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Voor de zevende keer was er dit jaar de 
mogelijkheid om voor € 15,- een uniek 
Verkerkloop runningshirt te bestellen. Een shirt 
waarvan een groot deel van de opbrengsten 
waren bestemd voor het goede doel. Er zijn meer 
dan 100 shirts verkocht wat een mooi bedrag 
oplevert voor het goede doel van 2019!

Oplage
28.500 

Verspreiding
Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht en 
Zwijndrecht

Samenstelling en redactie
Stephan Jongbloed

Fotografie
POPpictures, Gert-Jan de Wit

Met dank aan
Sabine Schipper, Robert Strijk

Opmaak
Rizzo Schouten

Acquisitie
Display4all Heerjansdam
www.display4all.nl

Verkerkloop
runningshirt

Colofon
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Verkerkloop 2019:
Een prachtig hardloopfeest!

Klaar voor de start? 
Nog even en dan horen we hem weer galmen door 
Zwijndrecht: de starttoeter van de Verkerkloop! 
Met 17 officiële afstanden en categorieën, 3500 
deelnemers, duizenden toeschouwers en ruim 
130 vrijwilligers is het organiseren van ons 
hardloopevenement na 42 edities nog steeds geen 
routine geworden. Een groot deel van het jaar zijn wij 
naast ons ‘normale werk’ bij de Verkerk Groep druk 
bezig om van elke jaargang een succes te maken. 
Wij zijn zo goed als klaar voor de start. Jij ook?

We blijven verbeteren
We hebben alweer goede gesprekken gehad met 
onder andere de Gemeente Zwijndrecht, Politie en 
Verkeersregelaars om de Verkerkloop nog vloeiender 
te laten verlopen. Elke tip of opmerking bespreken 
wij. En indien haalbaar en relevant, implementeren 
we dit in de volgende editie. Zo blijven we fris en 
houden we ons evenement voor iedereen zo leuk 
mogelijk. Heb je een tip? Laat het ons dan zeker even 
weten! 

Nieuw: 10 km bedrijvenloop
Als pilot kunnen bedrijventeams dit jaar kiezen 
tussen twee afstanden: 5 of 10 km! Als de animo 
groot genoeg blijkt te zijn dit jaar wordt dit 
waarschijnlijk een vast onderdeel.

Goede doel 2019 
Voor de Verkerkloop 2019 gaan we ons inzetten voor 
de stichting Support Casper. Iedere dag sterven er 
acht mensen aan alvleesklierkanker in Nederland. 
Vaak binnen een jaar. Wij willen daar verandering 
in brengen door onderzoek te steunen naar nieuwe 
behandelmethoden. De officiële benaming van 
het onderzoek dat we met deze campagne willen 
financieren is: oncolytische viro-immuno therapie 
(OVIT). Samen met Rotaryclub Zwijndrecht Waal en 
Devel gaan we ons inzetten voor dit doel! Kijk voor 
alle informatie op www.supportcasper.nl

Nog niet ingeschreven? 
Je kunt jezelf gemakkelijk inschrijven voor de 
42ste Verkerkloop. Ga snel naar onze website 
www.verkerkloop.nl voor verdere instructies en 
informatie. Geen hardloper? Kom dan gezellig kijken, 
je zult de unieke sfeer zeker waarderen. Ook onze 
afterparty is inmiddels een begrip geworden. Volg 
ons ook op facebook.com/verkerkloopzwijndrecht 
om helemaal up-to-date te blijven.

Inschrijving sluit 13 mei of bij 3500 deelnemers
Vanwege de populariteit van de Verkerkloop hebben 
we moeten besluiten dat we tot en met 12 mei 
inschrijvingen kunnen aannemen. Dit betekent 
dat we vanaf 13 mei én op de wedstrijddag geen 
inschrijvingen zullen verzorgen. Er is ook een limiet 
van 3500 deelnemers vastgesteld. Bij het bereiken 
van dit aantal vóór 13 mei zal de inschrijving ook 
worden gesloten. Voorkom teleurstelling en schrijf 
jezelf en je vrienden, familie en collega’s dus op tijd 
in!

De laatste voorbereidingen
Momenteel zijn wij achter de schermen bezig met 
de laatste voorbereidingen om van 15 mei weer 
een prachtig hardloopfeest te maken. Ruim 100 
vrijwilligers vanuit de Verkerk Groep en Rotary 
Zwijndrecht Waal en Devel zullen zich wederom 
maximaal voor jou inspannen om van deze dag een 
succes te maken!

Met sportieve groet, 

Linda Bosch, Stephan Jongbloed, 
Heidi Liddle en Pieter Visser
Organisatie Verkerkloop 

V.l.n.r.: Linda Bosch, Pieter Visser, Heidi Liddle en Stephan Jongbloed



Einsteinstraat 29* (Dordtse Kil 2, afrit 21-A16)  –  3316 GG Dordrecht  –  Tel. 088 01 01 201  
Stobbeweg 19-21* (Woonboulevard Bovenland)  –  2461 EX Ter Aar (ZH)  –  Tel. 088 01 01 200 * Gratis Parkeren! 

U hoeft niet zo hard te lopen!DOORBRAAK IN 
DE KEUKENMARKT

Keukenwarenhuis.nl komt met een revolutionaire 
doorbraak in de keukenmarkt en levert nu Duitse 
A-merk Keukens op iedere maat direct uit voorraad!

Keukenwarenhuis.nl heeft vele „voetbalvelden“ 
vol met heel veel maten en soorten kasten welke 
ontworpen worden tot uw eigen droomkeuken. 
Van fluweelzacht softwit tot kaderkeukens tot zelfs 
hoogglans gelakte keukens. 

Ook de aanrechtbladen en alle soorten apparatuur 
kunnen meegeleverd worden. Alle prijzen zijn 
transparant en netto-netto, zodat u direct weet wat 
het u kost!!

Profiteer deze week bovendien van de slimme in-
troductie-kortingen en download uw eigen prijslijst 
op:  www.keukendoorbraak.nl

Mag het goedkoper ?

Mag het transparanter ?

Mag het in 1 keer goed ?

Mag het zonder gezeur ?

Ook 6 maanden te reserveren !

Mag het sneller ?

maandag  10 - 18 uur
dinsdag  10 - 18 uur
woensdag  10 - 18 uur
donderdag  10 - 22 uur
vrijdag 10 - 22 uur
zaterdag 9 - 18 uur

OPENINGSTIJDEN

KEUKENS 
HALF GELD

Download een compleet 

e-book met prijslijst op: 

KeukenDoorbraak.nl

Bij Keukenwarenhuis.nl kunt u 
keukens uit voorraad kopen!

 Grootste keukenshowrooms van Nederland!

Shirt Partner 
FC DORDRECHT

Duitse Keukens in alle 
afmetingen direct leverbaar!

(indien gewenst ook zonder apparatuur leverbaar)
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De Verkerkloop trekt elk jaar een groot aantal 
deelnemers en daar zijn we blij mee. Dat heeft 
echter soms wel consequenties voor de service  
die wij onze deelnemers willen bieden, te 
beginnen bij een goed en snel parcours. Daarom 
hebben we enkele jaren geleden het parcours 
aangepast waarbij een flink aantal knelpunten 
werden vermeden en bredere doorgangen werden 
geboden. Afgaande op de reacties van lopers is in 
samenspraak met de Gemeente Zwijndrecht en 
de politie besloten om het parcours voor editie 
2019 te handhaven. 

De route voor de Verkerkloop 2019:  
Molenvliet - Munnikensteeg - Klarinetsingel -
Beethovenlaan - Laan van Nederhoven - fietspad 
langs Burgemeester Pijl Hogeweglaan - Develsingel - 
Molenvliet.  

Stratenparcours blijft 
wederom gehandhaafd! 

Wie mee wil doen aan de Verkerkloop 2019, die op woensdag 15 mei in Zwijndrecht wordt 
gehouden, kan zich inschrijven via de website van de Verkerkloop:

WWW.VERKERKLOOP.NL
Bij digitale voorinschrijving is wel digitale betaling 
vereist. De inschrijver krijgt een bevestiging van de 
voorinschrijving per e-mail. 

LET OP: inschrijving sluit 13 mei of 
bij 3500 deelnemers! 
Vanwege de toenemende populariteit van de 
Verkerkloop hebben we moeten besluiten dat we 

tot en met 12 mei inschrijvingen kunnen aannemen. 
Dit betekent dat we vanaf 13 mei én op de 
wedstrijddag GEEN inschrijvingen zullen verzorgen. 
Er is een limiet van 3500 deelnemers vastgesteld. 
Bij het bereiken van dit aantal vóór 13 mei zal 
de inschrijving ook worden gesloten. Voorkom 
teleurstelling en schrijf jezelf en je vrienden, familie 
en collega’s op tijd in!

Scholenloop
Inschrijven voor deelname gaat door voorinschrijving 
via de basisscholen in Zwijndrecht en Heerjansdam. 
Kinderen die niet verbonden zijn aan één van 
de deelnemende scholen en kinderen die niet 
van tevoren ingeschreven hebben, kunnen ook 
meelopen, maar zij krijgen geen startnummer en 
kunnen niet meedoen voor de prijzen. Ook zullen zij 
niet bij de uitslagen vermeld worden. Zij ontvangen 
wel een medaille.

Bedrijvenloop
Inschrijven voor deelname gaat door voorinschrijving 
via www.verkerkloop.nl. Meedoen met één 
bedrijventeam kost € 200,-. Wil een bedrijf een 
tweede team laten meelopen dan zijn de kosten 
€ 400,- en bij meer dan twee teams is een 
interessante staffelkorting van toepassing.
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• Woningbouw 
 

• Utiliteitsbouw 
 

• Renovatie & Onderhoud 
 

• Projectontwikkeling 
 
 
 
 
 

Bouwt uw toekomst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kroon & De Koning bv 
Ohmstraat 6, 3335 LT Zwijndrecht | Postbus 267, 3330 AG Zwijndrecht 
T +31(0)78 612 15 11 | F +31(0)78 612 03 21 | info@kroondekoning.nl | www.kroondekoning.nl 
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     Bereikbaarheid
De start en finish van de Verkerkloop zijn bij de Verkerk Groep op industrieterrein 
Molenvliet in Zwijndrecht. Vanaf ca. 17.00 tot 22.00 uur zal de Molenvliet en 
de kruising Molenvliet / Beethovenlaan voor alle verkeer worden afgesloten. 
Parkeermogelijkheden zijn er voldoende rondom het Develpark. Wij raden 
iedereen die niet met een auto hoeft te komen, dan ook aan zoveel mogelijk per 
fiets, met het openbaar vervoer of lopend te komen. Fietsen kunnen geplaatst 
worden op het terrein van de Verkerk Groep, achter het gebouw. Volg a.u.b. altijd 
de aanwijzingen van onze verkeersregelaars en vrijwilligers!

     Startnummer ophalen
Neem altijd het bewijs van inschrijving mee! Deelnemers aan de 5 en 10 km
kunnen hun startnummer op 15 mei vanaf 17:00 uur tot een half uur voor de
start ophalen bij het speciale afhaalpunt buiten op de parkeerplaats bij de
start/finishboog. Ook is er gelegenheid om een dag eerder, op 14 mei tussen
16:30 - 19:30 uur het startnummer op te halen bij het hoofdkantoor van de
Verkerk Groep, Molenvliet 1 in Zwijndrecht. Het is mogelijk om meerdere
startnummers tegelijk op te halen.

     Runningshirt 
Indien je een runningshirt hebt besteld dien je deze samen met je startnummer 
op te halen, deze worden samen uitgegeven. Neem je bewijs van inschrijving
mee, hierop staat ook de maat vermeld die je besteld hebt.

     Wisselen afstand 
Als je van afstand wilt wisselen tussen 5 en 10 km is dit mogelijk tot en met
8 mei. Zie de bevestigingsmail voor verdere instructies.

Tijd
18:00 uur
18:08 uur
18:16 uur
18:24 uur
18:34 uur
18:42 uur
18:50 uur
18:58 uur
19:08 uur
19:16 uur
19:24 uur
19:32 uur
19:42 uur

Prestatieloop
20.15 uur

Bedrijvenloop
20.15 uur

5 en 10 km

5 en 10 km

individuele prestatieloop

(4/5 personen per team)

Afstand
600 meter
600 meter
600 meter
600 meter
800 meter
800 meter
800 meter
800 meter
1000 meter
1000 meter
1000 meter
1000 meter
1200 meter

Categorie
meisjes
jongens
meisjes
jongens
meisjes
jongens
meisjes
jongens
meisjes
jongens
meisjes
jongens
meisjes en jongens

Leeftijd
6 jaar
6 jaar
7 jaar
7 jaar
8 jaar
8 jaar
9 jaar
9 jaar
10 jaar
10 jaar
11 jaar
11 jaar
12 en 13 jaar 
(alleen basisscholen)

     Kleedgelegenheid/kluisjes
In het hoofdkantoor van de Verkerk Groep bestaat de mogelijkheid tot omkleden. 
Wij hebben GEEN kluisjes beschikbaar, laat waardevolle spullen dus vooral thuis.
Er is mogelijkheid tot betalen met pin!

     Finish
We begrijpen dat het heerlijk is om na een volle overgave even stil te staan
maar loop zo ver mogelijk door naar achter om ook je collegalopers een 
fatsoenlijke finish te kunnen bieden en ophoping te voorkomen.

     Uitslag 
Je uitslag is direct na de finish op te vragen via www.verkerkloop.nl of via de  
QR code op het startnummer. Het kan zijn dat de website op deze momenten er 
iets langer over doet dan normaal, probeer het dan later nog eens. 

     Foto/video
Van elke deelnemer is er een dag na de Verkerkloop een persoonlijke finishfoto 
en -video beschikbaar. Ook worden er prachtige foto’s gemaakt door diverse 
fotografen die zo snel mogelijk worden geplaatst op onze facebookpagina.  

     Informatiebalie
In het bedrijfsrestaurant van de Verkerk Groep is een informatiebalie waar je 
terecht kunt met al je vragen. Let op, afhalen van je startnummer is op 15 mei 
niet binnen maar buiten bij de start/finishboog! 

     Vragen? 
Stuur een e-mail naar verkerkloop@verkerkgroep.com, of stel je vraag via onze 
facebookpagina: facebook.com/verkerkloopzwijndrecht. 

De ultieme TIPS voor een
onbezorgde Verkerkloop!

Starttijden van alle onderdelen 
Verkerkloop 2019
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“GEWOON
LEKKER SCHOON”

Schrijf je nu in voor de mooiste toertochten van Nederland!

Schoonmaak       

Multiservice       

Allianties

  

 Loop eens 
bij ons 
binnen!     
 Wij vergelijken  alle banken  en vinden
 voor jou    de beste deal . 
    

 Zwijndrecht,  Laan van Walburg 6 ,   (078) 612 22 22 
   Hendrik Ido Ambacht,   De Schoof 180,   (078) 711 1000  

MAAK VAN ELKE DAG 
EEN MOOIE DAG

De Swinhove Groep is een vooruitstrevende zorgorganisatie met een breed scala aan zorg, 
woonmogelijkheden en behandelingen. Met onze 600 medewerkers en 600  vrijwilligers 

op 5 locaties in de gemeente Zwijndrecht is de Swinhove Groep altijd dichtbij. 
Wij zijn per direct op zoek naar:

VERZORGENDEN (IG) I WIJKVERPLEEGKUNDIGEN I
VAKANTIEKRACHTEN 

GOED SALARIS  I UITSTEKENDE ARBEIDSVOORWAARDEN  I  DE RUIMTE OM 

TE ONTWIKKELEN EN TE ONPLOOIEN

Meer informatie over de diverse functies, 
kijk op www.werkenbijswinhove.nl of bel 078 - 62 55 500

Wij zoeken professionals >

K I J K  O P  W W W. W E R K E N B I J S W I N H O V E . N L  V O O R  A L L E  VA C AT U R E S



HERBELEEF
DE VERKERKLOOP 

2018!
FOTOGRAFIE: POPPICTURES EN GERT-JAN DE WIT

SCAN OOK DE QR CODE VOOR
DE VIDEO VAN EDITIE 2018! 

Mary-Ann Struijk van 
Fotostudio POPpictures is 
alweer voor het vijftiende 

jaar onze huisfotograaf voor 
de Verkerkloop. Maar wist je 
dat zij ook je portretfotografie 

of bedrijfsreportages kan 
verzorgen? 

Kijk eens op
www.poppictures.nl 
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Scholenkampioenschap:

Vol gas over de Molenvliet!
Als organisatie zijn we trots op alle deelnemers en onderdelen maar het Scholenkampioenschap 
heeft toch wel een speciaal plekje in ons hart. Bijna 1200(!) leerlingen variërend van 6 tot en met 
12 jaar van de basisscholen in Zwijndrecht en Heerjansdam zullen op 15 mei hun basisschool 
vertegenwoordigen in de strijd om het Zwijndrechts Kampioenschap. Deelname voor deze gigantische 
groep enthousiastelingen is uiteraard gratis.

Een medaille voor iedereen
Ieder kind dat over de finish komt, ontvangt sowieso 
een prachtige herinneringsmedaille. In iedere 
categorie zijn er prijzenbekers voor de nummers 
1 tot en met 3 bij de meisjes en de jongens. De 
meisjes en jongens lopen apart en in verschillende 
leeftijdscategorieën afstanden van 600 tot 1200 
meter.

JOGG
De Verkerkloop heeft bewegen, gezonde voeding en 
water drinken hoog in het vaandel staan. En laten 
dat nu precies de thema’s zijn van JOGG (Jongeren 
Op Gezond Gewicht). Een goede reden voor de 
organisatie en de gemeente Zwijndrecht om de 
handen ineen te slaan en ook tijdens de Verkerkloop 
aandacht te vragen voor JOGG.  

Doe mee met de Toppie looptraining!
Inmiddels zijn alle scholen druk met alle 
voorbereidingen en heeft elke school weer een eigen 
methodiek om de leerlingen te enthousiasmeren en 
te trainen. Daarnaast biedt Toppie, een enthousiast 
team van sport- en cultuurcoaches voor kinderen in 
Zwijndrecht, gratis trainingen aan voor alle kinderen 
die meedoen aan de Verkerkloop en graag goed 
voorbereid aan de start willen verschijnen. De Toppie 

coaches zijn JOGG-ambassadeurs en zullen dit jaar 
hun steentje bijdragen aan de Verkerkloop. Door 
middel van leuke oefeningen zullen de coaches de 
kinderen kennis laten maken met de hardloopsport, 
een unieke ervaring! Tevens zijn de trainingen van 1 
en 8 mei ook toegankelijk voor de ouders. 

Twee locaties
De trainingen zullen dit jaar plaatsvinden op 
twee locaties. Kijk dus goed voor welke locatie je 
je inschrijft (inschrijven voor beide locaties is ook
mogelijk). De meeste trainingen hebben al plaats 
gevonden. Er zijn nog twee aankomende trainingen.

Data Toppie looptrainingen Develpark: 
Woensdag 1 mei van 10:00 tot 11:00 uur 
(ouder-en-kindtraining)

Data Toppie looptrainingen Noordpark: 
Woensdag 8 mei van 10:00 tot 11:00 uur 
(ouder-en-kindtraining) 

Inschrijven
Schrijf je in via www.toppiecoach.nl. 
Klik op de homepage op ‘evenementen’.

2018
1. De Twee Wieken
2. De wegwijzer
3. Develhoek
4. Juliana
5. De Brug
6. Impuls
7. De Notenbalk
8. Het Akkoord
9. De Bron
10. De Toermalijn
11. Koningin Juliana 
School
12. Tandem
13. De Rank
14. OBS De Dolfijn
15. De Kim 
16. Margriet
17. SBO De Steenen 
Kamer

2017
1. De Twee Wieken
2. De Wegwijzer
3. De Develhoek

2016
1. De Twee Wieken
2. De Wegwijzer
3. De Develhoek

2015
1. De Twee Wieken
2. De Wegwijzer
3. Het Accoord

2014
1. De Twee Wieken
2. De Notenbalk
3. De Wegwijzer

Scholenkampioenschap
door de jaren heen 

Tijd
18:00 uur
18:08 uur
18:16 uur
18:24 uur
18:34 uur
18:42 uur
18:50 uur
18:58 uur
19:08 uur
19:16 uur
19:24 uur
19:32 uur
19:42 uur

Afstand
600 meter
600 meter
600 meter
600 meter
800 meter
800 meter
800 meter
800 meter
1000 meter
1000 meter
1000 meter
1000 meter
1200 meter

Categorie
meisjes
jongens
meisjes
jongens
meisjes
jongens
meisjes
jongens
meisjes
jongens
meisjes
jongens
m en j

Leeftijd
6 jaar
6 jaar
7 jaar
7 jaar
8 jaar
8 jaar
9 jaar
9 jaar
10 jaar
10 jaar
11 jaar
11 jaar
12 en 13 jaar
(alleen basisscholen)

Starttijden
Scholenkampioenschap 
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Individuele loop 5 of 10 kilometer: 
Zo voorkom je deze 10 wedstrijdmissers! 

Met ongeveer 2000 individuele hardlopers heeft een flink aantal participanten een persoonlijke of 
bijzondere reden om mee te doen aan de Verkerkloop. We hebben er al veel gehoord door de jaren 
heen, de één nog mooier of ontroerender dan de ander. Eventuele emoties over het volbrengen van 
de loop komen meestal tot uiting bij het passeren van de finish. Iets waar wij elk jaar weer kippenvel 
van krijgen.  

Alhoewel we een redelijk snel parcours hebben en 
wij als organisatie het machtig vinden om de snelle 
mannen en vrouwen voorbij te zien denderen is 
ons antwoord steevast hetzelfde: Het gaat er bij de 
Verkerkloop niet om of je als eerste, halverwege 
of als laatste de streep over komt. Dat je gefinisht 
bent, dat is het beste gevoel wat er is! Hierbij onze  
10 wedstrijdmissers om te voorkomen op 15 mei:

1. Zonder doel of op de bonnefooi gaan lopen
Nieuw PR, voorbereiding op een andere race of 
constant cadans? Vooraf hard? Of juist andersom? 
Bepaal een doel en werk hier naartoe. Je weet nooit 
hoe je race verloopt maar het is wel leuk!
 
2. Te laat arriveren
Niks is vervelender dan op het laatste moment aan-
komen bij start/finish, dan nog moeten omkleden, 
startnummer ophalen en nog even naar de WC. 
Neem een paar uurtjes vrij van je werk! 

3. Te veel eten 
Pasta of pannenkoeken? Probeer voor het hardlopen 
eens een paar maaltijden die licht verteerbaar zijn 
en waar je je goed bij voelt. Hoe fijner je eet, hoe 
fijner je je voelt! 

4. Verkeerde kleding
Houd vooraf de weersverwachtingen in de gaten. 
Wordt het juist warm of koud? Bepaal alvast twee 
outfits die je met wisselende weersomstandigheden 
aan kan doen! 

5. Matige outfit 
Was vooraf de outfit die het lekkerste zit en waar je 
jezelf het prettigst in voelt. De koning of koningin 
van de Molenvliet in een fris tenue, zo moet je jezelf 
voelen. Het is jouw dag! 

6. Laatste moment inpakken
Zorg dat je al je spullen voor de wedstrijddag al 
klaar hebt staan: hardloopkleding, eventuele droge 
kleding, flesje water voor na afloop en je pinpas voor 
bij de afterparty! 

7. Don’t go with the flow
Laat jezelf niet beïnvloeden door de andere deel- 
nemers. Blijf bij je eigen loopplan hoe moeilijk dat 
ook soms is om niet in een bepaald groepje mee te 
gaan. Straks ‘overloop’ je jezelf!

8. Links en rechts over het parcours 
Niet in excellerende fase tijdens de loop? Blijf dan 
rechts lopen. Dan kunnen de snellere deelnemers  er 
links langs. En heb jij ook alle ruimte om in te halen 
als je wat rapper wilt gaan!  

9. Finish met energie over
De rood/witte boog in zicht? Dan ben je er bijna! 
Geef nog één keer alles wat je hebt en kom met een 
eindsprint de finish over. Dan heb je echt alles eruit 
gehaald en dat gaat zeker goed voelen!

10. Geen rust nemen na afloop
Je hebt het verdiend, neem na de wedstrijd genoeg 
vocht en wat te eten om je energietekorten weer 
op peil te brengen. En neem een lekker bad of een 
koude versnapering tijdens onze afterparty!

Zwijndrecht heeft een prachtige sportieve 
traditie en woensdag 15 mei is het alweer 
zover. Voor de 42e keer vindt de Verkerkloop 
plaats. Als burgemeester zie ik graag 
initiatieven die bijdragen aan een gezonde 
samenleving. De Verkerkloop is zo’n mooi 
initiatief dat inmiddels uitgegroeid is tot een 
regionaal begrip. Ieder jaar wordt het aantal 
deelnemers groter en enthousiaster. 

De gemeente is ook actief op dit gebied. De 
gemeente Zwijndrecht is JOGG-gemeente. JOGG 
staat voor: jongeren op gezond gewicht. Een 
initiatief als de Verkerkloop maakt het mogelijk 
voor veel jongeren om op een leuke manier 
sportief bezig te zijn en je te meten met je 
leeftijdsgenoten. De Verkerkloop brengt mensen 
in de stad samen. Voor een gezonde samenleving, 
maar ook een betrokken samenleving. 

De Verkerkloop zamelt ook ieder jaar geld in 
voor een goed doel. Samen met de Rotaryclub 
Zwijndrecht Waal en Devel is dit jaar gekozen 
voor de Stichting Support Casper. In het Erasmus 
MC in Rotterdam doet dr. Casper van Eijk 
onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor 
alvleesklierkanker. En dat is nodig, want elke dag 
sterven er in Nederland 8 mensen aan deze vorm 
van kanker. Het onderzoek is kostbaar en elke 
bijdrage komt dan ook goed van pas. Een goede 
motivatie om van start te gaan!

Ik vind het een eer om dit jaar voor de eerste keer 
aanwezig te zijn en de startsignalen te mogen 
geven. Onze jongste renners beginnen om 18.00 
en ik zal er zeker zijn om ze aan te moedigen. 
Daarna kunnen de individuele tijden worden 
aangescherpt en hebben de bedrijventeams de 
kans om hun beste beentje voor te zetten.

Tot slot wil ik niet vergeten om de vrijwilligers, 
politie, brandweer en EHBO bij voorbaat te 
bedanken voor hun inzet. Ze zijn van onschatbare 
waarde om deze avond tot een succes te maken. 

Ik hoop u in grote getalen te zien en ik wens u een 
gezellige, sportieve en energieke avond toe! 

Robert Strijk
Burgemeester van Zwijndrecht

Column
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Meer weten? www.maat4pl.nl

SAMEN
ZETTEN WE SPORTIEVE WEDSTRIJDEN

EN EVENEMENTEN NEER, 
JULLIE WERELD IN BEWEGING!

TRUCKPARQ HEFTRUCKS TRUCKWASH TECHNIEKLOGISTIEK TRANSPORT

Sport Advertentie -  Alblasserdam 100x68mm.indd   1 06-Nov-17   9:56:06

Van der Valk Hotel ARA | Veerweg 10 | 3336 LM  ZWIJNDRECHT | 078 - 6231780 | www.hotelara.nl

*    Voorwaarden: tegen inlevering van deze voucher  
ontvangt u een fles wijn bij een lunch/diner vanaf  
2 personen (max. 1 voucher per 2 personen)
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E-mail:

Kom lunchen of dineren aan het water en ontvang
EEN FLES HUISWIJN*

BIJ UW LUNCH 
OF DINER!

Dé Hardloopspecialist van Zuid-Holland-Zuid e.o
www.runnersworlddordrecht.nl      info@runnersworlddordrecht.nl

0212666.pdf   1 8-6-2018   12:16:17



Bedrijventeam Ambi Pack 
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Bedrijvenloop:

Sportieve gezelligheid met collega’s
De bedrijvenloop is sinds 1999 een geliefd onderdeel van de Verkerkloop. Met behulp van Rotaryclub Zwijndrecht Waal en Devel lopen er elk jaar vele 
bedrijventeams mee. Editie 2018 waren er bijna 130 bedrijventeams actief op het parcours! Elk team bestaat uit vier lopers waarvan de gezamenlijke tijd 
telt voor het bedrijvenklassement. Bij elk team kan een eventuele vijfde loper worden toegevoegd. De tijd van de vijfde loper (de langzaamste in totaal) 
telt niet mee voor het klassement.

Wat doet uw organisatie precies?
Ambi Pack is loonproducent en -verpakker. Wij produceren capsules en tabletten en bieden diverse 
verpakkingsoplossingen, onder meer voor voedingssupplementen, geneesmiddelen en cosmetica. In 2018 
vierden we - samen met onze ruim 70 medewerkers - ons 20-jarig bestaan.

Is gezondheid van de medewerkers een belangrijk thema voor uw organisatie? 
Onze medewerkers zijn dagelijks in de weer met voedingssupplementen en medicijnen, maar dat maakt 
hen natuurlijk niet automatisch gezond! Dus ja, we vinden het belangrijk dat we met z’n alle sportief bezig 
zijn. De Verkerkloop is daarom voor ons een jaarlijks evenement.

Waarom doet uw organisatie mee met de Verkerkloop?
Buiten dat we het belangrijk vinden dat onze medewerkers een gezonde levensstijl hebben, zorgt deelname 
aan de Verkerkloop ieder jaar voor een gevoel van teamspirit en samenhorigheid. Productiemedewerkers, 
kantoorpersoneel, directie, magazijnmedewerkers en account managers… iedereen komt zwetend en in 
hetzelfde shirtje over de finish! Dat we met deelname ook nog eens een goed doel steunen, is natuurlijk 
mooi meegenomen.

Wat vindt u en wat vinden uw medewerkers die meedoen van de Verkerkloop?
Een gezellige loop met een hoop publiek! We kijken er ieder jaar naar uit (of zijn op z’n minst achteraf tóch 
weer blij dat we het hebben gehaald)!

Heeft u nog een leuke quote of gebeurtenis van één van uw teams 
van de afgelopen jaren?
Dit jaar hebben we deelname extra aantrekkelijk gemaakt; we organiseren als voorbereiding 3 gezamenlijke 
Bootcamp trainingen en stimuleren de teamspirit met een pasta party op de avond voorafgaand aan de 
Verkerkloop. Het heeft alvast geresulteerd in het record aantal van 17 meerennende Ambi Packers (en we 
zijn benieuwd wat het voor onze tijd doet)!
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Nieuw: 10 km bedrijvenloop
Als pilot kunnen bedrijventeams dit jaar kiezen 
tussen twee afstanden: 5 of 10 km! Als de animo 
groot genoeg blijkt te zijn wordt dit waarschijnlijk 
een vast onderdeel.

Mooie verhalen 
We horen vaak van organisaties dat het 
meedoen met de Verkerkloop één van de 
sportieve hoogtepunten van het jaar is. 
We waren benieuwd naar een mooi ver-
haal en hebben Karin Tio van Ambi Pack uit 
Zwijndrecht naar hun ervaringen gevraagd! 



Nieuwbouw Verbouw Renovatie Onderhoud

Al meer dan 90 jaar is Hoogvliet een vaste en bekende 
aannemer in Zuid Holland. Hoogvliet is als aannemingsbe-
drijf van vele markten thuis. Naast nieuwbouwprojecten, 
zoals woningen, kantoren, bedrijfshallen en scholen, le-
veren onze mensen ook vakwerk af in verbouwingen en 
service- en onderhoudswerken. 

In onze eigen werkplaats, direct naast het kantoor van 
Hoogvliet in Zwijndrecht, produceren onze vakmensen op 
klantspecificatie enkelstuks of in kleine series houtpro-
ducten, zoals meubels, kozijnen, ramen en deuren ter 
ondersteuning van onze activiteiten als bouwbedrijf. Ook 
fabriceren wij prefab onderdelen voor collega bedrijven. 

info@hoogvlietzwijndrecht.nl

INSTALLATIE
ADVIES

Lindtsedijk 78
3336LE Zwijndrecht
info@verhoef-im.nl

www.verhoef-im.nl

W- EN E- INSTALLATIES
TRANSPORTINSTALLATIES
DUURZAAMHEID
EPC BEREKENINGEN
TECHNICAL DUE DILIGENCE

W- EN E- INSTALLATIES
TRANSPORTINSTALLATIES
DUURZAAMHEID
EPC BEREKENINGEN
TECHNICAL DUE DILIGENCE

VOOR WONINGBOUW EN UTILITEIT



Rotaryclub Zwijndrecht Waal en Devel is ook dit 
jaar weer prominent aanwezig bij de Verkerkloop. 
Leden van de club treden onder andere op als 
verkeersregelaars, zodat deelnemers aan de loop 
ongestoord hun sport kunnen beoefenen. Tevens 
is in 1999 de Bedrijvenloop door de Rotaryclub 
in het leven geroepen als onderdeel van de 
Verkerkloop, om zo geld in te zamelen voor het 
goede doel. 

Wat is Rotary?
Rotary is een serviceorganisatie. Dit betekent 
dat de leden op verschillende manieren hun 
medemens steunen zonder onderscheid te 
maken tussen geloof, politieke overtuiging, etc. 
Rotary heeft één visie: Service above Self, ofwel 
dienstbaarheid boven eigenbelang. Over de hele 
wereld zijn Rotaryclubs te vinden: er zijn 35.000+ 
clubs met in totaal 1,2 miljoen leden.

Goede doelen
Een van de doelstellingen van een Rotaryclub is 
geld inzamelen voor een goed doel. Dit kunnen 
goede doelen zijn uit de eigen omgeving, maar 
ook goede doelen in binnen- en buitenland. Zo 
hebben alle Rotaryclubs ter wereld (samen met 
de Bill Gates Foundation) ervoor gezorgd dat 
de ziekte Polio nagenoeg de wereld uit is. De 
goede doelen die Rotaryclubs uitkiezen zijn van 
uiteenlopende aard. Rotaryclub Zwijndrecht Waal 
en Devel heeft de afgelopen jaren bijvoorbeeld 
geld bijeengebracht voor End Polio Now, 
Scholenplan Gambia, Prinses Máxima Centrum, 
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 
en voor de ‘Schoolbus Natuureducatie’ van 
stichting Hooge Nesse/Veerplaat.

€300.000
Rotaryclub Zwijndrecht Waal en Devel heeft in de 
loop der jaren rond de €300.000 aan sponsorgeld 
bij elkaar gebracht met de Bedrijvenloop. Elk jaar 
gaat minimaal 60% van de opbrengst naar het 
hoofddoel van de Verkerkloop (dit jaar Support 
Casper) en 40% naar overige goede doelen in 
binnen- en buitenland. Daarnaast organiseert 
de club jaarlijks de Rotary Rally om geld in te 
zamelen voor het goede doel. 

Meer informatie
Andere voorbeelden van activiteiten waar de 
leden van Rotaryclub Zwijndrecht Waal en Devel 
zich met veel enthousiasme voor inzetten zijn 
o.a. de nationale vrijwilligersactie NLDoet en de 
jaarlijkse Rotary Rally voor het goede doel. Voor 
meer informatie over Rotaryclub Zwijndrecht 
Waal en Devel zie: 
www.rotaryzwijndrechtwaalendevel.nl.

Rotaryclub Zwijndrecht
Waal en Devel 
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Goede doel Verkerkloop 2019:

Support Casper
Elk jaar wordt door de organisatie van de Verkerkloop in overleg met Rotaryclub Zwijndrecht Waal en 
Devel een goed doel in de regio Zwijndrecht bepaald waar de opbrengst van de Verkerkloop naartoe 
gaat. Deze bijdrage komt vooral uit de opbrengst van de bedrijvenloop, die in 1999 voor het eerst 
geïntroduceerd is. Het goede doel voor 2019 is Support Casper.

Goede doel voor 2019
De campagne Support Casper is onderdeel van de 
Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. De 
grondleggers hiervan zijn allemaal vrienden of  
familie van mensen die zijn overleden aan alvlees- 
klierkanker. Zij kwamen tot de ontdekking 
dat er schrikbarend weinig aandacht is voor 
alvleesklierkanker. Vermoedelijk omdat de meeste 
mensen er zó snel aan overlijden, dat er geen tijd 
en ruimte is om acties op te zetten of aandacht te 
vragen. Dát gegeven, in combinatie met het feit dat 
meer dan 90% van de patiënten het niet overleeft 
(in Nederland sterven er acht mensen per dag 
aan alvleesklierkanker) is de reden om hier niet 
langer genoegen mee te nemen. De grondleggers 
willen met de Stichting en de campagne 
bewustwording rond alvleesklierkanker vergroten 
en tegelijkertijd structureel geld inzamelen om het 
broodnodige onderzoek naar nieuwe, innovatie 
behandelmethoden mogelijk te maken.

Het gezicht van de campagne is Prof. dr. Casper 
van Eijck die al meer dan 25 jaar als specialist 
is verbonden aan het Erasmus MC. Hij heeft, 
samen met zijn team, hele concrete plannen voor 
onderzoek naar nieuwe behandelmethoden. Casper 
van Eijck is niet alleen een gerenommeerd chirurg 
en onderzoeker op het gebied van alvleesklierkanker, 
hij is ook enorm betrokken bij zijn patiënten en ziet 
het als zijn taak om mensen goed te begeleiden 
in hun laatste levensfase wanneer geen genezing 
meer mogelijk is. Hij gelooft sterk in die menselijke 
benadering. Tegelijkertijd is hij zeer gemotiveerd om 
nieuwe behandelmethoden te vinden en is hij ervan 
overtuigd dat het anders kan. Bijvoorbeeld met viro-
immunotherapie. Met dank aan de donaties die de 
stichting tot nu toe binnen heeft gekregen, is het 
onderzoek naar deze hele nieuwe behandeltherapie 
begin 2016 gestart.

Verkerkloop 2019
Met de Verkerkloop zetten Verkerk Groep en 
Rotaryclub Zwijndrecht Waal en Devel zich dit jaar in 
voor Support Casper door onderzoek te steunen naar 
de nieuwe behandelmethoden viro-immunotherapie 
(oncolytische viro-immuno therapie, oftewel 
OVIT). Dit is een therapie waarbij eigen gezonde 
cellen worden geactiveerd en ingezet tegen de 
kwaadaardige tumorcellen met behulp van virussen. 
Het onderzoeksteam van Casper is ervan overtuigd 
dat deze therapie voor grote doorbraken kan zorgen 
in de bestrijding van alle nu nog zeer moeilijk te 
behandelen kankervormen, zoals alvleesklierkanker.

Casper van Eijck heeft een multidisciplinair 
team samengesteld met onder andere virologen, 
kinderoncologen en neurochirurgen van het Erasmus 
MC, het Leids Universitair Medisch Centrum en het 
UMC Utrecht. Gezamenlijk willen zij werken aan 
methoden waarin niet langer de ziekte centraal 
wordt gesteld maar de kracht van de patiënt en zijn 
vermogen om het eigen lichaam in te zetten tegen 
de kwaadaardige tumor. Zij denken dat het kan en 
Verkerk Groep en Rotaryclub Zwijndrecht Waal en 
Devel ondersteunen hen!

Kijk voor alle informatie op 
www.supportcasper.nl
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Casper van Eijck



Samen sterk 
voor 
kabelwerk

www.jobarco.com

BANDEN 99
Wij bieden nieuwe -en 
gebruikte banden van 

vrijwel alle merken.

Molenvliet 99A
Zwijndrecht
078 647 58 61
    /banden99 €9,99

Montage &
Balanceren



Ken je dat gevoel? Voldaan. Trots. Het liefst deel je het gevoel dat 
je de Verkerkloop hebt volbracht met iemand. Is het niet face to 
face, dan wel via social media. Een zalig gevoel, een gevoel dat je 
moet koesteren, dat je moet vieren!

Bij de Verkerkloop laten we de door jouw geleverde prestatie dan 
ook niet ongevierd! Al vele jaren is begenadigd zanger Arjan van 
Wingerden present om geheel belangeloos met zijn eigen formatie  
‘Friends in Music’ de boel muzikaal op te zwepen. Ieder jaar weer 
lukt het de band om zelfs de meest vermoeide lopers aan het 
dansen te krijgen. Graag nodigen we je dan ook uit om dit met  
eigen ogen (en voeten) te ondervinden. En in ons geheel verbouwde  
bedrijfsrestaurant gaat dat vast en zeker heel gezellig worden! 

Wie?   Friends in Music
Waar?   Bedrijfsrestaurant van de Verkerk Groep
Hoe laat?  21:30 uur
Waarom?  Na de geleverde prestatie is een dansje en een
  drankje wel op zijn plaats!

EXCLUSIEVE
UITNODIGING:

Afterparty met onze eigen 
Verkerkloopband: Friends in Music!
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Plantageweg 45, 2951GN Alblasserdam (Gratis parkeren!) | Ma t/m Vr 8.30-17.00, Za 10.00-16.00 | www.vreeken-voetverzorging.nl

+PODOLOGIE
Register podoloog

+PEDICURE
Medisch pedicure

+SCHOENMODE
Gediplomeerd schoenadviseur

Op D.V. vrijdag 3 (9:00-17:00 uur) en zaterdag 4 mei (9:00-12:30 uur) 
organiseert Vreeken Voetzorg inloopdagen voor hardlopers met een 

blessure. Loop gerust binnen voor gratis en vrijblijvend advies!
Collectie hardloopschoenen in de 

winkel.

Correctiezolen | Fysiotherapie | 
Oefen- en shockwave therapie 

Loop- en voetanalyse door 

podoloog en fysiotherapeut. 

Zij kijken naar pasfrequentie, 

afwikkeling en de voetlanding. 

Blessurevrij hardlopen?
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Muziek langs het parcours
Als organisatie brainstormen we regelmatig of we een leuk en fris element 
kunnen toevoegen aan ons evenement wat meerwaarde heeft. Enkele jaren 
geleden kwamen we tot het idee van muziek. Veel hardlopers gebruiken muziek 
als hulpmiddel om hun kilometers te volbrengen. Muziek ontroert, verblijdt én 
motiveert. En zeker dat laatste was een prachtige toevoeging de afgelopen jaren!

5 geluidspunten met loopmuziek
Vanwege het succes geprolongeerd voor 15 mei: Langs maar liefst 5 strategische 
punten langs het parcours zal opzwepende en motiverende muziek te horen zijn! 

Auto Indumij 
Wij zijn trots om te vermelden dat de muziekpunten mogelijk worden gemaakt 
door fijne partners die de Verkerkloop een warm hart toedragen. Auto Indumij zal 
liefst 4 muziekpunten verzorgen en doen dat op een wel heel bijzondere wijze: 
Op deze muziekpunten zullen hun nieuwste automodellen als mobiele speaker 
fungeren! Uiteraard zullen de auto’s duidelijk zichtbaar zijn langs het parcours, 
schroom dus niet om een blik te werpen op deze prachtige bolides. Vorig jaar 
waren het verschillende Dacia’s, dit jaar zal het de beurt zijn aan de auto’s van het 
merk Renault. Daarnaast zal VerzekeringsBeheer uit Rotterdam het muziekpunt 
bij het waterpunt halverwege de route verzorgen. 

Muziek langs het parcours!
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De organisatie achter de
Verkerkloop? De Verkerk Groep!

De Verkerkloop is na 42 edities uitgegroeid tot een begrip in Zwijndrecht en ver daarbuiten. 
Deelnemers van heinde en ver verzamelen zich op die ene woensdagavond in het jaar om het 
asfaltparcours af te leggen. Maar wie zit er eigenlijk achter de organisatie? Een nadere kennismaking 
met de Verkerk Groep! 

Elektrotechniek in breed perspectief
Adviseren, ontwerpen, realiseren, onderhouden 
en beheren van duurzame elektrotechnische en 
werktuigbouwkundige installaties. Dat is waar 
we voor staan. En dat met bijna 300 collega’s 
dag in dag uit. Elektrotechniek is niet meer 
weg te denken uit onze samenleving en zorgt 
ervoor dat gebouwen blijven functioneren en dat 
industrieën blijven draaien. De elektrotechnische 
en werktuigbouwkundige installaties zijn vaak het 
hart van een onderneming en dragen bij aan een 
goede, comfortabele en veilige werkplek. Wij passen 
duurzame technieken toe in onder andere kantoren, 
gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en de industrie.
 
Veel meer dan een stopcontact
En het is echt niet alleen het stopcontact in de muur, 
we gaan veel verder. Organisaties helpen met de 
integratie van energie-efficiënte oplossingen voor 
hun kantoor. Of zorginstellingen die de zorg voor hun 
cliënten optimaal kunnen uitvoeren door ons eigen 
innovatieve verpleegoproepsysteem. Maar ook 
optimale veiligheid, zoals brandmeld, ontruiming 
en toegangscontrole van gebouwen en terreinen. 
Kortom, een breed portfolio! 

Het liefst werken we met lokale partners aan 
projecten in de buurt, maar we schromen ook niet 
om onze werkzaamheden uit te voeren door heel 
Nederland. Voorbeelden van recente projecten 
zijn de toepassing van LED-verlichting voor 
Houtgroep van Drimmelen, camerabewaking bij 
bedrijventerreinen Groote Lindt en Bakestein en de 
verbouwing van winkelcentrum Walburg. 

Werken vanuit een gloednieuw kantoor
Recentelijk is ons kantoor aan de Molenvliet in 
Zwijndrecht totaal getransformeerd. Zo mogen we 
de totale make over van ons kantoor in Zwijndrecht 
wel noemen. Mooie open werkplekken, nieuwe 
indelingen, eigentijdse vergaderruimten en een 
bedrijfsrestaurant in brasseriestijl. Wat zijn we 
trots! Het gebouw biedt naast de Verkerk Groep ook 
onderdak aan onze collega’s van Actemium en VINCI 
Facilities. Op deze manier is veel kennis en kunde 
gebundeld, zijn expertises uitwisselbaar en kunnen 
we efficiënt werken voor onze relaties. De video al 
gezien hoe het er nu uitziet? Scan de QR code! 

VINCI Energies 
De Verkerk Groep maakt deel uit van VINCI Energies  
net als o.a. de merken Actemium en VINCI Facilities. 
VINCI Energies, een netwerkorganisatie met 57 
business units en 3000 medewerkers in Nederland, 
richt zich op netwerken en integratie, optimalisatie 
van prestaties, energie-efficiency en data. Dit doet 
VINCI Energies om, in een veranderde wereld, de 
uitrol van nieuwe technologieën te versnellen en om 
twee belangrijke veranderingen te ondersteunen: de 
digitale transformatie en de energietransitie.

VINCI Energies is wereldwijd actief in 53 landen met 
1800 business units en één van de belangrijkste 
spelers op het gebied van infrastructuur, industrie, 
ICT en Building Solutions.  Vanuit regionale business 
units worden klanten in de diverse marktsegmenten 
lokaal bedient. Zoals bijvoorbeeld de Verkerk Groep 
in Zwijndrecht. 

Meer informatie? Kijk op www.verkerkgroep.nl 

SCAN DE QR CODE VOOR DE VIDEO 
VAN ONZE TRANSFORMATIE!

INTERESSE IN EEN BEDRIJFSVERBOUWING?
NEEM DAN CONTACT OP MET JTD PROJECTS!

WWW.JTDPROJECTS.NL



Maak online uw afspraak op www.serviceonly.nl en gebruik 
onderstaande kortingscode:

Verkerk19

van € 235,-

 voor  € 199,-
Geldig bij 

Service Only 
Zwijndrecht 

t/m 
30-06-2019

Grote 
onderhouds-

beurt
Service Only heeft ook 

vestigingen in: 

Dordrecht

Ridderkerk

Papendrecht

‘s-Gravendeel

Sliedrecht 

Gorinchem

Serviceonly Zwijndrecht
Langeweg 350

Tel. 078 - 61 99 350

zwijndrecht@serviceonly.nl

www.serviceonly.nl

Volg ons op Facebook en Instagram om op de hoogte
te blijven van alle acties en aanbiedingen.



Werkenen leren?Dat doe je bij ons!

Ons gloednieuwe
Zwijndrechtse kantoor
jouw nieuwe thuisbasis?

Wij zoeken
onder andere:
• (Leidinggevend) Monteurs E/I

• Technici E/I Kijk op www.actemium.nl

Kijk op www.verkerkgroep.nl

Kijk op www.verkerkgroep.nl

Kijk op www.vinci-facilities.nl

• R&D Hardware Engineer

• Servicetechnicus Zorgdomotica

• Werkvoorbereider/calculator/Engineer E

• Servicetechnicus Beheer & Onderhoud

• Engineer W (HVAC)

• Technici Klimaattechniek


