
Ferdi Mertens: 
Maakt een feest van de kantine!
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S.v. terheijden, dat zijn wij!

Toen en nu: 
Drie op een rij

De derby is terug!
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voorwoord

In het zonnetje bij het nieuwe 
spandoek van Jumbo spraken wij 
Remco Bertens. Sinds 1 januari 
2022 is hij de nieuwe ondernemer 
van Jumbo Terheijden en sinds kort 
een sponsor van S.V. Terheijden.   

Een belangrijke doelgroep die actief 
is bij S.V. Terheijden is de jeugd. Veel 
jongeren werken bij de Jumbo als 
vakkenvuller, kassa-medewerker of 
op de versafdeling.

Toen we vroegen wat de vergelijking 
is tussen Jumbo en S.V. Terheijden, 
was het antwoord: ‘Net als bij 
voetbal is werken bij ons een 
teamsport. Je wilt namelijk met het 
hele team ervoor zorgen dat er een 
mooie winkel staat. Dit lukt niet in je 
eentje, hiervoor moet je als team 
samenwerken.’ 

Zonder sponsor 
geen club!

De sponsoring zal niet blijven bij 
een spandoek, want voor beide 
geldt dat een goede sponsoring 
draait om te zorgen voor een 
win-winsituatie. In de rust bij de 
wedstrijden van Terheijden 1 door 
bijvoorbeeld winkelwagen te 
schieten, of een samenwerking 
voor het jeugdkamp. Dit gaan we 
komend seizoen verder uitwerken   

 

S.v. terheijden, 
dat zijn wij!
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De schoenen zijn weer uit het vet en de bal 
rolt weer. Als vereniging zijn we weer uit de 
startblokken geschoten en door de 
onvermoeide inzet van vele vrijwilligers 
kunnen we dit seizoen weer gewoon 
voetballen. Het eerste hoogtepunt van het 
seizoen is direct een feit: de 3-1 overwinning 
van ons 1ste team op Madese Boys. Het was 
een dag met een lach en een traan en een 
van de mooiste voetbalmiddagen die ik ooit 
heb meegemaakt. Daarnaast zijn de 
wedstrijdverslagen van de jeugd een feest 
om elke keer te lezen. Ik roep dan ook 
iedereen op om de pen te pakken en de 
ervaringen met iedereen te delen. We gaan 
er samen een mooi seizoen van maken en ik 
wens iedereen veel spelvreugde en succes 
toe! 

Stephan van Gurp
Voorzitter S.V. Terheijden
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Even voorstellen
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Op de jaarlijkse kaderavond zetten we de 
vrijwilligers graag in het zonnetje. Dit jaar 
combineerden we dat met de huldiging 
van meerdere jubilarissen.

We hadden leden die al 25 jaar, 40 jaar, 50 
jaar, 55 jaar en zelfs 60 jaar lid zijn van 
onze vereniging. 
Mario de Peijper is al meer dan 55 jaar lid 
van onze vereniging en al meer dan 40 jaar 
actief als vrijwilliger. Hij trainde onder meer 
de A-selectie, de dames en is nog steeds 
actief voor de jeugd. Er gaat bijna geen 
dag voorbij dat Mario niet betrokken is bij 
onze club. Daarom is Mario benoemd dat 
erelid van onze vereniging. Mario, 
nogmaals dank voor alle tijd en energie die 
jij in de vereniging stopt. 

  

Trots op onze
jubilarissen!
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Mario de Peijper
Meer dan 55 jaar lid
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Verslag

En hoe! We moesten er acht 
jaar op wachten, maar dat was 
het uiteindelijk zeker waard. 
Want wie de wedstrijd van S.V. 
Terheijden tegen de Madese 
Boys niet gezien heeft, heeft 
het zeker wel gehoord. De 
wedstrijd zorgde namelijk op 
zondag 16 oktober voor een 
hoop vuurwerk op en om het 
veld! 

Fakkels, spandoeken, confetti, 
dorpse liederen; niets ontbrak 
om van deze beladen wedstrijd 
een mooi feestje te maken. De 
3-1 overwinning van S.V.T. was 
dan ook een prachtige ode aan 
ons mooie dorp en ook zeker 
aan Ron de Koning. 

Derby’s zijn over het algemeen 
beladen wedstrijden waarbij er 
op het scherpst van de snede 
gespeeld wordt. Ook de 
supporters leven intens toe 
naar die ene speciale wedstrijd. 
Dat zag je al de dagen in 
aanloop naar de derby op 
social media en alle posters die 
eraan gewijd werden. Maar 
vooral ook tijdens de 
wedstrijddag zelf met als 
toppunt een prachtig, 
zelfgemaakt spanddoek van
UFT (Ultras From Traaie). 
Maar hoe bereid je je als speler 

nou eigenlijk voor op zo’n wedstrijd? Hoe blijf 
je kalm, terwijl er om je heen van alles 
gebeurt? We vragen het aan oud-Terheijden 
1-spelers: Erik van der Meijden en Alex de 
Peijper. 

‘Een derby: daar kijk je naar uit,’ zegt Erik. ‘Het 
mag eigenlijk niet uitmaken, maar je bent nog 
meer gefocust op een overwinning, niet in de 
laatste plaats voor de supporters. De derby’s 
tegen Made waren altijd beladen en prachtig 
om mee te maken, en zover ik weet uiteraard 
nog nooit verloren! In zo’n wedstrijd is alles 
getolereerd, dan heb ik het over verbaal en 
fysiek. Het uitgangspunt is: alles mag zolang 
de scheids het maar niet ziet. Maar zorg in het 
begin dat je zelf de eerste tik uitdeelt, laat zien 
welke belangen er spelen! ‘Na de wedstrijd is 
het ook tijd om samen gezellig een biertje 
drinken, in het veld moet het “oorlog” zijn 
maar daarna is dat over.’
Alex voegt toe: ‘De spanning begint al een 
paar dagen van tevoren. Je werd dan wel eens 
gebeld door BN De Stem om te vragen hoe je 
je kansen inschatte voor de derby. Het is ook 
wel eens op zaterdagavond geweest – dat gaf 
nog een extra bijzondere sfeer mee. En als we 
uit speelden bij Made en we wonnen, dan 
deden we nog een ererondje langs de kantine 
– dat was extra leuk.’ 

Wil je het volledige wedstrijdverslag lezen van 
BN De Stem? Dat kan! Ga naar svterheijden.nl 
en geniet daar nog een keer na van deze 
heerlijke wedstrijd. En zet alvast zondag 12 
maart in je agenda, dan staat 
Madese Boys-S.V. Terheijden op de planning. 

De derby is
terug!

NIEMAND
WINT ER

VAN DE MAY
BEHALVE
WIJ!

AFTRAP 14:30
16.10.22

SPORTPARK RUITERSVAART
TERHEIJDEN

MET DJ TOMCORTEZZ

MADESE BOYSS.V.TERHEIJDEN VS

PUPILLEN VAN DE WEEK: FINN VAN DER VELDEN & FINN VAN AALSUM

KOM IN HET ZWART WIT !
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Eindstand club van 1926 
seizoen 2021-2022:

€1800
Door dit prachtige bedrag hebben we nieuwe 
trainingsmiddelen voor de jeugd aangeschaft.

Word ook dit seizoen weer vriend van de club 
van 1926. Ga naar svterheijden.nl/clubvan1926

Sponsor aan 
het  woord

8 Voetbal Allerlei | november 2022

Ook in deze Voetbal Allerlei zetten 
wij als vereniging weer een sponsor 
in het zonnetje. In deze editie: Bax 
Hout. 

Naast verschillende sponsor-
activiteiten binnen onze vereniging 
prijkt Bax Hout sinds dit seizoen over 
de gehele breedte aan de bovenzijde 
van onze clubtribune. 
Bax Hout is een familiebedrijf dat al 
meer dan 50 jaar bestaat, waarbij 
Pieter en Martijn de derde generatie 
zijn. Naast een mooie werkplaats 
waar maatwerk centraal staat, heeft 
Bax Hout ook een showroom met 
houtwinkel waar kant en klare

houtproducten en 
mooie stukken 
hout verkocht 
worden.
 
Ook is Bax Hout 
ondertussen al 
tien jaar actief met de webshops 
eikenhout.nl en douglashout.nl. Van 
eiken- en douglashout hebben zij 
een grote voorraad, waardoor zij snel 
kunnen leveren aan zowel 
particuliere, als zakelijke klanten. 
Namens S.V. Terheijden enorm 
bedankt voor de mooie upgrade van 
onze tribune!  
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  Langs de velden

9

Op zaterdag 15 oktober pakte 
JO10-1 de volle buit tegen VV 
ONI na een zinderend slot!

Na een dikke en gemakkelijke 
overwinning op SCO JO10-1), 
stond vandaag VV ONI uit 
‘s-Gravenmoer ons te wachten. 
Gelukkig konden we weer 
beschikken over Milo en 
zodoende konden we op volle 
sterkte aantreden. 

De eerste helft was het 
genieten geblazen op 
sportpark Ruitersvaart met 
geweldige aanvallen! Deze 
begonnen keer op keer bij 
keeper Dex, die snel het spel 
wist te hervatten en de ballen 
goed inspeelde op onze backs 
Milo en Mats, die van daaruit 
de spitsen Finn en Lev wisten 
te bereiken. Met ook de druk 
naar voren van middenvelder 
Vesper, die zeer actief was, 
kwam ONI er niet aan te pas in 
de openingsfase.

Na 11 minuten spelen viel dan 
eindelijk de bevrijdende treffer, 
Lev, onze goaltjesdief, haalde 
de trekker over1 ONI kwam niet 
meer onder de druk uit en 
kwam heel goed weg toen Finn 
de bal, zeer knap, over de 
keeper op de paal stiftte en 
vervolgens snoeihard op de lat 
schoot. 
Met Jan-Willem voor Lev, Rens 
voor Mats en Justin voor Milo 

begonnen we aan het tweede kwart van de 
wedstrijd en ging Terheijden verder met goed 
voetballen! De prima spelende Rens 
bediende, de onvermoeibare, Jan Willem en 
Finn een aantal keren op maat maar de 
keeper van ONI had en antwoord. En als ONI 
een keer gevaarlijk werd stond Justin zijn 
mannetje op het middenveld.  Geheel tegen 
de verhouding in komt ONI op 1-1. 
Met Milo als keeper begint Terheijden vol 
goede moed aan de tweede helft. Maar na 8 
minuten spelen, kijkt Terheijden ineens tegen 
een 1-3 achterstand aan! Gelukkig kon Milo de 
schade beperken met een aantal schitterende 
reddingen. Met Dex en de felle en goed 
voetballende Mats in de verdediging begint 
Terheijden sterk aan het laatste deel. In de 
44e min brengt Dex Terheijden terug in de 
wedstrijd, 2-3. Het geloof is weer terug! Na 
een prima assist van Finn zet Dex Terheijden 
op gelijke hoogte, 3-3! Met nog 4 minuten en 
met de luidkeelse aanmoedigingen van onze 

Zaterdagochtend 
op pad met JO10!

supporters perst Terheijden 
er alles uit, en de 
ontketende Dex maakt 
4-3. Er volgt een 
orkaan van geluid, 
spelers vallen 
elkaar in de armen 
en 2 minuten later 
fluit scheidsrechter, 
Ed Verhoeve, af. Na 
de wedstrijd volgde 
nog een verdiende 
snoepzak.  

Na 11 minuten spelen 
viel dan eindelijk de 
bevrijdende treffer
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Één-tweetje

Kantinebeheerder:
Ferdi Mertens

Sinds dit seizoen heeft Ferdi het stokje 
overgenomen van Menno Geurts als 
kantinebeheerder. In deze editie van de 
Voetbal Allerlei blikken wij vooruit met de 
nieuwe kantinebeheerder, en komen wij 
erachter welke plannen Ferdi met de 
kantine heeft.

Voor velen is hij een bekend 
gezicht achter de bar in de 
kantine bij S.V. Terheijden: Ferdi 
Mertens. Na jaren gevoetbald te 
hebben hebben zien we hem 
tegenwoordig terug achter de 
bar in onze kantine.
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Zoals we weten is het lastig om 
nieuwe vrijwilligers voor de 
vereniging te vinden. Daarom is 
het mooi om te zien dat we naast 
Ferdi ook een aantal nieuwe 
gezichten achter de bar zien. Op 
zaterdag wordt de kantine al een 
aantal seizoenen gerund door de 
spelers van Terheijden 1 & 2. Sinds 
dit seizoen draaien de spelers van 
de overige seniorenelftallen op 
zondag een bardienst. Elke week 
is er een ander team aan de beurt. 
Als vereniging zijn we blij met de 
hulp die wij krijgen van deze 
elftallen. 

Achter de bar loopt het goed. 
Maar sinds dat Ferdi 
kantinebeheerder is geworden 
heeft hij zich vooral gefocust op 
de keuken. Zo is het assortiment 
vergroot en is er elke keer een 
andere specialiteit van Ferdi te 
verkrijgen. Onder andere het 
frietje hete kip en het frietje pulled 
pork hebben al op het menu 
gestaan. Ferdi is druk bezig met 
de horecaleverancier om nieuwe 
lekkernijen in de kantine op de 
kaart te krijgen. 
Buiten het normale assortiment 
van de kantine laat Ferdi ook 
weten dat teams altijd aan mogen 
kloppen voor een speciale 
aanvraag. Zo heeft de selectie 
vorig jaar mogen genieten van een 
buffet met broodjes en door Ferdi 

gemaakte soep. 

Mocht je hier als team interesse in 
hebben, neem dan contact op met 
Ferdi. 

Afsluitend willen wij nog een oproep 
doen aan onze leden. Mocht je het leuk 
vinden om de club te helpen door een 
dag(deel) te helpen achter de bar of in 
de keuken, dan ben je meer dan 
welkom! 

‘ Klop gerust aan
voor een speciale 
aanvraag’

Ferdi’s specials:
frietje hete kip 
& pulled pork

Meld je 
net als Ferdi 

aan als 
vrijwilliger

11
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Terugblik

Op 21 november, na een 
wervelende 1-7 overwinning 
op Right-oh, werd Terheijden 1 
periodekampioen en was 
hiermee al snel verzekerd van 
nacompetitie voor promotie. 

Maar na een aantal mindere 
wedstrijden nam concurrent 
RFC de koppositie over. 
Uiteindelijk pakte RFC het 
kampioenschap uitgerekend 
tegen Terheijden na een 
gelijkspel. Vanaf dit moment 
speelde Terheijden voor de 
tweede plaats in de competitie. 
Uiteindelijk werd die plek 
ruimschoots gehaald en konden 
ze zich gaan voorbereiden op 
de nacompetitie. 

Hie troffen ze het RWB. Op een 
donderdagavond op Sportpark 
Ruitersvaart was de sfeer 
ongekend. Honderden 
supporters waren erbij en een 
nieuwe supportersgroep werd 
gevormd: UFT (Ultras From 
Traaie). De spelers kwamen het 
veld op met een vuurwerkshow 
waar heel Terheijden van kon 
meegenieten. Bij rust stond 
Terheijden met liefst 3-0 voor 
door doelpunten van Ferry 

Kools (2x) en Max Brouwers. Na rust hadden de 
Terheijdenaren het moeilijk. Het werd 3-2 en  
plotseling weer spannend. Door de 4-2 van Jaimy 
de Koning kreeg de thuisploeg wat lucht, maar na 
een rode kaart van Wouter van Hooydonk werd 
het toch weer spannend. Ondanks het ondertal 
werd er goed verdedigd en uit een counter 
besliste Jason Joosen de wedstrijd. Een 5-2 
overwinning en op naar de finale!

In de finale trof Terheijden GSBW uit Goirle. Dit 
duel werd gespeeld op neutraal terrein bij RKDVC 
waar ook weer honderden supporters van S.V. 
Terheijden aanwezig waren. En je raadt het al, 
UFT was wederom aanwezig met vuurwerk en 
zwart-witte fakkels. Ook de finale begon 
Terheijden goed. Door doelpunten van Martin 
Mertens en Max Brouwers stond Terheijden met 
2-0 voor. Op slag van rust maakte GSBW uit het 
niets de 2-1 en daardoor kreeg Terheijden het 
lastig in de tweede helft. Helemaal toen 
Terheijden wederom rood incasseerde, ditmaal 
was het Pepijn van Asten. Het werd 2-2 maar 
Terheijden bleef vechten. Na een solo van Ruben 
Sibon kreeg Terheijden een penalty die benut 
werd door Jason Joosen. Al snel volgde de 3-3, 
maar Terheijden bleef alles geven. Na een actie 
van Max Brouwers kreeg Terheijden wederom een 
strafschop, ook deze werd benut, ditmaal door 
Reinoud Louman: 4-3. Met nog een paar minuten 
op de klok wist Terheijden deze stand vast te 
houden en promoveerde het na een zinderende 
wedstrijd naar de derde klasse! 

prijsvraag
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De weg naar de 
derde klasse van 
Terheijden 1
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van het bestuur

Het seizoen 2022/2023 staat voor 
ons als bestuur voornamelijk in 
het teken van continuïteit en stabi-
liteit. Waar we vorig jaar veel 
zaken succesvol zijn gestart of 
hebben afgerond – denk aan de 
kleedkamers, kantine, walking 
football, 30+-dames, etc. – is het 
nu zaak om onze mooie verenig-
ing toekomstbestendig te maken 
en te houden. Op naar ons 
100-jarig bestaan! 

Op dit moment wordt door het 
bestuur de laatste hand gelegd 
aan een meerjarenbegroting 
passend bij ons beleidsplan 
2021/2026. Deze begroting en 
update van ons beleidsplan gaan 
we tijdens de ALV presenteren 
aan alle leden. 

Starten we dit jaar dan helemaal 
niets op? Zeker wel! We gaan dit 
jaar weer teamfoto’s maken. 
Daarnaast start het projectteam 
voor het 100-jarig bestaan. We 
hebben inmiddels twee 
aanmeldingen voor deze groep 
en we zijn nog opzoek naar twee 
à drie leden om dit feest mede te 
gaan organiseren. Heb je 
interesse? Laat het ons dan 
weten. 

Afsluitend willen we graag de 
ideeënbus introduceren. Sinds 
kort is er de mogelijkheid om via 
onze website jouw ideeën te 
delen om onze vereniging nog 
beter te maken. Dus heb je een 
idee dat je graag met ons wil 
delen? Meld dit dan via de site en 
het bestuur gaat er mee aan de 
slag! 

prijsvraag

13

Weet jij wie deze heren zijn? Mail de 
oplossing vóór 12 december
prijsvraag@svterheijden.nl.

De winnaar krijgt een S.V. Terheijden-pakket! 

In iedere Voetbal Allerlei staat een 
prijsvraag. Deze keer: herken de 
spelers!

Herken de 
spelers!
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Het is weer tijd om verschillende 
generaties van dezelfde familie 
aan het woord te laten. Deze 
keer in de spotlight: patrick, 
noortje en martin Mertens. 

Geboren 6 juni 1968
Broers/zussen 1 broer
Opleiding Sint lucas  
Positie Links back        
 
Hoogtepunt Kampioen met het 3de
Sterk Degelijk verdedigen  
 en teamplayer  
Zwak Opbouw   
Favorieten club  N.A.C 
Stadion Camp Nou  
Beste voetballer Kevin de Bruijne 
Mooiste voetbalmoment N.A.C. kampioen eredivisie
Vrije tijd Genieten op het terras  
 met mijn vrouw 
Hekel aan Spelers die natrappen
Beste eigenschap Klaar staan voor iedereen
Slechtste eigenschap Commentaar geven op de  
 scheids 
Voetbalhumor  Shampoofles leegspuiten 

onder de douche                        
   
 

Prognose S.V. Terheijden 1  SVT 1: Periodetitel in de 
3de klasse

14 Voetbal Allerlei | november 2022

fam mertens
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Toen & nu!
Patrick Mertens Noortje Mertens

Geboren 6 juni 1968
Broers/zussen 1 broer
Opleiding Sint lucas  
Positie Links back        
 
Hoogtepunt Kampioen met het 3de
Sterk Degelijk verdedigen  
 en teamplayer  
Zwak Opbouw   
Favorieten club  N.A.C 
Stadion Camp Nou  
Beste voetballer Kevin de Bruijne 
Mooiste voetbalmoment N.A.C. kampioen eredivisie
Vrije tijd Genieten op het terras  
 met mijn vrouw 
Hekel aan Spelers die natrappen
Beste eigenschap Klaar staan voor iedereen
Slechtste eigenschap Commentaar geven op de  
 scheids 
Voetbalhumor  Shampoofles leegspuiten 

onder de douche                        
   
 

Prognose S.V. Terheijden 1  SVT 1: Periodetitel in de 
3de klasse

26 december 1999
Mira en Martin
HBO HRM
Voorstopper/ CVM 
 
Kampioenschap met VR1
Verdedigen  
 
Sprinten
N.A.C.
Camp Nou
Virgil van Dijk
Promotie van Terheijden 1 
Sporten en vrienden 
 
Slechte scheids
Communiceren
Rustige weekenden 
plannen
Wanneer iemand ver 
overschiet roepen “zitten 
de dozen nog om je 
voetbalschoenen?”
SVT 1:6e plek                  
SVT VR1: 8e plek

Martin Mertens
29 juni 2003
Mira en Noortje
AD Marketing management
Spits/ aanvallende 
middenvelder
Promotie met Terheijden 1
Goals en inzicht  
 
Snel geïrriteerd in het veld
N.A.C. / Barcelona
Camp Nou
Leoni Messi
Promotie Terheijden 1
Bier drinken en vrienden 
 
Schoonmaken
Sociaal zijn
Slecht tegen kritiek 
 
in de kleedkamer bij elkaar 
grappen uithalen  
   
 
SVT 1: 7e plek                         
SVT VR1: 6e plek

15

fam mertens over; 
de dozen nog om je 

voeten hebben zitten 
en Shampooflessen 

leegspuiten!
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Colofon
Redactie
Anke Woolschot, Wouter van Hooydonk, Noortje Mertens, 
Stephan van Gurp, Marlies Schets, Linda Lips
 communicatie@svterheijden.nl

Bezoekadres
Sportpark Ruitersvaart
Ruitersvaartseweg 1
4844 PH Terheijden

Postadres
S.V. Terheijden
p/a Raadhuisstraat 11
4844 AA Terheijden
 076 593 23 05
 bestuur@svterheijden.nl

Drukwerk: DirectPrinting, Oplage: 400 exemplaren
Fotografie (P12, 13, 14): Suzanne Hop,     hop_fotografie

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!

SVT_Voetbal_Allerlei 2022-10-V7.indd   16SVT_Voetbal_Allerlei 2022-10-V7.indd   16 14-11-2022   21:2514-11-2022   21:25


