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VAN DE VOORZITTER
Het eerste deel van de competitie zit er 
weer bijna op. De Kerst is aanstaande. We 
zijn blij dat er veel gevoetbald is en hopen 
dat dit volgehouden kan worden. Op dit 
moment wordt er wat minder getraind, 
maar we kijken met een  goed gevoel terug 
op de afgelopen voetbalperiode. En hebben 
hoop voor de komende periode.
 
In de afgelopen periode waren er een aantal 
tegenslagen. Op 15 oktober vernamen wij 
het overlijden van erelid Theo Hoffman. Als 
SVN familie staan we op zo’n moment dicht 
bij elkaar om de familie te ondersteunen en 
met elkaar Theo te herdenken.
 
Ook hebben we door tekorten vrouwen 3 
terug moeten trekken uit de competitie. 
Gelukkig gaan ze wel als 7-tal verder in 
de voorjaarscompetitie op vrijdagavond. 
Dat betekent dat we dan 2 vrouwenteams 
hebben die aan deze competitie meedoen 
en twee vrouwenteams die in de reguliere 
competitie op zaterdag spelen. Dit is nog 
steeds een enorm groot aantal vrouwen 
binnen onze vereniging en daar zijn we trots 
op!
 
Na de eerste maanden gaan we weer 
uitkijken naar het jubileum en de feestweek. 
De plannen voor 2022 voor onze club en het 
dorp zijn groots! Erg blij zijn we ook dat Hans 
Duijzer onze nieuwe hoofdtrainer wordt van 
Heren 1. We hebben veel vertrouwen in staf 
en selectie.

Ambachtstraat 9 Meerkerk 
0183 356868  brouwerbikes.nl                                                                           

Elektrische fietsen
Racefietsen en MTB’s
Stadsfietsen
Onderhoud en reparatie

De bal rolt nog op het moment van schrijven. Vanaf augustus zijn we weer als vanouds gestart. 
Wat is het toch weer lekker om op het voetbalveld te zijn, te voetballen of te kijken naar je zoon, 
dochter of kleinkind. Om een bakkie koffie te drinken, een frietje te eten of een biertje te doen. 
De jeugdleiders leggen het spelletje uit. De scheidsrechter begeleidt het spel. Achter de bar 
wordt de zoveelste pot koffie gezet. De bezoekende teams worden ontvangen en vinden dankzij 
het informatiescherm hun weg door het gebouw.

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Als je denkt dat het tekort aan vrijwilligers 
geen probleem van ons dorp is dan heb je het mis. Wij komen ook handen en hersenen te kort. 
Handen achter de bar. Handen om de accommodatie te onderhouden. Maar ook hersenen dus. Er 
moeten zaken  geregeld worden, elke week weer. Daarvoor hoef je niet voor van de luie bank af. Niet 
in wind en regen te maaien of lijnen te trekken. Een smartphone en gezond verstand is voldoende. 
De website moet actueel gehouden worden. De wedstrijden en scheidsrechters moeten geregeld 
worden. De ledenadministratie moet gedaan worden. Als deze werkzaamheden niet worden 
uitgevoerd dan is voetballen onmogelijk.
 
De rode draad in deze clubkrant is dus vrijwilligerswerk. We willen allemaal ons steentje bijdragen 
omdat we aan de voetbal ook zoveel plezier beleven. Dat is logisch dus daar gaan we vanuit. Maar 
welke taak past je nu het beste? Wat is er allemaal te doen? Je leest het allemaal in deze editie en 
komen er graag bij je op terug. Verder kijken we in dit blad ook vooruit naar het jubileumfeest wat 
van 8 tot 11 juni gehouden gaat worden. Er zijn al heel wat uurtjes in de voorbereiding gestoken. 
Daar gaan we als leden en vrijwilligers ook weer een geweldig feest van maken. Veel leesplezier 
toegewenst!

HANS DUIJZER HOOFD-
TRAINER SEIZOEN 22/23

Ondanks dat het huidige seizoen nog 
niet halverwege is, zijn we blij dat we 
een opvolger bekend kunnen maken 
voor onze huidige hoofdtrainer Raymond 
Sponserlee, die te kennen heeft gegeven 
aan het einde van dit seizoen bij SV 
Noordeloos te stoppen.

Hans Duijzer, een inmiddels bekend 
gezicht bij de club, is vanaf het seizoen 
2019/2020 jeugdtrainer bij ons, 
daarvoor was hij 8 jaar trainer van het 
2e elftal van VVAC. Vanaf het seizoen 
2022/2023 zal hij als hoofdtrainer gaan 
fungeren en wij willen hem daar heel 
veel plezier en succes bij wensen.

Maar voordat het zover is gaan we dit 
seizoen hopelijk nog een mooi vervolg 
geven, veel succes daarbij! 

HANDEN EN GEZOND VERSTAND!

 
MARK VONK
VOORZITTER

CLUBKRANT
DECEMBER 2021

Noordzijde 91 • 4225 PL Noordeloos
www.bassastaal.nl

Bassa Staal heeft hét!

Autobedrijf Bikker

Geen gedoe, Goed geregeld!

Grotewaard 29   4225 PB Noordeloos 0183 581335

info@autobikker.nl www.autobikker.nl

Nieuwland



www.ldgservice.nl

ONDERHOUD APK-KEURINGEN
AIRCOSERVICE UITLIJNEN
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Kinderopvang voor 
kinderen van 
0 tot 13 jaar
Noordeloos

WWW.KCBOBBI.NL
0183-511057

 
Hoe ben je in het bestuur terecht gekomen?
In het begin was ik jeugdleider en kwam 
zodoende in het jeugdbestuur terecht 
en vervolgens schoof ik door naar het 
hoofdbestuur. Ik was toen 27 en speelde toen 
in het Eerste.    
 
Wat heb je allemaal gedaan?
Eerst ben ik heel lang wedstrijdsecretaris 
geweest. Dat was toen heel veel bellen om 
bijvoorbeeld scheidsrechters te regelen of 
wedstrijden te verplaatsen. Er waren toen nog 
weekbrieven waar het programma op stond. 
Later kwam ik ook in de activiteitencommissie 
terecht en ging ik de website beheren. De 
ledenadministratie heb ik lang gedaan. Ook 
heb ik in de clubkrant redactie gezeten. Dat 
was in het begin heel veel typewerk. Heel veel 
taken waren sowieso veel bewerkelijker dan 
dat ze nu zijn.
 
Wat is je meest hilarische moment uit je 
bestuurs-carrière?
Dat zijn er wel meerdere. De leukste is denk 
ik toch wel de tweet over de 75 koeien die wij 
zouden bieden voor Frenkie de Jong. Die ging 
overal rond op social media. Daar is veel om 
gelachen.  
 
Wat ga je het meeste missen?
“Het betrokken zijn”, denk ik. De voetbal is een 
beetje mijn derde kind geworden dus het zal 
lastig worden om dingen los te maken want 
we hebben met elkaar wel iets heel moois 
neergezet.

BESTUURSLID JAN ZWAAIT AF

ADVERTEREN?  
BEL  

KOEN DEN HARTOG:  

06-55302256

 Kun je een hoogtepunt noemen?
De realisatie van het kunstgrasveld. Daar 
was ik nauw bij betrokken en dat heeft onze 
vereniging veel sportieve verbetering gebracht. 
Ook het maken van de 75 jarige jubileumfilm 
was heel gaaf.
 
Hoe zie je de toekomst voor SV Noordeloos 
qua organisatie?
Wat ik hoop is dat er wat meer mensen op 
gaan staan. Een aantal werkzaamheden 
kunnen ook door meerdere mensen worden 
opgepakt. Ook hoef je geen deel uit te maken 
van het bestuur om bepaalde taken over te 
nemen. Het is hard nodig om al dat moois wat 
we hebben gerealiseerd in stand te houden.

Voldoende scheidsrechters vinden is een groot probleem, ook bij SVN. Toch maken we mooie 
stappen. Alfred en Teus namen ondanks afscheid omdat actief fluiten niet langer mogelijk voor 
hen is. Kai en Ruben zijn jonge voetballers die bereid waren om hun plaats in te nemen en als 
vrijwilliger ook te gaan fluiten. Ze volgen ondertussen ook de scheidsrechtercursus samen met 
Jan Blom en Mark Vonk. Die jonge scheidsrechters hebben daar een actieve begeleider bij nodig 
en dat wilde onder andere Alfred wel doen. Zo geven we de kennis door. Een mooi voorbeeld van 
jonge leden die het stokje overnemen en wat oudere vrijwilligers in een andere rol ook weer super 
waardevol zijn.  

SCHEIDSRECHTERS ZIJN GOED BEZIG

Panco is nu ABB Op Maat.

Voor al uw
(ver)bouwprojecten.

Fa. Bos en Zn.
Woninginrichting

Botersloot 12  -  4225 PP Noordeloos
Tel.: 0183 - 581336

info@woninginrichtingbos.nl
 www.woninginrichtingbos.nl

WONEN IN DE REGIO
DAAR WETEN WIJ ALLES VAN!

0183 359 940
HOFSTEDEMEERKERK.NL



Werkplaats: 0183 - 581994
Mobiel: 06 - 22789054

info@erkkozijn.nl

Gewoon gezellig winkelen
Grotewaard 9  4225 PA  Noordeloos  0183-582583

Agri

Tuin Dier

Hobby

Hengelsport

Dick Voor Mekaar Shop
uw groene vakwinkel
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www.ariedeleeuwbv.nl
0183-581961

Arie de Leeuw B.V. is al sinds 
1981 hét vertrouwde service- en 

toeleveringsbedrijf voor de veehouderij 
in Midden-Nederland

(0183) 56 66 66
www.vandijkinpijn.nl
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Dorpsweg 127a | Hoornaar 

0183-581578 - www.physiofit.nl

Bas Verspuy Bouwsystemen
Hoge Giessen 9a
4221 MA Hoogblokland
Tel. 0183-582910
www.verspuybouwsystemen.nl
info@verspuybouwsystemen.nl

Kwaliteit, herkenbaarheid en 
betrouwbaarheid zijn termen die na 
35 jaar aannemerservaring naadloos 
passen bij Verspuy Bouwsystemen. 
Dit wordt nu ook bevestigd met het 
BouwGarant-keurmerk.

Hiermee onderscheidt Verspuy 
Bouwsystemen zich nog meer. Een 
BouwGarant-ondernemer wordt 
onafhankelijk getoetst. Klanten krijgen 
de daarmee garantie dat de aannemer 
aantoonbare kwaliteit levert. 
 
Dirk-Jan Verspuy legt uit dat Verspuy 
Bouwsystemen met het keurmerk 
inspeelt op de vraag van klanten: “We 

krijgen steeds vaker de vraag naar 
zekerheid. Daarnaast laten we met het 
BouwGarant-logo duidelijk zien dat 
we een aannemersbedrijf zijn met een 
aantal specialisaties, naast de gekende 
aannemerswerkzaamheden.”

Met de jarenlange ervaring van Verspuy 
Bouwsystemen was er niet veel extra’s 
nodig om het keurmerk in ontvangst 
kunnen nemen. “Onze manier van 
werken, administreren, controle en 
nazorg was voor het overgrote deel al 
conform de eisen van BouwGarant. 
Ook de vereiste papieren waren al in 
ons bezit.”
Voor klanten betekent het BouwGarant-

keurmerk letterlijk: garantie. Dirk-
Jan: “De opdrachtgever heeft de 
mogelijkheid om via BouwGarant een 
garantie op het werk af te sluiten. Met 
deze garantie is men er van verzekerd 
dat het werk wordt afgehandeld 
en gegarandeerd via BouwGarant, 
mochten er calamiteiten bij de 
aannemer ontstaan. Maar uiteraard 
gaan wij er vanuit dat dit niet nodig is, 
zoals dit ook de afgelopen 35 jaar voor 
niemand nodig is geweest. Kernpunten 
blijven voor ons toch klantgerichtheid, 
service en persoonlijke aandacht, zodat 
we onze opdrachtgevers een product 
kunnen bieden waar ze met plezier op 
terugkijken.”

Met BouwGarant nog zekerder bij Verspuy Bouwsystemen

• Advertenties

Heerlijk à la carte restaurant.
Franse en Nederlandse keuken.
Speciale kaart met lekkere kindergerechten.

In het hoogseizoen is het beter 
even telefonisch te reserveren.

Restaurant
Café met gezellige bar.
Groot terras aan het plein 
In het hart van Larochette.

Café – Bar
Ruime comfortabele kamers
Badkamer, tv, telefoon, minibar.

Sauna, solarium en zonneterras 
Met tuin (voor de hotelgasten)

Kamers
Arrangementen mogelijk.
Met speciale wensen houden wij graag rekening.  Wij spreken Nederlands. 
Op verzoek sturen wij u graag onze hotelbrochure toe.

Auberge “Op der Bléch”
Piet en Risette van der Heuvel

4. Place Bleiche L-7610 LAROCHETTE
Tel (00-352) 87 80 58 Fax  87 97 25

Luxembourg
 emailadres: bleech@vo.lu 
www.opderbleech.lu

bezoekadres: Havendijk 6, Gorinchem

Tel.: 0183 630030
Fax: 0183 634846

www.bikkerlandelijkonroerendgoed.nl

Bikker landelijk onroerend goed

Wonen en werken in buitengebied

Aangeboden / gevraagd:

   - diverse losse percelen grond
   - melkquotum (diverse percentages)
   - landelijke woningen

GEKNIPT VOOR HEM EN HAAR

KAPSALON NIçOISE

www.activpower.com  -  info@activpower.com

Kijk snel op de site 
want je kan er van af

Molendijk 187 Sliedrecht
Tel. 0184 - 412994

Last van puistjes?

Marius van Driest

RIETDEKKER
Zuidzijde 99 - 2977 XC Goudriaan

Tel. 0183 - 582013 / 06 - 54752152
E-mail: marius-jose@planet.nl

Kapsalon Niçoise
Geknipt voor hem en haar

- BAKKERIJ - 
TRAPPENBURG

Dirk IV-plein 9
4223NJ   Hoornaar

t: 0183581308 
kapsalonfriestijl.nl

BESLIS(KERST)BOOM: WAT VOOR VRIJWILLIGER BEN JIJ?

HEB JE OOIT ZELF TEGEN 
EEN BAL GETRAPT?

BEN JE EEN OCHTEND-  
OF AVONDMENS?

DAN KUN JE VAST WEL  
EEN KROKET BAKKEN?

BEN JE STRENG OF  
RECHTVAARDIG?

DOE JE GRAAG IETS VANAF 
DE BANK OF LIEVER VANAF 

HET (KUNST)GRAS?

GEBRUIK JE LIEVER  
FACEBOOK OF WHATSAPP?

 SVN MEDIA WEDSTRIJD  
COÖRDINATOR

JEUGDLEIDER SCHEIDS- 
RECHTER

VUTTER

HOE LANG IS  
DAT GELEDEN?

JA

LANG

KORT

BANK

FACEBOOK WHATSAPP
STRENG JA

NEE JA

JA

OCHTEND
AVOND

RECHTVAARDIG

(KUNST)GRAS

NEE

NEE

BEN JE 65+?

KUN JE EEN  
BIERTJE TAPPEN?

BAR- 
MEDEWERKER



GOKJE WAGEN
Televisiekijkers krijgen steeds massaal 
de uitnodiging ‘ een gokje te wagen’. 
Schreeuwende advertenties manen 
ons tot spoed je gereed te maken om 
mee te spelen. Aan mogelijkheden geen 
gebrek! Velen kunnen de verleiding niet 
weerstaan een poging te wagen om de 
ingezette euro’s in een veelvoud terug te 
verdienen. Eerlijk is eerlijk, er zijn mensen 
die dat geluk aan hun zijde hebben. 
Wie wint, wil dat weten, wie verliest 
druipt teleurgesteld met een ‘lichtere 
portemonnee’ af. 

Ik gok niet (meer), ik ben ermee gestopt. 
Mijn goklust werd jarenlang bepaald door 
de lotto. 

Deelname aan lokale loterijen betitel 
ik niet als gokken. Iets winnen is 
natuurlijk wel leuk, maar het gaat in 
principe om het verstevigen van de kas 
van de organiserende vereniging. Die 
‘gokfestijnen’ blijf ik aanbevelen! Ooit won 
ik bij een loterij een half varken(tje)! De 
slager leverde het thuis, keurig in stukken 
gesneden, af. 

Een paar jaar geleden ben ik gestopt met 
mijn deelname aan de lotto. Ik speelde 
met vaste getallen en sindsdien kijk ik 
nooit meer naar de uitslagen. Stel je voor 
dat de hoofdprijs valt op ‘mijn’ getallen. 
Want hoe je het ook bekijkt het is en blijft 
een kansspel met als doel het behalen 
van geldelijk gewin!

Ik speel dus niet meer mee en toch heb ik 
elke maand prijs. Het geld dat ik kwijt was 
met mijn deelname gaat nu thuis in een 
potje. Dat levert jaarlijks voldoende op 
voor een goede gezinssurprise!

HENK BOVEKERK
ERELID

www.vanekerenkuiper.nl       www.vanekeren.nl

...WĲ  STAAN TOT UW BESCHIKKING!
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Aankoopadvies
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Onderhoud 

Schadeherstel
Schadetaxatie

Storingsdiagnose
Airco Service

Full Service
Invoer/Export
Turbopartner
Repsol dealer

Alle aandacht 
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AUTOBEDRIJF

n o o r d e l o o s  - w w w . d o o l a u t o s . n l

Het autobedrijf voor al uw;

- personenwagens
- bedrijfswagens
- aanhangwagens
- APK

- Airco-service
- onderhoud
- reparatie
- schade-afhandeling

RESTAURANT
De Gieser Wildeman

(0183) 582501 
www.degieserwildeman.nl

/COMPANY/SCHILT-AIRCONDITIONING

Versteeg-Meerkerk

 

              

 
 

  Noordeloos   www.dekkerkozijnprojecten.nl 

www.dekkerkozijnprojecten.nl

Noordeloos

MIJLPAAL VOOR  
SV NOORDELOOS

We gaan goed! Op donderdag 28 oktober 
konden we Hugo, zoon van ons nieuwe 
bestuurslid Gert Jan, als ons 400e lid 
bijschrijven.

In het grafiekje is af te lezen dat we 
inmiddels verder doorgroeien en record na 
record breken.

COLOFON

Redactie: Jan Blom, Sven Hordijk,  
Eric Looijen en Koen den Hartog.

clubkrant.svn@hotmail.com 
Sponsoring: Koen den Hartog 06-55302256

OM ALVAST IN DE SFEER TE KOMEN

www.bosuitje.op-terschelling.nl
lcbos123@live.nl / 06-51887040

WWW.SCHILTBEDRIJVEN.NL

Op de vrijdag en zaterdag van onze jubileumfeestweek hebben we twee acts uitgekozen 
die de tent op zijn kop zullen gaan zetten. 

Op de vrijdagavond komt de partyband Velvet Roses SV Noordeloos onveilig maken. Deze 
band speelt de vetste hits en de grootste meezingers, maar ook oude klassiekers en die ene 
foute plaat komt voorbij. Hun motto is: Rozen verwelken, bandjes vergaan maar The Velvet 
Roses zijn op elk feest AAN! Dit belooft een heftige avond te worden waarbij stilstaan geen 
optie is. 

Als afsluiter van de feestweek op zaterdag hebben we A-meezingfeest weten te strikken. Dit 
is een unieke show waarbij zanger Richard grote hits zal zingen en tussen de sets door de DJ 
de tent aan het dansen krijgt. Zoals de naam al doet vermoeden, zijn dit allemaal meezingers. 
Met een bruine kroeg als podium en met de teksten op de schermen, kan iedereen in de tent 
de liedjes meezingen!

Avelingen West 4 - 0183 633 733
www.toyota-gorinchem.nl


