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Voetbal in de regio is ook online te lezen op www.madeby-elands.nl

Made By Elands wenst u
prettige feestdagen
en een sportief maar
vooral gezond 2021!



vanekerenkuiper.nl
info@vanekerenkuiper.nl

0183 67 29 92

Dalem-Gorinchem
0345 63 21 00

Leerdam

Van Ekeren Kuiper is er voor je om je te helpen bij 
alle belangrijke beslissingen in het leven. Voor de 
verzekering van je meest dierbare bezittingen, voor de 
aankoop van je droomhuis en voor een goed verzorg-
de oude dag. Van Ekeren Kuiper is er voor ’t leven. 
En Van Ekeren Kuiper is er óók voor het voetbal in de 
regio!

De makelaars van Van Ekeren Kuiper begeleiden je bij 
de aan- en verkoop van je huis. De adviseurs van Van 
Ekeren Hypotheken en Verzekeringen maken het fi nan-
cieel mogelijk. Zij regelen je hypotheek, maar zorgen 
er ook voor dat je goed verzekerd bent, al vanaf je eer-
ste scootertje. En ze nemen samen met jou je fi nanciële 
toekomst door, zodat die voor alle levensfasen tot in de 
puntjes geregeld is.

Voor ‘t leven
Voor ’t leven. De onlangs gepresenteerde nieuwe slogan 
en huisstijl kwamen voort uit brainstorms van Van 
Ekerens eigen medewerkers die daarvoor ook klanten 
interviewden. Die eerste verzekering, de hypotheek, 
samenwonen en scheiden, de verzekeringen voor je 
eigen bedrijf, de oude dag; bij Van Ekeren klop je aan 
op de belangrijkste momenten in je leven. Dat is de 
essentie, het dna van Van Ekeren Kuiper.
En dat alweer 25 jaar. In 1996 begon Jenno van Eke-
ren zijn bedrijf in hypotheken en verzekeringen waar 
later de makelaardij, in succesvolle samenwerking met 
Dennis Kuiper, en de bedrijfsverzekeringen van Boveko 
samen met Vincent Bons bij kwamen. Jenno’s kinderen 
Tessa en Jesse hebben nu mede de dagelijkse leiding 
bij het bedrijf. ,,Mijn vader is nog altijd de echte 
verbinder tussen de bedrijven en de mensen’’, vertelt 
dochter Tessa van Ekeren, NVM makelaar bij Van 
Ekeren Kuiper. 
,,Mijn uitgangspunten vanaf het begin zijn geweest: 
dichtbij de klant staan, bereikbaar en benaderbaar 
zijn’’, zegt Jenno daar zelf over. ,,Het is mooi te zien 
dat die passie nu echt onderdeel is van onze organisa-
tiestructuur. Al onze mensen wonen, werken en leven 
midden in dit gebied. We geven persoonlijk, deskun-
dig en eerlijk advies, zijn altijd bereikbaar voor onze 
klanten en zijn er voor ’t leven.’’

Voetbal
De band met de regio komt sterk tot uitdrukking in de 
sport en in het voetbal in het bijzonder. Een elftal me-
dewerkers speelt of speelde voor vertegenwoordigende 
elftallen in de omgeving. Van Ekeren Kuiper is ook als 
sponsor bij veel clubs betrokken. Tessa en Jenno som-
men op: Vuren, LRC Leerdam, GJS, Heukelum, SVS’65, 
Herovina, BZC’14, HSSC’61, Asperen, Schelluinen 
en SVW. Jenno staat zelf regelmatig langs de lijn bij 
diverse clubs in de regio. ,,Ik vind het heerlijk om naar 
voetbal te kijken en erover te praten. Gezellig met een
biertje erbij na afl oop. Daar kan ik echt van genieten. 

En het is natuurlijk extra leuk om daar ook onze 
Voor ‘t Leven-klanten te ontmoeten.’’ Heb je vragen 
over je woning, je hypotheek of je verzekering? Maak 
dan een afspraak of loop eens binnen bij Van Ekeren

Kuiper in Dalem (Beatrixlaan 2a, 0183-672992) of 
Leerdam (Voorwaartsveld 5a, 0345-632100). 
De koffi e staat altijd klaar!

www.vanekerenkuiper.nl

Van Ekeren Kuiper: 
voor ’t leven én voor
het voetbal in de regio!

FC Van Ekeren Kuiper
Jony van Kempen
Keeper bij v.v. LRC,
NVM Kandidaat makelaar 
bij Van Ekeren Kuiper

Ramon Putters
Middenvelder/back

bij Unitas
Hypotheekadviseur

bij Van Ekeren 

Gerald de Jong
Verdediger/middenvelder 

bij v.v. LRC 1
NVM-makelaar/taxateur 

bij Van Ekeren Kuiper

Dennis Kuiper
Linkshalf bij v.v. Herovina

Makelaar en directeur 
bij Van Ekeren Kuiper

Jim Hammer
Rechtsbuiten bij SVW

Makelaar bij 
Van Ekeren Kuiper

Jesse van Ekeren 
Spits bij V.v. Vuren

Verzekeringsadviseur en 
manager bij Van Ekeren 

#voorhetleven

Jouw droomhuis 
kopen of verkopen
doe je niet alleen.

vanekerenkuiper.nl
info@vanekerenkuiper.nl

0183 67 29 92
Dalem-Gorinchem

0345 63 21 00
Leerdam

Je eerste eigen plekje, samenwonen, groter wonen of ga jij 
voor een nieuwbouwavontuur? Goed verzekerd en op basis 
van eerlijk, fi nancieel advies zetten wij met jou de stap naar 
jouw volgende droomwoning. Snel, altijd bereikbaar en eerlijk. 
Dat zit bij onze enthousiaste makelaars en fi nanciële adviseurs 
in het DNA. Je hebt ons Voor ‘t Leven!

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

Bekijk de winactie op onze vernieuwde website!

Michael van der Giessen
Verdedigend middenvelder 

bij v.v. Vuren
Verzekeringsadviseur 

bij Van Ekeren 

Sil van Putten
Midmid bij v.v. Heukelum 

Hypotheekadviseur 
bij Van Ekeren 

Matthieu Bambacht 
Rechtsback bij v.v. Herovina

Hypotheekadviseur
bij Van Ekeren 

Ton Zijderveld
Spits bij v.v. Heukelum 

Hypotheekadviseur 
bij Van Ekeren

Luuk van der Vliet
Rechtshalf/spits bij v.v. Vuren

Verzekeringsadviseur 
bij Van Ekeren 

Jenno van Ekeren 
Coach

Directeur bij Van Ekeren 
en Van Ekeren Kuiper

Tessa van Ekeren 
Coach

NVM-makelaar/manager 
bij Van Ekeren Kuiper

Jos den Adel
Coach

Hypotheekadviseur
bij Van Ekeren 

A

A

Maak kennis met de voetballers uit ons team. 
Benieuwd naar  al onze collega’s? Kijk op vanekerenkuiper.nl.



Scheidsrechter Sjaak de Wild is een laatbloeier
Zelf doet hij er nogal luchtig 
over, maar het is een feit dat hij 
als 49-jarige nog kans maakt om 
als scheidsrechter in de Hoofd-
klasse te fl uiten. 

Tekst Egbert Egberts
Foto: Chris van Kempen

Sjaak de Wild, geboren in Hei- en 
Boeicop, maar al jaren woonachtig 
in Meerkerk, begon pas op zijn 
37ste voor de KNVB te fl uiten. Na 
bijna negen jaar wedstrijden van 
vooral derde- en vierdeklassers te 
hebben geleid brak hij door. De 
KNVB kon niet meer om hem heen. 
Zijn beoordelingen waren prima, 
behoorden tot de beste in zijn groe-
pen. De lastigste wedstrijden, die 
tijdens eerdere ontmoetingen uit de 
hand waren gelopen, bracht hij vaak 
zonder kaarten te hoeven trekken 
tot een goed einde. Op zijn rappor-
ten stond weliswaar af en toe de 
vraag of hij deze kaarten niet wel-
licht had vergeten mee te nemen, 
maar spelers en trainers liepen met 
zijn manier van arbitreren weg. 
Een laatbloeier dus. “In het begin 
was ik een beetje een pietje precies. 
Iemand die ook teveel zijn mond 
opendeed. Die spelers in het veld 
met teveel woorden wilde duidelijk 
maken waarom ik als scheidsrechter 
de juiste beslissing had genomen. 
Maar ik kreeg door de jaren heen 

tips van collega’s en ervaren voet-
ballers en coaches. Dat ik minder 
moest praten, compacter moest 
zijn met wat ik vertellen wilde. Zo 
van ‘ik zag hoe je dat deed, ik laat 
doorvoetballen, klaar’. Of ‘ik blijf 
bij mijn beslissing, verander deze 
niet, dus doorgaan.’ Uiteraard op 
een vriendelijke manier, want ik heb 

voor iedereen respect. Daarvoor 
krijg ik ook weer respect terug.”
Hij heeft zich met name in de 
afgelopen twee seizoenen bewezen 
een aanwinst te zijn op eerste klasse 
niveau. Kreeg al diverse toppers, 
waaronder EBOH-Altena, twee 
kampioenskandidaten. ,,Dat was 
prachtig, twee voetballende ploegen 

en honderden mensen langs het 
veld. Kreeg in de rust van beide 
aanvoerders te horen dat ik vooral 
door moest blijven gaan op de door 
mij ingeslagen weg. ‘Niet inzakken 
in de tweede helft, hoor. We zijn 
blij met jou als scheids.’ Dat vind ik 
mooi en motiveert mij om voor het 
hoogst haalbare te blijven gaan.”

Als Sjaak de Wild eenmaal op zijn 
praatstoel zit, nog herstellend van 
een operatie aan een been, dan 
verhaalt hij over zijn passie voor de 
voetbalsport. Over zijn verleden als 
keeper bij HSSC’61 en Meerkerk. 
Maar ook over zijn keeperstrainer-
schap bij deze clubs, bij Asperen 
en Lekvogels. Prima te combineren 
met het leiden van voetbalwedstrij-
den, vindt hij. ,,Van diep in Zuid 2 
tot in de Randstad. Het maakt me 
eigenlijk niet zoveel uit waar ik moet 
fl uiten. Ook voor een invalwed-
strijd bij Roosendaal, Schijf tegen 
Steen - had nog nooit van die clubs 
gehoord - draai ik mijn duimen niet 
om. Ik heb lol in wat ik doe. Voordeel 
is dan wel, dat die mensen mij daar 
nog niet kennen. Want hier in de 
buurt kent iedereen mij wel. Dan 
is het van ‘Sjaakie’ hier en ‘Sjaakie’ 
daar. Vind het eigenlijk ook wel leuk 
om degene, die een aantal jaren 
geleden nog zeiden dat ik niet verder 
zou komen dan de rotonde bij de 
Bazelbrug, te laten zien dat ik wel op 
een aardig niveau kan fl uiten. En dát 
door gewoon al die jaren mezelf te 
blijven. Want ik doe me op het veld 
niet anders voor dan wie ik daar-
buiten ben. Deze jongen laat zich 
ook niet zomaar gek maken. En elke 
wedstrijd is voor mij een nieuwe. Ik 
hou niet van omkijken. Ben reuzebe-
nieuwd wat de toekomst nog voor 
mij in ’t verschiet heeft.”

Arbiter Sjaak de Wild heeft lol in wat hij doet, elke wedstrijd weer.
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‘We worden altijd met z’n tweeën benaderd,
best makkelijk eigenlijk’

Wie de namen van Felix (28) en 
Wessel Verhaar (30) intikt op 
Google komt niet alleen een 
onwaarschijnlijke wereldgoal 
van Felix tegen in zijn tijd bij 
TPP Rotterdam, maar vooral ook 
veel interviews waarin ze samen 
aan het woord komen. Ook voor 
deze krant schuiven de twee 
broers van ZVG/Cagemax samen 
aan. 

Tekst Tim Hartman
Foto’s Den Uijl Fotografi e

Samen met vrienden en oudere 
broer Thomas Verhaar (32), die 
tegenwoordig bij Excelsior speelt, 
begonnen Felix en Wessel met zaal-
voetballen bij Rotterdamse Studen-
ten. Toen Thomas op het veld naar 
Sparta Rotterdam vertrok, gingen 
Felix en Wessel op zoek naar hun 
plafond in het zaalvoetbal. Met TPP 
Rotterdam (later Feyenoord Futsal) 
en FC Marlène speelden ze in de 
Eredivisie. Afgelopen zomer zette 
ze een stapje terug naar ZVG/Cage-
max, dat speelt in de Eerste Divisie

Hebben jullie wel eens een inter-
view apart van elkaar gegeven?
Felix: ,,Haha, heel zelden.”
Wessel: ,,Eerst waren we ook altijd 
nog met Thomas erbij. Sinds we 
naar TPP gingen, doen we alles 
met z’n tweeën. We worden ook 

steeds met z’n tweeën benaderd. 
Best makkelijk eigenlijk. Kunnen we 
carpoolen.”
Felix: ,,We vinden het leuk om 
samen te voetballen. Dat doen we al 
sinds de jeugd. Sowieso op pleintjes 
met vrienden en familie, maar ook 
op het veld. Wessel is anderhalf jaar 
ouder dus in de jeugd speelden we 

het ene seizoen wel samen en het 
andere seizoen niet. Sinds de senio-
ren spelen we veel met elkaar.”

Hoe is dat met ZVG gegaan? 
Wilde de club jullie allebei?
Wessel: ,,Ja, ze waren in ons beiden 
geïnteresseerd. Bij ZVG zochten ze 
linkspoten, wat we allebei zijn, en 

wij waren op zoek naar meer ple-
zier. Wat ons over de streep trok om 
hierheen te komen, is dat we zien 
dat hier een breed gedragen club 
staat die de ambitie heeft om naar 
de Eredivisie te gaan. Er zit bij deze 
club een gedachte achter. Het is ook 
leuk om met deze trainer (Youssef El 
Badey) te werken. We hebben vaak 

tegen hem gespeeld en hij heeft een 
interessante speelstijl. Normaal pro-
beerden we dat te bespelen, nu zien 
we dat eens van de andere kant.”
Felix: ,,Bij ZVG is alles goed gere-
geld. Persoonlijk was ik daar wel 
aan toe. Al vind ik het wel spijtig dat 
we in de Eerste Divisie spelen.”
Wessel: ,,Inderdaad, je haalt meer 
plezier uit het voetbal als je meer 
wordt uitgedaagd.”

Hoewel de broers uit Rotterdam ko-
men, zijn de zaalvoetbalontwikkelin-
gen in Gorinchem ze niet ontgaan. 
,,Je ziet veel van Gorinchem in het 
zaalvoetbal”, zegt Felix. ,,Je had 
ook die topper tegen Jogadores CF 
toch? Daar hebben we ook tegen 
gespeeld. Zaalvoetbal leeft in Gorin-
chem. Je hebt ook nog de Proxsys 
Cup, waar het altijd helemaal vol 
zit. Dat krijg je wel mee als je het 
zaalvoetbal volgt”, vertelt Wessel.
Zodra de bal weer rolt, hopen 
de broers met ZVG regelrecht 
de Eredivisie in te denderen. Of 
de tandem Verhaar en Verhaar 
daarvoor gaat zorgen? ,,Felix staat 
in de punt, ik op drie. We zijn wel 
andere type spelers, maar we weten 
elkaar goed te vinden. Dat gaat op 
gevoel”, aldus Wessel. Felix: ,,Die 
automatismen zitten er wel in ja. Bij 
Feyenoord maakte ik veel goals op 
aangeven van Wessel”, zo besluit hij 
met veelbelovende woorden. Felix Verhaar (links) en oudere broer Wessel Verhaar (rechts) samen in ZVG/Cagemax 1

WWW.GORKUM.TV
Check ons elke dag!



Klimaatbeheersing

Kwaliteit

Betrouwbaar

Duurzaam

De Werkendamse Verwarmings Industrie en 
Werkendamse Verwarmings Centrale (in de 
volksmond ‘de Werkendamse’) staan voor een 
totale beheersing van uw binnenklimaat. Sinds 50 
jaar is de Werkendamse een begrip. Wij zijn een 
familiebedrijf dat zich onderscheidt door kennis, 
inzet en ervaring. Dit zijn niet enkel woorden, maar 
worden ondersteund door de verscheidenheid 
aan behaalde certificaten, zoals o.a. SCIOS, ISO 
9001 en BRL6000.Groene energie

Ir. Blankenstraat 6 - 4251 NR Werkendam
WVC Tel. 0183 502755 WVI Tel. 0183 502744

WVC.NL      |     WVI.NL

Warmte zonder zorgen...

 
50DE
SKUNDIGE

E R V A RI N G
jaar

Spijksedijk 10
Tel. 0183 - 635 636

Autoschade Service
Gorinchem

www.asngorinchem.nl
       
     ijzersterk in
    schadewerk

 Omdat groen 
niet altijd mooi is

WOUDRICHEM  |  WWW.DE HOGEDRUKREINIGER.NL

terrassen
steigers

straatwerk

Wij zijn GOUD
Wij gaan voor GOUD

0183 - 356 752 • www.goudadvocaten.nl



Adjei bleef in Werkendam ondanks interesse
Fortuna Sittard: ‘Nét niet het goede moment’

Rick Adjei is ook dit seizoen 
‘gewoon’ nog coach van Kozak-
ken Boys. Door het coronavirus 
heeft hij nog geen volledig 
seizoen achter de rug als trainer 
in de Tweede Divisie, maar deze 
zomer hing met Fortuna Sittard 
wel een Eredivisie-club aan de 
lijn voor de 37-jarige coach. 

Tekst Tim Hartman
Foto Jan Noorlandt

Wie Adjei in 2016 sprak, hoorde 
hem als beginnend trainer van Uni-
tas zeggen dat hij voor het hoogst 
haalbare wilde gaan in het amateur-
voetbal. Twee jaar later, in 2018, 
durfde Adjei voorzichtig eens de 
naam van Adrie Poldervaart te laten 
vallen, de coach die via Barend-
recht coach werd bij Excelsior in de 
Eredivisie. Nu, wéér twee jaar later, 
is Adjei coach van Kozakken Boys 
in de Tweede Divisie én heeft hij de 
eerste fl irt van een Eredivisie-ploeg 
weten te weerstaan. Fortuna Sittard 
toonde afgelopen zomer interesse 
in Adjei, die in Sittard (of bij satel-
lietclub FC Dordrecht) een functie 
in de technische staf zou kunnen 
vervullen.
Waarom Adjei desondanks nog 
coach van Kozakken Boys is? ,,Alles 
moet kloppen bij zo’n stap. Ik wil 
niet per se in details treden, maar 
het was nog net niet hét moment. 
Ik heb nog een maatschappelijke 
carrière, waar je geen tijd meer voor 
hebt als je in het profvoetbal werkt 
en ik heb ook een thuissituatie. 

Natuurlijk, die maatschappelijke 
carrière moet je een keer loslaten 
als je de stap naar het profvoetbal 
wilt zetten, maar dan moet wel 
álles kloppen. En het is niet dat ik 
meteen hoofdcoach van Fortuna 
zou worden, want daar heb ik de 
papieren niet voor. Ik moet eerst 
nog door een opleidingstraject.”

Ben je iemand die té veel na-
denkt bij zo’n stap?
,,Ik probeer vanuit realisme te 
handelen en ben niet iemand die in 
zeven sloten tegelijk loopt. Je moet 
een gezond risico durven nemen, 
maar ik ben niet iemand die bij de 
eerste aanbieding zegt: ‘Hé jongens, 
ik ben weg!’. Je kunt je afvragen 

hoeveel mensen zo’n kans laten 
lopen als een Eredivisie-club belt. Ik 
heb me ook heel even afgevraagd of 
zo’n kans ooit nog eens voorbij zou 
komen, maar uiteindelijk vond ik het 
niet het goede moment en hoop ik 
dat zo’n kans ooit nog eens komt.”
,,En”, zo zegt Adjei. ,,Ik zit ook nog 
steeds bij een prachtige club. Kozak-
ken Boys is de grootste amateurclub 
van Nederland. Ik had ook het 
gevoel dat het nog niet af is hier. 
Ik heb nog geen volledig seizoen 
gehad met Kozakken Boys. Voorals-
nog ben ik blijven klimmen, maar 
je moet ook ergens stabiliseren. Ik 
heb geen idee wat mijn ondergrens 
is, want ik heb alleen maar stappen 
omhoog gemaakt.”

Ben je als coach veranderd ten 
opzichte van je Unitas-tijd?
,,We speelden in de voorbereiding 
tegen Achilles Veen, waar ik spelers 
tegenkwam die ik als jeugdtrainer 
heb getraind. Zelfs zij zeiden dat ze 
nog steeds dezelfde dingen bij mij 
zagen als daar in de jeugd. Het is 
logisch dat je dingen aanpast, maar 
voetballers blijven voetballers.”

Royston Drenthe gaf aan in de 
presentatiegids van Kozakken 
Boys dat hij veel respect voor je 
heeft. Hij zei letterlijk: ‘Ik heb 
met veel grote trainers gewerkt, 
maar niemand had het instinct 
van Rick.’ Weet je dat van jezelf?
,,Het is een mooi compliment, want 
hij heeft met veel trainers gewerkt: 
van José Mourinho tot Rick Adjei 
en alles wat er tussen zit. Maar ik 
ben altijd mezelf. Ik ben iemand 
die vanuit mijn gevoel handelt. Ik 
heb hier bij Kozakken Boys alles: 
een goede technische staf, camera-
beelden, analyses, maar mijn ogen 
en gevoel blijven mijn belangrijkste 
tools, want je werkt met mensen. 
Daar doelt Royston denk ik op: elke 
speler kan bij mij thuis komen. Zo’n 
band heb ik met mijn spelers. Maar 
op basis van voetbal kan ik je ook 
helemaal afmaken. Je moet elkaar 
fl ink de waarheid kunnen vertellen 
zonder dat spelers denken dat het 
persoonlijk is.”

Als we je over twee jaar weer 
spreken. Waar zitten we dan?
,,Als ik bij m’n ambitie uit 2016 

was gebleven, had ik nu kunnen 
stoppen”, zegt Adjei lachend. ,,Ik 
ga altijd voor het hoogst haalbare, 
gekoppeld aan realisme. Ik hoop dat 
ik over twee jaar mijn diploma als 
coach betaald voetbal op zak heb, 
al is die toelating best ingewikkeld. 
In Nederland heb je een achterstand 
als je geen betaald voetbal hebt ge-
speeld. Dat vind ik vreemd. Kijk naar 
Duitsland: Julian Nagelsmann (RB 
Leipzig), Jürgen Klopp (Liverpool) en 
Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) 
hebben ook geen grote spelerscarri-
ère gehad. Er moet toch in Neder-
land ook iets gebeuren met nieuwe 
jongens? En dan spreek ik niet 
alleen over mezelf hoor: Anthony 
Correia (Katwijk), Gert-Jan Tamerus 
(Koninklijke HFC), Rogier Veenstra 
(ASWH). Nee, we hebben geen 
Champions League gespeeld, maar 
je moet mensen toch eens een kans 
geven. Ik hoop dat we als land en 
voetbalbond anders gaan denken. 
Het mooiste voorbeeld is Marco van 
Basten: een van de beste spelers die 
we ooit hadden, maar die geeft aan 
dat het trainersvak toch best een 
ingewikkeld vak is. Als je jeugdtrai-
ner van ADO of FC Twente bent, 
krijg je wel de kans en als coach van 
een club in de Tweede Divisie niet. 
Ik kan je wel beloven dat het trainen 
van een club in de Tweede Divisie 
van een heel ander niveau is dan het 
trainen van een jeugdelftal bij een 
bvo. Ik vind persoonlijk dat wij op 
een dermate hoog niveau acteren 
dat we een kans zouden moeten 
krijgen.”

‘Ik ben niet iemand die in zeven sloten tegelijk loopt’

Ouja droomt nog steeds van betaald voetbal
Yassin Ouja (24) heeft het be-
taald voetbal nog niet uit zijn 
hoofd gezet. In 2015 verliet hij 
de jeugdopleiding van Sparta 
Rotterdam, maar inmiddels 
maakt hij in het amateurvoet-
bal reuzenstappen. Inmiddels 
als speler van Kozakken Boys. 
,,Soms zet je eerst twee stappen 
terug voordat je er weer één 
vooruit zet.”

Tekst Tim Hartman
Foto Jan Noorlandt

Laros Duarte (Sparta Rotterdam), 
Ilias Alhaft (Almere City FC), Den-
zel Dumfries (PSV): jongens met 
wie Ouja bij Sparta Rotterdam 
samenspeelde. Waar dit drietal 
doorstroomde richting het be-
taald voetbal, daar maakte Ouja 
in 2015 een pas op de plaats in 
de jacht op zijn droomcarrière. 
,,Maar ik heb nooit opgegeven 
sinds ik bij Sparta weg ben. Ik 
weet wat ik kan en ik ben nog 
niet klaar”, zo stelt de inmiddels 
24-jarige Ouja overtuigend.
Via Magreb’90 belandde Ouja 

in 2018 bij Unitas. Een jaar later 
vertrok hij samen met coach Rick 
Adjei naar Kozakken Boys. ,,Ik 
kende Rick nog niet vóór Unitas, 
maar we kregen meteen een 
warme band. Ik kon alles tegen 
hem zeggen. Hij werd een soort 
vertrouwenspersoon. Hij heeft 
me extreem goed geholpen en 
gelukkig heb ik bij Unitas een in-
druk bij hem achtergelaten dat 

hij me meevroeg naar Kozakken 
Boys. Daar kon ik geen ‘nee’ te-
gen zeggen natuurlijk, twee ni-
veaus omhoog én ik kende Rick 
goed: een win-win-situatie.”
Toch weet Ouja ook dat hij niet 
alleen bij Kozakken Boys speelt 
omdat Rick hem zo aardig vindt. 
,,Ik heb me goed ontwikkeld 
bij Unitas, heb keihard gewerkt 
en mezelf laten zien. En heel 

eerlijk: ik wist dat ik het niveau 
van Kozakken Boys wel aan zou 
kunnen. Anders had ik die stap 
alsnog niet gemaakt. Ik denk 
dat het vorig seizoen ook niet 
verkeerd ging voor een eerste 
seizoen”, aldus Ouja, die vorig 
seizoen vijf keer trefzeker was in 
elf wedstrijden.

Het betaald voetbal zit nog 
altijd in het hoofd van Ouja, die 
in de presentatiegids van Kozak-
ken Boys een mooi compliment 
ontving van ploeggenoot 
Royston Drenthe. De voorma-
lig speler van onder meer Real 
Madrid en Feyenoord benoemde 
Ouja als een van de spelers die 
een stapje hogerop zou kun-
nen zetten: ,,Hij heeft zo veel 
kwaliteiten dat hij zich niet 
moet focussen op het bepalend 
willen zijn. Hij heeft een schot, 
kan een man wegsteken, een 
bal afpakken: hij heeft alles wat 
een middenvelder nodig heeft, 
maar hij moet meer op zichzelf 
focussen.” 
Advies waar Ouja zich zeker in 

kan vinden: ,,Ik moet vrij in mijn 
hoofd zijn, dan ben ik het best. 
Ik heb nooit onder stoelen of 
banken gestoken dat Kozak-
ken Boys niet mijn plafond is. 
De club kent mijn ambities. Al is 
Kozakken Boys een héél mooie 
club om voor te mogen spelen 
en ik ben heel dankbaar dat ik 
hier speel. Ik blijf hard werken 
en probeer beide benen op de 
grond te houden.” 

Ouja ziet zijn voormalig team-
genoot en vriend Dumfries, 
inmiddels Oranje-international 
en captain van PSV, als goede 
voorbeeld. ,,Hij heeft een 
ongeloofl ijke mentaliteit. Ook 
na tegenslagen blijft hij maar 
doorgaan. Dat bewonderde ik 
van jongs af aan al aan hem. Hij 
was niet altijd de beste voet-
baller, maar hij is het ultieme 
voorbeeld dat mentaliteit een 
héél groot onderdeel is in het 
voetballen. Natuurlijk, hij kan 
ook heel goed voetballen, maar 
zijn mentaliteit is het perfecte 
voorbeeld voor jongeren.” ‘Ik heb nooit opgegeven sinds ik weg ben bij Sparta’
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We’ve got it sealed

WWW.CONNECTPRODUCTS.NL

Connect Products 
Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Tel.: +31 (0)347 341 916
Fax: +31 (0)347 341 645
www.connectproducts.nl
sales@connectproducts.nl

DUURZAAME AFDICHTINGS- EN MONTAGETECHNIEK

BEKLEDING

WWW.TOMMYNETTEN.COM

Edisonweg 3 - Gorinchem
Telefoon 0183 - 632376 - Fax 0183 - 632483

• Tapijt • PVC vloeren • Gordijnen
• Karpetten • Laminaat • Zonwering

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.

Burgstraat 9 • 4201 AA Gorinchem • T 0183 666690

• E info@sevenhuysen.eu 

www.sevenhuysen.eu

Uw pensioen
inzichtelijk en 

begrijpelijk

www.stadsbrouwerijdukes.nu

Wij proosten op fijne feestdagen en een mooi 2021!



M et onvoorwaardelijke steun van Temporalis op 
weg naar top amateurvoetbal

In 2022 is er sprake van een ju-
bileum bij SteDoCo. Dan bestaat 
Businessclub Temporalis, twintig 
jaar. Een grote groep onderne-
mers stelt SteDoCo in staat om 
te dromen van voetbal op het 
hoogste amateurniveau.

Tekst: Wout Pluijmert
Foto: Jan Noorlandt

Wim den Braven loopt aan de 
Groeneweg met een aantal petten 
op. Hij is voorzitter van Businessclub 
Temporalis, sponsor, technisch direc-
teur en vooral ook supporter. “Wij 
zijn met Temporalis voor de verbon-
denheid met de zakelijke markt in 
de regio. Steeds zijn wij op zoek 
naar mensen en bedrijven die de 
voetbalclub SteDoCo een warm hart 
toedragen”, legt Den Braven uit. 
Ondanks corona blijkt Temporalis 
over een grote groep trouwe leden 
te beschikken, waarvan vooralsnog 
niemand afhaakt. “Wij zorgen 
voor een goede sfeer rond onze 
sponsorgroep. Door corona is het 
nu even rustig, maar wij hebben al 
het nodige georganiseerd. Veilingen 
gekoppeld aan goede doelen. Er 
zijn talloze grote sprekers op bezoek 
geweest. Wij maakten uitjes naar 
Volendam, hebben gevaren in een 
sloep op de Vinkeveense Plassen en 

hadden diverse dinerparty’s bij Ster-
renrestaurant De Gieser Wildeman.”

SteDoCo behoort inmiddels tot de 
subtop van (semi) amateurclubs in 
Nederland. Bij het stilzetten van het 
seizoen 2020-2021 in oktober, was 

SteDoCo immers lijstaanvoerder van 
de zaterdag derde divisie A. Na een 
rondgang langs de clubs in de twee-
de en derde divisie en hoofdklassers 
heeft de KNVB begin december 
besloten vanaf begin februari in een 
poulevorm te vervolgen. SteDoCo is 

‘regionaal’ ingedeeld met Barend-
recht, FC Lisse, G.O.E.S., Hoek, 
ODIN’59, Sportlust’46, Ter Leede en 
VVSB. Er wordt een hele competi-
tie gespeeld. De KNVB laat weten 
uiterlijk op 1 januari 2021 de exacte 
reglementen, dus ook promotie en 
degradatie, van de aangepaste com-
petitie in de tweede seizoenshelft 
bekend te maken. Dat SteDoCo de 
behaalde dertien punten uit de start 
van de competitie verliest, neemt 
trainer Frans Adelaar op de koop 
toe. “Het is nu even niet anders. Wij 
leven in een bijzondere tijd. Deze 
nieuwe indeling had ikzelf op basis 
van de geografi sche ligging, ook 
al uitgerekend. Wij moeten het er 
straks mee gaan doen. Wij hebben 
een prima selectie. Dat hebben wij 
in september en oktober al aange-
toond.” SteDoCo ontloopt in het 
vervolg andere topploegen als Excel-
sior’31, Sparta Nijkerk en DVS’31.

Fusie
Den Braven: “Met nog geen 3000 
inwoners in Hoornaar en Hoog-
blokland hebben wij geen groot 
achterland. Er leven hier in de 
Alblasserwaard meer koeien dan 
mensen. Daarom was ik al jaren 
geleden een voorstander van een 
fusie met omliggende clubs als 
Peursum en Schelluinen. Er had 

mogelijk centraal een fraai sportpark 
aangelegd kunnen worden en had 
de gemeente op de vrijkomende 
gronden huizen kunnen bouwen. 
Dan krijg je als vereniging veel meer 
body en kun je veel meer aandacht 
aan de jeugdopleiding geven.” Wim 
den Braven, met zijn bedrijf Product 
Connect uiteraard sponsor van de 
club, is samen met Johan van der 
Werken ook verantwoordelijk voor 
de samenstelling van de selectie 
van het eerste elftal. Dat is in deze 
periode van het jaar altijd ‘a hell off 
a job’. Soms doe je het goed, soms 
gaat het fout. Wij trachten elk sei-
zoen posities te versterken om ooit 
de stap omhoog te maken.” Met 
de invoering van dit poulesysteem 
wordt de kans dit seizoen weer 
groter. Den Braven benadrukt nog 
eens zijn ambitie. “Wij willen ons 
eerste elftal naar de tweede divisie 
brengen, want wat is er mooier dan 
voetballen tegen IJsselmeervogels, 
Kozakken Boys, ASWH, Quick Boys 
en Spakenburg!” Ooit doet Wim 
den Braven een stapje terug. “Dat 
is nu absoluut nog niet aan de 
orde, maar als het zover is zorg ik 
voor een goede opvolger en draag 
ik mijn taken netjes over. De club 
is goed voor mij en dan wil ik ook 
goed voor mijn cluppie zijn. Ik kijk 
dus vooral naar de toekomst.”

Wim den Braven houdt de juiste volgorde aan: privé staat voorop, dan volgt 
zijn bedrijf, daarna veel uurtjes bij zijn SteDoCo.

SteDoCo haalde alles uit de kast om
Joran Schröder te behouden

Bij SteDoCo doet men er alles 
aan om de sterkhouders bij 
de ploeg te houden. Een goed 
voorbeeld is de wijze waarop 
Joran Schröder voor drie jaar in 
Hoornaar werd behouden. De 
27-jarige Hardinxvelder is het 
boegbeeld van het team. Hij is 
het langste bij het team. 

Tekst: Wout Pluijmert
Foto: jan Noorlandt

De prestaties van Joran Schrö-
der vielen op bij veel clubs in 
de tweede divisie. “Er hebben 
inderdaad een aantal clubs bij 
mij geïnformeerd. Ik ben uit-
eindelijk alleen met Kozakken 
Boys en IJsselmeervogels gaan 
praten”, is Schröder duidelijk. 
“Deze twee clubs spraken mij 
het meeste aan. Daarna ben ik, 
volgens afspraak, terug naar Ste-
DoCo gegaan. Met de mensen 
van de TC was ik er snel uit. Dit 
is toch wel mijn club. Zij doen 
er alles aan om de stap naar de 
tweede divisie te maken. Ik wil 
daar graag aan bijdragen. Hier 
weet ik wat ik heb. Dat is elders 
afwachten.” Begin december 

hakte Schröder dus de knoop 
door. De gemakkelijk scorende 
aanvallende middenvelder ver-
lengde zijn contract bij SteDoCo 
met twee jaar, met daarbij nog 
een optie tot 2024 en dus gaat 
het waarschijnlijk over een 
driejarige overeenkomst. In 2015 
kwam Schröder over van v.v. 
Hardinxveld en is nu het gezicht 
van de rood/zwarte formatie 

uit Hoornaar. SteDoCo weet dat 
ook de beide vleugelfl itsers, 
Vincent Verheul en Benjamin 
van Wanrooij, langer aan de 
club verbonden blijven. Dit is 
van groot belang voor het team, 
dat er vooral via de zijkanten 
gevaarlijk uitkomt. Bovendien 
neemt het duo ook een fors deel 
van de productie en assists op 
zich.

Verrassend
Het vertrek van doelman Mark 
Smit is opmerkelijk. Hij was in de 
beginperiode van dit seizoen in 
zeer goede vorm. Toch koos hij 
voor een terugkeer naar LMO in 
Rotterdam-Zuid, de club waar 
hij ooit begon. Natuurlijk respec-
teert men bij SteDoCo de keuze 
van de betrouwbare sluitpost. 
De club heeft straks nog Mark 
van Ingen en Jochem van der 
Werff als keepers over, maar zal 
er zeker nog een doelman aan 
toevoegen. Het vertrek van Jesse 
Wielinga (26) is misschien wel 
verrassend. De fl ankspeler aan 
de linkerkant behoort net als 
Schröder, tot die bepalende spe-
lers. Al vroeg in dit seizoen sprak 
hij voor het eerst met de techni-
sche commissie op De Westmaat. 
“Ik heb het even laten rusten, 
want ik ben al voor het vijfde 
jaar bij SteDoCo en heb het echt 
goed naar mijn zin. In Hoornaar 
wilde men heel graag dat ik zou 
blijven, maar ze gunden mij toch 
deze positieverbetering. Het is 
natuurlijk een enorme sportieve 
uitdaging om voor IJsselmeervo-
gels te kunnen spelen.’’ 

Feiten
Bij SteDoCo lopen eind juni 
2021 alle contracten af. Vin-
cent Verheul en Joran Schröder 
(beiden twee jaar en een optie) 
en Jeroen Sterrenburg (één jaar) 
hebben begin december hun 
overeenkomst met SteDoCo ver-
lengd. Eerder deden Benjamin 
van Wanrooij, Etiën Mariana en 
Milad Intezar dit al. Aan Intezar 
de eer om als eerste speler in 
de regio zijn overeenkomst te 
verlengen. De verdediger, die 
ook prima op het middenveld 
uit de voeten kan, is bezig aan 
zijn eerste seizoen bij SteDoCo 
en verlengde zijn contract 
in Hoornaar tot medio 2022. 
Laurens van der Voort (GVVV), 
Mitchell de Zwart en Simon van 
Zeelst (beiden DOVO) worden in 
Hoornaar nieuw aan de selectie 
toegevoegd. Doelman Mark 
Smith (LMO), Jesse Wielinga 
(IJsselmeervogels) en Hayri 
Pinarci (nieuwe club onbekend) 
zullen SteDoCo verlaten. Dit 
zijn de feiten zoals bekend tot 
tien december. Mogelijk zijn er 
inmiddels al nieuwe veranderin-
gen bekend.

‘Hier bij SteDoCo weet ik wat ik heb. Of het mijn eindstation bepaalt 
ik later.’
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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! 

djezzhelpt.nldjezzhelpt.nl

HUIS VERKOPEN

Kijk snel op www.djezzhelpt.nl

€395,-
€995,-

€1695,-

Djezz light
�  Funda
�  Te koop bord
�  Promotie
�  Brochure
�  Berichtenservice

Djezz helpt
� Vrijblijvend kennismakingsgesprek
� Woningopname
� Funda
� Plattegronden
� Te koop bord
� Promotie
� Brochure
� Berichtenservice
� Nabellen bezichtigingen
� Onderhandelen
� Koopovereenkomst 

Djezz compleet
� Vrijblijvend kennismakings-
    gesprek
� Woningopname
� Funda
� Professionele foto’s
� Plattegronden
� Te koop bord
� Promotie
� Brochure
� Berichtenservice
� Bezichtigingen
� Onderhandelen
� Koopovereenkomst

0183 - 23 04 99 • info@djezzhelpt.nl

Marble & More
Lingsesdijk 64, 
4207 AG Gorinchem

T  +31(0) 612 855 982
F  +31(0) 183 640 554
E   info@marbleandmore.nl

www.marbleandmore.nl

Veelzijdig

VERZEKERING   •   BEDRIJFSRISICO   •   HYPOTHEEK   •   PENSIOEN                                 

“Ik geef mijn klanten 
graag inzicht in hun 

belangrijkste fi nanciële 
risico’s.”

Ettensebaan 31 · 4813 AH Breda · www.zichtadviseurs.nl

Matthieu Versluis         
zakelijk risicoadviseur

06 - 517 09 382



Jay-Jay Meierdres groeit bij Unitas naar zijn topniveau
Een grillige rechtsbuiten uit 
Breda werd vorig seizoen ineens 
een zeer stabiele succesfactor in 
het succesjaar van Unitas. Met 
zijn goals en assists had Jay-Jay 
Meierdres een groot aandeel 
in de promotie naar de derde 
divisie. Daar hoopt hij, na een 
valse start, die prestaties voort 
te zetten.

Tekst Matthijs Daniels
Foto Jan Noorlandt

De smaakmaker van het vorige 
seizoen moest Unitas’ eerste weken 
in de derde divisie beleven vanaf de 
tribune. Bredanaar Meierdres raakte 
in de voorbereiding geblesseerd. 
Een buikspier deed moeilijk dacht 
hij aanvankelijk, maar de klachten 
bleken uit zijn bekken te komen. 
Op het moment van spreken heeft 
hij, op de vijfde competitiedag, dan 
eindelijk zijn eerste tien minuutjes 
kunnen draaien. ,,Ik heb de eerste 
weken rust moeten houden, maar 
daar ben ik niet zo goed in’’, lacht 
hij. ,,Ik ben van de klachten af. Nu 
nog helemaal fi t worden.’’
Een ontmoeting arrangeren op het 
voetbalveld zat er helaas niet meer 
in na het strenger aantrekken van 
de coronaregels. Dus doet Jay-
Jay Meierdres zijn verhaal over de 
videoverbinding tussen Gorinchem 
en Etten-Leur. Hij kan er de werk-
zaamheden even voor onderbreken. 
Hij is monteur van rolstoelen bij 
Machinefabriek Van Nunen. Het is 
veelzijdig maatwerk. De rolstoelen 
worden er vanaf nul opgebouwd 
met alle voorkomende werkzaam-
heden: buigen, frezen, lassen, al 
wat wordt gevraagd. Hij kwam als 

leerling in het bedrijf en heeft er een 
vertrouwde baas: Meierdres senior. 
Unitas is er blij mee. Machinefa-
briek Van Nunen is namelijk ook als 
sponsor verbonden bij de club waar 
Meierdres junior aan zijn tweede 
seizoen begonnen is.

Zijn voetbalroots liggen in zijn 
woonplaats, bij Baronie en bij NAC, 
waar hij in de jeugd speelde. Toen 
de nieuwe Unitas-trainer Jeroen van 
Bezouwen hem twee jaar geleden 
een berichtje stuurde, zat Jay-Jay 
Meierdres echter midden in een 
vervelend seizoen bij Halsteren. Hij 
kwam er te weinig aan spelen en 
begon zijn motivatie te verliezen. 
Dat gevoel sloeg tijdens de eerste 

ontmoeting met Van Bezouwen 
helemaal om. 
,,Nee, ik kende Jeroen helemaal niet 
voor die tijd, maar we hadden een 
erg goed gesprek. Dat is zijn grote 
kracht: het persoonlijke overtuigen 
van spelers. Je ziet bij Unitas hoe 
goed hij een hechte groep kan 
smeden. Hij staat midden tussen de 
spelers en is heel geïnteresseerd. 
Ook tijdens mijn blessure hield hij 
steeds contact met belletjes en 
appjes. De boodschap dat hij na dit 
seizoen vertrekt kwam onverwacht, 
na de promotie en zo vroeg in het 
nieuwe seizoen. De klap was hard, 
maar we hebben het snel verwerkt. 
Jeroen zal ons niet laten vallen en 
wij laten het achter ons.’’

Het zijn niet zijn eerste jaren boven 
de rivier. Meierdres speelde eerder 
al twee seizoenen voor Stedoco 
waarmee hij eerst uit de derde divi-
sie degradeerde en direct erna weer 
promoveerde. Er zit maar een hand-
jevol kilometers tussen de hoofdvel-
den van Unitas en Stedoco, maar 
Molenvliet voelt voor Meierdres wel 
wat meer ‘als thuis’. ,,Toen ik bij 
Stedoco kwam waren de jongens 
uit de regio, zoals Willem Looijen 
en Pascal van Delden, net vertrok-
ken. De sfeer was daar een beetje 
Rotterdams. Unitas is gemoedelij-
ker. Ja, Brabants. Er zijn ook meer 
Brabanders, maar het geldt net zo 
goed voor de eigen jongens. Ruud 
Verberk is lekker nuchter en Mo 

Kibrom noemen we zelfs Mooke, 
haha!’’
Zijn goede gevoel bij Unitas werd 
door zijn goede prestaties van vorig 
seizoen extra versterkt. Vleuge-
laanvaller Meierdres was vrijwel 
wekelijks beslissend met zijn acties 
en doelpunten in, wat hij ook 
zelf noemt, zijn beste jaar op dit 
niveau. ,,Nu was ik elke wedstrijd 
een van de beteren, in plaats van 
de ene week een 9 te scoren en de 
andere week een vier, zoals vroeger. 
Gewoon een kwestie van ervaring. 
Toen ik jong debuteerde bij Baronie 
had ik veel meer zenuwen voor de 
wedstrijd. Die had ik bij Stedoco 
ook nog. Daar speelde ik mijn eerste 
wedstrijd uit bij IJsselmeervogels, 
dat maakte echt indruk. Ik geloof nu 
meer in mezelf en durf van mijn ei-
gen kracht uit te gaan. Ik moet acties 
maken. Mislukt het twee keer, dan 
probeer ik het de derde keer gewoon 
nog eens. Vroeger zou ik dan veilig 
hebben teruggespeeld, maar daar 
moet ik het niet van hebben.’’

Jay-Jay Meierdres heeft het naar 
zijn zin bij Unitas en ook de familie 
voelt zich thuis in Gorinchem. Het 
bedrijf van zijn vader is sponsor 
geworden en zijn moeder verricht 
hand- en spandiensten voor de 
club, bijvoorbeeld bij de ontvangst 
van de scheidsrechter op sportpark 
Molenvliet. ,,Het zijn betrokken 
mensen’’, lacht Meierdres. ,,Toen ik 
nog bij Baronie speelde, kwamen er 
vaak spelers bij ons thuis wat eten 
voor de wedstrijd. Dan maakte mijn 
moeder voor iedereen  een pastaatje. 
Nee, dat heeft ze bij Unitas nog niet 
gedaan, haha. Daarvoor wonen we 
iets te ver uit de buurt van het veld.’’

Jay-Jay Meierdres beleefde in zijn eerste jaar op Molenvliet zijn beste seizoen ooit.
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Altijd ambitieus in het wit met rood 
Een Werkendammer in Gorin-
chem. Van oudsher wringt de 
combinatie een beetje, maar 
Kevin Cornet heeft het al drie 
seizoenen uitstekend naar zijn 
zin bij Unitas. En in het Gorcums 
wit en rood kruipt hij steeds 
dichter toe naar het topniveau 
van de Boys in zijn woonplaats.

Tekst Matthijs Daniels
Foto Jan Noorlandt

,,Ja, Werkendam en Gorinchem 
was altijd wel een dingetje’’, 
lacht de jonge vleugelverde-
diger. ,,Toen ik net bij Unitas 
zat, heb ik weleens commen-
taar gehad. Maar nu niet meer 
hoor.’’ Voor Kevin Cornet was in 
Werkendam een plek voorzien 
in de hoofdmacht van Kozak-
ken Boys; binnen de club en 
zeker ook door hemzelf. Hij 
debuteerde al jong na te zijn 
geschoold bij Willem II, maar de 
echte doorbraak kwam er niet. 
,,Ik kreeg de ziekte van Pfeiffer. 
Daar heb ik een fl inke klap van 

gehad. Via Fabian van Horssen 
kwam ik daarna met Unitas 
in contact. Dat beviel meteen 
goed, ik kwam in een leuke 
groep terecht.’’
Een succesvolle groep boven-
dien. Unitas stoomde door van 
de eerste klasse naar de derde 
divisie met Cornet in wisselende 
rollen. Tot dit seizoen stond 
aanvoerder Stefan van Hulst op 
zijn favoriete plek, links ach-
terin. Als centrale middenvelder 
toonde Cornet vorig seizoen 
echter aan ook prima uit de 
voeten te kunnen. 
,,Ik sta wel het liefst linksback. 
Dat past het beste bij me. Ik 
heb veel loopvermogen en kan 
zowel aanvallend als verdedi-
gend mijn steentje bijdragen. 
Bovendien is die positie bij veel 
clubs minder dik bezet. Dus 
daar heb ik de grootste kans om 
nog eens een stapje hogerop te 
komen.’’ Dat betekent niet dat 
hij het vertrek van Van Hulst 
naar Arkel toejuichte. ,,Nee, 
helemaal niet. Stefan is ook een 

goede vriend van me. We heb-
ben nog regelmatig contact. Via 
mij is hij ook in Werkendam ko-
men zaalvoetballen. Ik werd bij 
Unitas zijn broertje genoemd, 
haha. Komisch dat ik na hem 
‘op 5’ ben gaan spelen.’’

Uiteraard blijft de aantrekkings-
kracht van Kozakken Boys altijd 
groot voor een ambitieuze en 

talentvolle speler uit Werken-
dam. Actief lobbyen op De 
Zwaaier zit er echter niet in, 
daarvoor zijn de zaterdagen te 
druk bezet. ,,Ik ben bij Unitas 
assistent-trainer van de Onder 
19. Als ik daarmee klaar ben op 
zaterdag ga ik snel naar huis 
om te werken in het cafetaria 
waarvan ik mede-eigenaar ben. 
Áls ik tijd heb, ga ik wel kijken 

bij de Boys, maar dat is niet 
vaak.’’
,,Natuurlijk hoop ik die sprong 
ooit nog te maken. Kozakken 
Boys is het hoogst haalbare en 
ik denk dat echt het een van 
de mooiste amateurclubs van 
Nederland is. Het is nog net een 
tandje sneller en professioneler 
dan Unitas nu, hoewel het gat 
tussen de twee steeds kleiner 
wordt. Ik kán het halen, dat wil 
ik aan mezelf bewijzen.’’
En Unitas? Zou het kunnen, 
nóg een treetje hoger…? ,,Dat 
durf ik niet te zeggen. Voor 
mij is het geen verrassing dat 
we goed meedoen in de derde 
divisie, want we hebben echt 
veel kwaliteit. Dat is knap van 
de club, want qua budget zitten 
we zeker niet in de top. In de 
tweede divisie moet je van het 
kaliber IJsselmeervogels, Quick 
Boys, Rijnsburgse Boys zijn; dat 
zijn hele professionele organi-
saties. Wie weet, maar met de 
derde divisie hebben we al een 
mooie prestatie geleverd.’’

,,Voor mij is het geen verrassing dat we goed meedraaien in de 
derde divisie.’’

WWW.GORKUM.TV
Check ons elke dag!
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Youri de Jong: in de voetsporen van zijn vader
‘Mister Arkel’ John de Jong heeft 
een opvolger in het eerste elftal 
van Arkel.  Zoon Youri de Jong 
(18) maakt vast deel uit van 
het eerste elftal op Sportpark 
Schoonzigt. ,,Leuk, weer een 
De Jong in Arkel 1. Dat hoor ik 
wel eens van mensen, ja. Vooral 
mensen van mijn vaders leeftijd, 
haha.”

Tekst Tim Hartman
Foto Jan Noorlandt

Dat het voetbalseizoen stilligt, is 
voor Youri een forse domper. Hij 
kon niet wachten om dit seizoen te 
laten zien dat hij een onomstreden 
speler op het Arkelse middenveld 
is. Vorig seizoen loerde hij ook al 
op die kans, maar vlak voordat de 
competitie startte tegen Woudri-
chem brak Youri zijn kuitbeen. ,,Ik 
zou tegen Woudrichem ook spelen, 
omdat Daan Ruwaard er niet bij 
was. Maar toen brak ik dus mijn 
been. Daar heb ik vijf maanden mee 
lopen tobben en toen ik fi t was 
werd het seizoen stilgelegd door het 
coronavirus”, blikt hij terug op dat 
verloren seizoen.

Zijn debuut maakte hij echter al 
eerder, op zestienjarige leeftijd. 
,,Kerkwijk-uit”, weet Youri nog. ,,Ik 
mocht van Richard Smaal invallen, 
samen met Jesse (Hoogewoning, 
red.). Ik viel in als rechtsback, niet 
helemaal mijn positie”, zegt hij 

lachend. Die eerste minuten in het 
eerste waren een mooie beloning 
voor de stormachtige ontwikkeling 
die Youri bij Arkel doormaakte. Tot 
zijn tiende was hij immers nog niet 
op het voetbalveld te vinden maar 
in de gymzaal. ,,Ik vond gymmen 
leuker dan voetbal en had er ook 
talent voor. Nu denk ik: ‘domme 
keuze’. Als ik eerder was gaan 
voetballen, was ik nu misschien 
beter. Als je heel jong bent, leer je 
toch het meest”, vertelt Youri, die 
bij de E-pupillen begon met voetbal-
len. ,,Ik trainde vier keer in de week 

voor het gymmen. Ik deed aan NK’s 
mee ook. Maar uiteindelijk werd het 
te veel en ik had er geen zin meer 
in, ook omdat mijn vrienden wel 
voetbalden.”

Druk
Eerder spraken we in deze voetbal-
krant al met Youri, samen met broer 
Frenkie en vader John, die liefst 22 
seizoenen en 780 wedstrijden in 
het eerste elftal van Arkel speelde. 
Laatstgenoemde gaf daarin aan zijn 
hoop te vestigen op Youri voor Arkel 
1, aangezien Frenkie zijn voetbalge-

luk inmiddels bij FC Barcelona be-
proeft. ,,Ik heb van zijn tijd als speler 
in het eerste weinig meegekregen, 
maar ik hoorde wel mensen met wie 
hij speelde zeggen dat ze het leuk 
vonden dat er weer een De Jong in 
het eerste speelt. Of dat druk gaf? 
Nee hoor. Ik wilde het zelf ook heel 
graag.”
Dat Youri uit een voetbalfamilie 
komt, dat is wel helder. Opa Jan 
de Bruijn en oom Leon de Bruijn 
speelden natuurlijk ook nog bij 
Schelluinen in het eerste elftal. ,,Het 
is leuk dat er weer iemand van de 

familie dat gehaald heeft. Als ik in 
Schelluinen kom, praten we er wel 
over, maar ook van hen ervaarde ik 
geen druk.” 

Druk kent Youri niet en dat zelfver-
trouwen is precies waarom coach 
Leon Elands hem graag opstelt. ,,Hij 
is iemand die risico in het spel legt”, 
vertelt de Arkel-coach. Iets waar 
Youri zich wel in kan vinden: ,,In de 
jeugd kan je lekker vrijuit voetballen, 
veel dribbelen en acties maken. Dat 
kan bij het eerste wat minder, maar 
ik speel alsnog graag vooruit. Ik 
zoek altijd de snelste manier om bij 
het doel te komen. Van mij mogen 
ze de bal altijd bij me inleveren. Al 
kan dat natuurlijk niet altijd.”
Qua spel zijn John, Frenkie en Youri 
daarmee wel te vergelijken. Toch 
doet Youri vooral ook zijn eigen 
ding. ,,Ik word daarin vrij gelaten. M’n 
pa komt wel eens kijken en dan vraag 
ik wat hij ervan vond, maar verder laat 
hij me lekker m’n gang gaan.”
Qua karakter hoopt Youri in het veld 
vooral wat meer van Frenkie mee te 
nemen dan van zijn vader. ,,Frenkie 
is wat rustiger dan m’n pa en ik. Ik 
heb wel wat temperament en kan 
geïrriteerd raken door de scheids-
rechter. M’n pa heeft dat ook heel 
erg. Frenkie ook wel, maar die is 
qua uitstraling wat rustiger. M’n pa 
en ik gooien onze frustratie er gelijk 
uit. Als ik geel pak, is dat vaak voor 
praten, ja. Dat moet er misschien 
wel uit, haha.”

‘Frenkie is wat rustiger dan m’n pa en ik. Ik heb wel wat temperament en kan geïrriteerd raken door de scheidsrechter.’
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Hoe Jesse Hoogewoning twee keer
de held van Arkel werd

Jesse Hoogewoning is pas ne-
gentien jaar, maar vertolkte al 
meerdere keren een heldenrol 
voor het eerste elftal van Arkel. 
Een terugblik op twee prachtige 
momenten in zijn nog prille 
voetbalcarrière. 

Tekst Tim Hartman
Foto Jan Noorlandt

Proxsys Cup 2017/2018
We schrijven 5 januari 2018. Jesse is 
pas zestien jaar oud en plaatst zich 
met Arkel Onder-17 voor de fi nale 
van het toernooi om de Proxsys 
Cup, het jaarlijkse zaalvoetbaltoer-
nooi voor regionale clubs in de 
Oosterbliek. Hij kan zijn zaalvoetbal-
schoenen aanhouden, want direct 
na de halve fi nale van de JO17-1 
mag hij ook bij het eerste elftal van 
Arkel aansluiten voor de halve fi nale 
tegen Heukelum. Het wordt een 
zinderende wedstrijd. Het wordt 
4-4, waarna shoot outs de beslis-
sing moeten brengen. De ene na de 
andere speler mist: drie van Arkel, 
vier van Heukelum. Dan mag Jesse. 
Als achtste. Als hij scoort gaat Arkel 
naar de fi nale.

En hij scoort. Jesse ramt de bal stijf 
in de kruising en laat het Arkelse 
publiek ontploffen in de Ooster-
bliek. ,,Een heel tof moment. Ik 

ga vaak nog even op zoek naar 
YouTube om die goal te bekijken”, 
erkent Jesse, die de fraaie herinne-
ring heeft vereeuwigd als profi elfoto 
op Facebook.

Kampioenswedstrijd 2018/2019
Maar wat er op zaterdag 25 mei 
2019 gebeurde, was dat moment 
in het kwadraat, zo erkent Jesse. Die 
dag staat in Gorinchem de kraker 

tussen SVW en Arkel op het pro-
gramma, de laatste wedstrijd van de 
competitie. Bij winst (of gelijkspel) is 
Arkel kampioen, maar Arkel staat, 
wel na een goal van Jesse, 2-1 achter. 
Omdat De Zwerver op een ander veld 
met liefst 6-1 voor staat, lijkt Arkel 
de titel nog bijna mis te gaan lopen 
ook. Tót Jesse wederom opstaat. Met 
een prachtige goal bezorgt hij Arkel 
de bevrijdende 2-2 én het kampioen-

schap in de derde klasse. ,,Dat was 
geweldig. Helemaal omdat ik als 
jongetje altijd al langs de lijn bij het 
eerste stond. Als je dan zelf zo’n goal 
mag maken, dat blijft je voor altijd 
bij. Ook dat fi lmpje kijk ik regelmatig 
terug op YouTube, haha.”
Maar held of niet, Jesse kende 
naar eigen zeggen een lastig eerste 
seizoen in de tweede klasse. ,,De 
stap van de derde naar de tweede 

klasse was wel groot. IJsbrand van 
Eldik kwam ook terug naar Arkel en 
kwam terecht voor mij in de basis 
te staan. Ik maakte nog wel een 
hattrick tegen Tricht, maar IJsbrand 
speelde beter. Dan sta je wel weer 
met twee voeten op de grond.”
Één groot voordeel: Jesse scoort 
bijna altijd. Iets wat hem in de jeugd 
al makkelijk afging: ,,In mijn beste 
seizoen scoorde ik 49 keer”, vertelt 
Jesse. ,,Ik heb het gevoel dat scoren 
altijd wel goed moet komen, maar 
je moet ook voldoendes spelen om 
een basisplaats te behouden. Vorig 
jaar was ik steeds de eerste invaller, 
wat op deze leeftijd nog kan ge-
beuren, maar je wilt natuurlijk terug 
naar het basiselftal.”
Wat daarvoor nodig is volgens hem 
zelf? ,,Ik kan nog aan mijn snelheid 
werken en mijn individuele acties 
kunnen ook nog beter. Ik let op tele-
visie ook altijd heel goed op spitsen 
zoals Robert Lewandowski en Harry 
Kane, daar kijk ik graag naar”, 
vertelt Jesse, die stelt dat mensen 
niet bang hoeven te zijn dat hij 
Arkel bij een volgende heldenrol zal 
verlaten. ,,Mensen kwamen na die 
goal tegen SVW naar me toe: ‘Niet 
meteen weggaan hè’, zeiden ze. 
Dat was ik absoluut niet van plan. 
Ik wil bij Arkel een vaste basisplaats 
veroveren én behouden”, zo klinkt 
het vastberaden.‘Ik ga nog vaak op zoek naar YouTube om die goals te bekijken’
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De trainingen en wedstrijden weer oppakken na een 
(verplichte) pauze is een blessure gevoelige periode. Hoe 
pak je dit verstandig aan? De fysiotherapiepraktijk Fysio PP 
is gespecialiseerd in het behandelen en de preventie van 
sportblessures. 

Blessures domme pech?
Blessures worden vaak toegeschreven aan pech of een on-
geluk. Voor een gedeelte van de blessures is dit zeker waar. 
Voetbal is een contactsport, een ongelukkige actie van je 
tegenspeler kan ervoor zorgen dat je geblesseerd raakt. 
Toch, vindt een groot deel van de blessures zijn oorsprong 
in: type training, belasting, verhouding inspanning en ont-
spanning, blessure historie en herstel daarvan, stress, coping 
strategieën en voeding. Een voetballer die bijvoorbeeld te 
lang en te zwaar belast wordt zonder voldoende rust is 
kwetsbaarder voor blessures.

Meten is weten
Omdat voorkomen beter is dan genezen biedt Fysio PP sport 
specifieke fitheidstesten aan clubs en sporters. De fitheid 
van een sporter wordt in kaart gebracht aan de hand van 
preventieve en prestatieve testen. Op basis van de uitkomsten 
van deze testen krijgt iedere speler een trainingsprogramma 

op maat mee. Ook de trainer krijgt een overzicht, zodat hij 
zijn trainingsprogramma kan afstemmen op de fitheid van 
zijn spelers.

Na een periode van ongeveer 8 weken worden de sporters 
nog een keer getest. Op deze manier wordt gemonitord of 
de fitheid van de spelers verbeterd. Blijft de fitheid hetzelfde 
of neemt deze af? Dan kan dat een teken zijn van overtraining, 
blessure of onvoldoende trainingprikkels. Zo kunnen blessures 
al in een vroeg stadium gedetecteerd of zelfs voorkomen 
worden.

Vooral na een periode van rust, zoals de zomervakantie, 
winterstop of COVID-19, is het nuttig om de fitheid van 
spelers in kaart te brengen. Fysio PP brengt in kaart hoe 
iedere speler er voor staat en hoe zij op een verantwoorde 
manier de training weer kunnen op bouwen, blessures 
voorkomen en prestaties verbeteren. 

Over Fysio PP
Naast sportfysiotherapie en het afnemen van fitheidstesten 
(ook voor andere sporten dan voetbal) biedt Fysio PP diverse 
diensten, zoals manuele therapie, dry needling, kinder-
fysiotherapie, beweeggroepen voor ouderen, small group 

training, sportanalyses en athletics skills training. Fysio PP is 
flexibel geopend (ook ’s avonds) om zo iedereen van dienst te 
kunnen zijn! In de praktijk zijn tevens een voedingsdeskun-
dige en sportpsychologe werkzaam. De voedingsdeskundige 
begeleidt sporters met specifieke vragen zoals voeding rond-
om training, maar ook aankomen en afvallen. De sport-
psycholoog begeleidt sporters met specifieke vragen op het 
mentale vlak van sport, zoals wedstrijdspanning of motivatie. 
Fysio PP organiseert in samenwerking met diverse verenigingen 
ook bijeenkomsten waarin aandacht wordt besteed aan alle 
aspecten rondom sport, blessurepreventie en voeding.

Fysio PP: Testen en meten 
Prestaties bevorderen en blessures voorkomen

Adres Vuren: Molenlaan 3, 4214 EA Vuren
Adres Gorinchem: Bataafsekade 6, 4202 AX Gorinchem

Telefoon: 0183 766041 Whats App: 06 13137875
info@fysiopp.nl www.fysiopp.nl
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Ruud en Raymon: de voetbalgekke opa’s van GJS
,,Dit is ‘in principe’ ons laatste 
seizoen. Schrijf dat maar op”, 
zeggen Raymon den Haan (41) 
en Ruud Bos (39) lachend. Dan 
nog in de tijd dat voetbalcompe-
tities volop bezig zijn. Inmiddels 
heeft het coronavirus de com-
petities stilgelegd. Als de twee 
bericht krijgen dat het interview 
toch geplaatst wordt, is de reac-
tie veelzeggend: ,,Helemaal top. 
Hopen dat we snel weer mogen 
voetballen. Anders nog een 
jaartje door Ruud”, antwoordt 
Raymon. Ruud: ,,Hahahaha, wie 
weet.” Een interview met twee 
voetbalgekken.

Tekst Tim Hartman
Foto Jan Noorlandt

,,Bossiegoal, nu echt het laatste sei-
zoen denk ik hè? We zitten al jaren 
op je te wachten bij de veteranen. 
Zonder trainen mag jij bij ons aan-
sluiten’, krijgt Ruud toegezegd van 
Martin de Man, voormalig teamge-
noot bij GJS 1. ,,Kijk eens aan, nog 
een aanbieding. Volgend jaar dan 
maar of niet?”

Hoe vaak hebben jullie al gezegd 
dat het jullie laatste jaar wordt?
Ruud: ,,Heel vaak. Het is echt lastig 
om afscheid te nemen van een 
eerste elftal en een stapje terug te 
doen. Je hebt zo veel meegemaakt. 
Ik altijd bij GJS, Raymon ook bij an-
dere clubs. Je zet toch een punt ach-
ter je carrière. Maar na dit seizoen is 
het cirkeltje denk ik wel rond. Dan 
ben ik 40 jaar en zit ik 25 jaar bij het 
eerste elftal. Dan moet daarna de 
jeugd het maar gaan doen.”
Raymon: ,,Als Ruud stopt is het 
voor mij ook makkelijker. Ik ben vol-
gend jaar 42. Maar inderdaad, het 
is wel echt moeilijk hoor. Ik, en Ruud 
ook, ben nog hartstikke fi t. Dan is het 
moeilijk om afscheid te nemen, terwijl 
je weet dat je nog mee kan. Links en 
rechts hoor je ook van anderen dat je 
nog niet afgeschreven bent.”
Ruud: ,,Dat is het. We vallen nog 
niet door de mand. Als dat gebeurt, 
moet je de eer aan jezelf houden. 
Maar voor dit seizoen had Raymon 
zéker niet moeten stoppen.”
Raymon: ,,Afgelopen zomer was 
sowieso geen lekker moment. Ik 
raakte vorig seizoen vroeg gebles-
seerd en toen ik weer fi t was, werd 
het seizoen stilgelegd. Op zo’n 
moment stop je niet. En Ruud ging 
ook nog door.”

Praten jullie daar veel over samen?
Ruud: ,,Ja. Ook met Stefan Hölz-
ken, die wel gestopt is. Het is voor 
mij belangrijk dat er nog een opa-
tje bij is. Dat is wel prettig, want de 
kloof is al best groot met die jonge 
gasten.”

Waar merk je dat aan?
Ruud: ,,Wij hebben zó’n grote 
drive. We zijn fi t, coachen veel, pro-
beren aan te jagen, druk te zetten 

en nemen jongens op sleeptouw. 
Jongere gasten hebben tegenwoor-
dig een heel andere mentaliteit. 
Ook in de kleedkamer: vroeger had 
je geen mobieltjes en zat je lekker 
met elkaar te ouwehoeren. Dan had 
je altijd leuke gesprekken voor de 
wedstrijd. Waar ze het tegenwoor-
dig over hebben? Scorito? Ik heb 
geen idee, haha! We zitten in de 
kleedkamer naast elkaar en zeggen 
dan wel eens: waar zitten we nou 
naar te luisteren joh?”
Raymon: ,,We klinken nu wel heel 
oud hè.”
Ruud: ,,De muziek, ook zoiets. 
Allemaal van die ‘wiggle-wiggle-
muziek’. Je moet toch opgepept het 
veld op komen? Bart Muilenburg 
zette altijd de hardste muziek op 
die er maar was. Dan ging je als een 

gek dat veld op. Zit je nu naar Boef 
te luisteren…”
Raymon: ,,Soms is het ook wel 
prima hoor, maar er zijn betere mu-
ziektijden geweest ja, haha.”

Dan over het voetbal. Zegt de 
concurrentie nog niet tegen jul-
lie: Ruud, Raymon, het is mooi 
geweest. Ik neem jouw plekje nu 
over? 
Raymon: ,,Bart (van Schaften) doet 
het echt goed. Die staat fl ink tegen 
de deur aan te trappen. Maar bij 
Ruud zie ik echt niet zomaar een 
opvolger klaarstaan.”
Ruud: ,,Als de trainer had gezegd: 
‘Ruud, leuk een aardig dat je er nog 
bij bent, maar deze jongen is veel 
beter dan jij’, dan had ik daar ook 
vrede mee gehad. Maar dat gevoel 

heb ik nu nog niet. Op zich geen 
goede zaak natuurlijk.”
Raymon: ,,Niemand speelt Ruud nu 
uit de basis. Superfi t, balvast, altijd 
aan te spelen.”
Ruud: ,,Maar als keeper is ervaring 
ook belangrijk. Bart moet geduld 
hebben. Raymon gaat geen twee 
jaar meer keepen. Ik weet zeker 
dat Bart het gaat redden als hij het 
geduld kan bewaren. Dan keept hij 
hier twintig jaar in het eerste.”

Sinds vorig seizoen ook een 
nieuwe coach: Marco Verbeek, 
die veelvuldig gebruik maakt 
van videobeelden. Hoe vinden 
jullie dat?
Ruud: ,,Dat had ik nog nooit mee-
gemaakt eigenlijk. De eerste keer 
was ook even wennen. Ik moest 

echt héél goed inzoomen om iets 
te kunnen zien. Maar we hebben 
dit seizoen ook een video-analist. Ik 
vind het wel goed eigenlijk.”
Raymon: ,,Ik had het ook nooit 
meegemaakt. Met beelden is het 
natuurlijk veel makkelijker uitleggen. 
Voorheen was ik op dinsdag alweer 
vergeten hoe het zaterdag ging. De 
trainer denkt over alles na en trekt 
zich van niemand iets aan. Dat kan 
ik wel waarderen.”
Ruud: ,,Inderdaad. Ingooien, 
corners, hoe je het spel dood kan 
maken. Hij is bezeten van het spel-
letje en doet er alles aan om het 
team beter te maken. Een goede en 
moderne trainer. Soms praten we 
wel wat veel op de training.”

De trainer is ook jonger dan jul-
lie. Hoe is dat?
Ruud: ,,Ik voel me jonger dus dat is 
een goed teken, haha.”
Raymon: ,,Mij maakt het niet uit. 
Ik heb vooral met de keeperstrainer 
(Ruud Stigter) te maken. Verder 
maakt het mij niet uit hoe een 
trainer is, zo lang hij je maar op doel 
zet.”

Hebben jullie überhaupt niet-
voetbal gerelateerde hobby’s?
Raymon: ,,Naar de sportschool. 
Mountainbiken. Hobby’s die niets 
met sport te maken hebben? Niet 
echt. Ik zal ook niet zomaar stoppen 
met voetballen. Ik ga gerust nog in 
een lager elftal voetballen. Al moet 
dan wel de knop om. Ik ben nog 
veel te fanatiek voor een lager elftal, 
denk ik.”
Ruud: ,,Ik heb eigenlijk ook geen 
andere hobby’s dan voetbal. Ja, trai-
nen geven aan mijn zoontje. Daar 
wil ik wel mee verder misschien: een 
diploma halen als jeugdtrainer.”

Hoe zien jullie de toekomst van 
GJS 1 als jullie stoppen? 
Raymon: ,,Wat ik al zei: Bart staat 
fl ink aan de deur te rammelen. En 
ik heb begrepen dat er een goede 
lichting aanstaande is.”
Ruud: ,,Inderdaad, al is dat altijd 
even afwachten. Jonge jongens 
kunnen zomaar gaan studeren, 
ergens voor 50 euro gaan voetbal-
len of vertrekken als ze het in eerste 
instantie net niet redden bij het 
eerste. De kwaliteit is er in de jeugd. 
Hopelijk zit er ook een goede kop 
op. Maar vergis je niet hoor: als Ray-
mon en ik weg zijn, staat er gewoon 
nog een heel leuk team met jonge 
ervaren jongens. Voor Raymon staat 
Bart klaar en Sjors (Hendriks) neemt 
mijn band gewoon over.”

Dus: nu echt het laatste seizoen?
Ruud: ,,Ik denk het wel hoor. Als ik 
thuis vertel dat ik nog een seizoen 
doorga…
Raymon: ,,In principe wel ja.”

Klinkt overtuigend. Spreek jullie 
volgend seizoen weer!
In koor: ,,Hahaha!”

‘Als Ruud stopt, is het voor mij ook makkelijker’
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Als Raymon en ik weg zijn, staat er gewoon nog een heel leuk team met jonge ervaren jongens’
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Sleeuwijk en Antoin van Pelt vinden
elkaar voor de langere termijn

SLEEUWIJK - Antoin van Pelt 
loopt al even mee als trainer in 
het amateurvoetbal. Hij koos 
voor de weg van de geleide-
lijkheid. Via de reserves van 
Waspik, de hoofdmacht van ONI, 
Sparta’30, NEO’25 en SV Capelle 
is hij nu geland bij Sleeuwijk, 
waar hij zijn contract half 
november verlengde tot medio 
2022. 

Tekst: Wout Pluijmert
Foto’s: Jan Noorlandt

Van Pelt was uiterst tevreden toen 
hij eindelijk bij Sleeuwijk aan de slag 
kon. “Ik draai er niet omheen dat 
ik al jaren de wens had om hier een 
keer te kunnen beginnen. Ik kom 
al een aantal jaren met ploegen als 
Sparta’30 en NEO’25 op De Roef. 
Met SV Capelle won ik hier vorig 
jaar nog met 7-1. Dit is toch de 
grootste club van Altena en er staat 
een goede organisatie met een 
goed geleide jeugdafdeling. Dat is 
plezierig om te mogen werken.” 
Toen de competitie vorig seizoen in 
maart stilviel, sloot Van Pelt af bij 
SV Capelle. “Bij Sleeuwijk was er 
een wens vanuit de spelersgroep 
om in juni de trainingen op te pak-
ken. Ik kreeg te maken met een 
voor Sleeuwijk deels nieuwe groep 
omdat sterkhouders als Benjamin de 
Gans en Frans van den Steenhoven 
met nog een handvol anderen, een 
punt achter hun voetbalcarrière zet-
ten.” Van Pelt beschikt nu over een 

jonge, enthousiaste, karaktervolle 
groep. “Het loopt in deze door co-
rona vreemde periode heel aardig. 
Wij wonnen in de voorbereiding 
bij Almkerk en in de competitie 
de derby van Woudrichem. Zeer 
welkome overwinningen omdat het 
dit team veel vertrouwen geeft.” 
Van Pelt vindt dat hij nog lang niet 
de status van zijn voorgangers bij 
Sleeuwijk heeft. 
“Ik heb bijvoorbeeld enorm veel 
waardering voor Pieter Tuns. Hij 
heeft in de korte tijd dat hij hier 

voor mij op De Roef als trainer 
heeft gewerkt, enorme verdien-
ste voor de club gehad. Toen hij 
tussentijds kwam in 2017 stond 
het er echt niet goed voor. Hij 
betrok iedereen weer bij het team 
en maakte ze een seizoen later 
kampioen. Op het moment dat de 
competitie vorig seizoen in maart 
werd afgebroken stond Sleeuwijk 
onderin, maar ik zeg niet dat hij 
met die ploeg gedegradeerd zou 
zijn.” De aimabele Brabander Tuns 
liet Van Pelt een tweedeklasser na.

Kracht
Antoin van Pelt groeide op tussen 
de mensen. Thuis, in Andel, hadden 
zijn ouders een sfeervol dijkcafé. Als 
jong manneke kon hij al uitstekend 
biljarten, maar voetballen was zijn 
passie. De technisch begaafde mid-
denvelder viel in zijn dorp Andel, bij 
Sparta’30, al snel op en vertrok naar 
de ambitieuze buren in Veen. Daar 
maakte hij deel uit van een elftal dat 
landelijk bij de top van de amateurs 
speelde. Van Pelt verhuisde naar 
Sprang-Capelle en besloot zijn voet-

balloopbaan bij SV Capelle. 
“Het vak van trainer bij een ama-
teurclub is veel meer dan twee keer 
per week trainen en een wedstrijd 
coachen. Ik voel mij al snel verbon-
den met een club en dat gaat verder 
dan alleen het eerste elftal. Op die 
manier werken, daar krijg je veel 
voor terug, dat is mijn kracht. En 
werken bij Sleeuwijk is geen straf. 
Dit is een club waar alles heel goed 
geregeld is. Als ik wat vraag, wordt 
ervoor gezorgd.” 
Van Pelt werkt nu bijna een half 
jaar samen met Robert Verduin. 
Gezamenlijk verzorgen zij de trainin-
gen. “Die samenwerking verloopt 
geweldig. Robert neemt voor mij 
veel werk uit handen zodat ik kan 
observeren. Dat is top. Dat heb 
ik nog niet eerder meegemaakt.” 
Sleeuwijk werd op 10 maart van het 
vorig seizoen misschien wel gered 
door de KNVB, die vanwege corona 
een streep onder het seizoen zette. 
Sleeuwijk zat fl ink in de problemen, 
maar degradeerde door dit besluit 
niet. Van Pelt is realist. “Het frivole 
zal er bij Sleeuwijk wel even vanaf 
gaan. Er gaat een slot op de deur, 
want ik wil wel gaan overleven. 
Het wordt misschien wel 5-3-2. Dat 
is voor tegenstanders lastiger te 
bespelen. Ik wil meer variatie in ons 
spel. Middenvelders die meer door-
schuiven of een centrale verdediger 
die over de as komt. Straks wil ik 
een Sleeuwijk zien waarvan tegen-
standers zeggen: het is geen pretje 
om naar De Roef te gaan.”

Sleeuwijk stond al veel langer op het verlanglijstje van trainer Antoin van Pelt.

Andor van Andel nu al boegbeeld van nieuw Sleeuwijk
Andor van Andel is na drie 
seizoen terug op De Roef. Hij 
leerde in de Bommelerwaard te 
knokken voor elk punt en nam 
zijn verantwoordelijkheid voor 
het team. Die ervaring neemt hij 
mee terug naar Sleeuwijk.

Tekst: Wout Pluijmert
Foto: Jan Noorlandt

Andor van Andel verliet Sleeuw-
ijk drie jaar geleden voor een 
verblijf in de Bommelerwaard, 
na een confl ictje over een stukje 
dat was geschreven in het club-
blad. Hij hielp mee om Brakel 
naar de derde klasse te brengen. 
Met zijn spel viel hij op bij hoger 
spelende clubs en koos voor 
Roda Boys/Bommelerwaard. Dat 
werd een door een vervelende 
knieblessure verloren seizoen. 
“Echt jammer, hoor, want ik 
sloot daar na de promotie met 
Brakel fi t aan. Ik had het gevoel 
dat ik mij in dat elftal kon spe-
len. Na die knieoperatie kwam 
ik in de winterperiode terug. 
Het team stond toen goed, 
vervolgens kwam in maart de 

corona en was het voorbij. Toch 
kijk ik met veel plezier terug op 
die jaren. Ik heb op verzoek van 
trainer Hans de Jong destijds de 
overstap gemaakt en daar dus 
nooit spijt van gehad. Hij verze-
kerde mij dat ik via Brakel twee 
stappen omhoog kon maken 
en dat is gelukt. Het is als jonge 
speler goed om eens in een 
andere omgeving te zijn. Ik wil 
dat elke speler aanraden, maar 
er moet wel perspectief voor je 
zijn. Het werkte natuurlijk mee 
dat ik met Brakel succes had. 
Ik heb daar geleerd om, als het 
nodig was, de kar te trekken en 
er te staan op moeilijke momen-
ten.” Van Andel voorspelt de 
ambitieuze Hans de Jong een 
mooie toekomst. “Hij traint nu 
tweedeklasser Wilhelmina’26, 
maar ik sluit niet uit dat zijn top 
veel hoger ligt.”

Ambitie
In januari 2020 klopte Sleeuwijk 
weer aan bij Van Andel. “Het 
was een mix van factoren. Ik ver-
anderde ook van werkkring. Bij 
Sleeuwijk heb ik echt een aantal 

heel goede vrienden rondlopen. 
Jongens waar ik mijn hele leven 
al mee optrek. Ook de komst 
van een nieuwe technische com-
missie onder leiding van Danny 
Biemans, die het heel goed voor 
elkaar heeft, speelde bij mijn 
keuze een rol. Sleeuwijk heeft 
een goed plan. Zij spreken de 
ambitie uit om tweedeklasser te 
blijven. Ik heb daar bij Roda Boys 
al even aan geproefd.” 

Andor van Andel krijgt van 
trainer Antoin van Pelt een 
aanvallende rol toebedeeld. “Ik 
sta in de spits, maar soms op de 
linkervleugel, in een enthousi-
ast team. Voor onze trainer is 
hier alles nieuw”, liet hij in de 
voorbereiding weten. “Ik ben 
benieuwd hoe Van Pelt het 
gaat oppakken.” Zegt dan: “Bij 
Sleeuwijk moet men niet meer 
omkijken. Die tijd is voorbij. Wij 

moeten het doen met de jonge 
groep die er nu staat. Een groep, 
met grotendeels jongens uit het 
eigen dorp, die voor elkaar door 
het vuur wil gaan.” 

Sleeuwijk won in augustus van 
eersteklasser Almkerk, dat gaf 
de groep vertrouwen. Het team 
van de nieuwe trainer Antoin 
van Pelt kende een loodzware 
competitiestart, met duels 
tegen Altena, Roda Boys en 
Woudrichem. Toch peurden de 
Roefbewoners vier punten uit de 
eerste vier duels. 3 Oktober 2020 
staat vooralsnog in het geheu-
gen van Van Andel gegrift. Het 
was de dag dat Sleeuwijk op 
De Roef met 2-1 van eeuwige 
rivaal en buurman Woudrichem 
won. “Jammer dat er toen geen 
publiek bij mocht zijn, want daar 
hadden zij het nieuwe Sleeuwijk 
aan het werk kunnen zien. Een 
Sleeuwijk dat slim kan spelen en 
voor elke millimeter kunstgras 
wil knokken.” Een dag eerder 
had Van Andel nog bij zijn ma-
tje en tegenstander Tim Saaman 
in de kappersstoel gezeten. 

Bij Sleeuwijk moet men niet meer terugkijken. De toekomst is
bepalend voor de club.
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U wilt een gezonde
en stralende huid?
Wij kunnen u helpen!
Al meer dan 10 jaar 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
• Defi nitief ontharen
• Rimpels en vlekken
• Littekens
• Acne

• Tattoeage verwijderen
• Camoufl agetherapie
• Permanente make-up
• Rosacea
• Schimmelnagel

Locatie
Irene Vorrinkstraat 21
4105 JA Culemborg

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

Boerenstraat 60
4201 GB Gorinchem 
Tel: +31-634021844

info@gorinchemfacilitair.nl

Wanneer u kiest voor Gorinchem Facilitair 
bent u ervan verzekerd dat de werkzaam-
heden volgens afspraak correct en op tijd 
worden uitgevoerd. U kunt ons inschake-
len voor dagelijkse en periodieke schoon-
maakwerkzaamheden voor zowel binnen 
als buiten. We stellen in overleg met u een 
schoonmaakadvies op waarin duidelijk is 
welke werkzaamheden er worden uitge-
voerd en waarbij uw budget leidend is.

Gorinchem Facilitair biedt een breed dien-
stenpakket aan voor diverse gebouwen:

✔ Kantoren

✔ Banken

✔ Appartementencomplexen

✔ Horecagelegenheden

✔ Winkelcentra

✔ Autogarages

✔ Loodsen

DAGELIJKSE SCHOONMAAK

Verstopte dakgoten kunnen voor veel pro-
blemen zorgen want lekkages kunnen flinke 
schades aan uw woning of bedrijfspand 
veroorzaken. Om dit te voorkomen is het 
regelmatig controleren en schoonmaken 
van groot belang. Zelf reinigen van deze 
dakgoten behoort vaak niet tot de moge-
lijkheden. Wij nemen dit werk graag voor 
u uit handen en we hebben daarvoor ook 
de juiste apparatuur in huis.

We reinigen dakgoten, afhankelijk van de 
situatie, machinaal of handmatig, Indien 
wij verstopte afvoeren tegenkomen zullen 
wij u dit melden en ook meenemen in het 
reinigingsproces. Geconstateerde lekkage 
of slijtage nemen wij mee in de rapportage 
van de werkzaamheden.

DAKGOOTREINIGING

Schone ramen zijn belangrijk voor de 
uitstraling van uw bedrijfspand maar ook 
voor de levensduur. Wanneer ramen niet 
goed worden onderhouden en langdurig 
worden blootgesteld aan alkalische afzet-
ting (bv kalkhoudend water en cement-
stoffen) kan er etsschade ontstaan. Dit 
zorgt ervoor dat de doorzichtigheid van 
ramen verminderd wordt. Het herstellen 
ervan is vaak ook niet mogelijk.

Glasbewassing is maatwerk. De frequentie 
ervan is bijvoorbeeld afhankelijk van de 
omgeving waar uw pand staat. 
Alle factoren die van invloed kunnen zijn, 
nemen wij mee het adviesplan.

GLASBEWASSING

We beschikken over een eigen osmose 
telewassysteem. Met dit systeem kunnen 
we bedrijfspanden en woningen tot 15 
meter hoogte reinigen. Het werkt snel en 
efficiënt. Kozijnen kunnen in één moeite 
meegenomen worden en het water droogt 
streep loos op omdat het gebruikte water 
ontkalkt is.

Is uw pand hoger dan 15 meter dan kunnen 
wij de reiniging ook voor u verzorgen want 
beschikken over de benodigde certificaten 
om met hoogwerkers te werken.

TELEWASSYSTEEM



‘Voetballen bij SVW geeft een fi jn gevoel’
Eigenlijk was Toby Mulder (30) 
helemaal klaar met voetballen, 
maar dit seizoen trok hij toch 
weer de voetbalschoenen aan. 
Niet op het topniveau dat hij 
altijd gewend was, maar lekker 
voor zijn plezier in de tweede 
klasse bij SVW.

Tekst Tim Hartman
Foto Jan Noorlandt

Begin 2020 hakte Toby de knoop 
door: hij was klaar met voetballen. 
Eerst waren er allerlei kniepro-
blemen, waarna hij vorig seizoen 
superfi t aan de start van het seizoen 
verscheen bij ASWH. ,,Ik zat lekker 
in mijn vel en toen kreeg ik weer 
een blessure aan mijn hamstring. 
Toen dacht ik echt: ‘Hier heb ik toch 
helemaal geen zin meer in’. Je werkt 
superhard om fi t te zijn en dan krijg 
je dat weer.
Maar ja, Toby is én blijft een voet-
balfanaat. ,,Vorig jaar november 
besloot ik helemaal te stoppen met 
voetbal. Totdat ik met Zeki Laaiti 
(speler van SVW, red.) sprak. Hij 

is een goede vriend van me en hij 
stelde eens de vraag of ik het niet 
leuk zou vinden om bij SVW te 
komen spelen. Gewoon voor m’n 
plezier voetballen, zonder proble-
men als ik een keer niet kan trainen. 
Dat leek me toch leuk. Dat je echt 
voetbalt voor je plezier, waardoor je 
ook vrij in je hoofd bent.”

Ben je niet alsnog bang voor 
nieuwe blessures?
,,Het grappige is dat ik helemaal 
niet met blessures bezig ben nu. 
Omdat je voor je plezier voetbalt, 
staat er minder druk op en ben je 
niet in je hoofd constant bezig met 
het gevaar op een blessure. Dat 
gevoel heb ik lang niet gehad. Het 

is ook heel lang geleden dat ik echt 
met plezier voetbalde. Ik vind het 
ook leuk om bij SVW mijn ervaring 
te delen met de jongens, waarvan 
ik er al veel kende. Voetballen bij 
SVW geeft een fi jn gevoel. Mijn 
ouders wonen ook in Gorinchem 
dus die zie je dan ook weer vaker 
en je speelt met jongens met wie je 
bevriend bent.”

Hoe is het om na RKC Waal-
wijk, SteDoCo, Kozakken Boys 
en ASWH ineens in de tweede 
klasse te spelen?
,,Het is heel anders dan bij andere 
clubs. Op topniveau is alles tot in 
de puntjes geregeld. De druk is ook 
anders. Natuurlijk wil je nog steeds 
winnen, maar er ligt minder druk 
vanuit supporters of vanuit de club. 
Als je bij Kozakken Boys slecht pres-
teerde werd er snel over gepraat. 
Bij SVW is het gemoedelijker. Bij 
Kozakken Boys was je bijvoorbeeld 
doordeweeks al heel erg tactisch 
bezig. Hoe gaat de tegenstander op 
zaterdag spelen? Hoe gaan we het 
doen bij standaardsituaties?”

Is het makkelijk om die knop om 
te zetten?
,,Ja, dat kan ik wel goed. Het is leuk 
om meer in de regio te spelen met 
veel derby’s.”

Je zit ook bij GJS in de compe-
titie, waar je ooit begon met 
voetballen.
,,Leuk om daar weer te gaan voet-
ballen. De club maakt toch deel uit 
van je voetbalcarrière. Of ik niet 
terug naar GJS wilde? Ik kende Hi-
cham Farhou, Zeki en David Ruane 
al dus het was voor mij logischer 
om bij SVW te gaan spelen.”
Ook het niveau in de tweede 
klasse, waarin SVW begon met 
vier punten uit drie wedstrijden, 
valt Toby niet tegen. ,,We hebben 
echt een goed team met veel échte 
voetballers. We spelen geen boe-
renkoolvoetbal. We hebben jon-
gens van ZVG, die heel veel voetbal 
in zich hebben en van het spelletje 
houden. Ze staan ook open om 
dingen te leren. Als ik iets tegen ze 
zeg, nemen ze het ook van me aan. 
Dat vind ik wel fi jn.”

‘Omdat je voor je plezier voetbalt, ben je niet in je hoofd constant bezig 
met het gevaar op een blessure.’
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Ahmed Kelifa: ‘SVW is mijn thuis’
Één seizoen probeerde Ahmed 
Kelifa het bij Sliedrecht, maar al 
snel kwam hij erachter dat SVW 
toch echt zijn club was. De aan-
valler voelt zich helemaal thuis 
op Sportpark Molenburg.

Tekst Tim Hartman
Foto Jan Noorlandt

Sinds 2015 verdedigt Ahmed de 
kleuren van SVW. In het seizoen 
2017/2018 probeerde hij het één 
seizoen bij Sliedrecht in de eerste 
klasse, maar al snel keerde hij terug. 
,,Ik voelde me niet helemaal thuis 
in Sliedrecht. Eigenlijk miste ik het 
leven bij SVW heel erg. Ik kende 
veel mensen bij SVW en voelde me 
daar thuis. Het is leuker om met 
vrienden te spelen, dat zorgt voor 
meer plezier. Bij Sliedrecht speelde 
ik niet met vrienden dus toen ben ik 
weer terug naar SVW gegaan. Dat 
gaf een fi jn gevoel. SVW is een heel 
leuk team.”
Dat Ahmed het bij Sliedrecht 
wilde proberen, heeft onder meer 

te maken met de wegen die zijn 
vrienden van het voormalig Erit-
rese voetbalelftal, dat in 2014 in 
Gorinchem neerstreek, afl egden. 
Met het Dutch Soccer Team Eritrea 
speelde Ahmed destijds veel wed-
strijden tegen fraaie tegenstanders. 
Robertino Lotto, de coach van het 
elftal, sprak destijds zelfs van een 
Topklasse-waardig elftal. Het elftal 
viel echter uit elkaar en de jongens 
werden verspreid over verschillende 
clubs. Kozakken Boys en SteDoCo 
pikten jongens op, maar ook Unitas 
en SVW. Ahmed ging aan de slag 
bij SVW, maar had ook best op 
hoger niveau willen spelen. ,,Je hebt 
mensen nodig die voor jou een kans 
creëren en iets voor jou regelen. Ik 
wilde graag de top van de amateurs 
halen. Maar bij SVW is het ook leuk. 
We spelen tweede klasse, maar 
je ziet helemaal geen verschil met 
clubs uit de eerste klasse of Hoofd-
klasse. We hebben ook al eens van 
Unitas gewonnen. Je zag toen niet 
wie de hoofdklasser was. De klasse 
is maar gewoon een naam. Ik denk 

niet dat de Hoofdklasse veel moei-
lijker is.”

Ahmed spreekt veel jongens nog 
van het voormalige team uit Eritrea. 
,,We gingen vaak uit met elkaar 
en belden ook veel. Ook gingen 
we vaak bij elkaar kijken als we 
moesten voetballen. Als we bij 

elkaar waren gebleven, hadden 
we echt op hoog niveau gespeeld. 
Helaas is dat niet gebeurd”, aldus 
Ahmed, die wel moest wennen aan 
het Nederlandse voetbal. ,,In Eritrea 
moesten we gewoon diep lopen 
en spelen. In Nederland moet je 
ook veel verdedigen als aanvaller. 
Bij ons hoefde dat niet, haha! Je 

moet in Nederland echt alles doen. 
Dat was eerst wel moeilijk, maar ik 
ben er nu aan gewend. Als je goed 
luistert naar de coach, dan snap je 
het. Tutu (Ndona) legt alles goed 
uit en de spelers onderling coachen 
ook veel. Communicatie is echt 
belangrijk.”
Ahmed is SVW dan ook zeer 
dankbaar: ,,Als je veel contact hebt 
met mensen, wen je sneller aan 
het leven in Nederland. De mensen 
van SVW hebben mij echt gehol-
pen. Ik werk nu vijf dagen in de 
week als houtzager in Werkendam. 
Daarnaast voetbal ik ook nog. Het 
is altijd gezellig in de kantine. Na 
de wedstrijd eten we altijd wat 
lekkers. Friet met kip. We vertellen 
elkaar dan ook wat er beter kan en 
hebben contact met supporters. Al-
leen op zondag rust ik even uit.”

Zodra het voetbal weer begint, wil 
Kelifa graag met SVW een stapje 
hogerop. ,,Wat ik al zei: de klasse 
is maar een naam. Wij kunnen ook 
eerste klasse spelen.”

‘De mensen bij SVW hebben me echt geholpen’
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NIEUW IN DE REGIO! 
Wil je het beste uit jezelf halen? En jouw 
vaardigheden verbeteren? Maak dan ken-
nis met Voetbalschool Volta in Gorinchem. 
Wij richten ons op loopcoördinatie, tech-
niek en partijvormen. Buiten dit werken 
we met een bepaald ontwikkelingsplan/
beoordelingsformulier, elke week houden 
we bij hoe uw kind zichzelf ontwikkelt. Ook 
kunnen we aan het einde van elke cyclus 
de gegarandeerde verbetering aangeven. 
Dit door de nulmetingen die we doen in de 
eerste, middelste en laatste week van de 
cyclus. We werken in een cyclus van tien 
weken. Je hebt de keuze tussen vrijdag-
middag/avond en zondagochtend deze 
zijn beide hetzelfde. www.voetbalschoolvolta.com

Waarom voetbalschool Volta?
-  Ontwikkelingsplan, gegarandeerd verbetering
-  Voor jongens en meisjes
-  Kleine groepen (persoonlijke aandacht)
-  Elke week een nieuwe challenge
-  Leeftijdsgericht
-  Voor elk niveau
-  Fanatieke trainers

Interesse in een prive/losse training? 
Neem contact op met 06 24 84 58 37 of mail naar 
voetbalschoolvolta@gmail.com.
Of meld je eerst aan voor een gratis proeftraining.  Is voetbal

jouw passie?Is voetbalIs voetbal
vs_volta          Voetbalschool Volta



VAN STRATEN
SHEET METAL B.V.

Specialist in Plaatstaal,
         Roestvaststaal en
  Aluminiumplaat

Meer info bel!
0183 30 32 53

VAN STRATEN

Meer info bel!
0183 30 32 53

Pluspunten Van Straten
Sheet Metal BV:
• Hoge service door persoonlijke 

benadering
• Snelle reactie op aanvragen en 

opdrachten
• Door uitgebreid netwerk zeer 

concurrerende prijzen

Kerkstraat 22 • 4285 BB  Woudrichem • Telefoon: 0031 183 303253 • Fax: 0031 183 307035
E-mail: Fred@vanstratensheetmetal.nl • Internet: www.vanstratensheetmetal.nl

www.gcc.nl

fl yers, folders, brochures,fl yers, folders, brochures,fl yers, folders, brochures,
presentatiemappen, posters,

offertemappen, vlaggen,

presentatiemappen, posters,

offertemappen, vlaggen,

 enveloppen, notitieblokken,

 spandoeken, reclameborden,

 enveloppen, notitieblokken,

visitekaartjes, briefpapier,visitekaartjes, briefpapier,

bel  
0183 628 288

of mail
info@gcc.nl

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

Amari Metals B.V. 
Tuinschouw 6, 4131 MD Vianen

The Netherlands

Tel. +31 (0)88 - 11 89 400

www.amarimetals.nl

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.

sligro.nl/lekkerbezig
Sligro Gorinchem www.sligro.nl
Techniekweg 8 facebook : @ sligrogorinchem
4207 HD Gorinchem 0183622072

Aluminium | RVS | Staal



‘Met Woudrichem moet je altijd rekening houden’
Ze vormen een gedreven, spij-
kerhard, vrolijk en vooral enorm 
hecht bolwerk met elkaar: de 
spelers die al jarenlang het ge-
zicht bepalen van Woudrichem. 
De opstormende vleugelverdedi-
ger Nick van Giessen is één van 
hen. Een gesprek over het gif 
van Woerkum en de randzaken 
rondom het voetbal dezer dagen. 

Tekst Matthijs Daniels
Foto Jan Noorlandt

Zorg en corona
,,Ik begeleid mensen met een licht 
verstandelijke beperking, in een 
woonlocatie van Stichting Prisma in 
Raamsdonksveer. Het is een appar-
tementencomplex waar ze redelijk 
zelfstandig wonen en leven. Geluk-
kig werk ik in een fl exibel team. In 
de winter- en zomerstop werk ik 
veel op zaterdag en daarbuiten pak 
ik soms een slaapdienst op zater-
dag, zodat ik wel eerst kan voetbal-
len. Het komt weleens voor dat ik 
dinsdagavond een half uurtje van 
een training mis, maar dat is dan 
altijd in overleg met de trainer. Dat 
is nooit een probleem.’’
,,Mijn moeder werkt ook in de zorg 
en ik heb een tante met autisme. 
Joke is welbekend bij Woudrichem. 
Als ze bij ons logeert, gaat ze altijd 
mee voetballen kijken. Dan zit ze 
na afl oop bij ons aan tafel en drinkt 
ze haar cassis mee. Ze is gemist in 
coronatijd. Er werd regelmatig naar 
haar gevraagd op de club, maar ze 
mocht niet langskomen.’’
,,Op mijn werk moesten alle bewo-
ners in lockdown. Er zijn cliënten 
bij die een half jaar niet konden 
werken. Thuis is het ook minder ge-
zellig. We hebben de gewoonte om 
met z’n allen te eten aan een lange 

tafel, maar daar is nu maar plaats 
voor een paar personen.’’

Voetbal en corona
,,Uiteindelijk is het een wijs besluit 
geweest om de competitie te stop-
pen vorig seizoen. Voor ons was het 
balen natuurlijk, want we hadden al 
een periode op zak. Jammer voor de 
hele club, want nacompetitievoetbal 
levert een hoop geld op. Maar we 
hebben ook gezien hoe het er op 
een gegeven moment aan toeging 
op de ic’s. Had je dat risico moeten 
nemen?’’
,,Nu we weer beginnen lijkt er min-
der risico op besmetting in de bui-
tenlucht. Of dat zo is… Ik weet het 
niet, ik ben gelukkig geen viroloog. 
Als de RIVM en overheid aangeven 
dat we kunnen voetballen, ga ik 
ervan uit dat dat ook echt kan. Je 
kunt in een contactsport moeilijk te-
gen je tegenstander zeggen dat hij 

afstand moet houden, maar tijdens 
het biertje na afl oop houd ik er echt 
wel rekening mee. Ik was op vakan-
tie in Frankrijk. Daar loop je met een 
mondkapje op en zoek je vanzelf de 
rustige kant van de straat op. Dat is 
volgens mij het belangrijkst: dat je je 
er continu bewust van bent en niet 
laconiek wordt.’’
,,Ik heb veel gefi etst toen het voet-
bal stillag. Aan hardlopen heb ik een 
hekel, maar ik heb een racefi ets en 
een mountainbike staan. Ik probeer 
er regelmatig mee naar mijn werk te 
gaan en rijd verder hier in de buurt. 
Dat gaat hard, harder, hardst; echt 
wel een intensieve training.’’

Nacompetitie
,,Met Woudrichem moet je altijd 
rekening houden. Tuurlijk. Ik denk 
dat alle ploegen zich even achter de 
oren krabben als ze naar Het Bol-
werk komen. Iedereen weet dat je 

hier aan de bak moet. Een periode-
titel is altijd de doelstelling. Ik heb 
nu een jaar of zeven in Woudrichem 
1 achter de rug en ik denk dat ik 
vijf keer nacompetitie heb gespeeld. 
Met een paar duizend man langs de 
lijn, dat is toch goud? Dat geldt voor 
de wedstrijden tegen Sleeuwijk ook 
altijd trouwens. Vorig jaar was het 
noodweer. Het stormde en het goot 
van de regen; gewoon duizend toe-
schouwers. We hadden drie bussen 
met supporters mee, geweldig!’’
,,Woudrichem staat bekend als een 
vechtmachine. Maar vergeet niet 
dat we ook een aantal hele goede 
voetballers hebben: Jamy Goemaat, 
Tim Saaman, Danny Schaap, Corné 
Nijhof. We hebben veel kwaliteit en 
veel scorend vermogen, ook op het 
middenveld en achterin. Ik heb vorig 
seizoen meer gescoord dan Dillis de 
Vries. Schrijf dat maar op, dat vindt 
hij leuk.’’

,,Maar het team is en blijft onze 
grote kracht, dat klopt wel. Iedereen 
is bereid iets op te knappen voor 
de ander. Dat gif zit kennelijk in 
Woudrichem, dat siert de club. Het 
is overigens ook onze grote valkuil. 
Kom dinsdag of donderdag maar 
eens kijken op de training. We 
schoppen elkaar niet van het veld, 
maar kunnen wel het bloed onder 
elkaars nagels vandaan halen. We 
gaan soms te ver in de wil om te 
winnen en halen daardoor elkaar uit 
het spel. Daar zijn we ons allemaal 
ook wel van bewust.’’

Gretigheid
,,We hebben een hele hechte groep. 
Met Dillis de Vries, Bori Secreve, Tim 
Saaman en Danny Schaap speel ik 
mijn hele leven al samen. We ken-
nen elkaar goed en zijn erg direct 
naar elkaar. Je komt er niet vanzelf 
tussen, je moet echt bij de ploeg 
passen. Er is wat jonge aanwas op 
komst, maar daarvoor geldt het-
zelfde: je moet je wel even bewijzen 
en vooral niet denken dat je er 
meteen staat of dat je op 90 pro-
cent kunt trainen. Dat wordt echt 
niet geaccepteerd. Dat is normaal 
toch? Spelen in het eerste moet wel 
een beetje een eer zijn. Ik keek ook 
enorm tegen iedereen op toen ik er 
net bij kwam.’’
,,We spelen al lang samen. Ik ben 
26. Daarmee zit ik een beetje in het 
midden van de groep qua leeftijd. 
Brave huisvaders? Haha, dat valt 
op zaterdag wel mee hoor. Nee, 
de gretigheid is er nog steeds bij 
iedereen. Misschien gaat iemand 
soms iets eerder naar huis dan 
vroeger in de derde helft, maar op 
zaterdag komen we allemaal naar 
het veld om te winnen. Dat blijft 
onveranderd.’’

,,Je komt er niet zomaar tussen bij Woudrichem. Je moet wel bij de groep passen.’’

‘De club is van ons allemaal’
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Het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan. Opa Arie was mede-
oprichter, vader Jan was jaren-
lang voorzitter en sinds twee 
jaar vervult Hanno de Joode 
dezelfde rol als zijn vader bij de 
VV Woudrichem. Hij constateert  
tevreden dat zijn club zowel 
sportief als organisatorisch 
fl oreert.

Tekst Matthijs Daniels
Foto Jan Noorlandt

,,Het was natuurlijk jammer dat 
we door corona de nacompe-
titie niet konden spelen vorig 
seizoen, maar verder zijn de 
ontwikkelingen rond Woudri-
chem super positief. We hebben 
inmiddels rond de zeshonderd 
leden en een accommodatie 
waaraan de afgelopen jaren 
hard is gewerkt. De kleedkamers 
zijn gerenoveerd, de technische 
ruimten zijn helemaal nieuw, 
we hebben kunstgras gekregen 
op het tweede veld en daardoor 

zijn ook het derde veld en ons 
trainingsveld kwalitatief sterk 
verbeterd.’’
,,Afgelopen zomer is ook ons 
hoofdveld vernieuwd. Dat is 
by far het mooiste veld in de 
gemeente Altena geworden. 
Er staat werkelijk geen plukje 
onkruid tussen het gras, het 
wordt perfect bijgehouden. 
Er zit een sproei-installatie in 
en we overwegen een robot-
maaier aan te schaffen om onze 
onderhoudsploeg een beetje te 
ontlasten. We gaan er pas na de 
winterstop op spelen, maar dit 
gaat zeker ook een veld worden 
waar nacompetitiewedstrijden 
van andere clubs op worden 
gespeeld, zo mooi is het.’’
De aanleg van zonnepanelen 
was ook al gepland. Dat gebeurt 
ook op korte termijn, belooft 
De Joode. ,,Omdat we een paar 
maanden kantineopbrengsten 
hebben gemist door corona 
hebben we dat even vooruitge-
schoven.’’

Wat corona de VV Woudrichem 
ook heeft gebracht dit jaar is 
een versterkt gevoel van ge-
meenschapszin. De voetbalclub 
speelt een belangrijke sociale rol 
in het vestingstadje als de groot-
ste vereniging en draagt de 
verantwoordelijkheid die daarbij 
hoort met plezier. ,,Naast onze 
zeshonderd leden worden we 

ook bezocht door ouders, opa’s 
en oma’s, vrienden en vrien-
dinnen. Die horen er allemaal 
bij. We willen verenigd zijn in 
Woudrichem, daar draait het 
om’’, meent Hanno de Joode.
,,We proberen andere vereni-
gingen te supporten door onze 
faciliteiten aan te bieden en in 
onze jeugdopleiding staat de 

individuele aandacht voor de 
kinderen centraal. We hebben 
op ons complex de speeltuin 
gerenoveerd zodat ook de al-
lerkleinsten het naar hun zin 
hebben en we hebben als ver-
eniging bloemen geschonken 
aan de medewerkers van zorg-
centrum De Lemmenskamp, 
omdat we gezien hebben hoe 
hard zij hebben gewerkt dit 
jaar.’’
Allemaal voorbeelden van de 
verbindende positie die een 
voetbalclub spelen kan in 
een gemeenschap als die van 
Woudrichem. ,,De club is van 
ons samen’’, besluit Hanno de 
Joode. Die heeft overigens 
geen voetballende kinderen, 
maar hij heeft zijn dochters 
wel lid gemaakt van de VV. 
Geen voetballers, maar wel 
bestuurders…? ,,Ja haha, dat 
zou mooi zijn. Ze mogen het 
van me overnemen over een 
paar jaar. Nu doe ik het nog 
met alle liefde zelf.’’,,Corona heeft de gemeenschapszin versterkt.’’

WWW.GORKUM.TV
Check ons elke dag!



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



Voetballen in Vuren is als thuiskomen
voor ‘super-baas ’ Fabian van Horssen

Het is, met alle respect natuur-
lijk, nogal een stap terug: van 
Stedoco en Unitas-zondag naar 
Vuren. Zeker als je pas 25 jaar 
bent, zoals Fabian van Horssen. 
Maar als je eigenaar van een 
supermarkt bent, zoals Fabian 
van Horssen, is voetballen in de 
amateurtop haast geen doen 
meer. Zijn stap terug was dus 
noodgedwongen en hij betreurt 
hem geenszins.

Tekst Matthijs Daniels
Foto DBRN Fotografi e

Want voetballen bij Vuren is voor 
hem als thuiskomen. Met broer Bas-
tiaan en neven Ryan en Ian van Wijk 
en zijn beste vrienden in een elftal, 
met zijn oma als trouwe supporter 
langs de lijn. Hij geniet er volop van, 
zeker na de maandenlange voet-
balstop die we hebben gehad. ,,De 
kleedkamerhumor heb ik gemist, 
meer nog dan het voetballen zelf’’, 
zegt hij daags na een oefenwed-
strijd in de aanloop naar het sei-
zoen. ,,Ik stond afgelopen seizoen 
twee, drie maanden langs de kant 
met een hamstringblessure. Ik was 

net terug toen alles stil werd gelegd 
door corona. Het is heerlijk om weer 
in de kleedkamer te zitten.’’

Het had in de derde divisie kun-
nen zijn als hij ‘gewoon’ bij Unitas 
gebleven was na de succesvolle 

jaren waarin Van Horssen zelf ook 
een fraai aandeel had. Ruim een jaar 
geleden echter nam hij de SPAR-
supermarkt in Genderen over en dat 
is een druk bestaan. ,,Zeker in het 
begin werkte ik zeventig tot tachtig 
uur in de week. De club, trainer en 
medespelers steunden me. Er was 
begrip als ik daardoor een keer later 
op de training was. Maar ik liep 
constant op de toppen van mijn 
tenen, ik zag mijn vriendin en vrien-
den nauwelijks meer en ik speelde 
minder, ook omdat ik wat blessures 
had. Op een gegeven moment heb 
ik aangegeven dat het niet meer 
ging.’’
,,Ik ben ’s ochtends om zeven uur in 
de winkel en als ik geluk heb, ben 
ik om zeven uur ’s avonds klaar. Ik 
doe er bij Vuren ook alles voor om 
te presteren, maar als het een keer 
écht niet kan, kan ik eens een trai-
ning missen. Bij Unitas in de derde 
divisie kan dat niet. Daar moet je 
altijd 100 procent zijn.’’
Voor het getalenteerde maar prille 
Vuren was de komst van Fabian van 
Horssen, die in de jeugd bij Willem II 
en Dordrecht speelde, natuurlijk een 
geweldige opsteker. Hij lacht: ,,Ze 

schrokken ervan toen ik zei dat ik in 
Vuren kwam spelen. Ze bleven maar 
vragen of ik echt kwam. Vuren heeft 
ontzettend veel talent, maar alleen 
mijn broer Bastiaan en Sjors Vonk, als 
die weer fi t is, zijn ouder dan ik. En 
Geoffrey van der Boor die is komen 
keepen. Ik kom vooral om weer lekker 
met plezier te voetballen, maar heb 
ook een rol in de coaching van de 
jonge jongens. Vorig seizoen is Vuren 
misschien wel ontsnapt bij het afbre-
ken van de competitie. Dit seizoen 
moet dat niet gebeuren. Ik denk dat 
wij in de middenmoot thuis horen.’’
Vuren komt uit in de ‘andere’ derde 
klasse; niet meer in D maar in C, tot 
spijt van Van Horssen. Want: ,,Niet 
tegen GDC in Genderen. Daar ken ik 
inmiddels zoveel mensen vanuit de 
winkel, dat was leuk geweest.’’
Hij zal ongetwijfeld de aanvaller zijn 
die door de tegenstanders het meest 
in de gaten gehouden wordt, maar 
daar maalt hij niet om. ,,Misschien 
moet ik soms een beetje oppassen 
in de duels, maar als de aandacht 
naar mij uitgaat hebben we met Luuk 
en Bas van der Vliet, Björn Paul en 
anderen genoeg spelers die daarvan 
kunnen profi teren.’’ 

,,De kleedkamerhumor mis ik het meest als de competitie stilligt, nog 
meer dan het voetballen zelf.’’
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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!

Elbert van den Doel

Goed eten.
Daar houden we van.

Winkelcentrum Nieuw-Dalem
Gorinchem-Oost

PLUS09587_283_Elbert vd Doel_A3 adv Staand_Beelden.indd   1 18-12-17   10:44

Elbert van den Doel

Goed eten.
Daar houden we van.

Winkelcentrum Nieuw-Dalem
Gorinchem-Oost
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Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 08.00 - 21.00 uur!

Zondag 12.00 - 17.00 uur

Winkelcentrum Nieuw-Dalem
Gorinchem-Oost

Vlietskade 1701, 4241 WJ  Arkel
+31 (0)6 184 811 69
info@coenraadsstofferingen.nl
Showroom geopend op woensdag van 09.00 - 17.00 uur
Donderdag en vrijdag van 09.00  - 14.30 uur
Andere dagen van de week op afspraak!

  Ook thuis in
    vloerbekleding
en raamdecoratie

   Op zoek naar een 
       sfeervolle PVC vloer
 voor uw nieuwe woning?



Een nieuwe start met ‘ Project Schelluinen’
Schelluinen presenteerde de 
afgelopen zomer weer een rits 
versterkingen in de aanhou-
dende ambitie om weer eens 
de tweede klasse te bereiken. 
Onder hen Robin Boekhout. De 
grote belofte van weleer is bij 
zijn nieuwe club in het aange-
name gezelschap van een aantal 
goede vrienden en hoopt de ge-
zelligheid er aan sportief succes 
te koppelen.

Tekst Matthijs Daniels
Foto Jan Noorlandt

Project Schelluinen. Zo typeert de 
27-jarige middenvelder zijn nieuwe 
voetbalavontuur meermaals. Robin 
Boekhout kwam laatstens uit voor 
Delta Sports’95 en speelde daar sa-
men met een aantal oude bekenden 
uit de jeugd van Den Bosch. Maar 
toen Menno Beusecamp, de nieuwe 
assistent-trainer van Schelluinen, 
hem benaderde was de keuze snel 
gemaakt.
,,Menno is een van mijn beste vrien-
den. Net als Colin de Jong, Marvin 
de Jong, Pascal van Delden en Yan-
nick de Bondt. En jongens als Roy 
Stuiver ken ik ook al langer via het 
voetbal in de regio. Een leuke groep, 
die ook privé goed met elkaar 
omgaat. We gaan kijken of we daar 
wat van kunnen maken. In potentie 

hebben we een goede selectie met 
veel spelers die op hoger niveau 
hebben gespeeld, maar dat zegt 
niet alles. Je moet altijd afwachten 
hoe het elftal straks in elkaar valt als 
we in de competitie onderweg zijn.’’

Robin Boekhout, oorspronkelijk uit 
Kedichem en tegenwoordig woon-

achtig in Culemborg, is pas 27. 
Toch heeft hij al een heel voetbal-
leven achter zich. Hij speelde zich 
als A-junior al vlot het eerste elftal 
van GJS in en draait dus inderdaad 
al zeker een decennium mee in de 
regio. Zijn beste periode maakte hij, 
ook nog maar als tiener, mee bij LRC 
Leerdam. Hij was er vaste waarde 

in het elftal dat altijd om de prijzen 
speelde en zelfs naar de hoofdklasse 
promoveerde. 
De volgende stap omhoog pakte 
minder gelukkig uit. ,,Ik was in mijn 
laatste jaar LRC geblesseerd geraakt. 
Er is een paar keer een verkeerde 
diagnose gesteld en uiteindelijk 
kon ik zes maanden niks doen. Ik 

ging naar Stedoco en raakte snel 
opnieuw geblesseerd. Daarna ben 
ik blijven sukkelen. Bij Stedoco is 
het daarna niks meer geworden. 
Pech, misschien. Misschien was ik 
ook gewoon niet goed genoeg. Ik 
ben er nooit echt mezelf geweest 
en had tenslotte ook niet meer de 
motivatie.’’

Hij speelde een seizoen bij Focus’07 
in zijn woonplaats, maakte een 
korte maar voortijdig afgebroken 
rentree bij LRC en daarna volgden 
Heukelum en dus Delta Sports’95, 
wat toch een sterke tweedeklasser 
is. En nu is daar dus Project Schellui-
nen. Een derdeklasser met ambities, 
maar tien jaar terug zou je de 27-ja-
rige Boekhout wellicht op een hoger 
platform hebben verwacht. ,,Ik denk 
niet dat ik alles eruit heb gehaald’’, 
is hij eerlijk. ,,Op een gegeven mo-
ment krijg je een vriendin, een huis, 
je werk. Dan is voetbal niet meer 
alles, zoals vroeger. Maar ik heb nog 
heel wat jaartjes te gaan!’’
,,Ik kom hier zeker niet naartoe met 
het idee: we trappen lekker een 
balletje met een paar vrienden en 
we zien het verder wel. Ik ben altijd 
vrij direct geweest, misschien vraag 
ik zelfs wel wat te veel van mede-
spelers soms. We zijn met een paar 
goede vrienden, maar we houden 
elkaar echt wel scherp.’’

,,Ik denk niet dat ik alles eruit heb gehaald, maar ik heb nog heel wat jaartjes te gaan!’’
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Maarten Lievaart voelt zicht in Herwijnen
volwaardig Herovina-speler

Herovina pendelt al jaren van de 
vierde naar de derde klasse en 
terug. Wat het dit seizoen wordt 
weet niemand. Duidelijk is wel 
dat trainer Glenn Calor aan het 
einde van het seizoen vertrekt. 
‘Buitenstaander’ Maarten Lie-
vaart weet inmiddels wel hoe in 
Herwijnen de vlag erbij hangt.

Tekst: Wout Pluijmert
Foto: Jan Noorlandt

Hij was veertien jaar toen trainer 
Ad van Tuijl hem bij Rijswijkse Boys 
tegen JPS in het eerste elftal liet de-
buteren. Lievaart leek nooit uit zijn 
geboortedorp Rijswijk te vertrekken. 
Toen hij het in 2011 niet eens was 
met het beleid wat men bij de Bra-
banders voerde, vertrok hij voor de 
eerste keer naar Herwijnen. Lievaart 
kijkt met veel genoegen terug op de 
vier seizoenen dat hij voor Herovina 
uitkwam. “In Rijswijk ben ik opge-
groeid en zat ik in een veilige omge-
ving. Die vier jaar in Herwijnen heb-
ben mij als mens sterker gemaakt.” 
Bij Herovina was alles nieuw, hoewel 
hij wel werd herenigd met zijn 
voormalig Rijswijkse Boys-trainer 
Hans Richters. “Ik had het geluk dat 
ik in mijn eerste jaar aan de lopende 
band scoorde. Ik werd net geen 
regionaal topscorer.” Toch lokte zijn 
oude omgeving hem opnieuw toen 
Rijswijkse Boys fuseerde en opging 

in GRC 14. Lievaart promoveerde 
met GRC 14 naar de eerste klasse 
en zou daar een seizoen in uitko-

men. “Dat niveau was net wat te 
hoog, ik speelde niet veel, waarna 
ik terugkeerde naar Herovina. Toch 

was het een topjaar. Wij gingen 
alle uitwedstrijden met de bus. Elke 
week groot feest.” Maarten Lie-
vaart, 32 jaar inmiddels, behoort tot 
de weinige spelers die in de eerste, 
tweede, derde en vierde klasse van 
het amateurvoetbal uitkwamen.

Balans
“Zolang ik fi t blijf en ik heb er 
plezier in, ga ik bij Herovina nog wel 
door”, verklaart Lievaart. Hero-
vina heeft het team bijeen kunnen 
houden. “Er was een aantal spelers 
die het na vorig seizoen voor gezien 
wilde houden, maar door dat hele 
coronagebeuren is het daar nu niet 
het moment voor. Daarom houden 
wij de groep aardig compleet. Onze 
captain Kevin Steenbruggen plakt 
er een 21ste seizoen aan vast.” Ook 
Wouter Schram, Mark Muller, Mark 
de Joode en Frank Clements gaan 
door. Daarmee heeft trainer Glenn 
Calor, die de club overigens per 1 
juli 2021 na drie seizoenen verlaat, 
veel routine in de ploeg. “Maar 
verder hebben wij veel spelers 
van onder de twintig jaar”, vertelt 
Lievaart. “Dus is er sprake van een 
goede balans. Het is ook goed dat 
Remon Steenbruggen weer terug 
is. Eigenlijk ben ik de enige ‘buiten-
staander’.”

Ondermaats
Maarten Lievaart kan de situatie van 

nu goed vergelijken met de periode 
toen hij in het begin van deze eeuw 
bij het eerste elftal kwam. “Voetbal-
lend is het met die gasten nu echt 
wel in orde, maar de mentaliteit 
is niet altijd goed. Ze vinden een 
avondje stappen soms belangrijker 
dan trainen. Ik sloeg destijds nooit 
een training over en stond al een 
half uur voor aanvang op het veld.” 
Bij Herovina zal niemand het ver-
velend vinden als de KNVB ervoor 
kiest met een halve competitie of 
in poulevorm opnieuw te begin-
nen. De ploeg had uit drie duels 
slechts één puntje gehaald. Dat 
was ondermaats voor Herovina, 
dat in de vierde klasse echt voor de 
prijzen mee moet doen. “Maar zo 
gemakkelijk was dit nu aanvanke-
lijk niet, hoor. Peursum is sterk. In 
Spijk is nogal wat aan de selectie 
toegevoegd. Kerkwijk heeft haar 
best gedaan en Leerdam Sport heeft 
een nieuwe selectie.” Maar het telt 
allemaal niet meer. Het voetbal ging 
half oktober voor de tweede keer 
in 2020 op zijn kont nadat er zelfs 
even zonder publiek was gespeeld. 
Het is de doodsteek voor het ama-
teurvoetbal. Leden en supporters 
van de club komen voor de sfeer en 
de gezelligheid naar het sportpark. 
Drinken een biertje met hun maten. 
Maar dat mocht allemaal niet. Het 
trainen in groepjes van vier gaat bij 
de spelers snel vervelen.

Routinier Maarten Lievaart wil vooral fi t blijven en streeft met Herovina 
promotie na.

WWW.GORKUM.TV
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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)

• AIRCONDITIONING • WARMTEPOMPEN • HYBRIDE SYSTEMEN • ZONNEPANELEN

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S

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.

Schilderwerken &
Bouwonderhoud

info@looijenschilderwerken.nl

www.looijenschilderwerken.nl



Terug in de ‘beste kleedkamer die ik heb meegemaakt’ 
Hij moet dit seizoen de rots zijn 
waaraan het jonge Unitas-za-
terdag zich kan vastklampen als 
het zich in woelig water bevindt. 
Een inspirerende uitdaging voor 
Gordillio Clemens die eerder al 
drie jaar op Molenvliet speelde, 
maar toen op zondag.

Tekst Matthijs Daniels
Foto Jan Noorlandt

De sterke centrumverdediger is 
met al zijn ervaring precies het type 
speler waarnaar Unitas-zaterdag 
altijd op zoek is. Dit is immers in 
principe het elftal waarin de jonge 
talenten van de club instromen en 
zij ontwikkelen zich des te sneller 
als er geroutineerde spelers om hen 
heen staan waaraan zij zich kunnen 
optrekken. 
,,Hoe getalenteerd je ook bent, de 
overstap van junioren- naar senioren-
voetbal is altijd pittig’’, stelt Clemens, 
in september 31 geworden. ,,Ik kwam 
zelf op mijn vijftiende in het eerste elf-
tal van TSC. Ik had het geluk dat daar 
in alle linies ervaren jongens stonden. 
Dat scheelde enorm.’’
Gordillio Clemens is een geboren 
Amsterdammer, maar groeide op in 
Oosterhout. Hij speelde in de jeugd 
van Willem II en kwam daarna uit 
voor TSC, Oisterwijk en Achilles 
Veen voordat hij in 2015, via zijn 
goede vriend Rick Adjei, naar Unitas 
kwam. ,,De beste kleedkamer die 

ik heb meegemaakt’’, zo kijkt hij 
met veel plezier terug. ,,De sfeer 
was de basis voor de successen die 
sindsdien gekomen zijn.’’ Clemens 
maakte de promotie naar de hoofd-
klasse mee en keerde daarna terug 
naar TSC. De band met Unitas en 
zijn ploegmaats van weleer bleef. 

Onlangs trouwde hij en daarbij wa-
ren onder anderen (oud-)Unitassers 
Joost en Ruud Verberk, Yoesef Pyla, 
Rick Adjei en Mo Kibrom te gast.

Tijdens de corona-voetbalstilte 
speelde hij met de gedachte om 
met voetballen te stoppen, maar de 

vraag van Unitas-zaterdag haalde 
hem over. ,,Ik woon tegenwoordig 
in de binnenstad van Gorinchem. 
Dat speelde mee. En de club is altijd 
goed voor mij geweest. Dit was het 
minste dat ik kon terugdoen.’’ 
,,In de voorbereiding hebben we het 
zelfs tegen een paar eersteklassers 

hartstikke goed gedaan. De groep is 
jong, maar iedereen is super leergie-
rig. Humble, hoe vertaal ik dat het 
best? De jongens willen resultaten 
boeken, maar willen daar ook voor 
werken. Daar staan ze voor open en 
dat is belangrijk. Je gaat pas stap-
pen vooruit zetten als je bereid bent 
er offers voor te brengen. Dat was 
voor mij ook de enige voorwaarde 
om in te stappen: ik ben een win-
naar, ik had geen zin om in een 
vriendenteam te spelen waarvoor 
het niet uitmaakt of je wint of ver-
liest. Ik kom om te presteren.’’

Clemens overwoog recentelijk dus 
serieus te stoppen, hoewel nog 
maar betrekkelijk jong. ,,Ik hecht 
aan mijn vrije tijd’’, verklaart hij. 
,,Steeds meer. Mijn vrouw en ik zijn 
actieve mountainbikers. Onze huwe-
lijksreis in Canada en de Verenigde 
Staten kon niet doorgaan. In plaats 
daarvan zijn we in het Zwarte Woud 
en de Belgische Ardennen geweest. 
We fi etsen normaal gesproken heel 
Nederland door op zoek naar mooie 
routes. Daar komt het werk nog bij. 
Het moet allemaal wel een beetje in 
balans zijn.’’
,,Mijn idee was dus om nog een jaar 
Unitas te doen, maar na die wed-
strijden tegen GRC en Montfoort 
heb ik mijn vrouw gezegd dat ik 
volgens mij nog niet klaar ben met 
het spelletje. Dat zullen we komend 
seizoen gaan zien.’’

,,Ik kom om te presteren. Niet voor een vriendenteam waar het niet uitmaakt of je wint of verliest.’’
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‘Mijn ploeggenoten zullen er van opkijken,
ik ben meer dan tien kilo kwijt’

Marvin Westerduin is klaar voor 
weer een nieuwe start van een 
voetbalseizoen. Hij begon bij 
de grootste amateurclub van 
Nederland, DSO in Zoetermeer. 
Hij lijkt zijn voetballoopbaan 
af te sluiten bij SVS’65, op een 
sportparkje met slechts één veld, 
in het pittoreske Spijk.

Tekst: Wout Pluijmert
Foto: Jan Noorlandt

Westerduin was er in 2019 echt 
helemaal klaar mee. Hij had net een 
kampioensfeestje gevierd bij Nivo 
Sparta in Zaltbommel. Samen met 
zijn voetbalmaatje Willem Looijen, 
die echt veel op hem heeft moeten 
inspreken, is hij toch nog neerge-
streken bij SVS’65. “Voetballen 
in de vierde klasse is een andere 
wereld. Ik heb via mijn netwerk nog 
geprobeerd wat meer kwaliteit erbij 
te krijgen, maar dat valt niet mee. 
Als je op veel hoger niveau hebt ge-
speeld, ga je niet gemakkelijk naar 
de kelder van het amateurvoetbal, 
want daar spelen wij hier in Spijk 
natuurlijk wel.” Toch zijn Kenny 
Lagendijk en Fetim Meha geko-
men. Ook Maurice Schopenhouer 
kwam. Hij gaat als 50-jarige nog 
minuten maken.” Westerduin - hij 
woonde destijds in België - werd bij 

RKC Waalwijk (8 jaar) en later FC 
Dordrecht, waarmee hij tegen Ajax 
speelde, omgevormd tot aanvaller. 
Na zijn periode in Dordrecht vroeg 
zijn voormalig trainer bij Dordt, 
Ruud Heus, hem naar LRC Leer-

dam te komen. “Ik heb daar een 
fi jn seizoen gehad en hoofdklasse 
gespeeld.” Vervolgens vond Wes-
terduin bij SteDoCo de warmte die 
hij nodig had. “Benjamin de Gans 
is de beste speler met wie ik ooit 

in het centrum van de verdediging 
samen heb gespeeld. We haalden 
met een zeer hechte ploeg de top-
klasse. Daar speelde ik mijn beste 
wedstrijden tegen topspitsen als 
Raily Ignacio en Fred Benson.” Zegt 
dan: “Met SteDoCo hebben Willem 
(Looijen, red.) en ik met ons bedrijf 
onlangs de banden zakelijk verder 
aangehaald. Wij zijn in Hoornaar 
lid van Businessclub Temporalis ge-
worden. Het gaat ons niet eens om 
werk, maar wij willen de contacten 
goed houden omdat het heel fi jne 
mensen zijn.” 

Leermeester
Het verhaal hoe Marvin Wester-
duin, inmiddels 31 jaar, en Willem 
Looijen elkaar gevonden hebben is 
bijzonder. Westerduin legt uit: “Ik 
voetbalde bij LRC Leerdam toen 
SteDoCo interesse toonde. Ik ben 
daar op advies van Willem Looijen, 
die daar al speelde, ingestapt. Hij 
legde mij uit dat SteDoCo echt heel 
ambitieus is. Ik zat in de autohandel, 
maar dat liep niet erg. Aan de bar 
bij SteDoCo vroeg Willem mij om 
ook schilder te worden. Ik ben daar 
destijds voor halve dagen ingestapt, 
met Willem als mijn leermeester.” 
En hard lachend: “Na twee jaar 
schilderde ik al veel beter als Wil-
lem. Dat was ook mijn missie. Wij 

hebben het supergezellig met zijn 
allen en werken binnen ons bedrijf 
nu met een groep van vijftien man.” 
Willem Looijen vertrok bij SteDoCo, 
Marvin Westerduin volgende in zijn 
spoor. “Ik had echt zoiets van ‘waar 
die lange heengaat volg ik hem’. 
Ook dat zijn ook drie leuke jaren 
geworden. Willem kon terug naar 
Kozakken Boys als pinchhitter. Ik 
kon naar Spijkenisse. Wij wimpelden 
alles af, want niemand kreeg ons 
meer uit elkaar. Onderweg naar 
trainingen en wedstrijden hielden 
wij de zakelijke besprekingen voor 
ons bedrijf.” Het jaar 2020 zal de 
geschiedenis ingaan als het coro-
najaar. Het voetbalseizoen werd 
in maart beëindigd. SVS’65 stond 
op dat moment op plaats vier, met 
uitzicht op de nacompetitie. Wie 
weet kon het kleine Spijk weer een 
derdeklasser begroeten, net als in 
2004, toen de jonge Looijen SVS’65 
naar de promotie schoot. Voor 
Marvin Westerduin was het seizoen 
na een knieoperatie toch al verloren. 
Hij moest tien maanden aan de kant 
blijven. Nu is hij superfi t. “Mijn me-
despelers weten straks echt niet wat 
zij zien. Ik ben tien kilo kwijt en er 
gaat nog meer af. Eens zien wat het 
straks wordt als wij gaan beginnen. 
Als bij SVS’65 alles fi t blijft, kunnen 
wij leuk mee gaan doen.”

‘Ik heb serieus getwijfeld of ik nog verder zou gaan als voetballer.
Dit vrijblijvende spreekt mij wel aan.’
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Vrienden
van vv GJS

Jan SterkAlblasserwaard

Automation ICT
Security Solutions BV

.nl

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



· Houtenvloeren · Parketvloeren · Vinyl vloeren 
· Pvc vloeren · Laminaat vloeren

Tegen inlevering van deze advertentie

BIJ AANKOOP VAN 30m2

PVC OF PARKETVLOER
5% KORTING OP DE
TOTALE FACTUUR!
Actie geldig t/m 30 september 2015

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

We zitten in Woon Experience Centre
naast de Carpetright

Spijksedijk 20C, 4207 GN Gorinchem
Tel: 0183- 513861

$

uw partner in cleaning

Cleaning

Elbert van den Doel

P L E I S U R E  D E S I G N

...WIJ STAAN TOT UW BESCHIKKING!

Van Ekeren
 Kuiper
Woning- en Bedrijfsmakelaars

Van Ekeren
Hypotheken en Verzekeringen

VAN HYPOTHEKEN, VERZEKERINGEN,  
TOT AAN DE VERKOOP VAN UW WONING OF BEDRIJF...

www.vanekerenkuiper.nl www.vanekeren.nl

0345-632 100 (Van Ekeren Kuiper)

0183-672 999 (Van Ekeren)

...WIJ STAAN TOT UW BESCHIKKING!

Van Ekeren
 Kuiper
Woning- en Bedrijfsmakelaars

Van Ekeren
Hypotheken en Verzekeringen

VAN HYPOTHEKEN, VERZEKERINGEN,  
TOT AAN DE VERKOOP VAN UW WONING OF BEDRIJF...

www.vanekerenkuiper.nl www.vanekeren.nl

0345-632 100 (Van Ekeren Kuiper)

0183-672 999 (Van Ekeren)

Business United GJS: For More Business
Business United GJS (BUG) is de business-
club van én voor GJS die in 2008 in het leven 
werd geroepen. De bijna vijftig leden van de 
businessclub steunen niet alleen de leden, 
maar krijgen ook de gelegenheid zichzelf te 
profi leren en te presenteren voor de andere 
leden, zo leggen bestuursleden Marcel de 
Gruijter en Cees Lagendijk uit.

Het faciliteren van materialen om te trainen tot 
het ondersteunen van vrouwen- en meisjesvoet-
bal en het jeugdbeleidsplan. Business United Go-
rinchem spant zich in om GJS op verschillende 
manieren te ondersteunen. Zo maakten leden 
van de BUG in september nog een buitenver-
kooppunt mogelijk op Sportpark Dalem, zodat de 
vereniging ook in tijden van het coronavirus de 
mensen zo goed mogelijk van dienst konden zijn. 
Maar de businessclub van GJS is méér dan al-
leen het ondersteunen van de vereniging. ,,We 

willen onze leden graag de gelegenheid bieden 
om er business uit te halen. Als Business United 
GJS, de naam zegt het al, willen we een platform 
verlenen waarop leden zakelijk met elkaar kun-
nen praten. Welke vragen spelen er onder de 
leden? Kunnen we iets voor elkaar betekenen?”, 
zo legt De Gruijter uit.

,,De businessclub een meer zakelijk karakter ge-
ven”, duidt Lagendijk. ,,We willen meer dan alleen 
een visitekaartje uitwisselen. We willen meer dan 
twee keer per jaar een leuke fi etstocht organiseren 
voor de leden. We zijn voornemens om, zodra het 
weer mogelijk is, in een leuke setting met elkaar 
vragen en ideeën uit te wisselen. Leden stellen 
een voor hun relevante actuele vraag en andere 
leden bekijken op welke manier zij daarbij kunnen 
helpen. Je komt met twintig ondernemers bij el-
kaar, eet een broodje, drinkt koffi  e en tegelijkertijd 
presenteert ieder lid zich op een leuke manier.”

Naast het structurele karakter van deze bijeen-
komsten, waarbij geprobeerd wordt om elkaar 
business te gunnen, zullen uiteraard ook de leuke 
en gezellige ontmoetingen niet verdwijnen. Ook 
de jaarlijkse activiteiten zullen, zodra dat weer 
mogelijk is, georganiseerd worden. Maar met een 
meer zakelijk karakter hoopt Business United 
GJS meer leden aan de club te kunnen binden. 
,,Wie zijn de leden? Wat doen ze? Door elkaar 
op zakelijk gebied beter te leren kennen, creëren 
we een mogelijkheid van business to business”, 
aldus De Gruijter. 
,,Natuurlijk”, zo vult hij aan. ,,We ondersteunen 
nog steeds de vereniging, maar je krijgt daar óók 
iets voor terug. Door een grote variatie aan le-
den én hun netwerk zijn er altijd leden die jou als 
ondernemer kunnen helpen. Je stopt niet alleen 
geld en tijd ín de businessclub, maar haalt er ook 
business úit. Een kwalitatief sterke businessclub, 
daar streven we naar.”

BUSINESS UNITED GJS schot in de zaak

vrolijks
prefab betonbouw


