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Wat wordt jouw 
volgende stap?
Bel of mail ons voor een vrĳblĳvend 
(ver)koopadviesgesprek!

Beatrixlaan 2a
4213 CJ  Dalem

Dalem-Gorinchem
Voorwaartsveld 5a
4142 DA  Leerdam

Leerdam

vanekerenkuiper.nl0183 67 29 92 0345 63 21 00

info@vanekerenkuiper.nl
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‘Misschien is dit wel het moment
om een huis te kopen’
Het bedrijf van Jenno van Ekeren en zijn compagnons 
Dennis Kuiper en Tessa en Jesse van Ekeren staat 
naast zijn makelaardij en de kennis op het gebied van 
verzekeringen en hypotheken, ook bekend als een 
sportief bedrijf. Sil van Putten is daarvan een voorbeeld. 

Sil voetbalt bij LRC Leerdam op niveau en heeft een 
meer dan gemiddeld goed verhaal over hypotheken. 
Maar tijden veranderen en daarom noemt Van Putten 
zichzelf op dit moment liever woonlastenadviseur. 
Waarom dit zo is lees je in zijn verhaal.

De financiële wereld verandert steeds. De rente gaat 
omhoog en wat gebeurt er met de huizenprijzen. Dat 
maakt mensen onrustig, bang soms. ,,Wij zien als 
deskundigen juist kansen. Daarom ook de kop boven 
dit artikel: Misschien is dit wel het moment om een 
huis te kopen. Huizenprijzen worden op dit moment 
gecorrigeerd, de rente is naar een hoger niveau getild.”

De lasten voor kopers lagen op 1 januari 2022 lager 
dan nu. Hoe komt dit. ,,De rente was destijds anderhalf 
procent en nu rond de vierenhalf procent. Concreet: 
de hypotheek over een bedrag van 300.000 euro is 
ongeveer 500 euro per maand hoger, maar kost je nu 
slechts netto 170 euro meer. Dit is een goed moment om 
te kopen, want de markt is rustig. Van overbieden is niet 
altijd sprake meer. Als koper heb je weer wat te zeggen. 
Er is  soms weer ruimte voor onderhandelingen.”

Van Putten stipt een paar voordelen aan voor 
kopen op dit moment. “De grens voor de nationale 

hypotheekgarantie wordt per 1 januari opgetrokken 
naar 405.000 euro. De regel dat bij een aankoop tot 
een waarde van 440.000 euro overdrachtsbelasting 
betaald dient te worden, vervalt. Dat scheelt toch weer 
een kleine 10.000 euro op de afrekening. Straks ontstaat 
het energieplafond, waardoor de energierekening bij 
gemiddeld verbruik kan worden gemaximeerd tot
240 euro per maand.”

Bij de aanschaf van een woning wordt steeds meer 
rekening gehouden met de energielasten. Voor Sil van 
Putten het moment om terug te komen op de term 
woonlastenadviseur. “Ik krijg terecht van potentiele 
kopers vragen over het energielabel dat aan een woning 
kleeft. Het gaat steeds meer over verduurzamen. Groot 
voordeel bij verduurzamen is dat dat deel, eigenlijk 
altijd wel (minimaal) 9.000 euro en meestal meer, 
meegeleend kan worden voor verduurzaming. Even snel 
gerekend betekent dit 45 euro extra maandlasten, maar 
daarvan komt honderd euro en soms meer terug via de 
energierekening.” Dat zijn zaken die Sil van Putten en zijn 
collega’s je precies kunnen voorrekenen. Dat voordeel 
geldt ook voor het eerdergenoemde terugkerende 
belastingvoordeel bij deze hogere rente.

Wat Sil van Putten kopers van hun volgende woning 
wil meegeven is de meeneemregeling. “Het komt voor 
dat mensen een hypotheek van 1,5 procent rente voor 
twintig jaar hebben vaststaan. Dat deel mag dan mee 
in de financiering van hun volgende huis. Dat helpt bij 
de doorstroming, waardoor een starter ook in staat is 
een woning te kunnen kopen.”

Jenno van Ekeren luistert gezellig mee. ,,Wij hebben het 
inderdaad al lang niet meer over een hypotheekadvies, 
want het is zoals Sil uitlegt, zoveel meer. Daarom 
hanteren wij dan ook de slogan ‘Voor ’t leven’. Het is aan 
onze mensen om het verhaal duidelijk naar buiten te 
krijgen.”

Van Ekeren verzekeringen en hypotheken. 
Daar gaat het om een goed hypotheekadvies. 
Onafhankelijk en voor een eerlijke prijs. Plan nu 
een gratis gesprek binnen 48 uur. Wij regelen het 
voor jou vanaf de kennismaking tot en met de 
notaris. 

Scoor een hattrick met 
van Ekeren, van Ekeren Kuiper 
en Boveko!

vanekeren.nl
0183 67 29 99
Hypotheken/verzekeringen

vanekerenkuiper.nl
0183 67 29 92
Makelaardij

boveko.nl
0183 202 633
Bedrijfsverzekeringen

#voorhetleven #voordezekerheid

Wij zijn actief in de regio Papendrecht, Gorinchem, Leerdam en Culemborg. 

Wij zijn thuis in makelaardij, hypotheken en verzekeringen. 
Voor zowel bedrijven als particulieren, alles onder één dak. 
Bij elke belangrijke stap in je (bedrijfs)leven zijn wij er voor je. Snel, altijd bereikbaar en eerlijk. 

Dat zit bij onze enthousiaste makelaars en fi nanciële adviseurs in het DNA. 

We zijn er voor de zekerheid. Je hebt ons voor ‘t Leven! Wat is jouw 
volgende 
doel?
Bel of mail ons voor 
een hypotheekgesprek, 
voor bijvoorbeeld een 
nieuwbouwwoning op Weide 
II, een verzekeringscheck 
of een waardebepaling. 
Het eerste gesprek is bij ons 
altijd gratis. 

Scan de QR-
code om direct 
een afspraak 
te plannen.



Seizoen 2022-2023
In deze editie onder andere:

•  Kozakken Boys
 Scot Calderwood: ‘Moet zorgen dat de fans trots zijn’

•  SteDoCo
 ‘Het zijn heel lieve mensen en een trainer waar ik in geloof’

•  Unitas Zondag
 Vleugel� itser Elmer de Vries kijkt terug op een prima start

•  SVW
 Patrick Zwart, Roodbroek bij de streepjes

•  GJS
 Marten Bovenhof: ‘Ik ben jarenlang student van het spelletje’

•  Woudrichem
 Alberto Klop klaar om bij Woudrichem aan te sluiten

•  ASV Arkel
 Jordi van Mill: ‘Ik vond mezelf nooit een spits’

•  Sleeuwijk
 Voorzitter Edwin van der Poel al tien jaar voorzitter

•  Herovina
 Marcel de Groot tempert favorietenrol Herovina

• En nog Schelluinen, Vuren, UnitasZa en Spijk
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Made By Elands wenst u
prettige feestdagen
en een sportief maar
vooral gezond 2021!

www.fraimworks.nl

Colofon
Dit is een uitgave van Made By Elands. 
De Sportkrant verschijnt 2 x per jaar in 
een oplage van 32.000 stuks geheel full 
colour in de regio Gorinchem.

Ontwerp en uitgave:
Made By Elands
Leon Elands
06-14529712

Redactie:
Theo Sprong
Tim Hartman
Wout Pluijmert

Foto’s:
Jan Noorlandt

Voor adverteren in de volgende uitgave 
van De Sportkrant kunt u altijd contact 
opnemen met: Made By Elands,
06-14529712.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenig-

vuldigd en/of openbaar gemaakt worden door 

middel van druk, fotocopie, micro� lm of op 

welke andere wijze dan ook zonder vooraf-

gaande toestemming van Made By Elands.
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Scott Calderwood: ‘Moet zorgen dat de fans trots zijn’
Heel lang is Scott Calderwood 
(44) nog niet de coach van Ko-
zakken Boys, maar nu al is hij de-
gene die de geschiedenisboeken 
in gaat als de coach die Vitesse 
uit het KNVB-bekertoernooi 
knikkerde. Een gesprek met een 
mensenmens die dolblij is dat 
hij in Werkendam mag werken. 
Over een kampioensduel van 
PSV, zijn voorbeelden en plezier 
maken.

Tekst Tim Hartman
Foto Jan Noorlandt

Het Vitesse van coach Phillip Cocu 
na strafschoppen verslaan op De 
Zwaaier. Calderwood zal er nog 
lang aan herinnerd worden. Dat hij 
met zijn ploeg deze stunt juist tegen 
Cocu bewerkstelligde, maakte de 
cirkel fraai rond. Het was op 25 mei 
1997 dat hij tegen Cocu’s PSV speel-
de namens Willem II. ,,PSV werd 
kampioen die dag. Aardig ploegje 
was dat, met ook Jaap Stam, Wim 
Jonk en Luc Nilis. Mooi dat Cocu 
terug is in Nederland. Het is goed 
voor het Nederlands voetbal dat 
jongens die het Nederlands voetbal 
groot hebben gemaakt terugkeren. 
Niets ten nadele van buitenlandse 
trainers trouwens, want dat ben ik 
zelf in principe ook”, zegt Calder-
wood lachend. 

Calderwood werd in Birmingham 
geboren als zoon van de bekende 
Schotse manager Jimmy Calder-
wood. Die middag in 1997 was 
zijn vader tevens de coach die hem 
opstelde in het Phillips Stadion. ,,We 

speelden toen met de nummers 
1 tot en met 11 op de rug en ik 
stond samen met Bert Konterman 
als centrale middenvelder. Konter-
man wilde per se nummer 6 dus 
mijn vader zei: ‘Scott, het doet me 
pijn dat ik een voetballer zoals jij in 
het Phillips Stadion met nummer 
10 moet laten spelen. Denk dat je 
die twee nummers kunt dragen?’. 
Ik dacht toen zelf dat ik heel goed 
was, maar ik was inderdaad niet 
de beste voetballer. Toen grapte ik: 
‘Ach, ik draag het hele seizoen al 
twee nummers op mijn rug’. Ik zat 
steeds op de bank namelijk.”

Van een voorkeursbehandeling was 
bepaald geen sprake onder zijn va-
der, die in Eindhoven van zijn zoon 
verlangde dat hij Jonk zou afstop-
pen. ,,Wat denk je? Jonk scoorde 
precies op de manier waarvoor ik 

de hele week gewaarschuwd was, 
haha! Die dingen blijven je voor 
altijd bij.”

Voorbeelden
Calderwood nam veel van zijn vader 
mee in zijn eigen trainerscarrière. 
,,Maar ik heb ook veel van Fritz Kor-
bach en Co Adriaanse geleerd. Als 
speler had ik grote moeite met Co. 
Later besefte ik hoe goed hij was 
als trainer. Zelf ben ik een mensen-
mens: ik wil een eenheid vormen, 
plezier maken”, aldus Calderwood, 
die zijn laatste trainerspapieren niet 
in Nederland maar in Schotland 
haalde. 
,,Ik heb moeite om in een bepaald 
keurslijf te werken. Begrijp me niet 
verkeerd: ik heb bij de KNVB goede 
docenten gehad en veel geleerd, 
maar in Schotland kijken ze echt 
naar jou als persoon. De eerste dag 

kwam ik aan op Hampden Park en 
daar zaten David Moyes en Sir Alex 
Ferguson. Die kwamen de nieuwe 
lichting bekijken. Je wordt daar 
meer als manager opgeleid, dat 
vond ik interessant.”

Dat Calderwood trainer werd, was 
geen verrassing. Kruisbandblessures 
maakten een snel einde aan zijn 
voetbalcarrière en al tijdens die jaren 
schreef hij trainingsoefeningen op. 
Hij werkte onder meer als assistent 
bij Go Ahead Eagles, FC Den Bosch 
en FC Dordrecht, waar hij in 2018 
nog even eindverantwoordelijk was 
als coach. Het betaalde voetbal is 
voor Calderwood altijd een ambitie 
geweest, maar inmiddels staart hij 
zich er niet meer blind op. ,,Ik vind 
structuur en ambitie belangrijk. 
Daarom wilde ik graag bij Kozak-
ken Boys werken. Ik denk dat je 
als coach van Kozakken Boys meer 
meemaakt dan bij de meeste bvo’s. 
Bij de eerste training stonden hier 
honderden fans. Als je ziet hoeveel 
goede trainers geen club hebben, 
ben ik heel gelukkig dat ik bij Ko-
zakken Boys mag werken. Dat zou 
ik niet zo snel inruilen.”

Hoe opgelucht was je dat 
Kozakken Boys in de Tweede 
Divisie bleef?
,,Heel erg. Ze hebben hier een ver-
velend jaar achter de rug dus voor 
mij is nu het belangrijkste om een 
team te bouwen en de fans weer 
trots te maken. Ik ben ongeloofl ijk 
tevreden met het team dat Johan 
van der Werff (technisch directeur, 
red.) hier heeft neergezet. Men was 

gewend om grote namen te halen, 
maar dat zit er niet meer in. Dus 
als dat niet kan moet je het op een 
andere manier doen, moet je zorgen 
dat je één wordt met de club.”

Hoe doe je dat?
,,Door kleine dingen. We doen de 
warming-up aan de kant waar de 
fans binnenkomen, we hebben 
clubavonden op de laatste don-
derdag van de maand. Sommige 
mensen zeggen: ‘Bullshit’. Maar 
ík moet ervoor zorgen dat de fans 
trots zijn op het eerste elftal. Zorgen 
voor saamhorigheid. Kleine dingen 
kunnen grote gevolgen hebben. 

Uiteindelijk willen we allemaal 
hetzelfde: winnen. Het liefst met 
aantrekkelijk voetbal. Ik heb gezegd 
dat dat kan, maar dan gaan we ook 
wedstrijden verliezen en dan wil 
ik ook de steun. Maar mijn band 
met de fans is goed. Ik spreek veel 
met ze. Dan zeg ik: ‘Hier heb je een 
biertje, je mag vijf minuten zeiken, 
daarna is het klaar’. Dat gaat goed. 
Wat slecht is, moet je hier niet goed 
praten.”

Je hebt eerder gezegd dat je 
Kozakken Boys in de Top 6 wil 
achterlaten. Is dat dit seizoen al 
realistisch?
,,Nee. Het kan, maar dan moet alles 
meezitten. Onze manier van aanval-
len is superaanvallend, maar we 
krijgen daardoor ook veel goals te-
gen. Een periode van drie seizoenen 
is realistischer. Maar alles kan: als je 
tien keer tegen Vitesse speelt, verlies 
je ook acht keer.”

Trainer Scott Calderwood vroeg tijd aan Kozakken Boys. Hij werd op zijn 
wenken bediend. Voor drie jaar in Werkendam

Van Zundert: ‘Ik hoef geen Vitesse-shirt,
maar van ADO zou ik wel mooi vinden’

Als Nijmegenaar de 2-2 scoren
tegen Vitesse, waarna je via 
strafschoppen de club uit 
Arnhem uit het KNVB-beker-
toernooi knikkert. Het was 
een droom die uitkwam voor 
Kozakken Boys-spits Lowie van 
Zundert (24).

‘Schakel die geelzwarten uit’. 
Dat was zo’n beetje de strek-
king van de berichten die Van 
Zundert kreeg in aanloop naar 
Kozakken Boys – Vitesse. Het 
moest zo zijn dat nota bene hij, 
jongen uit Nijmegen en groot 
fan van NEC, de 2-2 maakte en 
verlenging af wist te dwingen 
voor Kozakken Boys. ,,Dit voelde 
als de winnende, ja. Je voelde in 
de wedstrijd al dat we een kans 
hadden. Ik had niet het gevoel 
dat de spelers van Vitesse heel 
erg hun best deden. Na die 1-2 
weet je dat je áltijd nog één 
kans krijgt.”
Die kans kwam er in de 82ste 
minuut: ,,Ik wist dat ik helemaal 
vrij stond dus ik riep dat die bal 

naar mij moest. Ik nam ‘m aan 
en dacht niet meer na. Fantas-
tisch, echt mooi”, aldus Van 
Zundert, die na 110 minuten he-
lemaal leeg was en zijn ploegge-
noten het karwei via penalty’s af 
zag maken. ,,Het was fantastisch 
na afl oop. Eerst in de kleedka-
mer, toen nog in de snackbar 

van Kevin (Cornet, red.). Dit ga 
je niet meer meemaken.”

Honderden berichten verder 
kijkt Van Zundert met veel ple-
zier terug op de historische be-
keravond, een avond waarvoor 
hij naar Werkendam kwam. ,,Er 
waren deze zomer meer clubs 

geïnteresseerd, maar voetbal 
leeft hier enorm”, aldus Van 
Zundert, die bij NEC de jeugd-
opleiding doorliep. In het sei-
zoen 2017/2018 was hij dicht bij 
een debuut in de hoofdmacht 
van zijn favoriete club: ,,Het ene 
moment zit je op de tribunes 
bij die jongens te kijken en het 
andere moment sta je met ze op 
het trainingsveld. Dat maakte 
veel indruk. Tot een offi cieel 
debuut kwam het niet helaas. Ik 
stond tegen FC Dordrecht al een 
keer naast de vierde man, maar 
toen zette Jack de Gier toch 
ineens een verdediger erbij.”

Op huurbasis bij RKC Waalwijk 
kwam het alsnog tot een debuut 
in het betaald voetbal. ,,RKC 
kwam iets te vroeg eigenlijk. Ik 
moest een beetje op mijn tenen 
lopen. Uiteindelijk ben ik naar 
De Treffers gegaan. Ik voetbal 
niet om elke week op de bank 
te zitten. De Tweede Divisie is 
een heel mooie competitie en 
ik richt me nu gewoon op mijn 

maatschappelijke carrière. Of 
NEC moet zich weer melden”, 
zegt hij met een knipoog.
Via De Treffers (achttien goals 
in twee seizoenen) en vorig sei-
zoen Spakenburg (zeven goals, 
voornamelijk als invaller) is hij nu 
spits van Kozakken Boys, waar 
hij zichzelf veel druk oplegt: 
,,Ik vind dat ik meer goals moet 
maken, maar het draait niet al-
leen maar om goals. Ik speel niet 
slecht en heb de nodige assist. 
Dat is ook wat waard.”
Zijn goal tegen Vitesse zal in elk 
geval niet snel vergeten worden 
en op 10 januari staat in Wer-
kendam het volgende fraaie 
bekeraffi che op de rol tegen het 
ADO Den Haag van Dirk Kuijt. 
,,Ook dat kan een spannende 
wedstrijd worden als wij weer 
net zo spelen als tegen Vitesse”, 
voorspelt Van Zundert, die 
tegen ADO wél van plan is om 
een shirtje te ruilen. ,,Een shirt 
van Vitesse hoef ik niet, maar 
eentje van ADO zou ik wel mooi 
vinden.”
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Lowie van Zundert: een heerlijke rommelaar in het strafschopgebied. 
Altijd op zoek naar doelpunten voor Kozakken Boys



Nieuwe logo en bedrijfsnaam 

Middels deze advertentie willen wij u bekend maken, dat we per 
1 oktober een nieuwe bedrijfsnaam en uiteraard een toepasselijke 
logo hebben. 

Dit alles is niet zonder een reden. Gorinchem Facilitair was een 
bedrijf, die in 2014 is begonnen in Gorinchem en regionaal 
opereerde in en om Gorinchem heen. Echter krijgen wij de laatste 
jaren meer aanvragen en opdrachten door het hele land. Daarnaast 
zijn wij niet meer in Gorinchem gevestigd. Daardoor vinden wij de 
naam Gorinchem Facilitair niet meer passen bij onze bedrijfsprofiel. 

Tot het einde van het jaar is het nog steeds mogelijk om ons te 
benaderen via info@gorinchemfacilitair.nl. Het nieuwe mailadres 
zal bekend worden gemaakt, zodra de website is aangepast. 

RO-AS 
Gevel & Dak Cleaning

RO-AS 
Gevel & Dak Cleaning

Meer weten?
Neem dan contact met ons op!

Irene Vorrinkstraat 21, 4105 JA Culemborg 
Tel: +31-634021844

info@gorinchemfacilitair.nl

U wilt een gezonde
en stralende huid?
Wij kunnen u helpen!
Sinds 2004 zijn wij gespecialiseerd in lasertherapie. 
Onze behandelingen worden uitgevoerd op de meest veilige manier 
waarbij u gedetailleerd geï nformeerd wordt over het behandelproces. 
Dit doen wij persoonlijk é n met veel passie.

Behandelingen
Inanli Huidtherapie biedt verschillende behandelingen aan. 
Bij ons bent u aan het juiste adres voor:

Bel/app ons op: 06 151 907 34   |   info@inanli.nl   |   www.inanli.nl• Een passend behandelplan
• Laserbehandelingen
• De� nitief ontharen
• Rimpels en vlekken
• Littekens
• Acne

• Tattoeage verwijderen
• Camou� agetherapie
• Permanente make-up
• Rosacea
• Schimmelnagel

Locatie Gorinchem:
Smakheul 4
4201 HG Gorinchem

Openingstijden:
Maandag - Donderdag 9:00 - 18:00
Vrijdag 9:00 - 21:00
Zaterdag 9:00 - 18:00

Kijk snel op de webshop voor onze mooie producten

Onze behandelingen worden uitgevoerd op de meest veilige manier 

NIEUW!
Nu ook in

Gorinchem

Locatie Culemborg:
Irene Vorrinkstraat 21
4105 JA Culemborg



‘Het zijn heel lieve mensen en een trainer
waar ik in geloof’

HOORNAAR - SteDoCo was in de 
voorbereiding op dit seizoen na 
het afhaken van Ali Messaoud 
op korte termijn op zoek naar 
een creatieve middenvelder. Een 
wederzijdse kennis van Akram 
Salhi en SteDoCo’s technisch 
directeur Cees Lagendijk, heb-
ben bemiddeld. Het was op de 
laatste dag van Salhi’s vakantie. 
Twee dagen later trainde hij al 
mee in Hoornaar. 

Tekst: Wout Pluijmert
Foto: Jan Noorlandt

Na die eerste training had trainer 
Rick Adjei het kennelijk al gezien. 
Akram Salhi: “Hij gaf mij direct 
groen licht. Zelf had ik ook meteen 
een goed gevoel bij deze spelers-
groep en de trainersstaf.” Salhi 
heeft een lange weg afgelegd en 
was blij met een contract bij Ste-
DoCo. “Ik speelde in juli nog een 
wedstrijd met de Egalité Academy. 
Deze mooie naam staat voor een 
organisatie die een platvorm biedt 
aan transfervrije spelers. Daar moet 
ik zijn opgevallen bij mijnheer La-
gendijk. SteDoCo liet in de voorbe-

reiding vier spelers extra opdraven. 
Tegen Capelle speelde voormalig 
Feyenoorder Luis Pedro en Sjaak 
Kuyper (San Gwann FC, Malta) al 
mee. Tegen Jong Volendam sloten 

Akram Salhi en Kaan Baysal (Patro 
Eisden) aan. 
Kort daarna hakte de TC in overleg 
met de technische staf de knoop 
door. Zowel Sjaak Kuyper als Akram 

Salhi werd een contract aangebo-
den. Wij zijn met Akram Salhi in 
gesprek na een wisselvallige start 
van SteDoCo. De ploeg opende 
goed, kon bijna de eerste periode-
titel pakken, maar zakte vervolgens 
wat weg. De weg is nog lang en er 
staat aan de Groeneweg een goede 
selectie. 

Akram Salhi groeide op in Prinsen-
land, een wijk in Rotterdam-Oost. 
Daar heeft Alexandria’66 de beste 
opleiding, dus sloot hij daar op 5-ja-
rige leeftijd aan. Op zijn twaalfde 
haalde Sparta hem op. Salhi werd 
gescout door de huidige AZ-trainer 
Pascal Jansen. Hij zou zeven jaar 
bij Sparta blijven. “Een prachtige 
tijd. Met meer ups dan downs de 
jeugdopleiding doorlopen.” Het 
leverde hem een contract op bij de 
eerste selectie, maar tot een echte 
doorbraak kwam het niet. Hij viel 
op in wedstrijden tegen FC Twente, 
dat hem benaderde. “Ik werd heel 
even een Tukker, hoewel ik mij 
altijd Rotterdammer bleef voelen.” 
Twente werd geen succes en Salhi 
koos voor buitenlandse avonturen. 
Eerst Marokko, waar hij met zijn 

dubbel paspoort bij een grote club 
in Tanger dacht te gaan spelen. 
Complicaties maakten dat onmoge-
lijk. Terug naar de kou in Nederland. 
In februari 2019 sloot hij aan bij 
Barendrecht, maar verloor daar het 
plezier in het voetballen nog meer, 
waarna hij verhuisde naar Cyprus, 
om daarna in Portugal bij het Olha-
nense van trainer Edgar Davids aan 
te sluiten. “Davids gaf mij weer het 
plezier in het voetbal. Werken met 
zo’n legende is heel bijzonder. Elke 
dag was een feest.” De stap van 
het heerlijke Portugal naar het saaie 
FK Levski Lom uitkomend op het 
tweede niveau in Bulgarije, had hij 
nooit moeten maken. “Ik was heel 
eenzaam. Ik kon daar de stap naar 
het hoogste niveau maken, maar ik 
was niet gelukkig en verkoos terug 
te keren naar Rotterdam. Ik ben nu 
zo blij met SteDoCo.” Salhi schiet in 
de lach: “Prachtig die rit naar Hoor-
naar langs al die koeien in de Alblas-
serwaardse weiden. En het zijn bij 
SteDoCo heel lieve mensen en een 
trainer waar ik in geloof. Wij gaan 
echt nog meedoen om de bovenste 
plaatsen, maar het kan voetballend 
nog wel wat beter.”

Technisch begaafde Akram Salhi snelt weer eens langs een tegenstander

Sjaak Kuyper werd laat aan de groep toegevoegd, 
maar maakt een uitstekende indruk

SteDoCo kreeg in de voorbe-
reiding te maken met twee 
afzeggingen. Om de groep 
weer compleet te krijgen haalde 
technisch directeur Cees Lagen-
dijk een aantal testspelers. Sjaak 
Kuyper maakte een zeer goede 
indruk en kreeg een contract 
aangeboden.

Tekst: Wout Pluijmert
Foto: Jan Noorlandt

Kuyper heeft een goede indruk 
van SteDoCo. ,,Dat deze ver-
nieuwde ploeg enige wisselval-
ligheid in zich heeft lijkt begrij-
pelijk, maar het moet er wel 
uit willen wij voor de bovenste 
plaatsen gaan.” SteDoCo miste 
de eerste periodetitel in de 
wedstrijd tegen DOVO op één 
doelpuntje na en vervolgens 
kwam de ploeg in een neer-
gaande spiraal. ,,Het gaat echt 
wel goedkomen, want wij heb-
ben genoeg kwaliteit aan de bal 
en ook verdedigend staat het 
prima.”

SteDoCo kreeg in de voorbe-
reiding dus te maken met twee 
afzeggingen en dat waren niet 
de minsten. Ali Messaoud koos 
alsnog voor een trainersloop-
baan bij zijn voormalige club in 

Denemarken, Vendsyssel FF. De 
derdedivisionist uit Hoornaar 
hoopte juist rond de ervaren 
oud-prof een nieuw team te 
bouwen. Vervolgens meldde ook 
de grootste naam van het con-
tingent nieuwelingen, Mounir El 
Hamdaoui, zich af. De oud-prof 
bleek zijn werkzaamheden als 
spelersbegeleider niet te kunnen 
combineren met het voetballen 
bij SteDoCo. 

Kuyper maakte na de eeuwwis-
seling, snel na zijn geboorte in 
Breda, meteen een lange reis 
naar Indonesië. ,,Mijn moeder 
moest voor haar werk verhuizen 
en wij zouden daar twee jaar 
blijven. Daar trapte ik ook voor 
het eerst tegen een bal.” Na zijn 
terugkeer in Breda koos Kuyper 
op 6-jarige leeftijd ervoor om 
bij Baronie te gaan voetballen. 
,,Ik werd daar al snel opgepikt 

door NAC, de club waar iedere 
jongen uit Breda van droomt”, 
zegt Kuyper, die elf jaar bij NAC 
actief was. Hij was van de gene-
ratie Sydney van Hooijdonk, Jan 
Paul van Hecke en Jethro Mas-
hart. In het seizoen 2018-2019 
plaatste hij zich met NAC O19, 
waarvan hij aanvoerder was, 
voor de kampioenspoule van de 
eredivisie. 

‘Moest opzoeken waar Malta 
lag’
Met dank aan Paul Driessen, een 
Bredase zaakwaarnemer met 
een groot netwerk op Malta, 
werd tijdens de coronacrisis in 
december 2020 San Gwann FC 
warm gemaakt voor Kuyper. ,,Ik 
moest echt even zoeken waar 
het lag. Het was wel heel zuide-
lijk in de Middellandse Zee, dicht 
bij Afrika”, zegt hij. De Breda-
naar stapte op het vliegtuig en 
tekende een contract voor an-
derhalf half jaar. San Gwann FC 
was toen de huidig nummer vier 
van de Maltese eerste divisie.
Kuyper stond ook in de belang-
stelling van het grotere Hiber-
nians FC uit de Maltese Premier 
League, maar had zijn woord 
al gegeven aan San Gwann FC. 
,,Het was wennen natuurlijk. Op 
Malta mogen er maar drie bui-

tenlanders bij een team spelen. 
Men spreekt er een mengelmoes 
van Arabisch met Italiaanse, 
Spaanse en Engelse invloeden. 
Het was ooit een kolonie van 
Engeland.”

Coronavirus
In zijn eerste half jaar werd de 
competitie door het coronavirus 
afgebroken. ,,Jammer, want wij 
stonden keurig derde en hadden 
uitzicht op promotie. In het vol-
gende seizoen draaiden wij na 
een trainerswissel in de midden-
moot. Zelf kwam ik als linksbui-
ten tot acht doelpunten.”
Terug in Nederland sloeg de 
proefperiode bij SteDoCo het 
beste aan. ,,Ik heb bij een club 
in de Keuken Kampioen Divisie 
en in de tweede divisie stage 
gelopen. Daar kan SteDoCo 
voetballend goed mee. Trainer 
Rick Adjei heeft dezelfde visie 
op voetbal als ik en het klikte 
meteen. Met zijn gedrevenheid 
motiveert hij mij ook. Ik wil hier 
graag een seizoen vlammen”,
aldus Kuyper, die vooral in de 
beginfase van het seizoen 
regelmatig scoorde. Toch ziet hij 
zichzelf niet als een pure spits. 
,,Op Malta speelde ik op de 
vleugel en ik kan ook op ‘tien’ 
spelen.”Hoogstandje van de bij SteDoCo goed binnengekomen Sjaak Kuyper
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Scoren met
een zeer

lage premie
voor uw

autoverzekering
De schadevrije jaren van
Uw autoverzekering zijn

geld waard.

Wat betekent dit voor U.....?

Informeer geheel vrijblijvend:
0183 - 63 53 66

Voor een persoonlijk
en gedegen advies.

Linders Assurantie Centrum
Burgstraat 30 4201 AC Gorinchem Telefoon (0183) 63 53 66
hein@lindersassurantie.nl • www.lindersassurantie.nl

Dampack International BV
Calandstraat 22 • 4251 NZ  Werkendam

Tel.: +31 (0)183 – 631 799 • Fax.: +31 (0)183 – 631 955Tel.: +31 (0)183 – 631 799  Fax.: +31 (0)183 – 631 955

www.dampack.nl

VOOR ADVIES EN

REALISATIE IN

RAAMDECORATIE

Bullekeslaan 8 • 4203 NH Gorinchem • T (0183) 638115 • F (0183) 638120
E info@vroongordijnenatelier.nl •I www. vroongordijnenatelier.nl

• Rolgordijnen/Plisse/
 Lamellen
• Gordijnen
• Gordijnen op ringen
• Vitrage
• Vouwgordijnen/Blinds

• sfeervol à la carte 
restaurant voor lunch

 of  diner

• 7 dagen per week open 

v.a. 11.00 u

• ideaal voor gezelschap-

pen tot 30 pers.

• gezellig overdekt
 (verwarmd) terras

•  Kleine gezelschappen
 v.a 30 pers.
•  Bruiloften & partijen
•  Bedrijfsfeesten & presentaties
•  Recepties
•  Grote gezelschappen
 tot 350 pers.
•  Jubilea & andere
 feestelijkheden

  HAGEMEIJER 
TWEEWIELERS

 Gildenweg 121-123 • GORINCHEM 
Internet: www.hagemeijer.nl

Tel. 0183-633008

GRATISGRATIS
HAAL- EN BRENGSERVICE 

Grote 
collectie 

FIETSEN 
&

SCOOTERS 

alle bekende 
merken

op voorraad!

             Scoor eens een fi ets of scooter
   bij Hagemeijer Tweewielers!

G r o t e  M a r k t   4 2 0 1  E A  G o r i n c h e m
0 1 8 3  6 3 8  8 8 0

Bij ons kunt u altijd terecht voor een uitgebreide maaltijd, een lichte lunch, een borrel met 
collega’s of voor een gezellige high-tea met vriendinnen. De Hoofdwacht is er voor iedereen! 

VERZEKERING   •   BEDRIJFSRISICO   •   HYPOTHEEK   •   PENSIOEN                       

Ettensebaan 31   •   4813 AH Breda   •   www.zichtadviseurs.nl
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LEKKER
BEZIG!

Dé lekker en
verantwoorde keuze

in de kantine

De kantine is het hart van de sportclub. Iedereen komt er samen om te genieten van een hapje en een drankje. Met het Lekker Bezig programma willen 
we van de kantine niet alleen een gezellige, maar ook een gezonde plek maken. Lekker Bezig staat voor niets verbieden maar een gezonde keuze bieden. 
Meld jouw vereniging aan op www.sligro.nl/lekkerbezig en ontvang praktische handvaten om met verantwoorde altenatieven aan de slag te gaan.
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0183 - 63 53 66

Voor een persoonlijk
en gedegen advies.
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hein@lindersassurantie.nl • www.lindersassurantie.nl
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Vleugelfl itser Elmer de Vries
kijkt terug op prima start bij Unitas 

Elmer de Vries is dit seizoen de 
verrassende nieuwkomer bij 
zondag-derdedivisionist Uni-
tas.  De 21-jarige razendsnelle 
vleugelfl itser kwam over van 
Sportclub Feyenoord en moest 
aan de rechterkant de naar 
SteDoCo vertrokken Everon Pisas 
doen vergeten.

Tekst: Wout Pluijmert
Foto: Jan Noorlandt

Met zijn snelheid en voetballend 
vermogen is hij wekelijks een plaag 
voor zijn tegenstanders. ,,Natuurlijk 
was het in het begin even wennen. 
Naarmate het seizoen vordert is 
mij duidelijk dat wij een topploeg 
hebben, die op dit niveau top-vijf 
waardig is.” Tegenstanders zijn in 
middels bekend met de kwaliteiten 
van de Rotterdammer. Zij zoeken 
naar een speler met eveneens veel 
explosiviteit om de snelheid van De 
Vries in te dammen. ,,Ik vind dat een 
compliment naar mij en het is voor 
mij een uitdaging om toch tot mijn 
acties te komen.” Hij is desondanks 
kritisch op zichzelf. ,,Ik moet werken 
aan mijn scorend vermogen. Mijn 
aantal assists op onder meer onze 
topschutter Robert Mutzers is prima, 
maar half november had ik zelf 
nog maar twee doelpunten op mijn 
naam. Dat is niet genoeg. Daarin 

moet ik zeker nog stappen maken.”
De spontaniteit straalt van De Vries 
af. Hij is trots international van Sint 

Maarten, het land waar zijn oma 
en moeder vandaan komen. In de 
zomer speelde hij onder meer op 

Curaçao een aantal wedstrijden in 
de voorronde van de Con Caf Na-
tions Cup. In stadion Rignaal Jean 
Francisca in Willemstad viel hij op 
door zijn rushes en zijn assist bij de 
eerste treffer voor zijn land tegen 
favoriet Bonaire. Het duel eindigde 
in 2-2. Eerder speelde Sint Maarten 
1-1 tegen de U.S. Virgin Islands 
en klopte het het onvoorspelbare 
Turks and Caicos Islands thuis na 
een uitstekend duel met 8-2, maar 
ging uit op het vrijwel onbespeel-
bare veld van het eilandje met 
2-0 onderuit. ,,Een ongeloofl ijke 
teleurstelling, want hierdoor wordt 
plaatsing voor de volgende ronde 
volgend jaar lastig. Wij staan er 
niet goed voor.” Unitas zal De Vries 
eind maart 2023 waarschijnlijk 
twee weken moeten missen, dan 
speelt Sint Maarten in Willemstad 
onder meer de beslissende wed-
strijd tegen een uitstekend Bonaire.

Elmer de Vries werd geboren in 
Delft maar verhuisde op zijn vierde 
naar Spijkenisse. Nadat hij op zijn 
elfde jaar naar Hoogvliet/Rotterdam 
verhuisde mocht hij gaan voetbal-
len bij Rijnmond Hoogvliet Sport. 
Begonnen als rechterverdediger. 
,,Maar het werd snel duidelijk dat 
ik als rechtsbuiten beter presteerde. 
Ik werd gescout door SCO’63 en 
twee jaar later door Spijkenisse.” 

Als 12-jarige speelde hij in de 
tweede divisie in een competitie 
met veel BVO’s. ,,Ik kon mij meten 
met Feyenoord en Sparta.” De 
Vries werd gehaald door de gere-
nommeerde jeugdopleiding van 
Spartaan’20. Op 18-jarige leeftijd 
ging hij naar SC Feyenoord. Corona 
gooide ook bij hem de rem op zijn 
ontwikkeling. Vorig seizoen werd 
hij toch op Varkenoord toegevoegd 
aan de A-selectie, die in de hoofd-
klasse uitkwam.

Nog even terug naar de wijze waar-
op hij met Unitas in contact kwam. 
Elmer de Vries is actief op social 
media en dat wekte de interesse 
van Unitas-coach Hans de Jong, die 
door iemand uit de omgeving van 
Feyenoord werd getipt. ,,De trainer 
is mij gaan volgen en was heel 
positief. Ik verwacht dat ik mij in 
deze nieuwe omgeving nog verder 
kan gaan ontwikkelen. Ik had een 
prima gesprek met hem en kwam 
er vervolgens met de mensen van 
de technische commissie van de 
club snel uit.” De Vries is dus vanaf 
half juli 2022 een ‘roodbroek’. ,,Ik 
heb er nog geen minuut spijt van. 
Unitas heeft een goed niveau en 
speelt op een fraai sportpark. Ik 
ben er blanco ingegaan, want van 
het team kende ik niemand.”

Karakteristieke passeerbeweging van publiekspeler Elmer de Vries
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Nog even, dan keert Unitas-verdediger Mo Kibrom 
terug op het voetbalveld

In januari 2022 ging het voor het 
eerst mis met de knie van Mo 
Kibrom. Hij werkte hard bij de 
fysiotherapeut om terug te ke-
ren. In een wedstrijd thuis tegen 
DEM, eind mei, ging het weer 
fout. Na een half uur spelen 
keerde de pijn terug. 

Tekst: Wout Pluijmert
Foto: Jan Noorlandt

Tijdens een kijkoperatie wer-
den stukjes van de binnen- en 
buitenmeniscus weggeknipt. 
De chirurg zag tevens een klein 
scheurtje in de voorste kruis-
band. ,,Hij vond een grote ope-
ratie niet noodzakelijk”, vertelt 
Kibrom. ,,Met hard optrainen 
kon dit herstellen zodat de knie 
weer stabiel wordt. Het gaat 
prima, maar het is even wen-
nen. Lopen gaat goed en ik kan 
alweer wat met de bal. Ik ga er 
nog steeds vanuit dat ik na de 
wintersop in januari, weer vol-
ledig bij de groep kan aanslui-
ten. Ik kan bijna niet wachten 
om weer te beginnen. Op het 
veld moet ik het weer laten 
zien en dan kan ik het rampjaar 

2022 achter mij laten”, verzucht 
Kibrom.

Het is opmerkelijk dat Mo 
Kibrom - hij is in oktober 30 jaar 
geworden - de laatste maanden 
tijdens de wedstrijden naast de 
trainers op de bank zit. Hij moet 
lachen: ,,Ik ben geen assistent-
trainer, hoor, maar mij is ge-
vraagd een beetje te helpen met 
de coaching. Ik sta immers nog 
heel dicht bij de groep.” Kibrom 
kwam in 2014 met de groep spe-
lers van het voormalig nationaal 
team van Eritrea naar Nederland. 
Hun komst naar Gorinchem was 
landelijk nieuws en er is zelfs een 
documentaire over gemaakt. De 
kwalitatief goede groep bleef 
een jaar bij elkaar maar viel toen 
uiteen. Mo Kibrom koos voor 
Unitas, dat destijds door Ries Fok 
werd getraind. Waar anderen 
uitwaaierden naar SVW en 
SteDoCo bleef ‘Mootje’, evenals 
nog vier landgenoten, Unitas 
altijd trouw. Hij groeide uit tot 
een betrouwbare centrale ver-
dediger. Alle trainers, Ries Fok, 
Rick Adjei, Jeroen van Bezou-
wen, Michel van Oostrum en nu 

ook Hans de Jong, konden niet 
om de kleine maar razendsnelle 
verdediger heen. Hij maakte drie 
promoties mee. ,,Derde divisie is 
echt goed niveau. Het is ook fi jn 
dat er altijd een compleet team 
met scheidsrechters komt. Ik kan 
niet goed tegen die clubgrens-
rechters, die vlaggen als het voor 
hun club goed uitkomt.”
Het Unitas van nu ziet er goed 
uit. ,,De nieuwe jongens zijn 
goed ingepast. Spelers willen 

voor elkaar hard werken. Ons 
spel is van goed niveau. Wij 
draaien keurig mee in het linker-
rijtje en dat is prima, want de 
doelstelling met al die nieuwe 
spelers was handhaven in de 
derde divisie. Vervolgens moeten 
wij blijven bouwen aan het 
team, dat wie weet nog meer 
kan bereiken. Ik sluit niet uit dat 
wij dit seizoen al een goede pe-
riode meepakken en daarin een 
prijsje kunnen winnen. In deze 

klasse was tot nu alleen ADO’20 
duidelijk beter dan Unitas, maar 
met de overige ploegen kunnen 
wij mee, hoor.”

Mo Kibrom weet dat voor hen 
het moment dat zij gaan stop-
pen dichterbij komt. ,,Nog drie 
tot vier jaar, dan is het klaar. 
Hopelijk heb ik straks geen last 
meer van die blessure. En wie 
weet kan ik later iets voor Unitas 
betekenen.” Trainer? ,,Ik ben 
daar nu nog niet mee bezig, 
maar wie weet wat de toekomst 
brengt.”

Vooralsnog is hij als beheerder 
al zes jaar een van de gezich-
ten van Sporthal Oosterbliek in 
Gorinchem-Oost. ,,Ik voel mij 
al een echte Bliek. Na corona 
komt straks het toernooi om de 
Proxsys Cup er weer aan. Altijd 
supergezellige weken. Ik kijk er 
echt naar uit. Duizenden mensen 
die komen kijken. Voor mijzelf is 
het belangrijk dat de sporthal he-
lemaal op orde is. Extra schoon-
maakbeurten, maar dat doen 
mijn collega en ik graag. Mijn hal 
moet er altijd top uitzien.”Mo Kibrom werkt na knieblessure hard aan zijn terugkeer bij Unitas

www.cw.nl



SNS Gorcum Street Soccer en de 
Proxsys Cup slaan handen ineen! 

Op 7 januari 2023 is het weer zover.Het 

jaarlijkse SNS Gorcum Street Soccer 

evenement van Gorinchem Beweegt 

tijdens de Proxsys Cup. We zijn dit jaar 

speciaal te gast op de grote finaledag 

om in de ochtend en middag lekker 

met elkaar te voetballen! Kom jij 

met ons een balletje trappen in de 

speciaal gebouwde voetbalarena in De 

Oosterbliek? De toegang is gratis, wel 

graag aanmelden via onderstaande 

link!

- Datum: zaterdag 7 januari 2023

- Tijden: 10.00-13.00 uur

 o 9 jaar tot 12 jaar: 

 10.00 uur tot 11.15 uur

 o 13 jaar en ouder: 

     11.30 uur tot 13.00 uur.

- Locatie: Oosterbliek Gorinchem

 https://www.proxsys-cup.nl/

 kaartverkoop/ 

Het SNS Gorcum Street Soccer van 

Gorinchem Beweegt is een wekelijks 

terugkerend gratis voetbalproject voor 

jongens en meisjes vanaf 10 jaar in 

iedere wijk in Gorinchem. 

De activiteiten worden begeleid

door de buurtsportcoaches van 

Gorinchem Beweegt. We bieden de 

kinderen een plek waar ze met plezier 

op een laagdrempelige manier kunnen 

komen sporten. Respect, fairplay 

en eigen verantwoordelijkheid zijn 

speerpunten in het programma. 

De wekelijkse Street Soccer 

activiteiten dragen bij aan de sociale 

ontwikkeling van jongeren in de 

wijken. Ook het in Gorinchem actieve 

jongerenwerk van The Mall sluit 

regelmatig aan bij dit voetbalproject. 

Samenwerking SNS Bank
Vanuit maatschappelijk oogpunt 

ondersteunt de SNS Bank sinds 2016 het 

Gorcum Street Soccer project waarbij 

jongeren de kans krijgen zich te 

ontwikkelen op persoonlijk gebied.

Dankzij de SNS Bank hebben we 

de kwaliteit van de materialen, de 

communicatie en marketing kunnen 

verbeteren. Ook heeft iedere locatie ook 

dit jaar weer een eigen tas gekregen 

met gloednieuwe zaalvoetballen, hesjes 

en ballenpompen. We zijn de SNS Bank 

daar erg dankbaar voor!

Meer info
Op onze website 

www.gorinchembeweegt.nl

kun je onder het kopje 

“sportpunten in de wijk” 

alle informatie vinden over 

de gratis SNS Street Soccer 

activiteiten in iedere wijk 

in Gorinchem. 
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Elbert van den Doel

Goed eten.
Daar houden we van.

Winkelcentrum Nieuw-Dalem
Gorinchem-Oost
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Patrick Zwart, Roodbroek bij de Streepjes:
‘SVW bood de grootste uitdaging’

Als Unitas-man voor SVW spe-
len. Vanaf dit seizoen doet Pa-
trick Zwart (30) het. Hij maakte 
afgelopen zomer de overstap 
van Altena naar Gorinchem-
West, maar niet naar de club 
waar hij zijn gehele jeugd voor 
speelde en waar hij ook in het 
eerste elftal van de zaterdagtak 
speelde.

Tekst Tim Hartman
Foto Jan Noorlandt

Als echte Unitasser naar SVW. 
Was dat een moeilijke keuze?
,,Voor mij persoonlijk niet hoor. Je 
hebt natuurlijk wel wat reacties dat 
mensen zeggen: ‘Wat ga je daar 
nou doen?’, maar eigenlijk heb ik 
verder helemaal geen negatieve re-
acties gehad. SVW was gewoon wat 
ik zocht deze zomer. Zij boden mij 
de grootste uitdaging voor dit mo-
ment en die uitdaging ga ik graag 
aan. Dus als je vraagt: waarom 
SVW? Dan is dat puur om de uitda-
ging die ik zag. En het is na Unitas 
en Altena pas mijn derde club dus 
dat is nog best netjes toch?”

Wat maakte het voor jou dat 
deze zomer hét moment was om 
deze stap te maken?
,,Bij Altena gingen wat spelers weg. 
Het vertrek van Julian Geelhoedt 

naar Kozakken Boys was voor mij 
persoonlijk wel de druppel. Ik speel-
de al lang samen met hem, hij was 
mijn maatje daar. Maar ik snapte 
het uiteraard heel goed van hem. 
Kozakken Boys is een prachtige kans 
en dat moet je dan natuurlijk gelijk 
doen. Ik heb het altijd fantastisch 
naar m’n zin gehad bij Altena dus 

ik kan die club ook zeker een groot 
compliment geven.”

En voor jou is het niveau ook weer 
een hoger niveau.
,,Inderdaad, spelen in de eerste klas-
se speelde ook een grote rol. Ik heb 
als jeugdspeler wel eens in de eerste 
klasse gespeeld met Unitas-zondag, 

maar daarna heb ik nooit meer in de 
eerste klasse gespeeld. Met Altena 
hikten we daar wel tegenaan. In het 
coronaseizoen stonden we er heel 
goed voor dus zonder corona had 
ik nu al wel in de eerste klasse ge-
speeld. Maar ook dat bedoel ik met 
de grootste uitdaging: dit is gewoon 
de grootste prikkel voor mezelf en 
ik ben nog hartstikke fi t. Zolang ik 
fysiek fi t ben, probeer ik het hoogst 
haalbare uit mezelf te halen. Nu viel 
gewoon alles op het goede moment 
in elkaar.” 

Nog nagedacht om terug te 
keren naar Unitas?
,,Die optie was er wel, maar dat 
begon toch nog niet te kriebelen. 
Al lees ik wel alleen maar goede 
verhalen over de zaterdagtak. Ze 
zijn goed bezig daar. Ik ben ook nog 
steeds lid, dat is altijd zo gebleven. 
Of ik ooit bij Unitas ga afsluiten? 
We zien het wel. Dat kan ik niet met 
zekerheid zeggen.”

Je komt ook uit een echte Unitas-
familie. Nog raad gevraagd?
,,Haha, mijn ouders deden inder-
daad veel bij Unitas toen ik daar 
speelde, maar eigenlijk komen ze 
altijd kijken, waar ik ook speel. Bij 
Altena hebben ze weinig gemist en 
de kans is klein dat ze nu bij SVW 
ook veel gaan missen. Overal waar 

ze komen, zijn ze bereid om te 
helpen. Natuurlijk heb ik het er wel 
met ze over, maar ze vinden altijd 
dat ik iets moet doen zodra mijn 
gevoel goed is.”

Hoe zijn de eerste maanden bij 
SVW?
,,Het is weer wat anders: zowel 
persoonlijk als voetballend. Een 
nieuwe omgeving, andere teamge-
noten, andere trainer. In deze ploeg 
zitten meer echte straatvoetballers 
dus de manier van voetballen is 
heel anders. Je ziet hier meer terug 
van het pleintjesvoetbal en voor mij 
persoonlijk vind ik dat heerlijk. SVW 
heeft een voetballend team en dat 
is prettig, maar het is ook wennen. 
De tegenstanders zijn natuurlijk ook 
allemaal weer een stapje beter en 
feller. En er zijn ook weer bepaalde 
raakvlakken. Met zowel Johan (van 
der Werff) als Tutu (Ndona) heb ik 
trainers die allebei absoluut niet van 
verliezen houden en allebei heel 
aanwezig zijn. Het fanatisme was 
er bij Altena en dat is er nu weer bij 
SVW.”

Pak je automatisch al de goede 
afslag op Molenvliet?
,,Haha, de weg is vertrouwd, maar 
ik pak nu wel de afslag naar links, 
ja. Lekker op de fi ets. Dat voelt 
lekker.”

Roodbroek Patrick Zwart koos op gevoel voor de streepjes van de overkant
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Patrick Sleeuwenhoek:
supporter in de technische staf van SVW

Patrick Sleeuwenhoek (32) miste 
nóóit een wedstrijd van SVW, 
totdat er tijdens de coronaperi-
ode ineens geen fans meer wel-
kom waren langs de lijn. Sleeu-
wenhoek is echter niet voor één 
gat te vangen. Hij werd leider 
van het eerste elftal en draagt 
nu wekelijks zijn steentje bij aan 
de formatie van Tutu Ndona.

Tekst Tim Hartman
Foto Jan Noorlandt

Mocht je Sleeuwenhoek zoeken 
in het weekend, dan is de kans 
zeer groot dat hij omgeven is door 
grassprieten. Is het niet op Sport-
park Molenburg, dan is het wel in 
de Kuip. ,,Sinds 1998 heb ik een 
seizoenkaart van Feyenoord. Ik ben 
er altijd met thuiswedstrijden en ook 
bij enkele uitwedstrijden”, vertelt hij.

Tot het coronaseizoen 2019/2020 
was Sleeuwenhoek samen met 
Ronald Tukker een vast SVW-duo 
langs de zijlijn. Bij elke wedstrijd 
waren ze van de partij als trouwste 
fans van de streepjes. ,,Ronald was 
de fotograaf en samen deden we 
de wedstrijdverslagen. We gingen 
áltijd samen naar SVW. Maar ja, 
toen was er ineens geen publiek 

meer welkom. Ronald focuste zich 
toen meer op het hardlopen en ik 
werd gevraagd of ik tegen Roda 
Boys als leider wilde helpen zodat ik 
er toch bij kon zijn. Vervolgens heeft 
Tutu me gevraagd om er vast bij te 
komen als leider.”

Aardige pegel
En dus is Sleeuwenhoek nog altijd 
elke week van de partij bij het 
eerste elftal, een elftal dat hij zelf 
als voetballer niet bereikte. ,,In 1998 
ben ik begonnen met voetbal-
len bij SVW, maar je moet altijd 
kritisch naar jezelf kijken: ik was 
geen grootse voetballer. Ik begon 
als spits en naarmate de seizoenen 
vorderden ging ik steeds een beetje 
naar achteren. Ik had een aardige 
pegel in de benen, maar daar hield 
het wel mee op hoor. Ik kon altijd 
aardig meepraten over voetbal en ik 
heb het inzicht ook wel, maar het 
lichaam wilde daar nooit in mee. 
Daar moet je realistisch in zijn hè. 
Uiteindelijk ben ik in de B-junioren 
gestopt, omdat mijn elftal uit elkaar 
viel.”

Hoewel hij zelf stopte, nam hij nooit 
afscheid van SVW. ,,Lekker na de 
wedstrijd bij het eerste kijken, dat 
deed ik altijd al. Vanaf het seizoen 

2007/2008 heb ik geen enkele 
wedstrijd gemist. Ja, één keer een 
oefenwedstrijd trouwens”, zo biecht 
Sleeuwenhoek, de man van alle 
statistieken, met enig pijn in zijn 
hart op. 

Van al die wedstrijden die hij volgde, 
vormde vorig seizoen het absolute 

hoogtepunt: het kampioenschap in 
de tweede klasse. ,,In mijn eer-
ste voltallige seizoen promoveren 
naar de eerste klasse, dat was een 
groot hoogtepunt, ja. Als supporter 
zijnde kan ik me ook nog goed een 
Pinksterweekend herinneren waarin 
we onder Arie Schep eerst met 4-2 
verloren van GDC en vervolgens met 

0-5 wonnen waardoor we promo-
veerden naar de tweede klasse. Dat 
was ook een hele happening.”

Het doet Sleeuwenhoek veel deugd 
dat SVW de laatste jaren weer 
de lijn omhoog in heeft gezet na 
enkele tumultueuze jaren. ,,Een me-
ning wordt snel gevormd. Uiteinde-
lijk kreeg SVW een naam opgespeld, 
maar dat was niet altijd de schuld 
van de club zelf. SVW is een mooie 
maar moeilijke club, zeg ik wel eens. 
De club heeft veel trouwe vrijwil-
ligers en ik vind het prachtig dat de 
club weer positief in het nieuws is. 
Tutu heeft daar een groot aandeel in 
gehad. De club is tot rust gekomen 
en de resultaten helpen natuurlijk 
ook mee. Dan kan het ineens als 
een raket gaan. Met vorig seizoen 
als kers op de taart.”

Dat SVW dit seizoen in de eerste 
klasse speelt, vindt Sleeuwenhoek 
prachtig en volgens hem is het team 
van plan de huid duur te verkopen. 
,,Je ziet in wedstrijden dat wij zeker 
geen modderfi guur hoeven te slaan. 
We komen niet in de eerste klasse 
voor een B-rol. Als je ziet waar we 
vandaan komen, dan is dit al heel 
mooi meegenomen, maar we willen 
zeker een woordje meespreken.”

Daar staat hij dan: corona maakte hem van super supporter tot teammanager 
bij SVW

www.fraimworks.nl
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Business United GJS (BUG) is de businessclub van én voor 
GJS. We bestaan in 2023 15 jaar. De bijna vijftig leden van de 
businessclub steunen niet alleen de vereniging. Wij bieden onze 
leden een platform om zichzelf te profi leren en te presenteren 
aan de leden van de vereniging en uiteraard de eigen leden 
van businessclub zelf. Wij zijn opgericht om de vereniging GJS 
in de breedste zin van het woord te faciliteren. Dat doen we 
door bijvoorbeeld trainingsmaterialen aan te schaff en. Ook het 
buitenverkooppunt is door ons mogelijk gemaakt. Daarnaast 
ondersteunen we primair het jeugdbeleidsplan en het vrouwen- 
en meisjesvoetbal binnen de vereniging. De komende periode 
spannen we ons in om de noodzakelijke uitbreiding van het 
clubgebouw in 2023 mogelijk te maken. 

Wij doen méér dan alleen het ondersteunen van de 
vereniging. We bieden onze leden de gelegenheid om 

business to business te realiseren. Als Business United 
GJS, de naam zegt het al, bieden we een platform waarbij 
leden elkaar zowel zakelijk als in een ontspannen sfeer 
elkaar kunnen ontmoeten. Zo inventariseren we tijdens 
bijeenkomsten welke vragen er onder onze leden spelen? 

Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Daarmee streven we 
naar een meer zakelijk karakter van de businessclub. En dat 
gaat verder dan alleen contactgegevens uitwisselen. En een 
aantal keren per jaar een leuk event organiseren voor onze 
leden. Met ons succesvol initiatief van het businessontbijt 
creëren we een ontspannen setting waarbij leden vragen en 
ideeën uitwisselen. Leden stellen een voor hun relevante 
actuele vraag en andere leden bekijken op welke manier zij 
daar invulling aan kunnen geven. Gemiddeld een twintigtal 
ondernemers komen bij elkaar en een ieder presenteert zich 

op z’n eigen manier onder het genot van een heerlijk ontbijt. 
Naast het structurele karakter van deze bijeenkomsten, 
waarbij geprobeerd wordt om elkaar business te gunnen, 
blijven we uiteraard ook de leuke en gezellige ontmoetingen 
organiseren. We streven er naar om elkaar minimaal één keer 
per kwartaal te treff en. Met een meer zakelijk karakter hopen 
we meer leden aan de businessclub te kunnen binden. Door 
elkaar op zakelijk gebied beter te leren kennen, creëren we 
een mogelijkheid van business to business. Je ondersteunt 
met je onderneming daarnaast ook nog eens de grootste 
voetbalvereniging van Gorinchem. Door een grote variatie aan 
leden én netwerk zijn er altijd leden die jou als ondernemer 
kunnen helpen. Een kwalitatief sterke businessclub, daar 
streven we naar. Heb jij ook interesse in een lidmaatschap 
van de BUG bel met Ernö Kalmár (06-83792467) of stuur een 
e-mail naar business@gjs-gorinchem.nl.

BUSINESS UNITED GJS schot in de zaak

Business United GJS: For More Business

Jan SterkAlblasserwaard

houtenvloeren · parketvloeren
· Vinyl vloeren · Pvc vloeren

· Laminaat vloeren
Bestellen en bekijken

7 dagen per week 24 uur
per dag op laminaatxxl.nl

LaminaatXXL®

We zitten in Woon Experience Centre
naast de Carpetright

Spijksedijk 22B 4207 GN Gorinchem
Tel: 0183- 513861

Bestellen en bekijken 7 dagen per week
24 uur per dag op laminaatxxl.nl

Tegen inlevering van deze advertentie

BIJ AANKOOP VAN 30m2

PVC OF PARKETVLOER
5% KORTING OP DE 
TOTALE FACTUUR!
actie geldig t/m 7 maart 2014
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TA-XA-TIE

Aurtobedrijf van Muijlwijk
Sportlaan 1D, Schelluinen
Tel. (0183) 621 710

TOP DEALER
AWARD 2017

Autobedrijf van Muijlwijk
Schelluinen
Al bijna een kwart eeuw uw Kia-dealer
Voor Gorinchem en omstreken

Een familiebedrijf met
3 service van de hoogste graad
3 de nieuwste Kia modellen en
3 een uitgebreid assortiment aan occasions

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag  08.00 tot 18.00
Maandag t/m Donderdag  19.30 tot 20.30 
 s’avonds op afspraak

Zaterdag  09.00 tot 17.00 
Zondag  Gesloten (rustdag)

The Power to Surprise

TA-XA-TIE
Weten wat uw auto waard is?
Doe de gratis                       op www.kia-schelluinen.nl

0085818.pdf   1 13-7-2012   9:50:18
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Varkenmarkt 17 Gorinchem  
0183 689 191 - www.gelagh.nl

Molenstraat 26  Gorinchem 
0183 745 291 - www.lacubanita.nl

kom werken  
in de keuken

Job alert!

De keukenteams van ‘t Gelagh en La Cubanita  
zijn op zoek nieuwe collega’s!  

Kom jij ons helpen in de keuken en spoelkeuken?  
 

Loop voor informatie of sollicitatie bij ons binnen  
of stuur een e-mail naar info@gelagh.nl t.a.v. Marco Uijterlinde. 

Bellen mag natuurlijk ook.

Vanaf  
15 jaar

We zijn ook nog op zoek naar enthousiaste  
toppers in de bediening
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Voetbaldier Marten Boverhof:
‘Ik ben jarenlang student van het spelletje’

Na VVAC, HSSC’61 en Benschop 
is Marten Boverhof (37) nu coach 
van GJS. Hoe de jonge coach de 
profvoetbalwereld achter zich 
liet en bewust koos voor Sport-
park Dalem. ,,Die voetbalwereld 
is eigenlijk niet zo heel leuk.”

Tekst Tim Hartman
Foto Jan Noorlandt

Als kersverse coach van GJS heeft 
Boverhof in de eerste weken van het 
voetbalseizoen al meerdere keren 
zijn verhaal verteld. Vaak gaat het 
over dezelfde onderwerpen: hoe hij 
glansrijk de jeugdopleiding van PSV 
doorliep, goed omging met Ibrahim 
Afellay en blessures een einde aan 
zijn profvoetbaldroom maakte. ,,Ik 
praat daar zelf eigenlijk nooit over. 
Het is inmiddels al zo lang geleden. 
Het was een leuke tijd, maar als trai-
ner worden er heel andere dingen 
gevraagd. Ik vind het eigenlijk leuker 
om over GJS en over het hier en nu 
te praten.”

In plaats van over Ryan Babel, 
Hedwiges Maduro en Urby Ema-
nuelson, voormalig ploeggenoten 
in de jeugdelftallen van Oranje, 
praat Boverhof dus liever over Sjors 
Hendriks, Sjoerd Houdkamp en 
Raymon den Haan. Want hoewel hij 
nog niet zo lang geleden videoscout 
bij Brentford en FC Midtjylland was, 
koos hij deze zomer bewust voor 
Sportpark Dalem. ,,Ik vind het leuk 
met voetbal bezig te zijn, maar die 
voetbalwereld is eigenlijk niet zo 

heel leuk. Het is een zakelijke we-
reld. Ik vind mezelf een sociaal mens 
en ik wil ergens deel van uitmaken, 
direct invloed hebben. Een video-
scout is heel erg op zijn schermpje 
gefocust en hoewel ik veel met data 
bezig ben, wil ik naar buiten, met 
leuke mensen werken, spelers beter 
maken. Daar haal ik meer voldoe-
ning uit. En bij GJS was het gevoel 
meteen goed.”

De droom van vroeger om als 
voetballer prof te worden, heb je 
dus niet als coach?
,,Nee, ik wil lekker ergens werken 
waar ze de zaakjes goed op orde 
hebben. Vroeger had ik als voetbal-

ler ook grote plannen, maar je kunt 
beter naar het ‘nu’ kijken. Ik zou het 
leuk vinden om in de toekomst op 
Divisie-niveau trainer te zijn, maar 
de balans is nu in orde. Ik heb een 
gezinnetje en er zijn belangrijkere 
dingen dan het hoogste nastreven. 
Het voetbalspelletje is overal hetzelf-
de, alleen gaat het bij het ene team 
wat sneller dan bij het andere.”

Bij Brentford en FC Midtjylland 
was je veel met data bezig. Wat 
gebruik je daarvan bij GJS?
,,Zonder de jongens een stroom aan 
data mee te geven, probeer je ze er 
onbewust toch dingen mee te laten 
doen. Er is zó veel data beschikbaar, 

maar het is wel amateurvoetbal dus 
je moet zelf bedenken wat nut-
tig is voor die twee keer per week 
trainen. Het gevaar is dat je te diep 
in de data duikt. Dan denken spelers 
ook: wat doe je allemaal trainer? 
Die balans moet je vinden. De ene 
speler staat er meer voor open dan 
de andere. Dat is prima.”

Boverhof mag omschreven worden 
als een écht voetbaldier. ,,Een trai-
ner die jonge jongens wil inpassen 
en die energie wil toevoegen aan 
het team. Ik wil mijn eigen speel-
wijze erin brengen. Dat lukt niet 
binnen een maand dus ik heb veel 
zin om voor langere tijd aan de slag 
te gaan met een ploeg”, aldus de 
GJS-coach, die zijn inspiratie uit 
talloze hoeken haalt: de Duitse voet-
balschool, cursussen, Pep Guardiola, 
voetbalboeken, Erik ten Hag. Hij liet 
zelfs een docent van de TU Delft 
een dagje meelopen om z’n com-
municatieve vaardigheden onder de 
loep te nemen: ,,Ik ben jarenlang 
student van het spelletje en ik pro-
beer me op elk gebied te ontwikke-
len. Continu vraag ik mezelf af: wat 
doe ik en wat kan beter?”

Merk je dan ook al verschil bij 
jezelf met enkele jaren geleden?
,,Zeker! Soms denk ik: waarom 
deed ik dat vroeger zo? Op tactisch 
gebied, maar ook je manier van 
training geven. Een ander mooi 
voorbeeld: ik ben vrij rustig, maar 
een paar jaar geleden ben ik eens 
tekeergegaan tegen een scheids-

rechter. Toen heb ik wel gezegd: dat 
moet ik niet meer doen. Je moet 
kritisch zijn op jezelf, al werd die 
rode kaart wel geseponeerd.”

Raymon den Haan en Ruud Bos 
zijn ouder dan jij. Hoe ga je daar 
mee om?
,,Je moet dat altijd even aankijken. 
Ze kunnen altijd denken ‘wat voor 
koekenbakker hebben we hier?’ 
Maar als je ziet hoeveel energie zij 
erin leggen, dan vind ik dat heel 
knap. Er was me al verteld dat zij 
iconen zijn en dat is ook zo, mooi 
om te zien. Ik ben het ook gewend 
dat spelers ouder kunnen zijn. Als 
je normaal doet, zijn er ook geen 
problemen.”

Toch nog één vraagje over vroe-
ger: oud-ploeggenoten worden 
nu ook coach (Maduro) of analist 
(Afellay). Hoe kijk je daarnaar? 
,,Dat is leuk om te zien. Van som-
mige jongens verwacht je het wel, 
zoals bij Maduro. Afellay als analist 
had ik niet verwacht eigenlijk. Ik ken 
hem goed als persoon en hij is heel 
voetbalintelligent. Hij is realistisch en 
vindt het soms leuk om te provo-
ceren. Dat straatschoffi e zit er dan 
toch nog in. Hij moet soms ook rake 
dingen zeggen, want die talkshows 
willen kijkcijfers. Ik vind het altijd 
heel oppervlakkig hoe mensen over 
voetbal praten op televisie. Het is 
goed of slecht. Ik heb het wiel ook 
niet uitgevonden, maar er zijn maar 
weinig mensen die op tactisch ge-
bied echt de diepte in gaan.”

Trainer Marten Boverhof koos voor GJS omdat die club bij zijn profi el van 
een echte amateurclub past

‘Als ik door Ajax gebeld word, neem ik nog wel op’
Sjors Hendriks (28) is nog altijd 
speler van GJS. Waar vroeger 
zijn telefoon roodgloeiend 
stond, is het de laatste jaren 
rustig. ,,Het was steeds weer een 
vraagstuk voor mezelf. Wat wil 
ik? Daar heb ik wel elke zomer 
mee gestoeid.”

Tekst Tim Hartman
Foto Jan Noorlandt

Voetbalclubs in de regio probeerden 
hem elke zomer weer te verleiden 
om het rode GJS-shirt in te ruilen 
en ook regionale sportjournalisten 
konden altijd bij hem terecht voor 
wat quotes. Of het nu om GJS ging 
of om een zaalvoetbalderby tussen 
Jogadores CF en ZVG. ,,Ik vond het 
ook wel een beetje overdreven hoor, 
maar ik vond het niet zo erg. Altijd 
leuk om in de krant te staan. Nu is 
dat een stuk minder inderdaad. Ik 
zit nog steeds bij GJS en er komen 
jonge jongens door die veel interes-
santer zijn om te volgen.”

Hendriks is alweer aan zijn elfde sei-
zoen in GJS 1 begonnen. Nooit, zijn 
tijd bij FC Den Bosch daargelaten, 
trok hij andere clubkleuren aan dan 

het roodwit van GJS. ,,Ik had altijd 
zoiets: als ik ooit de uitdaging aan 
wil gaan en prestatief wil voetballen, 
moet dat voor mijn 25ste. Het was 
ook elke zomer wel een vraagstuk 
voor mezelf. Wat wil ik? Ga ik de 
stap maken? Daar heb ik elke zomer 
mee gestoeid. Quincy Bartens heeft 
het bijvoorbeeld wel geprobeerd en 
dat vond ik wel goed van hem. Je 
ontwikkelt je ook als mens. Na mijn 
25ste heb ik besloten dat ik gewoon 
voor mijn plezier wil blijven voetbal-
len. Als je prestatief gaat voetbal-
len, komt er ook meer bij kijken. Je 
hebt te maken met contracten en 
dus verplichtingen. GJS is gewoon 
een club die precies heeft wat ik 
zoek: een afwisseling tussen plezier 
en presteren. Ik heb nooit de druk 
gevoeld om alles uit mijn voetbalcar-
rière te halen.”

Binnen het veld is daar nooit wat 
van te merken geweest. Eenmaal 
binnen de krijtlijnen geeft Hendriks 
altijd tweehonderd procent. ,,Ja, dat 
zit er nog steeds in, ook op trainin-
gen. Ik zie voetbal als een serieuze 
hobby. Nu met een nieuwe trainer 
zie je ook weer dat het niet ‘lang 
leve de lol’ is. We willen onszelf als 

groep blijven ontwikkelen. Het is 
leuk als je elke week een beetje be-
ter wordt. Met Marten is dat weer 
een schot in de roos. Hij daagt je uit 
om over het spelletje na te den-
ken en zo zoek je elk seizoen een 

nieuwe uitdaging. Nu is dat weer 
om de jonge jongens in te passen.”

Eigenlijk bewandel je het 
Ruud Bos-pad.
,,Ik vrees dat mijn enkels het niet tot 

mijn veertigste gaan houden, haha. 
Ik vind het een eer om met Ruud 
vergeleken te worden hoor, maar 
we zijn ook weer totaal anders. Ik 
ben wel al heel jong in de rol als 
aanvoerder achter Ruud gekomen. 
Trainers gaven me het vertrouwen 
en dwongen me onbewust die rol te 
pakken. Ondertussen ben ik wel er-
varen en hoewel die nieuwe jongens 
me misschien wel zo zien, voel ik 
me nog geen ouwe lul.”

Elf seizoenen GJS alweer.
Hoe kijk je daarop terug?
,,Het hoogtepunt was dat we 
promoveerden naar de eerste klasse 
door NIVO Sparta na penalty’s te 
verslaan in de nacompetitie. Ruud 
zei toen al: ‘Je realiseert je nu nog 
niet hoe leuk het is om dit mee te 
maken’. Als je erop terugkijkt was 
dat inderdaad heel bijzonder. Dat 
we vervolgens in de eerste klasse 
bleven als degradatiekandidaat 
nummer één was ook mooi. We 
liepen op onze tenen en kregen het 
toch voor elkaar om erin te blijven.”

Kunnen clubs je nog bellen?
,,Als ik door Ajax gebeld word, 
neem ik nog wel op.”

www.cw.nl

Sjors hendriks: We willen onszelf als groep blijven ontwikkelen.
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‘Tegenstanders moeten met de staart tussen
de benen naar Het Bolwerk komen’

Damian Groenevelt keerde dit 
seizoen terug bij vv Woudri-
chem. De verdediger weet dat 
de mouwen meer dan ooit moe-
ten worden opgestroopt. Met 
een deels nieuwe groep moet 
handhaven in de tweede klasse 
mogelijk zijn.

Tekst: Wout Pluijmert
Foto: Jan Noorlandt

Woudrichemer Damian Groene-
velt, geboren in Gorinchem, stamt 
aan moederskant uit een Dordtse 
voetbalfamilie. Zijn opa kwam ooit 
in het betaalde voetbal uit voor 
Dordrecht’90. ,,Mijn oom zat bij 
FC Dordrecht. Zelf trapte ik bij vv 
Dubbeldam op heel jonge leeftijd 
voor het eerst tegen een bal.” Het 
gezin Groenevelt verhuisde toen 
Damian pas drie maanden was naar 
Dordrecht, maar keerde vier jaar later 
toch weer terug naar het vertrouwde 
Woudrichem. ,,Ik trok jarenlang op 
met spelers als Danny Schaap en 
Nick van Giessen. Ik combineerde dat 
met judo en in die sport ontwikkelde 
ik mij zodanig, dat ik in wedstrijden 
op landelijk niveau uitkwam.” Door 
een blessure moest hij afhaken op 
de ‘tatami’. Het voetbal prevaleerde, 
maar Groenevelt omschrijft zichzelf 
als een lastig ventje op het veld. ,,Als 

ik het bijvoorbeeld niet eens ben met 
arbitrale beslissingen, dan laat ik mij 
horen. Misschien niet correct, maar 
dat zit nu eenmaal in mij.” Hij weet 

dat hij voetballend geen topper is. 
,,Maar ik ga wel altijd voorop in de 
strijd en dat lijkt mij binnen een team 
ook heel wat waard.”

Damian Groenevelt, sinds kort busi-
ness developer bij Artifl ex, maakte 
even deel uit van de groep die in 
korte tijd de stap van de vierde 
naar de tweede klasse maakte. 
De boottocht naar Brakel voor de 
kampioenswedstrijd is legendarisch. 
Toch keerde Groenevelt voor vijf 
jaar terug naar het tweede elftal. De 
sportieve drang om bij een eerste 
elftal te gaan spelen bleef echter 
bestaan. Na een gesprek met de 
Brakel/Zuilichem Combinatie werd 
het zoals omschreven BZC’14. ,,Ik 
heb daar een goede periode gehad 
en er veel vrienden aan over gehou-
den. Een leuke club, die beslist een 
goede toekomst tegemoet gaat.”

Na die twee seizoenen besloot hij 
dus terug te keren naar het ver-
trouwde Bolwerk. Woudrichem kon 
door een aantal blessuregevallen met 
name achterin, wel een extra verde-
diger gebruiken. ,,Bovendien miste 
ik toch dat vertrouwde binnen mijn 
eigen stadje. De jongens waarmee ik 
ben opgegroeid. Ik herinner mij dat 
ik op 31 december bij Harjo Ruis in 
de tuin zat met Fred van Straten en 
Wilty Schaap. Zij hebben mij over-
tuigd dat ik moest terugkeren omdat 
er verdedigers nodig waren. Ik heb 
niet meteen beslist, maar heb toch 
de stap terug gemaakt.” 

Het is duidelijk dat Woudrichem een 
lastig seizoen tegemoet gaat. ,,Wij 
moeten knokken voor goede resulta-
ten. Mijn maatje Danny Schaap riep 
al in een interview dat de Woerkum-
se vechtmachine moet terugkeren. 
Daar sloeg hij de spijker op zijn kop, 
want zo ligt het precies. En ik heb 
er alle vertrouwen in dat het goed 
komt. Er wordt heel fel getraind en 
het vertrouwen is er binnen de spe-
lersgroep. Het Bolwerk moet weer 
die onneembare vesting worden, 
waar tegenstanders met de staart 
tussen de benen naartoe komen.”

Woudrichem neemt al wel na 
twee seizoenen afscheid van 
trainer Gerrie Schaap. De club 
liet het volgende persbericht 
uitgaan. ‘Woudrichem gaat 
voor het seizoen 2023-2024 op 
zoek naar een nieuwe trainer 
voor haar 1e elftal. In goed 
overleg is besloten het contract 
met de huidige hoofdtrainer, 
Gerrie Schaap, na dit seizoen 
niet te verlengen. Vanzelfspre-
kend hebben zowel Gerrie 
alsook het bestuur vertrouwen 
in het verdere verloop van de 
huidige competitie, waarbij 
het streven is om ons te hand-
haven in de tweede klasse’.

Het was een lange weg, maar nu is Alberto Klop 
klaar om bij Woudrichem aan te sluiten

EDITIE

VOETBAL IN DE REGIO

EDITIE

VOETBAL IN DE REGIO25 IN DE REGIO
29 november 2022 • pagina 15

www.madeby-elands.nl

Alberto Klop komt uit een echte 
voetbalfamilie. Zijn vader Ger 
Klop is oud-speler van Kozak-
ken Boys en bekend als trainer 
en scout van talenten. Klop jr. 
had bij RKC een grote toekomst 
voor zich, maar koos voor een 
terugkeer naar Altena. Nu is hij 
eindelijk fi t om bij Woudrichem 
aan te sluiten.

Tekst: Wout Pluijmert
Foto: Jan Noorlandt

Drie jaar geleden speelde 
Alberto Klop met zijn club 
Altena een thuiswedstrijd tegen 
Woudrichem. ,,Ik herinner mij 
het nog goed, want ik ging een 
duel aan met Dillis de Vries. Het 
ging goed mis. Ik hoorde mijn 
knie knakken en ik scheurde 
een kruisband bijna volledig af.” 
Klop verwijst wat dat betreft 
naar het kunstgras waardoor 
veel knieproblemen ontstaan. 
Een operatie was volgens artsen 
niet noodzakelijk. Een revali-
datie doorkruiste aanvankelijk 
zijn intentie om bij het Korps 
Mariniers toe te treden. Een jaar 
later doorliep hij een nieuwe 
test bij de mariniers wederom 
met glans en dat gaf aan hoe 

sterk die knie toch weer was. ,,Ik 
was superfi t. Ik liep in coopertes-
ten 3500 meter en dat zegt wel 
wat. Ik zou in april 2020 begin-
nen bij het korps, maar voelde 
toen al dat de knie instabieler 
was. Door corona liep de start bij 
de mariniers opnieuw vertraging 
op en de knie bleef gevoelig. 
Bij de eerste oefenwedstrijd, 
vorig seizoen met Altena, was 
het toch weer foute boel. De 
knie werd dik en schoot vol met 
vocht. ,,Eindelijk werd er wel 
een MRI-scan gemaakt. Duidelijk 
werd dat de kruisband volledig 
was afgescheurd en de meniscus 
was weg. Je krijgt dan voor de 
tweede kleer een klap. In januari 
2022 is er in de Bergman Kliniek 
een nieuwe kruisband ingezet, 
waarna opnieuw de revalidatie 
begon. Ik heb toen na al die 
tegenslag wel in een dip geze-
ten. Ik kreeg een mentale klap, 
maar ben gestart met optrainen. 
Het was weer een lange weg. 
Ik ging ook dagelijks naar de 
sportschool. Ik hoop toch eind 
november begin december voor 
Woudrichem inzetbaar te zijn.”

Zijn keuze voor Woudrichem 
heeft vooral te maken met 

het goede grasveld dat op 
Het Bolwerk ligt. ,,Ik ben klaar 
met dat kunstgras. Dat heeft 
mij al te veel ellende opgele-
verd. Die kunstvezel zorgt voor 
veel blessures, dus laat mij de 
meeste wedstrijden maar op 
gras spelen.” Bovendien was 
Klop, die naast Altena ook voor 
Sparta’30 uitkwam, gevleid 
dat hij een telefoontje vanuit 
Woudrichem kreeg. ,,Leuk dat 
Tim Saaman, waarmee ik bij RKC 

bij de jeugd speelde, contact 
zocht. Hij had een goed verhaal 
en legde uit waarom Woudri-
chem mij nodig had. Ik ben blij 
dat ik deze keuze heb gemaakt. 
Nee, het had absoluut niets 
te maken met de leegloop bij 
Altena. Dat speelde toen nog 
helemaal niet. Ik ben 27 jaar en 
de jaren die ik nog voetbal wil ik 
wel op redelijk niveau spelen.” 
Klop wil niet nog eens de fout 
maken die hij bij zijn opleiding 

bij RKC al eens maakte. ,,Ik was 
vijftien jaar toen ik voor het 
KNVB-jeugdteam in het district 
werd uitgenodigd. Het ging dus 
best aardig, maar ik vond het 
teveel worden. Vijf tot zes keer 
in de week naar Waalwijk. Ik 
was er opeens klaar mee. Stom 
achteraf, want dat heeft denk 
veel impact op mijn voetballoop-
baan gehad.” Bij terugkeer naar 
Altena stond hij ook in de eerste 
klasse meteen in het eerste 
elftal.

Zijn entree bij Woudrichem 
kan van belang zijn. De ploeg 
heeft door het stoppen van een 
aantal routiniers ingeleverd. Het 
begin van de competitie met 
drie nederlagen tegen clubs die 
geacht werden bovenin mee te 
gaan doen, waren bijna ingecal-
culeerd na het vertrek van Jaimy 
Goemaat, Danny van der Matten 
en de van een kruisbandopera-
tie herstellende Wilty Schaap. 
,,Onze doelstelling is om directe 
degradatie te ontlopen”, vertelt 
Klop. ,,Ik vind het bizar en 
eigenlijk veel te gek dat er naast 
drie degradanten ook nog eens 
drie clubs nacompetitie gaan 
spelen.”Alberto Klop is bijna klaar voor zijn start bij vv Woudrichem

Damian Groenevelt verliest luchtduel met GJS-icoon Ruud Bos

www.fraimworks.nl
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Fadelme Elonga werkte hard aan zichzelf en wil nu 
bij Schelluinen zijn kwaliteiten laten zien

Fadelme Elonga heeft in en rond 
Gorinchem al een aantal clubs 
gehad. Heel even leek hij dit sei-
zoen van GJS naar het Brabantse 
Altena te gaan, maar de oude 
liefde Schelluinen, dat naar de 
tweede klasse promoveerde, 
lonkte en kreeg zijn handteke-
ning. 

Tekst: Wout Pluijmert
Foto: Jan Noorlandt

Fadelme Elonga trapte bij Unitas 
voor het eerst tegen een bal en 
doorliep daar de jeugdopleiding. 
Hij debuteerde op 17-jarige leeftijd 
bij Unitas zaterdag 1 en sloot het 
seizoen daarop, in 2018, aan bij het 
eerste elftal. Een jaar later koos hij 
voor Schelluinen. ,,Op school zat 
ik in de klas bij mijn maatje Diego 
Kemp. Het leek mij leuk om eens sa-
men met hem in een team te voet-
ballen.” Het was het seizoen dat de 
ervaren trainer Philip den Haan in de 
winterstop vertrok. ,,Ik speelde daar 
nauwelijks, maar dat kwam vooral 
omdat ik last had van mijn knie. 
Er zat een scheurtje in mijn patel-
lapees. Ik heb zeven maanden met 
een brace gelopen en sporadisch 
mijn minuten in het eerste elftal van 
Schelluinen kunnen maken.”

Na een oefenwedstrijd met Schel-
luinen bij GJS werd daar duidelijk dat 
GJS-aanvaller Nordin El Hassani, ook 
een maatje van mij, naar LRC zou 
vertrekken. Kennelijk heb ik mij in die 
wedstrijd redelijk goed laten zien en 
na een gesprek met trainer Verbeek 
kwam die overstap rond. Hij gaf aan 
dat ik bij mijn entree bij GJS wel min-
stens tien kilo gewicht kwijt moest 

zijn. Ik ben ervoor gegaan, want GJS 
is wel tweede-klasseniveau en dat is 
wat anders dan wat ik gewend was 
bij Unitas en Schelluinen. Ik ben spits, 
moet veel bewegen, de aanname 
moet goed zijn en ik moet de bal 
vasthouden. Mijn sprongkracht was 
onvoldoende. Ik merkte aan alles dat 
ik te zwaar was.” Fadelme Elonga 
heeft na die knieblessure overigens 

in de laatste twee jaar heel hard aan 
zichzelf gewerkt. Door veel zelfdisci-
pline verloor hij 25 kilo lichaamsge-
wicht. ,,Nu krijg ik volop complimen-
ten. Ik zit op 23-jarige leeftijd met 
mijn lengte van 1.85 meter en een 
gewicht van 85 kilo redelijk goed. 
Ik ben afgetraind en topfi t. Na het 
verlies van al die kilo’s ben ik veel 
sneller geworden.” Hij volgde een 
studie sport- en bewegingscoördi-
nator en is nu buurtsportcoach in 
Utrecht en omgeving. Bij GJS startte 
hij in 2020 supergoed, scoorde uit 
bij De Zwerver, maar de competitie 
viel door corona al na vier weken stil. 
,,De begeleiding van fysiotherapeut 
Lennart van den Herik van Fysio PP 
was voor ons een groot voordeel. Hij 
zorgde ervoor dat wij fi t bleven.”

,,Bij GJS kreeg ik in het begin van het 
seizoen 2021-2022 echt wel mijn 
kansen. Toen icoon Ruud Bos terug-
keerde moest ik logischerwijs plaats-
maken, maar kreeg door het seizoen 
heen wel de nodige invalbeurten. 
Ik blijf echter altijd geloven in mijn 
kwaliteiten. Als ik hard werk en lever 
wat een ander niet kan brengen, dan 
wordt dat eens uitbetaald.”

Tijdens het trainingskamp in de win-
terstop van 2021-2022 maakte Ver-

beek mij duidelijk dat mijn rol bij GJS 
niet zou veranderen. Ik kreeg contact 
met Altena, dat mij graag wilde heb-
ben. Ik was er al gepresenteerd en 
heb ze nog geholpen met de komst 
van wat andere spelers.  Toch heb ik 
Altena afgezegd en aangegeven dat 
ik bij GJS zou blijven.” Maar opeens 
meldde zijn oude club Schelluinen 
zich. Omdat Menno Dekker naar 
Heukelum vertrok, zochten zij aan-
vallers. ,,Uiteindelijk was voor mij de 
keuze gemakkelijk, want Schelluinen 
ken ik als een mooie en warme club. 
Bovendien koos mijn vakantiemaatje 
Joost Haggenburg vanuit GJS ook 
voor Scalune.” Elonga zat in korte 
tijd even in een achtbaan. Hij had 
toegezegd aan Altena-trainer Richard 
den Ouden dat hij zou komen. 
Enkele weken later sprak hij met de 
nieuwe GJS-trainer Marten Boverhof 
over zijn toekomst, maar uiteindelijk 
werd het begin juni toch Richard van 
Gils de trainer bij Schelluinen.

In deze competitie noemt hij de 
resultaten van Schelluinen vooral wis-
selvallig. ,,Het zit ook niet altijd mee. 
Door vakanties en schorsingen waren 
wij niet altijd compleet. Natuurlijk 
wordt het heel lastig voor Schel-
luinen. Het is bizar dat er zes clubs 
kunnen degraderen.”

Fadelme Elonga breed lachend terug in de Schelluinen kleedkamer
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Goaltjesdief Jordi van Mill:
‘Ik vond mezelf nooit een spits’

Met Jordi van Mill (20) heeft Ar-
kel een jonge goaltjesdief in de 
gelederen. Met minstens vijftien 
goals hoopt hij zijn ploeg én 
zichzelf een dienst te bewijzen 
dit seizoen.

Tekst Tim Hartman
Foto Jan Noorlandt

‘Eigenwijs’. ‘Echt een mannetje’. 
‘Het is altijd lachen met Jordi’. Zo 
wordt Van Mill omschreven door 
zijn vrienden. Een beeld dat de 
twintigjarige spits wel herkent: ,,Ik 
zeg altijd wat ik denk. Soms moet 
ik misschien maar wijs mijn mond 
houden, maar ik kom vaak met een 
weerwoord.”
Op het veld laat de jonge kopsterke 
spits het liefst zijn voeten, én zijn 
hoofd, spreken. Vorig seizoen kwam 
hij bij het eerste elftal van coach 
Leon Elands en na zijn debuut tegen 
GJS maakte hij in het restant van 
het seizoen direct zes goals. Dat hij 
nota bene tegen GJS debuteerde, 
vond hij mooi. ,,Ik heb daar nog vier 
jaar in de jeugd gespeeld. Ik wilde 
het bij de D-pupillen hogerop probe-
ren. Uiteindelijk kreeg ik ineens een 
enorme groeispurt en had daardoor 
last van mijn knieën. Ik kon niet 
meer sprinten en dacht zelfs dat ik 
heel lang niet meer kon voetballen. 
Toen kwam ik bij GJS in de B2 en 

ben ik teruggegaan naar Arkel”, 
aldus de spits, bij wie de groeispurt 
pas op 1.97 meter stopte. 

Dat Van Mill makkelijk scoort, dat 
liet hij in het tweede elftal van Arkel 
al zien met aantallen boven de 
dertig goals. Toch was dat ook weer 
niet helemaal vanzelfsprekend. Tot 
vier jaar geleden was hij gewoon 
nog verdediger. ,,Ik stond in de 
Onder-19 pas voor het eerst in de 
spits. Bij GJS speelde ik altijd op het 
middenveld en bij Arkel heb ik heel 
lang centraal achterin gespeeld. Ik 

vond mezelf ook nooit een spits. 
Ik wilde liever achterin staan zodat 
ik de bal vaak kreeg en lekker kon 
opbouwen. Toen scoorde ik ooit 
eens in de Onder-19 vier keer in een 
wedstrijd en toen ben ik daar blijven 
staan. Als je scoort is het als spits 
ook heel leuk.”

Met zijn debuut in de hoofdmacht 
van Arkel was het grote doel bereikt 
voor Van Mill, die uit een echte 
voetbalfamilie komt. ,,Mijn moeder 
heeft gevoetbald bij Heukelum en 
Arkel en mijn vader heeft ook hier 

gevoetbald en bij het eerste elftal 
van Heukelum”, legt Van Mill uit. 
,,Het was altijd wel echt een doel van 
mijn vader en mijzelf dat ik het eerste 
zou halen. Mijn vader was altijd mijn 
beste vriend en hij ging altijd mee. 
Hij wilde heel graag dat ik in het 
eerste elftal zou komen. Helaas zie 
ik hem nu niet meer dus hij heeft 
me nog niet in het eerste elftal zien 
spelen, maar het voelde voor mij wel 
bijzonder om te debuteren.”

Inmiddels is Van Mill begonnen aan 
zijn eerste volledige seizoen in de 
Arkelse hoofdmacht. Een doelstelling 
voor het team vindt hij lastig te be-
palen, al is hij ambitieus genoeg om 
uit te spreken dat hij voor promotie 
wil gaan. Persoonlijk weet hij wel 
heel goed wat hij wil: ,,Als ik alles 
speel wil ik er zeker vijftien of twintig 
maken. Ik heb een weddenschap 
met een vriend die altijd komt kijken. 
Als ik meer dan vijftien goals maak, 
krijg ik een kratje bier. Dat moet wel 
te doen zijn, hoop ik. En als het niet 
lukt en we winnen alsnog alle wed-
strijden vind ik het ook goed.”

Van Mill moet ook wel scoren, want 
met Corné van Horik beschikt men 
op Sportpark Schoonzigt over nóg 
een echte goaltjesdief. ,,Dat geeft 
wel extra druk ja, want als ik niet 
scoor, staat hij er weer. Maar ik gun 

het Corné ook hoor. Hij staat nu op 
tien, achter me. Hij is een geweldige 
jongen en we weten precies van 
elkaar hoe we de ballen willen heb-
ben. Ik ben echt een spits die in de 
zestien moet komen en het laatste 
tikje geeft.”

Of hij als spits nog naar andere 
spitsen op televisie kijkt? ,,Nou, niet 
echt eigenlijk. Mijn favoriete speler 
is Lionel Messi, maar zo’n type ben 
ik niet echt”, zegt hij lachend.

Arkel kende dit seizoen na de 
degradatie naar de derde klasse nog 
niet de droomstart waarop gehoopt 
werd en ook Van Mill hoopt dat 
de goals snel zullen komen. ,,Het 
is even wennen, maar fysiek zet 
je snel stappen. Ik ben vrij lang en 
slungelig. Als je dan op de training 
tegen Wesley Swets staat, is dat 
even aanpoten. Maar ook mentaal. 
Vorig seizoen tegen EBOH had ik 
een enorm slechte middag en miste 
ik drie honderdprocentkansen. Zei 
een verdediger: ‘Jij bent de slechtste 
spits waar ik ooit tegen heb ge-
speeld’. Dan denk ik wel: ‘Houd je 
bek, joh’, maar je moet er mentaal 
boven staan. Inmiddels kan ik er om 
lachen. Eerst gingen mijn schouders 
meteen omlaag na een baalmo-
mentje, maar ik probeer steeds meer 
positief te blijven.”Als ik alles speel wil ik er voor Arkel 15 tot 20 per seizoen binnenschieten

www.cw.nl



Sport Medisch Adviescentrum
Midden-Rivierengebied 
Sportspreekuur, locatie Beatrixziekenhuis 

Blessurebehandeling • Gezondheidsklachten bij sport 
Preventief sportmedisch onderzoek • Deskundige begeleiding

Spreekuur:
Volgens afspraak op vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur.  
 
Groot sportmedisch onderzoek:  
Dinsdag- en woensdagavonden: Beatrixziekenhuis in Gorinchem  
 
De preventieve en gerichte sportmedische onderzoeken zonder fi etstest
kunnen ook tijdens de spreekuren overdag. 
 
Afspraak maken 
Voor een afspraak kunt u op vrijdag rechtstreeks bellen met het
Sport Medisch Adviescentrum. Zij zijn bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur 
via telefoonnummer (0183) 64 4671 of via de mail: sportgeneeskunde@rivas.nl.        www.smagorinchem.nl



Bij Sleeuwijk fl oreert het vrouwenvoetbal,
maar deden de mannen weer eens een stapje terug

Sleeuwijks voorzitter Edwin van 
der Poel is een van de langst 
zittende voorzitters bij een 
voetbalclub in het Rivierenland. 
Het eerste elftal deed een stapje 
terug, maar het vrouwenvoetbal 
en jeugdvoetbal binnen de club 
fl oreren.

Tekst: Wout Pluijmert
Foto: Jan Noorlandt

Van der Poel, directeur van GMB 
Civiel B.V. dat staat voor watervei-
ligheid & constructies en haven & 
industrie, is begin november precies 
tien jaar voorzitter van de qua 
volume grootste voetbalclub van de 
nieuwe gemeente Altena.

Op dat laatste terugkomend voelt 
het anders. ,,Voorheen waren wij 
onderdeel van de kleinere gemeente 
Werkendam. Nu moeten wij onze 
weg zoeken in dit grotere geheel. 
Wij, maar ook de politiek, moet le-
ren hoe het spel nu gespeeld wordt. 
Ik heb nu contactpersonen die uit 
een van de andere deelgemeenten 
komen. Zonder andere partijen 
tekort te willen doen, zijn de lijnen 
met bijvoorbeeld Altena Lokaal, 
waar onze eerste elftalspeler Ruben 
Siland bij betrokken is, erg kort. Die 
partij levert dan ook nog eens de 
wethouder van sportzaken. De con-
tacten met het CDA zijn eveneens 
uitstekend.”

Sportief gezien dobbert vv Sleeuw-
ijk met enige regelmaat tussen de 
tweede en derde klasse. Te klein 
voor het tafellaken en te groot voor 

het servet, wordt vaak gezegd. Het 
eerste elftal promoveerde in deze 
eeuw driemaal naar de tweede 
klasse, maar vloog daar even zo 

vaak weer uit. Van der Poel: ,,Ik 
maakte een jaar eerder de promotie 
mee, maar vorig seizoen werden wij 
laatste en dan ben je de terechte 
degradant. Vooral in de breedte was 
het niet goed genoeg. Wij misten 
binnen onze ploeg ook de ervaring 
die je bij andere tweedeklassers wel 
ziet. Ons jonge team heeft wel stap-
pen gemaakt, hoor, en dat komt ons 
dit seizoen van pas.”

Het vrouwen- en meidenvoetbal 
in Nederland blijft maar groeien. 
Sleeuwijk is op dat gebied al decen-
nialang toonaangevend in de 
regio en houdt dat ook vol. Vorig 
seizoen promoveerde het eerste 
vrouwenteam naar de eerste klasse. 
Hierdoor reist de ploeg onder meer 
langs clubs in Amsterdam, Haarlem 
en Zeeland. Het tweede vrouwen-
team van Sleeuwijk komt tegen alle 
standaardteams in de regio uit. ,,Ik 
vind het wel jammer dat die vrou-
wen niet de aandacht krijgen die 
zij echt wel verdienen”, stelt Van 
der Poel. ,,Dan heb ik het vooral 
over de ondersteuning van publiek. 
Waar bij ons eerste mannenteam 
toch honderden toeschouwers 
langs de lijn staan, moeten de 
vrouwen het met enkele tiental-
len doen. Wij als club hebben het 
vrouwen- en meidenvoetbal, dat 
bij ons dit jaar veertig jaar bestaat, 
als ondersteuning volledig op gelijk 
niveau staan.”

De trots van vv Sleeuwijk is de grote 
jeugdafdeling binnen de club. Het 
hoogste jeugdteam, JO19, komt uit 
in de hoofdklasse. Aan de onder-
kant is de groei van jeugdteams 
enorm. ,,Wat ik zo leuk vind is dat 
spelers en oud-spelers nu met hun 
kinderen bij ons als trainer of leider 
aan de slag gaan.” Van der Poel 
wijst op het effect van de groei van 
het aantal woningen in Sleeuw-
ijk. ,,Dat geeft jonge gezinnen de 
kans om hier op te groeien en daar 
profi teren wij als club zeker van. Wij 
hebben nu vijf tot zes teams bij JO7 
en dat is zo leuk om te zien.” 

Tegelijkertijd kijkt Sleeuwijk verder 
dan alleen de voetbalwedstrijden en 
de gevolgen van een balletje net wel 
of net niet over de lijn. Juist buiten 
de lijnen speelt de club een belang-
rijke rol in Sleeuwijk. ,,In dorpen is 
zo’n grote voetbalvereniging altijd 
belangrijk. Wij hebben door corona 
het sociale contact gemist. Die tijd is 
achter de rug, maar ook het voetbal 
komt niet tot rust, want nu is er 
het energieprobleem. Wij moeten 
onze tarieven in de kantine met tien 
procent verhogen in een tijd dat 
iedereen het al hartstikke moeilijk 
heeft”, verzucht Van der Poel. Eind 
november vond weer de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergaring plaats. 
Het bestuur ontkwam niet aan de 
vraag aan de leden om ook de con-
tributie te verhogen.

Voorzitter Edwin van der Poel al tien jaar voorzitter bij vv Sleeuwijk
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Ian van Wijk (25), captain van het
wekelijkse familie-uitje in Vuren 1 

Voetballen in het eerste elftal 
van Vuren lijkt soms op één 
grote familiebijeenkomst. Tal 
van broertjes spelen samen op 
het vlaggenschip van Vuren 
dat wordt aangestuurd door 
kapitein Ian van Wijk (25). De 
aanvoerder stuurt niet alleen 
broertje Ryan en neefje Pieter 
aan, maar neemt het gehele 
team op sleeptouw als motor op 
het middenveld.

Tekst Tim Hartman
Foto Jan Noorlandt

Ian moet er zelf ook altijd om 
lachen als hij op zaterdagmiddag de 
scheidsrechters ziet ploeteren bij de 
pasjescontrole. ,,Bas van der Vliet 
en Luuk van der Vliet, Bjorn Paul en 
Brent Paul, Tieme van der Vliet en 
Jente van der Vliet en ik met m’n 
broertje Ryan van Wijk en neefje 
Pieter van Wijk. En dan is mijn vader 
Jan van Wijk ook nog eens leider 
van ons elftal”, zegt Ian lachend. 
,,We zeggen ook vaak: ‘Ja, we heb-
ben een familie-uitje vandaag’. Dan 
zie je die scheidsrechters kijken… 
Bij elke naam zie je ze denken: ‘Hé, 
nog eentje!’. Dat is wel grappig, ja. 
Het is tekenend voor de club: een 

gezellig hecht clubje waar jongens 
uit het dorp komen voetballen en 
vervolgens hun broertjes ook weer. 
Dat vindt iedereen gezellig. Buiten 
de wedstrijden om gaan we ook 
goed met elkaar om.”

Broertje Ryan
Vuren moet het dan ook steevast 
hebben van de eigen jeugd, zoals 

Ian tien jaar geleden ook al door-
kwam bij het eerst elftal. ,,Zo zal 
het altijd blijven bij dit soort kleine 
clubjes. De jongens uit de jeugd 
trainen al vroeg mee en worden 
uiteindelijk ingepast. Nu zijn dat ook 
weer heel goede jongens. Zo ging 
het tien jaar geleden bij mij, daarna 
met mijn broertje en nu weer met 
mijn neefje.”

Ian vindt het ,,superleuk” om met 
zijn broertje te voetballen: ,,We zijn 
allebei heel gedreven. We staan ook 
samen op het middenveld. Ik als 
controleur, hij op tien. En nu ik niet 
meer thuis woon, is de voetbal nu 
ook de plek waar ik mijn broertje 
zie”, aldus Ian, die steeds praat over 
zijn ‘broertje’, ondanks het feit dat 
Ryan inmiddels twee koppen groter 
is. ,,Op z’n achttiende was hij al net 
zo lang. Toen werd het mijn kleine 
grote broertje. Hij is langer en snel-
ler dan ik. Ik moet het meer hebben 
van mijn tactiek. Één op één leg ik 
het dan ook nog weleens af tegen 
hem. Door zijn lengte heeft hij ook 
wat blessures gehad, maar sinds 
enkele weken is hij weer terug.”

Ian is alweer bezig aan zijn vierde 
seizoen als aanvoerder van Vuren, 
waar hij de schakel tussen verdedi-
ging en aanval moet vormen. ,,Ik 
ben van het neerzetten en coachen. 
Daardoor ben ik denk ik ook aan-
voerder geworden. Iedereen was het 
er volgens mij ook wel mee eens”, 
zegt hij lachend.

‘Moeten we je brengen?’
Als captain die nauwelijks blessures 
heeft, verzamelde Ian al zo’n twee-

honderd wedstrijden voor het eerste 
elftal van Vuren. Als het aan hem 
ligt, komen er nog honderden bij. 
,,Als er iemand gebeld wordt door 
een andere club, maken we daar 
altijd een grapje over. ‘Moeten we je 
brengen?’, zeggen we dan. We ho-
pen ieder jaar weer dat iedereen bij 
elkaar blijft. Is het nou ergens anders 
echt beter? Dat trek ik wel in twijfel. 
Zelf kap ik dat soort dingen snel af.”

Van alle wedstrijden was Zuilichem-
uit in 2017 het ultieme hoogtepunt: 
,,De promotie naar de derde klasse, 
dat was mooi, ja.” Toch scheelde 
het niet veel of er was vorig seizoen 
nóg een hoogtepunt bijgekomen. 
Naar de tweede klasse zelfs. ,,Met 
een eindspurt plaatsten we ons 
nog voor de nacompetitie. ‘Vuren 
naar de tweede klasse!’, grapten 
we steeds. Héél vroeger hebben 
ze dat gespeeld volgens mij, maar 
we wisten dat het daarin niet echt 
leuk zou worden voor ons. In de 
nacompetitie bleek wel dat de derde 
klasse prima is voor ons. We moeten 
zorgen dat we lekker in deze klasse 
blijven. Voor mij is een seizoen 
niet minder geslaagd als we geen 
nacompetitie voetballen. Gewoon 
lekker voetballen.”

Ian van Wijk zal echte familieclub vv Vuren nooit omruilen voor andere club

www.fraimworks.nl



Edisonweg 1 - 4207 HE Gorinchem Tel.: 0183 - 628888 - Fax: 0183 - 628182
www.multi-instruments.nl - info@multi-instuments.nl

• Instrumentation
• Manufacturing
• Analytical

Productie, assemblage, testen, 
ontwerp en verkoop van:

✔  Industriële instrumentatie
✔  Instrumentbehuizingen en accessoires
✔  Hoge druk naaldventielen en kranen-

blokken
✔  Serie componenten en producten
 geproduceerd uit hoogwaardige
 roestvast staalsoorten
✔  Vlambewaking, branderbesturing-
 en ontstekingssystemen
✔  Wateranalyse monstervoorbereiding
 en meetsystemen
✔  Complete Emissie Monitoring Systemen

 Haarweg 2-c    4212 KJ Spijk    Tel.0183-619517

info@royalshadow.nl    www.royalshadow.nl (  in tuincentrum RANZIJN)

‘‘Uw zonwering en Rolluik Specialist’’ 

Woensdag 13.00-17.30
donderdag 13.00-17.30

Vrijdag  13.00-17.30
Zaterdag  10.00-15.00

Openingstijden

Kom naar onze showroom of bel 0183-619 517.

buitenzonwering

rolluiken

horren

markiezen

binnenzonwering

terrasoverkappingen

dakvensters

montage / onderhoud

inloopkasten

schuifdeurkasten

pvc Vloeren

zonnepanelen

 

Luxe 
trapstoffering
Incl. Tapijt, Rubber 
ondertapijt en Trap stofferen.

Uitgaande van een dichte trap 
van 13 treden excl. zijkanten.

Kwekelstraat 16 – Gorinchem (naast Multivlaai) – Tel. 0183-689411
www.woonstylinggorinchem.nl

GorinchemGorinchem

PVC vloer
Duurzaam, levensecht, onverslijtbaar, 

geluidsreductie, warmte-isolatie.

incl. egaliseren en geheel verlijmen.

499,- 

Vanaf 59,95 per m2 

per trap 

Plissé 
hordeur
In 4 kleuren leverbaar incl. meten 
+ montage

Vanaf 275,- 

Spetterende nazomeracties!Spetterende nazomeracties!

WOUDRICHEM - Woudrichem heeft een 
kledingplan ontwikkeld waarbij alle voet-
ballers, van jong tot oud inclusief de mei-
den en de dames, hetzelfde tenue dragen. 
Daarnaast krijgen zij een trainingspak en 
een tas. Uniformiteit dus op Het Bolwerk, 
waar toch al een frisse door de club wind 
waait. 
De aankleding van de teams gebeurt gefa-
seerd. Dit seizoen zijn de zeven senioren-
teams aangekleed. Volgend seizoen is de 
bovenbouw van de jeugd aan de beurt. In 
het derde jaar volgen alle pupillenteams. 
Voorzitter Wim Schaap: ,,Een bijzonder, 
maar ook kostbaar plan dat wij eerst aan 
de leden hebben voorgelegd. Het fi nanciële 
plaatje moet immers wel kloppen. De spe-
lende leden dragen wat bij.” Voor de A- en 
B-selectie is wat extra’s gedaan. Zij hebben 
een uittenue in de kleuren van Manchester 
City en ontvangen presentatiepakken om 
tijdens de wedstrijddagen te dragen. De 

club heeft goede afspraken kunnen maken 
met LF-Sport uit Werkendam, waarvan 
voormalig Woudrichem-speler Leon van 
Loon eigenaar is. De trainingspakken zijn 
geschonken door De HypotheekWeter uit 
Gorinchem.

Woudrichem onttrekt zich niet aan zijn 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Schaap: ,,Vorig jaar juni is Richard Verhoe-
ven, een spelend lid van ons, aan een hart-
stilstand overleden. Hij was pas 19 jaar. Wij 
hebben besloten om wat voor de hartstich-
ting te gaan betekenen. In de zomer is er 
tijdens de wedstrijd tegen RKC door Henny 
Verhoeven, de moeder van Richard, met 
een groepje gecollecteerd en hebben wij 
1100 euro kunnen overmaken. Het is de 
bedoeling dat wij periodiek dergelijke acties 
organiseren. Tevens dragen de spelers van 
alle teams op de linkermouw van het thuis-
tenue het logo van de hartstichting.” 

Uniformiteit op Het Bolwerk
(Advertorial)

Vlietskade 1701, 4241 WJ  Arkel  |  +31 (0)6 184 811 69
info@coenraadsstofferingen.nl  |  www.coenraadsstofferingen.nl

Showroom geopend op woensdag t/m vrijdag van 09.00  - 17.00 uur
Andere dagen van de week op afspraak!

Vloerbekleding
en raamdecoratie
• PVC vloeren
• Tapijt
• Laminaat
• Vinyl
• Binnen zonwering
• Egaliseren
• Trap stofferen
• Raamdecoratie

Nieuwsgierig geworden naar onze mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op of kom eens langs bij:

Altijd
de beste
prijs!

Maak een keuze uit een van onze heerlijke vis- en vleesgerechten,
zodat u met een voldaan gevoel kunt genieten.

Grote Markt 29
Gorinchem
Telefoon 0183 - 630501

7 dagen per week geopend

www.degasterij-gorinchem.nl

Sfeervol eten aan
  de Grote Markt!



Marcel de Groot tempert favorietenrol Herovina
Herovina kende een droomstart in 
de vierde klas. De eerste wed-
strijden waren de bewoners van 
sportpark De Kol niet te verslaan. 
In de topper tegen Groot-Ammers 
werd onlangs voor het eerst 
verloren.

Tekst Theo Sprong
Foto Jan Noorlandt

“Maar het gaat niet vanzelf. Uit er-
varing weet ik dat elke tegenstander 
moeilijk is”, trapt de 39 jaar geleden 
in Ameide geboren oefenmeester af.

“Tot mijn zeventiende heb ik in 
‘Termei’ gewoond en daar ook in de 
jeugd gevoetbald. Toen we verhuis-
den naar Vianen, werd ik lid van 
Brederodes. Dat was wennen en niet 
alleen omdat we ook op zondag 
mochten voetballen. Een mooie tijd. 
Ik heb nog een jaartje bij FC Houten 
op een iets hoger niveau gespeeld 
om snel terug te keren naar de geel-
groenen. Door onwillige knieën was 
het echter voor mij op jonge leeftijd 
einde oefening.”
Als jeugdtrainer bleef Marcel betrok-
ken bij het spelletje. “Samen met 
hoofdtrainer Marcel Akkerman 
kwam ik ook weer in aanraking met 
het seniorenvoetbal. Niet alleen in 

mijn eigen stad, maar ook bij buur-
man Focus’07 uit Culemborg. Ik nam 
daar zitting in de voetbaltechnische 
commissie.”

IFC
En toen kwam Herovina. “Dat is nu 
ruim een jaar geleden. Wij hadden 
een mindere start, dan nieuwkomer 
en topfavoriet IFC. Uiteindelijk ging 
het na de winterstop pas echt lopen 
en eindigden we keurig op plek 5. 
Helaas net niet genoeg voor de 
nacompetitie.”

Toch kijkt Marcel tevreden terug op 
het voorbije seizoen. “We hebben 
veel jeugd laten overkomen en bij 
een club als Herovina, die altijd mee-
doet om de prijzen, moet dat ook 
kunnen. Het clubbelang is wel ge-
diend met een gezonde mix van jong 
en oud. Het is natuurlijk prachtig 
dat een Rick Bakker en Tim van Vliet 
aan de deur kloppen. Verder ben ik 
blij met Senna Zwamborn, toch wel 
lekker een voetballer met enige BVO-
ervaring. Daarnaast is de ervaring 
van Kevin Steenbruggen en Rick de 

Joode meer dan welkom. Dertigers, 
maar uitstekend passend in de jonge 
groep. Waar ook inmiddels gelou-
terde jonkies als Koen de Ridder en 
Jesse van Vliet hun vlieguren al heb-
ben gemaakt.”

Dure punten
Een talentvolle, maar ook gelouterde 
spelersgroep. Het wordt dan ook 
tijd om een stapje hoger te gaan 
proberen. “We zijn nog maar net 
onderweg en staan waar we staan. 
Ik ben blij met de punten, die zitten 
alvast in de tas. Maar we moeten er 
wel keihard voor blijven werken. In 
deze klasse moet je geen onnodige 
punten laten liggen. Dat hebben 
we vorig jaar gezien. Met twee keer 
verlies tegen Leerdam Sport en een 
nederlaag tegen Noordeloos. Dat 
bleken achteraf negen dure punten 
te zijn geweest”, herinnert Marcel 
zich nog maar al te goed.

“De basis ligt op het trainingsveld. 
Overigens snap ik ook best dat een 
speler niet altijd zin heeft om te 
trainen. Als je heel de dag met je 
werkschoenen in de klei gleuven 
hebt gegraven en een aantal keren 
bent nat geregend… Ja, dan moet je 
wel even moed verzamelen om op je 
fi etsje naar de club te rijden.”

Snipperavondje
Af en toe doet Marcel danook 
een oogje dicht als een speler een 
snipperavondje pakt. “Daar ben ik 
duidelijk in. Onder de strikte voor-
waarde dat er zaterdagmiddag wel 
arbeid wordt verricht. Zolang er een 
klik is, begrip en acceptatie is vanuit 
de groep. Ik ben een ‘mensenmens’ 
en heb daarom communicatie hoog 
in het vaandel staan”, knipoogt de 
accountmanager in bouwmaterialen.

Spiegelfeest
Plezier maken is een belangrijke drijf-
veer. Maar nà de wedstrijd. “Onlangs 
verliep een wedstrijdje tegen SVS’65 
iets minder soepel. Mijn spelers en 
ook de tegenstander waren met hun 
hoofd al bij het Spiegelfeest in het 
Lingebos. Schijnbaar het uitje van het 
jaar. Dat biertje in die tent is leuk om 
naar uit te kijken, maar nog niet om 
half drie.”

Marcel kan er, zeker na de nipte 
winst, om lachen. “Voor ASH hoef ik 
ze niet te motiveren, tegen ploegen 
als Beesd en Rhelico ligt dat anders. 
Jammer dat we in de topper de 
punten aan Groot-Ammers moes-
ten laten, dat nu een puntje meer 
heeft.”

Marcel de Groot gaat voor een gezonde mix van jong en oud
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Vakmensen krijgen alle 
 ruimte bij All-Om 

OOK VOOR 
ZZP

All-Om is al sinds 1990 werkzaam als geselecteerd montage- en  
installatiepartner voor o.a. Ikea. Door onze vakkennis en kwaliteit wordt  
het steeds drukker bij All-Om en zijn wij 

Heb jij zin in een baan bij een solide bedrijf waar je alle vrijheid hebt  
om lekker met je vak bezig te zijn? 
Mail dan je sollicitatie t.a.v. Mariska Schrijver naar info@all-om.nl. 
 
Meer info: www.all-om.nl 

altijd op  
zoek naar  
vakmensen 
Op dit moment is er plaats voor een keuken inmeter, 
een keukenmonteur, een servicemonteur en een  stukadoor.

www.cw.nl



De Bogerd
g e m e e n s c h a p s h u i sg e m e e n s c h a p s h u i sg e m e e n s c h a p s h u i s

van de Lingewijkvan de Lingewijkvan de Lingewijkvan dedé huiskamer

Kijk voor ons actuele programma op onze website www.stichtingdebogerd.nl 

W. de Vries Robbéweg 100 | 4206 AN Gorinchem | T (0183) 820 284

Havendijk 6, 4201 XA Gorinchem 
0183-630030 
info@koster-makelaardij.nl

www.koster-makelaardij.nl

• Verkoop
• Aankoop

• Nieuwbouw 
• Taxaties 
• Verhuur

Dé woningmakelaars van 
Gorinchem zijn op zoek 

naar úw woning!

Ook snel en vakkundig uw 
woning verkopen? Bel ons voor 

een gratis waardebepaling 
of een verkoopadvies.

SCOREN MET 
LOGISTIEK VASTGOED?

H O U S E     P R O J E C T     C L U B     R E S TA U R A N T     H O T E L     M A R I N A

H O U S E     P R O J E C T     C L U B     R E S TA U R A N T     H O T E L     M A R I N A
HOUSE   PROJECT   CLUB   RESTAURANT   HOTEL   MARINA

BURGSTRAAT 2-B   l   GORINCHEM
WWW. VROONMEUBELSTOFFERING.NL

TELEFOON 0183 - 633 188

www.romanovoetbalschool.nl

Wij maken jonge spelers
aantoonbaar beter en we laten
ze met meer fl air voetballen!
Volg gerust een gratis proeftraining
en ervaar de methode. 

Wij geven ook keeperstrainingen.

Belangstelling: 
Stuur een mail naar romanocalor@hotmail.com 
Bellen kan ook: 06 – 48 86 46 16
Raadpleeg ook de site voor alle andere activiteiten.



Rudy Schrijver een echte roodbroek op de zaterdag
Met zijn 24 jaar is Rudy Schrijver 
inmiddels een meer dan vaste 
waarde bij vierdeklasser Unitas. 
De thuisnederlaag tegen Sv 
Noordeloos ziet de middenvelder 
als een negatieve uitschieter.

Tekst Theo Sprong
Foto Jan Noorlandt

“Klopt, want we willen gewoon 
direct promoveren en dus is de am-
bitie duidelijk; we moeten kampioen 
worden”, aldus een zelfverzekerde 
Rudy.

Opa Koos
Aanvankelijk leek de in Gorinchem-
Oost opgegroeide en daar nog altijd 
woonachtige Bliek lid te worden 
bij GJS. “Mijn tweelingbroer Elroy, 
6 minuten jonger, wilde eerder op 
voetbal. Het tenuetje van GJS was 
al gekocht door mijn ouders, maar 
onze opa Koos stak er persoonlijk 
een stokje voor.”

Koos de Witte is een echte rood-
broek, voetbalde een blauwe 
maandag op Molenvliet en zag zijn 
kleinkinderen maar al te graag bij 
Unitas spelen. “We begonnen bij de 
F-jes en hij is onze grootste fan. Elke 
zaterdag is hij present. Nog steeds 
staat hij langs de lijn.”

Rudy voetbalde niet altijd met zijn 
broertje. “In het eerste jaar van 
onze lichting stond ik een elftal 

hoger, met de oudere jongens. Een 
seizoen later werd ik steevast weer 
herenigd met Elroy en dat was een 
stuk makkelijker voor mijn ouders, 
want dan hadden ze maar één 
wedstrijd te bezoeken. Opa maakte 
het niet uit.”

De Schrijver Twins voetballen 
vandaag de dag niet samen. “Elroy 
voetbalt meer voor de gezelligheid 
en speelt in het tweede van Unitas 
zaterdag. Ik niet, al vanaf mijn 
zeventiende maak ik speelminuten 
in het eerste. Ik debuteerde onder  

trainer Richard van Gils en gelijk 
promoveerden we naar de derde 
klas. Om een seizoen later weer te 
degraderen, dat was wel jammer.”

Piano
Al weer enkele seizoenen acteren 
de zaterdagvoetballers in de vierde 
klas. Na twee Coronavoetbaljaren, 
werd het laatste voetbalseizoen wel 
afgemaakt. “Die Coronatijd was wel 
even wat anders. Ik ben altijd met 
voetbal bezig en kijk ook vaak naar 
een wedstrijd. Ik moest echt schake-
len en had veel tijd over. Ik heb zelfs 
een piano gekocht.”

Gelukkig werd er vorig seizoen dus 
weer gevoetbald. “Het liefst speel 
ik op het middenveld, op 6 of 8. 
Maar afgelopen jaar heb ik op ‘alle’ 
posities gespeeld, behalve als doel-
man. Onze trainer Othman Boucha-
ten was aan het experimenteren. 
Succesvol, want we behaalden de 
nacompetitie. Helaas was Oss te 
sterk.”
 
Voor dit seizoen zijn de ambities 
overduidelijk. “We willen kampioen 
worden. Van IFC hebben we geen 
last meer, die waren veel te sterk. 
De top is nu breder. Ik verwacht dat 
we samen met Herovina, Asperen, 
Peursum en Groot-Ammers gaan 
meedoen om de prijzen. Jammer dat 
we onlangs thuis tegen Noordeloos 
een negatieve uitschieter hadden. 
Een stugge ploeg, waar we niet 

graag tegen spelen. Wij zijn meer 
technische voetballers, die doorgaans 
op ons eigen kunstgras goed uit de 
voeten kunnen”, weet Rudy.

Richting de winterstop staan de 
wedstrijden tegen de regelrechte 
concurrenten voor promotie op 
het programma. We verloren uit 
van Groot-Ammers, maar gaan ons 
kranig weren tegen Herovina en 
Peursum. “Ervaren ploegen en om-
dat wij een relatief jong elftal heb-
ben, zijn dat serieuze testcases. We 
willen stabiel worden, maar met 
een paar zeventienjarige talentjes 
valt dat niet altijd mee. Met mijn 
24 jaar ben ik een van de ouderen 
op het veld. Van mij wordt nu al de 
rol van vroeger een Martin Bos en 
andere ervaren spelers gevraagd. 
Maar ik heb alle vertrouwen in de 
jeugd. De stap naar de zondag af-
deling, acterend op het niveau van 
de Derde Divisie, is groot. Maar op 
termijn moeten enkele jeugdspelers 
aan de deur van de zondag kunnen 
en ook durven kloppen.”
 
Voor Rudy zal dat niet meer haalbaar 
zijn. “Klopt, van mijn generatie heeft 
keeper Owen Verduijn de meeste 
kwaliteiten. Helaas zat hij ‘s zondags 
meer op de bank dan dat hij keepte. 
Des te fi jner dat Owen weer bij ons 
onder de lat staat. Samen met Job 
Lanting, Brandon Markham en Boaz 
Helderman voetbalvrienden van het 
eerste uur”, besluit Rudy.

Rudy met opa Koos, zijn trouwste supporter vanaf de pupillen
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‘Die punten gaan heus wel komen in Spijk’
Dit seizoen staat Menno Beuse-
kamp voor het eerst op eigen 
trainersbenen. Onderaan de 
Zuiderlingedijk traint hij vierde-
klasser SVS’65. 

Tekst Theo Sprong
Foto Jan Noorlandt

“Het bevalt tot nu toe uitstekend. 
De resultaten vallen een beetje 
tegen, maar daar zit ik niet over 
in. De voorbereiding was goed en 
ook de eerste competitiewedstrijd 
boekten we een ruime overwin-
ning op Beesd. Daarna speelden we 
tegen Groot-Ammers en Herovina, 
toch titelkandidaten in onze klasse. 
Van die ploegen verliezen is geen 
schande, wel van Peursum. Geen 
wonderploeg, maar uiterst effectief 
met twee rake schoten op doel”, 
sipt Menno nog enigszins.

Een paar kilometer zuidelijker trapte 
de Gorcumer voor het eerst bij GJS 
tegen een bal. “Tot mijn 23e en 
toen stapte ik over naar SVW. Drie 
jaar later vertrok ik naar Heukelum. 
In mijn laatste seizoen wist trainer 
Marco Verbeek (nu Sliedrecht – TS) 
mij zo gek te krijgen om mijn eerste 
trainersdiploma te halen. Inmiddels 
heb ik UEFA B ook op zak.”

Schelluinen
Menno hing de kicksen aan de 

wilgen. “Bij het Dordtse Oranje Wit 
werd ik assistent van stadgenoot 
Faysal Kadi Wahabi. Mijn Gorcumse 
vriendengroep was ik niet vergeten 
en met z’n allen voetballen was 
mijn droom. We kwamen samen bij 
Schelluinen en beleefden een fan-
tastisch voetbalseizoen. Niet in de 
sterkste derde klas, maar we werden 
wel kampioen. De blauwwitten 

voetballen nu in de tweede klas. Ja, 
zonder mij…”

En dat was eigenlijk niet de bedoe-
ling. “Richard van Gils had nog een 
contract voor dit seizoen. Ik had 
graag nog een jaartje meegelopen 
om dan het stokje over te nemen. 
Jammer dat Schelluinen die kans 
heeft laten lopen, want ik had er 

wel zin in. Er is nooit met mij en 
over mijn plannen gesproken. Dat 
was in november, ik besloot rond 
te kijken en toen kwam SVS’65 op 
mijn pad.”

Groepsproces
In de lijn van Schelluinen vervolgt 
Menno zijn loopbaan als trainer. 
“Ik geloof in het groepsproces. Niet 
voor niets ben ik begonnen met een 
grote groep van 28 spelers. Door 
blessures en andere redenen is de 
selectie al geslonken tot 22 man. 
Nog is het krap, niet voor niets heb 
ik de al twee jaar gestopte Jelle de 
Poorter en John Wijnbelt een paar 
keer opgeroepen. Helaas kan ik nog 
niet volledig beschikken over Willem 
Looijen. Als mister Spijk is hij perfect 
te gebruiken in en buiten het veld.”
 
Voor de Spijkse goalgetter van ook 
LRC Leerdam, Kozakken Boys, Ste-
DoCo en NIVO Sparta gaan de jaren 
ook tellen. “Willem heeft zoveel 
last van zijn knieën, niet eens zijn 
banden maar vooral een onwillige 
meniscus hield hem tot voor kort 
langs de kant. Voorzichtig maakt hij 
weer minuutjes. Natuurlijk heeft hij 
het ook druk met zijn schildersbe-
drijf, dat hij samen met zijn voetbal-
maatje Marvin Westerduin runt.”
De naam van de robuuste verdediger 
is gevallen. “Marvin is mijn assistent 
en wil ook het trainersvak in. Maar 

ook hij is vaak afwezig voor verschil-
lende schilderklussen. Gelukkig zijn 
Marvin en Willem er vaak op de 
laatste training van de maand, als we 
een onderlinge partij opzetten en na 
afl oop lekker een biertje met een ge-
braden kippetje doen in de kantine.”

Gezelligheid staat hoog in het 
vaandel aan de Spijkse Kweldam, 
maar kent ook zijn grenzen. Of niet 
Menno? “Zeker, want van die drie 
rode kaarten tegen Groot-Ammers, 
Peursum en Herovina baal ik nog 
ontzettend. Ik wil niet spreken van 
ongedisciplineerd gedrag, maar het 
waren geen slimme overtredingen. 
Je benadeelt niet alleen jezelf, maar 
ook je team. Terwijl er alles wordt 
gedaan om de faciliteiten bij de club 
te verbeteren.”

Menno legt uit. “De fysieke gesteld-
heid van spelers, ook op ons niveau, 
is heel belangrijk. Dat heb ik vorig 
seizoen bij Schelluinen gezien. Toen 
er in de beslissende slotfase werd 
gewonnen van het beter voetballen-
de BLC en het lang ongenaakbare 
GVV’63. Ik ben dan ook blij met 
de in Spijk geplaatste zeecontainer, 
die we hebben ingericht als ruimte 
voor onze twee fysiotherapeuten. 
Op termijn moet deze investering 
zich gaan terugbetalen, want ik ben 
ervan overtuigd dat we binnenkort 
heus wel punten gaan pakken.”

Menno Beusekamp doet er alles aan om de faciliteiten bij SVS’65 te 
verbeteren

www.fraimworks.nl
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