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SVW is bekerhouder van de PROXSYS Cup. In 
januari 2020 wonnen de ‘streepjes’ in de finale 
met 3-0 van stadgenoot Unitas. Mounir El 
Ouazizi, een fenomeen in de hal, nam een van 
de doelpunten voor zijn rekening. Teamma-
nager Robert Sluijk en El Ouazizi kijken nog 
even om en blikken gespannen vooruit op het 
evenement. Robert Sluijk gaat moeiteloos bijna 
drie jaar terug. “Het was toen een droomfinale 
tussen de beide stadsclubs. Unitas had de cup 
een paar keer daarvoor gewonnen, maar nu 
ontliepen beide clubs elkaar nauwelijks. Onze 
doelman Angelo Perini hield ons overeind en 
Hicham Farhou en Mounir El Ouazizi maakten 
op die zaterdagavond het verschil.” Op het 
moment dat wij Sluijk spreken moest SVW 
nog de laatste competitiewedstrijd tegen het 
Doetinchemse DZC’68 afwerken. “Dat is nu nog 
even het belangrijkste, maar meteen daarna 
gaan wij ervoor zitten en de selectie voor de 
PROXSYS Cup samenstellen.” 

HELE DOBBER
Op de vraag of SVW weer de grote favoriet is, 
reageert Sluijk schouderophalend. “Natuurlijk 
wordt er naar ons gekeken omdat wij wat jon-
gens van ZVG/Cagemax in de selectie hebben. 
Maar je wandelt niet zomaar even door het 
toernooi. Wij treffen het niet met de loting met 
LRC Leerdam, Woudrichem en Almkerk als 
tegenstanders; de poule des doods. Met name 
LRC zal ons in problemen kunnen brengen. Als 
wij doorkomen zal Unitas ook weer een hele 
dobber worden.” 

GROOT FAN
Mounir El Ouazizi moet echt schakelen. “Wij 
zijn met SVW in deze zware eerste klasse zo op 
de competitie gefocust.” Als wij de Rotterdam-
mer spreken is het 9 december, een dag voor 
de laatste veldwedstrijd in 2022 en een dag 
ook voordat zijn Marokko in de kwartfinale van 
het WK tegen Portugal speelt. “Vind je het gek 
dat ik nog even niet aan De Oosterbliek denk”, 
laat de docent aan de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam lachend weten. “In de kleedkamer 
hebben wij het er wel over, maar het moet 
nog gaan leven. Maar begrijp mij goed: ik ben 
een groot fan van de Proxcus Cup. Ik vind het 
heerlijk om straks in de avonden weer voor 
veel publiek te mogen voetballen. De mensen 
in Gorinchem zijn verwend, want dit indoor-
toernooi is next level. Ik woon in Rotterdam, 
maar wij kennen dit niet.” El Ouazizi won het 
toernooi drie keer. Tweemaal met Unitas en 
een keer met SVW. Hij was twee keer speler van 
het toernooi en een keer topscorer.

Bekerhouder SVW stelt 
zich bescheiden op

‘Wij zitten in de 
poule des doods’

‘Kenners’ tippen vooral de stadsclubs uit 
Gorinchem als winnaar  

LEON ELANDS, ASV ARKEL
Leon Elands is nu nog trainer van ASV Arkel. 
Hij neemt volgend seizoen een sabbatical. 
De voormalig speler van Unitas en Kozak-

ken Boys is doorgaans als 
liefhebber vaste gast 

in de Oosterbliek. 
“Op basis van de 
kwaliteiten in de 
groep reken ik 
SVW en Unitas 
tot de favorieten. 

LRC Leerdam zou 
wel eens kunnen 

verrassen en dus een 
dark horse kunnen zijn. 

Natuurlijk gaat het toernooi weer leven. De 
liefhebbers gaan weer komen, hoor.” 

CHRISTIAAN PERRIER, SVW
Christiaan Perrier wist op 9 december 
nog niet of hij eindelijk weer eens aan het 
toernooi ging deelnemen. Zelf had hij nog 
twijfel. “Ik ben niet vrij van 
pijntjes en misschien 
is het beter dat ik 
een week of drie 
rust neem. Aan de 
andere kant, het 
gaat toch wel weer 
kriebelen.” Perrier 
vindt het onbe-
grijpelijk dat SVW 
bij competitiegenoten 
Almkerk en LRC Leerdam in 
een poule zit. “Als ik het over kanshebbers 
voor de finale en dus de eindzege heb, 
denk ik aan SVW en Unitas, maar ook Sleeu-
wijk komt veelal ver.”

CEES LAGENDIJK, STEDOCO
“Ik verwacht een winnaar uit de stad Gorin-
chem”, stelt SteDoCo’s technisch directeur 
Cees Lagendijk. “Zij hebben nu eenmaal de 
meeste ‘zaalvoetballers’ in 
de selectie.” Volgens 
de Gorinchemer kan 
Arkel zomaar eens 
verrassend uit de 
hoek komen. Hij 
tipt het team van 
de club van Frenkie 
dus als dark horse. 
Lagendijk verwacht 
dat het toernooi weer 
als vanouds zal gaan leven. 
“Het is voor velen - voetballers en supporters 
- een mooie afleiding in de winterstop.”

MO KIBROM, UNITAS
Unitas-verdediger Mo Kibrom herstelt van 
een knieblessure. Hij is medebeheerder 
van de Oosterbliek. “SVW is topfavoriet met 

vijf tot zes echte zaalvoet-
ballers. LRC de grote 

outsider. Volgens mij 
kunnen de men-
sen niet wachten 
tot het weer gaat 
beginnen. Dat 
hoor ik hier al in 

de sporthal. Het is 
immers leuk om te 

kijken bij de jeugd, de 
dames en de mannen.”

MOHAMMED BOUKROUCHE, RAPTIM 
Mohammed Boukrouche was ooit begena-
digd zaalvoetballer en nu enthousiast uitba-
ter van Centraal Punt in Gorinchem. “SVW 
is voor mij favoriet, LRC 
Leerdam the dark horse. 
Het wordt weer druk, 
want de mensen 
hebben het door 
corona gemist.” 
De kans bestaat 
dat ‘Boukie’ zelf 
ook in de hal is te 
bewonderen. Als hij 
tijd kan vinden, komt 
hij dan uit voor Raptim.

HANS DE JONG, UNITAS
Hans de Jong doet het als trainer/coach 
van Unitas (zondag) goed. Hij kon zelf in 
het verleden een goed balletje trappen. Hij 

tipt SVW, LRC Leerdam 
en Unitas als grootste 

kanshebbers. “Dat 
zijn teams met 
een mix van 
kwaliteit, techniek 
en ervaring in 
de zaal. Zelf ben 

ik geen zaalvoet-
balliefhebber, maar 

genoot vroeger wel 
van Johnny Wijnbelt. Leuk 

dat hij nu met SVS’65 terugkeert. De hal zal 
weer vollopen, hoor. Het is nu eenmaal een 
ontmoetingsplaats voor het voetbalwereld-
je uit de hele regio.”

Zoals er in Nederland zeventien miljoen bondscoaches zijn, hebben in de Gorinchemse 

regio talloze ‘kenners’ een mening over de uitkomst van de PROXSYS Cup.



Heukelum en SVS’65 nemen van oudsher 

veel publiek mee naar De Oosterbliek. 

Benjamin Meijdam (speler van Heukelum) 

en Menno Beusekamp (trainer van SVS’65) 

kijken met veel plezier uit naar de editie 

van dit jaar. 

“Het is toch een beetje onderdeel geworden van 
de traditie zo rond de feestdagen” stelt Meijdam. 
“Het toernooi heeft een enorme aantrekkings-
kracht op de hele regio en dat geldt zeker ook 
voor Heukelum. Het halve dorp loopt uit en ik 
verwacht dat het dit jaar niet anders zal zijn.”

OP ONZE HAND
Meijdam won met Heukelum de editie van het 
seizoen 2015/2016 én werd toen zelfs topscorer 
van het toernooi. “Ik denk dat die prijs voor veel 
Heukelummers nog meer waarde heeft dan de 
promotie naar de tweede klasse. We hadden des-
tijds niemand die ervaring had met zaalvoetbal, 
maar waren met jongens als Sil van Putten, Lars 
van Honk en Tim Verdier heel moeilijk te verslaan. 
In de finale wonnen we van LRC Leerdam voor 
een volgepakte zaal. Tijdens de wedstrijd merkten 
we dat driekwart van de zaal op onze hand was. 
Heel bijzonder om mee te maken.”

TRAINERSDEBUUT
Menno Beusekamp staat dit jaar voor het eerst als 
hoofdtrainer op de PROXSYS Cup. Als speler haalde 
hij samen met Meijdam de halve finale en was hij 
verliezend finalist. “Ik ging bij Heukelum voetballen 
in het seizoen nadat ze het toernooi wonnen. In de 
jaren erna bleven we het goed doen, maar winnen 
lukte helaas net niet meer.”

SFEER
Beusekamp staat te trappelen met zijn spelers. “Je 
merkt de afgelopen weken al dat het toernooi leeft 
binnen de spelersgroep. Bij SVS hebben we een vaste 

club supporters die altijd trouw komt kijken, ook 
bij onze wedstrijden op het veld. De sfeer in de 
zaal, waar iedereen dicht bij elkaar en op het veld 
zit is echter toch anders. Onze aanhang zorgt 
altijd voor wat reuring, prachtig natuurlijk.”

SVS’65 heeft met onder anderen Fitim Meha 
en John Wijnbelt binnen de gelederen namen 
die ook bij het publiek in Gorinchem bekend 
zijn. “Toch vind ik het lastig om te zeggen waar 
wij staan. Veel ploegen hebben tegenwoordig 
jongens die naast het veldvoetbal ook in de 
zaal spelen. Zo ook onze tegenstanders VVAC, 
Sleeuwijk en HSSC’61. Na de laatste competitie-
wedstrijd hebben we een aantal keer in de zaal 
getraind samen. Ik zou het echt al een prestatie 
vinden als we de poule doorkomen.”

REALISTISCH
Ook Meijdam is realistisch en weet dat zijn 
ploeg dit jaar normaal gesproken niet meedoet 
om de prijzen. “We hebben wel wat kwaliteit in-
geleverd en gaan zien hoe we dat oplossen. Met 
Max Borwowski hebben we sowieso een goede 
keeper, wat belangrijk is in de zaal. We gaan in 
ieder geval onze uiterste best doen in een volle 
Oosterbliek.” 

Sfeermakers in poule B + C

Supporters van Heukelum en SVS’65 zorgen voor sfeer

Bekend gezicht  

Henry Wessels; Speaker vanaf het eerste uur

Henry Wessels is het gezicht van de PROXSYS 

Cup. Hij is er vanaf de eerste editie, toen nog 

de GCC-Cup, in 1997 al bij. Toen nog als coach 

van vv Vuren. Vanaf editie twee is hij met een 

onderbreking van twee jaar de vaste speaker 

in De Oosterbliek. 

Dit keer heeft hij nog een andere pet op. Hij is samen 
met Bas de Peuter wsinds twee jaar werkzaam bij 
SHAERP werkt. Hét wervings- en selectiebureau van 
de regio is dit jaar als sponsor verbonden aan het 
evenement. 

Henry Wessels is op veel fronten actief. Hij was tot 6 
december weer druk als hulpsinterklaas. Zijn bijdrage 
in het entertainment is breed. Hij is bekend als dj, 
maar organiseert ook voor scholen veel activiteiten: 
introductieweken, theater op school, buitenlandse 
trips. Als presentator kreeg hij een lijntje met de 
KNVB, waarvoor hij de wedstrijden van Oranje als 
speaker begeleidt. 

NETWERK
Zijn werk voor zijn entertainment organisatiebureau 
kwam door corona vanaf maart 2020 volledig stil te 
liggen. “Ik kwam toen in gesprek met de mensen van 
SHAERP. Zij maken gebruik van mijn grote netwerk. 
Wat wij doen is kandidaten vinden voor bedrijven die 

op zoek zijn naar werknemers. Er zijn immers zo veel 
vacatures. SHAERP Werkt is uniek, want wij draaien 
het om. SHAERP Werkt is het nieuwe platform van 
Gorinchem voor bedrijven en werkzoekenden. Wij 
richten ons op alle branches; De bakker op de hoek, 
een accountant voor commerciele bedrijven of een 
communicatieadviseur voor instellingen en ga zo 
maar door. Support your locals, daar gaat het om bij 
SHAERP Werkt!”

Wessels klinkt super enthousiast. “Wij gaan met kandi-
daten in gesprek en brengen hen in contact met bedrij-
ven die wij in ons bestand hebben. Daarmee scoren wij 
heel goed. Van de kandidaten die wij met een bedrijf 
matchen slaagt ruim negentig procent.”

SHAERP is Europees ook sterk op ICT-gebied. 
Vanaf 24 december presenteert het bedrijf zich 
als een stevige partner van de PROXSYS Cup. 
De VIP-tribune wordt vernoemd naar SHAE-
RP Werkt. Een aantal bekende voetballers is 
werkzaam bij SHAERP. Denk aan Owen Verduin 
(Unitas), Jesse Hoogewoning (Arkel), Noël Elands 
(Unitas en ZVG), Julian de Vries (Kozakken Boys), 
Lex de Gier (Hardinxveld), Fabiënne Wessels (Vuren). 
En natuurlijk topscorer aller tijden Johnny Wijnbelt 
werkt voor SHAERP en maakt mogelijk als speler zijn 
rentree voor SVS’65.

TOPBELEVING
Na twee jaar keert het toernooi om de PROXSYS Cup 
terug. “Ik ben ervan overtuigd dat het opnieuw een 
topbeleving wordt”, is Henry Wessels stellig. “Het is 
zo leuk om alle clubs weer in deze hal te hebben. Ik 
heb mij verdiept in alle clubs en ben op de hoogte 
van alle ins en outs. Het is superleuk om met voetbal 
bezig te zijn en de mensen te vermaken.”

Henry Wessels te midden van zijn SHAERP colle
ga’s 



Hoofdsponsor PROXSYS

PROXSYS: het bedrijf achter de PROXSYS Leaque en PROXSYS Cup

Ongetwijfeld tienduizenden mensen hebben 

in de voorbije jaren de naam PROXSYS voorbij 

zien komen. Zaalvoetballiefhebbers die al 

jaren actief zijn in de PROXSYS League, de 

duizenden bezoekers die jaarlijks in decem-

ber het grootste zaalvoetbaltoernooi van 

Nederland, de PROXSYS Cup, bezoeken in de 

Gorinchemse sporthal De Oosterbliek en de 

duizenden lezers van alle publicaties rondom 

deze competitie en cup.

WAT IS EN DOET PROXSYS?
Waar houdt men zich mee bezig op de fraaie locatie 
aan de Spijksedijk in Gorinchem? Directeur Olaf van 
Oord nam tussen zijn drukke werkzaamheden door 
de tijd om dat eens haarfijn uit de doeken te doen. 
“In het kort komt het er op neer dat wij IT-oplossin-
gen bieden  voor het MKB; simpel inzetbaar, zowel 
gestandaardiseerd als met ‘op maat’ oplossingen. Dat 
doen wij met globaal 100 medewerkers die stuk voor 
stuk allemaal passie hebben voor techniek en IT. In 
2021 hebben we een vestiging geopend in België en 
dit jaar zijn wij verder uitgebreid met een vestiging in 
Rotterdam”.

HOOFDSPONSOR
In 2007 wierp PROXSYS zich op als sponsor van de 
PROXSYS League. Toen het jaarlijkse toernooi om de 
Cup in De Oosterbliek een op zoek was naar nieuwe 
impulsen, besloot het Gorinchemse bedrijf hun naam 
ook te verbinden aan dit toernooi in de kerstperiode. 
Olaf: “De belangrijkste reden was wel dat wij iets 

terug wilden doen voor Gorinchem; noem het vanuit 
het oogpunt maatschappelijk ondernemen. Wij zijn 
heel erg blij dat we ons in 2001 hier konden vestigen 
en voor wat hoort wat”.

VAN TOESCHOUWER NAAR BESTUURSLID 
Ahmed Mahamed is een geheel ander verhaal; hij 
heeft ooit zelf gevoetbald, is anno 2022 bestuurslid 
van Sleeuwijk, de PROXSYS Cup en werkzaam bij 
PROXSYS. Via het zaalvoetbal bij PROXSYS terecht 
gekomen? “Dat is een apart verhaal. Ik was toeschou-
wer bij het toernooi toen iemand aan mij  vroeg: ‘Jij 
wil toch de ICT in?, waarop mijn antwoord ‘ja’ was. 
Moet je eens bij ons (PROXSYS) komen praten. Een 
gesprek bij PROXSYS was snel geregeld, evenals mijn 

intrede als werknemer. Zo snel en onverwacht kan 
het dus gaan!” En nu ook bestuurslid? “Ik heb eerst 
een toernooi als vrijwilliger meegewerkt, vervolgens 
ben ik gevraagd als bestuurslid in de strafcommissie.”

VOORBEREIDINGEN PROXSYS CUP
“In januari hebben we het evaluatiegesprek. Daarna is 
het rustig tot na de zomervakantie en dan begint het 
weer te kriebelen en starten we met een brainstorm 
en voorbereidingen op de nieuwe editie. We hebben 
natuurlijk al de nodige jaren ervaring en met een juiste 
taakverdeling hebben we alles prima in de hand om de 
duizenden bezoekers weer een mooi toernooi voor te 
schotelen. Ik heb er weer verschrikkelijk veel zin in.”

Gorinchem is zaalvoetbalminded. Dat mag 

terecht geconcludeerd worden als men de be-

langstelling ziet voor de zaalvoetbalcompe-

titie PROXSYS League, die sinds 2007 bestaat.  

In de periode september tot en met april spelen niet 
minder dan 36 herenteams (verdeeld in 3 klassen) 
en 27 jeugdteams op 3 avonden (maandag-woens-
dag en vrijdag) in drie Gorinchemse sporthallen (De 
Oosterbliek, Van Rappardhal en De Hoefslag) een 
volledige competitie. “Uiteraard wordt er fel en fana-
tiek gestreden” aldus Michiel van Zanten, voorzitter 
van het PROXSYS League bestuur, ”maar de gezellig-
heid staat bij ons toch echt op de eerste plaats.” 

MAATSCHAPPELIJK
Maar ook het maatschappelijk karakter is be-
langrijk bij de PROXSYS League. Van Zanten, die 
samen met vrienden in een team uitkomt in de 
C-klasse: “Als we de kans krijgen, dragen we ons 
maatschappelijk steentje bij. Zo zorgden wij er 
een aantal jaren geleden voor dat er op het  
Cruyffcourt aan de Sportlaan een watertappunt 

 Het hele jaar zaalvoetbal in de PROXSYS League

Garantie voor gezelligheid met een maatschappelijk aspect

kwam en we met de opbrengst van een veiling 
iemand ontzettend blij hebben kunnen maken  
met een multifunctionele rolstoel en bus.  
Die ideeën zijn niet gepland, maar komen  
spontaan boven drijven.” 

KAMPIOENENBAL
Het kampioenenbal, de strijd tussen alle 
nummers 1 uit soortgelijke competities in 
Tiel, Sliedrecht, Papendrecht, Hardinxveld en 
Giessen, moest door corona twee jaar uitgesteld 
worden maar komt zeker terug. Deze ‘finale’ 
werd elk jaar in een andere plaats gespeeld en was 
altijd een hoogtepunt. “Als alles meezit willen we 
het Kampioenenbal in 2023 weer op de kalender 
krijgen”, aldus Van Zanten. 

ROYSTON DRENTHE
Dat er duidelijk behoefte is aan een heuse zaalvoet-
balcompetitie, blijkt wel uit het gegeven dat er een 
wachtlijst is van teams die maar al te graag naar het 
Gorcumse willen komen om te zaalvoetballen, want 
de spelers komen niet alleen uit Gorinchem. Uit de 

verre omgeving van Gorinchem geven ze acte de 
préséance. “Weet je wie er enkele weken geleden 
tot ieders verbazing nog in de zaal stond? Niemand 
minder dan Royston Drenthe. Kijk, dat kan dus 
allemaal gebeuren in de PROXSYS League.”  
zo besluit Michiel van Zanten.

Ahmed Mahamed (bestuurslid PROXSYS Cup) en Olaf van Oord (Directeur PROXSYS) 

M
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Internationals in het damesvoetbal

PROXSYS Cup heeft niveau van damesvoetbal omhoog gebracht

Het damesvoetbaltoernooi is binnen de PROX-

SYS Cup een onmisbare schakel. Het toernooi 

heeft inmiddels een aantal internationals voort-

gebracht. Wij praten met twee van hen. Kayla 

van den Boomgaard en Patricia Looijen komen 

uit voor bekerhouder en favoriet Sleeuwijk. 

Er was gehoopt dat ook een derde oranjeklant, 
Daniëlle Kortlever, deel zou nemen. Zij maakte dit 
seizoen de overstap naar Barendrecht, dat wel aan 
het toernooi deelneemt, maar Danielle is niet van 

de partij. 

EREDIVISIE
Er mag gesteld worden dat de jaarlijkse zaal-
voetbalhappening in De Oosterbliek ook het 
futsal voor vrouwen naar een hoger niveau 
heeft getild. Het team van ZVG/Cagemax 
heeft zich geweldig ontwikkeld en speelt 
na een promotie een belangrijke rol in de 
eredivisie, het hoogste niveau van Neder-

land. Het team, met daarbij onder anderen 
de drie genoemde speelsters, eindigde in 

een soort najaarscompetitie als derde en gaat 
vanaf januari met andere topploegen strijden om 

de landstitel. 

De vrouwentak van ZVG werd pas in 2017 opgezet. 
Na een seizoen in de PROXSYS League te hebben 
gespeeld, stoomde het team, dat toen uit een mix van 
speelsters van SteDoCo, GJS en Sleeuwijk bestond, via 
de hoofdklasse in één keer door naar de eredivisie.

ZENUWACHTIG
Kayla van den Boomgaard is na een knieoperatie en 
revalidatie helemaal terug. Zij kan een kind van het 
kersttoernooi in De Oosterbliek genoemd worden. 

“Ik deed al mee met de jongens van GJS toen ik 
een jaar of dertien was”, vertelt zij. “Wij wonnen het 
toernooi destijds al. Later heb ik het toernooi bij 
de dames met Sleeuwijk gewonnen. Het blijft een 
prachtig evenement. Er komt zoveel publiek op af. 
Veel meer dan wat wij op vrijdagavond in de eredivi-
sie meemaken. Op de finaledagen van de PROXSYS 
Cup zit het met bijna 1.500 toeschouwers vol en 
dan maak ik mij echt wel zenuwachtig. Ik wil het dan 
extra goed doen.” 

Kayla van den Boomgaard zit met Sleeuwijk in een 
zware poule met ook nog Barendrecht en Unitas.  
Ze is een echte liefhebber, want ze ziet ook veel 
wedstrijden van het mannentoernooi.

OPTIMISTISCH
Patricia Looijen is met Sleeuwijk bekerhoudster en 
wil met het team het toernooi ook nu weer op haar 
naam schrijven. “Wij hebben, nu ook Kayla terug is, 
echt een goed team. Begonnen bij GJS, is het voor 
mij de zesde keer dat ik meedoe en heb de cup al vier 
keer omhoog mogen houden.” Looijen is optimis-
tisch als het over de kansen voor ZVG gaat om lands-
kampioen te worden. “Wij kunnen de topploegen  
FC Marlène en Libertas wel hebben, hoor. Ik droom al 
van die titel.”

De vrouwen spelen hun groepswedstrijden op  
24 en 31 december.

Vrijdag 6 januari 2023 staat met rood 

omcirkeld in de agenda van de 22-jarige 

Tygo Hoegee. Een speciale datum? Ja, voor 

Tygo wel, want dan staat in de Gorinchemse 

Oosterbliek de Avres G-Dag op het pro-

gramma. Een dag, waar de goedlachse Tygo 

al maanden naar uitkijkt. Dit jaar prijkt hij 

zelfs op de PROXSYS Cup poster.

SPONSOR AVRES
Al voor het 5e jaar sponsort  Avres deze dag, die 
heel veel sporters met een beperking een onver-
getelijke dag bezorgt. “Wij vinden het mooi dat 
er bij de PROXSYS Cup ook een plaats is voor het 
G-voetbal. Wij geloven in de kracht van sport. Het 
brengt mensen in beweging en het is een plek om 
sociale contacten aan te gaan en te onderhou-
den, aldus de woordvoerder van Avres.

DRUK BAASJE
Tygo is geen vreemde eend in de bijt op de G-Dag; 
hij heeft alle edities meegemaakt. Geboren met 
het Syndroom van Down, heeft hij zijn onderko-
men gevonden op Zorgboerderij de Lingehof in 
Rhenoy, waar hij een van de 15 bewoners is. 
“Het is hier top! We hebben het ook nog eens 

druk de gehele week. Twee dagen in de week staat er 
houtbewerking op het programma, twee dagen ben 
ik op de geitenboerderij en op de woensdagmiddag 
werk ik bij de slager in Leerdam. In de vrije weeken-
den ben ik bij mijn ouders in Leerdam en ook ga ik 
veel naar mijn opa en oma in Everdingen.”

G-VOETBAL OP HET VELD
Tygo: “Nee, in de zaal gaat het allemaal prima, maar 
op het veld raak ik snel geblesseerd dus dat moet ik 
niet gaan doen.” Wat voor speler is Tygo? “Een echte 
spits. Tijdens de laatste G-Dag scoorde ik veel  en gaf 
ook veel assists.” Maar al die doelpunten en assists 
zijn nog nooit voldoende geweest om het toernooi 
te winnen? “Dat klopt. We zijn een keer tweede en 
derde geworden maar deze keer gaan we winnen”.

Tygo komt tijdens het G-Toernooi al vanaf het begin 
uit voor het G-team van Unitas.“Ik ken iemand bij 
Unitas en die heeft dat geregeld voor mij”. Overigens 
kent Tygo nog veel meer mensen in de voetbalwe-
reld. Hij is onder meer kind aan huis bij LRC, waar hij 
af en toe op de trainingen in het doel mag staan bij 
de dames. “Ja, dat klopt maar dat doe ik eigenlijk om-
dat ik dan mijn vriendinnetje zie die bij LRC speelt”. 
Maar ook bij clubs als Asperen, Heukelum, Sliedrecht 
en SC Everstein is Tygo een graag geziene gast.

LEUKSTE AAN DE G-DAG 
“Iedereen kijkt er naar uit. We zien weer een hele-
boel bekenden en het is altijd heel erg gezellig”.
Ajacied Tygo (zijn favoriete club) mist overigens 
niets van het WK Voetbal. Tijdens dit interview 
moest eerst de wedstrijd Brazilië-Zwitserland 
uitgekeken worden alvorens we de vragen af kon-
den vuren op de man die hoopt dat zijn favoriete 
Brazilië wereldkampioen gaat worden. Maar nog 
meer hoopt hij op het winnen van het G-Toernooi 
op vrijdag 6 januari in De Oosterbliek in Gorinchem.

Vrijdag 6 januari  |  AVRES G-dag PROXSYS Cup

Tygo Hoegee heeft nog geen G-Dag gemist

D
aniëlle Kortlever (l) en Kayla van den Boomgaard (r) in actie



wedstrijdoverzicht
Zaterdag 24 december 2022
10:00 Dames Poule A

dinsdag 27 december 2022
Ochtend JO13 Poule A

Middag JO17 Poule A

18:30 (SEN) SVW- vv Almkerk

19:25 (SEN) vv Woudrichem - LRC

20:20 (SEN) GJS - sv Meerkerk

21:15 (SEN) vv Asperen - vv Heukelum

22:10 (SEN) VVAC- vv Sleeuwijk

woensdag 28 december 2022
Ochtend JO13 Poule B

Middag JO17 Poule B

18:30 (SEN) SVS’65 - HSSC’61

19:25 (SEN) ASV Arkel - vv Peursum

20:20 (SEN) GVV Raptim - vv Schelluinen

21:15 (SEN) Kozakken Boys - vv Vuren

22:10 (SEN) Leerdam Sport - vv Ameide

Donderdag 29 december 2022
Ochtend JO13 Poule C

Middag JO17 Poule C

18:30 (SEN) G.v.v. Unitas - vv Hardinxveld

19:25 (SEN) Herovina - BZC’14

20:20 (SEN) vv Almkerk - vv Woudrichem

21:15 (SEN) LRC - SVW

22:10 (SEN) sv Meerkerk - vv Asperen

vrijdag 30 december 2022
Ochtend JO13 Poule D

Middag JO17 Poule D

18:30 (SEN) vv Heukelum - GJS

19:25 (SEN) vv Sleeuwijk - SVS’65

20:20 (SEN) HSSC’61- VVAC

21:15 (SEN) vv Peursum - GVV Raptim

22:10 (SEN) vv Schelluinen - ASV Arkel

Zaterdag 31 december 2022
10:00 Dames Poule B

Maandag 2 januari 2023
Ochtend JO15 Poule A

Middag JO15 Poule B

18:30 (SEN) vv Vuren - Leerdam Sport

19:25 (SEN) vv Ameide - Kozakken Boys

20:20 (SEN) vv Hardinxveld - Herovina

21:15 (SEN) BZC’14 - G.v.v. Unitas

22:10 (SEN) SVW - vv Woudrichem

Dinsdag 3 januari 2023
Ochtend JO9 Poule A

Middag JO9 Poule B

18:30 (SEN) vv Almkerk - LRC

19:25 (SEN) GJS - vv Asperen

20:20 (SEN) sv Meerkerk - vv Heukelum

21:15 (SEN) VVAC - SVS’65

22:10 (SEN) vv Sleeuwijk - HSSC’61

Woensdag 4 januari 2023
Ochtend JO15 Poule C

Middag JO15 Poule D

17:30 (SEN) ASV Arkel - GVV Raptim

18:25 (SEN) vv Peursum - vv Schelluinen

19:20 (SEN) Kozakken Boys - Leerdam Sport

20:15 (SEN) vv Vuren - vv Ameide

21:10 (SEN) vv Hardinxveld - BZC’14

22:05 (SEN) G.v.v. Unitas - Herovina

donderdag 5 januari 2023

Ochtend + Middag | ZVG jeugdclinics

17:30 Halve finale J09 (WA - NR2B)

18:00 Halve finale J09 (WB - NR2A)

18:30 Halve finale Dames (WA - NR2B)

19:10 Halve finale Dames (WB - NR2A)

19:52 Kwart finale Senioren (WA - NR2)

20:44 Kwart finale Senioren (WB - WC)

21:36 Kwart finale Senioren (WD - WE)

22:28 Kwart finale Senioren (WF - NR2)

Vrijdag 6 januari 2023

Ochtend + Middag | G-dag

17:30 Halve finale O13 (WA - WB)

18:00 Halve finale O13 (WC - WD)

18:30 Halve finale O15 (WE - WF)

19:10 Halve finale O15 (WA - WB)

19:50 Halve finale O17 (WC - WD)

20:30 Halve finale O17 (WE - WF)

21:30 Halve finale Senioren 

22:30 Halve finale Senioren

zaterdag 7 januari 2023

Ochtend + Middag | SNS Streetsoccer

18:00 Finale JO9 

18:30 Finale JO13

19:20 Finale JO15

20:00 Finale JO17

21:00 Finale Dames

22:30 Finale Senioren

TICKETS, STANDEN & INFO: WWW.PROXSYS-CUP.NL



Voetballen tijdens de PROXSYS 

Cup is alleen voor geselec-

teerde spelers die bij een 

voetbalclub voetballen? 

Wel nee! Voor jeugd zijn 

er leuke dagen om zelf 

ook je talent te ontwik-

kelen of ontdekken en 

te spelen in de zaal.

Doe jij niets liever dan voetballen? Kom dan don-
derdag 5 januari 2023 tijdens de PROXSYS Cup mee 
doen met de zaalvoetbal clinic van ZVG/Cagemax. 
Van 9:30 tot 14:30 uur kunnen alle leeftijdscategorie-
en in hun tijdsblok kennis maken met het zaalvoetbal 
tegen een symbolisch bedrag van € 2,50. De clinic zal 
worden begeleid door (zaal)voetbal toppers die we-
kelijks uitkomen in de eerste divisie en smaakmakers 
zijn tijdens de PROXSYS Cup. Meld je snel aan!

Daarnaast kun je ook gratis deelnemen aan het SNS 
Streetsoccer op za 7 januari van 10.00 -13.00 uur. In 
de leeftijd 9-12 jaar en 13+ jaar trap je het jaar goed af!

WIL JIJ MEEDOEN?
Bestel je  ticket op www.proxsys-cup.nl. Vol=Vol. Er zijn 
een maximaal aantal plaatsen per categorie beschikbaar.

De huidige veldcompetitie is halverwege en tra-

ditiegetrouw maakt de regionale voetbalwereld 

zich dan weer op voor het zaalvoetbaltoernooi 

om de PROXSYS Cup. Als vanouds was er een 

loting, met een prachtige ‘poule des doods’. Zo-

als poule A met titelverdediger SVW, Almkerk, 

Woudrichem en LRC wordt bestempelt.

ACHILLESPEES
De Leerdammers treden aan zonder hun ‘ster’ Sil 
van Putten. “Ik neem geen enkel risico meer. Een 
aantal jaren geleden raakte ik in De Oosterbliek flink 
geblesseerd aan mijn achillespees. Op krukken verliet 
ik de zaal en niet veel later lag ik op de operatietafel. 
Na mijn revalidatie heb ik besloten om niet meer in 
de zaal actief te zijn”, aldus de 31-jarige aanvallende 
middenvelder. “Jarenlang heb ik met Heukelum mee-
gedaan aan dit hartstikke mooie toernooi. Het zal 
wel kriebelen als ik de zaal binnenloop, maar ik moet 
verstandig zijn. Als ik de kans op een blessure met 
2% kan verminderen, dan moet ik dat niet laten.” 
Zonder Van Putten behoort LRC ook tot de favorieten. 
“Onze ervaren coach Ronald Visser kan beschikken over 
Nordin el Hassani, Furkan Cetin, Gilles Sedik en Rick van 
Loo. En dat zijn niet de minste zaalvoetballers.”

REÜNIE
Ook Arkel heeft, aangevuld met jong grut, zaal- 
ervaring in overvloed. Coach Leon Elands heeft al 
voorpret. “De jongens kijken er naar uit en willen zelfs 
gaan trainen. Maar onze prioriteit ligt op het veld en 
bovendien moeten we het niet groter maken dan het 
is. Ik woon al meer dan 30 jaar op honderd meter van 
De Oosterbliek. Geweldig om er weer bij te zijn. Los 
van de uitslagen, het blijft elke avond een reünie met 
voetbalvrienden. Da’s toch super.”

Stadgenoot Quincy Bartens van GJS deelt die mening. 
“Op ons thuistoernooi horen wij niet tot de favorie-
ten. Maar met een beetje geluk kunnen we wel rede-
lijk ver komen. Maar helaas, wij hebben geen Mounir 
of Hicham. SVW staat weer hoog op mijn lijstje.”

AARDIG TEAM
Almkerk-aanvaller Jenner Koek kan de streepies dwars-
bomen. “We zouden zomaar mee kunnen doen om de 
poulewinst. In potentie hebben we een aardig team. 
Met technische jongens als Remco den Besten en Ste-
fan Molenschot. Daarnaast hebben we het met Corné 
van Rosmalen en de meevoetballende keeper Dennis 
van Duin achterin ook goed staan. Voor het balgevoel 
gaan we nog wel even de zaal in met z’n allen.”

NIKS TE VERLIEZEN
Die training heeft John Wijnbelt (38) niet meer nodig. 
“Ruim twintig jaar geleden speelde ik met SVW mijn 
eerste toernooi. In de laatste editie heb ik weinig mi-
nuten gemaakt, maar werd met SVW wel kampioen”, 
geniet de behendige zaalvoetballer nog na. “Afge-
lopen zomer benaderde Menno Beusekamp mij om 
af en toe mee te trainen bij zijn nieuwe club SVS’65. 
Ik ben niet zo van de sportschool en blijf op deze 
manier toch fit. Inmiddels ben ik al weer een aantal 
keren ingevallen op het veld. Op ervaring gaat het mij 
best af. Alleen Herovina uit was geen pretje. Op een 
slecht veld in de stromende regen alleen in de spits,  
omdat er bij ons eentje een rode kaart kreeg.”
De routinier hoopt in de zaal meer plezier te beleven. 
“Ik heb in Spijk gezegd dat ik mee wil doen, maar ik 
heb ze wel gewaarschuwd dat ik niet meer de Johnny 
van vijftien jaar geleden ben. Met vier goede basis-
spelers en een goede keeper moeten we de poule 
met Sleeuwijk, HSSC’61 en VVAC kunnen overleven. 
SVS’65 heeft niks te verliezen.” Maar daar denkt de 
fanatieke Spijkse aanhang ongetwijfeld anders over.

ZVG clinics | do 5 januari ‘23

Zelf voetballen tijdens de PROXSYS Cup

Voorzitter Lucien van der Mooren is 

verheugd dat er deze editie nog meer 

jeugd tijdens de PROXSYS Cup in de zaal 

kunnen spelen. 

“De dagen vielen ‘gunstig’ en dus hebben we 
eenmalig ruimte voor een JO9 en JO15 poule 
naast de bestaande JO13 en JO17. Dit was extra 
mooi omdat we zo de spelers van JO13 die 2 
jaar geleden door Corona niet mee konden 
doen, toch nu de kans geven te ‘shinen’ in de 
zaal.” 
 
POSTER
Ook op de poster is de jeugd altijd aanwezig. 
“We proberen met het bestuur altijd te kijken 
naar talent dat we op de poster zetten. We zijn 
dan ook weer erg benieuwd hoe Ousmane Bah 
van Sliedrecht het gaat doen deze editie.”

VAN JEUGD NAAR EUROPEESE TOP
Dat er veel talent speelt tijdens de PROXSYS 
Cup bewijst ook Kayla van den Boomgaard. Zij 
speelt nu futsal bij Oranje en behoort bij de 
Europese top, maar begon in sporthal de Oos-
terbliek. “Ik kon als meisje behoorlijk voetbal-
len en mocht als 13-jarige in een jongensteam 
in de Oosterbliek aan het zaalvoetbaltoernooi 
meedoen.” Nu komt zij uit voor Sleeuwijk en 
speelt met het Gorinchemse ZVG/Cagemax 
landelijke top in de eredivisie. Met Sleeuwijk 
is zij favoriet om opnieuw het toernooi om de 
PROXSYS Cup te winnen.”

(JEUGD) SPELER EN COACH
Voor Christiaan Perrier, voormalig topschut-
ter bij onder meer Unitas, Kozakken Boys en 
nu in zijn nadagen als voetballer uitkomend 
voor SVW, is het al even geleden dat hij in het 
jeugdtoernooi in de Oosterbliek debuteerde. 
Hij was vijftien jaar toen hij een nu nog steeds 
uniek drieluik beleefde. Perrier was in 2003 op 
drie fronten actief. Als trainer/coach van de 
D-tjes bereikte hij de finale. Later stond hij met 
zijn eigen B-junioren jeugdteam tegen Vuren in 
de finale, die hij won. Hij maakte een dag later 
deel uit van de Unitas-hoofdmacht, dat 
de finale verloor van LRC Leer-
dam. Met veel minder plezier 
denkt hij terug aan januari 
2007. Een gecompli-
ceerde beenbreuk was 
het resultaat en het 
herstel duurde twintig 
maanden. Perrier 
kwam sterk terug. Hij 
volgde een route langs 
een handvol clubs 
buiten de regio en zou 
nu hij voor SVW uitkomt 
weer kunnen deelnemen. 
Mogelijk zit hij bij de selectie 
van de ‘streepjes’.

Dit jaar nog meer 
jeugdcategorieën

De jeugd heeft de toekomst

INDELING 
ZVG  
CLINICS:

• 9:30 uur  4-6 jaar
• 10:45 uur  7-8 jaar
• 12.15 uur  9-10 uur
• 13.30 uur  11-12 jaar

Geen Sil van Putten, maar wel John Wijnbelt  
in De Oosterbliek



Welke voetballiefhebber kent Sjaak de Wild 

niet? Keeper, jeugd- en keeperstrainer, 

leider, maar vooral scheidsrechter. Een 

alleskunner, die graag de handen uit de 

mouwen steekt. Logisch dat de organisatie 

van de PROXSYS Cup een aantal maanden 

geleden bij hem op de stoep stond.

“Ik was net hersteld van een aantal zware ope-
raties en had mijn eerste wedstrijdje op het veld 
weer gefloten”, herinnert de in Hei- en Boeicop 
geboren Sjaak de Wild zich. Het verhaal is bekend. 
Sjaak werd aangereden tijdens zijn werk. Het bot 
van zijn onderbeen was verbrijzeld en omdat er 
ook sprake was van enkele scheurtjes, was opere-
ren de enige optie. Einde scheidsrechterscarrière, 
zo leek het.

ZENUWEN
“Maar daar dacht ik anders over. Op karakter ging 
ik de operatiekamer in. Omdat het been niet zo 
wilde helen als de bedoeling was, zelfs tot drie 
keer toe. Er wacht binnenkort nog één kleine in-
greep. De zenuwen zijn vastgegroeid en moeten 
losgemaakt worden. Overigens zal ik nooit meer 
helemaal de oude worden. Ik trek nog wel een 
beetje met mijn been en als ik zaterdagavond op 
de bank val, dan doet alles zeer en dat duurt wel 
tot na het weekend.”

PLEZIER EN PASSIE
Maar op karakter staat hij dus weer op het veld. 
“Plezier en passie zijn voor mij belangrijke drijfveren. 
Ik was nooit een topper en zal dat ook nooit worden. 
Maar op wilskracht kan je veel bereiken, ook in het 
dagelijks leven.”

RECHTSBUITEN
Sjaak de Wild (52) weet er alles van. Begonnen 
als ranke rechtsbuiten bij HSSC’61 kwam hij door 
keepersproblemen op doel te staan. Na zijn huwelijk 
met Meerkerkse Janneke maakte hij de overstap 
naar SV Meerkerk en is hij sinds zijn lidmaatschap 
actief bij de plaatselijke voetbaltrots. “Uiteraard als 

keeper, maar met TC3 op zak trainde en floot ik 
verschillende jeugdteams. Op mijn 35e besloot ik 
de scheidsrechtersfluit weer serieus ter hand te 
nemen. Al weer jaren ben ik actief in de eerste en 
tweede klasse. Voor mij nu het hoogst haalbare, 
ik ben allang blij als ik de looptest haal”, lacht de 
immer optimistische Meerkerker.

GSVZ
Stil zitten komt zeker niet in zijn woordenboek 
voor. “Ik was tot voor kort keeperstrainer bij 
Lekvogels, maar toen trainer Martijn Verkerk werd 
ontslagen heb ik ook mijn conclusies getrokken. Ik 
heb nog genoeg te doen hoor. Als bestuurslid van 
de GSVZ ben ik aanspreekpunt voor verenigingen 
als ze op zoek zijn naar een scheidsrechter.”

VEEL ZIN IN
En nu dus de organisatie van de PROXSYS Cup. 
“Richting het toernooi vergaderen we frequenter. 
Met Erik van der Galiën ben ik mede verantwoor-
delijk voor het aanstellen van scheidsrechters. 
Als de nood aan de man is, kan ik zelf ook nog wel 
een potje fluiten. Daarnaast ben ik erin geslaagd 
om voor het G-toernooi acht ploegen te vinden. 
Na de nodige voorbereidingen zit ik met de rest 
van het 10-koppige bestuur in de kerstvakantie 
twee weken in de Oosterbliek. Van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat. Het wordt volle bak, maar 
ik heb er heel veel zin in.”

Scheidsrechter, trainer, bestuurslid > voetballiefhebber

‘Alleskunner’ Sjaak de Wild nu ook bestuurslid PROXSYS Cup

Podium voor lokaal talent tijdens de PROXSYS Cup

muziek van eigen bodem Met Tim van Werd
De PROXSYS Cup biedt talentvolle jongeren uit 

de regio graag een podium om hun kunsten te 

vertonen, zo ook de Gorinchemse DJ Tim van 

Werd. De muzikant produceerde de inmiddels 

welbekende opkomsttune, die wordt gedraaid 

tijdens de opkomst van de spelers én hij 

verzorgt de muzikale omlijsting tijdens de 

finaledagen op 5, 6 en 7 januari. 

“Heul leuk om als Gorinchemse jongen op dit 
evenement te staan”, vertelt Van Werd. “Ik doe dat 
nu inmiddels al een aantal jaren. Ik ben begonnen 
met de muziek rondom de wedstrijden, maar toen 
ze vertelden dat ze een eigen tune wilden, heb ik 
gevraagd of ik dat mocht doen. Dat is gelukt en die 
wordt nu dus nog steeds gebruikt. In de intro hoor je 
het schuiven van voeten op de zaalvoetbalvloer al op 
de achtergrond. Verder is zo’n tune er natuurlijk voor 
bedoeld om de spelers een beetje op te jutten.”

MELODISCHE HOUSEMUZIEK
De 27-jarige Van Werd was als kleine jongen al bezig 
met het maken van muziek. “Ik ben begonnen met 
het spelen van trompet in een koor voor klassieke 
muziek, later ben ik ook piano gaan spelen. Vanaf mijn 
vijftiende ben ik actief als DJ. Wat ik nu maak zou ik 
omschrijven als melodische housemuziek. De klassie-
ke invloeden hoor je nog duidelijk terug in mijn stijl.”

FESTIVALS
Met die stijl timmert Van Werd aardig aan de weg. 
Zijn bekendste nummer heeft meer dan een miljoen 
streams op Spotify en zijn muziek wordt onder an-
dere in Amerika goed beluisterd. “Van de grote door-
braak wil ik nog niet spreken, maar het gaat wel de 
goede kant op”, zegt Van Werd. Zo heb ik afgelopen 
zomer op festivals als Ultrasonic mogen draaien en 
in clubs in Tsjechië en Slowakije gestaan. Verder heb 
ik bij SLAM FM een set gedraaid tijdens het Amster-
dam Dance Event en zat ik laatst in de radioshow van 
Armin van Buuren. We hebben toen ook een podcast 
geproduceerd. Natuurlijk ben ik ambitieus en wil 
ik nog stappen maken, maar het doel is niet om de 

beste DJ ter wereld te worden ofzo. Het belangrijkste 
voor mij is de muziek zelf. Ik ben dus vooral heel blij 
dat ik mij eigen sound heb gevonden en dat ik daar 
mijn brood mee kan verdienen. Ik wil vooral blijven 
maken wat ik mooi vindt.”

TOF
De DJ kijkt uit naar de PROXSYS Cup. “De sfeer is 
altijd goed, de zaal is goed gevuld en het is tof dat 
het publiek zo dicht op het veld zit. De samenwer-
king met speaker Henry Wessels is altijd erg leuk, we 
voelen elkaar goed aan. We gaan er weer wat moois 
van maken.”



Ook wethouder Fa-

tih Polatli heeft de 

wedstrijddagen 

van de PROX-

SYS Cup, en 

zeker zaterdag 7 

januari, met rood 

omcirkeld in zijn 

agenda.

“Ik ben vanaf het begin van het toernooi vaste 
supporter, de laatste jaren door werk wel iets 
minder. Deze editie ben ik weer present en 
natuurlijk kijk ik er naar uit. Na twee jaar afwe-
zigheid zijn we blij dat de PROXSYS Cup weer 
plaatsvindt. Het toernooi brengt niet alleen 
veel mensen in beweging, maar laat ook veel 
mensen en doelgroepen elkaar ontmoeten”, 
weet Polatli. 

“De PROXSYS Cup is een mooi uithangbord 
voor onze stad. Het is dè ontmoetingsplaats 
van vele jongeren uit de hele regio overdag 
in de kerstvakantie. Maar ook volwassen 
voetballiefhebbers genieten van het voetbal 
en kunnen warme contacten ophalen.” De be-
stuurder spreekt uit ervaring. “Ik heb zelf ook 
gevoetbald. Vanaf mijn twaalfde jaar was ik tot 
aan de senioren actief bij SVW, dat toen nog op 
Mollenburg speelde. Daarnaast was ik trainer, 
leider en scheidsrechter bij de streepies.”

COMPLIMENT
Met zijn beroepsbril op weet de Gorcumer dat 
het voetbalevenement meer is dan alleen een 
potje zaalvoetballen. “Het past perfect in het 
sportbeleid van de gemeente Gorinchem. We 
stimuleren uiteraard beweging en als je ziet 
hoeveel verschillende doelgroepen en mensen 
tijdens de PROXSYS Cup in beweging komen, 
dan is dat geweldig. En dan doel ik op jeugd, 
volwassenen, mensen met een beperking. We 
kunnen niet anders dan zulke evenementen 
een warm hart toedragen en ondersteunen om 
dit mogelijk te maken. Een dik compliment voor 
de organisatie, vrijwilligers en sponsoren die zo-
veel mensen in beweging krijgen en elkaar laten 
ontmoeten. Nogmaals, we zijn blij dat na twee 
jaar afwezigheid wegens corona dit evenement 
weer door kan gaan”, besluit Polatli.

Op zaterdag 7 januari 2023 komen veel dromen 

uit bij jeugdvoetballers. De PROXSYS Cup Are-

na is dan vrij toegankelijk voor de jeugd van 

Gorinchem en omstreken. Op de finaledag van 

het zaalvoetbalevenement opent Gorinchem 

Beweegt de deuren van sporthal De Oosterbliek.

“Eindelijk’, zuchten Quincy Bartens en Sjoerd Boons van 
Gorinchem Beweegt bijna in koor. “De afgelopen twee 
afleveringen konden vanwege de coronamaatregelen 
geen doorgang vinden, maar gelukkig zijn er nu geen 
beperkingen meer. ”Met name Quincy (25) spreekt 
uit ervaring. “In mijn jonge jaren was ik elke dag in de 
sporthal te vinden. Natuurlijk heb ik er zelf als jeugd-
speler van GJS ook gevoetbald en nog steeds. Ik ben nu 
coach van een jeugdteam en speel met de senioren.”

STREET SOCCER
De buursportcoach van de Binnenstad en Wijdschild 
heeft ook nog een vakinhoudelijke rol. Samen met zijn 
collega Sjoerd Boons organiseert hij het SNS Gorcum 
Street Soccer. “Wekelijks organiseren we het SNS 

Gorcum Streetsoccer project en elke vrijdagmiddag 
spelen we in de Van Rappardhal in de Jeugd PROXSYS 
League”, weet Sjoerd. Quincy vult aan: “Op de eerste 
zaterdag van 2023 is er dus een extra activiteit vanuit 
SNS Gorcum Streetsoccer tijdens de PROXSYS Cup. 
Ook schoolvriendjes uit omliggende dorpen zijn dan 
welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.”

FAIR PLAY
“En natuurlijk staan ook op die dag van de SNS 
Gorcum Street Soccer respect, fair play en eigen 
verantwoordelijkheid hoog in het vaandel. Boven-
dien vangen we meerdere vliegen in één klap. De 
jeugd hangt niet op straat, maar is lekker actief in 
de zaalvoetbaltempel, waarvoor we ook enkele 
bekende regionale zaalvoetballers proberen te 
strikken. Wie wil er nu niet een balletje trappen met 
Mounir El Ouazizi, Mohamed Boukrouche of Hicham 
Farhou poorten?”, heeft Sjoerd al voorpret. “We zien 
de jongens met een brede glimlach en een grote 
ervaring rijker na de kerstvakantie weer naar school 
gaan. Geweldig”, sluiten de buurtsportcoaches van 
Gorinchem Beweegt af.

Het zijn voor de vele vrijwilligers bij het grote 

zaalvoetbalevenement om de PROXSYS Cup 

lange dagen. Daarom is de organisatie uiterst 

gelukkig met de steun van Thuys Eten & Drin-

ken. Het bekende cafetaria en restaurant is uit 

Schelluinen.
 
SPONSORBORREL
Zij gaan twee weken lang –samen met restaurant 
De Heerlijckheid in Sleeuwijk– iedereen die zich bij 
Gorinchems grootste sportieve evenement vrijwillig 

inzet, van lunch & diner voorzien. Daarnaast wordt 
tijdens de sponsorborrel op vrijdag 6 januari een 
uitstekend buffet verzorgd voor alle sponsoren.
 
CAFETARIA, RESTAURANT EN CATER-
ING 
Eigenaar Michael Bolle geeft aan dat hij er met 
zijn team weer wat moois van gaat maken. 
Nieuw is het voor hem niet, want in het 
verleden werd een deel van de catering ook al 
door hen verzorgd. “Het voelt goed om weer 
terug te zijn. Het is een prachtig evenement voor 
deze regio en dan moeten door de dag heen de 
mondjes ook gevuld worden. Naast ons cafetaria en 
het restaurant doen wij waanzinnig veel aan catering 
voor bedrijven en particulieren. Aan het einde van 
het jaar komt daar het kerstgebeuren bij. Dan gaat 
het bij ons volledig los, nu met een kerstdiner op 
zondag. Wij blijven maar groeien en zouden graag 
wat extra medewerkers verwelkomen. Mogelijk 
leggen wij daarvoor tijdens de veertien dagen in de 
Oosterbliek ook contacten.”

LANGE SAMENWERKING
Bolle geeft aan dat er de intentie is om de samen-
werking met de organisatie van de PROXSYS Cup 
voor een langere termijn vast te leggen. “Maar het 
moet allemaal wel kunnen gezien ook ons drukke 
programma in deze periode.”

SNS Gorcum Street Soccer 

Welke voetballer wil Hicham Farhou poorten?

Wethouder Fatih Polatli

‘PROXSYS Cup past 
perfect in ons 
sportbeleid’ 

7 JANUARI 2023 
SNS GORCUM STREET SOCCER: 
• 9 jaar t/m 12 jaar: 10.00 - 11.15 uur
• 13 jaar en ouder: 11.30 - 13.00 uur

De toegang is gratis, wel graag aanmelden via: 
proxsys-cup.nl/kaartverkoop

Sponsoren en vrijwilligers in de watten leggen

Thuys Eten & Drinken zorgt voor lekker hapje 

Michael Bolle en Nicole ten Berg ,Thuys Eten & Drinken






