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De terreinploeg



 

De eerste seizoenshelft is bijna voorbij en 
we gaan weer een onzekere tijd tegemoet. 
Gelukkig rolde de bal wel weer, was de 
kantine (deels) open en stroomde het 
water uit de nieuwe douches.

Na een jaar met de nodige veranderingen in 
de organisatie was het niet makkelijk om 
alles weer up and running te krijgen, maar 
het is ons toch gelukt en daar wil ik iedereen 
enorm voor bedanken. S.V. Terheijden, dat 
zijn wij! Het blijkt dat dit niet zomaar een 
slogan is, maar dit is wie we zijn en wat we 
doen.

Het eerste succes op het veld is dit seizoen 
ook al behaald. Het eerste team pakte op het 
lege terrein van Right-oh de eerste 
periodetitel van dit seizoen. Op naar meer 
mooie successen!

Ik wens iedereen heel fijne feestdagen en 
hoop dat we snel kunnen proosten op een 
sportief 2022!

Veel leesplezier met deze Voetbal Allerlei! 

Stephan van Gurp
Voorzitter S.V. Terheijden

voorwoord
inhoud

Jaap Rasenberg  
en Erik van der Meijden: 
‘ Met de nieuwe tenues 
lijken de jeugdspelers 
net profvoetballers’

Verslag: We mochten 
weer op kamp!
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Wij danken onze trouwe hoofdsponsor!
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de voorzet even voorstellen

Zij aan zij
voor S.V. Terheijden

Daarnaast wordt er op zaterdag  
met carnaval een wedstrijd gespeeld  
tussen het G-Team en de selectie van  
S.V. Terheijden. Vanaf dit seizoen gaan  
het SOVAK en S.V. Terheijden de  
bestaande samenwerking verder 
uitbreiden.
 
Er wordt namelijk een heuse supporters -
vereniging opgestart door de bewoners 

Elke vrijdagochtend, als het 
tenminste niet al te hard regent, 
is de terreinploeg (ook wel  
de parkploeg genoemd) 
aan wezig op Sportpark 
Ruitersvaart. 

Op een zonnige vrijdag-
ochtend nemen we een kijkje 
bij de heren die toevallig net 
een bak koffie aan het drinken 
zijn. Al ruim tien jaar zorgen zij 
dat het gras wordt geknipt en 
gemaaid en dat het complex er 
netjes uit blijft zien. Eigenlijk 
houden ze zich met al het 
groen bezig dat je op het 
sportpark ziet. Elke week zijn 
ze van negen tot twaalf uur  
’s ochtends bezig om alles 
netjes te houden.

Naast dat ze hard werken 
is er ook voldoende 
ruimte voor een 
gezellig praatje met 
elkaar. Tijdens de 
koffie worden er 

dan ook herinneringen van vroeger opgehaald. 
De meesten speelden zelf ooit in de jeugd 
van Terheijden. 

Hoewel er een tijdje niet werd gevoetbald op 
de velden van onze club, was de terrein ploeg 
toch elke vrijdag aanwezig. Onkruid wacht 
immers niet, dat groeit gewoon door, dus ook 
de taken van deze mannen moesten door 
blijven gaan. 

In het najaar kun je geregeld de bladblazer 
horen, want dan zijn ze druk bezig met het 
bladvrij houden van de velden. Mannen, dank 
dat de velden er steeds zo keurig bij liggen! 

van SOVAK. Deze supportersvereniging 
heeft de naam ‘Zij aan zij voor  
S.V. Terheijden’. Tijdens de thuis-
wedstrijden van Terheijden 1 zullen er 
verschillende bewoners van SOVAK 
aanwezig zijn om het team te steunen.

Daarnaast zullen we de bewoners van 
SOVAK ook vaker terugzien in onze 
kantine. Ze zullen daar verschillende 
taken uit gaan voeren. Ook zal de 
kantine beschikbaar worden gesteld 
voor dagbesteding van SOVAK-
bewoners.

Supportersvereniging Zij aan zij, 
welkom bij de club! 

 

Gehandicaptenzorgorganisatie SOVAK  
en voetbalvereniging S.V. Terheijden 
zijn geen onbekenden van elkaar. 
Verschillende bewoners van SOVAK 
voeren al taken uit binnen de 
vereniging. 

V.l.n.r.: Antoon  
Voogt, Roel Voogt,  
Jack Voogt,  
Wim Verdaasdonk.  
Dré Rutten en Jan  
Santbergen ontbreken  
op deze foto.

SOVAK staat  
zij aan zij met 
S.V. Terheijden
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De terreinploeg



Één-tweetje V.l.n.r.:  
Erik van der Meijden,  
Stephan van Gurp, 
Jaap Rasenberg. 
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De jeugd voetbalt sinds kort met nieuwe 
tenues, gesponsord door Jaap Rasenberg van 
Aannemersbedrijf Jaap Rasenberg b.v. en  
Erik van der Meijden, van het bedrijf Simson 
Applicaties. Deze editie hebben we een 
één-tweetje met deze toppers. 

toekomst en het lijken nu net 
profvoetballers. 

Noodzakelijke veranderingen
Erik prijst de weg die we met 
onze vereniging zijn ingeslagen 
en zegt dat het nu zaak is om 
plannen verder uit te werken. 
Veel mensen zijn opgestaan en 
leveren hun bijdragen. Zonder 
vrijwilligers is er namelijk geen 
club! Die veranderingen waren 
volgens Erik ook wel nood-
zakelijk.

Jaap sluit zich hierbij aan en geeft nog  
wat advies. Hij zou graag de sponsorborden 
rondom het hoofdveld zien veranderen. Het 
mag een geheel worden, zonder bruine 
randen bij de borden die worden veroorzaakt 
door opspattend water. Het zou mooi zijn om 
de borden net zo fris te krijgen als bijvoor-
beeld de nieuwe doeken naast de goal van 
CEKA en De mannen van Stoof. De sponsor-
commissie is hier al druk mee bezig en 
daarvoor krijgen ze complimenten van Jaap. 

Ook geeft Jaap de tip om de kantine nog 
knusser en gezellig te maken en weer leuke 
evenementen te organiseren. Ook daar zijn 
we druk mee bezig en het Bierfest was een 
groot succes. Jaap zou zelf graag weer een 
Mossel en Saté-avond zien bij de vereniging. 

Mooiste reclamebord
Als we aan Jaap vragen wat hij het mooiste 
aan S.V. Terheijden vindt, dan antwoordt hij 
natuurlijk de tenues! Erik sluit zich daar al 
gauw bij aan, maar noemt ook het eerste 
reclamebord als je binnenkomt op het 
sportcomplex. Jullie mogen raden van wie 
dat reclamebord is! Ze vinden het beiden leuk 
dat het een dorpsclub is met veel 
gezelligheid. 

Derde helft
Als we vragen naar de 
hoogtepunten van beide heren 
bij S.V. Terheijden, dan raken ze 
niet uitgepraat. Ze vertellen 
over een kampioenschap, maar 
ook over een degradatie. Beide 
hadden zijn charmes. Maar het 
eerste kampioenschap, uit bij 
Chaam, en met de platte kar 
door het dorp, was de basis 
van vele leuke jaren in het 
eerste van onze club. Het team 
presteerde op het veld, maar 
vaak ook in de derde helft met 
feesten en gezelligheid. De 
derde helft was dan ook 
standaard de basis van de 
successen volgens Erik. 

Jaap begint ook nog over 
kleed kamerpraat. Hier konden 
ze uren zitten kletsen en het 
was zelfs een keer zo laat 
geworden, dat het alarm al op 
het pand was gezet, terwijl de 
kleedkamer nog vol zat. Op de 
vraag waar er dan precies 
allemaal over gepraat werd, 
houdt Jaap wijselijk zijn mond: 
‘Dat weten de mensen die 
naast mij zaten alleen, daar 
doe ik verder geen uitspraken 
over.’ 

‘ Met de nieuwe tenues lijken de 
jeugdspelers net profvoetballers’

Jaap Rasenberg  
en Erik van der Meijden: 

We vroegen Jaap en Erik waarom ze ervoor 
hebben gekozen om de volledige jeugd te gaan 
sponsoren en het antwoord was duidelijk: hoe 
mooi is het dat alle jeugdteams weer in mooie, 
nieuwe tenues kunnen voetballen? Het is nu een 
geheel en iedereen speelt zijn wedstrijden in 
hetzelfde shirt. De jeugd is tenslotte de 



  verslag

Sinds dit seizoen is B-FIT de trotse sponsor 
van het scorebord. Dat B-FIT het scorebord 
heeft uitgekozen om te sponsoren is niet 
zomaar. Samen met de vereniging willen zij 
namelijk dat Terheijden hoog scoort op 
gezondheid en fitheid. Om dit te bereiken 
hebben we afgesproken dat leden van  
S.V. Terheijden gedurende de wintermaanden 
twee keer gratis kunnen sporten bij B-FIT. 

B-FIT en S.V. Terheijden:  
een win-win2x gratis

sporten 
bij B-FIT  

voor alle leden van  
S.V. Terheijden tijdens 

de wintermaanden

advertorial
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Wat was het weer geweldig om 
een weekend lang met zijn allen 
verschillende activiteiten te 
ondernemen, zoals een 
dropping, stormbaan, levend 
stratego, kanoën en nog veel 
meer. Uiteraard was het slapen 
met z’n allen in de slaapzalen 
van kampeerboerderij Land van 
Kleef ook één groot feest.

Via deze weg willen wij alle 
sponsoren van het kamp 
nogmaals bedanken, en twee 
sponsoren willen we nog even 

extra benoemen omdat ze niet 
in het programmaboekje 
waren opgenomen: DECO 
van vloer tot raam en 
Bliksem Brouwerij. 

Daarnaast nog speciale 
dank voor Relinde 
Fijnaut. Zij heeft  
voor de 25e keer  
het jeugdkamp 
gesponsord!

Dank namens de Jeugd 
evenementencommissie. 

We mochten weer  
 op kamp!

In het weekend van 2 t/m  
4 juli was het dan eindelijk 
zover: het Jeugdvoetbalkamp 
2021! Honderd jongens en 
meisjes hadden zich aan - 
ge meld om er met dertig 
begeleiders een leuk jeugd-
kamp van te maken en dat is 
zeer zeker gelukt. 

Zet alvast Jeugdvoetbalkamp 2022 in je agenda: van 1 t/m 3 juli 2022.



Boven, v.l.n.r.: Glenn Boomaars, Luuk Ramaekers, Pepijn van Rooij, Jim de Craen, 
Robert Roovers, Gijs Willems, Dirk van Oosterbosch, Yorick van Nijnanten
Beneden, v.l.n.r.: Jeffrey Bouwman, Bart Bosma, Sietse de Jong, Tom Arts,  
Merijn de Jong, Tom Willems, Wesley van Ommen, Mario Ruis
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Terheijden 4 staat deze editie 
langs de lijn in de Voetbal 
Allerlei. Het team staat binnen 
de vereniging bekend als een 
hecht team. Niet gek, want ze 
voetballen al heel lang samen.

Wanneer je aan Terheijden 4 denkt, denk  
je aan NAC Breda, je denkt aan Feestcafé  
’t Stammenéke, maar je denkt vooral aan een 
enorm hecht team. Een team dat niet alleen 
hecht is met elkaar, maar ook voor een groot 
deel trouw is aan NAC Breda. 

Hoewel het voetbal van NAC vaak niet om 
aan te zien is, blijft een groot deel toch gaan. 
Gaan ze voor goed voetbal naar het stadion? 
Nee, ze gaan voor de gezelligheid. Is het 
jammer dat NAC in de Keuken Kampioen 
Divisie speelt? In principe wel, maar voor de 
wedstrijd van het vierde op zondagochtend is 
het misschien beter dat NAC niet meer op 
zaterdagavond speelt.

Je zou verwachten dat iedereen fit is op 
zondagochtend en dat de nodige punten 
gepakt worden. Dat is helaas niet het geval. 
Op het moment van schrijven staat  
Terheijden 4 een-na-laatste met één punt.  
Wij als club hebben er echter vertrouwen in 
dat de nodige punten gepakt gaan worden. 
Met een balvaste spits in de vorm van  
Luuk Ramaekers en een pijlsnelle Yorick  
van Nijnanten zullen er nog voldoende 
doelpunten gemaakt gaan worden. Helemaal 
als teamleider Glenn Boomaars alle spelers 
tevreden weet te houden. 

Een ode aan
vriendenteam
Terheijden 4

Genoeg over NAC en de prestaties van 
Terheijden 4 op het veld. Sinds de reorganisatie 
bij de club zijn er verschillende spelers van het 
vierde die zich als vrijwilliger hebben 
aangemeld binnen de vereniging. Zo houden 
Dirk van Oosterbosch en Luuk Ramaekers zich 
bezig met de recreatieve voetbalzaken, zien we 
Merijn de Jong terug in de kantinecommissie en 
hebben Pepijn van Rooij en Sietse de Jong zich 
beschikbaar gesteld voor het wedstrijd-
secretariaat. De club is er enorm blij mee dat 
zoveel van de spelers zich ook hebben 
aangemeld als vrijwilliger en een steentje 
kunnen bijdragen. 

Terheijden 4 heeft niet echt een wedstrijd van 
het jaar. Wat zij wel hebben is een training van 
het jaar. De laatste training voor carnaval 
komen alle spelers verkleed, onder het genot 
van carnavalsmuziek en met een pilsje het veld 
op. Ook komend jaar zien wij jullie graag weer 
op het veld!

Dit seizoen heeft Terheijden 4 een nieuwe 
shirtsponsor weten te bemachtigen: Rosa 

Breda. Het bedrijf van speler 
Robert Roovers prijkt nu op de 
shirts van het vierde. Tot voor 
kort was Feestcafé ’t 
Stammenéke nog shirtsponsor 
en stamkroeg van Terheijden 4. 
Shirtsponsor zijn ze niet meer, 
maar stamkroeg zullen ze 
voorlopig blijven!

Terheijden 4, bedankt voor 
jullie gezelligheid en bedankt 
voor de vele vrijwilligers uit 
jullie team die ons helpen! 

Langs de velden



van het bestuur

Het eerste jaar van ons  
bestuur zit erop. Dat is een  
mooi moment op terug te 
blikken en vooruit te kijken  
naar het komend jaar. Niet  
alleen als bestuur, maar als 
vereniging, net zoals we dat 
deden op de goed bezochte 
Algemene ledenvergadering. 

Een korte terugblik leert ons 
als bestuur dat er enorm veel 
is gebeurd het afgelopen jaar. 
Ging alles goed? Nee, maar 
zijn we tevreden met waar we 
nu staan? Zeker! We hebben 
gebouwd aan de vereniging 
en hebben hele mooie stap-
pen gemaakt. De leden op de 
ALV konden zich vinden in 
deze conclusie! Vanuit dit punt 
hebben we met de aanwezi-
gen een brainstorm gedaan 
waarin we hebben bepaald 
waar we de we ons als 
vereniging in het komend 
seizoen willen gaan richten. Dit 
zijn de 5 punten waar we ons 
op focussen: 
1.  Werven & opleiden  

scheidrechters
2.   Opleiding trainers  

jeugd & senioren
3.   Aankleding kantine  

(feestdagen)
4.   Medisch plan 
5. 100-jarig bestaan 2026 

Op naar  
een geweldig 
nieuw jaar!

even voorstellen

Peter vertelt dat hij uit eigen ervaring weet 
dat je eigenlijk al met 1-0 voor staat als de 
begeleiding er netjes bij loopt. Daarnaast vult 
Olof aan dat het leuk is dat er een nieuwe 
wind door de vereniging waait en dat je daar 
op deze manier met sponsoring aan kunt 
bijdragen. 

Wat doen beide bedrijven eigenlijk? 
CEKA Nederland helpt organisaties bij het 
inrichten van bedrijfsruimtes. Ze helpen met 
een passend ontwerp, en zorgen vervolgens 
ook voor de volledige realisatie van alle 
plannen. Ze doen dit vooral in zorg-, 
onderwijs- en kantooromgevingen. 

De mannen van Stoof is een no-nonsens-
verhuisbedrijf waarbij kwaliteit en gezelligheid 
hand in hand gaan. Ze richten zich voorname-
lijk op de particuliere markt en komen dagelijks 
bij verschillende mensen over de vloer. Ze zijn 
inzetbaar voor kleine verhuizing (zoals je 
was machine), maar ook voor complete 
verhuizing en hangen zelfs je schilderijen  
op als je dat wilt! 

We spreken nog over hun 
hoogtepunten bij Terheijden. 
Olof coachte drie jaar geleden 
het tweede en beleefde zijn 
hoogtepunt tegen Virtus. 
Menno, de keeper, verrekte 
tijdens het omkleden voor de 
wedstrijd een schouderspier, 
waardoor Olof als bijna-vijftiger 
onder de lat belandde. Het  
Tweede stond stijf onderaan, 
maar de wedstrijd werd met 
4-3 gewonnen en hij speelde 
ook nog eens met zijn zoon. 
Het bleek de ommekeer, want 
het ging de rest van het 
seizoen ineens lopen bij het 
tweede. Peter heeft geen 
specifiek hoogtepunt, maar 
geniet iedere week weer langs 
de lijn als hij zijn zoons met hun 
teamgenoten achter de bal ziet 
rennen. 

S.V. Terheijden kan niet zonder sponsoren en daarom willen we graag  
Olof van der Heijden (CEKA) en Peter Stoof (De mannen van Stoof) aan je 
voorstellen. Beiden zorgen er namelijk voor dat de begeleiding van de jeugd-
teams er voortaan weer gesoigneerd bij loopt.

prijsvraag
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CEKA en De mannen van Stoof 
zorgen voor gloednieuwe outfit

Olof van  
der Heijden  
en Peter Stoof

Iedere Voetbal Allerlei heeft een prijsvraag. 
Deze keer een rebus met een voetbalquote 
van Nederlands beste voetballer ooit!

Los de rebus op en mail de oplossing vóór  
1 januari 2022 naar prijsvraag@svterheijden.nl. 
 
De winnaar krijgt een S.V. Terheijden-pakket! 
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Los de rebus op!



In 2005 verscheen toen de 
laatste Voetbal Allerlei. In deze 
rubriek blikken we terug op een 
uiting van toen. Deze keer in 
de spotlight: het interview met 
Roel Weijters. Dezelfde vragen 
leggen we nu voor aan zijn zoon 
Lennon.

Toen & nu!
Roel Weijters TOEN (1998-1999) Lennon Weijters NU (2021)

Geboren 20 augustus 1976
Broers/zussen  1 broer, Gijs (te vroeg gestopt met voetballen)
Opleiding  HBO Marketing Management
Beroep  IT’er bij Unisys, een onbekend bedrijf
Partner Nienke Dekker
Kinderen Nee
Lengte Ongeveer 1,90 cm
Gewicht 75 kg
Positie Voorstopper
Trainers    Jeugd: Roel Voogt en Cees de Peijper. Senioren:  

Wil Roovers, Henk ten Veen en Hans Richters
Hoogtepunt  Kampioenschap met de A-jeugd en de tweede  

plaats in de Brabantse beker.
Sterkte  Mijn uitschuifbare benen en verdedigend koppen.
Zwak  Ik kan niet zeggen dat ik een van de snelsten ben.
Favoriete club  Feyenoord
Stadion De Kuip
Beste voetballer Henk Fräser, hard maar fair
Vrije tijd Computerspelletjes spelen en tv kijken
Mooiste CD Pearl Jam – Ten
Beste film Pulp Fiction
Eten  Mexicano en frikandel met mayo en frikandel speciaal
Drank Bier
Roken Ja, te veel
Trots op  Het huisje dat ik met Nienke in Oosterhout kocht.  

Ik blijf trouwens bij S.V. Terheijden.
Hekel aan Asociale weggebruikers.
Opwindend Een lekker kontje
Afstotend Dikke vrouwen met een te kort T-shirtje
Opstelling Nederlands elftal  De Goey, Winter, Stam, Fraser, Frank & Ronald  

de Boer, Davids, Bergkamp, Cocu, Kluivert en 
Cruz.

Beste eigenschap  Behulpzaam en attent
Slechtste eigenschap Lui, eigenwijs en ongeduldig
Kampioen KPN-telecompetitie  Feyenoord
Degradatie KPN-telecompetitie NAC, RKC Waalwijk en MVV
Voetbalhumor  Verbaal treiteren van een tegenstander.  

Voorbeeldje: als een spits een bal over het  
doel schiet, zeggen dat hij hem zelf moet halen.

Kleedkamerhumor  Gezellig onder elkaar slap ouwehoeren over 
voornamelijk seksuele onderwerpen.

Prognose S.V. Terheijden 1  4e plaats en een periodetitel.

29 april 2010
Mette en Maura
Groep 8 Zeggewijzer
-
-
-
Ongeveer 1,46 cm
36 kg
Middenvelder JO13-2
Roel, Sven, Rolf, Lenny.

In de laatste seconde 6-6 
gescoord.
Gewoon lekker voetballen.
Lastig de bal af te pakken
Feyenoord
De Kuip
Cristiano Ronaldo, Guus Til
Gamen (Roblox) en vissen
Ik luister Spotify
YouTube
Pizza salami en friet
Sprite en Coca-Cola
Nee
Weet ik niet zo goed 

Aan niets eigenlijk
Niks
Niks
Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, 
De Ligt, Malacia; Til, De Jong, 
Wijnaldum, Memphis en Malen
Aardig en behulpzaam
Eigenwijs
Feyenoord
PEC en Fortuna
-

Lekker mimes doen met mijn 
vrienden
Hopelijk promoveren
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uit het archief
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Blijf altijd up-to-date over het reilen 
en zeilen bij S.V. Terheijden. Volg ons  
via onze website, Instagram en Facebook!

svterheijden.nl

instagram.com/s.v.terheijden

facebook.com/svterheijden

S.v. terheijden, dat zijn wij!


