
www.mariajohannahoeve.nl

WAT EEN FEEST!
Jubileumcommissie, hartelijk dank voor 
een uitstekend geregeld jubileumfeest. 
We hebben er volop van genoten. Wat 
verdeeld zou worden over de eerste helft 
van 2020 is uiteindelijk verdeeld over 
2020, 2021 en 2022. De spanning werd 
erin gehouden, maar het was het waard. 
Zeker gezien de weersomstandigheden 
was het beachvoetbal een groot succes. 
Het 7,5 kamp was zeer gezellig met leuke 
teams en de feestavonden waren perfect. 
Grote klasse!

Het was een mooie afsluiter van een 
toch al succesvol seizoen, waarin Heren 
2 kampioen werd. Knap gedaan mannen! 
Nu nagenieten met de foto’s, uitrusten 
en met het zonnebrilletje op de zomer in. 
Fijne vakantie en in augustus hopen we 
elkaar weer te zien.

Ambachtstraat 9 Meerkerk 
0183 356868  brouwerbikes.nl                                                                           

Elektrische fietsen
Racefietsen en MTB’s
Stadsfietsen
Onderhoud en reparatie

Twee jaar lang worstelden we met Corona. Dit seizoen konden de competities gelukkig 
weer uitgespeeld worden. Het was weer normaal of toch eigenlijk niet. Normaal omdat we 
nagenoeg zonder onderbreking konden voetballen en de kantine weer ouderwets vol zat. 
De ouders en toeschouwers weer massaal langs de lijn konden staan en weer ouderwets 
konden juichen!
 
Niet normaal omdat er bijzondere momenten waren. Allereerst sportief. Na 21 jaar werd ons 
2e Heren elftal weer kampioen. Een hele knappe prestatie na een verwoestende eindsprint 
waarover verderop in de krant uitgebreid verslag wordt gedaan.
 
Ook een bijzonder seizoen door de festiviteiten in het kader van ons 75 jarig jubileum waar we 
in 2020 al mee begonnen met de aftrapavond in het Noorderhuis. In maart van dit jaar hielden 
we de jubileum-pubquiz. In mei liepen we 75 jaar vrij door het dorp. Later in mei was er een 
seniorenavond waar veel herinneringen werden opgehaald. In juni was het tentenkamp XL voor 
de jeugd en werd er afgesloten met een fantastische feestweek met superleuke activiteiten en 
beregezellige feestavonden.

Ook van deze feestweek doen we uiteraard verslag in deze editie. Veel lees- en kijkplezier 
toegewenst!
 

CLUB VAN 50

Op 18 mei 2022 is er na 2 jaar 
weer vergaderd. Cees van Vugt is 
gestopt als penningmeester en 
Jarie Trappenburg heeft zijn plaats 
ingenomen. We hebben nu een record 
aantal leden: 117. Door geringe 
uitgaven hebben we nu een mooi 
banksaldo.

Besloten is zodoende om een scorebord 
langs het hoofdveld te realiseren. 
Tijdens de zomerstop zal het geplaatst 
worden. Ook onderzoeken we of 
we kunnen bijdragen aan verdere 
verduurzaming van onze accommodatie.

EEN BIJZONDER, MOOI SEIZOEN!

 
MARK VONK
VOORZITTER

CLUBKRANT
JULI 2022

Noordzijde 91 • 4225 PL Noordeloos
www.bassastaal.nl

Bassa Staal heeft hét!

OOG VOOR 
KWALITEIT 
& TALENT

Dekker Kozijnprojecten heeft 
zich in ruim 40 jaar ontwikkeld 
tot specialist in grootschalige 
kozijnprojecten voor bestaand 
vastgoed. Met ons enthousiaste 
team werken we aan uitdagende 
projecten door heel Nederland.

 

WWW.DEKKERKOZIJNPROJECTEN.NL  •  NOORDELOOS

KAMPIOENEN
VAN HARTE GEFELICITEERD

Wij zijn trots op jullie!

Dekker 
Kozijnprojecten: 

betrokken bij de regio. 
Daarom zijn we trotse 

sponsor van 
SVN. 

Nieuwland



www.ldgservice.nl

ONDERHOUD APK-KEURINGEN
AIRCOSERVICE UITLIJNEN

Kolk 40 - ARKEL - Tel. 0183-305110 

www.ldgservice.nl

ONDERHOUD APK-KEURINGEN
AIRCOSERVICE UITLIJNEN

Kolk 40 - ARKEL - Tel. 0183-305110 

www.ldgservice.nl

ONDERHOUD APK-KEURINGEN
AIRCOSERVICE UITLIJNEN

Kolk 40 - ARKEL - Tel. 0183-305110 

Kinderopvang voor 
kinderen van 
0 tot 13 jaar
Noordeloos

WWW.KCBOBBI.NL
0183-511057

 
Eerlijk is eerlijk. Persoonlijk geloofde ik er 
bijna het hele seizoen niet in. Uiteraard 
wonnen we veel wedstrijden, want anders 
blijf je niet mee doen, maar er waren veel 
wedstrijden die we nipt wonnen en tegen 
onze twee directe concurrenten hadden 
we in de eerste ontmoetingen steeds onze 
meerdere moeten kennen. Kozakken Boys 4 
en vooral GJS 3 bleken voor ons te sterk.

Mijn uitspraak, “Wij worden geen kampioen”, 
maakte in de tweede seizoenshelft (na steeds 
meer overwinningen) voorzichtig plaats voor, 
“Eerst maar eens winnen van één van die 
twee teams, pas dan ga ik er in geloven.”

En dat gebeurde na de thuiswedstrijd tegen 
Kozakken Boys, vier wedstrijden voor het eind 
van de competitie. De Werkendammers waren 
zelf al redelijk overtuigd van hun aanstaande 
kampioenschap en hadden op Instagram (voor 
de ouderen, lees: sociale media) een teller 
lopen die afliep naar hun kampioenschap. 
Wat een week later zou kunnen, volgens hun 
berekeningen. Dat liep dus even iets anders, 
al zag het daar tijdens de wedstrijd nog niet 
echt naar uit. We  kwamen twee keer op 
achterstand, en vlak voor tijd maakten we 
voor de tweede keer gelijk. We kwamen in 
een spagaat terecht (niet letterlijk uiteraard). 
Waren we tevreden met een punt of moesten 
we gaan voor de overwinning en echt een stap 
zetten richting het kampioenschap?

Dat laatste gebeurde, het werd 3-2, en we 
konden echt gaan dromen (ook ik) van een 
kampioenschap. Een kampioenschap wat we 
twee weken later bij GJS konden veiligstellen, 
mits we tussendoor van Hardinxveld 5 zouden 
winnen. In Hardinxveld bleek gelukkig geen 
bananenschil te liggen, we wonnen met 0-2.

Zaterdag 14 mei was het eindelijk zo ver. De 
wedstrijd was een klassiek voorbeeld van ons 

Het is even geleden, maar nu we er weer een 
volledig seizoen op hebben zitten, hebben we 
ook weer een lijst met doelpuntenmakers.

Dat het even is geleden blijkt ook uit de 
overzichten die we hebben ontvangen. 
Helaas hebben niet alle teams hun 
doelpuntenmakers bijgehouden, dus de 
lijst is wat beperkt dit jaar. Van Mannen 1, 
2, 4 en Vrouwen 2 hebben we wel een lijst 
ontvangen.

Het gaat, zoals elk jaar, enkel om de 
doelpunten die zijn gescoord in de competitie.

1. Koen den Hartog (4)  21
2. Sven Hordijk (2 & 4)  18
3. Martijn van de Graaf (2)  14
4. Robin van de Graaf (1 & 2) 11
 Patrick Slijkoort (1)  11
6. Art Kruis (2 & 4)  6
7. Dik Kruis (4)   5
 Corstiaan de Leeuw (4)  5
9. Arie van Steenis (1)  4
 Amber den Toom (V2)  4
 Niels Wallaard Noordeloos (4) 4

KAMPIOENSNUMMER 
DOOR ROBERT KRUIS  
OP DE WIJS VAN  
WE ARE THE CHAMPIONS

KAMPIOEN

Noordeloos 2
Wat een seizoen
Soms ging t wat moeizaam
Soms goed te doen
Steeds meer punten
Schreven ze bij
Keepers versleten, goals gescoord
Fans uitzinnig blij

Noordeloos 2 de kampioen
Hier staan de helden van t seizoen
Wij zijn kampioen
Wij zijn kampioen
Steeds weer gestreden 
Voor t zwart en t groen
Kampioen

We bleven maar scoren
Haalden alles weg
We bleven werken hopen op wat 
komen zou
Elke wedstrijd een gevecht
Fair maar wel hard
Wat was het een weg, hier staan we 
dan KAMPIOEN!!

Noordeloos 2 de kampioen
Hier staan de helden van t seizoen
Wij zijn kampioen
Wij zijn kampioen
Steeds weer gestreden 
Voor t zwart en t groen
Kampioen

NOORDELOOS 2 NA RUIM TWEE  
DECENNIA WEER KAMPIOEN

TOPSCORERS 
2021/2022

seizoen. We hadden vooral controle over de 
wedstrijd en kregen weinig kansen tegen.
Op het harde veld was het echter lastiger om 
goed te combineren. Het was dan ook geen 
toeval dat de openingstreffer uit een dode 
spelsituatie kwam. Robin van de Graaf maakte 
in de eerste helft uit een hoekschop de 0-1.

In de tweede helft was het vooral wachten op 
de bevrijdende 0-2. Maar het wachten duurde 
lang. Bertje Trappenburg kreeg een goeie kans, 
vlak na zijn invalbeurt, maar faalde jammerlijk. 
Zelf ging hij daar wel redelijk mee om.
In de slotfase kwam alsnog de 0-2, uit een 
counter. Het was Sven Hordijk die zorgde voor 
het doelpunt waar we zo naar snakten.

Na het laatste fluitsignaal konden we de 
groene flessen bevrijden van hun doppen 
en namen we alvast een voorschot op het 
kampioensfeest. Het was de dag van het 
befaamde 6-tegen-6 toernooi, dus het was 
beter om de festiviteiten deels uit te stellen.

En dat kon mooi tot na de laatste 
competitiewedstrijd, tegen Dubbeldam 
thuis. Een wedstrijd die, net als in Dordrecht, 
eindigde met een gelijkspel. Maar dat mocht 
de pret niet drukken. Na de wedstrijd kregen 
we uit handen van De Kikker (21 jaar geleden 
voor het laatste kampioen met Noordeloos 2) 
de kampioensschaal.

Nadat iedereen een shirt, zonnebril en 
medaille rijker was gingen we de platte kar op. 
De dag werd afgesloten bij ’t Zwarte Paard, 
waar we naast een maaltijd nog het één en 
ander nuttigden. De jeugd dronk Fristi.

Na de promotie komen we volgend jaar uit in 
de reserve 3de klasse.

Namens de selectie van Noordeloos 2,
Wesley

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

Gewoon gezellig winkelen
Grotewaard 9  4225 PA  Noordeloos  0183-582583

Agri

Tuin Dier

Hobby

Hengelsport

Dick Voor Mekaar Shop
uw groene vakwinkel

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

VDI adv 61x60mm fc.indd   1 13-07-20   14:40

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

Na een vreemde periode hebben we afgelopen 
seizoen gelukkig ‘normaal’ uit kunnen spelen. 
Met als hoogtepunten de altijd drukbezochte 
voetbaldagen en natuurlijk het uitgestelde 
jubileumfeest. Hiermee hebben we het 
seizoen 21/22 in stijl afgesloten. 

Echter hebben we dit jaar niet stilgezeten bij 
de jeugd. Er zijn namelijk een hoop nieuwe 
vrijwilligers bijgekomen. Dat zorgt voor nieuwe 
energie, maar ook voor veel nieuwe ideeën. 
Zo zal er een nieuw beleid komen omtrent het 
meidenvoetbal op de club. Er gaat geïnvesteerd 
worden in vernieuwende materialen om 
de trainingen uitdagender, leerzamer en 
natuurlijk leuker te maken. En tot slot zijn 
we met een bedrijf in gesprek om een rode 
draad in het jeugdvoetbal te krijgen. Hiermee 
hopen we het jeugdvoetbal (en uiteindelijk 
het seniorenvoetbal) naar een hoger niveau te 
tillen. 

Het bedrijf waar we mee om tafel zitten, heet 
VTON. Het plan staat nog in de kinderschoenen, 
maar ik zal beknopt uitleggen waarom deze 
samenwerking voor ons zo interessant is.  
VTON creëert een leerlijn speciaal voor een 
voetbalvereniging. Dit betekent dat onze 
persoonlijke voorkeuren hierin naar voren 
komen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt 
van verschillende apps. Een app voor de 
trainingen: hierin staan trainingen klaar die 
niet alleen op elkaar aansluiten, maar ook op 
de trainingen van andere teams. Zodat wat 
je leert bij de pupillen verder tot ontwikkeling 
komt bij de junioren. Daarnaast kunnen 
trainers in deze app statistieken bij houden, 
zodat de app een inzicht kan geven in de 
behaalde doelen en wat de volgende stap is. 

Afgelopen seizoen zijn we kampioen geworden en heeft iedereen van de trainer een 
kleine beker gekregen we hebben ze alle 7 gewonnen en wel 74 doelpunten gemaakt 
en er 36 tegen gekregen  afgelopen wedstrijd moesten we tegen Drechtstreek eerst 
werd het toen 1-0 toen 1-1 daarna 2-1 voor vlak daarna werd het rust  en  na de rust  
gingen we heel goed en werd het 5-1 daarna werden we weer iets minder en werd 
het uiteindelijk 5-3 de trainingen waren trouwens ook heel leuk we trainden vooral 
op techniek ik wil ook de trainer bedanken voor het leuke seizoen (maar dat moest ik 
van mijn vader zeggen die is namelijk de trainer) :)

Groetjes,
Nomi

JEUGD

JO 10 KAMPIOEN!

In de app staan uitgewerkte trainingsvormen, 
aandachtspunten, te geven tips, video’s van 
oefeningen, uitbreidingen en nog veel meer. 
Daarnaast kunnen de jeugdspelers ook gebruik 
maken van de app. Voor de jeugdspelers 
staan namelijk filmpjes en oefeningen klaar 
die ze makkelijk in de tuin, op het schoolplein 
of op het trapveldje kunnen oefenen. Deze 
oefeningen sluiten aan op de vorige en 
volgende training, zodat ze zich goed kunnen 
voorbereiden op de trainingen. Er is nog 
veel meer te vertellen over dit bedrijf, maar 
daarvoor verwijs ik u graag door naar de 
website www.vton.nl. 

Wij hopen met deze investeringen de club 
naar een hoger niveau te tillen, maar ook onze 
zo geliefde vrijwilligers meer handvatten te 
geven in het geven, begeleiden of bijwonen van 
trainingen en wedstrijden. Mocht u nou graag 
iets willen betekenen bij jeugdtrainingen of 
-wedstrijden, maar weet u niet zo goed wat u 
moet doen of waar u op moet letten. Dan is dit 
de ideale tijd om eens te komen kijken bij de 
trainingsavonden!

Wij hopen u volgend seizoen graag weer langs 
de lijnen van het voetbalveld te zien. Maar voor 
nu: geniet van uw welverdiende vakantie, zodat 
we er volgend jaar wederom een mooi seizoen 
van kunnen maken!

Namens de jeugdcommissie, 

Mark Maasland

RESTAURANT
De Gieser Wildeman

(0183) 582501 
www.degieserwildeman.nl



VERTROUWEN 
IN DE 
TOEKOMST!
Het toeval wil dat ik deze column schrijf 
op de dag dat SVN haar 77e verjaardag 
‘viert’. ‘In mijn jonge jaren’ reed ik dan 
’s morgens naar het voetbalveld (thans 
golfbaan) om de vlag te hijsen. Vele 
jaren later kan ik me voorstellen dat de 
mensen toen dachten ‘wat is daar aan 
hand’ en ‘wie hangt er nu de vlag uit, 
want er is toch geen nationale feestdag.  
Oké, hoe dan ook, de vraag van toen is 
hierbij beantwoord.

De geschiedenis van SVN is op vele 
manieren vastgelegd, dus het is, zoals ik 
tijdens de jubileumreceptie heb gezegd, 
juist dat ik niet meer achterom kijk, 
uiteraard voor zover dat mogelijk is.
Ik ben dankbaar dat het werk, dat in 1945 
is begonnen, met veel inzet door velen 
wordt voortgezet. Onze vereniging is een 
sieraad voor onze samenleving en zeker 
ook binnen de KNVB.

Zomer 2022, links en rechts festiviteiten, 
een periode om de accu weer op te laden. 
Elkaar ondersteunen en bemoedigen. Ik 
heb nooit eerder in mijn leven ervaren 
dat er zoveel bedreigingen zijn: ziekten, 
oorlogen, gascrisis, binnensland grote 
onvrede etc. Laten we proberen om 
gezamenlijk, mede omwille van de vele 
honderden jonge mensen rondom ons, 
vol vertrouwen de toekomst tegemoet 
treden. Dat is de wens, het advies, van 
een hoogbejaarde SVN’er. Deze SVN’er 
vraagt zich ondertussen af of hij moet 
doorgaan met het schrijven van ‘stukkies’.  
Alles is dikwijls al gezegd! 

Ik wens u allen een goede tijd!

HENK BOVEKERK
ERELID

www.vanekerenkuiper.nl       www.vanekeren.nl

...WĲ  STAAN TOT UW BESCHIKKING!

Singel 4 | 4225 PV Noordeloos | 0183 588628 | 06 2033 6831 | www.koorevaarautos.nl | info@koorevaarauto’s.nl

Inkoop 
Verkoop

Aankoopadvies
APK keuring 
Onderhoud 

Schadeherstel
Schadetaxatie

Storingsdiagnose
Airco Service

Full Service
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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

/COMPANY/SCHILT-AIRCONDITIONING

Versteeg-Meerkerk

COLOFON

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

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

JUBILEUM IN BEELD

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

WWW.SCHILTBEDRIJVEN.NL
Avelingen West 4 - 0183 633 733

www.toyota-gorinchem.nl


