
Voor altijd een 
prachtige dorpsclub

75 jaar sv Meerkerk



75 jaar prachtig voetbal
     in een mooi dorp...





Zomaar wat sponsors... 50

Opendag 52

Dames / Meisjes voetbal 54

BTS KEETURING 56

V-FRONT 59

Trainingskamp 62

Kampioenschappen sv Meerkerk 64

Het is feest 66

Anekdotes 68

Vrijwilligers aan het werk 70

De kantine 71

Clubkaszorg 72

De Nacht van Hijkoop 73

Toernooien 74

Onder de 23 75

Voetbalkamp 76

De supporters 78

Inhoudsopgave
SV Meerkerk 75 jaar! Voor altijd een geweldige dorpsclub! 4

Een geweldige mijlpaal in onze clubgeschiedenis 5

Van harte gefeliciteerd! 6

75 jaar sv Meerkerk 7

Van 1931 tot 2006 8

Meerkerk uitgeknipt... 24

Het Hoogie 28

De nacht van Meerkerk 30

Derby’s 32

Topscorer & minst gepasseerde keeper van de regio 34

Speler van het jaar 35

Trias Champions Cup 36

Feestweek 38

Jubileumfoto  40

Drie krasse clubknarren 42

Eregalerij sv Meerkerk 48

De voorzitters 49



Sportvereniging Meerkerk 75 jaar!
Voor altijd een prachtige dorpsclub!

Woorden van een dergelijke strekking hebben we in de aanloop 
naar de jubileumviering van het 75-jarig bestaan kunnen horen. 
En terecht, categorie ‘waarheid als een koe’. Een viervoeter die 
in onze contreien op waarde geschat wordt en zelfs destijds als 
grasmachine nog onze velden  heeft geschoren. Spreken we over 
1931, het oprichtingsjaar van onze club, destijds Meerkerkse 
Voetbal Vereniging, MVV geheten. Vanaf dit jaar hebben 
clubmensen de kleuren geel en zwart, of het nu ‘staand gestreept’, 
met een V of gewoon geel/zwart, hoog gehouden. Door de 
crisisjaren, zelfs door de oorlogsjaren en via de zondag- naar 
de zaterdagcompetitie, van veld naar veld en uiteindelijk naar         
’t Hoog, steeds waren er mensen uit ons dorp en buurdorpen, 
die voor de club ‘gingen’. 75 jaar prachtig voetbal in een mooi 
dorp! Met Meerkerk gaat het momenteel heel goed: het eerste 
elftal plaatste een kroon op dit jubileum door te promoveren 
naar de 1e klasse KNVB. Meerkerk 1 zo hoog op KNVB-niveau! 
Dat niet alleen, immers een club is meer dan alleen een eerste 
elftal, maar het is ook een club met een groot jeugdcontingent, 
enthousiaste teams, leiders, supporters en bestuurders; een 
club die  springlevend is. De jubileumcommissie feliciteert het 
bestuur dan ook van harte met het bereiken van deze mijlpaal 
in zo’n uitstekende conditie!

Deze commissie, door het bestuur in 2004 in het leven 
geroepen, heeft in opdracht van het bestuur een uitgebreid 
jubileumprogramma ontwikkeld, dat goed is onthaald 
door mensen  zowel binnen als buiten de club. Het halen 
van een Betaald Voetbal Organisatie Vitesse is een mooie 

vlag op het jubileumprogramma. Naast de vele andere 
programmaonderdelen heeft het bestuur de commissie 
gevraagd de uitgave van het boek, dat in uw / jouw hand ligt, 
te verzorgen. Het behandelt vele aspecten van de club en het 
clubleven. De vereniging kent vele hoogte- en natuurlijk ook 
enkele dieptepunten. Beide willen we niet ontkennen, immers 
zo is het leven. Uiteindelijk zie je een lijn: steeds weer zijn 
er mensen geweest die een sociaal aspect met elkaar hebben 
willen delen: supporter, vrijwilliger, bestuurder en natuurlijk 
voetballer zijn. In alles is een voetbalclub een teamclub, immers 
zonder samenwerking is een levende club ondenkbaar. Nog 
sterker: een levende samenleving is ondenkbaar zonder sociale 
verbanden als sportverenigingen.  En hier ligt de diepe kracht 
van deze dorpsclub: een geweldig menselijk platform waarop 
mensen een deel van hun levensinvulling, de voetbalsport, 
kunnen beoefenen. Liefst 75 jaar lang is door families het 
voetbalgen doorgegeven, velen zijn immers nakomelingen van 
starters in de jaren 30, wat een geweldig gegeven toch?!  Sporten 
in de kleuren waar generaties zich voor gegeven hebben. Dat is 
de centrale lijn. Zoiets heet een dorpsclub en dat zal Meerkerk 
voor altijd zijn. Hoor je het? Voor altijd!
Geniet van dit boek!

Voorzitter Jubileumcommissie.

VOORWOORD
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Een geweldige mijlpaal 
in onze clubgeschiedenis

sv Meerkerk 75 jaar, een geweldige mijlpaal in onze 
clubgeschiedenis, 75 jaar clubvoetbal in Meerkerk, waar wij 
met recht trots op mogen zijn. Net als in de economie heeft ook 
de vereniging te maken gehad met recessie en welwaart, met 
ups en downs en waarbij ook in het voetbal de tijd niet stil heeft 
gestaan.  Van spelen op een weiland aan de Kanaaldijk naar 
ons huidige prachtige sportcomplex ’t Hoog, van omkleden 
in de open lucht en na afloop schrobben met slootwater naar 
kleedkamers met verwarmde douches, van hard rennen achter 
een bal naar spelen volgens een tactisch concept. In de afgelopen 
75 jaren zijn er vele bestuurders en vrijwilligers geweest, die 
zich hebben ingezet voor onze vereniging. Onontbeerlijk 
voor het optimaal functioneren van de vereniging is de inzet 
van vrijwilligers, dit was vroeger zo, dit is nu nog zo en dit zal 
ook in de toekomst niet veranderen. De vrijwilligers zijn de 
fundamenten van de vereniging, de pijlers waarop de vereniging 
is gebouwd, mede dankzij deze pijlers mag en kan sv Meerkerk 
haar 75-jarig jubileum vieren. Ook op sportief gebied heeft 
sv Meerkerk zijn ups en downs gekend, waarbij de sportieve 
hoogtepunten zeer duidelijk de boventoon hebben gevoerd. 
Kampioenschappen, promoties, championscup, bekerfinales, 
huldiging van jubilarissen, onderscheidingen, een greep uit de 
vele hoogtepunten van onze clubgeschiedenis. In het seizoen 
2003/2004 schreef het 1e elftal van sv Meerkerk historie door 
zonder puntverlies het kampioenschap te behalen, een unieke 
prestatie, zelfs voor de KNVB. Ook de jeugdafdeling van sv 
Meerkerk is een florerende afdeling, waar naast het voetballen 
ook veel aandacht aan andere vrijetijdsbesteding wordt 

besteed. Open jeugddagen, sportkampen, tentenkampen, 
pannekoekentoernooien, clinic’s met profvoetballers, de nacht 
van Meerkerk, KNVB-voetbaltruuk, spelregelwedstrijden, 
speurtochten, fietspuzzeltochten, allemaal evenementen, 
die door sv Meerkerk voor de jeugd zijn georganiseerd. Sv 
Meerkerk is er niet uitsluitend voor het voetbal, ook op sociaal 
gebied vervult de vereniging een belangrijke taak binnen 
onze samenleving. Voetbal moet in de eerste plaats plezier 
zijn voor iedereen, maar daarnaast zijn discipline, acceptatie, 
saamhorigheid, teamgeest, vorming, respect, omgaan met 
normen en waarden van het grootste belang om dit plezier te 
kunnen en mogen beleven. Wie hierin hoog scoort, zal zeker 
zowel op sportief als maatschappelijk gebied hoog scoren.

Vijf en zeventig jaar sv Meerkerk, een vereniging die hoog scoort 
en springlevend is, dank zij u, onze leden, onze donateurs, onze 
supporters, onze vrijwilligers, onze sponsors en allen, die onze 
vereniging een warm hart toedragen. Opgericht als dorpsclub 
zijn wij nog steeds een geweldige dorpsclub, 75 jaar voetbal in 
een prachtig dorp, waar wij hopelijk met uw steun en uw trouw 
nog vele prachtige jaren aan mogen
toevoegen en samen mogen zingen 
sv Meerkerk is ons clubje.

Voorzitter sv Meerkerk



Van harte gefeliciteerd! 

Vijfenzeventig jaar Sport-vereniging Meerkerk, dat is een hartelijke 
felicitatie waard! Want zeg nou zelf, zo’n vereniging is veel meer dan 
achter een balletje aan hollen. Heel veel jonge (en minder jonge) 
inwoners van Meerkerk hebben hun sportieve energie in banen 
laten leiden bij deze vereniging, hebben veel plezier beleefd aan het 
met elkaar sporten en naar sport kijken, hebben zich bekwaamd in 
hun sportieve gedrag, hebben met elkaar leren samenwerken en 
hebben zich ingezet om een prachtige club op te bouwen.

Op 4 juli 1931 is in de bovenzaal van de familie Schakel, nu Café 
De Gouden Leeuw, SV Meerkerk opgericht. Het eerste veld waar 
gevoetbald werd lag aan de Grote Kanaaldijk bij de voormalige 
Scheepjesbrug, waar nu zo ongeveer Parc Merwede ligt. Later 
verhuisde de vereniging naar de Rijskade achter de watertoren. 
Hier liggen nu de woningen van het Rijskadeveld. In 1976 werd 
Sportpark ’t Hoog in gebruik genomen aan de Burggraaf. Op deze 
locatie zullen over enkele jaren woningen worden gebouwd als 
onderdeel van de uitbreiding Meerkerk-Zuid. Het moge helder zijn 
dat dit alleen door kan gaan wanneer eerst een goede locatie voor 
SV Meerkerk wordt gevonden en wordt gerealiseerd! Hierover 
is de gemeente Zederik reeds in overleg met de provincie Zuid-
Holland.

Zoals in onze streek gelukkig nog heel gewoon is wordt de club 
gedragen door vele vrijwilligers. Kantinebeheerders, veldwerkers, 
begeleiders, trainers, bestuurders en wat al niet meer. Ook zijn er 
vele supporters en vrienden van de vereniging waarvan sommigen 
zeer trouw al heel veel jaren de verrichtingen van de club zaterdag op 

zaterdag volgen en de spelers aanmoedigen. Kortom SV Meerkerk 
is een onlosmakelijk deel van de Meerkerkse gemeenschap. De 
club van geel en zwart heeft een rijk en roemrucht verleden. Vele 
derby’s hebben hun zichtbare sporen nagelaten. Grote voetballers 
heeft de club zelfs opgeleverd. Ik denk aan Brian Vink die bij 
Ajax is opgeleid en via Meerkerk nu bij zaterdag-hoofdklasser 
SHO uit Oud-Beijerland speelt. Ook Patrick Vuurens heeft na 
omzwervingen bij Kozakken Boys en LRC weer gekozen voor de 
thuisclub. 

Dat de vereniging nog springlevend is blijkt wel uit het aantal teams. 
Vooral de jeugd is en blijft massaal actief. Dat heeft de gemeente 
wel genoopt tot investeringen in het huidige sportpark voor de 
korte termijn. Voor de verdere toekomst zal het nieuwe sportpark 
alle mogelijkheden bieden voor deze bloeiende voetbalvereniging. 
Juist vanwege de belangrijke functie van de vereniging in Meerkerk 
doet de gemeente dat graag. We willen de pijlers onder onze 
samenleving zo veel en zo goed mogelijk in stand houden en waar 
mogelijk versterken.

Ik hoop, en verwacht, dat SV Meerkerk nog 
lang de prominente plek, die het altijd in de 
Meerkerkse dorpsgemeenschap heeft gehad, 
zal kunnen en willen blijven innemen.

Burgemeester
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75 jaar sv Meerkerk 

Op 4 juli 2006 is het precies 75 jaar geleden dat de vereniging     
sv Meerkerk werd opgericht. Ten behoeve van dit jubileum 
wordt een speciaal jubileumboek uitgebracht om nog eens 
terug te blikken op de inmiddels achterliggende 75 jaren. Mij is 
gevraagd hiervoor een stukje te schrijven. Een 75-jarig jubileum 
is geen sinecure en verenigingen die een dergelijke mijlpaal 
weten te bereiken, mogen tot de sterkeren worden gerekend.   

Als men spreekt over het voetballen gaat het al te vaak over 
het betaalde voetbal. Men vergeet al snel dat alles begint bij 
de amateurvoetbalverenigingen en men staat er niet bij stil 
hoeveel werk hiermee gemoeid is. Ieder weekend (en soms 
zelfs dagelijks) staan vele vrijwilligers op en rond het veld om 
het spelletje voetbal in goede banen te leiden. Alleen dankzij 
al deze vrijwilligers kan een vereniging een 75- jarig jubileum 
bereiken. Het is een hele organisatie waarvan vaak alleen die 
twee keer 45 minuten de aandacht trekt. Het valt niet mee om 
zoveel jaren een vereniging in goede banen te leiden. Een woord 
van waardering aan de bestuurders van toen en nu is dan ook 
zeker op zijn plaats.  

Sv Meerkerk is een vereniging met ruim 346 leden. Naast 
zeven senioren elftallen, waarvan het hoogste elftal speelt in 
de 2e klasse, beschikt sv Meerkerk over vijf juniorenelftalen, 
negen pupillenteams, twee meisjesteams en een dameselftal. 
Met al deze leden zorgt de vereniging  voor een prachtige 
vrijetijdsbesteding binnen de gemeenschap van Meerkerk, voor 
zowel de actieve als de passieve leden.

Ik hoop van harte, dat sv Meerkerk ook in de toekomst deze 
sportieve taak, die 75 jaar geleden werd opgepakt, zal kunnen 
blijven voortzetten en wens iedereen veel plezier tijdens de 
jubileumactiviteiten.

Namens het districtsbestuur Zuid I feliciteer ik u van harte 
met dit 75 jarig bestaan en wens u veel sportief geluk voor de 
toekomst.

Wim Veldhuis
Voorzitter KNVB District Zuid I
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Van 1931 tot 2006
En we noemen de club M.V.V.: Meerkerkse Voetbal Vereniging.
Een relaas (met een knipoog) over de historie van 
sv Meerkerk.
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Het was zaterdagavond, 4 juli 1931. In de bovenzaal van de 
familie Schakel, de tegenwoordige Gouden Leeuw komen 
de grondleggers van de tegenwoordige voetbalvereniging 
Meerkerk bijeen. 

Na eerdere tevergeefse pogingen tot oprichting van een 
voetbalclub slaagden Peet Beukers, voorzitter; Ruud van der 
Heiden, secretaris; Klaas van den Heuvel, penningmeester; 
Piet van der Heiden en Huib de Keizer, commissarissen erin 
een bestuur samen te stellen. De naam werd Meerkerkse 
Voetbal Vereniging – 
M.V.V. en de clubkleuren 
vond men terug in een 
prachtig geel/zwart 
shirt ‘staand gestreept’ 
met een zwarte broek, 
alles passend bij de 
kleuren van het wapen 
Meerkerk. Contributie 
voor werkende leden 
bedroeg 20 cent per week en 
een rustend lid betaalde 10 cent. Het was crisistijd dus een 
werkloze kwam met hetzelfde bedrag weg als het rustende lid. 
Dit gold ook voor  de kinderen ‘welke hun vader werkloos is 
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en steun trekt’. Voor één gulden was je een heel jaar donateur. 
En men regelde de zaken. Zo werd de heer A. den Braven het 
baantje van ‘ballenbewaarder’ opgedragen, “hetgeen hij direct 
aanvaarde’. Het bestuur slaagde er vrij in snel een veld te huren 
van de heer Gijs de Ruyter. De huurprijs bedroeg 2,50 gulden, 
‘zonder koeien erop’. Het veld lag over de ‘Scheepjesbrug’. Deze 
inmiddels opgeheven brug bestond uit een  houten wegdek op 

een aantal ‘scheepjes’  en 
verbond de Bazeldijk ter 
hoogte van het huidige 
recreatiepark met de 
Kanaaldijk. Als men sprak 
over het terrein ‘achter 
den Boomgaard’ wist 
iedereen in Meerkerk 
wat men bedoelde. Niet 
gehinderd door tactische 
systemen kon de training 

bestaan uit doelschieten en een partijtje.

De wedstrijden.
De club nam deel aan ‘serie-wedstrijden’. Bij een vereniging 
werden een aantal wedstrijden tegen meerdere clubs gespeeld. 
Het team peddelde per fiets naar omliggende verenigingen. Voor 
finalewedstrijden in Vuren verschafte men zich de luxe om per 
autobus te gaan. Wel moest iedereen er even uit om bij Arkel 
de bus tegen de Arkelse Dam op te duwen. Bij SFC in Sleeuwijk 
werd een 3e prijs gehaald, mede doordat Raamsdonkveer 
wegens vechten werd gediskwalificeerd. Niks nieuws onder de 

zon dus. Het omkleden vond plaats in een goed geventileerd 
onderkomen: de open lucht. Een kleedlokaal was dus geen 
overbodige wens. Middels 400 loten à 0,25 gulden kwam geld 
in het laatje. De aanbesteding werd binnen gehaald door een 
werklozenkoppel, de heren Joh. Boon en Cor van de Grijn voor 
een bedrag van 120 gulden. Korte tijd later had MVV een echt 
(houten) kleedlokaal, een rijk bezit.
 
In het voorjaar van 1932 hadden andere  werkloze leden, o.a. door 
takkenbossen  in de greppels te brengen,  het veld opgeknapt en 
kon men, officieus,  deelnemen aan de zomeravondcompetitie, 
(een fenomeen dat door menig deelnemer uit de huidige 
wintercompetitie met jaloezie zal vervullen,) uitgeschreven door 
de toenmalige Brabantse Voetbal Bond. In bekerwedstrijden 
versperde het Tilbugse JVA een finaleplaats: 5-2 verlies. Het 
tweede en derde elftal speelde in de GHD-competitie. (Groot-
Ammers -Hoogblokland - Dalem). De leiding was in handen 
van de heren Louw van Harten en Dirk Baron. 

Het Hemelvaartsdagtoernooi van 1933 trok maar liefst 500 
bezoekers. De goed leidende clubscheidsrechter Nico Beukers 
mocht van de club de scheidsrechtersfluit behouden. 

De vereniging houdt stand, 
maar wel onder een andere naam. 
In de spoedvergadering van 30 oktober 1934 wordt besloten 
tot de huur van een ander terrein ‘uitstekend geschikt voor 
de voetbalsport’, want ‘de grond bestond uit zand en had 
afmetingen van meer dan 150 x 75 meter’. In de volksmond 
’t Hoog genoemd! Is gelijk duidelijk waarom het huidige 

10



voetbalcomplex ’t Hoog heet. De vereniging telt 56 leden en 
34 donateurs. Er komt zoveel geld in kas, dat Bas de Jong het 
nodig vond een geldkistje te schenken. Op het veld werd een 
consumptietent ingericht. De vermaarde broeders Cor en Rein 
‘Broer’ Nunnikhoven, respectievelijk oud-spelers van  Unitas en 
SVW werden lid van MVV. Een wedstrijd tussen een Gorkums 
elftal met international Frank Wels en een Zwaluwenelftal 
bracht een recordaantal toeschouwers op de been en Euphonia 
verzorgde de muziek. 

Niet alles was zonneschijn: een storm blies in 1935 het 
clublokaal omver. ‘IJverige leden’ herstelden dit uiteraard, zo 
kom je aan zo’n naam. Het werd serieuzer: een elftalcommissie, 
een rooster van kalkers, controlecommissie op de financiën en 
ten slotte trad men officieel toe tot de Brabantse Voetbal Bond, 
die in de 2e klasse A der BVB, afdeling I , Betuwe.  Men speelde 
tegen de volgende elftallen: Heukelum 1, Leerdam 2, L.S.V 
(Laag-Dalem), V.V.V 1 , Rhenoy 1, Beesd 1, E.V.V. 1, N.S.V. 1 
(Noordeloos) Er werd natuurlijk een verloting gehouden en zo 
won in ’34 de heer Paardekooper het pendulestel. 

Andere tegenslag: de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 
wijzigde de naam M.V.V. in Voetbal Vereniging Meerkerk. MVV 
in Maastricht had de oudste rechten. Jammer, want zo konden 
anderen niet meer profiteren, zoals Piet (van Piet) Versluis, 
die, nadat de teamcoach 

gehoord had, dat hij bij MVV voetbalde,  hem onmiddellijk 
opnam in de selectie van Nederlands Militairelftal!

Rustige jaren en ..een echte trainer.
Henk van der Heiden, oud-Unitasspeler, werd de eerste trainer, 
die geheel belangeloos kwam trainen. Dit inspireerde Arie 
Versluis Szn. om ook in de winter per fiets uit Breda, waar hij 
als militair gelegerd was, heen en weer te fietsen om het doel 
te verdedigen. Voor die tijd bijzondere wedstrijden waren die 
tegen het negerelftal “Panamaribo”, welke op Pinkstermaandag 
of Hemelvaartsdag werden gespeeld. Zo telde een wedstrijd 
tegen de “Zwartjes” een keer 600 man publiek. 

Het eerste kampioenschap werd behaald door het 2e elftal in de 
3e klasse van de Brabantse voetbalbond. In het algemeen waren 
het rustige jaren. Er werd gespeeld, vergaderd, eerst in de zaal 
van Schakel en later bij Sap, voorzitters en secretarissen gekozen, 
convocaties uitgedeeld, geschorst en zelfs geroyeerd. Leden van 
buiten Meerkerk werden vrijgesteld van terreinwerkzaamheden. 
Ene Jac. den Braven wil op het aanplakbord laten schilderen 
“verboden aan te plakken”. Joh. den Braven biedt aan het 
doelverdedigers beroep te leren. Bij de rondvraag komt de aap 
uit de mouw: een toekomst als veldspeler zit er niet meer in. Hij 
is gedeeltelijk geblesseerd geraakt en vraagt de club of hij z’n 

doktersrekening kan declareren. Soms slaat de vlam in 
de pan. Zoals wanneer G. Tukker vraagt of er ‘controle 
op de (toegangs)- controle’ wordt uitgeoefend. Niet 
gebeurd: de secretaris verlaat de zaal, de vergadering 
krijgt ‘een rumoerig karakter’ en de voorzitter is 
genoodzaakt de vergadering te verdagen. Geen punt, 
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men gaat 14 dagen later verder en na ‘enige vragen van minder 
waarde’ wordt tenslotte de vergadering in vrede beëindigd. De 
winter van ’38 / 39’ is streng en ongenadig: wederom wordt het 
kleedhok weggevaagd door een storm en  secretaris Brokking 
vraagt zich af de jongens door ‘het ijs en de regen het voetballen 
niet verleerd zijn’. Een kortstondige dip maakt de club door als 
waarnemend voorzitter de club op 21 juli 1939 ontbindt, echter 6 
augustus brengt P. Beukers met de voorzittershamer de club weer 
tot leven, zo meldt secretaris Mos Hakkesteegt.

Er komt oorlog. 
In het jaar 1939 dienen zich in de club de eerste tekenen van 
komende onheil aan: gehuwde militairen werden vrijgesteld 
van contributie. De in Meerkerk gelegerde militairen mogen 
van het veld gebruik maken en men besloot met de van elders 
komende soldaten ‘in samenwerking’ te spelen. Gevolg was een 
sterk elftal met zelfs kampioenskansen in de inmiddels ontstane 
noodcompetitie. Echter een aantal van onze leden, waaronder 
liefst vier bestuursleden, werden ook onder de wapenen geroepen. 
Toen op 10 mei 1940 de oorlog uitbrak, was het voetballen 
meteen afgelopen. De bezetters vorderden het terrein en toen het 
vrijgegeven werd, kon de vereniging het niet meer huren: geld 
op. Omdat we in april 1941 nog geen veld hadden, trokken we 
ons uiteindelijk terug uit de competitie.  Uiteindelijk slaagden de 
bestuurders erin het oude veld van Gijs de Ruyter weer te huren. 
Intussen waren we van de Brabantse Voetbalbond over gegaan 
naar Dordtse Voetbalbond. Het was de toenmalige voorzitter 
van de DVB, Piet van de Hoek, welke tezamen met ons lid Anry 
Schakel de eerste bespreking had met B&W van Meerkerk, 
september 1941. Het is in deze tijd, dat de grondlegging begon 

van de Omnivereniging’ o.a. door meester van Kleef, Teus van 
Mourik, Mos hakkesteegt, Jan Verhoeven en Mina Gross. Niet 
dat het nu  goed ging: de club draaide moeilijk in de oorlogsjaren. 
Geen wonder als driekwart bestaat uit onderduikers. Zelfs het 
kleedlokaal werd als onderduikplaats gebruikt. In de zomer van 
1944 werd door de bezetters de competitie stil gelegd. Nol Schakel, 
Bas van der Wal en Jan Eikelenboom  werden door de Duitsers 
weggevoerd, alleen Bas kwam terug. Een jaar eerder was Anry 
Schakel al overleden. Hij was een broer van verzetsheld Maarten 
Schakel. Bij dit alles was het plunderen van de prijzenkast door 
de Duitsers in het café Hof van Holland slechts bijzaak. Deze 
donkere oorlogstijd bracht de mensen dicht bij elkaar. Men start 
een samenwerking met de gymnastiek: 
hier werd in feite de omnivereniging 
geboren. Men luisterde naar de naam 
SVM en de heer Kleinendorst was 
de voorzitter en Maarten Schakel 
gewoon bestuurslid. Diezelfde 
Maarten Schakel, werd kort na de 
oorlog even voorzitter, vervolgens 
snel daarop erevoorzitter, want het 
burgemeestersambt van Hoornaar, 
Hoog-Blokland en Noordeloos 
riep hem en later werd hij een 
gerespecteerd kamerlid. 

De vereniging slaagde erin een nieuw terrein 
te huren van de heer de Ruyter. Het was het voormalige terrein 
waar muziekvereniging Euphonia haar festivals compleet met 
kermis hield, zelfs werd er een  keer een landbouwtentoonstelling 
gehouden. De firma van Dam maakte het veld spelgereed en in 
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het najaar van 1945 werd de competitie hervat. Ons vlaggenschip 
bevoer de wateren der 1e klasse van de Dordtse Voetbal Bond.

Na de oorlog.
Op 17 augustus 1946 marcheerde voetbalminnend Meerkerk 
onder leiding van Euphonia naar het nieuwe terrein, compleet 
met een even nieuw stenen kleedlokaal om deze accommodatie 
officieel in gebruik te nemen. Piet v.d. Hoek voorzitter van 
DVB verrichtte de opening, daarna een veteranenwedstrijd 
en tot slot een concert met stoelendans van Euphonia en’ zoo 
hoorde dezen dag ook weer tot ’t verleden’. Later behoorde ook 
het wassen in de sloot tot het verleden: er  werd een ‘waslokaal’ 
en een scheidsrechterskamer gemaakt. Het verliep niet altijd 
gecoördineerd, want er moest wel eens een muur worden 
afgebroken omdat men vergeten was de kozijnen er in te metselen. 
Klaarblijkelijk werden  wel meer afmetingen in twijfel getrokken: 
bij de ledenvergadering van 12 september stelt doelverdediger 
Bas van Dam dat wanneer de palen op maat geweest waren er 
geen bal was ingekomen. 

Meerkerk draaide goed mee in de competitie, misschien wel 
door trainer en oud-international en oud- Feyenoordspeler 
Toon Duynhouwer. Henk Vink, Bas den Ottelander Lzn, Klaas 
van den Heuvel en Klaas van der Wal speelden met o.a. SVW-ers 
en DFC-ers in een streekelftal tegen het grote Unitas. Ook de 
junioren deden het prima (alle uitwedstrijden werden op de fiets 
bereikt) en zij werden 2 keer kampioen. Op 19 februari 1950 werd 
in het nieuwe shirt ‘geel met een zwarte ‘V’ over de schouders’ 
en gekocht bij firma Kooyk uit Eindhoven, van Papendrecht 
gewonnen. Doelpunten: Joost Vink en Gerard Spruyteborg.  Het 

huidige schoolvoetbal ‘Meerkerk en omstreken’ kwam tot stand. 
Wie had toen kunnen vermoeden dat ooit een team van de Rank  
uit ons dorp derde van Nederland zou worden. Dieptepunt was 
het overlijden onze veelbelovende speler Joop Stuurman op 18 
mei 1954. Medespelers en vrienden droegen hem naar zijn graf 
en men herdacht ‘één onzer beste en prettigste leden’.

Naar de zaterdag en naar de Rijskade.
Het werd steeds moeilijker om twee elftallen op de been te 
houden. Het bestuur besloot na vele vergaderingen om de heren 
Cor Nunnikhoven en Bas van der Wal op huisbezoek te sturen 
om leden ‘te winnen en te polsen’ actief te worden 
of te blijven als men op 
zaterdag ging spelen. Op 
22 juli1956 werd in een 
‘historische vergadering 
(onderstreept) in de 
bovenzaal van ‘Hof van 
Holland’ besloten om de 
Sportvereniging Meerkerk 
(als laatste vereniging 
van het ‘platteland’ tussen 
de rivieren) over te gaan 
van de zondagcompetitie naar de 
zaterdagcompetitie. Hoewel bij de eerste wedstrijd er 
slechts 10 man kwam opdraven, ging men door en zoals het 
zo vaak gaat: doorzetters krijgen het gelijk aan hun kant. De 
resultaten werden steeds beter. Klaas van den Heuvel werd trainer 
en de club pikte een stevige graankorrel mee van de voetbaltoto. 
Het 25-jarig bestaan werd gevierd middels een openlucht feest. 
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Ruud van der Heijden en Sjaan 
(de vrouw van) Nunnikhoven 
hadden in 1957 al tegen de 
commissaris der koningin de 
wens uitgesproken van ‘een goed 
en gunstig gelegen voetbalveld’.  
‘Zal voorlopig wel een wens 
blijven’, verzuchtte secretaris 
Jacques Copier. Echter in de 
zomer van 1963 werd het 
Gemeentelijk Sportveld 
aan de Rijskade bespeeld. 
Belangeloos stelde Arie Wink 
een houten gebouw ter beschikking als voorlopig 
onderkomen. Ex-DOS (Utrecht) speler Louis van den Bogaard 
werd trainer. Hij kreeg een trainingsveld met later zelfs verlichting 

ter beschikking. De club werd groter en groter. De B-junioren 
werden kampioen. Als beloning togen de jongens met hun 

trainer Wim Ringelesteijn naar de Europacupwedstrijd 
Feyenoord - Vasas Budapest. De vereniging baarde in dat 
jaar haar eerste clubblad: het kostte één lid: zijn stukje 
werd niet geplaatst en hij vertrok. Er was meer onvrede. 
Een aantal leden werd voor korte tijd de toegang tot het 
veld ontzegd. De gestrafte Klaas van der Leeden loste dit 
op door vanaf een op de oprit naar het viaduct geparkeerde 
vrachtwagen (met de klep omhoog) het voetballen te zien. 
De heer Koole, een vakkundig trainer formeerde een team 
met veel begaafde jonge spelers en Meerkerk 1 
stoomde van de tweede 
naar de eerste klasse 
(1966) en vervolgens 
jumpte men in 1968 

vanuit de Onderafdeling 
Dordrecht naar de 4e klasse 
van de KNVB, het echte 
werk. In 1968 kreeg Bas van 
der Wal  de zilveren speld 
door de KNVB overhandigd. 
Niet verwonderlijk: de naam 
van deze man zie je van het 
begin af in alle verslagen in allerlei hoedanigheden. Een verlies 
was het overlijden van Jan van de Heuvel. 

Hoewel het om voetballen gaat, is het belang van een kantine groot. 
In 1969 namen Cor van der Leeden en zijn vrouw het beheer van 
de  kantine op zich en behoorde het kopen van de flesjes Joy en een 
Mars aan de tafel op het veld bij Koos tot het verleden.. Met het 
eerste ging het op en af: 1970 degradatie uit de KNVB, vervolgens 
weer promotie en in 1974 via een beslissingswedstrijd tegen 
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Wieldrecht 
weer terug in de 
afdeling, Volendam aan het Kanaal 
zeg maar. Pleister op de wonde: het inmiddels (wel-)gevormde 
damesteam, het tweede en de B-junioren werden kampioen. 
Intussen werd in de afdeling Dordrecht een hoofdklasse 
gevormd waarin Meerkerk paste als één der sterkste elftallen. 
Het overlijden van clubman Bas van der Wal werd als een zware 
slag gezien. 

Meerkerk naar ’t Hoog en naar grotere hoogte.
Op 4 augustus 1976 werd sportpark ’t Hoog aan de Burggraaf 
geopend. Waar vroeger de kinderen voor een sigaar van 8 cent 
kersen mochten zoeken: de Boomgaard van de eigenaar Jacob 
Bijl, daar verscheen een prachtig complex van maar liefst 4 velden, 
kleedkamers en een kantine. De velden werden aangelegd door 
de firma Oldenburg uit Nieuwendijk. Een onderliggende strook 
zand zorgde er voor dat steeds op Meerkerk de spelers de kicksen 
aantrekken terwijl op andere plaatsen voetballers de zwemvliezen 
uit de tas halen. Dezelfde stroomrug als het veld bij juist ’t Hoog 
aan de scheepjesbrug. Vanzelfsprekend heette het sportcomplex 
dan ook ‘t Hoog. De gemeente en diverse andere instanties 
droegen een ruim financieel steentje bij. Maar de kantine en ook 
enkele kleine gebouwtjes kwamen geheel door zelfwerkzaamheid 

van clubmensen tot stand. Een prestatie van formaat en vele foto’s 
getuigen van een grote inzet van allerlei toegewijde clubmensen. 
Als bijzonderheid ware te vermelden dat wijlen Piet Versluis en 
Jas Wink nagenoeg het totale metselwerk voor hun rekening 
hebben genomen. Bas den Ottelander (penningmeester) was 
uiteraard het financiële brein achter het geheel, doch kreeg aan 
het einde van de rit van de voorzitter geen herdenkingsvaantje 
want hij had niet ‘gewerkt’. Jas Wink daarentegen metselde een 
erelidmaatschap bijelkaar. Vele belangstellenden vanuit de sport 
maar ook daarbuiten waren aanwezig toen Mr. Vrolijk de officiële 

opening verrichtte. 
Het werd nog 
vrolijker: 



Jan Willem Versluis, onze toenmalige voorzitter kreeg de zilveren 
speld van de KNVB uitgereikt voor zijn vele verdiensten voor de 
het voetbal. Weliswaar verloor Meerkerk de openingswedstrijd 
van Feyenoord C, maar dat weet alleen iemand die een 
jubileumboek leest. 

Bijzonderheid uit die tijd was de single ‘Meerkerkers, 
Meerkerkers’ gezongen door het 1e elftal. Dit vinyl is inmiddels 
een collectoritem en wat belangrijker is: het wordt nog steeds 
gezongen. Joop de Vries bracht de geelzwarten weer naar de 4e 
klas in ’78. 

Algemeen voorzitter 
van de ‘omnivereniging’ 
Piet Versluis sr. droeg 
de voorzittershamer 
over aan Jan Priem, 
zijn schoonzoon. Dat de heer Versluis een van de weinige dragers 
in de vereniging is van de gouden speld van de KNVB  is, geeft 
aan welke bijzondere status deze man had. Een uitgesproken 
standpunt gecombineerd met daadkracht zijn eigenschappen 
die hem tot een bijzonder mens maakten. Een droeve dag voor 
Meerkerk was het overlijden van Bert de Jong, die omkwam bij 
een auto-ongeluk van derde elftalspelers.

Droeg ’t Hoog vroeger vrucht in de vorm van kersen, nu 
begonnen de kampioenschappen zich aaneen te rijgen en 1979 
was een uitgesproken oogstjaar: Meerkerk 1 stoomde door 
naar de derde klasse en het 2e , 3e en 4e bleven niet achter: ook 
zij werden kampioen! Wat anders te doen dan een groot feest 
maken?  De derde klasse is zeker in die tijd een topklasse waar 
weinig ploegen uit de regio in voetbalden. Dus richting Piershil, 
Rijsoord en The Shell Boys. Een inmiddels legendarisch elftal 
met bekende namen als Piet Vink, Cor Bot, Dirk ’t Lam, Nico 
Vuurens en Joop van Ooijen.
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En passant schoof de heer Jonas van de KNVB een zilveren 
speld op de revers van Bas den Ottelander Hzn. En zoals eerder 
in vorige jaren moest men weer terug naar de 4e klasse, maar 
ja, zo heb je wel op zijn tijd 
een kampioenschap. In 1981 
werd ter ere van het 50 jarig 
bestaan een jubileumuitgave 
van de voetbal, volleybal en 
gymnastiek uitgegeven, een 
voorloper van wat nu in uw 
handen ligt. Het was feest: 
een voetbalwedstrijd tussen 
ondernemers en een elftal 
van artiesten van radio en 
TV, de Veronica Drive Inn 
Show en onvermijdelijk: 
een feest in een feesttent. 

Bijzonder was het 
kampioenschap van Nederland 
voor afdelingsteams op de drie velden van het Hoog, iets wat 
normaal aan het KNVB Sportcentrum in Zeist voorbehouden 
was. In 1981 staat de succesvolle trainer Joop de Vries zijn plaats 
af aan Bertus Dekker. Het eerste elftal wordt kampioen en gaat 
het weer eens in de derde klasse proberen en het damesteam werd 
kampioen in de afdeling 3e klasse. Er start een jeugdcommissie 
met o.a. Dick Zaal en Gert-Jan van Ochten.

Waar komt die sporthal?
En mooie buitenaccommodatie, maar binnen..? Dat men voor 
een overdekte trainingsaccommodatie naar Lexmond moet zit 
niet lekker en er wordt gesproken over een sporthal op het Hoog. 
Behalve alle geledingen van S.V.M zullen ook Euphonia, PKV 
‘Altijd Beter’, de Volkskerstzang, de bibliotheek er gebruik van 
kunnen maken. De gemeente is voornemens op ‘t Hoog  een 
sporthal te bouwen. Een enquête wordt gehouden. Die valt niet 
overal in goede aarde: de gemeente reageert droog dat een reden 
voor de voorgestelde locatie ‘t Hoog niet kan zijn ‘om de bouw 
aldaar te kunnen begapen’ en de stichting Samenlevingsopbouw 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden adviseert zelfs een nieuwe 
enquête te maken. Jammer, immers de formulieren waren ‘onder 
barre weersomstandigheden uitgezet en opgehaald’. Er ontstaat 
onder- en bovengronds een krachtenspel. Steeds meer wordt 
duidelijk dat er op ‘t Hoog niet gebouwd gaat worden. De rapen 
zijn gaar, spreekwoordelijk gesproken. Termen als ‘kleinzielig 
gekissebis’ worden alras vervangen door ‘huichelarij’ en ‘de 
vereniging de nek omdraaien’ en tenslotte wordt de gemeente 
gedreigd met een procedure tot aanklagen van  ‘onbehoorlijk 
bestuur’. Op 28 februari 1983 valt de klap: de sporthal komt 
niet op ‘t Hoog, maar op het terrein van IJsbrand Boogerd en 
wordt gecombineerd met een dorpshuis. Bas den Ottenlander 
en zijn vrouw Any verlaten het strijdtoneel en Any bedankt 
zelfs. 25 juni 1985 heeft algemeen voorzitter Priem de zaak weer 
op de rails: de AROB-procedure bij de Raad van State (tegen 
de gemeente) wordt ingetrokken en gelukkig treedt Bas (en 
later Any)  weer ten tonele en wordt voorzitter van de afdeling 
voetbal. Tijdens al dat geweld incasseert Hans van den Hoven de 
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oorkonde, behorend bij het erelidmaatschap als erkenning van 
zijn verdiensten bij de bouw van ‘t Hoog. Het jaar daarop valt 
Piet Versluis jr. ook deze onderscheiding ten deel. Nog verder 
schopt Jan Willem Versluis het: hij wordt door Dick Jonas van de 
KNVB als lid van verdienste benoemd (een soort super gouden 
speld) en scoort van de vereniging een racefiets inclusief kledij. 
JW was zo’n 25 jaarbestuurslid van SVM, waaronder 15 jaar 
voorzitter van de afdeling voetbal en ook  6 jaar voorzitter van de 
scheidsrechterscommissie, KNVB afdeling Dordrecht. Een leeuw 
in voetballen, in vergaderen een tijger, dat was Jan Willem.

De verdere jaren ’80: meestal gaat het goed.
Jaap  Scherpenzeel neemt, zoals hij zei ‘noodgedwongen’ het 
voorzitterschap over. Het Clubblad zit weer in een dip. Wel 
zijn er in 1985 maar liefst 3 meisjesteams verschenen. Een 
trofee, waar men de kicksen voor poetst is de OVM-bokaal,  
beschikbaar gesteld door de ondernemers. Uit Oelegem België 
verschijnen spelertjes op een jeugdtoernooi en zo heb je ineens 
een internationaal jeugdtoernooi. Niet  te verwarren met 
het zeer lokale ‘Vijfheerenlandentoernooi’ voor de senioren. 
Domper: Meerkerk 1 verliest de degradatiewedstrijd tegen  
TSB. Trainer Rob Schiedon, een jaar later opgevolgd door Jan 
de Bruyn, geassisteerd door elftalleider Adrie Erkelens, masseur 
Jelle Malawauw (‘voor een goede massagebeurt’), later Waldo 
Weeks, gaat met ze verder in de 4e klas. Dit alles neemt niet 
weg dat het een mindere periode voor de club is. Het is moeilijk 
bestuursleden en vrijwilligers te vinden, weer eens gezeur over 
de indeling van de elftallen, spelers willen niet wisselen, goede 
spelers vertrekken of stoppen. De jeugd denkt er zonder trainen 
ook te komen, zo mopperen trainers en bestuurders. Eén van 

de uitzonderingen wat betreft de vrijwilligers is  Sieb Doorn. 
Vanwege zijn verdiensten voor de club en de afdeling krijgt hij 
de gouden speld.

Dit neemt niet weg dat er met regelmaat feestjes zijn, waarvan 
Cor Bot een groot 
animator was en 
een dito deelnemer. 
In 1986 krijgt een 
groot bestuurder: Jan 
Priem, datgene wat 
hij zeker verdiende: 
de gouden KNVB-
speld. Inmiddels 
verschijnen de eerste 
jaarverslagen uit een printer, het EK-voetbal 1988 wordt na 
afloop van de jaarvergadering op een groot scherm ter kantine 
vertoond en men kan er niet genoeg van krijgen: in november 
wordt de video nog een keer herhaald na de ledenvergadering. Jan 
Verweij bestuurt inmiddels de jeugdcommissie. De winterstop 
met zaalvoetbal, spelregelwedstrijden, zwemmen en schaatsen 
lijkt zo mogelijk nog aantrekkelijker dan het zomerseizoen. 
Hoewel in de zomer van 1989 was er een eerste sportkamp in 
Zeist. FC Utrecht-spelers Robbie Alflen en Herman Verrips 
leenden hun gezicht en techniek aan de Open Dag in mei buiten.
Het pupillentoernooi telde 37 deelnememde teams. De eerste 
geschoolde jeugdvoetbaltrainers, o.a. Wim Looyen en Bert van 
Kleij, verschenen ten voetbaltonele. Het een en ander bleef 

niet zonder gevolg: een jeugdleden aanwas van zo’n 30 
procent.
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Even wat perikelen.
Voorzitter Bas den Ottelander schetst in de leden vergadering 
van 1989 een minder rooskleurig beeld van zowel de financiële 
positie, als ook de fysieke staat van het eens zo glorieuze 
complex het Hoog. In dezelfde vergadering  geeft hij aan in 
zijn vijfjarig voorzitterschap veel geleerd te hebben en geeft de 
hamer over aan Wim Mulckhuijse. In deze tijd ontstaat een 
activiteitencommissie en Dick Kooijman en Hans Snoek geven 
een mond-op-mondbeademing van de clubkrant, wat later ‘de 
club van honderd’. Weer een jaar later ontstaat een ernstige 
bestuurscrisis in de omnivereniging SVM omtrent voorzitter 
Mulckhuijse. In het hoofdbestuur wordt hij ervan beticht om de 
voetbalafdeling te willen ontkoppelen van de omnivereniging. 
‘Bestuurcrisis’ kopt een schrijven aan alle leden van de afdeling 
voetbal.  Het volledige bestuur van de afdeling voetbal blijft 
achter Mulckhuijse staan, hetgeen niet voorkomt dat hij 
geroyeerd wordt door het hoofdbestuur. Het voetbalbestuur 
stapt en masse op. Een extra ledenvergadering is het minste wat 
gedaan kan worden en natuurlijk  een crisismanager: Jan Willem 
Versluis. Hij formeert een interim voetbalbestuur. Uiteindelijk 
overhandigt hij aan Kees Verkerk, vol symboliek een bos sleutels 
en Kees is  voorzitter.

De voetbal gaat solo verder.
In de jaren hierna keert de rust weder, het ledenaantal en 
sportieve prestaties groeien, er zijn plannen tot verbouw van 
de kantine en een jeugdhoek. Het stratentoernooi 

beleeft zijn première. Aan het eind van de vergadering in ‘94 
wordt scheidend algemeen voorzitter Mos Hakkesteegt als 
ere-voorzitter van SVM benoemd. Nauwelijks is de geëerde 
voorzitter met zijn oorkonde achter de horizon verdwenen,of 
alsnog diende zich een feit aan waar eerder koppen voor rolden: 
de Omnivereniging, waarin inmiddels badminton, gymnastiek, 
volleybal en voetbal verbonden waren, wordt ontbonden in een 
algemene vergadering op 12 juni 1995. Bij de voetbal is men 
er niet echt rouwig om: men ziet de toekomst  als zelfstandig 
vereniging rooskleurig in en dat bleek te kloppen. De eerste 
vergaderingen na de ontvlechting zijn nogal financieel getint: 
contributieverhoging, huurverhoging van de velden, beheer van 
de kantine, zelfwerkzaamheid en de gebouwen blijken middels 
een inbreng 24.000 gulden nu aan de vereniging te horen. Er is 
wel eens meer betaald voor opstallen. In juli 1996 overlijdt een 
groot clubman, Ruud van der Heiden, 82 jaar en medeoprichter 
van de vereniging.

De decade van kampioenschappen en promoties.
Op 31 mei 1997 ziet het bestuur zich genoodzaakt een ’instuif ’ 
voor alle leden, inclusief de rustenden te houden: middels een 
‘eclatante zege’ op Lekvogels (2-8) wordt Meerkerk 1 kampioen 
van de vierde klasse C. Spitsen Andre de Groot en  Patrick 
Vuurens zijn de schrik van voetbalbuurgemeenten: 36 treffers en 
de spits-nieuwe-lichting Arjan Versluis slingert vanaf het bordes 
van het nieuwe gemeentehuis de regelrechte hit ‘En wie niet 

springt, komt uit Termei’ over de hossende supporters, 
waaronder ook trainer Nico 

Vuurens, 
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heen. Het zal het begin van een sportief enerverende periode 
van sv Meerkerk worden. Hoewel, het jaar erop degradeert de 
manschaft, maar in dat jaar zijn er 6 jeugdteams kampioen en 
stapt bijna vrijwel de hele A1, waaronder o.a. Pascal Boom, Chris 
Herwig en Almer Kon, over naar het eerste.

Het clubblad ’t Hoogie heeft een goede vorm gekregen met 
veel leuke bijdragen, zoals die van Bundy, profielschetsen en 
topscoorders.  Ondanks 
dat geven Hans Snoek 
en Dick Kooijman 
eind ’97 het stokje 
over aan de gebroeders 
Ab en Bram van der 
Wal. Eert uw levende 
geschiedenis: in dit 
kampioensjaar komen 
100 leden, geboren 

voor 1955 naar een reünie naar het zonovergoten Hoog. Een 
idee van Joost Vink, uitgewerkt door Bas den Ottelander Hzn. 
Een voorbeeld van een actie in de vereniging is  ‘De nacht van 
Hijkoop’. De lokale bakker stelt zijn vet en beslag beschikbaar aan 
vrijwilligers, die voor het hele dorp oliebollen en appelbeignets 
bakken. Als de vetdampen zijn opgetrokken zijn er 5868 bollen 
en 2850 beignets (1999) geproduceerd en kan men de bakkers 
tot in alle uithoeken van ons land ruiken, maar het jeugdfonds 
is wel ruim 4000 gulden rijker. Ook bij de jeugd loopt het goed: 
inmiddels telt de club zo’n 150 leden. Jeugdspelers worden door 
Ajax, Feyenoord, Utrecht en Willem II gescout. Brian Vink 
schopt het zelfs tot de B-jeugd van Ajax. In ’98 keert hij terug 
naar zijn dorpsteam.

Na een 50 jarig bestuurslidmaatschap, waarvan ruim 31 jaar als 
penningmeester, stopt Bas den Ottelander Hzn, zeg maar Arkel, 
en neemt ontroerd de dankbetuigingen in ontvangst en deelt ze 
met zijn vrouw Any. Het bestuur telt maar liefst 4 vacatures. Ad 
interim wordt wel eens gezien als de naam van een clubman. Veel 
vrijwilligers blijven echter toch hun tijd beschikbaar stellen, zoals 
Cees van de Heuvel, Jan van Ooijen en Henk Vroege. Ook blijft 
de club met regelmaat zijn jubilarissen in het zonnetje zetten. 
Een ludieke actie is de koe die figureert in een ‘Schijtjerijk-actie’ 
ten behoeve van een verbouwing aan het dak. Helaas lukt het 
Nico Vuurens en z’n jongens net niet om te promoveren in een 
zinderende beslissingswedstrijd tegen Giessen. 

Voorzitter a.i. Dick Zaal ontdooit in het millenniumjaar de 
plannen die in 1992 in de ijskast waren gezet: de verbouwing 
van de kantine en bestuurskamer. Die ijskast bevond zich in 
een keuken, die niet voldeed aan warenwet, de jeugd wilde een 
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jeugdhoek en de bestuurskamer ging digitaal: een PC-hoek, 
kortom reden genoeg voor vrijwilligers de hand aan de schop te 
zetten. Unaniem besluit. Huib Apitulay wordt als trainer afgelost 
door John Vink. Aan dit aftreden van de heer Apitulay zat wel 
een luchtje. Met Vink (en Henk van der Nat als verzorger) zal de 
definitieve opgang van Meerkerk z’n beslag gaan krijgen. Kees 
van der Leeden en Henk Chaigneau completeerden de verdere 
begeleiding van Meerkerk. Bas den Ottelander is inmiddels 
’Erelid van Sportvereniging Meerkerk’ . Niemand is er op tegen.

Over V-Front, BTS en Hoogie.
In 2001 gaat het staedy on met de club: de uitbreiding wordt door 
vrijwilligers ter hand genomen, het zeer jonge Meerkerk 1 strijd 
bovenaan mee, het barst van de jeugd: 15 jeugdteams, zelfs een  
F5. Een pupillentoernooi met maar liefst 48 pupillenteams, het 
grootste in de omgeving. De F4 maakt met een touringcar op reis 
door de waard en haalt de tegenstandertjes van VVAC thuis op, 
spelen een wedstrijd en beide teams gaan uit eten bij de Mac. 

Over verbroedering gesproken. 
Nieuw fenomeen: het V-front. Een kerngroep, bestaande uit Arie 
van de Steldt, Michiel de Jong, Jeroen van Rossum, Patrick van 
Blanken en Daniel van der Wal strijden voor de terugkeer van de 
V op het Meerkerkshirt. Een nostalgisch getinte club die middels 
tal van ludieke acties zich beijvert voor dit roemruchte shirt, 
waarin hun voorbeelden en pure clubmensen Cor Bot, Jan van 
Ooijen en Piet Vink  eens successen in kenden. Medio 2001 is het 
zover: het V-front (5e) bezit in een eigen V-shirt. Ook organiseert 
men een echt V-tournament met aansluitend een feest met o.a. 
deelname van een dame in ‘voorgeschreven ‘ kleding. Met name 
de jeugd vind het V-gedoe prachtig. Het V-front manifesteert 
zich prominent in het Hoogie en later via hun eigen site. Ook 
geeft het V-front een alternatief clubblad uit: het Voogie.

Inmiddels is de vernieuwde accommodatie in gebruik genomen en 
het ziet er prachtig uit. Het Hoogie krijgt een steeds belangrijkere 
plaats in de vereniging. Onder Bram van der Wal  krijgt het 
blad, ondersteunt door  de moderne grafische mogelijkheden, 
gehanteerd door Monique de Bruijn – van der Hagen, een fris en 
vrolijk uiterlijk met veel fotowerk. Afleveringen van 100 pagina’s 
worden door de leden moeiteloos en graag gelezen. In een grote 
regionale krant wordt door deze hoofdredacteur het Hoogie ‘de 
maïzena’ van de club genoemd: het bindt.

Nog een ander fenomeen: het Behang-Tafel-Sessie 
Keeturingteam, zeg maar de BTS,  een speciale uitgave van het 
4e en later het 5 e elftal doet zijn entree. De creatieve breinen 
zoals Hans Snoek, Frank  Veeneman en zeker oud-voorzitter Piet 
Veen onderkennen het belang van  het sociale karakter van de 
behangtafel met daarop de geneugten des levens na afloop van 
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een potje voetbal. Verbijsterd slaan omstanders en clubleden de 
dolle taferelen van deze club-in-de-club gade: Sinterklaas voor 
mannen van 50+, mobiele reclameborden, bejaarde van de week, 
een wedstrijdonderbreking vanwege 4 uur cupasoup tijd en een 
rose All-you-need-is-love caravan met het BTS-logo bezoekt 
vrouwen in het dorp! Het duurt niet lang of de vereniging 
drukt dit team tegen het hart: hierdoor immers leeft een club.  
Sponsoring wordt steeds belangrijker en komt tot uiting in 
kleding, reclameborden, ballen en advertenties.

Een fenomenaal team.
In een zinderende nacompetitie o.a. tegen BLC promoveert het 
eerste net niet, maar het jaar erop is knallend raak: Meerkerk wint 
van EBOH en promoveert naar de 3e klasse KNVB zaterdag. Na 
18 wedstrijden meldt de teller 54 punten: ongeslagen kampioen!  
Knetterend feest voor trainer John Vink en zijn team, want het is 
een echt en goed team en jong. ‘Regiotopscoorder Arjan Versluis 
schiet sneller dan zijn schaduw’ zo meldt het Hoogie in een 
speciale kampioensuitgave. Niet zoals in 1997 wil Meerkerk nu 
in de 3e klasse blijven en niet het volgend jaar op z’n Volendams 
weer terug. Het gaat crescendo met de club: nog 3 teams zijn 
kampioen, trainer  John Vink staat op de 3e plaats van de landelijke 
trainers-toptien en de sfeer in de vereniging is top. Ook in de 
jeugd wordt door trainers en spelers goed werk verricht. Marcel 

Kers ontpopt zich tot een kampioenenkneder waarvan bij de 
senioren de zoete vruchten worden 

geplukt. En Meerkerk 
gaat door: in de herfst 
komt tegen ’s Gravendeel 
een 2-2 op het uitslagbord 
te staan. Het Kontakt 
schrijft ‘Meerkerk getemd’. 
Nou ja, getemd middels 

een gelijkspel.  Met 30 
opeenvolgende zeges staat 
Meerkerk strak bovenaan. En 



jawel; Meerkerk stoomt in één ruk door naar de 2e klasse: Onder 
apotalyptische tafarelen, rook, vuur, meer dan 1000 toeschouwers 
op het veld van Almkerk wint Meerkerk van NOAD’32 met 2-1. 
Een fenomenaal team met prestaties, die  ongekend zijn  in de 
historie van de club. Ook nu davert het feestgedruis, dit loopt 
naadloos door in het feestgedruis van de de feestweek op het 
dorp. Het begrip ‘voor altijd een dorpsclub’ krijgt gestalte. Ook in 
de 2e klasse doet Meerkerk 1 sterk mee 

en strijdt voortdurend bovenaan mee. Onderwijl presenteert 
een werkgroep onder leiding van Wim Mulckhuijse een geheel 
vernieuwd Jeugdvoetbal Beleidsplan. Een daverend succes is het 
binnenhalen van de Champions Cup, een zaalvoetbalcompetitie 
in de kerstvakantie in  de Oosterbliek, een Sporthal in Gorinchem-
Oost. En dat tegen gerenommeerde ploegen als Kozakken Boys, 

LRC en GJS. Als ook het 2e team onder leiding van trainer Ab 
van der Wal  in het voorjaar van 2006 de promotie naar hoogste 
reserveklasse bereikt, is duidelijk dat in dit dorp de successen 
op voetbalgebied zich aaneenrijgen. sv Meerkerk is dus ook in 
de breedte sterk. Maar de overheerlijke koek is nog niet op. De 
A1 wordt prompt ook kampioen, een 4 tegen 4 elftal uit de E-
jeugd verliest in een landelijke finale maar net van PSV en dan 
de finale klapper: Meerkerk 1 onder leiding van John Vink wordt 
winnaar van de promotiewedstrijden en Meerkerk 1 gaat 1e 
klasse spelen. Een fraaiere bekroning van het jubileumjaar 2006 
is ondenkbaar.

Zonder overdrijving kan gezegd worden dat de club aan zijn      
‘finest’ jaren bezig is en dat het eind bepaald nog niet in zicht 
is voor deze gezellige dorpsclub. Vijfenzeventig jaar prachtig 
voetbal in een mooi dorp; wat een genot voor al die duizenden 
die de kleuren geel/zwart droegen en nog steeds fier dragen.
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Meerkerk uitgeknipt...
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Het Hoogie
In maart 1963 verschijnt het eerste clubblad, de voorloper van 
het Hoogie bij SVM. Het heet gewoon “Clubblad” 

Het wordt gelanceerd met veel tamtam: 
burgemeester Berends schrijft een 
voorwoord in dit ‘contactorgaan’ en spreekt 
over ‘versteviging van de onderlinge band, 
het opvoeren van de clubgeest en deze 
beiden leiden tot verhoogde successen.’ 
Niet slecht gezien van die Berends;  in feite 
is er nog weinig of niets aan veranderd. 
Voorzitter R.C. van der Heiden legt de lat 
bijna onmenselijk hoog: hij gaat er vanuit 
dat er elke maand een clubblad verschijnt. 
Kost dus ook nogal wat en hij dankt 
derhalve de ‘H.H.adverteerders’. Oud-
voorzitter Kleinendorst spreekt de leden 

moed in en eindigt met een strijdvaardig 
verbasterd SVM: Steeds Voorwaarts 
Makkers! De voorpagina van het blad 
(altijd al een sterk punt bij ons clubblad) 
bestaat uit gravure-achtige tekening van de 
Gorcumse kunstenaar Ad de Keijzer. Deze 
gevierde kunstenaar is o.a. de maker van de 
kunstwerken van het eerste Symposium in 
Gorinchem. Bas den Ottelander Hzn haalde 
hem over, wat niet altijd gemakkelijk gaat 
bij een kunstenaar. Wellicht lukte het ook  
omdat de andere Bas, Bas de schilder een 
klasgenoot van hem was. De beeltenis kon 
passen in zowel het voetbal, de gymnastiek 
als wel het volleybal. Goed, 9 nummers 
werden er maar liefst geproduceerd. Een 
fraaie verscheidenheid aan artikelen: ‘Hoe 
de bal rolde’ (wedstrijdverslagen) door o.a. 
Piet Parent, Joop van Geffen, Jacques Copier, 

26



Jaap Sap, Bas van der Wal, 
Herman Blanken en ene Swiebertje. 

De gym behandelde acrobatiek, turnen en zaken als 
mat, paard en brug. De EHBO schreef onder het pseudoniem 
Hein over zaken als lichaamsdelen, jodium en bepaalde semi-
medische handelingen zoals ‘De reddende adem’. Natuurlijk de 
Topscorer, puzzelhoek en spelregels, wat had je anders verwacht? 
Opvallende waarschuwing: een biertje na afloop kan goed 
smaken, maar het is niet de bedoeling dat verloofde, man, vrouw 
een hekel aan SVM gaat krijgen… Een fabuleuze start heeft het 
blad. De eerste jaren worden er per jaar 12 (!) clubbladen vol 
gepend. In 1966 is echter het aantal afgenomen tot 4 en verdwijnt 
dan enkele jaren helemaal. Vervolgens komen er in  1969 4 
nummers met een meer voetbal getinte voorkant en 
op de achterkant een prachtig 

advertentiepalet. In de jaren 70 kent het blad weer een opleving en 
een gedreven Jan Priem schrijft als voorzitter: ‘we denken aan een 
herstellend Meerkerk 1, een Feyenoord dat de CUP gaat winnen, 
een terreinwagentje dat ondergetekende nodig zal hebben om 
alle speelvelden op één ochtend te bezoeken, de toto gaat zoveel 
opbrengen dat we een stel ambtenaren in dienst moeten nemen. 
Niet voor het werk, dat doen we zelf. We hebben voor het streven 
naar het mooiste, het beste mensen nodig met pit en durf. Zeg 

niet ‘dit kan niet’. Pantser uw zwakheden, 
laat ze zo weinig mogelijk aan 

het oppervlak 
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komen.’Het vlees is zwak’, zei Sophia Loren en zij kocht een 
stalen BH. Ja mensen, toon uw stalen wil om te zegevieren. 
Vaak zijn de druiven zuur, maar we zullen ze echter eten, zoet 
als suiker, lekker als wijn.’ Tot hier toe deze voorzitter. Wat een 
prachtige clublyriek en zeker een voorbeeld, dat inspireert. Ook 
is het clubblad een platform voor acties en als voorbeeld lezen 
we dat in 1970 er ‘1034 pakken lucifers, 529 balpennen en 100 
knijpbeursjes’ in de markt zijn gegooid met een opbrengst van F 
800,-. De jaren 70 en 80 kennen een matig presterend clubblad: 
het verschijnt vaker niet dan wel. In 1981 een eenzame opleving: 
6 nummers, na 1983 is het helemaal over met de pret. 

In 1990 herrijst het blad onder impuls van de heren Dick 
Kooijman en Hans Snoek. Ze starten met een proefuitgave. Het 
blad noemen zij ‘Het Hoogie’. Onder het motto ‘Laat het niet 
afweten, zet de redacteuren aan het zweten!’ begint de (eeuwige) 
kopijvraag. Bijdragen van de jeugdtrainer ‘Positief blijven, ook 
in mindere dagen, doet de jeugd met vreugde slagen’, jeugdhoek, 
volgens Waldo, periodiek geleuter, voetbalpuzzel, jeugdkampen, 
profielschetsen en Theissie. Alles voorzien van colofon, 
inhoudsopgave, nummering en steeds meer fotowerk. De beide 
heren houden er de gang in en steevast verschijnen er elk jaar 4 
nummers. Het blad wordt een steeds breder platform waar steeds 

meer mensen hun inbreng aan verlenen. Met name de bijdragen 
onder de pseudoniemen Bundy en Guido Batavus waren van een 
fraai niveau. Bundy slaagt erin de klein(?) huiselijke taferelen 
van het voetbalminnend gezin op een schitterende wijze te 
verwoorden. Een voorbeeld:  ‘zijn liefhebbende vrouw ‘ die 
iedere week die voetbalschoenen moet schoonmaken, maar het 
vertikt in de ‘always-periode’. Bundy begaat de fout zelf schoon te 
maken èn de schoenen ook te poetsen: de cyclus wordt zodoende 
openbaar op de vereniging. Kwaliteit dus in de jaren 90. De 
heren Kooijman en Snoek dreigen te stoppen als er niet meer 
kopij binnen komt en in juli 1997 geven zij definitief de pijp aan 
Maarten. Wat zij achterlieten was een volwassen en regelmatig 
uitkomend clubblad. Na 1 vacant nummer, opgevangen door 
Bas den Ottelander, stort eerst Ab van der Wal zich op het 
Hoogie, later ook broer Bram. De voorkant komt te bestaan uit 
een actuele collage van Meerkerkse voetbalmomenten. Monique 
van der Hagen geeft als vormgeefster steeds meer gezicht aan het 
blad. Daarnaast blijft Bas den Ottelander aan het fotograferen. 
Het blad komt er steeds volwassener en beeldender uit te zien. 
Er is een groep vaste medewerkers die het blad raapt, stickert 
en bezorgt. In de Rivierenland Amateurseizoensbijlage wordt 
het blad uitgelicht als een uitstekend clubblad. Hoofdredacteur 
Bram van der Wal (broer Ab is inmiddels gestopt) noemt het 
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blad, vanwege het bindende karakter, de maïzena van de club. 
Het blad wordt de laatste jaren door oud, maar zeker ook  door 
jong gelezen en van kopij voorzien. De digitale fotografie doet 
zijn entree en maakt het makkelijker om meer plaatmateriaal 
op te nemen. Het blad wordt gedrukt op gevouwen A3  door 
een professioneel bedrijf en kent oplagen van meer dan 100 
pagina’s! Kampioenschappen worden breed uitgemeten, soms in 
extra oplagen en het clubleven knalt van de pagina’s. Wat is er 
immers mooier dan je eigen kop of gebeurtenis terug te zien in 
een dorpsmedium?

Met kerst 2004 treden Patricia Versluis en Linda Vermeer tot de 
redactie toe en onder impuls van hen krijgt het blad een strakkere 
en meer uniforme uitvoering. Men kan zeggen dat ondanks het 
internet, het fysieke medium Het Hoogie ‘springlevendiger’ is als 
ooit en een centrale plaats heeft in de club.
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De nacht van Meerkerk
In de zomer van 1999 gingen we voor het laatst op voetbalkamp 
naar Zeist. Het jaar daarna was er niet genoeg animo van 
verenigingen zodat de KNVB besloot geen voetbalkamp te 
organiseren. 

Daarom werd het concept van de voetbalnacht 
weer uit de kast gehaald. Dit werd in 1996 
voor het eerst georganiseerd toen ook een 
jaartje voetbalkamp overgeslagen werd. Een 
nacht vol activiteiten waar vooral geen tijd 
gepland werd om te slapen.

Op een vrijdagavond meestal in de 
maand mei verzamelde iedereen zich op 
het voetbalveld. Bij daglicht de serieuze 
onderdelen als voetvolley en 4 tegen 4. 
Hierbij werd ieder jaar fanatiek gestreden 
om de eer. Op het moment dat de schemer 
zijn intrede deed begonnen de zaken anders 
te lopen. Zo werd de stilte op het voetbalveld 
werd doorbroken door fluitende voetballers 
die probeerde met een mond vol beschuit 

zo snel mogelijk te fluiten. En wie denkt 
dat er in het donker niet gevoetbald kan 
worden, heeft het mis. Met behulp van een 
paar zaklampen kom je heel ver. Als er een 
jaar geen zaklampen aanwezig waren, dan 
was er wel een rol tape aanwezig om duo’s 
te creëren voor het bekende duo-voetbal. 
Hierbij was samenwerken het codewoord, 
want met de enkels aan elkaar leverde dit 
hilarische taferelen op. Rond de klok van 
12 uur stond menig jaar penaltyschieten 
op het programma. Tenminste als het niet 
onweerde! Bij slecht weer, wat gelukkig maar 
één keer voor is gekomen, 
hebben we wat langer 
onszelf in de kantine 
moeten vermaken. 
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Maar zolang de tv het deed was dat ook geen probleem. Reclame 
raden is waarschijnlijk toen uitgevonden. Er werd door iedereen 
fanatiek aan meegedaan de een met nog rodere wangen dan 
de andere. Dit leverde ieder jaar weer veel sterke verhalen op. 
Het tweede deel van de nacht is over het algemeen het zwaarst. 
Voor zowel de voetballers als voor de leiding. Deze lange uren 
werden opgevuld met een spellenparcours met onderdelen als 
zaklopen, dribbelen, doellathangen en ballonkoppen. Tegen 
de tijd dat de zon weer aan de horizon verscheen werd de 
vermoeide geest scherpgehouden met bijvoorbeeld ei gooien. 
En dan proberen het ei zo lang mogelijk heel naar elkaar over 
te gooien. Een ander oppepper die ieder jaar terug kwam, was 
het fierljeppen. In alle jaren is dat maar een enkeling gelukt om 
met polsstok de overkant te bereiken.. En dat kwam echt niet 
altijd door de groene zeep aan de polsstok. Ook zonder de extra 

handicap belandde bijna iedereen in de sloot.. Lekker onder 
de douche zou je zeggen! Maar dat is pas voor later. Eerste nog 

het afsluitende parcours. De zeepbaan! Inmiddels een uurtje of 6 
en hoogtijd voor de buikschuiver. In een rechtstreeks duel kijken 
wie het eerst aan het eind van het parcours is. Eerst al zaklopend 
een korte slalom dan een klein slokje gerstenat om vervolgens 
met je hand op de pylon 10 rondjes te draaien en dan, duizelig 
als je bent, een buikschuiver maken op een zeil vol groene zeep. 
Niet iedereen haalde het zeil en eindigde iets eerder op het gras 
dan bedoeld was. Nadat men dit meerdere malen gedaan had, 
was het toch echt tijd voor de douche, zodat we schoon aan het 
ontbijt konden beginnen. Na zo’n ontbijt wens je dat ze 
nooit hagelslag uitgevonden hadden. 
Maar dat hoort er toch wel bij. Alle 
voetballers konden met een gevulde 
maag naar huis op zoek naar hun 
bed. Om lekker bij te komen van 
de nacht van Meerkerk.



Derby’s
Derby’s zorgen in iedere sport voor mooie wedstrijden vol strijd 
en emotie. Zo ook op de Meerkerkse velden en die van dorpen 
om ons heen. 

Regelmatig binden onze teams, van pupillen 
tot senioren, de strijd aan met teams uit 
nabij gelegen dorpen, wat altijd de nodige 
spanning met zich mee brengt.

Meerkerk – Ameide is voor beide partijen dé 
derby, vanaf de geboorte wordt het met de 
paplepel ingegoten dat er niet van de ander 
verloren mag worden. Verder zijn er 
in onze regio natuurlijk de derby’s 
tegen HSSC’61, Lekvogels, 
Noordeloos, Arkel en in vroeger 
jaren de derby’s tegen LRC en 
GJS welke garant stonden voor 
veel strijd. 

Met name de wedstrijden tegen 
Ameide zorgen door de jaren heen 
al weken voor de confrontatie 

voor de nodige spanningen en oplopende 
emoties. Wedstrijden op het scherpst van 
de snede gespeeld, altijd bolstaand van de 
spanning    en het ons kent ons gevoel in het 
achterhoofd. Voor de wedstrijd worden er 
regelmatig ludieke (en helaas soms ook wat 
minder ludieke) acties uitgehaald om alvast 
met een psychologische 1-0 aan de wedstrijd 
te beginnen. Acties zoals doelpalen 
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(en helaas ook de kantines) in de clubkleuren schilderen of net 
voor de aftrap in de wedstrijdkleding arriveren en direct het veld 
oplopen om de wedstrijd te beginnen.  

Niet alleen de spelers maar ook zeker het publiek leeft naar deze 
wedstrijden toe en komt dan ook altijd in grote getale opdagen 
om deze wedstrijden te bekijken. Door de jaren heen staan er 
steeds honderden supporters de longen uit het lijf te schreeuwen 
om sv Meerkerk te ondersteunen en/of de tegenstander te 
intimideren. 

Wie herinnert zich de wedstrijden tegen Ameide niet in 3c 
seizoen 2003-2004 en natuurlijk de halve finale nacompetitie 
in datzelfde seizoen tegen HSSC’61. Wat verder terug, het 
legendarische degradatieduel tegen Ameide dat door Meerkerk 
werd gewonnen door een pegel van Piet Vink, die eigenlijk al 
gestopt was in het 1e. Al met al hebben de derby’s in het verleden 
schitterende wedstrijden opgeleverd en zullen ook in de toekomst 
weer voor het nodige kijkplezier zorgen.  
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Misschien wel de ‘mooiste’ actie 
is die van een ameidenaar die 

in de Burggraaf  een nacht voor 
de wedstrijd Meerkerk-Ameide 

‘Termei’ op de weg wilde schilderen, 
maar zich vergiste en de e en de i 

omdraaide, dus ‘Termie’ op het asfalt 
spoot. Deze actie leverde ons dan ook 

drie welverdiende punten op.



Topscorer & minst 
gepasseerde keeper 
van de regio

Uitstraling naar buiten heeft onze vereniging altijd gehad. Sv Meerkerk wordt altijd gezien als een 
technisch voetballend team dat altijd voor de prijzen meestrijd en daardoor is het extra leuk dat dit 
ook uit de statistieken blijkt. Via regiokrant ‘het Kontakt’ word er jaarlijks, sinds een jaar of tien, 
een titel en prijs uitgereikt aan de meest scorende speler in de regio en aan de minst gepasseerde 
keeper in de regio. Zo hebben Patrick Vuurens en Arjan Versluis beiden de titel topscorer van de 
regio twee maal verdiend en Ruud van Kerkwijk de titel minst gepasseerde keeper één maal. De 
prijs bestaat uit een paar nieuwe voetbalschoenen dan wel keeperhandschoenen.
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Deze verkiezing is eigenlijk de opvolger van de niet zo officiële 
verkiezing van de speler van verdienste, welke vroeger door 
trainer en leider werd gedaan. Het systeem is zo opgezet dat 
een aantal van onze trouwste supporters, de a-selectie trainer en 
leider cijfers geven per speler per wedstrijd welke aan het einde 
van het seizoen een gemiddelde score weergeeft.

Aan het einde van ieder seizoen wordt dan ook een prijs (beker 
en bon) uitgereikt aan de beste speler van dat seizoen, wat 
natuurlijk een grote eer is. Spelers die eeuwige roem hebben 
vergaard in deze verkiezing zijn:

• Patrick Vuurens
• Dirk Uittenbogaard
• Mark van Kekem
• Pascal Boom
• Willem den Besten
• Brian Vink
• Ruud van kerkwijk (2x) 

Speler van het jaar
Ongeveer tien jaar geleden is er door Cees van den Heuvel 
geopperd om een speler van het jaar verkiezing 
op te zetten voor het eerste elftal.
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Trias Champions Cup
Sinds enige jaren speelt ons 1e elftal mee in het 
‘Trias Champions Cup’ toernooi in sporthal De Oosterbliek 
te Gorinchem.

Dit sterk regiogetinte zaalevenement is 
inmiddels uitgegroeid tot een waar spektakel 
waar zelfs clubs uit alle hoeken van het land 
aan mee willen doen. De organisatie blijft 
gelukkig vasthouden aan het regiokarakter, 
wat ieder jaar met deelnemende ploegen als 
GJS, LRC, Unitas en SVW weer een aantal 
ware krakers oplevert. 

Ieder jaar tussen kerst en oud & nieuw 
kunnen we onze voetbalkrachten meten met 
clubs uit de regio op het gebied van techniek, 
snelheid en doeltreffendheid. De publiciteit 
en aantrekkelijke wedstrijden hebben er toe 

bijgedragen dat de toeschouwers de tribunes 
rijkelijk vullen en wat betreft supporters 
heeft onze club natuurlijk een eer hoog te 
houden. Bij iedere wedstrijd van onze boys 
kleuren de tribunes geel zwart en worden 
de aanmoedigingen met luide keel van de 
tribunes geschreeuwd, dan wel gezongen. 

In al die jaren zaalvoetbal hebben we al 
heel wat mooie wedstrijden gespeeld tegen 
aansprekende tegenstanders, vaak in een 
pool met titelfavoriet SVW-za of SVW-zo 
en natuurlijk ook de mooie derby’s tegen 
onze buurdorpen. Tegenwoordig is er ook 
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voor de D en B jeugd een toernooi naast het hoofdtoernooi. 
Wat betreft de sportieve prestaties hebben we tegenwoordig 
ook aardig wat in de melk te brokkelen. Na een aantal jaren 
waarin de kwartfinales net niet gehaald werden, kwamen we 
uitgerekend in ons jubileumjaar tot een sportief hoogtepunt. 
Waar het vroeger bij complimenten bleef vanwege het attractieve 
maar opportunistische spel, ging dit jaar de fel begeerde cup mee 
naar Meerkerk. En passant werd ook nog de beste speler & beste 
keeper van het toernooi geleverd (Patrick Vuurens en Michel van 
der berg) en werd Theo van Zessen Jantje Mik (winnaar variant 
latje schieten). Gesteund door een nog grotere supportersschare 
speelden onze jongens de ene na de andere titelfavoriet naar 
huis. In de halve finale werd Kozakkenboys uitgeschakeld en 
in de finale was GJS geen partij voor de ontketende geel zwarte 

brigade. Objectieve waarnemers moesten erkennen: nog nooit 
was er zo’n feest gevierd in de Oosterbliek. Tot in de kleine 
uurtjes regeerde het geel en zwart in Gorinchem.

Wat ook zeker de moeite waard is om te vermelden, is dat de 
junioren zich ook beginnen te manifesteren in het jeugdtoernooi, 
want dit jaar was er ook een finaleplaats voor de B-jeugd, grote 
klasse. 
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Feestweek
Sv Meerkerk is ook al jaren te zien 
in de 5-jaarlijkse optocht.

Eerst werd er deelgenomen door de omni-vereninging. Later door het damesteam, het 1e elftal, 
het V-team en ook het meisjesteam liet zich bewonderen. Een kleurrijk gezicht. De jeugd etaleerde 
zich de laatste jaren onder het LCH - Lake Church Hooligans.

Een bijzonderheid is het ‘Expeditieteam Meerkerk’. 
Voor de feestweek 2004 componeerde deze ‘Meerkerk-
radicalen’, een groep jongeren waarvan de meesten 
uit Meerkerk komen of kwamen,  twee liedjes waarin 
duidelijke voetbalsentimenten naar voren komen. De 
liederen ‘Mooi Meerkerk’ en ‘Aan de oevers van de 
Zederik’ hebben inmiddels een vaste plaats in de playlists 
op ‘t Hoog. 
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Jubileumfoto vrijdag 7 april 2006



Drie krasse clubknarren
Daar staan ze dan, een drietal echte veteranen van onze          
vereniging. Bas den Ottelander Lzn, Bas den Ottelander Hzn   
en Jan Willem Versluis

Bas den Ottelander, zeg maar Bas de schil-
der, 84 jaar oud en het oudste lid van onze  
vereniging en.. ook het langst lid, vrijwel 
vanaf het prille begin 1931. Talloze reclame 
borden heeft deze man geschilderd, het is 
immers je vak, maar ook trouw supporter: 
wekelijks loopt Bas de Bazeldijk over om 
zijn geliefde zwart-gele clubkleuren in actie 
te zien.

Bas den Ottelander, Arkel, 76 jaar onze alom 
geliefde clubman. Een man 

met vele 

gaven en altijd met z’n tijd meegegaan.                         
Je kunt weinig functies opnoemen die hij 
niet bekleed heeft. Man met een hoog emo-
gehalte, je zou ook kunnen zeggen prettig 
expressief.
 
Jan Willem Versluis, 76 jaar, mogelijk, gezien 
de vele waarderingen die hij van KNVB en 
club heeft gekregen, onze grootste bestuur-
der. Nog immer vief, doet hij nog altijd veel 
vrijwilligerswerk en samen met z’n maat Bas 
is hij nog bijna dagelijks om ‘t Hoog te vin-
den. Ook als scheidsrechter deed hij het niet 
slecht.

Kortom een drietal om trots op te zijn en 
waarvan we hopen, dat ze nog lang hun gang 
naar ‘t Hoog mogen maken. 
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Als voetballers.
Bas Lzn was de betere voetballer van de drie: heel wat 
jaren verdedigde deze ijzervreter de kleuren geel/zwart 
in een team met grote namen: Joost en Henk Vink, Cor 
Oskam, Adri Teeuwen, Cor Nunnikhoven, Klaas van 
den Heuvel en Klaas van der Wal. De heren Bas en Jan 
Willem waren beter in besturen. Jan Willem: ik 
had beperkte voetbalcapaciteiten: nog net 
het 1e gehaald. Bas Hzn verhaalt een suc-
cesvolle vervanging van zijn maat: tegen 
Emma 3 verving ik Jan Willem en het 
eerste balcontact was raak: doelpunt, 
degradatie voorkomen. Behoudens een 
eigen doelpunt weet ik niet dat ik ooit 
gescoord heb.

Spelverruwing en geweld?
Is er iets nieuws onder der zon. Als “snotneus” mocht 
Bas Hzn mee om in Rhenoy te spelen. Hij herinnert 
zich nog het shirt. Wit met groene kraag. Gele shirts 
hadden we zo kort na de oorlog nog niet. Binnen 

tien minuten een totale bokspartij. De wanden van 
de kleedruimte bestonden uit gevlochten hout. 

Prompt werd er een mes doorgestoken..!

Bas Lzn was een pittige kerel. Na afloop 
van SVW-Meerkerk stelde de scheids 
aan Bas voor om zijn excuses te maken 
over zijn grote mond. Bas was boos 
geworden toen er een onterechte pe-
nalty werd gegeven aan SVW, mede 
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door lang en voortdurend zeuren van SVW-ers. Het antwoord           
was helder: een dreun op de giechel van de scheids. Vijf jaar 
schorsing.

Bas en Bas.
Het is wel lastig twee dezelfde namen. Bas Lzn zegt dat hij het 
wel prettig vond dat de afkortingen van ‘Leenzoon’ en ‘Hannes-
zoon’ zijn ingevoerd, want ‘ik werd telkens aangesproken op die 
toestanden die Bas in de politiek overhoop haalde…haha.’ We 
weten dat in de naoorlogse verzuilingstijd het geen vrijblijvende 
zaak was als de sympathie van een bij de VVD lag en de ander, de 
rooie Bas, bij de PvdA lag. Desalniettemin hebben beide heren 
last van clubliefde en dan ontstijgt alle onenigheid, toch?

Herinneringen, herinneringen.
Wie meer dan 60 jaar lid is: Bas,       
Arkel, meer dan 65 jaar: Jan Willem 
en nog langer bijna 75 jaar! Bas de 
schilder kan verhalen vertellen. 

Jan Willem: Ik ben geboren in 
1930 en reeds in september 

1939 lid geworden van 
de club die toen nog de 

naam MVV droeg. Er 
waren toen vanwege 

de dreiging van de 
tweedewereldoorlog 
in het hele land 

soldaten voor actieve 

dienst opgeroepen om zonodig Nederland te verdedigen. In 
Meerkerk was aan de Broekseweg (waar nu de Pr. Beatrixstraat 
begint) een barakkenkamp gebouwd waar vele soldaten gelegerd 
waren. Je zou kunnen zeggen Meerkerk was een garnizoensplaats. 
Ook het voetbalveld was gedeeltelijk in beslag genomen door 
militaire auto’s en andere voertuigen. Toch werd er, voor zover 
mijn herinnering teruggaat, wel gevoetbald. Het veld lag aan de 
Grote Kanaaldijk naast de kersenboomgaard bij de familie Kool. 
Zo ver mij bekend waren er toen 2 elftallen en een beperkt aantal 
jeugdleden. Een houten schuurtje en een kleine parkeerruimte 
vormden de noodzakelijke aanvulling. MVV speelde toen in 
de Brabantse bond. Op dit veld speelde Meerkerk ook enige 
malen tegen een elftal dat volledig uit  Amsterdamse “negers” 
bestond. Dat was in die jaren een bezienswaardigheid en trok 
veel toeschouwers.
  
Als ik de verschillende voetbalvelden goed in mijn herinnering 
heb speelden we daarna achter de boomgaard van Cor de Ruiter. 
Op de plaats waar nu het Parc Merwede is, eveneens aan de 
Kanaaldijk bij de Scheepjesbrug, huurden we later van Gijs de 
Ruiter het volgende voetbalveld. In 1963 zijn we verhuisd naar 
de Watertoren en in 1976 naar het huidige complex aan de 
Burggraaf.

Over velden
Zijn er nog herinneringen aan deze velden. Natuurlijk wel; im-
mers in de loop van de jaren is er veel veranderd. De drie velden 
aan de Kanaaldijk waren verstoken van elektriciteit en er was 
geen waterleiding. Dit betekende wassen in de sloot of eerst een 
tank met slootwater vol pompen zodat er toch wat water uit de 2 
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of 3 kranen kwam. Uiteraard was er geen verwarming en moest 
er in de avonduren getraind worden bij het minimale licht van 
een aantal aan stokken opgehangen  gaslantarens. Voordat er op 
zondagmiddag en later op zaterdag gespeeld kon worden moes-
ten de koeienvlaaien weggeschept worden en in die tijd werden 
de kalklijnen getrokken met een veegvarken (wie weet nog wat 
dat is?) en een emmer waarin de gebluste kalk met water was 
verdund. Vast werk voor Bas van der Wal. Bas Lzn heeft het club-
gebouw aan de scheepjesbrug nog als onderduikadres gebruikt. 
‘ik moest voor de tewerkstelling naar Duitsland. Die ambtenaar 
zei: ‘Volgens mij ben jij weg” Dat was ook zo: ik dook onder en 
zo heb ik o.a. geslapen in het houten clubgebouwtje op het veld. 
Ons cluberelid Kleinendorst, commies bij de belastingen, waar-
schuwde als er een razzia was. 

Wat vanzelfsprekend ook ontbrak was een kantine of 
iets dergelijks. Koos de Groot is jaren lang vanaf zijn 
woonadres aan de Zouwendijk, op zijn fiets met een 
grote pot (thuis klaargemaakte thee) op zijn  baga-
gedrager naar het veld gereden. Wat later verkocht 
hij ook enige flesjes limonade en zelfs bier. 

Bas Hzn: ‘Bij het rondjes lopen (ik was en ben 
nog steeds niet overtuigd van het nut) 
werd je 

wel zo op de hielen getrapt, dat je viel en precies door zo’n vla 
heen schoof. Stinken en moeder (die het wassen moest) boos. 
Van dat rondjes lopen herinner ik me ook nog, dat trainer Teu-
nis van Gent tegen mij zei: ‘Kom jij voortaan maar in pyjama’ En 
jawel hoor. Tot ieders verbazing kwam ik de volgende keer in py-
jama. Nog iets van die trainer: zelf je schoenen schoonmaken en 
poetsen. Zo krijg  je concentratie op de wedstrijd! Toen ik  begon 
te voetballen ( op gewone schoenen met zelfgemaakte totsen) 
bezat ik geen voetbalschoenen. In het voetbalhok lag een paar. 
Ze zouden van Cor Oskam zijn. Ik ging naar de Tolstraat (daar 
woonde hij) en vroeg keurig netjes of ik die schoenen mocht ge-
bruiken en dat mocht. Op weg naar Peursum (we fietsten op een 

grindweg), de schoenen op de bagagedrager gebonden 
kreeg ik de schrik van mijn leven. Iemand zei, 

dat ik zijn schoenen had gestolen. Die mid-
dag voor mij geen wedstrijd. Ik had geen 

schoenen en was op mijn klompen. Een 
moment om nooit te vergeten. 

Stoomtrein en veerpont.
Bas Hzn verhaalt verder: wij reisden nog 
met een stoomtrein. Vanaf station Arkel 

naar Dordrecht om aldaar een voetbalwed-
strijd te spelen. Weer later werden er auto’s 

gehuurd. Onder je voeten zag je dan het 
wegdek wegschieten. APK keuringen 

waren er zeker nog niet. Een wel 
heel angstig beeld staat je dan 
altijd nog voor de geest. We 
zouden met de Gorinchem     
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V (pont) naar Sleeuwijk varen. Daar moesten we namelijk voet-
ballen. Bij het oprijden van de pont deden de remmen het niet 
en we schoten snel af op de reling en daarachter de rivier. Ik weet 
niet meer de naam van de chauffeur. Zijn stuurmanskunst naar 
de achtersteven was grandioos. Hij redde ons van de verdrin-
kingsdood.

Een begrafenis.
Alle drie de heren kennen ook het drama van het vroegtijdig 
overlijden van Joop Stuurman (1954). Bas vertelt het tragische 
verhaal met, hoe kan het anders, een stel jonge gasten bij elkaar, 
een komische kant. ‘Zijn voetbalmaatjes zouden hem naar zijn 
laatste rustplaats brengen. En hoe verdrietig ook, het werd een 
bijna humoristisch voorval. Natuurlijk hadden wij als jonge jon-
gens geen gepaste kleding. Links en rechts moest dan ook ge-
leend worden. Zelf had ik een zogenaamde billentikker weten 
te lenen en witte handschoenen van een motorpolitie. Toen het 
groepje in het gymnastieklokaal bijeen kwam, werd het proesten 
van het lachen. Het was geen gezicht en vooral de hoofddeksels 
waren potsierlijk. Aldus uitgedost, moesten we langs de lijkwa-
gen lopen. Helemaal achter uit de Zouwendijk naar de Burg-
graaf.. Maar ook daarbij weer een drama. In die jaren was het 
gewoonte, dat de stoet werd voorafgegaan door een “doodbid-
der” Het was een oudere man en het tempo werd daaraan aan-
gepast. Het verhaal gaat dat hij in zijn witte zakdoek een ui had 
gewikkeld. Er moest gehuild worden. Naast ons een chauffeur 
die steeds bozer werd en dat niet onder stoelen of banken stak. 
Zijn auto dreigde warm te lopen. Op het kerkhof aangekomen, 
waren we toch weer diep onder de indruk. We moesten de kist 
laten zakken en dat ging toen nog met touwen. O, wat waren 
we bang en zenuwachtig. Lijkwitte gezichten.’

Rijskadeveld en ’t Hoog.
Later naar het Rijskadeveld: een houten gebouwtje, hetgeen later 
vervangen werd door een stenen gebouw, waarin 3 kleedloka-
len, douches, een scheidsrechterskamer en een kleine kantine. 
Wat een weelde! Op zaterdag 14 augustus 1976 werd het huidige 
complex ‘t Hoog, gelegen aan de Burggraaf, in gebruik genomen. 
Jan Willem weet nog: de opening werd verricht door de commis-
saris van de koningin Mr Maarten Vrolijk, “Het feestje van die 
hardwerkende bouwers wil ik meemaken” was het onderwerp in 
zijn speech.

De openingswedstrijd speelden we tegen het C-elftal van          
Feyenoord en verloren slechts met 1 – 0. Wat was hun trainer 
(Theo Verlangen) slecht te spreken over het  resultaat. De kop 
in de Schoonhovense Krant luidde  “MEERKERK VERLIEST 
EERVOL VAN FEYENOORD”. In het Rotterdamse elftal speel-
den oa. Jan Evertse, Peter Houtman, Stanley Brard, Wim van Til, 
Rinie Plasmans etc. mee. De scheidsrechter was de heer Arie van 
Gemert, oud internationaal scheidsrechter.

Behoudt ‘t Hoog!
Alle drie de heren vinden het jammer dat er plannen zijn om 
van ‘t Hoog te verhuizen. Zo’n prachtige sportaccommodatie, op 
een bijzonder goede grondslag, opofferen voor woningen lijkt ei-
genlijk niet nodig. Immers  een gedwongen verhuizing betekent 
voor de gemeente ook een behoorlijke investering, denk aan vel-
den en gebouwen. Ook voor sv Meerkerk zal weer veel vrijwilli-
gers werk te doen zijn; met 
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alle gevolgen van dien en de accommodatie komt met 
name voor de  jeugdleden wel erg ver van het merendeel 
van de woningen te liggen. De veiligheid van de jongste 
leden komt dit niet ten goede. In veel plaatsen zijn toch 
ook sportvelden  binnen de bebouwing gerealiseerd, 
waarom kan dit niet in Meerkerk? Bas Lzn wil het verst 
gaan: dan maar het gemeentehuis bezetten….!

Over clubbinding na 75 jaar.
De heren hebben een grote binding met de club. Nog 
steeds zijn Bas Hzn en Jan Willem betrokken bij het vrij-
willigerswerk. Bas de schilder doet, ondanks het gemis 
van zijn vrouw, vrijwel wekelijks de gang naar ‘t Hoog. 
Men vindt: door met z’n allen ergens voor te staan, gaat 
een club door. De inzet van leden is verschillend: som-
migen spelen hun wedstrijden, weer anderen betalen 
hun contributie of steunen de club op een bepaalde wij-
ze: bijvoorbeeld met een reclamebord of een advertentie 
in het clubblad. Ook lid zijn van de club van 100 of, een 
elftal of team begeleiden, een elftal sponsoren met shirt-
jes, trainingspakken of iets dergelijks geeft een binding. 
Fijn dat al deze mensen er zijn en op vele manieren onze 
club ondersteunen. 

Dat men de viering van het 75–jarig bestaan mag mee-
maken geeft de heren een fijn gevoel en men spreekt de 
wens uit dat er voor de Sportvereniging Meerkerk nog 
vele goede jaren mogen volgen.  
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Eregalerij sv Meerkerk

Erevoorzitters
Maarten Schakel †
Mos Hakkesteegt  †

Dragers gouden speld K.N.V.B.
afdeling Dordrecht
Piet Versluis Sr.†
Bas den Ottelander Hzn
Jan Priem
Jan Willem Versluis 

Dragers zilveren speld K.N.V.B.
afdeling Dordrecht
Bas van der Wal †
Sieb Doorn
Arie Westerhout
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Ereleden
Piet van der Heiden †
Hans van de Hoven †
M. H. Kleinendorst †
Pel ’t Lam 
Piet Versluis Sr. †
Jas  Wink †
Teuni de Jong
Bas den Ottelander Hzn
Bas den Ottelander Lzn
Piet Versluis Jr. 
Jan Willem Versluis

Lid van verdienste
Cor Bot

Maarten Schakel

Jan Priem

Bas van der Wal
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De oprichtingsvergadering werd op zaterdag 4 juli 1931 
gehouden in de zaal van de heer M. Schakel. Deze zaal was boven 
het huidige café van Gerrit Veen en de eigenaar was  de vader van 
de later zeer bekende Maarten Schakel, Ere-voorzitter van  SVM, 
verzetsstrijder, Burgemeester en 2e Kamerlid.

Het eerste bestuur bestond uit de heren: P. Beukers, voorzitter, 
Nic. van den Heuvel, penningmeester, Ruud van de Heiden, 
secretaris, P. van der Heiden en H. de Keizer, bestuursleden.
 
En dan nu het overzicht:
P. Beukers 1931 - 1932
G. Slob 1932 - 1933
P. Beukers 1933 - 1934
T.C. Mourik 1934 - 1937
P. Beukers 1937 - 1939
W. den Braven 1939 - 1945
M.Kleinendorst 1945 - 1947
T.C. Mourik 1947 - 1954
J. Copier 1954 - 1956

De voorzitters
Aan de hand van de geschiedschrijving is het navolgende overzicht samengesteld, van de 
verschillende voorzitters die leiding hebben gegeven aan 75 jaarvoetbal in Meerkerk.

R.C.vd Heiden 1956 - 1967
J.W.Versluis 1967 - 1983
W.J.Scherpenzeel 1983 - 1986
B.den Ottelander 1986 - 1989
W.Mulckhuyse 1989 - 1991
D.C. Verkerk 1992 - 1997
P. Veen 1997 - 1999
D. Zaal 1999 -  heden



Zomaar wat sponsors...
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Open Dag
Open Dagen zijn er binnen onze vereniging al 
sinds mensenheugenis

Op het veld aan het Rijskadeveld werden 
al sportdagen georganiseerd waarbij zeer 
uiteenlopende activiteiten georganiseerd 
werden.

Ook op ’t Hoog werd de Open Dag 
georganiseerd. Naast de reguliere 
voetbaltechnieken als verschieten, ingooien, 
hooghouden en penalty schieten, werden de 
deelnemers onderworpen aan onderdelen 
als tijgeren, survivalbaan en verglijden.

Later werd uitgeweken naar Sporthal De 
Linde en daarmee verplaatste ook de periode 
waarin de Open Dag werd gehouden van 
voorjaar naar kerstvakantie. De meeste 
moeders en / of vaders vonden het niet zo 
erg hun zoon/dochter een dag te missen… 
De ochtend stond in het teken van diverse 
behendigheidsonderdelen als hard schieten, 
kegelschieten, voetbalsjoelen, golfvoetbal 
en de onvermijdelijke voetbalpuntenwand. 
Populairste onderdeel was toch altijd het 
penalty schieten.
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Tussen de middag werd er natuurlijk lekker friet gegeten en 
daarna maakte iedereen zich op voor het hoogtepunt van de 
dag, partijtjes spelen. Voor en tussen de wedstrijden werd 
de enthousiaste jeugd beziggehouden met allerlei soorten 
spelvormen: sjoelen, levend ganzenbord, bibberspiraal, quiz, 
enz. 

De dag werd feestelijk afgesloten met de prijsuitreiking en een 
verloting. En zo kwam er elke keer weer een einde aan een 
lange en geslaagde dag, die voor zowel de leden als voor de 
nieuwkomers één groot feest was.

Een record aantal deelnemers is 148 deelnemers... 
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Dames / Meisjes voetbal
In het seizoen van ’71 / ’72 werd damesvoetbal in Meerkerk 
geïntroduceerd. 

Onder leiding van Adrie Erkelens werd het 
eerste damesteam getraind. Al snel had het 
damesteam een vaste supportersschare. 
Een aantal van deze supporters wierp zich 
op als sponsor. Zij regelden het benodigde 
vervoer voor de uitduels. Het zal u ook niet 
verbazen dat het hier met name vrijgezelle, 
manlijke supporters betrof. Helaas hield het 
damesvoetbal het niet lang vol, vanwege het 
tekort aan leden is er enige jaren gestopt. 

Nieuwe ronden, nieuwe kansen, want het 
damesvoetbal kwam na de heroprichting 
echt goed op gang. Het eerste dameselftal 
vertoeft inmiddels na enkele mooie 
kampioenschappen in de 4e klasse en is hier 
inmiddels een vaste subtopper. Deze klasse 

is goed voor aantrekkelijke derby’s tegen 
bijvoorbeeld SVS’65 en HSSC’61.   

De derby’s van de damesteams zijn vaak leuk 
om te kijken, sportief  en staan er niet om 
bekend, dat ze wel eens uit de hand lopen. Een 
leuke uitzondering op deze ‘ongeschreven 
regel’ is de recente thuiswedstrijd tegen 
SVS’65. Henk van der  Nat (verzorger van het 
2e herenteam) was gevraagd om de wedstrijd 
te fluiten en greep deze kans met beide 
handen aan. Helaas was Henk niet gewend 
aan zoveel vrouwen in zijn nabijheid en al 
helemaal niet aan vrouwen die commentaar 
leveren op zijn beslissingen. De overigens 
sportieve wedstrijd liep uit de 
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hand: Henk werd  bedolven 
onder ‘wilde’ vrouwen en staakte de wedstrijd.

Sinds vier jaar is er ook meisjesvoetbal te bewonderen op de 
Meerkerkse velden. Het begon allemaal met schoolvoetbal, waar 
steeds meer meisjes interesse hadden om te gaan voetballen. 
Naar aanleiding hiervan werd een proeftraining georganiseerd 
waarbij de opkomst zo groot was, dat er besloten is een meisjes-C 
elftal op te richten. Het eerste jaar bleven de sportieve resultaten 
uit, waardoor het een uitdaging was voor de begeleiding om de 
meiden gemotiveerd te houden. Ontbijten in de kantine, eten bij 
de Mc Donalds en voetballen tegen de ouders, leiden ertoe dat 

iedereen plezier hield. Dit heeft succes gehad, want vorig jaar 
behaalden de inmiddels B-junioren geworden meisjes de regio 
beker finale, een hele prestatie. Gezien het feit dat er inmiddels 
ook een meisjes D-zevental is lijkt het meisjes/damesvoetbal in 
Meerkerk een goede toekomst tegemoet te gaan.   
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In het meisjes voetbal is dat de Meisjes 
C en jongens C in het eerste jaar op 

dezelfde tijd trainden en in hokjes 
naast elkaar zaten, wat natuurlijk 

nogal wat heen en weer geloop tot 
gevolg had. Leider Jan Brand heeft heel 

wat uurtjes buiten op wacht gestaan om 
de twee elftallen gescheiden te houden, 

naar hij denkt met succes.



BTS KEETURING
Binnen de club zijn er de afgelopen jaren twee bijzondere teams 
ontstaan: de Behang Tafel Sessie – Keeturing, Meerkerk 5 en het 
V-team, Meerkerk 6 (voorheen Meerkerk 5)

Beide teams zijn voorbeelden hoe plezier 
en sport zich kunnen verenigen en dat 
binnen een vereniging. Voetbal is leuk, 
maar de randzaken zo mogelijk nog meer. 
Voor de buitenstaander een dol relaas, maar 
de clubleden weten beter: het is allemaal 
waar…

De BTS
Geschiedenis
Na een thuiswedstrijd tegen VVAC in oktober 
2001, werd na afloop in de kleedkamer de 
verjaardag gevierd van een van onze leden. 
Een paar biertjes later werd het idee geopperd 
om bij de volgende thuiswedstrijd in de 
kleedkamer te gourmetten. Iedere speler 
werd verzocht iets voor op de bakplaat mee 
te nemen.  De tafel waarop alles uitgestald 
werd was een behangtafel. Vanaf dat moment 

is de Behangtafel Tafel Sessie oftewel de BTS 
geboren. Keeturing werd er aan toegevoegd 
omdat het voornamelijk ging over eten.

Bemensing
Hans Snoek (Commercieel Directeur), 
Frank Veeneman (Algemeen directeur) en 
Piet Veen (Financieel directeur) zijn vanaf 
het begin de initiatiefnemers. De rest van het 
team waren bevattelijk voor ongein of deden 
even hard mee.  

Doelstelling
Plezier met het hele team en aanhang voor, 
tijdens en na de wedstrijden.
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Activiteiten
Hierna volgt een opsomming, knijp gerust eens in je arm: jij leest 
het echt en.. het is allemaal echt gebeurd.

Sint
Sinterklaas op het voetbalveld, alwaar de sint het complete team 
een inloopshirt overhandigde.

Mobiele reclameborden  
Meerkerk 5 moest altijd op velden voetballen waar geen 
reclameborden geplaatst waren. Dit was voor de BTS een gat 
in de markt en men is gestart met de verkoop van mobiele 
reclameborden. Zowel bij uit als thuiswedstrijden werden de 
reclameborden netjes langs het veld geplaatst. Zelfs het V-front 
had een reclamebord.

Valentijnsdag 
Er werd naar alle spelers een valentijnskaart 

verzonden met als 

afzender Betty Trudy en Sabine. Een aantal spelers moest thuis 
het een en ander uitleggen.

Verplaatsbare tribune
De BTS wilde zelfs aan SV Meerkerk een verplaatsbare tribune 
cadeau doen. Zo’n tribune die ’s morgens bij de pupillen en ’s 
middags bij de BTS geplaatst zou worden. De verkoop van 
jaarplaatsen was al gestart, maar het bestuur wilde geen 
toestemming geven. Nu een aantal jaren later is het eigenlijk nog 
steeds een actueel onderwerp.

Tafeltennistafel
Het jeugdhonk werd aangebouwd. De BTS heeft in de buidel 
getast en een tafeltennistafel geschonken. Natuurlijk is het 
een tafeltennisvoetbalveld geworden met de opstelling van de 
complete BTS selectie erop. 



Sponsoring
Het is voor een voetbalvereniging moeilijk sponsoren te 
interesseren om een 5e team in het nieuw te steken. Daarom 
heeft de BTS besloten eigen tenues, met het enige echte BTS logo 
erop, aan te schaffen. Hier maakt men nu al voor het tweede jaar 
gebruik van. Daarnaast heeft de BTS  het eerste team van Volley 
Meerkerk voorzien van een BTS douchepakket.

Kerst in de Pukkel
Een feestavond waar sinterklaas, de kerstman en de 
paashaas op een avond aanwezig waren. Het moest 
een winters tafereel worden, dus werd de brandweer 
ingeschakeld om wat sneeuw te verzorgen. De 
volgende ochtend bleek dat het ietwat te veel was.

Kerstpakket
Het is een traditie geworden om met kerst alle spelers 
een kerstpakket te brengen. De BTS ziet dat als bedankje 
voor hun inzet van het afgelopen jaar. Twee jaar geleden gebeurde 
dat op een ‘all you need is love’-achtige manier.  Caravan met de 
opdruk “All you need is BTS”  en een heuse videoboodschap die 
het een en ander vertelde over een horny BTS-er. In Meerkerk 
kregen wij politiebegeleiding van Johan van Wijk. De volgende 
ochtend ging het praatje dat de BTS was opgepakt.

Vier uur: cup-a-soup tijd
Een competitiewedstrijd om 4 uur stoppen. Tegenstander kwaad. 
Men kon niet anders: vier uur cup a soup. Gezellig erwtensoep 
geconsumeerd en daarna het laatste kwartier uitgespeeld.

Weekendje weg naar 
Mechelen en Ellemeet
In maart 2005 weekendje 
weg naar Mechelen 
(Limburg). Perfect 
verlopen. Tijdens dit 
weekend werd zelfs een speler betrapt met 
een BTS logo op zijn kont. Voetballen zat er niet in wegens 

een enorm pak sneeuw. Dit jaar naar zijn we 
naar Ellemeet (Zeeland) geweest. Werd ook 
niet gevoetbald, maar wel een golf clinic 
gevolgd.

BTS KEETURING Hollandse Hits met Frits 
en Rietje
Om de jubileumcommissie 75 jaar Meerkerk 
te ontlasten voor weer de organisatie van een 

avond heeft de BTS deze avond voor zijn rekening genomen. 
Samen met alle spelers en aanhang is de avond verzorgd. DJ 
Frits en Rietje zorgden voor een perfect stukje muziek. Te samen 
met een optreden van de complete selectie van 1977, die hun hit 
Meerkerkers , Meerkerkers ten gehore brachten en Expeditieteam 
Meerkerk met hun hits werd het feest compleet. Namens de BTS 
en hun sponsoren werden nog 10 wedstrijdballen geschonken 
aan de voetbal en ging de opbrengst van de verkoop van de 
broodjes ook de clubkas in.

En volgens groot voorman Piet Veen: het blijft maar door gaan!

58



59

V-FRONT
Binnen de club zijn er de afgelopen jaren twee bijzondere teams 
ontstaan: de Behang Tafel Sessie – Keeturing, Meerkerk 5 en het 
V-Front, Meerkerk 6 (voorheen Meerkerk 5)

V-FRONT
Geschiedenis
Het V-front is ontstaan op 10 juni 1999. 
Vijf  jonge gasten kregen het idee om de 
legendarische ‘V’ terug te brengen naar 
de plaats waar hij hoorde. Namelijk het 
Meerkerkse voetbalshirt. Wat begon als een 
geintje zou uitgroeien tot een ‘Way of life”.  

Bemensing
Het V-front bestaat uit de volgende leden: 
Michiel de Jong, Jeroen van Rossum, Arie 
van der Steldt, Daniel van der 
Wal en Patrick van Blanken. 
Natuurlijk laten de andere 
leden met gepaste trots zich 
de dolle acties welgevallen 
en/of zijn medeschuldig aan 
de uitvoering ervan.

Doelstelling
Het plan was om met elkaar in een team te 
gaan voetballen gehuld in V-shirts uiteraard. 
Na een aarzelend begin, met vooral veel 
woorden, zou in het jaargang   2001/2002  de ‘V’ 
terugkeren op de Meerkerkse voetbalvelden 
met dank aan onze 2 sponsoren, RTC en 
Bakker Zonweringen. Op 31 augustus 2001 
was het zover. De openingswedstrijd met 
feestelijke omlijsting waar tot op de dag van 
vandaag nog over wordt nagepraat. 



Activiteiten
Het V-front werd langzamerhand een begrip in Nederland en 
omstreken. Dit was mede te danken aan de lancering van de V-
site, die inmiddels al langer dan 5 jaar online is. Met leuke weetjes 
en allerlei andere pretentieloze onzin. Vooral jong Meerkerk 
smulde van de site en de V-teamcapriolen.

Kleedkameronderzoek
Zo was daar het inmiddels legendarische kleedkameronderzoek 
waar de kleedkamers van vele voetbalverenigingen aan een 
strenge test werden onderworpen en al dan niet het predikaat 
‘goedgekeurd door het V-front’ verdiende. Menig keuringsrapport 
heeft het clubblad van desbetreffende vereniging gehaald. 

Best geklede kantinepersoon
Ook was daar de rubriek ‘Best geklede persoon van de kantine’. 
De eerste editie van deze rubriek werd glansrijk gewonnen door 
RTC.

V-team en internationale toernooien 
Al snel was Nederland te klein want ook in Chemnitz, Duitsland 
en Antwerpen werd de ‘V’ met trots uitgedragen op internationale 
toernooien. Tevens werden er toernooien bij onze vrienden van 
DSVP uit Pijnacker en Voorwaarts uit Utrecht gespeeld. Ook 
Doetinchem, bij de wedstrijden De Graafschap-FC Utrecht, en 
Almelo (Preston Palace) hebben uitgebreid kennis gemaakt met 
het V-front. In Doetinchem is men nog steeds aan het zoeken 
naar de middenstippen. Een kleine greep uit de legendarisch 
uitstapjes. Het team kon men terugvinden in de Voetbal Totaal 
en de Voetbal International en was zelfs te zien op tv bij spelletjes 
en evenementen. Ook veel bekende personen hebben de eer 
gehad het V-shirt te mogen dragen. Een kleine greep: Raymond 
van Barneveld, Co Stompe, Ted Hankey, Wayne Mardle,  Martin 
Adams, Didier Martel, Ferdy Vierklau, Robert Roest, Tom van 
Mol, Max van Heeswijk, Allessandro Petachi, John Blankenstein, 
Gaston (Postcode loterij) en vele anderen.

Feestweek
Een van de hoogtepunten was toch wel de feestweek in 2004 waar 
het V-front prominent aanwezig was. Zo was daar de optocht 
met een prachtige ‘V’ kar, de muzikale quiz en 3 leden van het 
V-front die de beste playbackshow ooit, volgens Sjors Frolich 
tenminste, winnend wisten af te sluiten. 
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Voetbalplaatjes, onderbroeken en reddingen
Enkele andere mooie acties van het V-front zijn het uitgeven van 
eigen voetbalplaatjes, de miraculeuze redding van de Champions 
Cup uit het hol van de leeuw, namelijk Ameide, en het ophangen 
van de onderbroeken van onze rivalen, de BTS in de kantine. 

V-tournament 
Het V-front houdt sinds 2002 jaarlijks zijn eigen V-tournament 
met bijbehorend feest. Dit jaar zal tijdens het jubileum van 
onze prachtige vereniging de vijfde editie plaats vinden. Deze 
toernooien bestaan grotendeels uit dezelfde ploegen waardoor 
elk jaar weer een leuke reünie ontstaat. Ook de feestjes zijn elk 
jaar een succes met leuke ‘special acts’ zoals bijvoorbeeld vader 
Abraham en pikante dames. 

Inmiddels speelt men al in het tweede V-tenue, waarvoor zij hun 
grensloze dank verschuldigd zijn aan Henk wiens achternaam op 
eigen verzoek niet genoemd wordt. Door de ‘V’ heeft het team 
een geheel eigen identiteit gekregen, zo zeggen zij. En eigenlijk 
zou de hele vereniging de ambitie moeten hebben om weer een 
eigen identiteit te krijgen met die prachtige en legendarische 
‘V’ op de borst zodat iedereen kan zien dat Meerkerk aan het 
voetballen is.



Trainingskamp
Open Dagen zijn er binnen onze vereniging al 
sinds mensenheugenis

Dat het er bij onze vereniging steeds 
professioneler aan toe ging, blijkt wel uit 
het feit dat de A-selectie sinds het begin 
van de 21 eeuw op trainingskamp is gegaan. 
In het weekend van 2 februari 2002, de 
trouwdag van Alexander en Maxima, was 
het Meerkerkse keurkorps voor het eerst te 
gast in het vier sterren hotel Westduin te 
Koudekerke. Speciaal voor onze mannen 
was er een aparte vleugel, vlak boven het 
zwembad, gereserveerd. 

Onder leiding van trainer/coach en initiator 
John Vink heeft de selectie de eerste vijf 
edities zware en minder zware onderdelen 

afgewerkt. Op vrijdagavond was er altijd 
de evaluatie van de eerste seizoenshelft, 
waarbij er uitvoerig werd stilgestaan bij alle 
wedstrijden, spelers en bijzonderheden. 
Onder het genot van diverse consumpties 
werd er wat aan de teambuilding gedaan, 
want de aanwezige taxibusjes hadden 
altijd hartje Vlissingen of Middelburg als 
eindbestemming. Ook in de diverse kroegen 
werden zaken geëvalueerd, alleen gingen 
die meestal niet over voetbal. Om half drie 
moest iedereen altijd weer terug zijn in het 
hotel, want de volgende dag was er een zwaar 
programma gepland.  
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Uiteraard werd er eerst uitgebreid ontbeten, voordat er serieuze 
lichamelijke arbeid verricht kon worden. En dat werd er wel 
degelijk gedaan, want naast het hotel lag een verschrikkelijke 
hoge “Klimduin”, die tientallen keren beklommen is door de 
matadoren uit Meerkerk. Na het nodige sprint- en klimwerk in 
het rulle zand, werd er ook nog een partijspel gespeeld. Deze 
opzet bleek alle vijf de edities erg leuk, maar ook erg zwaar. 
Vooral de eerste keer waren de spelers toch wel aardig uitgeput. 
Na de lunch werd de selectie geconfronteerd met de volgende 
inspanning, een oefenwedstrijd tegen de plaatselijke clubs uit 
Zeeland. Een aparte ervaring om eens ergens anders te spelen 
dan in de vertrouwde regio. En ook nog vaak voor opvallend 
veel Zeeuwse toeschouwers, die toch wel eens wilde zien welk 
topteam nu was neergestreken op hun accommodatie. 

Wanneer er niet gevoetbald kon worden, werd er uitgeweken naar 
de sauna in Middelburg. Dit was uiteraard een goed alternatief 
en had dan ook een vast onderdeel mogen worden van de 
selectie. Maar tot op heden is de sauna slechts een keer bezocht 
Eenmaal weer terug in het hotel werd er even lekker uitgerust, 
gezwommen, tv gekeken en (na)gekaart. Aan het begin van de 
avond werd er uitgebreid gedineerd in het hotel, wat telkens weer 
voortreffelijke maaltijden voorschotelde. Na het aanvullen van 
de krachten, werden de taxi’s maar weer besteld, want er was 
kennelijk nog genoeg energie over om naar plaatselijke kroegen 
als Popey, de Dop of de Coco te gaan. Alle jaren bleek het 
Zeeuwse uitgaansleven genoeg te bieden te hebben. Na meestal 
een lange nacht stappen en een te korte ochtend slapen, verscheen 
iedereen over het algemeen weer relatief fit aan het ontbijt. Nadat 
de broodnodige vitaminen en koolhydraten aangevuld waren, 
werden de trainingskampen afgesloten. De spelers moesten dan 
nog even snel de kamers opruimen en de auto’s in, op naar de 
watertoren…
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Kampioenschappen 
sv Meerkerk

 1966 promotie naar 1e klas afdeling KNVB  - trainer Jacques Koole

 1969 promotie naar 4e klas KNVB  - trainer Jan Huberts

 1972 promotie naar 4e klas KNVB  - trainer Theo Kraan

 1978 promotie naar 4e klas KNVB  - trainer Joop de Vries

 1979 promotie naar 3e klas KNVB   - trainer Joop de Vries

 1982 promotie naar 3e klas KNVB  - trainer Bertus Dekker

 1997 promotie naar 3e klas KNVB   - trainer Nico Vuurens

 2003 promotie naar 3e klas KNVB  - trainer John Vink

 2004 via promotiewedstrijd naar 2e klas KNVB - trainer John Vink

 2006 via promotiewedstrijd naar 1e klas KNVB - trainer John Vink
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2006 een kroonjaar in het jubileum: 1e elftal promoveert naar de 1e klasse - 2e elftal wordt kampioen, gaat Hoofdklasse spelen - Meerkerk wint Trias Champions Cup - A junioren worden kampioen - E jeugd wordt 6e in landelijk 4 x 4 toernooi - E1, F1 & F2 kampioen
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Het is feest
S.v. Meerkerk is een gezellige vereniging en dus is men niet 
schichtig van een feestje. Zodra de gelegenheid zich voordoet 
(en ook wel eens ‘aanleidingloos’) wordt de muziek gestart en 
het glas ingeschonken

Vanaf de zeventiger jaren heeft met name 
Cor Bot veel feestjes georganiseerd. In de 
kantine, bij Sap & Sap, de Gouden Leeuw, 
op veel plaatsen hebben clubleden hun 
vieringen gehad. Samen met Joop de Vries 
haalde men door het gehele jaar geld op 
om op het goede moment uit te pakken. 
Een apart comité ‘De blauwe Stier’ regelde 
feestjes en de band  ‘Granny lovers’ werd een 
soort huisband. Zeker toen met deze band 
het plaatje ‘Meerkerkers, Meerkerkers’ wordt 
opgenomen. 

De vereniging koestert haar vrijwilligers en 
zo wordt aan het eind van het seizoen de 

vrijwilligersavond ieder jaar weer druk 
bezocht. Onder het genot van een hapje, 
(koud buffet, BBQ of een Chinees buffet) 
een drankje en de juiste muziek was het 
prettig vertoeven en uiteraard bleef het nog 
lang gezellig op ‘t Hoog.

De kampioenschappen van het eerste,  
(maar ook de andere teams) werden en 
worden gevierd met klappers van feesten, 
uiteraard nadat de promovendi op de kar 
door het dorp waren gereden. Tradities 
hou je immers in ere. In bepaalde teams en 
hierbij kan je de laatste jaren aan het V-front 
en de Behang Tafel Sessie denken,  staat de 
gezelligheid en het feest zeker hoog in het 
vaandel genoteerd. Voetbal kan altijd nog 
wel, zo lijkt het devies.
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Anekdotes
In de rijke geschiedenis van de sv Meerkerk zijn uiteraard 
verschillende opvallende zaken gebeurd. Een mooi woord, 
met gevoel voor historische waarde, is de anekdote

Hier vind u een greep uit de ontelbare 
gebeurtenissen uit de geschiedenis van                  
sv Meerkerk.

Trainers 
Eind jaren ’90, toen Nico Vuurens succesvol 
trainer was van Meerkerk, zijn er ook diverse 
opmerkelijke gebeurtenissen de revue 
gepasseerd. Tijdens een training deed Nico ook 
zelf mee, omdat er een oneven aantal spelers 
was. Zeer fanatiek verdedigde hij zijn doeltje, 
maar liep zo hard achteruit, dat hij sneller bij 
het doel was dan hij dacht. Een flinke botsing 
met het aluminium en een hoop gevloek 
was het gevolg. “Wie heeft hier verdorie dat 
doel neergezet??!!” was de vraag die Nico 
de verbouwereerde spelers toespeelde. Na 
tientallen seconden stilte was het heel zachtjes; 
“euhh, jij Nico…”

John Vink beleefde ook een fantastisch moment 
tijdens een training. Op een van de lichtmasten 
streek een prachtige Ooievaar neer. John had 
in de stadse omgeving van Utrecht natuurlijk 
nog nooit zoiets gezien, riep de spelers bij 
elkaar en legde de training stil. “Kijk eens, wat 
een grote reiger!” Alle spelers schoten keihard 
in de lach. Iemand die het verschil tussen een 
reiger en een ooievaar niet weet, dat hadden ze 
nog nooit meegemaakt. Het leverde John de 
bijnaam “De Reiger” op. 

Spelers en wedstrijden
Rob de Bruin heeft ook voor een aantal 
opmerkelijke momenten gezorgd. In het 
kampioensseizoen ’96 – ’97 scoorde Rob in de 
thuiswedstrijd tegen Lekvogels, de winnende 
goal. Hij deed dit op een erg bijzondere 
manier, nl met zijn hand. Een meter voor de 
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doellijn, in een ouderwetse scrimmage, gaf hij de bal met zijn hand 
het laatste zetje wat hij nodig had om de lijn te passeren. Doelpunt, 
oordeelde de scheidsrechter tot grote woede bij alles wat Lekvogels 
was. Enkele minuten later mocht Rob alleen op de keeper afgaan, 
want de scheidsrechter negeerde het vlagsignaal van grensrechter 
Kersbergen. Rob liep door richting keeper en een doelpunt leek 
een fractie van tijd. Zover kwam het echter niet, zeker niet zelfs, 
want grensrechter Kersbergen ontstak in zo’n grote woede dat hij 
zijn vlag op de grond gooide en in de achtervolging ging. Rond de 
zestien meter lijn achterhaalde hij Rob en trapte hem zonder pardon 
van achteren neer. De verbouwereerde Rob wist niet wat hem 
overkwam en kreeg het gelijk aan “de stok”met de grensrechter. De 
scheidsrechter besloot om beide hoofdrolspelers rood te geven en 
hervatte het spel met een vrije trap voor Lekvogels. Meerkerk won 
de wedstrijd uiteindelijk met 3-2.

In de terugwedstrijd bij Lekvogels, toen Meerkerk kampioen werd, 
viel Rob in bij een stand van 2-7. Er werd een corner genomen die 
hoog voor de goal kwam, Rob twijfelde geen moment en sloeg de 
bal keihard met zijn vuist in de kruising, duidelijk zichtbaar voor 
iedereen. Doelpunt, besliste de scheidsrechter echter. De spelers 
van Lekvogels gingen door het lint en schreeuwde; “weer met zijn 
hand!” De scheidsrechter besliste anders en keurde de goal goed. 
Een memorabel einde van een memorabele wedstrijd, kampioen 
worden door met 2 – 8 te winnen bij de buren. 

Cees de Ruyter was in de tijd dat hij in het eerste voetbalde altijd goed 
voor leuke momenten. Zo introduceerde hij het “Verdomhoekje”. 
In dit donkere hoekje van het trainingsveld, compleet met plassen 
en modder, moest hij voor zijn gevoel altíjd trainen. Naast het 
Verdomhoekje richtte Cees, samen met Vincent 
Hoeve, ook de Loempia club op. Dit uit zeven 

mannen bestaande gezelschap, at bij elke gelegenheid een Loempia 
in de kantine. Om de beurt werd er voor de gehele groep afgerekend. 
Mensen die ook lid wilde worden, moesten dan eerst voor de rest 
een Loempia bestellen alvorens ze definitief lid konden worden. Na 
een aantal seizoenen is de club opgeheven, omdat Cees vond dat 
Witte Willem de keuken te vroeg dicht deed. Willem kondigde dit 
altijd aan met de woorden; “Over tien minuten, gaat de keuken…..
DICHT!!!

Shirts
Meerkerk 1 speelde eens een uitwedstrijd tegen Kerkwijk. In de 
kleedkamer bleek dat de shirts vergeten waren. Kerkwijk, dat ook de 
gele clubkleur heeft, had voor deze wedstrijd de witte reserve shirts 
aangedaan. Aangezien de Meerkerkse tenue’s nooit meer op tijd in 
Kerkwijk konden zijn, werd besloten om in het gele thuistenue van 
Kerkwijk te gaan spelen. Dat was natuurlijk een rare gewaarwording 
voor de supporters die niets vermoedend het sportpark op kwamen 
lopen. Het scheen dat sommige supporters van Kerkwijk 2 keer 
hadden gejuicht voor een goal van Meerkerk en er in de rust pas 
achter kwamen dat niet Kerkwijk, maar Meerkerk voor stond….

Verzorgers
Het mag bekend zijn dat Meerkerk veel verzorgers heeft gehad, die iets 
bijzonders hebben meegemaakt bij de club. Waldo Weeks had allerlei 
altenatieve geneeswijzen en ging later zelf bij Ameide aan de slag. 
Gerard van Brakel reed met zijn fiets keihard tegen het hek van het 
sportpark op toen hij naar huis wilde gaan. Margreet van Dijke had een 
hoofdrol in de erotische rubriek van “Lief en Leed” en Henk van der 
Nat lanceerde zijn auto in een scherpe bocht op de terugweg van een 
uitwedstrijd. 
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Vrijwilligers
aan het werk
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De kantine
van gevulde koek tot loempia, van Joy tot een pilsje

Jaar in jaar uit wordt er natuurlijk ook voor de inwendige mens ge-
zorgd. Na oorlogstijd zorgde Koos de Groot voor de thee in de rust. 
Als versnapering was er P.K. kauwgum, een gevulde koek, een flesje 
Joy limonade en natuurlijk een fles bier. 

Op het veld aan de Rijskade werd het assortiment uitgebreid. Ook 
Koos kreeg hulp van wel van Huib van de Heuvel en Teunis Boom. 
Na de opening van de kantine en de kleedkamers werd de Kantine 
verpacht aan Cor en Nel van der Leeden. Bij hen werden de eerste 
ballen gehakt gedraaid, gebraden en gegeten. Cor en Nel werden 
later ondersteund door  Bart en Liesbeth. Eerstgenoemde verhuis-
den tien jaar later mee naar sportpark ’t Hoog. Om de werkdruk 
in deze grotere kantine aan te kunnen kregen ze hulp van o.a. Aad 
en Wil Voet en Joop en Hanny Tukker. Daarna kwamen de jaren 
van Piet en Hanny van Iperen, die vele jaren voor SVM de kantine                          
draaiende hielden. We beschikten toen al over een echte keuken met 

friet en 
allerlei broodjes. Ook werd 
er ijs verkocht, dat zeker tijdens de toernooien een grote hit was. 

Vanaf 1996 wordt de kantine gerund door vrijwilligers met Wim 
Rietveld als voortrekker. 

Na de verbouwing van de kantine en de keuken beschikt sv Meerkerk 
over een plaatje van een keuken, waar menig betaalde club jaloers 
op is. Op de donderdagavond en de zaterdag wordt er gebakken en 
gebraden dat het een lieve lust is. De laatste acht jaar draaien we in 
de kantine op donderdagavond en de gehele zaterdag met groepen 
vrijwilligers. Het is wel eens lastig de bemanning op peil te houden, 
maar de kantinevrijwilligers hopen toch op deze voet verder te gaan 
met het kantinegebeuren en iedereen te kunnen bedienen van een 
natje en een droogje.
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Clubkaszorg
Het rad, de verloting, 
de jaarmarkt, de draaidag

Er is in de geschiedenis van sv Meerkerk al heel 
wat verloot en verdraaid. In de jaren ’30 werd er 
een verloting gehouden voor de bouw van een 
kleedlokaal. 400 loten à 0,25 cent. Tijdens de 
jaarvergadering werd er een loterijtje opgezet met een 
dubbeltjesverloting. De hoofdprijs van deze verloting 
was een levend konijn en later een keukenklok. Toen 
we naar het Rijskadeveld verhuisden hielden we 
jaarlijks een bazaar in café ‘Hof van Holland’ of in de 
‘Gouden Leeuw’. Later in ‘Dorpshuis de Meerplaats’ 
onder de bezielende leiding van Piet Versluijs sr. met 
aan het koekrad Joop van de Leeden. Op ’t Hoog 
werd er jaarlijks een grote verloting georganiseerd 
onder leiding van Sieb Doorn. Ook hier schitterende 
prijzen waaronder veel huishoudartikelen. ‘De 
draaidag’, zoals hij nu genoemd wordt vindt al zo’n 
25 jaar plaats in ‘Dorpshuis De Linde’ of op ’t Hoog. 
Tijdens deze draaidag, die op touw wordt gezet 
door Cor Bot en Jaap Scherpenzeel is de hoofdprijs 
een half varken. Na de thuiswedstrijden van het 

eerste elftal draaien we altijd een paar ronden op 
het rad. Natuurlijk zijn/waren ook hier een heleboel 
vrijwilligers in actie: Jan van Ooijen, Joop van Ooijen, 
Jan de Raad, Joke Doorn, Ria de Groot, Irma Versluis, 
Esther Bot, Tosca Brand en vele anderen. Het 
jeugdfonds heeft de afgelopen jaren ook de handen 
uit de mouwen gestoken om de kas te versterken. 
Loten verkopen tijdens de toernooien van de pupillen 
en de junioren. De activiteitencommissie heeft ervoor 
gezorgd dat jong en oud zich konden vermaken bij sv 
Meerkerk en het bracht een centje op. Altijd populair 
is het klaverjassen bij afgelasting van de wedstrijden 
en natuurlijk de grote klaverjaswedstrijden tijdens 
Pasen/Pinksteren en Kerst met een record aantal 
deelnemers van 108. Of het nu dertig graden is of 
pijpenstelen regent sv Meerkerk staat al 30 jaar op de 
jaarmarkt en het is altijd gezellig. De stand is jaren 
gerund door Wim de Jong, Zeger Lagendijk, Kees 
Verkerk en vele vrijwilligers, maar Jan van Ooijen en 
Cor Bot spannen met 30 jaar de kroon. 
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Midden in de nacht, om twee uur, komen de eerste vrijwilligers uit hun 
bedden om beslag en vet om te toveren tot oliebol en appelflap. De Nacht 
van Hijkoop is geboren. Eén van de fraaie staaltjes van vrijwilligerswerk 
waardoor de vereniging geworden is wat ze nu is. Deze nachten kenmerkten 
zich door een uitermate gezellige sfeer en hard werken. Terwijl het hele dorp 
op één oor lag, plonsde de bakploeg de bollen in het vet, gaf eenheid en 
teamgeest. Muziekje aan en af en toe een verse bol, maakte de pret er niet 
minder om.  Maar het was ook afzien: er hingen zware vetdampen en soms 
kon je collega-bakkers nauwelijks onderscheiden. Er moest geventileerd 
worden, maar in de koude nachten, het vroor een keer meer dan 10 graden, 
stolden de dampen en de bakkers waren tot in iedere vezel doordrenkt 
van het vet. Na een gitzwarte bak koffie was men weer bij de les, want er 
moesten duizenden bollen en flappen geproduceerd worden. Bakker Kees, 
geassisteerd door zwager Arie Timmer en bakker Joan van Kleij, gaven aan 
hoe de bollen uit de ton moesten (rollen met een soort ijsschep tegen de 
wand van de ton, tot je arm van lamheid niet meer uit de ton wilde), hoe 
je de flappen moest suikeren zonder je vingers te branden, waar de flappen 
in treeën moesten worden neergezet zonder in de weg te staan. Wat het 
juiste aantal bollen en flappen in een zak was. Bakploegen (een paar namen: 
Nathalie, Bert, Lennart, Vincent, Willy, Michel, Arjan, Hans, Wim, Bram 

en uiteraard Ada) wisselde elkaar af en omstreeks zeven uur verschenen de 
bezorgploegen. Deze ploegen, meestal aangestuurd vanuit de kantine op het 
voetbalveld (o.a. door Jan, Cor en Dick), verspreiden zich als mieren over 
het dorp. In de weken vooraf waren de bestelformulieren al uitgezet en nu 
werden formulieren inclusief de bestelling op de adressen afgeleverd aan 
dankbare moeders (en vaders) met een vet- en stankvrije keuken. Een leuke 
tijd, immers kerstvakantie en verlichtingen gaven het dorp een gezellige en 
feestelijke aanblik. Soms baanden de bezorgers zich door een zwaar bevroren 
dorp. IJs, sneeuw en vrieswind trotserend, immers de mensen zaten op de 
bekende bollen van de voetbal te wachten. En de bakkers, die lagen tegen de 
tijd van bezorgen onder de wol. Hoewel niet altijd direct: thuisgekomen heeft 
een medewerker op dringend verzoek van zijn vrouw de kleding begraven 
naast de voordeur en was na een spoel- en wasbeurt van ruim een kwartier 
pas welkom in het echtelijk bed, zo gaat een verhaal. Het resultaat mocht er 
wezen: het record van 5868 oliebollen en 2850 appelflappen (1999) en het 
jeugdfonds ruim 4000 gulden rijker. Begin van de nieuwe eeuw, de bakkerij 
verloor haar zelfstandigheid, werd besloten het bakken te stoppen. Hiermee 
kwam een eind aan de Nacht van Hijkoop en begon de mythevorming van 
vet, damp, flap en bol.
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De Nacht van Hijkoop
Begin jaren negentig gaat het jeugdbestuur een deal 
aan met bakker Kees Hijkoop. De bakker stelt zijn
bakkerij in de nacht voor Oud en Nieuw beschikbaar, 
inclusief het (geheime) beslag



Toernooien
Bij een voetbalclub hoort een toernooi als de watertoren 
bij Meerkerk. Door de vele jaren heen zijn er dan ook 
steeds toernooien gespeeld.

De seriewedstrijden, waarbij men bij één 
vereniging een aantal wedstrijden  tegen 
verschillende clubs speelde, was in feite ook 
een soort toernooi. vaak werden toernooien 
gespeeld op Hemelvaart en Paasmaandag. 
Zo werd op Paasmaandag 1932 een 3e 
prijs behaald bij SGC te Sleeuwijk. Op 
Hemelvaartsdag 1933 hield MVV haar 
eerste toernooi met wel 500 man publiek. 
Zowel senioren als junioren en pupillen 
hebben het genot gekend van heerlijke dag 
voetballen tegen verschillende tegenstanders 
en na afloop al dan niet met hoog geheven 
beker van of richting de Watertoren te 
gaan. Vijfheerenlandentoernooi, OVM-
Bokaal, Stratentoernooi, Seniorentoernooi, 

Wegwijzertoernooi, de pupillen- en 
juniorentoernooien op eigen veld, allemaal 
voorbeelden van toernooien waaraan de 
vereniging heeft meegedaan. Overigens 
meestal geregeld door mensen, die op die 
dag zelf geen poot aan de bal zetten. Vooral 
de toernooien voor de jeugd waren fameus 
en kenden grote aantallen deelnemers. 
Begin jaren 2000 werd het pupillentoernooi 
gezien als het grootste in de omgeving met 
maar liefst 48 deelnemende teams, een vaak 
zonnig Hoog met een heerlijke zomerse 
sfeer en veel belangstellenden. De bekers 
schitterden in de zon, de vaantjes kleurden 
prachtig, spelers en leiders laafden zich aan 
hun natje en droogje. Ouders, opa’s en oma’s 
zagen hun  pupil op termijn de cover van de 
Voetbal International vullen. Kortom het 
leven op een toernooi is heel vaak goed.
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De bedoeling was dat jongere spelers uit de junioren samen 
speelde met wat oudere spelers die al in de senioren uitkwamen. 
Belangrijkste doel daarbij was de jonge spelers te laten wennen 
aan de hogere snelheid en het hogere niveau, om de overstap 
naar de senioren wat makkelijker te maken. Eind jaren 90 werd 
er op initiatief van VVAC’er Jan Blaak het toernooi voor spelers 
onder de 23 jaar georganiseerd. Uiteraard mocht sv Meerkerk 
niet ontbreken in deze prestigieuze competitie, die gesponsord 
werd door de Rabobank. De Meerkerkse deelname mag gerust 
succesvol worden genoemd. Bijna alle edities bereikte het elftal 
de laatste vier. 

In 2001 werd in de finale met 2 -1 gewonnen van Groot Ammers, 
door doelpunten van Arjan Versluis en Ruud Vink. In 2005 werd 
Nieuw Lekkerland met liefst 7 – 0 verpletterd door de mannen in 
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Onder de 23
Halverwege de jaren 90 werd binnen onze 
vereniging een elftal voor spelers onder de 
23 jaar opgericht, die enkele malen per jaar 
vriendschappelijke wedstrijden speelde

het geel zwart. Een andere memorabele finale was die van 2002. 
Uiteindelijk werd er na een strafschoppen serie van meer dan 
20 penalty’s verloren van VVAC. In 2004 werd dik verloren in 
de finale. Dit kwam vooral doordat veel spelers meespeelden in 
de nacompetitie van de eerste elftallen. Helaas werden meerdere 
finales hierdoor beïnvloed. 

Bij deze wedstrijden “onder de 23” golden ook een aantal aparte 
regels. Zo betekende een gele kaart 10 minuten eruit. Een directe 
rode kaart leverde zelfs een punt aftrek op. Per wedstrijd deelden 
de scheidsrechters punten uit voor de Fair Play Cup. Na afloop 
van het toernooi kreeg de ploeg met de meeste (of de minste) 
punten deze Cup uitgereikt. Ook werden er na elke wedstrijd 
penalty’s genomen, welke ook weer in een klassement werden 
bijgehouden. 

Al met al een goed initiatief, wat zowel bij de spelers, trainers, 
scheidsrechters als organisatoren erg populair is. 



Voetbalkamp
Eind jaren 80, kort na de Europese titel van het Nederlands 
elftal, gaan een aantal jeugdteams op voetbalkamp

Dit vond plaats in de Zeister bossen, op 
het terrein van het KNVB Sportcentrum. 
Helemaal achteraan, half verscholen in de 
bossen, lag een schitterend stukje natuur 
met duinen, dennenbomen, een mooi bos 
en…. een tentenkamp.

Gedurende de zomervakantie sloegen 
honderden voetballertjes en tientallen 
leiders daar hun kamp op. ’s Nachts werd 
er, tussen het “keten” door, geslapen in 
grote legertenten, waar zo’n 16 personen in 
konden slapen. Van maandag t/m zaterdag 
werd er door de KNVB een druk programma 
opgesteld; voetvolley, zaalvoetbal, zwemmen, 

tafeltennistoernooien, techniekonderdelen, 
enz. Na het avondeten was er ook altijd nog 
een leuk spel, waarbij voetballertjes van 
verschillende verenigingen bij elkaar in één 
groep zaten.

De maaltijden werden gezamenlijk genuttigd 
met alle aanwezige teams en begeleiders. 
Voor en na de maaltijd was er het traditionele 
“momentje stilte… na NU”. Uiteraard was 
één vereniging “de sigaar” voor wat betreft 
de corveedienst. Lekker alle zooi opruimen 
en niet te vergeten het afwassen van al die 
grote pannen met aardappelresten. Nee, dat 
was echt het hoogtepunt van de week. 
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Eén keer per week stond er altijd nasi met kippenpootjes en 
als toetje banaan op het menu. De ervaren kampganger weet 
dat deze maaltijd voor nogal wat overblijfselen zorgt, leuk voor 
degene die corvee hadden. Kort na het momentje stilte voelde je 
de spanning oplopen….wie durft als eerste zijn kippenpootje of 
bananenschil te gooien…? Maar zodra de eerste durfal z’n schil 
door de zaal slingerde, ontstond er een ongelofelijk voedselresten 
gevecht, waarbij op het laatst iedereen er onder zat. 

Na een paar jaar Zeist, ging SVM het in het Limburgse Venray 
proberen. Voordeel was dat de velden dicht bij de tenten lagen. In 
Zeist moest je toch zo’n 25 minuten lopen voor er een wedstrijd 

gespeeld kon worden. Ook in Venray was het heel 
de week keten, dollen, 

vriendjes 
maken, weinig slapen 

en veel “vieze” liedjes in studeren. Traditioneel 
hoogte punt was natuurlijk de “bonte avond”. Karaoke, 
survivalbanen, gekke spelletjes, finales, playbackshows, enz. De 
laatste nacht mocht er natuurlijk niet geslapen worden, want dan 
hoorde je er niet bij. Maar bij de meeste voetballers was de fut er 
halverwege de nacht meestal wel uit en werd het akelig stil in de 
tenten….

Het echte uitrusten begon toch weer lekker in je eigen bedje. Er 
zijn verhalen bekend dat voetballers (en leiders) bij thuiskomst, 
meer dan 24 uur achter elkaar geslapen hadden.
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De supporters
We kunnen winnen of verliezen, maar een betere 
club dan deze is er niet......
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Colofon
De jubileumcommissie sv Meerkerk 75 jaar:
Bram van der Wal – voorzitter Jubileumcommissie sv Meerkerk
Dick Zaal – voorzitter sv Meerkerk
Karin Bongaards
Cor Bot
Tosca Brand - de Raad
Almer Kon
Arjan Versluis

Jubileumuitgave sv Meerkerk 75 jaar.
Eindredactie: 
Patricia Versluis en Bram van der Wal

Teksten: 
Bram van der Wal 
met hulp van Cor Bot, Almer Kon en Arjan Versluis.

Foto’s: 
Patricia Versluis, archief Cor Bot, Jan Priem en Rob Slijper.

Vormgeving: 
Patricia Versluis. 

Coördinatie: 
Bram van der Wal

Correctie: 
Cees van den Boogaard, Heerenlanden College.

Druk: 
De Groot Drukkerij, Goudriaan

Uitgave Bestuur Sport Vereniging Meerkerk te Meerkerk

Verantwoording:
Een van de taken, die de jubileumcommissie “sv Meerkerk 75 jaar” 
op zich heeft genomen is de samenstelling van een jubileumuitgave 
over de club. Sportvereniging Meerkerk heeft een rijke 
geschiedenis. Op allerlei manieren, notulen van jaarvergaderingen 
en jaarverslagen, krantenartikelen, persoonlijke archieven is deze 
historie vastgelegd. Bij het samenstellen van dit boek is een keuze 
gemaakt, een willekeurige keuze. Wat niet in dit boek staat is in 
veel gevallen niet minder belangrijk dan datgene wat er wel staat. 
De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij mij, in mandaat van het 
bestuur. Ook bij de foto’s was er een overvloed waaruit een keuze 
is gemaakt. Door de indeling van het boek en de plaats van een 
foto in een artikel is duidelijk waarop de foto betrekking heeft. 
Verdere ondertiteling is bewust achterwege gelaten. Een woord van 
dank aan allen die een tekstuele of fotografische bijdrage hebben 
geleverd. Het was een voorrecht om het wel een wee van deze 
prachtige dorpsclub vast te leggen. Het was een nog groter voorrecht 
om te mogen samenwerken met de prachtige groep mensen, die de 
jubileumcommissie vormde.

Bram van der Wal.

‘Saturdaymorning, who’s gonna play with me?’ 
Shootenanny, Mark Oliver Everett - Eels



Een uitgave ter ere van het 75-jarige jubileum van een prachtige voetbalclub: Sportvereniging Meerkerk. 

‘Voor altijd een geweldige dorpsclub’ is de titel van dit boek. Een predikaat, dat deze club moeiteloos waar 

maakt. Generaties hebben, vanaf het oprichtingsjaar 1931, de kleuren geel en zwart met trots gedragen. 

Resulterend in een magistraal kroonjaar 2006. Een mijlpaal alleen mogelijk dankzij de inbreng van al die 

leden met hun bijdrage klein, maar vaak heel groot, door alle jaren heen.

Een club en een boek om te koesteren.

Meerkerk, 4 juli 2006.


