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VOORWOORD

HOOG
HOOGhouden bij SV Meerkerk
Een voetbal zo lang mogelijk in de lucht houden. 10, 50 of wel 100 keer voor de technische 
voetballers. Zoek op YouTube maar eens naar Maradonna met Life is life of naar Richard 
Witschge tijdens Ajax – Feyenoord in 1994. Knappe staaltjes van techniek die tot de 
verbeelding spreken. Wat niet op YouTube staat, maar zeker zo bijzonder is, noemen we 
hooghouden op z’n Meerkerks: HOOGhouden.

HOOGhouden gaat verder dan een bal in de lucht houden. HOOGhouden is alle energie 
en clubliefde die onze voetballers, supporters, sponsoren en vrijwilligers hebben in  
SV Meerkerk steken. Het maakt SV Meerkerk tot de mooie dorpsclub, die het al vele jaren 
is. De club die er trots op is om van jong tot oud op sportpark ’t Hoog in het geel-zwart 
te zien voetballen. Trots om elk jaar meer dan honderd vrijwilligers te mogen uitnodigen 
voor een vrijwilligersavond aan het einde van het seizoen. 

Het mooie van HOOGhouden is, dat je de bal mag laten vallen en niet opnieuw hoeft te 
beginnen met tellen. Of je nu voorzitter bent of laatste man, we laten allemaal wel een 
keer de bal vallen. HOOGhouden draait erom, dat we samen de schouders eronder zetten 
als de ander de bal laat vallen. HOOGhouden doen we met elkaar en voor elkaar.

HOOGhouden is ook vooruit kijken. Want het is niet vanzelfsprekend meer dat er genoeg 
vrijwilligers zijn, veel mensen langs de lijn staan of een hoofdveld opgesierd wordt door 
rijen borden van sponsoren. Naast onze sportieve ambities steken we daarom de komende 
jaren juist de energie in het laten zien van onze clubtrots, de betrokkenheid van en met 
onze sponsoren en de aanwas van vrijwilligers. Ik ben ervan overtuigd, dat we met elkaar 
mooie jaren van HOOGhouden tegemoet gaan.

Deze presentatiegids is een perfecte voorzet daarvoor. Een presentatiegids die er strak 
uitziet en gevuld is met een leuke en originele inhoud. Het is vooral ook een typisch 
staaltje HOOGhouden door de passie van de makers en de verhalen van onze vrijwilligers 
en sponsoren. Daar ben ik oprecht trots op en dat maakt deze eerste editie van HOOG, net 
als onze vereniging, uniek in de Alblasserwaard en omstreken. 

Ik hoop dat u dat ook ziet en dat voelt aan deze HOOG. Ik nodig u ook dan van harte uit om 
bij SV Meerkerk te komen HOOGhouden.

Sportieve groet,
Niels Verkerk
voorzitter SV Meerkerk
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DE TRAINER

De jonge Roger werd op de middelbare school in het Utrechtse 
verliefd op Francis Kooijmans uit Meerkerk. “De eerste 
kennismaking met haar ouders vergeet ik nooit meer. Vaag had 
ik ooit van het dorp Meerkerk gehoord, maar om er te komen 
was een crime. ‘Bij de eerste bushalte moet je uitstappen’ werd 
mij geadviseerd. En daar stond ik halverwege Lakerveld op een 
mistige zondagmorgen. Maar het is goed gekomen, ondertussen 
woon ik hier meer dan 22 jaar. Als vader van twee meiden en twee 
jongens. Vanuit onze woning aan de Broeksweg zie ik dagelijks de 
watertoren. Een lelijk ding, die van Overvecht met zijn koperen 
koepel is veel mooier.”

Vastgoed
Roger (43) is een rasechte Utrechtse jongen. “Ik deed alles in de 
stad. School, uitgaan, voetballen en werken. Nog steeds, met mijn 
schoonvader beheren we vastgoed in Utrecht en omgeving.”

Lange tijd voetbalde onze nieuwe hoofdtrainer ook in de 
Domstad. “Ik ben begonnen bij Stichtse Boys, alwaar ik oud-
Meerkerk-trainer John Vink nog heb zien keepen voor hij naar 
Elinkwijk vertrok. Na een akkefietje ben ik ook vertrokken en 
werd ik lid van EDO, Eenheid Doet Overwinnen. Een toepasselijke 
naam voor onze volkswijk. Met vrienden heb ik er jaren gespeeld 
en nooit gedacht in te gaan op de vele verzoeken van John de 
Bruijn en John Vink om hier te komen ballen. Anderhalf jaar 

uitgezonderd. Voor ons werk woonden we in Portugal en heb ik 
bij Esperanca de Lagos gespeeld. Ondanks mijn leeftijd, ik was de 
30 ruim gepasseerd, was het een fantastische ervaring bij deze 
semi-professionele club.”

Arnemuiden
Het gezin werd uitgebreid met een tweeling en familie d’Hollosy 
keerde terug naar Nederland. “Net toen ik had besloten met 
voetballen te stoppen, wandelde ik met de dubbele kinderwagen 
over de Burggraaf. Een gejuich van jewelste op een afgeladen 
‘t Hoog tijdens de nacompetitiewedstrijd tegen Arnemuiden. 
Enthousiast werd ik lid. De jaren gingen tellen en veel hoger dan 
het derde kwam ik niet. Toen de trainer vroegtijdig vertrok stond 
ik plotseling voor de groep. De geschiedenis herhaalde zich toen 
B-trainer Potters vertrok naar MVV ’58. En afgelopen seizoen 
hetzelfde scenario. Het bestuur vroeg mij Bert Buizert op te 
volgen.”

Het past volledig in zijn leven, beseft Roger. “Ik ben avontuurlijk 
ingesteld, dat heeft ongetwijfeld met mijn herkomst te maken. In 
Utrecht was er altijd iets te beleven. Ik ben er nu wel aan gewend, 
maar voor mij leek het hier elke dag wel zondag. Nog steeds ben 
ik van mening, dat de wereld groter is dan Meerkerk. Amerika is 
ons droomland en trekt heel erg. Maar nu nog even niet, eerst 
hoofdtrainer bij SV Meerkerk. Ik heb er zin in.”

Hij is een echte Domstedeling, maar woont – gelukkig net voor het Heultje - al jaren in Broek. 

Komend seizoen is Roger onze hoofdtrainer. “Mijn ouders zijn geboren in Indonesië. Na de 

Tweede Wereldoorlog zijn ze met mijn grootouders verhuisd naar Nederland en streken 

uiteindelijk neer in het Utrechtse Overvecht”, herinnert Roger zich. “Mijn Franse naam heb ik 

trouwens te danken aan een verre voorouder. Als Hongaarse soldaat werd hij ingehuurd door 

Napoleon. Als een van de weinigen keerde hij, ruim tweehonderd jaar geleden, wel terug van 

het Russisch front en werd als beloning in de adel verheven. Vandaar die chique d’ voor mijn 

naam.”

ROGER D’HOLLOSY VOELT ZICH THUIS IN MEERKERK, MAAR: 
‘IK VIND DE WATERTOREN VAN MEERKERK EEN LELIJK DING,  
DIE VAN OVERVECHT IS VEEL MOOIER’
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KRIJN SCHEP TRAINER  
SV MEERKERK 2 
“Met onze ervaring gaan 
we een mooi trio vormen”

ACTUALITEITEN

De nieuwe trainer van de B-selectie heet Krijn Schep, geboren en getogen in Groot-Ammers en al 

bijna een halve eeuw lid van deze plaatselijke voetbaltrots. Komend seizoen is hij in dienst van onze 

geelzwarten. “Ik heb er ontzettend veel zin in.”

Op zijn achtste jaar ging Krijn voetballen. 
Later in zijn seniorentijd werd hij een vaste 
waarde in de Ammerse A-selectie. “Niet als 
een grote vedette, maar meer als ideale 
twaalfde man. De trainers konden altijd een 
beroep op mij doen voor een invalbeurt op 
het middenveld of in de achterhoede. Het 
kampioenschap in 1990 en de promotie 
naar de 4e klas KNVB, met spelers als Nico 
Ouwerkerk en Henk van der Weij en niet te 
vergeten de toen nog jonge trainer Cees 
Lagendijk, was een hoogtepunt”, herinnert 
Krijn, 52 jaar inmiddels en werkzaam bij 
Drukkerij De Groot in Goudriaan, zich.

Trainersvak
Op zijn 35e jaar deed Krijn, wegens dikke 
en zere enkels, een stapje terug. Maar het 
voetbalbloed begon weer te kriebelen toen 

zijn zoontje Arco in de voetsporen van zijn 
vader trad. “Ik werd trainer van zijn team 
en na diverse trainerscursussen ben ik het 
trainersvak ingerold. In totaliteit ben ik 
zes jaar jeugdtrainer geweest en na een 
jaartje B-selectie, heb ik twee jaar voor de 
hoofdmacht van Ammers gestaan.”

Zijn prestaties vielen op. “Geinoord vroeg 
mij als trainer van het tweede elftal. 
Een fantastische ervaring, we speelden 
onder andere tegen de reserves van 
IJsselmeervogels, Spakenburg, GVVV en Ajax. 
Maar op sociaal gebied was het niets. Na de 
trainingen en de wedstrijden was iedereen 
gelijk vertrokken. Duidelijk niet mijn ding 
en daarom was ik blij met Hardinxveld 2, na 
twee opeenvolgende kampioenschappen 
werden we hoofdklasser.”

Sociaal voetbalhart
Na vier jaar aan de Sluisweg was Krijn toe 
aan iets nieuws, zoals hij zelf zegt. “Na de tip 
van Roger, heb ik gesolliciteerd. We waren 
er snel uit. Op ’t Hoog is het goed geregeld. 
Nauwelijks afgelastingen en heel belangrijk: 
een club met een sociaal voetbalhart en een 
goede naam in de streek.”

De inwoner van Groot-Ammers kent zijn 
plaats. “Natuurlijk zijn de lagere elftallen 
ondergeschikt aan het eerste elftal. Met 
onze ervaring gaan Nico Vuurens en ik met 
Roger, toch relatief een beginneling in 
het vak, een mooi trio vormen. Uiteraard 
gesteund door een sterk Meerkerks 
georiënteerde technische staf en niet te 
vergeten de supporters langs de lijn.”



HOOG •  2014-2015 9

Vanaf het nieuwe seizoen speelt SV Meerkerk in het kledingmerk Quick, volledig passend bij 
het bestuursbesluit van een aantal jaren geleden. Toen op initiatief van het V-front, de mooie 
ouderwetse V weer terug keerde op ons gele shirt. Ooit was die V in 1932 door onze oprichters 
bedacht. We speelden aan de Kanaaldijk en op zondag. Tijden veranderden. We verhuisden naar 
de Dordtse bond en naar het terrein onder de watertoren om later naar ’t Hoog te gaan. Maar we 
hangen van nostalgie aan elkaar. En dus kwam de V terug op ons shirt en daar hoort een merk met 
uitstraling bij: Quick. Tegenwoordig ook wel Q1905 of kortweg Q geheten. 

In 1905 startte Herman Jansen met het maken van sportartikelen. Zo bokste de legendarische 
Bep van Klaveren op schoenen van Quick en schaatsten jaren later Kees Verkerk en Sjoukje 
Dijkstra de ene na de andere gouden medaille bij elkaar. Maar het meest beroemd is Quick door 
zijn voetbalschoenen. In die jaren speelde 75 procent van de Nederlandse mannen op Quick. Abe 
Lenstra, Faas Wilkes, Coen Moulijn, Piet Keizer, Ruud Geels, Sjaak Swart en niet te vergeten Dick 
Nanninga scoorden op de met twee blokstrepen heel herkenbare Quickies (of schoten tegen een 
Argentijnse paal). 

Ongetwijfeld hebben Cor Bot, Jan van Ooijen, Piet Vink en meer heroïsche Meerkerkers gespeeld 
op die prachtige Quick-voetbalschoenen. In 2001 is het merk heropgericht. Inmiddels spelen NAC, 
Sparta, Vitesse, AZ en Cambuur in Quick. Vanaf augustus 2014 is SV Meerkerk toegevoegd aan dat 
lijstje.

QUICK

ACTUALITEITEN

NIEUWE KLEEDKAMERS

Als je gasten uitnodigt, dan zorg je dat de boel er 
netjes uitziet. Zo ook op ‘t Hoog bij SV Meerkerk. 
De afgelopen maanden heeft een groep vrijwilligers 
vrijwel alle kleedkamers volledig opgeknapt. Total 
make over dus. Startend met een paar kluszaterdagen 
voor A-, B- en C-selectie, heeft een groep vrijwilligers 
zich verder ontfermd over de banken, de douches, 
vloeren, wanden, …everything. En met de 
vasthoudendheid van een terriër, die een postbode in 
het snotje heeft. 

Nu heb je handige voetballers, in het veld dan, maar 
geef je ze een truffel of een decoupeerzaag, dan staan 
ze er naar te kijken als een kameel naar zwemvliezen 
of een snorkel. Dat moet je even begeleiden en daar 
hebben ze op ‘t Hoog dan weer Jacob den Besten 
voor. Aansturen, afstemmen, combineren en de juiste 
maatjes maken, de moed erin houden en volharden. 
Dat kan Jacob allemaal. En… hij kan het ook nog 
voordoen, dat telt ook zwaar mee bij voetballers. 
Zelfs studiebollen slagen voor deze spoedcursus 
bouwvakker. Zo kan het gebeuren dat een jonge 
selectiespeler thuiskomt na een avondje klussen en 
tegen zijn vader zegt: ‘joh, weet jij eigenlijk wel wat 
een kango is...?’ 

Ja, mensen, die kleedkamers zijn prachtig geworden. 
Wit, geel en wat zwart en prachtige zuivere houten 
bankjes. Stevig, degelijk, gewoon en ook mooi, het lijkt 
het voetbal wel van ons SV Meerkerk!
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VRIJWILLIGERS
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‘Maar het komt niet vanzelf, hè!’, waarschuwt vrijwilliger Arie 
Westerhout, ofwel Bobby. In een kleedkamer wordt geschrobd, een 
paar voeten steken onder een reclamebord uit, andere ledematen 
hanteren een boor. Er knorren schuurmachines, verfpotten staan in 
de deuropening. De kleedkamers krijgen een total make over. Ruud 
de With ziet ieder papiertje en elke peuk, en hup in een afvalbak. 
In de kantine tilt Joep van der Leeden de kratten in de koelkast. ‘Als 
die kratten maar niet te hoog moeten staan dan gaat het nog wel.’ 
Arie Vonk geeft met een motormaaier de finishing touch aan het 
maaiwerk. Vergeten randjes, lastige strookjes naast reclameborden, 
scherp om een doelpaal. Mocht een grasspriet denken dat hij 
de dans ontspringt dan volgt Jan Verhoef met de bosmaaier...
tsjak, af. Een biljartvereniging maken ze hier jaloers. ‘Ja, met dat 
maaien tackelen we een postje van 10.000 euro’, stellen de mannen 
tevreden vast. 

Bij de reclameborden monteert Teunis Boom (65), liggend op zijn 
rug, een ijzeren steunbalk. Puffend: ‘De jongste moet het werk 
doen, zie je.’ Medemonteur Herman Klein, hij is ouder dus, zegt: 
‘Er zijn er die langer op hun rug moeten liggen om hun geld te 
verdienen, niet zeuren Teunis.’ Zo gaat dat op ’t Hoog.
Veel oudere mannen zijn het, ze hebben een werkend leven 
achter de rug. “Nou ja achter de rug...sommigen van ons zijn hier 
bijna alle dagen van de week”, zegt Jan de Raad, die zelf nog een 
baan als kok heeft. Nico Mulders, voorzitter Commissie Terrein 
en Accommodatie, legt uit dat de vereniging het veld in eigen 
beheer heeft. “Dat doen we samen met HSSC ’61 en VV Ameide. 
We hebben het beheer van ‘t Hoog door de gemeente vrijwel 
helemaal overgenomen. We regelen het maaien, beheer van de 
groenstroken, de gebouwen en nu zijn we met de renovatie van het 
C-veld bezig. Op dit moment wordt door de dochter van Arie Vonk, 
Lindy, studente Veiligheidskunde, bekeken of we aan de milieu- 
en veiligheidseisen voldoen.” Hij wijst op een plank met chloor, 
ontkalker en gootsteenontstopper net boven een koelbak. “Kijk, dit 
gaan we dus veranderen.” Jan Willem Versluis, oud-voorzitter, komt 

vanuit de wijk De Weide het veld opsjezen met een splinternieuwe 
scootmobiel. Hij heeft er de sokken in. “We gaan flitspalen 
neerzetten Jan Willem, wij willen weer heelhuids thuis komen..” 
Jan Willem hoort het met plezier aan. Op dit terrein heeft hij als 
voorzitter zijn club jarenlang gediend.

Om tien uur heeft Ruud de voorbereiding van de afsluiting van 
het werk ingezet. “Snij jij die worst en die kaas even, dan staan we 
gesteld, zo om half twaalf...” Anderhalf uur later zitten de heren 
tevreden om de grote tafel in de bestuurskamer. Je voelt, dit is een 
belangrijk onderdeel van de morgen. De heren gaan namelijk nog 
een biertje ‘wegwerken’. “Als we drinken werken we nog...”, schatert 
Ruud. Al snel vliegen de doppen van de bierflesjes en een enkel 
colaflesje. Met een lading worst- en kaasstukken wordt in rap  
tempo korte metten gemaakt. “Onze ‘ballenkoningen’ Jaap 
Scherpenzeel en Dick de Goey zijn er vandaag niet, maar gewoonlijk 
eten we ook nog een paar dozijn gehaktballen op met dit cluppie”, 
licht Jan ongevraagd toe. Er wordt geïnformeerd naar de zieke 
Gerrit Versluis, de ‘eigenlijke’ directeur van het complex, en Arie 
den Hartog ofwel de Zwarte Panter. Als Arie ‘Bobby’ een verhaal 
afsteekt over de steeds groter wordende ploeg vrijwilligers, wordt 
hij tot de orde geroepen. “Nou de pers erbij is, ga jij in één keer de 
persvoorlichter uithangen Arie!” Het duurt niet lang of er is een 
kakofonie van geluid in de bestuurskamer.

Plotseling is er consternatie. Niels Verkerk, de jongste 
voetbalvoorzitter uit de regio, komt op deze zonnige morgen in 
korte broek en olijk petje op de bestuurskamer binnen. Er wordt 
gevraagd of hij spijbelt van school. Niels ziet het stel tevreden 
aan en je ziet hem denken ‘gouwe groep, dit’. Aan het eind van de 
morgen vertrekken de mannen. ‘t Hoog laten ze achter in blakende 
welstand. Allemaal te danken aan vrijwilligerswerk, jaar in jaar uit. 
En dan vindt zo’n politicus het woord ‘burgerparticipatie’ uit. De 
wijsneus. Dat doen ze hier in Meerkerk allang joh, lang voordat jij 
dat woord uitvond…

Het is een prachtige morgen. De zon laat sportcomplex ’t Hoog blinken. Het gras is fraai op kleur, 
de doelpalen staan trots te wezen en de reclameborden lachen je toe. Welkom bij Sportvereniging 
Meerkerk. 

‘JE BENT BETROKKEN BIJ DE CLUB EN NATUURLIJK DOE JE 
VRIJWILLIGERSWERK OOK VOOR DE GEZELLIGHEID’

VRIJDAGOCHTEND

VRIJWILLIGERS
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VRIJWILLIGERS

RUUD DE WITH

“Ik werk maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen 
op ‘t Hoog. Donderdagavond ben ik altijd in de kantine als 
de verschillende teams na de training een biertje drinken. En 
zaterdag kijk ik naar het voetballen natuurlijk.” Aan het woord is 
Ruud de With, RRRuud met die heerlijk rollende R. 
Ruud behoort tot de absolute kern der vrijwilligers. Behalve de 
zondag is Ruud dagelijks wel even op het sportcomplex. Ruud 
valt in categorie A van het Meerkerk-sleutelplan. “Ik heb overal 
de sleutels van. Donderdagavond sluit ik af. Ja, dan is het wel 
twaalf uur geweest, haha, en dan heb ik zeker wel een biertje 
op..maar vrijdagmorgen ben ik er gewoon weer!”, grijnst Ruud 
triomfantelijk.

Op zijn elfde jaar ging Ruud bij Loes en Jan Priem (KNVB 
Bondsbestuurder) in Meerkerk wonen. Trouwde later met zijn 
Ans. Werkte bij Avento Caravans en nu bij Taxi Haars, alwaar  
hij vaak late dienst heeft. “Dat komt mooi uit, want dan kan ik  
’s morgens mooi naar ‘t Hoog...”

Ruud heeft twee belangrijke taken: het kalken van het hoofdveld 
en het complex zwerfvuilvrij houden. ‘Kalken van het hoofdveld, 
daar gebruik ik een lijntje bij. Een lijn moet recht zijn. Ze hebben 
bij het B-veld een keer een krantenknipsel opgehangen over een 
beschonken Roemeen. Compleet slingerende lijnen. Dat heb ik 
niet graag, zo’n knipsel… Het A-veld is toch het aanzicht van de 
vereniging. Weet je, ik ben blij voor mezelf als het veld er schoon 
bij ligt. Als ik bij andere verenigingen kom, kijk ik altijd hoe het 
er daar uit ziet. Als de mensen zaterdag hier op het veld komen, 
dan zien ze geen peuk liggen, hè. Weet je waar ik helemaal gek 
van wordt? Confettizooi! Zie dat maar eens met je prikkertje op 
te ruimen…’

Ruud is een goedlachse kerel, altijd vrolijk. ‘Ik kan het met 
iedereen wel vinden. Ik praat met iedereen, maak een lolletje, 
een grappie, ook met de jeugd. Ik heb natuurlijk een bepaalde 
manier van praten, die ze wel mooi vinden. Ik praat nooit achter 
iemands rug. Ik zeg wat ik denk. Ze accepteren het maar. Of niet, 
da’s ook best.’

Zaterdagavond, als de ‘derde helft’ gespeeld is gaat Ruud 
richting Ans. De afsluiting van een weekje SV Meerkerk. Duurt 
niet lang. Maandagmorgen is Ruud weer present. ‘Je wil niet 
weten wat er dan weer voor rommel ligt..’
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VRIJWILLIGERS

JAN VERHOEF

“Ik heb voor mezelf zo’n bosmaaier gekocht; die heb ik eigenlijk 
voor thuis niet nodig, maar ik dacht voor de vereniging is dat 
handig... Nu gebruik ik hem thuis ook weleens.” Hier spreekt 
toegewijd vrijwilliger Jan Verhoef. Zijn zoon Ad regeert inmiddels 
zijn oude bedrijf Verhoef Funderingstechnieken en Jan heeft tijd 
over.

‘Die vrijwilligers bij de voetbal, dat is toch eigenlijk iets voor jou 
Jan’, liet zijn vrouw Marry zich twee jaar geleden ontvallen. ‘Ik ben 
gegaan en ik kan je zeggen: ik sla zelden over. Op vrijdag plan ik 
geen andere dingen. Met zo’n hele club na afloop van het werk 
aan de bestuurstafel, dat is me een partij gezellig. Vaak een hoop 
slap gelul, maar daar hebben wij geen hekel aan.’ 

Veteraan Jan heeft zijn sporen inmiddels verdiend bij de club. 
‘Ik ben 55 jaar lid.’ Aan zijn actieve voetballoopbaan heeft Jan 
inmiddels 25 jaren als ‘vlagger’ bij de veteranen aangeplakt.  
‘VE1 heet dat tegenwoordig’, glimlacht Jan. ‘Ik heb inmiddels een 
kijkoperatie aan de knie ondergaan, maar volgend jaar heb ik die 
vlag weer vast’, stelt hij ferm vast.

Deze vrijdagmorgen heeft Jan zitplanken uit de kleedkamers 
geschuurd, maar gewoonlijk zit hij meer in het groen. ‘Ik doe 
vaak het ‘bosmaaigedeelte’ hier op ’t Hoog. Arie doet met de 
motormaaier de grote stukken. Met de bosmaaier kan ik bij 
de lastigste stukken. Ik ben de ‘achtergrasvanger’ van Arie’, 
grijnst deze oud-heibaas. Er heeft zich klaarblijkelijk een 
vakspecialisatie op ‘t Hoog voltrokken. Deze mannen kunnen nog 
prima zonder functieomschrijvingen en working schedules.. ‘Als 
we klaar zijn stoppen we en volgende week kijken we wel weer.’

Jan is lid van de commissie Terrein en Accommodatie. ‘Soms moet 
je dingen handig aanpakken. We onderhouden nu ook zelf de 
groenstroken. Een halfjaarlijkse klus waar je eigenlijk een stevige 
motorheggenschaar voor moet hebben. Met Jaap van Reeuwijk 
(Hoveniersbedrijf) heb ik nu afgesproken om zo’n schaar voor een 
makkelijke prijs te huren.’ De ex-ondernemer glimt tevreden.

‘Ik geloof wel dat de mensen die hier voetballen weten wat we 
hier doen. Van de A- en de B-selectie komen ze hier soms ook 
helpen hè. Dat is toch mooi..! In Termei (Ameide) heb ik wel eens 
gehoord dat er drie vrijwilligers lopen. Ik denk niet dat bij een 
club als Waardenburg er zoveel vrijwilligers actief zijn. Je kunt 
spelers kopen, maar vrijwilligers.. dat is weer een ander verhaal. 
Die gezelligheid, dat heeft met Meerkerk te maken. Ze komen 
allemaal hier uit de buurt.’



HOOG  •   2014-201514

Dick Kooijman is teruggekeerd op het oude  
nest. In een ‘ver’ verleden was hij twee seizoenen 
jeugdspeler bij de C-tjes van Willem II en de  
laatste vier seizoenen speelde de frêle  
aanvallende middenvelder voor Nivo Sparta  
en het Leerdamse LRC.

“Ik ben begonnen in de F-pupillen. Een goede 
lichting, want Jeroen van der Hagen, Guus 
Vreeswijk, Thomas Mulders en later Koen 
Vermeer en Theo van Zessen hebben de nodige 
speelminuten achter de rug in Meerkerk 1. En het 
eind daarvan is nog niet in zicht”, lacht Dick.

Voetballen zit bij hem in de genen. Vader Dick, 
de vijftig inmiddels ruim gepasseerd, was een 
voetballer met een geweldige linkerpoot. “Ik heb 
hem nooit op het hoogste niveau zien spelen, maar 
van horen zeggen weet ik wel dat hij veel gele 
kaarten kreeg. Voornamelijk voor aanmerkingen 
op de leiding. In dat opzicht lijk ik niet op hem,  
ik ben niet zo’n prater.”

Dick debuteerde op jonge leeftijd in de 
hoofdmacht. “Er was geen A-elftal en John 
Vink hevelde mij over naar de A-selectie. In de 
gewonnen finale van de nacompetitie tegen 
NOAD’32 in Almkerk viel ik in. Vervolgens heb 
ik, net als Sander Vink, de opmars van de club 
meegemaakt. Inclusief die memorabele wedstrijd 
in Heerjansdam tegen NSVV.”

Op een gegeven zocht Dick zijn heil elders. 
“Nivo Sparta toonde interesse. Een rumoerige 
vereniging, maar als buitenstaander merkte ik 
daar weinig van. Ik voetbalde met plezier èn in de 
hoofdklasse. Daar was het mij om te doen. Later 
ook bij LRC. Je speelt bij een vereniging en tegen 
verenigingen waar wordt betaald. Het niveau is 
daardoor op zaterdag, maar ook op trainingen een 
stuk hoger.”

Met zijn bagage hoopt Dick (27) van waarde te zijn 
op ’t Hoog. “We hebben een mooie mix van jong en 
oud. Aanpassen is niet nodig, als Meerkerker ken ik 
de jongens natuurlijk goed. Ook al ben ik eventjes 
lid geweest van andere verenigingen, SV Meerkerk 
trekt en dat gaat verder dan alleen een uitslag 
appen.”

DICK KOOIJMAN

PORTRET

HOOG •  2014-201514
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Ook Sander Vink keert, na vijf seizoenen 
gevoetbald te hebben voor SteDoCo en 
Sliedrecht, terug naar het vertrouwde 
sportpark ’t Hoog.

“Ik heb er absoluut geen spijt van gehad en 
wil het iedereen ook aanraden. Heb je de 
capaciteiten om hoger te voetballen, dan 
moet je dat doen. Je wordt er niet dommer 
van en, kijkend in een vreemde keuken, zelfs 
een betere voetballer”, aldus de inmiddels 
32-jarige routinier.

Vink weet waarover hij praat. Hij begon bij 
de F2. “Met jongens als Rudy Vroege, Arno 
Jaspers, Jacco van den Heuvel en keeper Terry 
van Ooijen trapte ik voor het eerst tegen een 
bal. In mijn juniorentijd heb ik, in navolging 
van Brian Vink, een jaar bij Ajax gespeeld. 
Rafael van der Vaart was een ploegmaatje. Na 
een opvolgend seizoen bij Feyenoord, ben ik 
terug gegaan naar Meerkerk.”

Sander ontwikkelde zich snel en speelde 
vervolgens tien jaar onafgebroken in de 
hoofdmacht. Hij maakte de gloriejaren van 
de club mee. Onder John Vink acteerden de 
geelzwarten, weer met de ouderwetse V op de 
borst, een seizoen op eerste klas niveau. Zijn 
voetbalcapaciteiten vielen op.

“Toen SteDoCo mij graag wilde hebben, heb ik 
niet lang nagedacht. Financieel aantrekkelijk 
en hun ambities spraken mij aan. Een pracht 
tijd. Maar Meerkerk bleef in mijn hart. Altijd 
was ik nieuwsgierig naar de uitslagen en  
op donderdagavond of een vrije zaterdag 
kwam ik nog weleens een biertje doen. 
Het blijft tenslotte je cluppie. Overigens 
niet in het ‘apenpakje’ van mijn toenmalige 
vereniging…”, knipoogt Sander, die komend 
seizoen het zevental van zijn zoon Sem niet 
meer zal trainen. 

“Een bewuste keuze. Nog een paar jaar blijven 
voetballen en dan het trainersvak in, dat 
trekt enorm. Dit seizoen ben ik trainer van de 
B-junioren van SV Meerkerk, zie het als een 
eerste stap in die richting.”

SANDER VINK

PORTRET
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2e klasse F

De Zwerver  15:00 uur

SV Meerkerk  14:30 uur

Nivo Sparta  14:30 uur

GVV ’63  14:30 uur

GRC ’14  14:30 uur

Unitas  14:30 uur

Hardinxveld  14:30 uur

SV Geinoord  14:30 uur

SV Capelle  14:30 uur 

Leerdam Sport ’55  14:30 uur

GJS  15:00 uur

Tricht  14:30 uur

Delta Sports ’95  15:00 uur

GDC  14:30 uur

06-09-2014 De Zwerver - SV Meerkerk 

13-09-2014 SV Meerkerk - GRC ’14 

20-09-2014 SV Meerkerk - Hardinxveld

27-09-2014 Unitas - SV Meerkerk  

04-10-2014 SV Meerkerk - SV Capelle 

11-10-2014 GVV ’63 - SV Meerkerk 

18-10-2014 inhaal / beker

25-10-2014 SV Meerkerk - GJS

01-11-2014 SV Geinoord - SV Meerkerk 

08-11-2014 SV Meerkerk - GDC

15-11-2014 inhaal / beker

22-11-2014 Tricht - SV Meerkerk  

29-11-2014 SV Meerkerk - Leerdam Sport ’55  

06-12-2014 Nivo Sparta - SV Meerkerk  

13-12-2014 SV Meerkerk - Delta Sports ’95   

20-12-2014 inhaal / beker

17-01-2015 inhaal / beker

24-01-2015 GRC ’14 - SV Meerkerk  

31-01-2015 Hardinxveld - SV Meerkerk 

07-02-2015 SV Meerkerk - Unitas 

14-02-2015 inhaal / beker

21-02-2015 SV Capelle - SV Meerkerk  

28-02-2015 SV Meerkerk - GVV ’63 

07-03-2015 GJS - SV Meerkerk  

14-03-2015 inhaal / beker

21-03-2015 SV Meerkerk - SV Geinoord 

28-03-2015 GDC - SV Meerkerk 

04-04-2015 paaszaterdag inhaal / beker

06-04-2015 paasmaandag inhaal / beker

11-04-2015 SV Meerkerk - Tricht  

18-04-2015 Delta Sports ’95 - SV Meerkerk  

25-04-2015 SV Meerkerk - De Zwerver 

02-05-2015 SV Meerkerk - Nivo Sparta  

09-05-2015 Leerdam Sport ’55 - SV Meerkerk 

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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A-SELECTIE
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        Bovenste rij van links naar rechts: Youri van Blanken, Koen Vermeer, Brian Vink,       Gerald Boom, Ruud Vink, Arie van Genderen, Martijn van der Hagen, Sander Vink.
                   Middelste rij van links naar rechts: Roger d’Hollosy, Thijs van Klij, Stijn Schüller, Gert-Jan        Koekkoek, Mike Kersbergen, Dick Kooijman, Patrick Vuurens, Joop Friedeman, Kees Ouwerkerk

   Zittend van links naar rechts: Björn Langendoen, Jeroen de Waard, Gijsbert Bruijnes, Floren Streefkerk,       Wilco den Tuinder, Klaas Jan van Zessen, Theo van Zessen, Jaimy Kooijman, Rob ten Caat, Herber Wink 
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        Bovenste rij van links naar rechts: Youri van Blanken, Koen Vermeer, Brian Vink,       Gerald Boom, Ruud Vink, Arie van Genderen, Martijn van der Hagen, Sander Vink.
                   Middelste rij van links naar rechts: Roger d’Hollosy, Thijs van Klij, Stijn Schüller, Gert-Jan        Koekkoek, Mike Kersbergen, Dick Kooijman, Patrick Vuurens, Joop Friedeman, Kees Ouwerkerk
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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

Alblasserdam 2
Altena 2 
Ameide 2 
EBOH 2 
Groote Lindt 2 
Hardinxveld 2
Heukelum 2
LRC 3
Nivo Sparta 2
Roda Boys/Bom. 2 
Sleeuwijk 2 
Tricht 2 
WNC 2 
 

SV Meerkerk A1
1e klasse 

Alblasserdam A1
Hardinxveld A1
HSSC ´61 A1 
LRC A1
MVV ´58 A1
RKTVC A1
SC Everstein A1
Sleeuwijk A1
Sliedrecht A1
Unitas A1
VVAC A1
 

SV Meerkerk D2
5e klasse

Groot-Ammers D2
Kerkwijk D2
LRC D3
Peursum D2
Unitas D2

SV Meerkerk 3
2e klasse C

ASH 2 
ASWH 3
De Alblas 2
Drechtstreek 3
Groot-Ammers 2
HSSC ’61 2
Kozakken Boys 3
Pelikaan 4
Peursum 2
Rijsoord 4
Sliedrecht 3

SV Meerkerk B1
3e klasse 

GJS B2
Hardinxveld B2
Kozakken Boys B2
Lekvogels B1
Oranje Wit B5
Peursum B2
Sliedrecht B2
SteDoCo B1
SV Noordeloos B1
SVW B2
Unitas B2
 

SV Meerkerk E1
3e klasse 

Groot-Ammers E2
Hardinxveld E3
Schelluinen E1
SteDoCo E2G
SV Noordeloos E1

SV Meerkerk 4
4e klasse 

Ameide 4
Arkel 2 
Asperen 3
GJS 3
Heukelum 3
Leerdam Sport ’55 4
Lekvogels 3
Sliedrecht 8
SteDoCo 3
SV Noordeloos 2
SVS ’65 2

SV Meerkerk C1 
3e klasse 

Altena C1
Ameide C1
Asperen C1
GJS C3
Kozakken Boys C2
Lekvogels C1
LRC C2
Sleeuwijk C2
SteDoCo C2M
Unitas C2
Vuren C1 

SV Meerkerk F1
2e klasse 

Ameide F1
Leerdam Sport ’55 F1
Lekvogels F1
LRC F1
Rhelico F1

SV Meerkerk E2G
5e klasse 

Ameide E2
Groot-Ammers E5
SteDoCo E4G
SV Noordeloos E2
VVAC E6G

SV Meerkerk 5
5e klasse 

Arkel 5 
GJS 5
Groot-Ammers 5
Hardinxveld 7
Nieuw-Lekkerland 6
Pelikaan 11
Peursum 6
Sliedrecht 10
SteDoCo 4
SVW 3

SV Meerkerk D1 
4e klasse 

Arkel D1
Lekvogels D1
Schelluinen D1
Sliedrecht D3
VVAC D2 
 

SV Meerkerk F2
4e klasse 

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

SV Meerkerk VE1
1e klasse A

Alblasserdam VE1
ASWH VE1
De Alblas VE1
Groot-Ammers VE1
Groote Lindt VE1
MVV ’58 VE1
Nieuw-Lekkerland VE1
SC Everstein VE1
SteDoCo VE1
Streefkerk VE1
SV Noordeloos VE1
VVAC VE1

SV Meerkerk MD1
3e klasse 

Be Ready MD1
HSSC ’61 MD1
Sleeuwijk MD1
VVAC MD1

SV Meerkerk F3
5e klasse 

GJS F5
Groot-Ammers F5
Leerdam Sport ’55 F4
Unitas F5
VVAC F4

COMPETITIE INDELING OVERIGE TEAMS

COMPETITIE INDELING JEUGD

COMPETITIE  INFO
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‘UIT OF THUIS, 
IK SLA NOOIT OVER’
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SUPPORTER

“Ik sla nooit over jongen, uit of thuis, vriendschappelijk of 
competitie, zaterdag ben ik op het voetbalveld.” Ontspanning 
dus, want deze 78-jarige veehandelaar werkt nog steeds. Zijn 
werkweek begint maandagmorgen als hij om vijf uur het bed 
verlaat om bij boeren in de omgeving van Meerkerk rundvee te 
kopen. Dat ligt voor de hand, voor wie het niet weet: zijn vader 
Bram en broer Klaas zaten ook in de veehandel, allemaal tot op 
de dag dat ze doodgingen. Een leeftijdsbestendig pensioen kent 
men eigenlijk niet in de veehandel. “Trouwens mijn werk is mijn 
hobby.”

Ab heeft vroeger nog bij Meerkerk gespeeld toen het veld nog 
aan de Kanaaldijk lag. “Wij woonden op de boerderij waar nu Eddy 
Zwijnenburg woont en we liepen zo door de polder naar het veld. 
Ons vader was ook een voetballiefhebber en een giftig ventje. 
Toen ze Klaas een keer schopten, trok hij zijn klomp uit en stoof 
hij het veld in om de dader te lijf te gaan...”

“Toen Meerkerk op zaterdag ging spelen was het door mijn 
drukke werk, ik had ook nog een boerderij met koeien in 
Leerbroek, niet mogelijk om bij het voetballen te gaan kijken. In 
1990 ging ik hier op Meerkerk wonen en ben ik zaterdags altijd 
naar het veld gegaan.” Menig man keek in die tijd met enige 

jaloezie naar Ab als hij de Mercedes voor de kantine parkeerde 
en vervolgens een aantal vrouwen inlaadde. Arja, Annie en Ada, 
allemaal dames jonger dan Ab. “Het was een gezellig kippenhok 
en zonder dat je er om vroeg hoorde je de laatste nieuwtjes. 
Je beleefde altijd wel wat met die dames.” In 1994 leerde Ab 
zijn tweede vrouw Jenny kennen en beiden gaven tot in de late 
uurtjes acte de présence op ‘t Hoog. 

“De mooiste tijd was toch wel toen John Vink trainer was. In 
één ruk door naar de eerste klas. Allemaal met ‘eigen’ jongens. 
Het is bij Meerkerk geen duiventil, waar spelers van buitenaf 
in- en uitvliegen. Hier heb je dorpsvoetbalfamilies. Ik kende 
bijvoorbeeld de ouwe Dick Kooijman, dan had je Dick junior en 
daar nu weer de zoon Dick van, zo’n jongen komt ook weer terug 
naar zijn oude club.”

Hij kijkt weer uit naar het nieuwe seizoen. “Ik mis wel mijn oude 
maten Jan van Ooijen en Teus Hakkesteegt. Wat heb ik een pret 
gehad met die mannen, echte vrienden. Jan die was zo gevat en 
iedereen kende hem.” Ongetwijfeld zullen ze Ab van der Wal weer 
zien, de andere liefhebbers van de clubs in de 2e Klasse F, van 
Sprang-Capelle tot Houten, van Kinderdijk tot Gameren. Wat een 
vreugde geeft het voetbalspel aan echte supporters...!

In zijn huis boven aan de ‘tweede hocht’, bij de Linde, zit Ab voor zijn TV en hij kijkt…

voetballen! Het WK, smullen dus. Een welkome doordeweekse bezigheid, want ja zijn club 

Meerkerk speelt op zaterdag. Ab is een voetballiefhebber namelijk en dan vooral een 

voetballiefhebber van de Sportvereniging Meerkerk.

SUPPORTER AB VAN DER WAL
‘UIT OF THUIS, IK SLA NOOIT OVER’
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MODE

SV MEERKERK 
IN HET NIEUW!
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SV Meerkerk is verguld met haar nieuwe kledingleverancier Quick. De komende zes jaar 

verzorgen zij exclusief de kleding voor onze vereniging. Inmiddels zijn ons eerste en tweede 

elftal geheel in het nieuw gestoken en dragen ook de A1, D1, E1 en F3 nieuwe tenues. De 

andere elftallen zullen de komende drie jaar de overstap maken naar Quick. 

Onze hoofdsponsor Univé is bereid gevonden tot sponsoring van trainingspakken voor de 

gehele vereniging. Terwijl onze nieuwe sponsor ICT groep Detron op dezelfde wijze de tassen 

voor haar rekening neemt. 
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Stijn Schüller 
Hij is robuust, onverzettelijk, hij is cool, 
of beter: hij heeft swag. Met zijn zwager 
(swager..?) Koen heeft Meerkerk 1 een 
steengoed duo achterin. Klinker en ridder 
Graniet.

Stijn bepaalt zelf waar en hoe hij ingrijpt. 
Zelden zit hij ernaast met zijn hoofd 
of zijn (telescoop-)been. Loepzuivere 
interventies. De porseleinen spitsjes, de 
techniekmannetjes, ze lopen zich allemaal 
stuk op Stijn Schüller.

Stijn is lid van de sponsorcommissie.

Stijn draagt het uit-tenue van  
de A-selectie. Ook voorzien van de  
traditionele V en losjes gebaseerd op  
het uit-tenue van Vitesse van een aantal  
jaren geleden.
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Lex Vonk 
Van Noordeloos naar Meerkerk. Van 4e 
klasse naar 1e klasse. En uiteindelijk 
aanvoerder worden. Of je bent een hele 
goede voetballer of je bent iemand waar 
anderen graag mee willen voetballen. Dat 
laatste dus. Anders lukt dat niet. 

Vizier vooruit, maar wel omkijken hè, want 
je leeft met elkaar. Op het doel af. Dat 
heeft hij wellicht geleerd in het voetbal.
En zo verkoopt deze jonge ondernemer 
zijn handel over de hele wereld. Yes we 
CAN! Een gewone gast met een goed stel 
hersens, die je het gevoel geeft dat hij jou 
allang kent.

Lex is voorzitter van de sponsorcommissie.

Lex draagt een coachjas van Quick. Over zijn 
schouder een spelerstas welke voor de hele 
vereniging door Detron ICT groep worden 
gesponsord.
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Jente den Otter
Jente heeft iets met voetbalkleding, 
want in zijn vrije tijd draagt hij kleding 
van…Ajax...zijn favoriete club! Ieder 
kledingmerk kan zo´n fraai sportief kereltje 
wel gebruiken als vormgever van zijn 
beeldmerk. Heeft dat Quick het even 
getroffen!

Met zijn klasgenootjes Brian en Chris 
voetbalt hij vaak op het trapveldje bij de 
skatebaan. Heel gezellig, maar soms kan 
het ook wel eens een beetje knokken 
worden... ”als het over een vrije trap gaat 
ofzo...”

Hij gaat voetbal kijken bij Loes Priem zijn 
buurvrouw. Zijn ouders stimuleren het 
voetbal wel, maar ja Loes heeft meer 
voetbalhart zeker… Gelukkig moet zijn 
vader er om lachen. Komend seizoen gaat 
Jente met zijn leider Arco in deze fraaie 
Quickkleding de velden afreizen. Komt dat 
zien!

Jente is verdediger van de E1.

Jente draagt het thuis-teneu van de E1 
pupillen. Zijn team wordt gesponsord door 
Den Otter Aannemersbedrijf waarvan zijn 
vader Gert en oom Bert de eigenaren zijn.
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HOOFDSPONSOR

“Het nieuwe jeugdige bestuur is actief en heeft met Quick een 
nieuwe weg ingeslagen. Ik deel de mening, dat daar een passende 
sponsorovereenkomst bij hoort. Alle teams worden door Univé 
Leksprong voorzien van nieuwe trainingspakken. Van het eerste 
elftal tot aan de jongste pupillen lopen er straks pico bello 
bij”, heeft de aan de Prinses Marijkeweg opgegroeide Frans al 
voorpret.

Geboren in Leerdam, verhuisde Frans (54) op jonge leeftijd naar 
het dorp. Een voetballer was hij niet. “Natuurlijk kwam ik in de 
tijd van Cor Bot weleens op het voetbalveld, maar ik was meer 
een doener. Nog steeds. Een van mijn zonen heeft er aardigheid 
in om oude motoren op te knappen. Net als ik vroeger. Ik 
studeerde, maar ik had ook nog tijd voor het knutselen aan auto’s 
en het verkopen daarvan.”

17.000 relaties
De aan de Leerbroekse Kanaaldijk woonachtige Frans werd, 
bijna 30 jaar geleden, gevraagd om de kwakkelende Onderlinge 
Brandwaarborg Maatschappij Leerbroek nieuw leven in te 
blazen. Twee fusies verder is Univé Leksprong een kerngezonde 
en nog steeds groeiende ‘Onderlinge’. “Ons oorspronkelijke 
werkgebied lag in de driehoek Vianen, Meerkerk en Leerdam. 
Ik ben begonnen met 300 klanten. In 2000 fuseerden we met 
Lopik en acht jaar later kwam Houten erbij. Een werkgebied 
van bijna 80.000 adressen en bijna 17.000 relaties, die we met 
28 personeelsleden bedienen”, vertelt Frans, zittend in zijn 
buitenserre en kijkend over de mooie polder achter zijn huis, met 
gepaste trots. 

“Elke hoofdvestiging is ergens hoofdsponsor. Vanuit Leerbroek 
zijn we dat bij SV Meerkerk. De vestiging Houten sponsort de 
plaatselijke fanfare en in Lopik zijn we hoofdsponsor van de 
volleybal, waar de damesafdeling op een behoorlijk niveau 
speelt. En daarnaast zijn we sponsor bij een 150-tal andere 
verenigingen, instellingen, enzovoort. Wel wordt gekeken naar 
een zekere relatie tussen het ledenbestand van de club en ons 
klantenbestand. Dat hoeft per definitie geen grote vereniging 
te zijn. Zo heeft de Nieuwlandse Damclub, waar nagenoeg elke 
dammer bij ons klant is, weleens nieuwe speelklokken gekregen. 
We zijn trouwens ook hoofdsponsor van VV Leerbroek, dat in een 
lager elftal speelt in Hei- en Boeicop.” 

Land-Huis BV
Terug naar SV Meerkerk. “Univé heeft iets met voetbal, zo 
sponsort de overkoepelende organisatie al jaren SC Heerenveen. 
Sport bindt. Niet alleen op landelijk niveau, maar vooral lokaal. 
Iedereen in Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland heeft iets met 
de voetbalvereniging. Ikzelf ook. Mijn zoon Léon speelt vanaf dit 
seizoen in de A1 en regelmatig probeer ik een wedstrijdje van 
hem te bekijken. Maar dat wil niet altijd lukken”, weet Frans.

Samen met zijn vrouw Gerdien runt hij alweer jaren het 
makelaarskantoor Land-Huis BV. “Een uit de hand gelopen hobby. 
Ik miste op een gegeven moment de stress van het echte zaken 
doen. Af en toe hielp ik iemand met het kopen van een huis 
en van het een kwam het ander. Als ik mij op zaterdagmiddag 
moet afmelden, heb ik altijd een passend excuus en zeg ik dat ik 
sponsorgeld moet verdienen. Haha.”

Met de komst van de nieuwe kledinglijn van Quick had ook het sponsorcontract met 

hoofdsponsor Univé Leksprong een update nodig. Tenminste, dat vond de ambitieuze sponsor-

commissie van SV Meerkerk. En zo geschiedde. Univé Leksprong is hierdoor tot juli 2017 

hoofdsponsor op ’t Hoog.

CONTRACT 
UNIVÉ  LEKSPRONG 
OPENGEBROKEN
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SPONSORCOMMISSIE 
SV MEERKERK

Teus Hakkesteegt en Jan van Ooijen. Namen die onlosmakelijk zijn verbonden aan onze club. Het verlies van deze twee ambassadeurs 
van onze vereniging is nog wekelijks voelbaar. Teus Hakkesteegt is jaren voorzitter geweest van onze sponsorcommissie. Met 
zijn zakelijke contacten wist hij menig sponsor aan onze club te binden. En wie is er niet benaderd door Jan van Ooijen om een 
wedstrijdbal te sponsoren? Altijd wist hij met zijn speciale humor de bedrijven voor onze club te motiveren.
Na het overlijden van beide nestors, heeft het afgelopen voetbalseizoen de sponsorcommissie – noodgedwongen - in het teken 
gestaan van verandering. Natuurlijk in personele bezetting, maar ook in de opzet van een geheel nieuw sponsormenu. 
Voorzitter Lex Vonk geeft leiding aan de sponsorcommissie en is ook het aanspreekpunt voor sponsoren. Hij wordt daarin bijgestaan 
door zijn tennismaat Ad Verhoef, die onder andere de schone taak heeft deze presentatiegids te mogen samenstellen. 
De broodnodige ervaring heeft de commissie in de persoon van Otto Ouwerkerk. In zijn zevende jaar als commissielid houdt hij zich 
voornamelijk bezig met de organisatie van de sponsoravond. Rudy van Kerkwijk is de drijvende kracht achter het eerste succes van 
het nieuwe commissieteam. Quick werd als nieuwe kledingleverancier gecontracteerd, waardoor inmiddels vijf teams in een zeer 
fraai tenue wekelijks de strijd tegen andere clubs aangaan. Stijn Schüller tenslotte is als jongste lid druk bezig met het opzetten van 
Tic Narrow Casting als nieuwste sponsormogelijkheid. Een video-circuit in de voetbalkantine, waarop advertenties van sponsoren op 
wedstrijddagen worden afgespeeld.

Door dit gemêleerde gezelschap is het afgelopen voetbaljaar hard gewerkt om de sponsorcommissie te hervormen. Het doel is 
daarbij om de vereniging een zo gezond mogelijke toekomst te bieden. Maar minstens zo belangrijk is het om de sponsoren een 
meerwaarde te kunnen bieden. Naast het uitgebreide sponsorpakket vinden we het belangrijk, dat er voldoende mogelijkheden zijn 
om te netwerken. Het eerste uitvloeisel hiervan is de sponsoravond met Johan Derksen als gastspreker en aansluitend een gezellige 
netwerkborrel.

Met ingang van het seizoen 2014/2015 hebben we hiernaast weergegeven sponsormenu samengesteld waarin alle 
sponsormogelijkheden zijn opgenomen. Mocht u interesse hebben dan 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

Met sportieve groet,
de sponsorcommissie
Lex Vonk, Ad Verhoef, Rudy van Kerkwijk, Otto Ouwerkerk en Stijn Schüller
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SPONSORMENU 2014 / 2015
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 sec. 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  



OP JE GEZONDHEID! HARD WERKEN IN STIJL

In wezen zijn er maar twee soorten wijn: lekkere en vieze. Laat 
je door deze simpele vergelijking echter niet in de luren leggen. 
Gezien de heilzame werking op uw gezondheid is regelmatig een 
wijntje drinken namelijk van vitaal belang. Reden te meer om, ook 
als u nog geen wijndrinker bent, op zoek te gaan naar de lekkere 
wijn. 

Wat is het dan boffen met een PLUS in je eigen dorp. PLUS 
is namelijk dit jaar voor de tiende keer verkozen tot beste 
wijnsupermarkt! Gediplomeerde wijnadviseurs Willem den Besten 
en Frans Versteeg geven u deskundig advies . En met succes! Een 
doosje “Vaya Pasada” en de Chileense “El Descanso” zijn inmiddels 
in heel Zederik een begrip!

 Raadhuisplein 6 • 4231 BZ Meerkerk 
 Tel. 0183 - 351366 • www.wijnenvanplus.nl

L IFESTYLE
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Noeste arbeid. Hard werken. De Meerkerkse mentaliteit. Maar 
dan wel graag in stijl. Stevige maar stoere kleding laat zien wat 
een onderneming uitstraalt en dat is onmisbaar voor u en uw 
werknemers. 

Handelsonderneming Unicum is hét adres voor professionele 
bedrijfskleding, werkkleding en zakelijke kleding. Vanuit een 
showroom van 70m2 in Hagestein voert zij gerenommeerde merken 
als Mascot, Herock, Tricop, Rom88 en Havep. Door de persoonlijke 
benadering van John en Petra Hol wordt de kleding op snelle en 
vakkundige wijze voorzien van uw bedrijfslogo. De dagelijkse 
bezorging -ook in Meerkerk- is maar een deel van de uitstekende 
service! 

 Hoevenweg 15 • 4124 AZ Hagestein
 Tel. 06 - 186 769 57 
 www.handelsondernemingunicum.nl

ONTDEK JOUW KRACHT SAMEN MET POWERSLIM EN SKINZ

Je koestert je gezondheid. Logisch, want pas als je goed in je vel zit, kun je 
met volle teugen genieten van alles wat het leven te bieden heeft. Van de 
mooie momenten, alleen of samen met vrienden en familie. Vol vitaliteit, 
vol plezier, vol zelfvertrouwen.

PowerSlim is ontwikkeld om gedag te zeggen tegen de overtollige kilo’s. 
Terwijl je tegelijkertijd geniet van een gezonde en evenwichtige lifestyle. 

Ga vandaag nog met PowerSlim op weg naar een gezonde toekomst en 
maak die eerste afspraak met je persoonlijke voedingscoach... tot snel bij 
Skinz beauty & wellness.

Burgemeester Sloblaan 34a • 4231 AC Meerkerk  
Tel. 06 - 533 213 45 • www.skinzbeauty.nl
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SFEERVOL WONEN

Sfeervol en gezellig wonen is voor iedereen anders. De een houdt van 
modern en strak, de ander van romantisch of juist landelijk. Maar één 
ding hebben we gemeen: we willen ons thuisvoelen in ons eigen huis. 
Voor de juiste sfeer en laatste woontrends hoef je echt niet naar een 
woonbeurs in Milaan, de PC Hooftstraat of wekenlang het internet af 
te struinen.

Aan onze eigen Zouwe, naast de prachtige rietkragen, vindt u de 
warm ingerichte winkel en showroom van de Woonerije. John en Diana 
Mesker helpen u graag bij uw keuze voor behang, verf, raamdecoratie, 

harde of zachte vloerbedekking. Daarnaast bent u ook voor lampen, 
accessoires en kleinmeubelen bij hen aan het goede adres.

Diana komt desgewenst bij u thuis of bij uw bedrijf om u te adviseren 
bij de inrichting. Als ware het uw persoonlijke stylist. Net dat ene 
behang, gecombineerd met de mooie, matte verf van het Engelse 
merk Farrow & Ball maken ook uw inrichting compleet!

  Zouwendijk 121b • 4231 CD Meerkerk
  Tel. 0183 - 352775 • www.dewoonerije.nl

L IFESTYLE

VAKMANSCHAP B.V.

De gebroeders Gert en Bert den Otter zul je tevergeefs zoeken 
op ronkende internetsites, waar flitsende beelden vakmanschap 
pretenderen. Is ook niet nodig. Soms zijn zaken zo eenvoudig: je 
maakt vakwerk bij een klant, maar dan ècht vakwerk. Een vriend,  
een buurman, een collega ziet dat en denkt ‘dit wil ik ook’.

Ga eens langs thuis bij Gert den Otter. Het is prettig praten bij 
deze bescheiden man. Tegelijkertijd valt je de perfectie op in de 
afwerking en inrichting van hun huis. Als je er om vraagt laat hij je 
zien wat de beide broers maken. Van het plaatsen van een deurklink 
tot de complete renovatie van een huis aan de rivier de Vecht. Je 
mond valt open en je denkt ‘dat wil ik ook..’

Pr. Marijkeweg 20 • 4231 BS Meerkerk 
Tel. 06 - 415 450 75
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VERTROUWD IN HET KWADRAAT

BOLIDE KAMPEER FAMILIE 

Sinds de oprichting in 1923 is De Ruyter Trucks van een kleine 
dorpsgarage uitgegroeid tot een allround onderneming gespecialiseerd in 
bedrijfswagens. Stap je echter de garage aan de Burggraaf binnen, dan lijkt 
er niks veranderd. De monteurs zijn allemaal bekende gezichten en kennen 
hun klanten persoonlijk. Het vakkundig en snel repareren van uw auto lijkt 
voor hen vanzelfsprekend. We kunnen dan ook rustig stellen dat De Ruyter 
een zeer vertrouwd bedrijf is in Meerkerk en wijde omgeving. 

Eigenaar Joop de Ruyter heeft echter ook een internationaal netwerk 
voor de import en export van gebruikte trucks en bestelwagens. Kijk dan 
ook niet vreemd op als je op je vakantieadres, waar ook ter wereld, een 
gebruikte bedrijfsauto van De Ruyter tegenkomt. 

Je eerste auto, een gezinswagen, een stoere zakenauto, die 
sportieve cabrio of zelfs een camper voor de vakantie. We weten 
allemaal wat we willen. Maar waar vinden we het juiste exemplaar? 

Dan moet je bij Marco van Noordenne zijn. Hij zorgt binnen no-time 
voor de juiste occasion in de goede prijs/kwaliteitverhouding. 
Auto’s zitten bij Marco in de genen. Net als zijn vader Arie, heeft hij 
een neusje voor de juiste occasion. 

Van Noordenne Auto’s is dan ook al meer dan vijfentwintig jaar 
gespecialiseerd in de in- en verkoop van jonge personenauto’s, 
bedrijfsauto’s en campers. Dus ben je op zoek? Ga dan langs bij 
onze kersverse A-juniorensponsor!

 Ambachtstraat 11 • 4231 DP Meerkerk 
 Tel. 0183 - 352559 • www.noordenneautos.nl 

Bijna een op de dertig Nederlanders heeft een caravan. Vanwege de 

rijke caravanhistorie ligt dit gemiddelde in Meerkerk ongetwijfeld 

hoger. Begin negentiende eeuw liet Napoleon zijn paarden al een 

houten woonwagen voorttrekken over de Bazeldijk. In 1964 bouwde 

Piet van der Hagen zijn eerste Avento. En tegenwoordig is het Caravan 

Centrum Meerkerk, die deze traditie voortzet. 

Van Napoleon naar Harry Krul. Het is slechts een kleine stap. Met 

eenzelfde gedrevenheid brengt hij caravans van de merken Adria, Fendt 

en Knaus aan de man. Ook voor occasions, schade en onderhoud ben jij 

bij hem aan het juiste adres. In de ruime showroom en kampeerwinkel 

kun je gemakkelijk zijn zoons Ron en Bas tegen het lijf lopen. En als je 

echt geluk hebt, dan doe je in de gezellige koffiehoek een bakkie met 

zijn vrouw Lieke. Kortom: Een echte kampeer familie!

 

 Burgemeester Sloblaan 34a
 4231 AC Meerkerk • Tel. 0183 - 358080
 www.caravancentrummeerkerk.nl

Burgemeester Sloblaan 47c • 4231 AA Meerkerk
Tel. 0183 - 357222 • www.ruytertrucks.nl
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