerkers. Kees 
Koekkoek, de boekhouder van Jaspers is mede-eigenaar in het 
schadebedrijf aan de Ambachtstraat. ‘Marges, BTW-toepassingen, 
BPM, bijtellingen in alle soorten en maten: Kees maken ze niks 
wijs. We zijn hartstikke blij met hem, dat mag gerust eens gezegd 
worden’, gebiedt Ronald op een vriendelijke manier.

Bij de aankoop van hun bedrijfspanden gaan de heren niet over 
één nacht ijs, sterker nog ze hebben al gehandeld voor het ooit 
gevroren heeft. De Glashandel aan de Houtstraat, hun huidige 

garage: ’s morgens kijken, ’s middag gekocht. ASL-Schade aan 
de Ambachtstraat: binnen één dag geregeld. De hal naast hun 
garage: kopen en hup een paar duizend winterbanden erin. 

Wat biedt Autobedrijf Jaspers? One stop Shop! Daar is geen 
woord Meerkerks aan, maar de insteek is dat wel: je komt met 
je auto, camper, caravan aan op één adres. De wens, de koop, de 
schade, het wordt direct bij Autobedrijf Jaspers geregeld. De 
locatie Houtstraat heeft het onderhoud, reparatie en verkoop van 
auto’s, campers en caravans. Mocht je in de hoek zitten waar de 
klappen, respectievelijk de deuken vallen: Schade-Service Jaspers 
helpt je ‘uit de deuk...’ De jongste loot aan de Jaspersboom is het 
Industrieel Spuitwerk, overgenomen van Vink Schilders. Kozijnen, 
deuren, ijzerwerk: het wordt allemaal van een fraai kleurtje 
voorzien.

Je vraagt je af waar het heen gaat met deze heren. “Als het 
allemaal lukt met je onderneming, ja dan wordt het op een 
gegeven moment toch weer een beetje gewoon”, peinst 
Ronald. “Precies”, vult Remco aan, “en dan wil je weer eens wat 
nieuws...!” Aan ideeën ontbreekt het de heren niet en je raakt 
benieuwd naar welke ontwikkeling volgt. Al op basisschoolleeftijd 
monteerde Remco een motor op een skelter en legde een 
waterleiding aan in een boomhut. We kijken nergens meer van 
op…

Remco en Ronald zijn twee gewone Meerkerkse jongens met iets fiers in hun ogen. Even goed 

kijken en je ziet het. Terecht, het gaat de Jaspers goed, hun garagebedrijf is booming. In nog 

geen tien jaar is hun bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevend autobedrijf in Meerkerk en 

omstreken. 

OP EEN GEGEVEN 
MOMENT WORDT  
HET SAAI  EN DAN  
WIL JE  IETS  NIEUWS. . .



Bestellen, betalen en ophalen bij 
PLUS Versteeg-Meerkerk. 

www.plus.nl

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

Versteeg-Meerkerk | Raadhuisplein 6  |  4231 BZ Meerkerk  |  T: 0183 351366

Den Otter Aannemersbedrijf • Pr. Marijkeweg 20 • 4231 BS Meerkerk 
Tel. 06 - 415 450 75 • info@denotterbv.com 
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LEKKER VAN STREEK ZIJN...! DE GROENE VINGERS 
VAN HOVENIERSBEDRIJF 
JAAP VAN REEUWIJK

Midden in de fraaie Alblasserwaard vind je de Maria Johanna Hoeve. 
Alles wat je als recreant, passant of vergaderaar kunt wensen, vind 
je hier. In de Bed&Breakfast slaap je te midden van de weilanden 
met hun prachtige rundvee. De groepsaccommodatie biedt plaats 
aan grotere gezelschappen of het nu familie of vergaderaars zijn. 

Bezoek de prachtige dorpjes in de omgeving, sommigen gelegen 
aan stoere rivieren. Of liever even golfen op de golfbaan direct 
achter de hoeve..? 
En tenslotte heerlijk eten (streekproducten!) en drinken in de 
brasserie 9par3? U raakt een beetje van (de) streek..? 
Mooi, dat zijn wij ook!

 Nieuwendijk 20
 4225 PE Noordeloos • Tel. 0183 - 589524
 www.mariajohannahoeve.nl

Bijna 25 jaar geleden is Jaap van Reeuwijk in zijn uppie gestart en 
inmiddels uitgegroeid tot een professionele onderneming, die 
de volledige groene markt in de vingers heeft. Voor een advies 
of ontwerp is de particuliere of de ondernemende klant bij het 
Lexmondse hoveniersbedrijf in goede handen. Maar ook voor 
de latere aanleg en uiteraard het onderhouden van de tuin is 
hoveniersbedrijf Jaap van Reeuwijk het juiste adres. Daarnaast 
kan sinds 2013 voor grote onderhoudsprojecten, bestratings- en 
graafwerkzaamheden een beroep worden gedaan op Van Reeuwijk 
Infra B.V.. Nieuwsgierig: www.jaapvanreeuwijk.nl

 Nieuwe Rijksweg 40
 4128 BN Lexmond
 Tel. 0347 - 341717
 www.jaapvanreeuwijk.nl

FRANKRIJK IN DE ALBLASSERWAARD

Aan het oergezellige dorpspleintje in Meerkerk ligt Eeterij Het kleine 
Brughuis. Een statige notariswoning, enkele winkeltjes en een terras met 
een monumentale plataan vormen de medebewoners. Toute très joli..! 

Neem daarbij de beide eigenaren: moeder Nel en haar dochter Miranda: 
een en al Hollandse, dat dan weer wel, hartelijkheid en… vrouwen die het 
leven kennen. Zo krijg je een vriendelijke en maat(!)gerichte bediening op 
een pittoresk plekje. 

Niet voor niets zijn er gasten die bij Het kleine Brughuis hun vakantie 
afsluiten. “Het laatste stukje Frankrijk beleven we bij jullie Nel en 
Miranda..!”

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

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

Tijdens de
jaarmarkt zijn wij 

geopend en tevens 
aanwezig op het 
Raadhuisplein!

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

Tijdens de
jaarmarkt zijn wij 

geopend en tevens 
aanwezig op het 
Raadhuisplein!

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

Proef de
gezelligheid

Lunch
en 

Diner

Dorpsplein 2 • 4231 BA Meerkerk  
Tel. 0183 - 352208 • www.eeterijbrughuis.nl

L IFESTYLE
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Zwijnenburg; het huis van de mode is het grootste 

modehuis in hartje Holland geworden! Ruim 3000 m2 

met meer dan 100 modemerken voor jong en oud en 

iedereen er tussenin. 

 

En voor iedere gelegenheid; voor alledag tot de 

mooiste dag; voor op en top én van top tot teen.

HOOG  •   2015-2016
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Cor Bot
Mister Meerkerk, geen twijfel mogelijk. 
Het lopende rad van fortuin, kan zo 
de catwalk op, uw applaus voor deze 
supervrijwilliger van SV Meerkerk. Het 
oranje van de post, het geel/zwart van 
de club, een stijlvol kostuum, alles past 
Cor. 

Kwiek en slank, nooit anders geweest. 
Menig dame van middelbare leeftijd 
hoor je denken “was mijn man maar 
zo….” Enzovoorts. Niet klagen, die van 
jou is meer thuis, dan staat Cor weer in 
de kantine, te ‘vrijwilligen’. 

Cor draagt een slim fit kostuum en 
overhemd van het merk Digel. Ideale 
kleding voor een onberispelijke uitstraling.

HOOG  •   2015-2016
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Jolanda van der Grijn
“Ze kan het van haar buitenkant hebben”, 
zegt men dan. Bepaald niet onknap. 
Terwijl zij dwars door je heen kijkt als 
röntgenspecialist. Bij Zwijnenburg Mode 
wordt Jolanda zelfs een stijlicoon. 

Door blessureleed veel te vroeg 
moeten stoppen met voetballen. 
Jolanda ging helpen in de kantine, heeft 
het meisjesteam getraind en is nu 
coördinator bij het meisjesvoetbal in de 
jeugdcommissie. Dus ook nog een vrouw 
met een geel/zwart hart!

Jolanda draagt een Expresso pantalon met 
daarop een G-Star blouse en blazer en Gabor 
pumps voor een chique eigentijdse look.

HOOG  •   2015-2016
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Thijs draagt een Chasin jeans met een shirt 
van Cast Iron en een jack van Goosecraft met 
daaronder schoenen van Australian wat hem 
een super stoere look geeft.

HOOG  •   2015-2016

MODE

Thijs van Klij
Wrijf nog eens goed in je ogen…jawel.. dit 
is Thijs van Klij uit Meerkerk. Tois van Clay 
uit Saint-Tropez zou ook kunnen. 

Zwijnenburg Mode voor uw metamorfose. 
Maar zaterdag bij Meerkerk 1 is hij weer 
gewoon Thijs en als het nodig is ga je als 
buitenspelertje gewoon met bal en al over 
de zijlijn. En dan moet je ’s avonds ook nog 
je vriendin bij hem weghouden als hij dit 
pak aanheeft...

Thijs is verdediger van het eerste en trainer 
van de C2 junioren.
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SPONSORCOMMISSIE 
SV MEERKERK

Afgelopen voetbalseizoen stond in het teken van het nieuwe sponsorplan van SV Meerkerk. Wij kijken terug op een geslaagd jaar.
Ten eerste was daar de nieuwe kleding van Quick waarmee de uitstraling van de club een enorme boost heeft gekregen. Busladingen 
kinderen lopen inmiddels ’s zaterdags in een SV Meerkerk trainingspak, beschikbaar gesteld door onze hoofdsponsor Univé. 
Daarnaast wisten wij Detron als tassensponsor aan onze club te binden.

Een presentatiegids in de vorm van een Glossy. Origineel en nimmer eerder vertoond. De reacties hierop waren verbluffend. Gezien 
ook de grote belangstelling van adverteerders voor onderliggende tweede uitgave. De Tic Narrow Casting in de kantine aan de 
Burggraaf is tevens een nieuwe optie in het menu. Ook hiervoor melden zich steeds weer nieuwe adverteerders.
En natuurlijk was daar de succesvolle presentatieavond. Johan Derksen kreeg de lachers op de hand maar ook Jan Dirk Stouten wist 
een ieder de gehele avond te boeien. Geen wonder dat de aansluitende netwerkborrel ook zeer gezellig was. 

Voor het seizoen 2015/2016 zullen wij deze lijn onverminderd doorzetten. Mocht u interesse hebben, kunt u contact opnemen met 
de relatiemanagers Ad Verhoef (06 - 549 446 88) en Lex Vonk (06 - 120 707 23) of per mail 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.

40



HOOG  •   2015-2016

SPONSORING

SPONSORMENU

41

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 2

6 vlag / bannier  1 1

7 weefdoek 220 x 180 cm  1 1

8 weefdoek ballenvanger 500 cm x 200 cm  1

9 shirtsponsor  1 1 1

10 kleedkamersponsor  

11 tournooi / eendaags evenement  

12 advertentie pagina presentatiegids   1/3  1/3  1/2 1

13 kledingsponsor trainers/leiders  

14 tassensponsor vereniging  

15 trainingspakken vereniging  
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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
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KEURINGEN: 

• LPK= laadklepkeuring

• ALK= autolaadkraankeuring

• TÜV ladungssicherung

GESPECIALISEERD IN: 

• Carrosseriebouw

• TÜV lichtgewicht -

schuifzeil carrosserie

Gorinchemsestraat 70

4231 BJ Meerkerk

T 0183 - 35 13 26

E info@elcar-carrosserieen.nl

I www.elcar-carrosserieen.nl

Elcar van oudsher een hecht Nederlands 

familiebedrijf, waar werken nog centraal staat, 

is opgericht in 1953. Ontstaan vanuit de wagen-

makerij en cabinebouw heeft zich ontwikkeld 

tot een modern carrosseriebedrijf.

• Fassi autolaadkranen

• Hydraulische laadliften

• Spuiterij en belettering

• Accessoires

• Reparatie
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• 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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Voorovergebogen over de kampioensfoto uit 1978, komen vele 
herinneringen naar boven. Niet met de geijkte spelers als Piet 
Vink, Cor Bot, Dick Kooijman of Wim Mulckhuijse. Maar met de 
niet kapot te krijgen linksback Dirk ’t Lam (63), de toen nog jonge 
sierlijke middenvelder Henk de Jong (56), de ervaren voormalige 
libero Sjaak van Rooij (67) en uiteraard met oud-trainer Joop de 
Vries (72).

De in Schiedam geboren, maar in Gorinchem opgegroeide, 
Joop de Vries had zijn sporen als voetbaltrainer al ruimschoots 
verdiend toen hij op ons gloednieuwe complex arriveerde. “In 
mijn jeugd heb ik nog bij SVV gevoetbald, maar toen mijn ouders 

na de oorlog in Gorinchem gingen wonen werd ik lid bij SVW. Tot 
mijn 25e heb ik in het eerste gespeeld, met onder andere mijn 
vriend Wim de Boon, Chiel Braham en Koos Romeyn. Maar toen 
mijn binnen- en buitenmeniscus volledig knapten, was het over 
en uit met de actieve voetballerij.”

Mooie mix
Joop was een blauwe maandag scheidsrechter, maar koos 
uiteindelijk voor het trainersvak. “Ik ben begonnen bij Ameide. Na 
vijf jaar aan de Lek, volgden vier seizoenen Sleeuwijk en toen dus 
Meerkerk. Een fantastisch elftal, dat goed luisterde en bestond 
uit een mooie mix van jong en oud.  

Halverwege de jaren ’70 verruilden we ons idyllische veldje onder de watertoren voor een 

ultra modern sportcomplex aan de Burggraaf. De opening van ons nieuwe voetbalonderkomen 

werd gevierd met een wedstrijd tegen het grote Feijenoord, dat je toen nog met een ‘ij met 

puntjes’ schreef. De match, onder leiding van de nieuwe trainer Joop de Vries, ging nipt met 

0-1 verloren en was een voorbode voor een aantal prachtige voetbaljaren. 

TERUG NAAR DE EERSTE 
KAMPIOENEN OP ’T HOOG

Staand vlnr: Joop de Vries, Wim van Zuilen, Joop van Ooijen, Sjaak van Rooij, Dirk ‘t Lam, Piet Vink, Nico Vuurens, Arie Westerhout, Jan Verhoef
Zittend vlnr: Gerrit de Jong, John van den Heuvel, Dick Kooijman, Cor Bot, Henk de Jong, Henk Burggraaf en Wim Mulckhuijse.



www.ruytertrucks.nl

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

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

Infra Rentals is een dynamisch bedrijf gespecialiseerd in het verhuren en verkopen 

van damwanden, balken, buizen, rijplaten, trilblokken en aggregaten.  

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

Sharing flexibility
Infra Rentals
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Maar ook van echte voetballers, die werden omringd door harde 
werkers.” Dirk lacht. “Joop kon ons geweldig motiveren en als jochie 
uit het dorp had je niet veel meer nodig. Zijn voorganger, Bertus 
de Ridder, was een hele andere trainer. Die kwam uit Utrecht en 
voetbalde zelf mee.” Sjaak knikt. “Dat vond ik niks. Hij nam zelf 
de strafschoppen. In een bekerwedstrijd miste hij er zelfs twee, 
waardoor we uitgeschakeld werden.”

De ogen van Joop glinsteren. “Een van de eerste thuiswedstrijden 
tegen Ameide vergeet ik nooit meer. Ze waren al niet zo enthousiast 
dat ik bij Meerkerk ging trainen, maar toen ik op een gegeven 
moment het veld in rende om scheidsrechter Lucetti op andere 
gedachten te brengen om uiteindelijk Ameide toch geen strafschop 
te geven… Tsja, toen was voorzitter Klaas van Oort niet zo blij  
met mij.”

Termei in de war
“In datzelfde seizoen zijn we ook een keer bewust te laat naar 
Ameide afgereisd. Een geweldig idee van Joop”, herinnert Henk zich 
nog goed. “Normaliter kon bij ons Cor Bot van de zenuwen geen 
bal raken, maar nu was het andersom. Rond half drie stond Ameide 
klaar voor de aftrap. Wij kwamen rond dat tijdstip pas aan. Heel 
Termei in de war. Wij gingen rustig verkleden en uiteindelijk trapten 
we een kwartier later af. Ameide kwam die valse start niet te boven 
en wij wonnen eenvoudig de wedstrijd.”

Joop geniet nog na. “We hadden in die dagen een verrekte goed 
elftal. Henk Burggraaf uit Nieuwland was een klasse doelman, die 
nu in de top van het amateurvoetbal had gekeept. Achterin waren 

Dirk ’t Lam en Nico Vuurens, die ik ook weleens in de spits zette, 
keiharde verdedigers. Dat was voorstopper en aanvoerder Piet 
Vink ook. Meedogenloos in zijn acties en dat was wel lekker voor 
mijn laatste man Sjaak van Rooij. Joop van Ooijen was de meest 
technische middenvelder, die met de noeste werker John van den 
Heuvel een mooi duo vormde. Dick Kooijman, Wim Mulckhuijse en 
Henk de Jong waren de andere middenvelders. Ik moest deze jonkies 
nog weleens achter de broek aanzitten, want makkelijk waren ze 
wel en ze vergaten soms de mouwen op te stropen. Voorin liep op 
rechtsbuiten Cor Bot, die als clubman diverse aanbiedingen van 
zelfs betaald voetbalclubs naast zich neerlegde. Joop van Gent 
was mijn spits, maar helaas brak hij tegen Ameide op meerdere 
plekken lelijk zijn been. Frans Ceton (niet op de foto – red.) was zijn 
stand-in. Gerrit de Jong was voor mij de ideale wisselspeler, die ik op 
meerdere posities kon inzetten.”

Dokter Bibber
De oud-trainer neemt een slok van zijn flesje bier en vertelt 
enthousiast verder. “Leider Jan Verhoef was er niet alleen voor 
de gezelligheid, maar nam mij ook veel werk uit handen. Wim 
van Zuilen was onze verzorger, die we gekscherend dokter Bibber 
noemden. Arie ‘Bobby’ Westerhout was een ouderwetse grensjager, 
die wel te lief was en niet echt punten pakte voor de club. Maar dat 
gaf niet, want dat deden we toch wel.”

Het eerste jaar onder De Vries bleven onze geelzwarten hangen 
in de Dordtse Onderbond. “Maar in 1978 promoveerden we naar 
de vierde klas en een seizoen later weer. De derde klas, met 
alleen Groot-Ammers uit de buurt, werd een zwaar seizoen. Tegen 
Rotterdamse ploegen als TOGR, Piershil, TSB en Rijsoord kwamen 
we duidelijk tekort. We degradeerden gelijk. Maar een seizoen later, 
onder de nieuwe trainer Bertus Dekker, werden we weer kampioen. 
Zijn eerste competitiewedstrijd ging trouwens wel verloren, met 
6-1 en hij durfde toen niet in de kantine te verschijnen”, lacht Dirk.

Ballen gehakt van Nel
Naast veel voetbalplezier, werd er ook buiten het veld genoten. 
“Vooral van de ballen gehakt van Nel van der Leeden na een training. 
Of de broodjes kroket tijdens de wedstrijdbespreking. Die aten we, 
op aanraden van Jan en Loes Priem, in het verenigingsgebouwtje aan 
de Vijverhof. Licht verteerbaar hoor”, knipoogt Sjaak ondeugend, 
die na een zware werkdag in de bouw af en toe met instemming van 
Joop een training oversloeg.

De laatste herinnering is voor Joop. “De opname van dat singletje 
vergeet ik nooit meer. We oefenden in een garageloods in 
Leerbroek, om niet veel later af te reizen naar een heuse studio in 
Drenthe. Het werd een complete feestdag, onder leiding van het 
trouwe en hardwerkende bestuurslid Sieb Doorn. Onze wachtruimte 
was een slijterij, met tap. Voor de eerste noot was gezongen, waren 
er al enkele biertjes genuttigd. Sjaak trad op als Willempie en reed 
met een geleende driewieler rond het biljart. Ik heb thuis nog tien 
exemplaren liggen van de single. In Meerkerk werden ze goed 
verkocht, in Gorinchem was dat een stuk minder.”



INSTALLATIEBEDRIJF STRAVERS, 
VOOR PARTICULIERE EN ZAKELIJKE MARKT

Bijna 50 jaar geleden startte Installatiebedrijf Stravers haar activiteiten. Nog 
altijd vormen de aanleg en onderhoud van het ouderwetse loodgieterswerk, 
dakdekkersactiviteiten en centrale verwarmingstechnieken de basis. Maar 
ondertussen heeft het bedrijf, sinds 1995 aan de Meerkerkse Energieweg gevestigd, 
zich ontwikkeld tot een dynamisch bedrijf. Waar anno 2015 duurzame technieken 
zoals warmtepompinstallaties, zonnepanelen en luchtbehandelinginstallaties 
worden toegepast. Maar ook voor het plaatsen van een ultramoderne badkamer  
of toiletgroep draait Stravers Sanitair de hand niet om. Op de prachtige site  
www.stravers.com toont eigenaar Edwin Stravers trots zijn scala aan werkzaam-
heden, die worden uitgevoerd voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. 

Energieweg 21 • 4231 DJ Meerkerk
Tel. 0183 - 351150  • www.stravers.com
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EERLIJKE PRODUCTEN VAN EEN HOGE KWALITEIT

Irene en Arie van der Vliet hebben een mooie bakkerswinkel aan het 
Raadhuisplein in Meerkerk, compleet met lunchroom. Van hieruit, 
zittend achter een heerlijk bakje koffie met iets erbij, kijk je vanuit 
de bakkerij over het plein. De boodschappentas staat naast je met 
een paar heerlijk geurende broden van de beste kwaliteit. Dat wordt 
smullen dus..! “Wij gaan voor eerlijke producten van hoge kwaliteit”, 
weet het echtpaar Van der Vliet uit Ameide! “We verkopen zelfs een 
heerlijk brood met de naam “Termeienaartje. En met succes!”, lacht het 
ondernemende echtpaar. Ooit heeft Arie getwijfeld of hij wel zijn baan 
als vrachtwagenchauffeur zou moeten opzeggen, maar inmiddels is dit 
een juiste keuze gebleken. De bakkerswinkel in Meerkerk is inmiddels 

hun tweede winkel. Irene tapt voor een jonge klant met toewijding 
een heerlijk softijsje. “Extra topje erop”, lacht ze, “dat moet kunnen.” 
Het meisje vertrekt smakelijk likkend, haar gezichtje straalt. Het ijs is 
een nieuwe troef van het echtpaar. “Ook van ijs verkopen wij alleen het 
allerbeste”, glundert Arie.

Raadhuisplein 1C  • 4231 BZ Meerkerk  • Tel. 0183 - 701093
www.irenesambachtelijkebakkerswinkel.nl

L IFESTYLE
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MEERKERK ASSURANTIËN, OOK VERZEKERD  
VAN EEN GOEDE HYPOTHEEK

HET GEVOEL VAN DE 
WATERMOLEN

DE KLEUREN GEEL/ZWART 
VOOR ALTIJD IN ONS HART...

Al jaren zijn ze een vertrouwd gezicht in ons dorp en ook op sportpark  
‘t Hoog, Ad van der Leer en Huib Slingerland. Sinds kort werken de mannen 
– weer – samen. Ad adviseert in verzekeringen en Huib in hypotheken.

In het knusse kantoor aan de Burgemeester Sloblaan is Huib in het voorjaar 
aangeschoven. “We functioneren zelfstandig, maar het is natuurlijk prettig 
voor mijn klanten om Huib als freelancer voor hypotheekverlening te 
kunnen inschakelen. Het maakt het plaatje van Meerkerk Assurantiën 
compleet. We leveren maatwerk en hebben daarbij persoonlijk contact met 
de klant. Niet alleen tijdens, maar ook na het afsluiten van een volledig bij 
de klant passende verzekering of hypotheek.”

Burgemeester Sloblaan 33 • 4231 AA Meerkerk
Tel. 0183 - 359018 • www.meerkerkass.nl

Ruim 20 jaar werkt Tonny de Groot in haar Bloembinderij De 
Watermolen, de sfeervolle winkel aan de Kerkstraat.

“We proberen onze klant het gevoel te geven dat er voor hen wordt 
gezorgd en dat ze ook worden ontzorgd. Voor alle bloemen- en ook 
plantenwensen kunnen mensen bij ons terecht. Of dat nu in onze 
winkel is, bij de mensen thuis, op de zaak of op het voetbalveld….. 
We zijn voor iedereen bloemist ! 

Voor interesse: bezoek onze website of Facebook-pagina, danwel 
maak een persoonlijke afspraak. Want we komen graag bij u langs.”

Deze tekst siert het reclamebord bij SV Meerkerk van de HUBO, 
de doe-het-zelfzaak van Jan en zoon Peter van den Berg. “Ook 
HUBO heeft de kleuren geel/zwart”, glimlacht Jan fijntjes. Dit is de 
grote kracht van de familie van den Berg: ze kennen hun klussende 
pappenheimers en zijn zeer klantgericht. Een leuk praatje en direct 
ben je op je gemak. 

Geen wonder: Jan (de Vakman..dat blijft..) en nu Peter hebben een 
gedegen opleiding gehad van moeder en oma Aly, zonder twijfel 
een van de beste winkeliersters van Meerkerk. All time dan..

 Nijverheidsstraat 2 
 4231 AC Meerkerk  • Tel. 0183 - 351405   
 www.hubo.nl

Kerkstraat 4 • 4231 BX Meerkerk 
Tel. 0183 - 353124 
www.indewatermolen.nl
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Tolstraat 26

4231 BC Meerkerk

T 0183-354039

info@de-stilte.com

www.de-stilte.com

Tijdens ons werk als uitvaartbegeleidsters zien wij elke dag weer dat

ieder mens warmte en andere mensen om zich heen nodig heeft. 

Op verschillende momenten in je leven heb je behoefte aan sociaal

contact hoe summier of uitgebreid ook: na een dag stress op je 

werk vrolijk begroet worden door je hond Hannes, na het doen van 

boodschappen thuis genieten van een heerlijk avondmaal met 

je kinderen, maar ook als je veel aan je hoofd hebt samen met je 

voetbalvrienden je gedachten verzetten op het voetbalveld.

Met mensen samen zijn, praten of juist niet praten, samen sporten 

of samen koffie of een borrel drinken. Hele eenvoudige momenten 

waarop je niet alleen bent! En hoe vanzelfsprekend dit ook klinkt; 

dit is het niet!

Wij wensen alle mensen van SV Meerkerk 

vele mooie, fijne, gezellige 
en warme momenten samen!
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