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VOORWOORD

HOOG
HOOG tijd om vooruit kijken

Nog twee seizoenen te gaan op ’t Hoog. Dat is nogal wat als je er over nadenkt. Nu ligt er 
nog weiland zoals je op de foto hiernaast ziet. Straks staat daar een nieuw complex in een 
nieuwbouwwijk, die steeds verder groeit. En voetballen op niet alleen gewoon gras, maar 
ook kunstgras. En wie weet zijn we dan al gewend om contactloos te betalen in de nieuwe 
kantine? HOOG tijd om vooruit te kijken dus. 

Bijvoorbeeld naar het nieuwe voetbalseizoen. Na het succesvolle afgelopen seizoen met 
kampioenschappen bij de jeugd en nacompetitie voor het 1e en 3e zijn de verwachtingen 
weer hooggespannen. Ook mooi om in deze HOOG te lezen, dat Theo de Boon met zijn 
ervaring naast hoofdtrainer dit jaar ook de rol van Hoofd Jeugdopleidingen is. 

Wat ik ook erg mooi vind om te zien is dat het meidenvoetbal een blijvertje is. En we 
dit seizoen maar liefst drie meiden teams hebben in de O11, O13 en O17 leeftijden! 
Als we vooruitkijken zie ik op het nieuwe complex ook weer damesvoetbal. Dat zou 
de ontwikkelingen van de afgelopen jaren helemaal afmaken. Daarom is het mooi om 
drijvende krachten achter het meiden- en damesvoetbal terug te zien in deze HOOG.

Vooruit kijken is niet het hele verhaal. Bij SV Meerkerk kijken we ook met trots terug op 
de 85 jaar die we nu bestaan. Kampioenschappen, degradaties, vriendschappen, lief en 
leed, wereldgoals. Samen delen we heel veel herinneringen en verhalen. Het is aan ons de 
uitdaging om daarvan te blijven genieten en onze lessen te leren als we vooruit kijken. 

En als ik stil sta met deze derde HOOG komt er een glimlach op mijn gezicht. Want laten 
we eerlijk zijn, met deze derde editie is er sprake van een regelrechte hattrick. De verhalen 
voelen weer helemaal SV Meerkerk. En wie dacht dat de watertoren van de eerste editie al 
op en top Meerkerks was, er zit een mooie verrassing verstopt in deze HOOG. 

Dit was mijn laatste voorwoord als voorzitter en geef met veel plezier de hamer en 
pen door aan Sjaak Versluis mits de leden zich daarin kunnen vinden op de algemene 
ledenvergadering. Helemaal weg ben ik niet, want als bestuurslid ‘verhuizing’ hoop ik een 
steentje te blijven bijdragen. Want als we met elkaar de schouders eronder blijven zetten 
is er altijd iets om naar uit te kijken op ’t Hoog!

Sportieve groet,

Niels Verkerk
Voorzitter SV Meerkerk
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DE TRAINER

“Bij SV Meerkerk is er een prima jeugdplan, alleen een 
technisch jeugdcoördinator ontbreekt. Toen ik dat hoorde, 
heb ik een gesprek gehad met het jeugdbestuur en gevraagd 
wat ze willen met de club en specifiek de jeugdafdeling. In 
de afgelopen anderhalf jaar zag ik dat het niet goed ging. De 
randverschijnselen, zoals kleding en ouders die willen rijden, zijn 
prima geregeld. Maar met name op voetbaltechnisch gebied 
schort het. En dat is jammer, want de jeugdopleiding is toch het 
hart van een vereniging”, trapt Theo de Boon het interview af.

Plezier
“We willen meer structuur en een eenduidige lijn in de 
jeugdafdeling krijgen. Sander Vink is voor mij een belangrijke 
pion. Hij traint de talentvolle C-junioren en fungeert verder als 
technisch jeugdadviseur, met als belangrijke taak een klankbord 
voor de jeugdcommissie. Met zijn C-tjes staat Sander tussen 
de B-junioren en de D-pupillen in. Hij ziet en hoort veel en 
daar gaan we dankbaar gebruik van maken. Zelf sluit ik één 
keer per week aan bij een jeugdelftal. Ik zie spelertjes en kan 

ondertussen werken aan een eenduidige voetbalvisie met, als 
het even kan, een vaste oefenstof. Ook eenzelfde speelwijze en 
trainingsmethoden streef ik na. Een belangrijke taak voor mij is 
het volgen van die lijn, niet voor niets ga ik eens per zes weken 
met de jeugdtrainers om de tafel zitten.”

Theo vertelt enthousiast verder. “De individuele ontwikkeling van 
een speler is belangrijker dan de teamprestatie. Qua aantallen 
jeugdspelers is het op dit moment wat minder en zijn de teams 
misschien ook iets minder sterk. Daarom hebben we de keuze 
gemaakt voor aandacht voor de individuele spelers. Winnen is 
overigens niet het allerbelangrijkste als je jong bent, je moet 
wel beter worden. En dat gebeurt komend seizoen niet in een 

Hoofdtrainer Theo de Boon is afgelopen augustus begonnen aan zijn derde seizoen op 

sportpark ’t Hoog. Met een extra klus, want de ervaren oefenmeester - 20 jaar actief als 

trainer - gaat zich ook bezig houden met de jeugd van SV Meerkerk. Als Hoofd Opleidingen 

heeft hij zitting genomen in de Technische Commissie bij onze club.

NIEUWKOMERS BART KOOMANS EN WILMAR VAN BRUGGEN 
ZULLEN VERFRISSEND WERKEN

“De individuele ontwikkeling van  
een speler is belangrijker dan  

de teamprestatie”
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regionale competitie, maar in oefenwedstrijdjes. Juist oudere 
spelers, die terugkomen van een blessure, kunnen een jonge 
speler wegwijs maken. Niet toevallig denken Almkerk, Sleeuwijk, 
Altena, GJS en Hardinxveld er ook zo over. Plezier is en blijft 
natuurlijk voorwaarde nummer één om te leren.”

Gezonde ambitie
De trainer kijkt bedenkelijk. “We moeten zorgen dat er ieder 
jaar één of twee, maar het liefst drie of vier spelers kunnen 
doorstromen naar de A- of B-selectie. Dat is een aantal seizoenen 
niet meer gelukt. Alleen Mechiel van Zessen sloot vorig jaar aan 
vanuit de A-tjes. David Versluis deed dat via het tweede elftal. 
Voor het komend seizoen kunnen we zelfs geen A1 inschrijven. 
Door het stoppen van Patrick Vuurens en Thomas Mulders en het 
vertrek van Kenny van Gent dunde de selectie uit met drie, niet 
de minste, spelers. Gelukkig meldden Bart Koomans en Wilmar 
van Bruggen zich aan. Deze jongens willen zich via onze club 
verder ontwikkelen en op termijn nog een stapje hoger maken. 
Een gezonde ambitie, die ik van harte toejuich. 

Bovendien zal het de frisheid in ons team en ook het 
loopvermogen in combinatie met de dynamiek ten goede komen. 
Met alle respect, maar Patrick Vuurens kan ik niets meer leren en 
de tegenstanders weten onderhand ook wel hoe hij voetbalt. Hij 
is een sieraad voor de voetbalsport. De as met Klaas-Jan, Gert-
Jan en Sander staat als een huis, maar er moest wel verjonging 
komen. En als dat niet via de interne lijn lukt, mag dat ook van 
buiten. Het nieuwe aanvallende duo Bart en Wilmar zal wel 
tijd nodig hebben om aan de vereniging, het team en elkaar te 
wennen.”

Terugblik
Nog even terug naar het voorbije seizoen, waarin Theo het 
maximale uit zijn ploeg heeft weten te halen. “We hebben een 
topprestatie geleverd. Vooraf waren we blij met een plaats 
in het linkerrijtje en hoopten we op een periodetitel. Na een 
ietwat wisselvallige start, begon het te draaien. Er waren weinig 
blessures en geen schorsingen. We raakten op elkaar ingespeeld 
en voetbalden iets aanvallender. De automatismen kwamen 
er ook in en na zeven, acht wedstrijden zaten we in een flow. 
Dertien wedstrijden ongeslagen en – niet onbelangrijk – met 
veel overwinningen. Terecht pakten we dan ook met een ruime 
voorsprong de tweede periodetitel.”

Lange tijd was De Boon cs de enige concurrent van titelfavoriet 
Almkerk. “Maar in drie weken tijd verloren we de slag. Gijsbert 
Bruijnes brak zijn been tegen Hardinxveld, Ruud Vink kreeg 
een rotschop in Wijk en Aalburg en een week later ontving 
Gert-Jan Koekkoek rood tegen Altena. Ik moest teveel schuiven 
en we gingen punten verspelen. Snel namen we gas terug en 
richtten we ons op de nacompetitie. Ondertussen verbeterden 
we het clubrecord in de tweede klasse, waar we al bijna tien 
jaar onafgebroken spelen, en zijn we op 54 punten geëindigd. 
Ondanks alle goede bedoelingen redden we het niet tegen 
Heerjansdam. Tot het laatste gaatje hebben we er alles 
uitgeperst. De pijp was helemaal leeg.”

Succesvol
Overigens tekent Theo weer voor een dergelijk seizoen. “Ik 
besef dat de tweede klas het hoogst haalbare is voor een club 
als Meerkerk. Als je niet betaalt, dan heb je niets in de eerste 
klas of hoger te zoeken. Terecht kreeg de technische staf van 
het bestuur dan ook een compliment over het uiterst succesvol 
verlopen seizoen. De eerste drie elftallen eindigden in de subtop 
van hun competities. Als we dat komend voetbaljaar weer halen, 
dan ben ik tevreden.”

Zes punten op Hardinxveld zouden daarbij extra welkom zijn. 
“Mijn oudste zoon Robin staat voor het eerst in de rood-witte 
selectie en de eerste appjes over en weer zijn al verstuurd. Ik 
hoop alleen niet op een Gert/Ricky Kruis syndroom, toen Kruis 
junior de winnende goal scoorde tegen zijn coachende vader.”

De 47-jarige inwoner van Sleeuwijk gaat dat doen met ‘eindelijk’ 
een voltallige technische staf. Met Arwin van Dijk als assistent, 
naast Sjaak de Wild, en natuurlijk de nieuwe grensrechter Karel 
Martens, vaste verzorger Herber Wink en teammanager Rob ten 
Caat heeft de ervaren coach niets meer te wensen. Ook omdat 
Patrick Vuurens wil afbouwen en op donderdagavond de jonge 
spitsen de fijne kneepjes van de voetballerij zal bijbrengen.

“Als je niet betaalt, dan heb 
je niets in de eerste klas 

of hoger te zoeken”

©TS



Watertoren 3, 4231 WT  Meerkerk
Telefoon 0183 351 633

www.tandartspraktijkdewatertoren.nl

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

 KRAANVERHUUR

- Weg- ruwterreinkranen van 35 t/m 400 ton 

- Snelbouw torenkranen (30-60 meter)

- Rupskranen met verhoogde cabine

 HOOGWERKERVERHUUR

- Hoogwerkers (30-65 meter) 

 HEIWERKZAAMHEDEN

- Met Junttan mileuvriendelijke, hydraulische heimachine’s 

- Beton-, hout- en stalenbuispalen

- Gespecialiseerd in heiwerk op moeilijk bereikbare plaatsen, ook inpandig



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

ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR!

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
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“Ik had een dikke streep gezet onder mijn trainersloopbaan. Die 
begon bij de dames van Noordeloos. Twee jaar later was ik trainer 
van het eerste en niet veel later hier op ‘t Hoog. Een hele eer, want 
ik had natuurlijk jaren in het eerste elftal gespeeld.”

Nico werd eerst trainer van het tweede elftal. “En dat ging zo goed, 
dat ik werd gevraagd trainer te worden van de hoofdmacht. Ik heb 
hier drie mooie jaren meegemaakt. Het eerste jaar werden we 
kampioen, het tweede jaar kwamen 23 jeugdspelers over. Voor de 
oudgedienden niet leuk, maar het was tijd voor verjonging. Ik kreeg 
mijn gelijk. In mijn laatste jaar bleven we ongeslagen, maar verloren 
we de beslissingswedstrijd van Giessen. Later heb ik bij andere 
verenigingen ook veel jeugd ingepast, toch wel mijn passie.”

Zouwendijk
Nico lacht en gaat terug naar zijn jeugdjaren. “Ik ben geboren in de 
Zouwendijk, vanuit het dorp nog net voor de wiel. De ouderen weten 
ongetwijfeld nog wel dat mijn vader Otto ooit een huisje buitendijks 
heeft gebouwd. Daar hebben we jaren gewoond, tot het moment 
dat het scheefgezakte huisje voor de verbreding van de dijk moest 
worden gesloopt. Mijn ouders waren overigens niet zo enthousiast 
over mijn voetbalaspiraties. Cor Bot en Jan van Ooijen overtuigden 
met name mijn moeder en op bijna elfjarige leeftijd werd ik lid. We 
voetbalden nog op het veld bij de Scheepjesbrug. Schijnbaar deed ik 
dat zo goed, dat de toenmalige Utrechtse oefenmeester Coolen mij 

als vijftienjarig ventje middenvoor posteerde in het eerste elftal. 
Ik ben nooit meer uit de basis geweest. Hij wilde mij meenemen 
naar zijn nieuwe club Elinkwijk en later zelfs naar Roda JC. Door 
het plotselinge overlijden van de beste man, kwam het er niet van. 
Vervolgens speelde ik twintig jaar in het eerste van Meerkerk.”

Gedisciplineerd
En die ervaring komt nu prima van pas. “Als voormalig hoofdtrainer 
weet ik hoe belangrijk spelers van een lager elftal zijn. Weliswaar 
(iets) minder gedisciplineerd als A- of B-selectiespelers, maar voor 
de doorstroming en de opvang van geblesseerde spelers zijn ze 
hard nodig. Het kost wel veel tijd en energie om die, veelal jonge, 
mannen ook gemotiveerd te krijgen en te houden. Zonder twijfel is 
dit mijn moeilijkste klus ooit, maar wel succesvol.”

Nico legt uit. “Sinds mijn komst is het derde, ook dankzij de steun 
van de hele vereniging, niet meer ‘het plukelftal’ van vroeger. 
Natuurlijk moeten we spelers afstaan aan hogere elftallen, 
maar er is meer structuur gekomen. Overigens ben ik blij dat we 
met veel inzet en goed voetbal, toch niet zijn gepromoveerd. 
Het is veel leuker om bovenin te voetballen, dan een klas hoger 
degradatievoetbal te spelen. Op een zaterdag moet je plezier 
hebben en dat lukt een stuk beter als je wint. Zeker in een lager 
elftal.”

Nico Vuurens begint aan alweer zijn zevende seizoen als trainer van ons derde elftal. Toen Nico de 
60-jarige leeftijd had bereikt, leek SV Noordeloos zijn laatste klus te zijn. De cirkel was rond, want 
wat was er mooier dan starten en eindigen in je eigen woonplaats. Maar toen vroegen Wim de 
Jong en Gert Heijsteeg of hij het derde zou willen trainen.

NIET MEER ‘HET PLUKELFTAL’ VAN VROEGER

3 E ELFTAL

©TS



info@pvanleeuwen.nl

www.pvanleeuwen.nl

Energieweg 1

4231 DJ Meerkerk

• kantoren

• bedrijfspanden

• scholen

• zorgcentra

• woningen

• appartementen

• sportcomplexen

T  0183-352332

F  0183-352724

Postbus 22

4230 BA Meerkerk

VEELZIJDIG IN
BOUWACTIVITEITEN

Burg. Sloblaan 33   /   4231 AA  Meerkerk   /   T  0183-359018

E  info@meerkerkass.nl   /   I  www.meerkerkass.nl
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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!



ACTUALITEITEN

“De hele ambiance om zo’n 
eerste elftal is mooi, die 
strakke bekkies voor de 
wedstrijd, het plan van de 
trainer, al die mensen, die erop 
afkomen!” De Dordtenaar, die 
in 2006 in Meerkerk kwam 
wonen en zich razendsnel 
aanpaste, heeft er zin in. 
“Ik heb met het EK-voetbal 
zelfs speciaal gelet op die 
grensrechters…” Jazeker, de 
opvolger van de fameuze Henk 
Chaigneau neemt zijn taak 
‘au-sérieux’.

Karel Martens, die overigens 
zo zeven sporten op noemt, 
die hij behalve voetbal ook 
heeft beoefend, begon zijn 
voetbalcarrière bij Oranje-Wit  
en speelde ook nog voor DFC  
en Dubbeldam. 

De ex-busschauffeur heeft 
inmiddels al heel wat 
wedstrijdjes voor de Meerkerkse 
elftallen vanaf het derde 
gefloten. Behalve dat Karel van 
sport houdt, vond hij ook een 
reden binnen de voetbalsport. 
“Ik heb mensen zo slecht zien 
fluiten, dat ik dacht ‘dat kan ik 
beter’. Zij zullen op mij ook wel 
wat hebben aan te merken, een 
kwestie van grote watten in 
de oren en gewoon het zelf zo 
goed mogelijk doen. Ik zit niet 
te wachten op ‘dat heb je goed 
gedaan Karel’ als je bewust de 
thuisclub hebt bevoordeeld”.  
“Ik ga eerlijk vlaggen”. 

“Ik heb met Gert-Jan (Koekkoek) 
afspraken gemaakt over de 
laatste lijn. Ook ben ik met 
sprinttrainingen bezig, je moet 
die gasten wel bijbenen als 
grensrechter”. Het is duidelijk: 
de nieuwe ‘vlagger’ Karel kijkt 
uit naar seizoen 2016-2017!

MET HET 
VLAGGENSCHIP 
VAN MEERKERK 
OP PAD, 
MOOI MAN!
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Afgelopen jaren was Bart 
Koomans al een keer topscorer 
in de regio en droeg hij ook 
al een paar seizoenen de 
aanvoerdersband bij zijn cluppie 
VVAC. Toch heeft de Ottolander 
het vertrouwde nest verlaten 
en speelt hij dit seizoen in de 
geelzwarte kleuren van ons  
SV Meerkerk.

“Ik ben een echte clubman. 
Vanaf de pupillen voetbal ik op 
De Put. Ik heb kantinediensten 
gedraaid, elftalletjes begeleid 
en jeugdwedstrijden gefloten. 
Het afgelopen seizoen stond ik 
voor het vijfde jaar in het eerste 
elftal en had ik de hoop om naar 
de tweede klas te promoveren. 
Maar het is ook afgelopen jaar 
weer niet gelukt”, baalt Bart nog 
steeds stevig.

“Ik wil mijn plafond leren kennen 
en dus heb ik na een goed 
gesprek met trainer Theo de 
Boon voor een overgang naar 
Meerkerk gekozen. Natuurlijk ga 
ik voor een basisplaats, maar ik 
ben hier vooral naar toe gekomen 
om als voetballer beter te 
worden. In feite was ik bij VVAC te 
jong om de kar te trekken, maar 
door gebrek aan oudere spelers 
kon dat niet anders. Meerkerk 
heeft een veel uitgebalanceerder 
team. Ik hoop daarom veel te 
leren van een speler als Sander, 
die op een hoger niveau heeft 
gevoetbald. Maar ook van 
eigen jongens zoals Gert-Jan 
Koekkoek en natuurlijk Ruud 
Vink ga ik veel opsteken.” Met 
deze ervaren goaltjesdief gaat 
Bart waarschijnlijk de tweemans 
aanval vormen. 

Bart is het seizoen goed 
begonnen “eindelijk ook een keer 
van Heukelum gewonnen dat was 
met VVAC nog nooit gelukt.”

“EINDELIJK 
EEN KEER VAN 
HEUKELUM 
GEWONNEN”

©TS
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Met Wilmar van Bruggen hebben 
we weer een ouderwetse nummer 
10 in onze gelederen. Als stuwende 
kracht op het middenveld staat hij 
kort achter de spitsen en dat is niet 
anders dan bij zijn vorige cluppie 
Peursum.

“Op mijn vijfde ben ik begonnen 
bij de Kabouters. Mijn ouders 
waren aanvankelijk niet zo 
enthousiast en daarom was ik blij 
dat een goede vriend van hen toch 
voetbalschoenen voor mij kocht. En 
zo kon ik gaan voetballen met mijn 
jeugdvriendjes Niels Noomen, Mark 
de Heer en Ruben Meijer.”

Dat deed Wilmar tot afgelopen 
zomer. “Op mijn zestiende 
debuteerde ik onder Peter van 
Opijnen in het eerste elftal. Door 
een meningsverschil met een trainer, 
heb ik weleens tijdelijk in een lager 
elftal gestaan. Maar doorgaans 
speelde ik in Peursum 1. En daar 
gaat nu inderdaad verandering in 
komen. Youri van Blanken is een volle 
neef van mij en via hem kwam ik in 
contact met trainer Theo de Boon.”

Op de vraag of Wilmar interesse 
had om het een paar klassen hoger 
te proberen, gaf de 22-jarige 
Giessenburger een volmondig ‘ja’. 
“Ik ben heel benieuwd, maar ik denk 
wel dat het gaat lukken. Afgelopen 
zomer heb ik goed doorgetraind en 
ook veel aan fitness gedaan. Ondanks 
een stalen pin in mijn schouder, die 
er pas in de winterstop uitgaat, ben 
ik topfit. De eerste indrukken zijn 
goed. Het was gelijk gezellig onder 
de spelers en dat is een belangrijke 
voorwaarde om met elkaar te 
kunnen presteren. Bovendien is SV 
Meerkerk, net als Peursum, ook een 
echte dorpsvereniging.”

“DE KLIK WAS 
ER GELIJK”

©TS
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“Ik werd net voor de oorlog lid, toen we nog naast de oude 
kersenboomgaard van de familie Kool aan de Grote Kanaaldijk 
voetbalden. Tijdens de mobilisatie eind ’39/begin ‘40 stond het 
land vol met militaire voertuigen, Meerkerk was immers een 
garnizoensplaats in die tijd. Het veld verhuisde naar de Kanaaldijk. 
Naar het land achter de boomgaard van Cor de Ruyter. Een 
prachtige ondergrond, want het veld lag precies op de zandrug 
die begint in Everdingen en, via ons dorp, in Ottoland eindigt. Ons 
huidige complex ligt in het verlengde en dus ook op diezelfde 
stroomrug.”

Veewagen
De 86-jarige Jan Willem haalt de ene na de andere herinnering op. 
“Maar sinds mijn tia van een paar jaar geleden is mijn geheugen 
wel iets minder hoor”, bekent hij eerlijk tegenover de redactie van 
HOOG. “Koos Copier, Bas den Ottelander, Ton van den Heuvel, Herry 
de Ruyter waren mijn eerste voetbalmaatjes. Een paar planken 
achter het doel dienden als afrastering om een eventueel mislukt 
schot niet in een sloot te doen belanden. We oefenden als jonge 
jochies tegen Termei of Voorwaarts uit Leerdam. Voor toernooitjes 
gingen we op de fiets naar Dalem, Beesd en het Oudkerkse bos 
waar Peursum toen nog voetbalde. Ook de knecht van kapper 
Nunninkhoven, ene Aart Jochems uit Gorinchem, was lid en fietste 
na een tocht vanuit zijn woonplaats zonder probleem nog een paar 
kilometers voor een uitwedstrijdje. Voor verdere reizen, zoals naar 
Dordt, diende de veewagen van Cees de Groot als vervoersmiddel. 
Doordeweeks zaten er biggen en kalfjes in de laadbak en in het 
weekend voetballers. Het veld werd trouwens in die dagen gekrijt 
met een veegvarken, gelukkig had de vrijgezel en altijd hard 
werkende Bas van der Wal er alle tijd voor.”

Damesschoenen
De lach van Jan Willem vraagt om een uitleg. “Zelf ben ik 
begonnen op de schoenen van mijn oudste zus Alie. Inderdaad op 

damesschoenen en omdat ik regelmatig weggleed, heb ik er zelf 
leren noppen onder gezet. Ik ging niet beter voetballen, want 
ik moet eerlijk bekennen dat ik erg weinig van kon. Schrijf maar 
gerust op, helemaal niets. Ik heb wel het eerste gehaald, maar voor 
mannen als Herry de Ruyter, Bas Eikelenboom, Hennie Tukker en 
natuurlijk de broers Ton, Huib en Manus van den Heuvel was ik meer 
een sta in de weg. Ook op de afdankertjes van andere spelers, die je 
toentertijd bij de familie Beukers achter de melkfabriek kon kopen.”

Bestuur
Nee, de verdiensten van Jan Willem lagen voor SVM niet binnen 
de lijnen maar er duidelijk buiten. “Kort voor of na mijn militaire 
dienstplicht werd ik gevraagd om in het bestuur zitting te nemen. 
Met een MULO-B diploma op zak, was ik een beetje eigenwijs en liet 
zo af en toe mijn stem horen. Dat viel schijnbaar op. Onder Ruud van 
der Heiden werd ik eerst secretaris en later ook voorzitter. Ik heb 
de verhuizing naar het Rijskadeveld meegemaakt en dat was geen 
gelukkige keuze. Op dit slechtste hoekje van Meerkerk stond het 
veld bijna altijd blank. Het trainingsveld was één grote modderpoel.
De keuze om midden jaren ’70 naar ons huidige complex te gaan, 
was snel gemaakt. Met heel veel zelfwerkzaamheid – onder andere 
door de metselaars Piet Versluis en Jas Wink – en niet te vergeten 
de volledige medewerking van het gemeentebestuur, klaarden we 
in een halfjaar tijd de klus, inclusief de aanleg van vier velden. Als 
voorzitter was ik zo trots als een pauw.”

Met grote dank aan zijn vrouw Riek. “Als je jong bent, dan kun je veel 
aan. Zeker als je door je vrouw wordt gestimuleerd. Ik heb dan ook 
absoluut geen spijt van de vele uren vrijwilligerswerk. Want naast 
bestuurder, was ik ook nog leider van verschillende elftallen. Onder 
andere van het tweede elftal. Mijn vrouw waste voetbalkleding en 
schrobde de kantine en kleedlokalen.”

Jan Willem Versluis is met zijn ruim 75-jarig lidmaatschap het langst lid van onze vereniging. 
Onze oud-voorzitter werd geboren aan de Gorinchemsestraat, twee jaar later werd SV Meerkerk 
opgericht. Heropgericht, want aan het begin van deze eeuw trapten we al als MVV tegen een bal.

‘MIJN EERSTE WEDSTRIJDEN VOETBALDE IK OP DE SCHOENEN 
VAN MIJN ZUSTER ALIE’

40 JAAR ‘T  HOOG
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Racefiets
Toen eenmaal de vereniging aan de 
Burggraaf was gesetteld en de club, door 
de vele jonge aanwas, groeide tot een van 
de grootste voetbalverenigingen in de 
Alblasserwaard besloot Jan Willem zijn 
werk op een lager pitje te zetten. “Ik had 
namelijk gehoord dat ze vanwege mijn 
naderende jubileum als 25 jaar bestuurder 
een groot feest wilden houden. Daar heb ik 
eigenhandig een stokje voor gestoken. Na 
24 jaar droeg ik de voorzittershamer over 

aan Jaap Scherpenzeel. Het feest is er 
toch gekomen en het mooie cadeau, 
een prachtige racefiets, heb ik wel 
gekregen. Maar niet omdat ik de  
25 jaren heb volgemaakt.”

Vanzelfsprekend werd de ras-
bestuurder benoemd tot erelid 
van de club. “Ik dacht meer vrije 
tijd te krijgen, maar al snel stond 
de Afdeling Dordt van de KNVB 
op de stoep. Vervolgens heb ik 
ruim 13 jaar als regiobestuurder 
gefungeerd. Toen de Dordtse 
Bond overging naar Zuid I, hield 
ik het voor gezien. Een prachtige 
tijd, met mannen als Wim van 
Varik, Gerrit Scheurwater, Jan 
Priem, Arie Hamerpagt en Dirk 
Baron. Ik had de portefeuille 
‘scheidsrechterszaken’ en dat 
was geen pretje. ‘Altijd te kort 
en nooit goed’ en in feite is dat 
nog steeds zo. Toch heb ik veel 
schik gehad.”

Molenhopper
Met de gouden KNVB-speld op het revers blikt Jan Willem tevreden 
terug op zijn voetballeven. “De gezondheid gaat terug uit, ook die 
van mijn vrouw. Het overkomt je en dat is niet leuk. We wonen nu 
ruim een halfjaar - noodgedwongen - in Open Vensters in Ameide. 
Mijn dochter Nely wil mij altijd ophalen en als dat een keertje niet 
lukt, ben ik voor 1,80 Euro enkele reis met de Molenhopper zo 
in Meerkerk om naar een wedstrijd van het eerste of tweede te 
kijken. Ik heb nog een brede belangstelling. Ik kijk televisie, pluis 
de kranten uit en heb een iPad om de website van SV Meerkerk en 
Regio-voetbal te volgen. Het afgelopen seizoen heeft het eerste 
elftal maximaal gepresteerd, want met eigen jongens en gesloten 
beurs zo hoog voetballen is vandaag de dag een knappe prestatie. 
Ik kijk daarom uit naar het nieuwe seizoen.”
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Nick den Braven
Nick is lid van de Activiteitencommissie. 
Voluit lid, hij duikt erin zeg maar. Niet 
een gast die te beroerd is voor het 
betere schoffel- en graafwerk. Even wat 
spulletjes zoeken voor de Open Dag, het 
pupillen-paasontbijt, zaklampvoetbal 
of de SV Meerkerk-Pubquiz, noem het 
maar op. Kortom het betere feestwerk 
bij de club! 

Hij houdt natuurlijk ook van voetbal, die 
Nick, en zeker ook van FC Utreg…ok, 
een second love moet kunnen.

©BvdW



PUPIL VAN DE WEEK!

Eén keer in je voetbalcarrière mag je ‘Pupil van de 
week’ zijn… De eerste thuiswedstrijd tegen Spirit uit 
Ouderkerk a/d IJssel was het de beurt aan Thijs van 
Deventer. Thijs is negen jaar, speelt in de JO11-4, tijdens 
de voetbaltraining speelt hij het liefst partijtjes, zijn 
favoriete voetbalclub is Ajax en later als hij groot is wil 
hij voetballer worden. Hoe weten we dit… De pupil 
ontvangt een vragenformulier waar deze vragen op 
staan! En bij de vraag: Wat eet je altijd het liefst voordat 
je gaat voetballen antwoordt Thijs ‘Visfriet’ maar daar 
voetballen we te vroeg voor… 

Best spannend.
Zaterdagmiddag 12.30 uur Thijs en z’n moeder worden 
in de bestuurskamer door Sylvana ontvangen. Zittend 
aan de grote vergadertafel vertelt Sylvana wat er 
vanmiddag van Thijs verwacht wordt! Die aftrap en dan 
proberen te scoren in het doel van de tegenstander 
is best spannend. Thijs had al van een vriendinnetje 
gehoord dat de tegenstander dan net alsof doet dat 
ze de bal afpakken!! Maar dan wel nep.. Ondanks deze 
informatie in z’n achterhoofd zat hij toch wel gespannen 
aan tafel. Sylvana overhandigt Thijs het ‘Pupil van de 
week’ certificaat en een mooie geel/zwarte bal. De nu 
nog mooie lege gele vlakjes worden straks voorzien 
van de spelersnamen. “Deze bal bewaar ik op m’n 
slaapkamer, daar ga ik niet mee voetballen!” zegt Thijs 
trots. Bij de wedstrijdbespreking mag Thijs ook zijn. 
Trainer Theo stelt hem voor aan de selectie. De tactiek 
wordt besproken, Thijs luistert aandachtig. De spelers 
tekenen de bal en gaan zich omkleden om vervolgens te 
beginnen aan de warming-up. Thijs doet zijn warming-up 
met de wisselspelers. Assistent Sjaak brengt hem naar 
de scheidsrechter. Samen halen ze beide teams op uit de 
kleedkamers om zo met z’n allen het veld op te lopen! 
Thijs trots, met de wedstrijdbal in zijn handen, voorop. 

De aftrap.
Spits Theo van Zessen schiet de bal naar Thijs, die er als 
een haas vandoor gaat, slalomt langs alle verdedigers 
en schiet vervolgens terwijl hij een sliding maakt de 
bal achter de keeper! Pffff… gelukkig dat is gelukt! 
De trainingsstaf van de tegenstander geeft hem nog 
een compliment.. Lekker snel ventje… In de dugout 
neemt Thijs tevreden plaats tussen de wisselspelers. 
Als er vervolgens een bal De Weide ingeschoten wordt 
weet Thijs wel aan Floren te vertellen waar je hier het 
makkelijkst de sloot over kan springen. Altijd handig 
zo’n pupil. Na een tijdje… (in pupillen perspectief is 
dat heel lang) vindt ook Thijs het wel tijd om te gaan 
voetballen met z’n broertje en zusje. Die zijn natuurlijk 
niet voor niets gekomen. De wedstrijd eindigde in een 
1-1 gelijkspel… 
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‘ IK  HEB EEN 
TE  GOED GEVOEL 
B IJ  MEERKERK’



HOOG  •   2016-2017 27

“Als ik fit blijf, dan wil ik zeker tot mijn 35e in het eerste spelen. 
Veel van mijn eerste voetbalvrienden spelen door blessures niet 
meer, maar – laat ik het afkloppen - ik ben voorlopig gevrijwaard 
van ongemakken”, aldus de 28-jarige sportinstructeur van het 
Detentiecentrum Zestienhoven. “Het helpt natuurlijk wel dat ik 
overdag ook met sport bezig ben en op maandag de wedstrijd van 
zaterdag er uit kan fietsen…”

Gert-Jan is een geboren en getogen Meerkerker. “Mijn wieg stond 
in de Lindenstraat, tegenover De Linde. In de F-jes voetbalde ik 
met mijn huidige overbuurman Arie van Genderen en mijn vrienden 
Jeroen van der Hagen, Guus Vreeswijk, Gijsbert Bruijnes, Sjoerd Vink, 
Thomas Mulders en Jos Looman. Inderdaad een aardige lichting, we 
hebben dan ook veel gewonnen in de jeugd. Helaas voetbalt bijna 
niemand meer. Gijsbert was de laatste, die geblesseerd raakte en 
het is maar afwachten hoe hij herstelt van zijn beenbreuk.”

Laatbloeier
Gert-Jan was een laatbloeier. “Ik was bang en dus waren de echte 
duels niet aan mij besteed. Toen Arjan Versluis mij in de D-pupillen 
naar de achterste linie haalde, ging het beter. In de pubertijd was ik 
geen makkelijke jongen, zelfs op trainingen deelde ik weleens een 
vervelende trap uit.”

De groei van Gert-Jan viel op en als jonge A-junior werd hij door 
succestrainer John Vink bij de A-selectie gehaald. “Ik speelde gelijk 
de mooiste pot van mijn leven. In Heerjansdam tegen NSVV. De 
opkomst in een V-vorm, tussen de brandende geel-zwarte fakkels, 
was al geweldig en dan ook nog winnen…. De DVD bekijk ik nog 
regelmatig, met kippenvel. We kwamen in de eerste klas en dat was 
toen het een na hoogste amateurniveau van Nederland.”

Top 6
De vreugde was van korte duur. “Klopt, want uiteindelijk verloren 
we in de laatste ronde van de nacompetitie op het terrein van 
Unitas tegen De Zwerver. In de 96e minuut, iets daarvoor schoot 
Ruud Vink nog op de paal. En nu spelen we alweer jaren in de 
tweede klas. Onder Chris van den Dungen speelden we het mooiste 
voetbal. Lekker aanvallend met drie verdedigers en een vijfmans 
middenveld. Twee seizoenen uitgezonderd waren we vaak in de top 
6 te vinden en namen we ook regelmatig deel aan de nacompetitie. 
Zoals ook afgelopen seizoen, waarin we absoluut super hebben 
gepresteerd. Ook een mooie serie met dertien wedstrijden 
ongeslagen. Met dank aan de geringe blessures. Theo de Boon 
doseert goed en daarnaast hebben we veel te danken aan onze 
krachttrainingen. Op initiatief van Roger d’Hollosy en Jeroen de 
Waard zijn we er twee jaar geleden mee gestart. Na afloop van 
bijna elke training versterken we een kwartiertje onze buik- en 
borstspieren. Bij slecht weer kruipen we op matjes in de kantine.  
We hebben er duidelijk baat bij”, glimt de ras-Meerkerker.

Geel-zwart
Want dat is tie, in hart en nieren. “In het verleden toonden SteDoCo 
en Sliedrecht interesse. Ook met Roda Boys heb ik gesproken, maar 
fantastische gesprekken waren het niet. Terug in de auto besefte 
ik dat ik een te goed gevoel heb bij SV Meerkerk. En dus blijf ik 
het geel-zwart trouw. Je kent elkaar en je voetbalt al heel je leven 
met dezelfde jongens. Niet alleen op ’t Hoog, maar vroeger ook op 
pleintjes en veldjes. Ik hoop het nog lang vol te houden.”

Gert-Jan Koekkoek is begonnen aan zijn elfde seizoen in onze hoofdmacht, waarvan alweer vele 
jaren als captain. En als het aan de verdediger ligt, zullen er nog vele caps volgen.

GERT-JAN KOEKKOEK:  
‘IK HEB EEN TE GOED GEVOEL BIJ MEERKERK’

VOORUITBLIK

©TS

“Ik blijf het 
geel-zwart trouw”



AVS MEERKERK - Tolstraat 28 - 4231 BC Meerkerk - 0183 35 10 08 - info@avsmeerkerk.nl

WIST U DAT:

•  DE HYPOTHEEKRENTE EXTREEM LAAG IS;

• DE HUIZENPRIJZEN WEER STIJGEN;

•  NU HET MOMENT IS UW HYPOTHEEK 
ONDER DE LOEP TE NEMEN.

NEEM CONTACT MET ONS OP! 
WIJ HELPEN U GRAAG!

NOORDELOOS
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2e klasse F

Altena 14:30 uur

SV BLC  15:00 uur

Brederodes 14:30 uur

CDW 14:30 uur

Delta Sports 15:00 uur

GDC  14:30 uur

GJS 15:00 uur

Hardinxveld  14:30 uur

Heukelum 14:30 uur 

NIVO Sparta 14:30 uur

Roda Boys / Bom. 14:30 uur

SV Meerkerk 14:30 uur

Tricht 14:30 uur

Wilhelmina’26  14:30 uur

03-09-2016 SV Meerkerk - Heukelum

10-09-2016 Delta Sports - SV Meerkerk  

17-09-2016 GJS - SV Meerkerk

24-09-2016 SV Meerkerk - BLC  

01-10-2016 SV Meerkerk - Hardinxveld

08-10-2016 Altena - SV Meerkerk 

15-10-2016 SV Meerkerk - Wilhelmina ‘26

22-10-2016 inhaal / beker

29-10-2016 CDW - SV Meerkerk

05-11-2016 SV Meerkerk - Tricht 

12-11-2016 Brederodes - SV Meerkerk

19-11-2016 inhaal / beker

26-11-2016 SV Meerkerk - NIVO Sparta

03-12-2016 GDC - SV Meerkerk  

10-12-2016 SV Meerkerk - Roda Boys 

17-12-2016 inhaal / beker

21-01-2017 inhaal / beker

28-01-2017 Heukelum - SV Meerkerk  

04-02-2017 SV Meerkerk - Delta Sports

11-02-2017 SV Meerkerk - GJS

18-02-2017 BLC - SV Meerkerk

25-02-2017 inhaal / beker

04-03-2017 inhaal / beker  

11-03-2017 Tricht - SV Meerkerk 

18-03-2017 SV Meerkerk - Altena 

25-03-2017 Hardinxveld - SV Meerkerk

01-04-2017 SV Meerkerk - CDW

08-04-2017 Wilhelmina ‘26 - SV Meerkerk  

15-04-2017 inhaal / beker

22-04-2017 SV Meerkerk - Brederodes 

29-04-2017 NIVO Sparta - SV Meerkerk  

06-05-2017 SV Meerkerk - GDC

13-05-2017 Roda Boys - 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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DE WINST IS VOOR U!

Univé heeft geen winstoogmerk.

Daar plukt ú de vruchten van!

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

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

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

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

Univé, ook voor 
onafhankelijk 
Hypotheekadvies! 

www.unive.nl/leksprong

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

Achilles Veen 2  
Altena 2 
Ameide 2 
De Alblas 2  
DESK 2  
GDC 2
GJS 2  
Hardinxveld 2  
NIVO Sparta 2  
SV Meerkerk 2 
Tricht 2
VVAC 2
Wieldrecht 3
WNC 2

SV Meerkerk JO17-1
4e klasse 

Altena JO17-2  
Asperen JO17-2 
Dubbeldam JO17-4
Groot-Ammers JO17-2
IFC JO17-3
Oranje Wit JO17-5
Raptim JO17-1
ST BZC JO17-2 
SV Meerkerk JO17-1  
SV Noordeloos JO17-1 
VVAC JO17-2

SV Meerkerk 3
3e klasse F

Ameide 3  
Asperen 2  
GJS 3  
Leerdam Sport’55 2  
LRC 4  
Schelluinen 2
SteDoCo 3
SV Meerkerk 3  
SVW 2
Unitas 3
Sliedrecht 4  
VVAC 4

SV Meerkerk JO15-1
2e klasse 

Almkerk JO15-1  
Altena JO15-1 
Asperen JO15-1 
BZS JO15-1
GJS JO15-1
Groot-Ammers JO15-1 
Hardinxveld JO15-2  
HRC’14 JO15-1
NIVO Sparta JO15-2
Peursum JO15-1
SV Meerkerk JO15-1  
VVAC JO15-1

SV Meerkerk 4
4e klasse 

Ameide 5  
Arkel 2 
Kozakken Boys 4  
Leerdam Sport’55 3  
Lekvogels 3  
Raptim 2
Rijsoord 10
Sleeuwijk 4
SV Meerkerk 4  
SV Noordeloos 3 
Unitas 4  
Sliedrecht 8

SV Meerkerk JO15-2 
2e klasse 

Almkerk JO15-2  
Asperen JO15-3 
Drechtstreek JO15-5  
GJS JO15-4
Hardinxveld JO15-5 
Kozakken Boys JO15-3  
Oranje Wit JO15-7
Raptim JO15-1
Sparta ‘30 JO15-2
SteDoCo JO15-3 
SV Meerkerk JO15-2
Woudrichem JO15-2

SV Meerkerk JO11-1
3e klasse

Ameide JO11-1
Groot-Ammers JO11-2
SV Meerkerk JO11-1
SV Noordeloos JO11-1
SVW JO11-1

SV Meerkerk JO9-2
5e klasse 

Ameide JO9-2 
Arkel JO9-2
Asperen JO9-3
GJS JO9-7
SteDoCo JO9-2 
SV Meerkerk JO9-2

SV Meerkerk JO13-1
3e klasse 

Dubbeldam JO13-3
Heerjansdam JO13-2
IFC JO13-2
Pelikaan JO13-2
SV Meerkerk JO13-1
VVGZ JO13-2

SV Meerkerk JO10-1
1e klasse 

BVV JO10-1
TGG JO10-1
Theole JO10-1
FC Engelen JO10-1
SV BLC JO10-1
SV Meerkerk JO10-1

SV Meerkerk JO9-1
3e klasse 

Ameide JO9-1
Drechtstreek JO9-3
Groot-Ammers JO9-3
Hardinxveld JO9-3
SV Meerkerk JO9-1
VVAC JO9-3

SV Meerkerk 5
5e klasse 

Ameide 6  
Arkel 4  
Groot-Ammers 4  
HSSC’61 4   
Oranje Wit 13
Peursum 5
Raptim 3  
SC Gorkum 1  
SteDoCo 4  
SV Meerkerk 5  
VVAC 5  
Wieldrecht 8

SV Meerkerk MO17-1
2e klasse 

Almkerk MO17-1
GJS MO17-1
Kozakken Boys MO17-1
LRC MO17-1 
SV Meerkerk MO17-1   
SVS’65 MO17-1

SV Meerkerk JO11-3
5e klasse 

Asperen JO11-4
BZS JO11-3
Heukelum JO11-2
HSSC’61 JO11-2
Leerdam Sport’55 JO11-3
SV Meerkerk JO11-3

SV Meerkerk JO7-1
3e klasse 

GJS JO7-3
Heukelum JO7-1
Sleeuwijk JO7-2
SV Meerkerk JO7-1
SVS’65 JO7-1
SVW JO7-1

SV Meerkerk VE1
1e klasse B

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

SV Meerkerk MO13-1
3e klasse

Arkel MO13-1
Hardinxveld MO13-1
Peursum MO13-1
Sleeuwijk MO13-2
SV Meerkerk MO13-1
VVAC MO13-1

SV Meerkerk JO11-4
6e klasse 

Almkerk JO11-3
GJS JO11-9
SteDoCo JO11-3
SV Meerkerk JO11-4
Unitas JO11-8
VVAC JO11-6

COMPETITIE INDELING OVERIGE TEAMS

COMPETITIE INDELING JEUGD

COMPETITIE  INFO
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DE STILTE 
UITVAARTBEGELEIDING

©BvdW

Wij zijn anders
Je kunt nieuwe, mooie en interessante ideeën hebben over 
uitvaarten, maar je moet ze ook aan de man brengen. Als geen ander 
slaagt Tina erin om in de media, en met name in de zo belangrijke 
advertenties in de streekkranten, haar uitvaartbegeleiding onder 
de aandacht te brengen. Tina: “Wij zijn anders.” Zoals altijd bij 
creatieve geesten is de eerste kennismaking niet flets of saai. De 
advertentie bij de start van haar onderneming, waarbij ze de fiets 
en een aanhangkarretje als vervoermiddel voor de kist van de 
overledene voorstelde, gaf direct de nodige ophef in Meerkerk en 
wijde omgeving. Al gauw bemerkten nabestaanden dat het geen 
stunt was, maar dat er sprake was van een totale, vakkundige en 
toegewijde uitvaartverzorging.

Witte advertenties
“Ik ben bij het presenteren van mijn bedrijf direct begonnen 
met andersoortige advertenties. Inmiddels gebruiken wij ‘witte 
advertenties’, heel eenvoudig en op een wit vlak. Let wel, zwart of 
grijs kan ook mooi zijn, het gaat niet om de kleur, het gaat om wat er 
gezegd wordt. Ik ben nu bezig, ook omdat mijn uitvaartbegeleiding 
sterk groeit, het eigen gezicht van iedere medewerker naar buiten 
te brengen. Ieder met haar of zijn gaven, waarmee nabestaanden 
passend en liefdevol bediend kunnen worden. Ik heb zulke fijne en 
mooie mensen in mijn bedrijf! Mensen zeggen vaak ‘je hebt jouw 
beste medewerker gestuurd’, maar soortgelijke complimenten krijg 
ik ook over mijn andere medewerkers…” 
Dat zijn toch ook kwaliteiten van Tina, dat heerlijke enthousiasme, 

die ideeënrijkdom, de vitaliteit, allemaal zaken waarmee je de 
ellende, die een familie bij een sterfgeval treft, een beetje kan 
verzachten. 

Voetbalteam
“Ik vind in zeker opzicht mijn team wel op een voetbalteam lijken. 
Sowieso zijn we al met veertien mensen, genoeg dus”, lacht ze. “We 
werken in een open ruimte, waar we elkaar zien en direct kunnen 
overleggen, zeg maar samenspelen. Niemand hier is hetzelfde 
en toch doen we allemaal hetzelfde, één team dus. Martine is 
een organisatorisch wonder, voor je knippert met je ogen is het 
geregeld. Ina is een creatieveling, pakt wat meer tijd, maar het 
is altijd bijzonder en inventief. Ralf, 23 jaar, met zijn dreadlocks, 
een gast met kennis van multimedia. Voelt zich helemaal thuis in 
dit werk. Mede-eigenaar en levensgezel Erwin maakt prachtige 
kisten en rijdt in de nieuwe uitvaartauto van De Stilte. Mijn team 
bestaat het meest uit vrouwen, maar de mannen brengen een extra 
dimensie, die heel prettig is.”

Dan weer heel nuchter over dat ‘voetbalteam’: “Mijn vader (Teus 
Hakkesteegt, prominent lid van SV Meerkerk, †2012), hield en wist 
veel van voetbal. Hij keek mij stomverbaasd aan, toen ik hem vroeg 
waarom die ene man in het veld zoveel floot… Haha…wat weet 
ik nou van voetbal..?!” Maakt niet uit Tina, je hoeft niet alles te 
begeleiden…

www.de-stilte.com

Als Tina Hakkesteegt je aankijkt, zie je geïnteresseerde ogen. Wie ben jij? Wat ‘bezielt’ jou? Maar 
ook: hoe kan ik jou helpen? Dit inlevingsvermogen ervaren nabestaanden als zij Tina ontmoeten. 
Midden in jouw ontroostbare verdriet is er iemand, die naast je staat. “Het mooiste is de interactie 
met mensen. Als mensen jou als uitvaartbegeleider hun hart toevertrouwen.” Uitvaartbegeleiding 
staat Tina Hakkesteegt voor, geen uitvaartonderneming dus. Vanuit je hart je werk doen. Het is 
geen wonder dat Uitvaartbegeleiding ‘De Stilte’ zo’n succes is.

HET MOOISTE IS ALS NABESTAANDEN JOU 
HUN HART TOEVERTROUWEN
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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-
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Uw website is het visitekaartje van uw bedrijf. Wanneer u niet te 
vinden bent op het internet zal een ander bedrijf u voor zijn. Om 
een website te plaatsen op het internet is ruimte nodig. Deze 
ruimte kan Hosting Star u bieden door middel van webhosting 
(webruimte) en servicegericht advies geven voor wat u nodig 
heeft.

“Wij bieden de volgende diensten aan: VPS Hosting, Linux 
webhosting, Windows webhosting, Advanced webhosting, E-mail 
hosting, Office 365 oplossingen, Anti Spam oplossingen
Al onze hostingdiensten zijn zo samengesteld dat wij altijd een 
passende oplossing voor u kunnen verzorgen.”

 Pr. Margrietstraat 7
 4231 AT Meerkerk  
 Tel. 06 - 227 905 89
  www.hostingstar.nl

HOSTING STAR ALTIJD
EN OVERAL BEREIKBAAR

Zeg nu zelf: het zijn wel stoere mannen, die Jan en Peter van 
de HUBO aan de Nijverheidsstraat in Meerkerk. De winkelende 
Doe-het-zelver treft het in Meerkerk. En het mes snijdt aan 
twee kanten: als man wil je door een soortgelijk type als jezelf 
bediend worden… Als vrouw is behalve de aankoop, een leuke en 
deskundige verkoper, een meer dan prettige bijkomstigheid... 

“Maatwerk is onze specialiteit”, vertrouwt Peter, de jonge eigenaar 
ons toe. ‘Het maakt niet uit of het om het passend schroefje, een 
weerbestendig zonnescherm, de juiste verf of een exact op maat 
gezaagde balk gaat’. Nou, de klant maakt het wel uit, die kiest voor 
Jan en Peter, de Hubo-mannen…

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

SLAGERIJ MOLENAAR IS GEEN EENHEIDSWORST

Al meer dan 100 jaar zitten de Molenaars in het slagersvak. Iets minder lang 
is SV Meerkerk vaste klant aan de Dorpsstraat in Lexmond. Want tijdens het 
draaien aan het rad door Cor Bot, zijn de prachtige vleesproducten van Slagerij 
Molenaar zeer in trek. 

Het verkopen van lootjes is daardoor een fluitje van een cent, want Molenaar 
is meer dan een ambachtelijke slagerij. “Naast het klassieke vlees- en 
vleeswarenassortiment, bieden we als traiteur een breed palet aan kant-en-
klare producten aan en ook voor een barbecue, gourmet- steengrill of fondue-
avondje bent u bij ons aan het juiste adres. We kunnen de klant volledig 
ontzorgen. Niet voor niets zijn gastvrijheid, kwaliteit en een eigentijds 
dienstverleningspakket voor ons de basis van onze full-service formule: “Wij 
zijn de keuken van de klant”.

Dorpsstraat 68  •  4128 BZ Lexmond
Tel. 0347 - 341261 • www.slagerijmolenaarlexmond.nl

L IFESTYLE

JAN EN PETER, 
DE HUBO-MANNEN
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Ill staat al 6 jaar voor kwaliteit in streetwear. Het wel bekende 

ruit logo heeft haar sporen verdiend en wordt ver buiten de 

Nederlandse landsgrenzen gedragen. Door de focus naar het 

merk te verleggen zal Wilco zijn ‘brand’ de komende jaren verder 

positioneren. Verwacht daarom in de nabije toekomst een 

groeiend aanbod van Ill items waarbij steeds weer gebruik wordt 

gemaakt van selectief uitgezochte materialen.

Check ook ill.nl voor de freshest premium streetwear.

Voorgaand voetbalseizoen werd traditiegetrouw afgesloten met een 

wedstrijd tussen het huidige eerste en het oud eerste. Dit keer geen 

volgevreten vedettes bij “oud” maar een prachtige mix van  

ex-teamgenoten van de afscheid nemende Martijn van der Hagen. 

En ja. Dan kom je uit bij een stelletje urban legends die misschien niet 

elke week meer op de Meerkerkse velden te bewonderen zijn. HOOG 

tijd voor een fotoshoot in de kleding van teamgenoot Wilco Versluis, 

founder van het populaire merk ill.

HOOG  •   2016-2017
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Remco ‘t Lam
Rappe voetballer èn (dat is gekker) 
leider van het vreemdelingenlegioen 
van SV Meerkerk 5. Hans B, Tits, 
Verkerk, de Marken, zie het maar te 
leiden. Lastig, zeker als je zelf eigenlijk 
ook nog wel leiding nodig hebt…;-).

Nu heeft Remco sportieve 
alternatieven, hij slaat immers een 
mooi balletje bij golf en onlangs 
had hij de onvergetelijke eer Jeu-de-
boulekampioen van heel Meerkerk 
te worden. Mooi man! Tja…sommige 
mensen kunnen alleen voetballen, of 
zelfs dat niet eens..

Remco draagt een olijfgroen coachjack van 
het merk Bleu De Paname met daaronder 
een crewneck van ILL met daarop het 
3D-logo. Om de relaxte outfit verder af 
te maken draagt Remco een Jogger Pants 
van Bleu De Paname met een paar zwarte 
sneakers van Ransom. 

HOOG  •   2016-2017
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Yonas (Yo Nas) Bereket 
“Ik doe die fotosessie alleen als ik 
een ode mag brengen aan Jan van 
Ooijen.” Ok Yonas, vertel.

Hij zei, toen we samen stonden te 
pissen bij de kantine, ‘Jij gaat weer 
voetballen, maandag ben ik bij je.’ 
Maandag stond Jan voor de deur 
met een inschrijvingsformulier en 
zei: ‘Moet ìk dit formulier invullen 
of kan je zelf schrijven..?’ 

Ik kwam in Meerkerk 4. 
Wereldelftal met o.a. Ad Verhoef, 
Hans Bakhuizen, Rudy Vroege, 
Arno Kooijmans en trainer Berry 
Advocaat. Bij mijn debuut, gelijk 
twee goals, daarna nooit meer 
één.”

Toen ik het voetbalveld opfietste 
in de Sinterklaastijd, zag ik Jan bij 
de kaartverkoop. ‘Je zal het in deze 
tijd wel druk hebben…’, glimlachte 
hij. Toen ik verder liep, besefte ik 
dat hij Zwarte Piet bedoelde.

Als er een buitje regen viel op 
zaterdagmorgen, belde ik naar de 
bestuurskamer of het voetballen 
doorging. Ik zei: ‘Ja met Yonas, 
ik wou…’ Jan, zonder een verder 
verhaal af te wachten, ‘Niet lullen, 
tas inpakken, het gaat gewoon 
door.’

Echt man, die Jan van Ooijen was 
een gouwe vent.

Yonas draagt een navy trenchcoat 
van het merk A.Q.O met daaronder 
een hoodie van ILL. Verder heeft 
Yonas een cropped pants aan van 
Coltesse afgemaakt met een klassiek 
paar Wallabees van Clarks Originals. 
Op het hoofd van Yonas zien we nog 
een zwarte Bucket Hat van ILL. 

HOOG  •   2016-2017
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Sander draagt een khaki blazer 
van het merk Bleu De Paname met 
daaronder een speckled t-shirt van 
ILL. Dan een ongewassen jeans van 
Edwin met selvedge en daaronder 
een paar witte sneakers van het 
merk Piola. 

HOOG  •   2016-2017

MODE

Sander Slomp
‘Slons’ voor intimi, en dat is 
iedereen eigenlijk wel bij Sander. 
Makkelijke jongen, aardig ook, 
je wil hem erbij hebben en niet 
vreemd van een beetje BOEM, 
BOEM. De speakers beginnen 
te shaken als ze de DJ Sander 
zien aankomen, dat wordt hard 
werken… 

De ster van Sander rijst snel, 
zowel in het veld als daarbuiten. 
Wie weet is hij de erfgenaam van 
Stijn Schüller..: voetballen, music 
èn party-party?!

Yo boem boem Dekker..ehhh 
Slons!

©BvdW
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SPONSORCOMMISSIE 
SV MEERKERK

De economische crisis heeft veel verenigingen geraakt. Sponsoren haakten af of verlaagden hun sponsorbudget. Nieuwe sponsoren 
werden moeilijker gevonden. Creativiteit wordt echter beloond weet de sponsorcommissie van SV Meerkerk. Het is die creativiteit die 
ervoor heeft gezorgd dat de afgelopen jaren, geheel tegen de stroom in, het totale sponsorbudget werd vastgehouden en zelfs werd 
uitgebreid. 

Nu het economische tij enigszins is gekeerd zien wij het enthousiasme om SV Meerkerk te sponsoren verder toenemen. Diverse 
bedrijven melden zich in de afgelopen periode spontaan aan om gebruik te maken van de geboden sponsormogelijkheden. Het grote 
aantal adverteerders in, deze wederom schitterende presentatiegids, zijn hiervan het bewijs.

Lokale sponsoring levert ook voordelen op voor uw bedrijf! Hiernaast vindt u het sponsormenu van SV Meerkerk voor het seizoen 
2016/2017. Mocht u interesse hebben, kunt u contact opnemen 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.

42
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sponsormogelijkheden sponsorpakketten 
   

nr. omschrijving brons zilver goud platina diamant

1 fietsenrek (enkelzijdig)  

2 wedstrijdbal  

3 banner op website 1 1 1 1 1

4 reclamebord hoofdveld 250 x 60 cm 1 1 2 2 2

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

6 vlag / bannier  1

7 weefdoek 220 x 180 cm  

8 weefdoek ballenvanger 480 cm x 190 cm  1 1

9 shirtsponsor  1 1 1

10 kleedkamersponsor  

11 tournooi / eendaags evenement  

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

13 kledingsponsor trainers/leiders  

14 tassensponsor vereniging  

15 trainingspakken vereniging  
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Tweede betrekking
Doordeweeks zit Johan op de vrachtauto en slaapt hij ’s nachts in 
zijn cabine in Rotterdam. Het grootste gedeelte van de dag rijdt 
de Meerkerker heen en weer tussen de havens van Rotterdam en 
Antwerpen. Alleen al de gedachte aan de werktijden van Johan zou 
bij menig ambtenaar of schoolmeester het klamme zweet doen 
uitbreken. “Ik heb alles in de auto, bed, magnetron, kan voetbal 
kijken op TV aan boord.” In het weekend heeft Johan zijn tweede 
betrekking bij de SV Meerkerk: materiaalman van de club. “Nico 
Mulders en Alewijn de Groot vroegen mij en het leek me een leuke 
klus.” Verder houdt Johan nog het oog op dochter Joanne, die 
voetbalt bij de D-dames, zoon Hessel gaat bij Noordeloos spelen en 
van de niet-voetballende kinderen bokst Sjoerd en rijdt Ankie paard. 
Nee, in het weekend denkt Johan niet aan een vrachtwagenstuur…

Complete garderobe
Materiaalman is een veelomvattende taak, immers alle, ja ALLE 
voetballende leden, dus van pupillen tot A-selectie krijgen gratis 
een presentatiepak van QUICK en een kledingtas van DETRON. 
Iedere speler heeft een geborduurd nummer op zijn pak en ook een 
nummer op de tas. En dat houdt deze materiaalman allemaal bij. 
Pupillen en junioren groeien als kool en om de haverklap moet een 
nieuw pak aangemeten worden bij de heertjes en dametjes. 
De A-selectie krijgt een garderobe waar menig vrouw jaloers op 
zou zijn: wedstrijdtenue, uitwedstrijdtenue, presentatiepak, polo, 

softgel jasje, trainingspak, wintertrainingsjas. Allemaal mogelijk 
gemaakt door Quick en Univé. “Ik kan goed samenwerken met de 
sponsorcommissie, die alle kleding regelt.”

In de fik
Aan het eind van het seizoen is er een inleverdag van kleding en 
Johan controleert alle kleding van de teams. “In het algemeen valt 
het ontzettend mee hoe de spullen ingeleverd worden”, vertelt 
Johan, “Een jaar geleden is een presentatiepak in de fik gegaan bij 
de promotie-degradatiewedstrijd in Woudrichem…kan gebeuren.” 
Johan is de moeilijkste niet. “Ach, die jonge gastjes vinden die 
pakken mooi, ze lopen er doordeweeks mee op het dorp, eigenlijk 
mag dat niet, maar ja...”

Piekmomentje
Het nieuwe seizoen komt eraan en Johan zit te wachten op de 
nieuwe ballen. ‘Theo de Boon vroeg al of de ballen er waren…(het 
is nu begin juli), wellicht over twee weken. De nieuwe ballen weer 
in het ballenhok, dat is toch altijd weer een piekmomentje.’ De 
geboren Meerkerker kijkt met lichte spanning in de ogen naar de 
blauwe lucht boven zijn tuintje in de Bernhardstraat. Als je goed 
kijkt, zie je dat hij geniet. Mooi, nieuwe ballen…

Aan het eind van het gesprek met de bescheiden Johan de Jong (48) buigt hij zich wat naar voren 
en zegt enigszins beschroomd: “Ik zit op zondag nog weleens een uurtje in het kledinghok, de 
boel weg te werken. Ik kom vrijdagavond thuis met de vrachtwagen, zaterdag is het heel de dag 
voetbal met uiteindelijk een hoop voetbalspullen, kleding, ballen hier in huis. Mijn vrouw wil de 
stofzuiger ook wel eens door een leeg huis slingeren..”

MATERIAALMAN JOHAN DE JONG
“IK ZIT ZONDAG NOG WELEENS EEN UURTJE IN HET KLEDINGHOK”
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PORTRET

FAMIL IE  VEEN
EEN VOETBALFAMIL IE

Er wat voor doen
Vertel dan eens Veentjes, wat is dat dan, dat ‘je moet er ook wat 
voor doen’? Zonder ook maar een milligram verbeelding, vertellen 
ze over hun leven bij SV Meerkerk. Moeder ‘vrijwilligde’ er sinds jaar 
en dag op los bij de club, Piet voetbalt nog steeds bij de veteranen. 
Hij is oud-voorzitter, vrijwilliger en bedenker van de BTS-Keeturing, 
maar daarover later meer. Dan de jonge Veentjes: Jesper, voetbalt 
(maakt niet uit welk team), heeft zich verdienstelijk gemaakt als 
jeugdtrainer, kantinemedewerker, scheidsrechter. Suzanne kon je 
vinden in verschillende commissies, achter de bar (de werkkant 
samen met Noortje), de Open Dag, Suzanne is inmiddels vrijwilliger 
bij SV Noordeloos, staat daar achter de bar en heeft zitting in de 
toernooicommissie. SV Noordeloos??

Noordeloos
De beide zussen zijn inmiddels verhuisd, bij gebrek aan een 
vrouwenteam bij Meerkerk, naar Noordeloos. “Het is een leuke en 
gezellige club en we spelen daar met nog meer Meerkerkse meiden 
zoals Simone Versluis en Naomi Slingerland. Geerte Kooijmans, (‘een 
vrouwelijke kopie van Nico Vuurens..’, voegt Piet ongevraagd toe), 
doet daar heel veel voor ons”. Ja en dan doet een Veentje wat terug, 
zo gaat dat.

Piet de Communist
Als er in de huiskamer een analyse over de herkomst van die 
clubliefde wordt gemaakt, dan valt al snel het woord ‘Piet de 
Communist’, dat wil zeggen Piet Versluis Sr., de opa van Trudy. Deze 
man vervulde een indrukwekkende rij van functies: erevoorzitter, 
drager van de Gouden KNVB-speld (een van de vier bij SV Meerkerk), 
bestuurder bij allerlei verenigingen. Daarnaast verzetsstrijder uit 
politieke overwegingen, kortom een waar archetype op het gebied 
van maatschappelijke betrokkenheid. Waarom? Levensopvatting 

mensen, levensopvatting. Kom er nog maar eens om in deze tijd. 
Communist zijn, maar even goed of juist daarom, het dorpsleven 
dienen, de clubs, de muziek, de kippenvereniging, noem het maar 
op. Ook een volkskerstzang in het leven roepen. Wel uit zo’n nest 
komt Trudy Veen, we hoeven niet ver meer te zoeken. Daar liggen 
de roots. En Piet? Die zocht zo’n vrouw daar moet je ook een neusje 
voor hebben. Zijn we aangeland bij onze Piet.

Malle Piet
Piet Veen, wiens moeder overigens ook shirtjes van Arkel 1 waste 
en leidster was van Arkel Dames 1, heeft ook zijn kwaliteiten. Zeker 
op voetbalgebied: weinigen weten zo een positie in het veld te 
kiezen als Piet. Het bespaart trouwens ook veel loopwerk, maar 
de kracht van Piet ligt in het gevoel voor gekke acties. Vooral 
uitgevoerd in het kader van de BehangTafelSessies-Keeturing 
(BTS-Keeturing). In het kielzog van de vaders Veen, Veeneman en 
Snoek werden Noortje, Ashley en Suzan overal meegesleept, reden 
in een All-you-need=Love Caravan, vierden kampioenschap in een 
brandweerauto, speelden tomatentennis en eierengooien. Al bij een 
pupillenkampioenschap werd aan iedere speler een paar klompen 
uitgedeeld. De leider liep op klompen namelijk. Uiteraard zagen 
de meiden hun papa’s spelen toen de BTS tegen Oud-FC Utrecht 
speelde. Dit keer een sportief hoogtepunt. “Dat wil jij wel even zien 
zeker?”, vraagt Piet. “Er gaan er hier weinig de deur uit die deze 
video niet gezien hebben”, fluistert Jesper toe. Vader Piet scoorde 
met een fenomenale trap van ver voor het zestienmeter gebied 
het enige tegendoelpunt, trekt daarna het shirt over het hoofd 
en viert zijn goal. Een imposante buik, die Piet overigens tot op de 
dag van vandaag goed geconserveerd heeft, wordt zichtbaar. Het 
hele gezin bekijkt vrolijk en met trots de video. Het is tenslotte een 
voetbalfamilie nietwaar..?

Daar zitten ze, in hun huiskamer: moeder Trudy (52) , vader Piet (52), zoon Jesper (27), dochters 

Suzanne (24) en Noortje (19). Familie Veen, voetbalfamilie Veen liever. 

Dit gezin schrijft VOETBAL in kapitalen. “Als je lid bent van een club, dan moet je er ook wat voor 

doen, dan enkel je wedstrijdje voetballen”, poneert moeder Trudy bijna offensief. Het hele clubje 

kijkt je aan met een blik van ‘Had jij anders gedacht…?’

©BvdW



DE LUNCHROOM EN DE IJSJES LOPEN OOK AL ALS EEN TREIN

Arie van der Vliet, de man van Irene, kijkt triomfantelijk rond in zijn 
fraaie lunchroom van Irene’s Ambachtelijke Bakkerswinkel. “Schrijf 
maar op: het gaat héél goed met onze zaak. De lunchroom is een  
succes en wordt bezocht door kantoor- en werkmensen, oudere 
mensen van de appartementen met hun familie, opa’s en oma’s met 
hun kleinkinderen, winkelende mensen”. Arie is duidelijk in zijn nopjes 
met de Meerkerkers. “Ook de winkelmeisjes werken graag in Meerkerk. 
De klanten hier zijn erg trouw en lopen niet weg als er ergens anders 
een aanbiedinkje is. Meerkerkers zijn open mensen.” Dat komt mooi uit, 
want Arie is niet verlegen en kletst al gauw honderduit.

Buiten de winkel vormen een paar stoelen en tafels een gezellig mini-
terrasje. Mensen knabbelen hier aan het softijs van Arie en Irene. “Het 
is het beste ijs, zeker 10% room. De fabrikant klaagde, dat ik te ruim 
ijs tap. Dat maakt mij niks uit en ik verkoop zo meer ijsjes. Uiteindelijk 
heeft iedereen het zo naar de zin”, knipoogt Arie. Termeise Arie is een 
tikkie ondeugend: “Als ik hier ’s avonds klaar ben, weet ik maar amper 
meer waar Termei ligt joh…”

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

L IFESTYLE

samen ondernemen

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

Haal méér uit uw onderneming
Bij ArendseKon denken we graag mee met de uitdagingen en mogelijkheden 

van onze klanten. Dat noemen we ‘samen ondernemen’. Benieuwd hoe dat

voor u werkt? Bel ons voor een verhelderend gesprek en ervaar het zelf.
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GOUD TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF 
LAAT ZIJN HANDEN SPREKEN

GEZELLIGHEID AAN TAFEL
DE HIGH WINE VAN ‘HET 
KLEINE BRUGHUIS’

WAT JE ZIET IS 
WAT JE KRIJGT. DIT!

“Ruim 12,5 jaar geleden ben ik voor mijzelf begonnen en dat bevalt 
bijzonder goed. Ik ben van alle markten thuis. Mijn specialisatie is 
toch wel het plaatsen van dakkapellen, die na een dag werken volledig 
glas- en waterdicht zijn. Maar ook voor het vervangen van kozijnen, een 
complete verbouwing, het plaatsen van een keuken of het verbouwen 
van een badkamer draai ik mijn hand niet om”, verzekert Peter, die als 
extra service ook voor de gewenste vergunningen kan zorgen.

Adverteren, zoals nu in HOOG, doet de bewoner van het Rijskadeveld 
bij hoge uitzondering. “Als je goed werk aflevert, komen de opdrachten 
vanzelf. Timmeren is mijn hobby, al jarenlang. Bovendien moet mijn klant 
tevreden zijn. Daar gaat het om.”

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

Ben je op zoek naar een leuke manier om tijd door te brengen met 
vriendinnen of familie? Dan is de High Wine echt iets voor jou! 
Gezellig met elkaar, lekker ontspannen genieten van het lekkers wat 
Nel en Miranda serveren.

Het is een proeverij van heerlijke wijnen die worden begeleid door 
verrassende amuses, hartige hapjes en warme lekkernijen. Ontdek 
hoe de wijnen en de gerechten elkaar aanvullen en versterken… 
Samen zorgen ze voor een ware smaaksensatie. Uiteraard 
seizoensgebonden en in overleg naar wens in te vullen.

Prachtige grafische vormgeving, opvallende logo’s, klinkende 
huisstijlen, mooie brochures en effectieve advertenties… Een 
miljoen aanbiedingen in de media, die zeggen dit waar te maken. 
En wat krijg je nu echt, in je handen, op je beeld?? Vaak valt het 
tegen, zeg maar gerust het is een teleurstelling.

Nu Patricia Versluis van DIEZIJN STUDIO, een jonge energieke 
vormgeefster, hoe goed is die in vormgeving? Wel, zo goed als 
datgene wat nu in je handen ligt. De glossy HOOG. Helemaal op het 
conto te schrijven van Patricia. Kijk, voel, wees kritisch. Dit maakt 
zij waar. Wat je ziet is wat je krijgt. En net zo goed als HOOG!

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

Zouwendijk 14 • 4231 CE Meerkerk  
Tel. 06 - 41 31 1988
www.diezijnstudio.nl
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Corry Ummels uit de Tiendstraat, hartje Utrecht, had in haar 
jonge leven geleerd niet opzij te stappen. “Als ik naar mijn oma 
in de Houtstraat liep, twee straten verder, dan moest je of hard 
kunnen lopen, of omlopen, of niet bang zijn. Mijn neefje liep om, 
ik niet. Ik had van mijn broertje worstelen geleerd, dat hielp ook 
wel”, glimlacht Corry. Corry ontmoette Nol uit de Boogstraat, een 
van de Zeven Steegjes in het oude Utrecht. Het werd liefde, en 
jawel, er kwamen kinderen. Uiteindelijk verhuisde het hele gezin 
in juni 1976 naar de Broekseweg in Meerkerk.

Broekseweg
De voetballende meisjes op het weiland aan de Broekseweg 
kwamen in trainingspakken, voetbalschoenen hadden ze niet. 
Moeder Kooijmans trainde de meisjes. Het ging goed en weldra 
lagen acht stoere meiden de bal hun wil op. Corry Kooijmans 
had vijf jaar bij Minerva in Utrecht gespeeld. “We werden 
districtskampioen en ook zaalvoetbalkampioen. Vervolgens 
speelde ik nog een jaar bij het damesteam van SteDoCo.” Daar 
voetbalde de Utrechtse met Marian Aanen, een boerendochter, 

Fier kijkt Corry Kooijmans in haar fraaie buitenhuis je aan: “Die vriendinnen van onze meiden 

Marion, Silvia en Willeke kwamen op woensdagmiddag hier spelen, dat werd voetballen. 

Meisjesvoetbal dat lag een beetje moeilijk destijds op de vereniging, dus ik begon gewoon zelf 

met een teampje hier achter op het weiland naast de boomgaard.”

“IK STARTTE GEWOON ZELF EEN MEISJESTEAM NAAST DE 
BOOMGAARD BIJ MIJ ACHTER…”

Staand vlnr: Angelique Tukker, Marion Kooijmans, Tineke Alflen (de zus van Robbie Alflen), Francien Achterberg, Arja Mourik en Irma Moorelisse
Zittend vlnr: Danielle van den Heuvel, Nancy Schoof, Willeke Kooijmans, Jovanda Wink en Annelie Lodewijks
Liggend vlnr: Sabine Arkeveld, Katrina den Oudsten, Corina de Groot en Diana Westra

HOOG  •   2016-2017



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



53HOOG  •   2016-2017

TEAM VAN TOEN

die later dé steunpilaar van het Hoornaarse damesvoetbal is 
geworden. “Dat werd niks, voelde me daar niet op mijn gemak. 
Ik verstond de speelsters trouwens ook niet, een soort dialect. 
Onkruid is rucht en een mug een vlieg.”

Het goede
Op een gegeven moment kwam Jan Willem Versluis bij mij achterom 
en zei: “Corry ga jij maar gerust met die meiden naar het veld op 
de Burggraaf”. Al gauw liep het aantal voetballende meiden op 
richting de elf, een handig aantal voor een voetbalteam. Rob de 
Bruijn kwam met regelmaat bij de trainingen kijken. Dat zal wel voor 
die meiden geweest zijn. Corry sommeert jongetje De Bruijn zijn 
voetbalschoenen te halen en zo krijgt Rob een ‘voorbeeldfunctie’, 
althans in voetballend opzicht… Het viel op dat Corry haar 
mannetje als vrouwtje stond. Of ze niet een juniorenelftal van 
de jongens kon trainen. Daar kon men niemand voor krijgen. Het 
waren ook ettertjes. “Wat willen jullie? Stoeien of voetballen?”, 
informeerde Corry. De heren kozen voor stoeien. Foute keuze. Oud-
worstelaarster Corry legde de mannetjes neer waar ze hen wilde 
hebben. “Nooit meer last van gehad van die jochies.” Niet dat Corry 
met harde hand regeerde. “Ik ga niet in op het lastige van iemand, 
maar juist op het goede, daar bereik je veel meer mee. Ik heb nog 
één keer ingegrepen toen een meisje gepest werd door een ander 
meisje. Ik ben bij het laatste rondje hardlopen om het veld even met 
haar meegelopen en heb stevig mijn hand in haar nek gelegd. 
‘Zeg maar een gesprek’…dat pesten was daarna ook over.” 
Tussen de trainingen bracht Gerrit Versluis de thee. Addy 
Westra, zijn dochter speelde ook mee, werd leider. Arno? “Ja, 
die huppelde ook mee met die meiden, waar moest ik hem 
anders laten?”

Ma hierheen!
Acht jaar leidde Corry het team en uiteindelijk stroomden 
haar meiden Silvia, Marion en Willeke door naar haar eigen 
dameselftal. “In de wedstrijd werd door mijn dochters van 
alle kanten naar mij geroepen, ‘Ma hierheen, ma daarheen, 
geven ma’. Niet iets om rustig van te worden. Een voordeel 

was dat de tegenstanders mij amper durfden aan te pakken, want 
dan hadden ze er gelijk drie op hun nek… “Eind jaren ‘90 houdt 
Corry op met haar actieve voetballoopbaan. Soms als ik langs de lijn 
stond te kijken, dan hoorde ik ineens: ‘Ma ga je schoenen halen, we 
komen er eentje tekort.’ Het deed me goed dat het beter ging met 
de jeugd.” Haar dochter Marion trouwde met Dirk Uittenbogaard, 
een van de beste middenvelders die Meerkerk ooit heeft gehad. 
“Silvia leidt nu een elftal bij Ameide.’ Arno voetbalt nog steeds en 
heeft eigenlijk liever niet dat zijn moeder komt kijken. ‘Je hebt 
altijd wat aan te merken ma’, zegt hij en dat klopt ook”, grinnikt zijn 
moeder…

Willeke
De komst naar het voetbalveld werd heel moeilijk na het overlijden 
van haar dochter Willeke op 28-jarige leeftijd. Een verwoestende 
slag in het gezin Kooijmans. Een verlies dat behalve de familie 
ook de vereniging, om niet te zeggen het hele dorp, op haar 
grondvesten deed schudden. “Ik heb mezelf bij de lurven gepakt”, 
zegt de oud-worstellaarster, ‘En gezegd, ‘je moet door’, anders kan 
je niets meer voor de anderen betekenen.’

Ze kijkt over haar mooie gazonnetje en zegt: “Voetbal is niet alleen 
voetbal, je moet er ook over nadenken.”

©BvdW
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Energieweg 21
4231 DJ MEERKERK

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

Al 50 jaar bekend en vertrouwd

Loodgieterswerk

Centrale verwarming

Dakbedekking

Ventilatietechniek

Airconditioning

Zinkwerk

Sanitair

Warmtepomp

Duurzame energie

Regeltechniek

Zonne-energie

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

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

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



sierbestrating!sierbestrating!sierbestrating!

Inspiratie Stijl Sfeer

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

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

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

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

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

• Lijmen en worteldoek

5000 m2voorbeeldtuinen

bij Steenplaza FRANS DE BRUYN LEXMOND

www.fransdebruyn.nl

steengoede
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WIJ ZIJN DE KNOOP AAN UW JAS! 

U mist iets in uw leefomgeving, werkplek en/of tuin, er is geen 
balans. Dan moet u bij De Watermolen zijn. Naar aanleiding van 
uw verhaal en wensen, het bestaande interieur. Ons team gaat 
aan de slag met tijdloze, duurzame en bijvoorbeeld natuurlijke 
materialen. Om zo voor u de ultieme woonbeleving te creëren.  
De finishing touch oftewel wij zijn de knoop aan uw jas! 

Onze speerpunten zijn kwaliteit, maatwerk en persoonlijk advies. 
We werken met de beste bloemen en planten van het seizoen en 
zijn continu op zoek naar de mooiste accessoires.

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

Arie Slob is al ruim 35 jaar werkzaam in administratie- & 
belastingadvies. Hij heeft ondertussen al veel ondernemers geholpen 
op te starten en/of verder te laten groeien. Daar waar nodig bij te 
staan en advies te geven. Menig ondernemer uit het Midden- en 
Kleinbedrijf heeft inmiddels de weg gevonden naar het kantoor 
van Arie Slob aan de Burgemeester Sloblaan. “Iedereen kan bij mij 
binnenlopen’, vertelt de deskundige op het gebied van administratie 
en belasting, “en geen ‘meneer-gedoe’. Ik sta dichtbij de ondernemers 
en ook de particulieren.”

“Wist je dat ik als jongetje vroeger al achterop de brommer bij pa bij 
wedstrijden van het eerste van Meerkerk, waarin toen Nico Vuurens, 
Piet Vink en Cor Bot speelden, ging kijken?” We hebben hier dus een 

boekhouder met een geel-zwart hart, zoveel is wel duidelijk. Arie 
groeide op als zoon van bakker Slob aan de Gorinchemsestraat en kent 
de mensen in Meerkerk en wijde omgeving. De Meerkerker heeft het 
vooral van de mond-op-mond reclame. 

“De beste reclame.” Het kantoor oogt een en al bedrijvigheid. “Ik ga 
nu verder met mijn werk”, meldt Arie, “de BTW-aangiften van het 
afgelopen kwartaal moeten hoognodig de deur uit…!”

 Burg. Sloblaan 34a • 4231 AC Meerkerk
 Tel. 0183 - 354350  • www.apslob.nl

ZO BINNENSTAPPEN EN GEEN ‘MENEER-GEDOE’
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Kastanjehof 15  •  4231 EC Meerkerk  •  0183-351990  •  06-23105921

Muziek, een samenspel...
Muziek verbindt mensen en lijkt in veel gevallen meer tot je gevoel door te 

dringen dan dat de mooiste woorden kunnen doen. Muziek geeft je een 

gevoel van binnen dat je zonder woorden met elkaar deelt. Emoties worden 

uitgesproken zonder dat je erover hoeft te praten.

Gevoelens van verdriet, teleurstelling en verlies, maar ook van blijdschap, 

geluk en overwinning... En dit delen wij met elkaar zoals wij veel meer met 

elkaar delen dan we wel eens beseffen. 

Als je eens iets ‘voelt’ van binnen, kijk dan eens naar de persoon naast je. 

Wellicht deel je iets samen? En als het gevoel niet gelijk uitgesproken wordt, 

zet dan eens een muziekje op...

Meerkerk  |  0183-354039 

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

De    top 10   van Nederlandse voetbalhits

 1 ‘As Dick me hullep nodig heb’  Johan & de Groothandel uit 1994

 2 ‘Viva Hollandia’  Wolter Kroes uit 2008

 3 ‘Nederland die heeft de bal’  André van Duin uit 1980

 4 ‘Wij houden van Oranje’  Ali B & André Hazes uit 2006

 5 ‘Wij houden van Oranje’  André Hazes uit 1988

 6 ‘Aanvallen’  Holland uit 1988

 7 ‘Ik wil dat ons land juicht’  Guus Meeuwis uit 2006

 8 ‘Het Oranjelied’  Den Hollanders uit 1988

 9 ‘Oranje bovenaan’  André Hazes uit 1990

 10 ‘Bloed, zweet en tranen’  René Froger uit 2008
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