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Intussen zijn de jeugdteams ingedeeld en zijn er voor na-

genoeg alle teams weer trainers en leiders beschikbaar. Zo 

hier en daar vinden nog gesprekken plaats. Ook voor de se-

lectie en het 2e hebben we nieuwe trainers. De staf van de 

selectie is nagenoeg dezelfde als vorig jaar en daar zijn we 

blij mee. Met een jonge selectie, een nieuwe trainer en een 

ervaren staf gaan we vol vertrouwen het nieuwe seizoen in. 

De bekerloting heeft in ieder geval met wedstrijden tegen 

MSC en Alcides voor de eerste verrassingen gezorgd. Leuk 

om tegen die Meppeler clubs te moeten voetballen.

Intussen is het begin september, de wedstrijd tegen MSC 

zit er op en werd dik verdiend gewonnen. Iedereen werd bij 

aankomst op het sportpark geregistreerd en de gezond-

heidsvragen werden gesteld. De medewerking was opti-

maal en dat gaf een goed gevoel. Het probleem is de 1,5 

meter afstand, daar hebben we allemaal moeite mee. Met 

medewerking en inspraak van een ledenvertegenwoordi-

ging werd een 'Corona'-protocol samengesteld. Mogelijk 

zal het bestuur nog verdere, misschien wel minder leuke, 

maatregelen moeten nemen. We hebben, om maar eens 

iets te noemen, in deze situatie gewoon te weinig kleed-

kamers. We rekenen op begrip en medewerking van alle le-

den. Ook al ben je het er niet helemaal mee eens en vind je 

het allemaal wat overdreven. Doe het dan voor die ander en 

laat dat zien, uiteindelijk gaat de gezondheid boven alles.

MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIES

Los van de coronaproblematiek speelt er de afgelopen 

tijd nogal wat in ons land. De dood van George Floyd 

bracht mensen over de hele wereld op de been. Op de 

Dam in Amsterdam komen met het oog op de 1,5 meter 

veel te veel mensen bij elkaar in een demonstratie tegen 

racisme. Bij een volgende demonstratie roept een beken-

de rapper iets over Zwarte Piet en vervolgens is ook de 

discussie over de slavernij weer actueel. Dan hebben we 

'BIJ SVN’69 MOET IEDEREEN 
ZICH WELKOM VOELEN'
We hebben ons nog even afgevraagd of we in deze tijd ook een gids zouden moeten uitgeven, maar we waren 

er snel uit. Voor u ligt het resultaat, een zorgvuldig samengestelde presentatiegids waar de club trots op mag 

zijn. Evenals andere jaren hebben we geprobeerd een zo breed mogelijk beeld van de club te schetsen. Over 

alles wat binnen en rondom de club speelt was er wel iemand die er iets over wilde vertellen. Ik wens u heel veel 

leesplezier.

Tekst: Jaap van der Niet

H
et is half juli en met elkaar hebben we een bijzon-

dere tijd achter de rug en weten we niet wat ons 

nog te wachten staat. Begin maart was het ineens 

afgelopen met de competitie. Dat was natuurlijk 

wel even wennen, wat moeten we nu op de zaterdag? 

In het begin viel het nog wel mee maar naarmate de tijd 

verstrijkt vind ik het steeds lastiger worden. De dagen rij-

gen zich aaneen, iedere dag is een beetje hetzelfde, soms 

vraag ik mij af wat voor dag het is of welke datum. 

Vind ik overigens wel dat wij hier in het dorp niet mogen 

klagen, vrijwel iedereen heeft een tuin om in te zitten en 

met een paar minuten ben je het dorp uit en kan je heerlij-

ke wandelingen maken. Dat is in de grote steden wel even 

anders.

Wat onze club aangaat heeft het natuurlijk een behoorlijke 

impact. Alles lag ineens stil, geen trainingen, geen wedstrij-

den. De kantine ging dicht, we hadden geen familiedag en 

Kubb ging ook niet door. Buiten alle gezelligheid lopen we 

dus nogal wat inkomsten mis. En dan is er gelijk de vraag 

wat we met alle kantinevoorraden moesten, maar dat is 

gelukkig heel goed opgelost.

Voor het mislopen van de inkomsten zijn diverse landelijke 

regelingen en het blijkt dat onze penningmeester daar ge-

lukkig heel goed mee uit de voeten kan.

Daar komt bij dat onze sponsoren, waarvan velen het toch 

erg moeilijk hebben, niet zomaar afhaken maar de club 

trouw blijven. Ik vind dat heel opmerkelijk en niet vanzelf-

sprekend. Als club zijn we al onze sponsoren dan ook zeer 

erkentelijk! Dezelfde erkentelijkheid geldt de vrijwilligers die 

spontaan hun vergoeding stop lieten zetten.

ONDERHOUD

Toen we eenmaal min of meer aan de situatie gewend 

waren, pakte de onderhoudsploeg terreinen al gauw de 

werkzaamheden weer op. Wat aangepast en op afstand 

kan je nog heel wat doen. De kantine moest weliswaar op 

slot blijven, maar een kleine koelkast en een koffiezetap-

paraat in de kleedkamer losten dat ook weer op. Omdat 

de velden toch niet meer gebruikt werden maakte de ge-

meente van de gelegenheid gebruik om wat extra onder-

houd te doen. 

Toen we op aangepaste wijze weer mochten gaan trainen 

konden daardoor niet alle velden gebruikt worden. Geluk-

kig had iedereen daar begrip voor en gunden we elkaar 

onderling een wekelijkse trainingsmogelijkheid. Zelfs de 

zaalvoetballers konden nog een balletje trappen. Com-

plimenten voor iedereen die zich hiervoor ingespannen 

heeft, het kenmerkt de sfeer binnen de club.

ONLINE VERGADEREN

Net voor de zomervakantie mocht de kantine weer open en 

daar is nog een paar avonden en middagen gebruik van 

gemaakt. De eerste keer ging het nog niet zo soepeltjes 

maar zo langzamerhand zijn alle commissies zeer bedre-

ven in het 'online' vergaderen. Dat moet ook wel, willen we 

ons goed kunnen voorbereiden op komend seizoen. 

Jaap van der Niet.
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deden vervolgens wat water bij de wijn en ze kwamen er 

gezamenlijk uit. Ze vonden uiteindelijk dat ze allemaal wel 

wat gewonnen hadden. Zo moet je ook bij al die tegen-

stellingen met elkaar het gesprek aangaan, met veel res-

pect voor ieders mening. Uiteindelijk vind je elkaar en zijn 

we allemaal een beetje winnaar.

Terug naar onze club, waar we natuurlijk trots op zijn, 

maar ook hier gebeuren ongetwijfeld zaken die niet of 

minder door de beugel kunnen.

Mogelijk herkennen we het niet altijd als zodanig of zien 

we het wel maar vinden we het moeilijk om er iets van te 

zeggen. Maar we moeten alert zijn en waar nodig elkaar 

er echt in alle rust op aanspreken. 

Er zijn altijd dingen voor verbetering vatbaar, laten we 

daar het komende jaar en in de toekomst hard aan wer-

ken. Laten we zorgen dat onze club er één is waar ieder-

een graag komt, waar geen onderscheid wordt gemaakt 

in religie, huidskleur, geaardheid of wat dan ook.

SVN’69 moet een club zijn waar iedereen zich welkom 

voelt. ●
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'Bij onze club wordt geen onderscheid gemaakt 

in religie, huidskleur of geaardheid'

Tijdens Coronatijd vergaderen 

we regelmatig via videobellen.

Hans was afwezig.

nog talrijke demonstrerende boeren die boos zijn over de 

voermaatregelen en demonstreren er mensen die vinden 

dat zij in hun vrijheid worden beperkt.

Ik maak mij daar echt zorgen over. Niet over al die protes-

ten op zich, vrijheid van meningsuiting en demonstreren 

zijn een groot goed en we mogen er trots op zijn dat het 

hier kan en mag! Het gaat mij om de wijze waarop het ge-

beurt.

Natuurlijk is er ook in dit land sprake van racisme, maar 

niet iedereen is een racist. Duidelijk is wel dat er mensen 

zijn die racisme, in welke vorm dan ook, dagelijks ervaren. 

Maar of het nu etnisch profileren is, racisme, een Zwarte 

Piet, de slavernij of wat dan ook, harde standpunten hel-

pen daar niet bij. Die werken eerder averechts.

We moeten elkaar daarbij niet naar het leven staan maar 

het gesprek erover aangaan.

Ik wil niets bagatelliseren, maar in alle discussies mis ik 

de context en de nuance en daar maak ik mij zorgen om. 

Waar is ons beroemde poldermodel gebleven en hoe zit 

het met de onderlinge verdraagzaamheid? 

Met bewondering heb ik naar de Europese top over de co-

ronabijdragen gekeken. Het uiteindelijke resultaat vind ik 

moeilijk te beoordelen, maar Rutte hield vrolijk en opge-

wekt zo goed mogelijk vast aan zijn eisen. Alle partijen 

wilma lensen
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David Leeuw uit Nieuwleusen nieuwe hoofdtrainer van SVN'69

‘IK STA TE POPELEN OM TE 
STARTEN MET DIT AVONTUUR'
Mijn naam is David Leeuw. Geboren in Zwartsluis op 3 mei 1982. Momenteel woon in ik Nieuwleusen met mijn 

vrouw Leonie. Samen hebben wij drie kinderen, Jonas, Eva en Lotte. Ze zijn zes, vier en drie jaar oud. Ik werk als 

leraar op het Deltion College in Zwolle. Daar geef ik o.a. marketing, sales en accountmanagement aan studenten 

van de opleiding jr. Accountmanager. Daarnaast ben ik mentor en praktijkbegeleider.

Tekst: David Leeuw

M
ijn grootste passie is voetbal. Dag en nacht 

ben ik daarmee bezig. Ik verslind dagelijks 

artikelen of boeken met voetbalinhoudelij-

ke onderwerpen. Die biografieën van allerlei 

oud-spelers boeien mij niet zo.

Het grootste deel van mijn leven heb ik gespeeld bij SV 

DESZ in Zwartsluis. Ook heb ik een aantal jaar bij VHK in 

Sint Jansklooster gespeeld. Mijn absolute hoogtepunt 

als speler was de promotie naar de 1e klasse via de na-

competitie onder Nico Kats. Met spannende wedstrijden 

tegen onder andere FC Meppel (met o.a. Anton Bijker in 

de gelederen), Hardegarijp en in de finale VIBOA. Om met 

zo’n kleine dorpsclub het op een na hoogste amateurni-

veau van Nederland te behalen is gerust uniek te noemen. 

Een herinnering voor het leven. Helaas moest ik al op mijn 

26ste stoppen met voetballen vanwege een zware knie-

blessure.

Zo’n 22 jaar geleden ben ik begonnen met het geven van 

voetbaltraining. Bij SV DESZ waar ik zelf in de jeugd speel-

de, heb ik verschillende jeugdteams getraind. Op een ge-

geven moment heb ik TC-3 diploma gehaald en ging ik de 

B1 trainen. Dit vond ik zo leuk dat ik toen voor het eerst 

dacht om ooit eens hoofdtrainer te worden. Na mijn bles-

sure ben ik door hoofdtrainer Gerard de Lange gevraagd 

om als assistent te fungeren. Dit heb ik 1,5 jaar gedaan. 

Vervolgens ben ik een jaar hoofdjeugdtrainer geweest bij 

dezelfde club. Toen het jaar daarna geen A1-elftal werd 

gestart, werd ik benaderd door HZVV om daar de B1 te 

gaan trainen. Dat heb ik drie seizoenen met ontzettend 

veel plezier gedaan. 

VIER MOOIE SEIZOENEN

Daarna vond ik het tijd om mijn TC-2 diploma te halen. Mijn 

stage voor deze cursus zocht ik dicht bij huis. Zo kwam ik 

bij SV Nieuwleusen als assistent bij trainer Alex Booij te-

recht. Toen de trainer het seizoen daarna weg ging, heeft 

de club mij direct voor de groep gezet. Vervolgens heb ik 

daar vier hele mooie seizoenen meegemaakt.

Mijn hoogtepunt als hoofdtrainer is de promotie met SV 

Nieuwleusen naar de 2e klasse, waarbij we in de finale, in 

een tweeluik hebben afgerekend met het individueel ster-

kere Knickerbockers uit Groningen. Wij hadden toen echter 

het sterkste team. Het als één team aanvallen, verdedi-

gen en omschakelen is in mijn ogen de belangrijkste voor-

waarde om te kunnen presteren.

KWALTEITEN VAN DE SPELERSGROEP

SVN'69 wordt mijn tweede club als hoofdtrainer. Ik ken 

SVN’69 als een (h)echte betrokken dorpsclub. Een club 

die midden in de Nijeveense samenleving staat en daar-

om meer is dan alleen een voetbalclub. En dat spreekt mij 

aan. Ik ben zelf ook opgegroeid bij een dergelijke dorps-

club waar iedereen elkaar kent. Waar alle spelers zich ver-

bonden voelen met de club. Als trainer wil ik dan ook heel 

graag bij een vergelijkbare club aan de slag.

Als ik kijk naar de prestaties van het  1e elftal, dan zijn die 

de laatste jaren wat mager geweest. Natuurlijk probeer ik 

daar samen met de staf en de spelers verandering in te 

brengen. Ik waag mij echter nooit aan een voorspelling 

voorafgaand aan het seizoen. Die zogenaamde score-

bordjournalistiek laat ik graag aan anderen over. Ik richt 

mij liever op zaken waar ik invloed op kan uitoefenen. Zo-

als wat wij als team willen uitstralen, wat typeert ons als 

team, maar ook hoe wij met elkaar omgaan. 

ONTWIKKELING

Als trainer ga ik altijd uit van de kwaliteiten van de spe-

lersgroep. Op basis daarvan gaan we een speelwijze be-

denken, aanleren en uitvoeren. Daarnaast gaan we sa-

men op zoek naar ‘wapens’ in ons team. ‘Wapens’ die 

tegenstanders pijn kunnen doen, die voor ons wedstrij-

den beslissen. U snapt dat deze ontwikkeling niet na een 

paar wedstrijden al klaar is. Dit heeft tijd nodig.

Ik sta te popelen om te starten met het avontuur en hoop 

dat we als club mooie herinneringen voor later mogen 

maken. Ik hoop dat we samen vooral ontzettend veel ple-

zier en vreugde beleven, want daar gaat het tenslotte al-

lemaal om. ●

'Een club die midden in de Nijeveense samenleving 

staat en daarom meer dan alleen een voetbaclub'
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David Leeuw.
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DE STILSTAND OVERWINNEN
Het was alweer even geleden: de mogelijkheid om een nieuwe presentatiegids te lezen. En daar is dan zomaar 

weer een nieuwe uitgave. Waar weer veel mensen hun bijdrage aan hebben geleverd. Omdat we het niet willen om 

nog langer stil te staan als gevolg van de coronacrisis.

Tekst: Hans de Vries

N
iet stil te staan in het veld en niet stil te staan 

langs de lijn. Maar hoe doe je dat dan? Als speler 

van een club die verder wil? Als supporter die 

graag weer doelpunten ziet? 

En dan liefst meer dan die bij de tegenstander. Dan wil je 

daar graag uiting aan geven. En wil je je enthousiasme 

graag delen. Met je medespeler en met degene die naast 

je staat of zit. Dan kom je in beweging, net als die enthou-

siaste spits die net gescoord heeft. Toen hij of zij al die 

moeite heeft moeten doen om zijn of haar actie in een 

doelpunt om te zetten. 

Om dat te vieren, om die beperking achter ons te laten, 

daarom mogen we weer in beweging komen. Ook om er-

voor te zorgen dat we ieder voor zich, maar ook samen 

met elkaar weer een leuke voetbalwedstrijd kunnen be-

leven. Met alles erop en eraan: met juichkreten als het 

gelukt is om een wedstrijd te winnen. Of om goed met 

een mineurstemming om te gaan als het eens niet ge-

lukt is. Maar hoe dan ook: altijd met de wetenschap dat er 

steeds weer een volgende wedstrijd komt. Een wedstrijd 

waarin alles zomaar weer anders kan zijn. Daarvoor wil je 

graag in beweging komen! Als speler, als bestuur, maar 

ook als supporter.

Maar in welke hoedanigheid dan ook: Je bemerkt straks 

weer bij jezelf: ik mag die ander dus opnieuw enthousiast 

maken. Zelfs op kortere afstand dan die verfoeide ander-

halve meter! 

Een schot voor open doel? Kan zomaar zijn. Omdat je nu 

eenmaal gek bent van het spelletje dat voetbal heet. An-

ders bespeur je al snel dat stilstand alleen maar achter-

uitgang betekent. Iets wat je met elkaar beslist niet wilt. 

En daarom, spelers, bestuursleden en supporters: veel 

succes in het nieuwe seizoen in een hopelijk coronaloos 

tijdperk! ●
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Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

Blankenstein 290  7943 PG  Meppel | Postbus 127  7940 AC  Meppel | T +31 522 491258 | www.vanderlinde-meppel.nl             

Jan Knol, Rogier Eenk-

hoorn, Harm Jaap Knol, 

Aico Nijboer en Marcel 

van Dijk.

TECHNISCHE COMMISSIE WEER 
OP VOLLE STERKTE
Het doet ons deugd om hier te kunnen melden dat onze technische commissie weer op volle sterkte is. 

In het laatste kwartaal van vorig jaar is het gelukt om van alle 3 senioren elftallen en vanuit de jeugd weer een 

vertegenwoordiger te hebben in de TC. Dit zijn Harm Jaap Knol (1e elftal), Aico Nijboer (2e elftal), Marcel van Dijk 

(3e elftal), Rogier Eenkhoorn (jeugd) en Jan Knol (voorzitter). 

Tekst: Jan Knol 

I
n deze nieuwe samenstelling is het ons eind vorig jaar 

al gelukt een nieuwe trainer te benoemen voor het 1e 

elftal (David Leeuw) en voor het 2e elftal (Michel van 

Slochteren). In één prachtige volzin is de voornaamste 

taak (missie) van de TC het ontwikkelen en bewaken van 

het voetbaltechnisch beleid (zowel voor senioren als voor 

de jeugd) van de vereniging. 

De afgelopen jaren hebben we moeten constateren dat we 

met een kleine samenstelling de handen (meer dan) vol 

hadden aan het regelen van allerlei praktische zaken om 

alle elftallen iedere week zo goed, maar vooral ook zo volle-

dig mogelijk te laten voetballen. Dit gold zowel voor spelers 

maar ook voor de benodigde trainers en begeleiders. Dit zal 

ook naar de toekomst toe moeten gebeuren. 

We hebben ieder jaar opnieuw te maken met selectie- en 

teamindelingen, aantrekken van trainers en begeleiders, 

schema’s voor trainingen, overgang van jeugd naar seni-

oren etc. 

VOORUITKIJKEN

We willen, nu we weer op sterkte zijn, ook wat verder voor-

uitkijken met ons voetbaltechnisch beleid dan alleen de 

waan van de dag. Wat is er nodig om ook in de toekomst 

ons 1e elftal weer een stabiele 3e klasser (hoger mag uiter-

aard ook) te laten worden i.p.v. de onderste regionen van 

deze klasse te bezetten. Maar hoe zorgen we er met elkaar 

voor dat ook onze jeugd hierin mee kan groeien en ontwik-

kelen en zeker zo belangrijk, behouden blijft voor de club. 

Dit vanuit de gedachte dat een gezonde uitdaging en 

prestatie gekoppeld wordt aan plezier en een goede sfeer 

en dat we hier met z’n allen verantwoordelijk voor zijn. We 

wensen alle elftallen en betrokkenen hierbij een succes-

vol en vooral ook een gezond nieuw seizoen tegemoet. ●
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Tekst: Wilma Lensen-Seine 

F
ijgje Bos benaderde mij eind december 2016 met 

de vraag of ik lid wilde worden van de sponsor-

commissie, waarbij ik voornamelijk het social- 

mediadeel zou oppakken. Ik twitterde veel over 

de voetbalwedstrijden van mijn dochters bij SVN’69 en 

ik had voor de presentatiegids seizoen 2016/2017 ook al 

een stukje geschreven met de titel 'vrouwen aan de bal'. 

Ik hoefde er niet lang over te denken. Neem twee hobby’s; 

voetbal en schrijven én een grote interesse in de online 

wereld, voeg deze drie aspecten samen en je krijgt een 

nieuwe vrijwilliger. Zo makkelijk kan het zijn! Ja, je leest 

het goed; vrijwilliger, dus voor niks, nada, noppes. Geen 5 

cent per woord, maar gewoon liefdewerk digitaal papier. 

Sinds vorig jaar wonen we niet meer in Nijeveen. Samen-

levend met een shovelmachinist, één uitwonende diva, 

één volwassen puber diva, één mini boer in spé, één prin-

sesje, drie katten, één hond, één konijn, zeven kippen, veel 

huismijt, veel spinnen, veel vliegen, akelige steekmuggen 

en nog veel meer fauna wonen we tegenwoordig in Uffel-

te. Het maakt het ietsje lastiger, maar het gaat prima. En 

daarbij, tegenwoordig krijgen mensen vijf keer zoveel in-

formatie als dertig jaar geleden. De hele dag door worden 

we immers geprikkeld via e-mail, WhatsApp, social me-

dia en nieuwsberichten. En ons brein wil overal wat mee. 

Zo is informatie verwerken bijna de waan van de dag ge-

worden. En zolang ik op de hoogte gehouden wordt, kan 

ik dat vanuit Uffelte prima vertalen op onze socialmedia- 

kanalen! Vorig seizoen hebben we het al een aantal keer 

geprobeerd, maar vanaf dit seizoen kan iedereen via ons 

Twitterkanaal @Svn69Nijeveen de live verslaglegging 

volgen van ons 1e! En heb je breaking SVN’69-nieuws?  

Tweet @Svn69Nijeveen en je wordt altijd geretweet!

PUBLICITEIT

En dan mijn rol in de sponsorcommissie. De sponsorcom-

missie van SVN’69 zorgt er zoveel mogelijk voor dat de 

sponsoring geen eenzijdige zaak is. Publiciteit, naamsbe-

kendheid, goodwill in de regio rondom de thuiswedstrijden 

van ons  1e elftal vinden we belangrijk! De huidige spon-

sorcommissie is een leuk en gemêleerd groepje met on-

der andere een creatieveling, iemand met cijfertjes erva-

ring, twee BN-ers (Bekende Nijeveners), een ervaren kracht 

met een groot netwerk, een meer dan uitstekende notu-

list en een duizendpoot die vooral handig is met Dropbox! 

En dan moet iemand natuurlijk ook de koffiedame zijn hé? 

Naast koffiedame – ik kan de koffieautomaat van Dinus 

prima bedienen - mag ik zo nu en dan ook nog eens wat 

zeggen. Maar jongens, jongens... wat is het wat hé? In de-

ze coronatijd, waarin we nog steeds in de greep zijn van 

het COVID-19 virus, hebben we elkaar nog altijd hard nodig 

hoor. Gezond, saamhorig en financieel zo stabiel mogelijk 

door deze crisis heenkomen is een hoge prioriteit! 

Extra aandacht verdienen dan ook nog steeds onze 

'IF ONLY WRITING BURNED CALORIES, 
I WOULD BE SCARY SKINNY IN NO TIME!'
Ik tuur er al even naar. En dat is bijzonder hoor, maar die grote witte pagina op mijn beeldscherm blijft maar leeg. 

Krampachtig probeer ik het te vullen met woorden die iets te betekenen zouden kunnen hebben. Een zware band 

om mijn maag, flarden van woorden in mijn hoofd. Gedachten draaien continu dezelfde rondjes. Te verwarrend, 

te onbenullig, niet pakkend genoeg. Lezen bij anderen levert ook geen inspiratie meer op, erger nog, sommigen 

begrijp ik niet eens meer.... Is het de coronacrisis of is het de vakantiemodus? Maar het is wel raar… ik hoef 

eigenlijk nooit naar woorden te zoeken. Ik heb een passie voor schrijven. Naarmate ik ouder werd, ruilde ik mijn 

dagboeken vol met verhalen in voor een online blog. De pagina werd goed gelezen en met regelmaat werden er 

leuke reacties geplaatst. Door mijn drukke leven kwam ik er steeds minder aan toe en ben ik er uiteindelijk ook 

maar mee gestopt. Maar ik had er mijn beroep van moeten maken; een toetspoes oftewel een online content 

schrijver, 5 cent per woord. Dan was ik nu vast een 'big spender' geweest! 

sponsoren. Koop lokaal waar het kan! Want de afgelopen 

maanden zijn voor velen van ons de meest turbulente pe-

riode geweest die we in jaren hebben meegemaakt. Oh en 

er waren lichtpuntjes hoor, dat zeker, maar dat is niet het 

vertrouwde licht aan het einde van de tunnel. Inmiddels 

weten we dat het slechts langzaam licht aan het worden 

is en dat het licht dat er dan zal schijnen een ander licht 

zal zijn. 

Een nieuwe realiteit van de 'anderhalve meter maat-

schappij', nieuwe manieren van met elkaar omgaan, be-

drijfstakken die veranderen, producten en diensten die in-

spelen op de nieuwe werkelijkheid en waarschijnlijk ook 

bedrijven die er niet meer zullen zijn. Na het langzaam op-

heffen van de intelligente lock-down is het maar goed ei-

genlijk dat we een lokale ‘kleine’ gemeenschap zijn. Daar 

waar we elkaar kennen, met elkaar zaken doen én plezier 

hebben met elkaar. Waar we nu weer langs de lijn kunnen 

staan om onze club (zachtjes) aan te moedigen. Waar 

we een drankje doen met onze leden en (mede-)spon-

soren. Waar we weer andere mensen leren kennen om 

weer nieuwe kansen na te jagen. Waar we samen onze 

club steunen en helpen die mooie plek te blijven in het 

Nijeveense waar we met velen kunnen genieten van die 

geweldige voetbalsport. Voorlopig allemaal nog even op 

anderhalve meter... maar toch!

POSITIEVE ENERGIE

Gelukkig begint het nieuwe seizoen bijna en zien we el-

kaar weer in het veld of langs de lijn waar we ons druk 

kunnen maken om ‘o zo’ onbelangrijke dingen. Ik hoop 

van harte dat we ondanks de crisis, ondanks uw eigen 

‘misère’ op uw steun kunnen (blijven) rekenen. Ik wens u 

allen, mede namens de sponsorcommissie alle sterkte, 

alle wijsheid en hoop dat een ieder de positieve energie 

kan vinden om deze hobbel die onze generatie teistert, te 

kunnen nemen! ●

V.l.n.r.: Jaap van der Niet, Arjan Groen, Hans Katoele, Anton Bijker, Henk de Vries, Lucas Bijker, Fijgje Bos en Wilma Lensen.
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Tekst: Renate Bijker-Sondervan 

N
iels begon dan wel bij F1 maar dat was eigenlijk 

bij gebrek aan spelers. Het niveau was wat te 

hoog gegrepen en na een seizoen was het dan 

ook weer klaar. Hij heeft bij de jeugd eigenlijk 

veelal in 2e teams gespeeld. Vanaf de E’s werd dat an-

ders. Niels kreeg de smaak te pakken en ging van E1 door 

naar D1. Een trouwe SVN'69-er zo blijkt. 

Hij heeft wel eens gedacht om een overstap te maken 

naar een andere vereniging maar hij vindt het hier bij 

SVN'69 te leuk en te gezellig! Zowel Niels zijn vader als 

opa hebben ook bij SVN'69 gevoetbald. Opa Vriend wist 

ook in het 1ste te spelen. Vader Vriend heeft Niels en zijn 

team wel trainen gegeven en is coach geweest, ook van 

Leon Wessel en Niels Keizer heeft Niels trainen gehad. 

Twee jongens die nu ook deel zijn van het 1ste elftal. Leon 

op het veld en Niels Keizer als assistent-trainer. 

NIVEAUVERSCHIL

Niels is vanaf de A-junioren naar het 1e gegaan. Best wel 

een omschakeling want uiteraard is het niveauverschil 

NIELS VRIEND, OOK WEL  
BEKEND ALS VRIEND NIELS
Het is dinsdagavond en Niels geeft de JO10-2 trainen. Na de training komt hij bij mij thuis voor het interview. Tim 

die zelf nog bij de JO9-2 speelt, pakt ook pen en papier want ook hij wil vriend Niels wel interviewen. Als klein 

jongetje is Niels begonnen bij de F1 van onze mooie club en inmiddels is hij alweer aan het trainen met de nieuwe 

trainer David Leeuw voor zijn 2e seizoen bij het 1ste.

tussen beide teams groot. De eerste paar trainingen wa-

ren ook best pittig. Het trainen met het 1ste bood veel 

meer uitdaging en Niels ging (en gaat nog steeds) er voor 

de volle 100% voor. Het scheelt dat je al wat mensen kent, 

wanneer je zo jong bent en je van een juniorenteam naar 

een volwassen team gaat. Niels vindt ook dat hij goed 

ontvangen is bij het 1e. 

Op de vraag 'bevalt de nieuwe trainer?' is hij heel duide-

lijk 'Jaa!' Donderdag is de laatste training alweer en dat 

is jammer, zegt Niels. Hij vindt het knap hoe David leuke 

trainingen in elkaar weet te zetten ondanks de 1.5 meter 

afstand die nog aangehouden moet worden. Dat belooft 

heel wat voor het nieuwe seizoen! 

Niels kent Anton al een hele tijd en hij vindt het ook leuk 

dat Anton nog een jaar bij het 1e blijft. 'Anton is een ervaren 

voetballer waar we veel van kunnen leren!' Tot nu toe zijn 

'Anton is een ervaren voetballer  

waar we veel van kunnen leren!'

er steeds zo’n 20 man op trainen en iedereen 

doet zijn best. 

Met een paar nieuwe jongens erbij staat ie-

dereen op scherp, ook Niels want hij wil dol-

graag een basisplek bemachtigen. Hij vindt 

ook dat iedereen een eerlijke kans hoort te 

krijgen en wanneer je goed speelt, je ge-

woon in de basis hoort. Maar laat je het tij-

dens een wedstrijd afweten dan hoor je ook 

gewoon gewisseld te worden. Het 1e is nu 

een leuk en jong team dat volgens Niels ze-

ker goed mee moet kunnen komen in de 3e 

klasse. Aan motivatie in elk geval geen ge-

brek. 

STUDIE

Niels volgt de opleiding Installatie en Elek-

trotechniek in Groningen. Hij had daar best 

op kamers gewild maar toen kwam het 1ste 

op zijn pad en besloot hij dat niet te doen. 

Hij reist dus heen en weer zodat hij op dins-

dag en donderdag kan trainen. 

Tim wilde nog weten welke teams Niels erg 

goed vindt, Liferpool en Barsalona (zoals 

Tim ze opschreef). Favoriete voetballer is Li-

onell Messi en Niels werkt bij Tom Knol sa-

men met zijn maat Ramon Bijker.

Niels is een spontane en leuke jongen die 

weet wat hij wil, hij speelt op het midden-

veld/aanval en die plek in de basis wil hij 

veroveren. Een optimistische jongen die 

voor de volle 100% voor het 1e gaat en dat 

kunnen ze daar zeker wel gebruiken! ● Niels Vriend.
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Tekst: Herwin Lokken 

I
n 2004 kwamen Herwin en Chantal in Nijeveen wonen 

en er was meteen een klik. Een leuk, actief dorp waar je 

bijzonder prettig kan wonen. Samen met hun kinderen 

Amy (10) en Joey (4) wonen ze aan De Veurdele. Amy 

korfbalt al jaren bij DOS’46 maar alles wijst erop dat Joey 

binnenkort deel uitmaakt van de ‘kabouters’ van SVN'69.

Op 6-jarige leeftijd begon Herwin met trompetspelen. De 

liefde voor muziek was er meteen en talloze concerten 

in de regio volgden. Op zijn 16e maakte hij de keuze om 

naar het conservatorium te gaan. Hilversum was op dat 

moment het Mekka van de lichte muziek en na zijn VWO 

examen werd hij daar als enige Nederlandse trompettist 

toegelaten tot de vakopleiding.

THE ‘ART’ OF PARTY
Honderden opdrachtgevers maakten al gebruik van de diensten van artiesten- & organisatiebureau 

MEProductions. Het bedrijf van Herwin en Chantal Lokken uit Nijeveen levert entertainment in de breedste zin van 

het woord. Sinds 2018 zijn ze toegetreden tot het sponsorcollectief van SVN'69.

In het tweede jaar van zijn studie mocht Herwin een keer 

mee op tour met het World Famous Glenn Miller Orchestra. 

Op dat moment kwam er toevallig een plek vrij en als vast 

bandlid tourde hij 200 dagen per jaar de wereld over. New 

York, Moskou, Dubai, Kaapstad, Rio de Janeiro, La Paz, 

Santiago de Chile, Montreal en álle grote steden in Euro-

pa stonden op de agenda. Op dit moment is hij nog vaste 

trompettist van het Noordpool Orkest.

VAKKENNIS

Als er tijdens de opleiding iets georganiseerd moest wor-

den dan was Herwin altijd van de partij. Met veel vakken-

nis en ervaring heeft hij in 2007 besloten om zijn eigen 

bedrijf MEProductions te starten. 'ME' staat voor 'music 

& entertainment'. Het bedrijf levert entertainment in de 

breedste zin van het woord. Van partybands tot DJ’s, van 

straattheater tot kindershows en natuurlijk zijn alle lande-

lijk bekende artiesten via het artiestenbureau te boeken. 

Aan honderden dorpsfeesten, festivals, bedrijfsfeesten, 

bruiloften en andere events heeft MEProductions inmid-

dels entertainment mogen leveren.

MEProductions is voor meerdere bands het exclusieve 

boekingskantoor. Naast de boekingen verzorgt het bedrijf 

dan ook een stuk management. Onder andere De Wethou-

ders, KaramBAM! en sinds kort ook de nieuwe band OXYGEN 

van Daphne van Ditshuizen zijn bij het bedrijf aangesloten.

Vanaf 2017 maakte MEProductions een enorme groei door. 

Chantal raakte in die periode door een reorganisatie haar 

baan kwijt bij Achmea. Al vaker hadden ze het erover ge-

had om samen in het bedrijf te gaan werken en dit bleek 

het juiste moment. MEProductions werd een v.o.f. en op 

dit moment werken ze samen met 3 medewerkers op hun 

kantoor op Blankenstein in Meppel. 

Toen kwam het coronavirus. Het laagseizoen was net ach-

ter de rug en er werd uitgekeken naar een seizoen boorde-

vol met mooie evenementen en feesten. Wat een heel goed 

jaar zou worden, is een jaar met ruim 90% omzetverlies en 

vrijwel een lege agenda geworden. Geen Koningsdag, geen 

dorpsfeesten, geen bruiloften, geen bedrijfsfeesten, geen 

Donderdag Meppeldag. Bijna alles is geannuleerd of verzet 

naar volgend jaar. Spannende tijden zijn aangebroken. Ze 

doen er alles aan om hier samen met het team doorheen 

te komen. Laten we hopen dat binnenkort het virus onder 

controle is, waardoor we allemaal weer van een goed feest 

mogen genieten en MEProductions daar zijn creatieve en 

muzikale steentje aan mag bijdragen. ●

Chantal en Herwin Lokken.

'Laten we hopen dat binnenkort het virus onder  

controle is en we allemaal weer mogen genieten  

van een goed feest'
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Zal me eerst even voorstellen voor diegene die me nog niet kent. Ik ben Michel van Slochteren en ben 46 

jaar, getrouwd met Laura en woon nu al zo'n negen jaar in Nijeveen. Ben al 25 jaar werkzaam bij Waelbers in 

Ruinerwold en mijn grootste hobby is natuurlijk voetbal. Zelf als geboren Meppeler, ben ik bij de jeugd van Alcides 

begonnen met voetballen.

Tekst: Michel van Slochteren

A
cht seizoenen was ik speler van het  2e elftal. 

Hierna heb ik een seizoen in het 1e van Wacker 

de Wijk gevoetbald, maar al gauw kreeg ik bles-

sures (kruisbanden, meniscus etc) en moest 

noodgedwongen stoppen met voetballen.

Toen werd ik gevraagd om jeugdtrainer te worden, wat ik 

dan ook zo'n vier jaar heb mogen doen. Inmiddels had ik 

mijn TC3-cursus gehaald en werd ik assistent-trainer van 

het 1e elftal. 

Nadat ik verhuisd was naar Nijeveen ben ik teruggegaan 

naar Alcides om de C's, de jongens en de meisjes te gaan 

trainen. Na een stop van zo'n twee jaar, wilde ik toch erg 

graag weer iets met het voetballen gaan doen en besloot 

om iets voor SVN'69 te gaan doen. Hier heb ik nu zo'n twee 

seizoenen de JO17 1 getraind en heb dit met veel plezier 

gedaan. 

NIEUWE ERVARING

Dan nu over naar het  2e elftal, waar ik zelf weer nieuwe 

ervaringen op doe en nieuwe mensen leer kennen. Wat 

mijn verwachtingen zijn is nog lastig te zeggen, we gaan 

er met volle 100 procent tegenaan en proberen zeker om-

hoog te klimmen in de ranglijst. Hoop op een goede inzet 

van alle spelers en we gaan er een mooi seizoen van ma-

ken. ●

DIT SEIZOEN ZAL IK DE NIEUWE TRAINER 
ZIJN VAN SVN‘69 2

Michel van Slochteren.

SVN'69 2
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Bijkomend van een lange reis met temperaturen van 

boven de 40 graden (ook in de auto), zit ik nu lekker op 

mijn stoeltje aan de rivier de Ceze te relaxen. Mijn auto 

loopt op zijn laatste benen dus ik vind het zonde om de 

airco te laten maken. Verkeerde zuinigheid zo blijkt.

Tekst: Kjeld Crebas 

H
et bruggetje naar SVN'69 is gemaakt. Een aantal 

jaren geleden heeft mijn knie het begeven. Om-

dat ik ook te oud ben om in te investeren besloot 

de chirurg dat ik niet meer mag voetballen. Een 

hele grote domper, maar wat doe je dan?

Ik besloot om te gaan vlaggen bij mijn team, het 3e. En 

omdat er een tekort is aan scheidsrechters heb ik een 

cursus scheidsrechter gedaan. 

Velen zullen zeggen: 'Dat kun je niet zien in het veld', maar 

ik heb echt een certificaat. Zo fluit ik af en toe een wed-

strijd en ik vlag zo'n beetje om de week bij het 3e. Lekker 

om bezig te zijn en het voelt goed om een klein steentje 

aan de vereniging bij te dragen. 

BESCHIMMELD

Hoe ging dat tijdens corona? Nou niet zo best. Toen jullie 

vroegen of ik mijn bijdrage aan de presentatiegids wilde le-

veren bekeek ik eerst maar eens mijn scheidsrechtersshirt. 

Dat shirt is jammerlijk beschimmeld tijdens corona. 

Gelukkig zijn de contacten niet beschimmeld. Als 3e trai-

nen we al weer weken op anderhalve meter afstand. Eer-

lijk gezegd merk je de anderhalve meter niet eens. Tijdens 

een partijtje mogen we de bal maximaal twee keer raken 

om de afstand te bewaken. Dat is eigenlijk al veel te moei-

lijk voor velen. 

Nu is het vakantie en je zou zeggen dat de mannen van het 

3e druk doende zijn om de met vele zorg gespaarde kilo's 

kwijt te raken. Niets lijkt minder waar. Als ik de berichten in 

de groepsapp lees, genieten we met zijn allen met grote 

teugen van het leven. En dat is belangrijk lijkt me.

Ik heb nog wel een boodschap voor het team. De competi-

tie wijzigt niet, als ik het goed heb begrepen. Vorig jaar heb-

ben we vele onnodige punten laten liggen. Ik denk dat we 

een supermooi voetbalseizoen voor de boeg kunnen heb-

ben. Dus: Blijf bewegen, zorg goed voor elkaar, blijf gezond 

en dikke kans dat we aankomend seizoen kampioen kun-

nen worden. ●

'HET VOELT GOED OM EEN KLEIN STEENTJE 
AAN DE VERENIGING BIJ TE DRAGEN'
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Kjeld Crebas.
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Tekst: Joost Kampherbeek 

I
k ben een jonge keeper die overkomt van FC Meppel, de 

club waar ik al sinds de bengels heb gespeeld. Vanaf 

de F1 heb ik elk jaar in het selectieteam gezeten. Tot 

aan de JO19 toen we samen gingen met Alcides. In dit 

jaar trainde ik wel bij de JO19-1 maar speelde in de JO19-2. 

Het jaar erop heb ik door blessures van andere keepers al 

menig wedstrijd in de senioren kunnen spelen. 

Afgelopen seizoen was ik onderdeel van de 1e selectie 

maar heb weinig wedstrijden kunnen spelen. Hierdoor 

verdween af en toe voor mij het plezier in het spelletje 
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waar ik zo dol op ben. Komend seizoen was ook niet de 

verwachting dat ik eerste keeper zou worden.

BALANS OPMAKEN

Een paar weken geleden ben ik benaderd door SVN'69 

vanwege het vertrek van Klaas Schra. Dit in goed overleg 

met FC Meppel. In het aankomende jaar hoop ik mijzelf 

verder te ontwikkelen. Minuten maken is eenmaal voor 

een jonge keeper erg belangrijk, SVN'69 speelt op een pri-

ma niveau om dat te doen. Aan het eind van het seizoen 

zullen we de balans opmaken voor de toekomst. Ik ben 

de afgelopen weken met open armen ontvangen door de 

groep, wat voor mij het laatste zetje heeft gegeven.

Ik hoop er een mooi seizoen van te maken en we zullen 

zien hoe hoog we gaan eindigen. Ik heb er in ieder geval 

vertrouwen in! ●

Mijn naam is Joost Kampherbeek, 19 jaar oud en 

wonend in Meppel. Naast voetballen bij SVN'69 ga ik 

komend jaar afstuderen als Sportmarketeer aan Saxion 

Hogeschool in Deventer.

Present! for Gifts  
•  verzorgt relatiegeschenken,  

zoals strooigoed, jubileumartikelen, 
themapakketten etcetera. 

• flexibel, origineel en creatief.
• op de hoogte van de laatste trends.
•  maar bovenal streven wij naar 

uw tevredenheid.

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u een 
relatiegeschenk bestellen? Neemt u dan contact met 
ons op. Wij helpen u graag. 

www.presentforgif ts.nl
Weidelint 88 • 7948 CM  Nijeveen
0522 282013 • 06 83177752
info@presentforgif ts.nl 

U zoekt het perfecte relatiegeschenk… 

Wij vinden het voor u!

PRESENTFG ADV184x90 3.indd   1 08-07-13   15:39

 Keeperstrainer Erwin Pit, Jurian van der Vegt, Joost Kampherbeek, Wouter Miedema.

'MINUTEN MAKEN IS VOOR 
EEN KEEPER ERG BELANGRIJK'



service 
restyling 
spot-repair 
belettering
vervangend vervoer
bemiddeling verzekering 
e.e.a. ook voor motoren  

w w w . r k i n s t a l l a t i e t e c h n i e k . n l

zonne-energie
kindercoachsusanne.nl ikleerlerenmeppel.nl                        
of bel ons op 06 10720559  De Veurdele 89 Nijeveen

“ ik durf nu 
veeeel meer” 
jongen 9 jaar

www.oosterhuis-bv.nl

Containerverhuur: 
Voor al uw bouw- en sloopafval 40+



P
R

E
S

E
N

TA
T

IE
G

ID
S

 2
0

2
0

-2
0

2
1

3130

In het seizoen 2012-2013 is door de toenmalige sponsorcommissie besloten om de presentatiegids en het 

programmablaadje tijdens thuiswedstrijden nieuw leven in te blazen. Dat kon ook gemakkelijk, want een van die 

commissieleden is met mij getrouwd en ik ben vormgever en al actief binnen de vereniging. Tijdens een aantal 

sessies werd besproken wat we wilden, hoe we het gingen oppakken en wie wat ging doen. En zo kwam in  

2013-2014 de eerste presentatiegids uit.

Tekst: Janita van Dijk-de Jonge 

A
l jaren is ons gezin betrokken bij SVN'69. Johan 

voetbalde vanaf 1976 in Nijeveen en heeft vele 

jaren achter de bar gestaan. Tijdens een avondje 

borrelen met zijn grote vriend Henk Veen komen 

er nog mooie verhalen naar boven en worden er herinne-

ringen opgehaald. 

Toen ik verkering kreeg met Johan wist ik dat voetbal en 

de kantine een belangrijke rol in zijn leven speelden. Ik zelf 

had niet zo veel met het voetbal, zat liever in de kantine 

in een hoekje een boek te lezen. Af een toe een biertje of 

wijntje en dan vond ik het wel best.

Later kregen we kinderen, dochter Lotte en zoon Pieter. 

En natuurlijk wilde Pieter, zodra hij zijn zwemdiploma 

had gehaald, op voetbal. Midden in de winter, in febru-

ari, in de sneeuw, ging hij als 5-jarig jochie samen met 

ons naar de eerste training. Brrrr wat was het koud, maar 

wat genoot hij. En net zoals zijn vader wilde hij vanaf 

dag één keeper worden. En vanaf die tijd was ik ook elke 

week op het voetbalveld te vinden om hem aan te moe-

digen.

Om als ouder betrokken te zijn en te blijven rolde ik ook in 

het vrijwilligerswerk. En natuurlijk moet je iets gaan doen 

waar je goed in bent en wat je leuk vindt. En dat is voor 

mij iets vormgeven. 

Een presentatiegids maken is een leuke klus. Alles ver-

zamelen, advertenties binnenhalen, verhalen uitzetten, 

foto's maken. Er komt heel wat bij kijken. Deadline halen. 

Want het moet op tijd bij de drukker liggen. Maar als het 

dan eenmaal klaar is en het exemplaar voor je ligt, en je 

tevreden bent, dan ben je ook wel een beetje trots dat 

je dat met een heel team toch maar weer gedaan hebt. 

En natuurlijk kom je van het een in het ander. Want het is 

toch ook wel heel leuk om bij elke thuiswedstrijd de toe-

schouwer te laten lezen wie er speelt die wedstrijd en 

wie pupil van de week is. 

Sinds het seizoen 2012-2013 is gestart met het uitbren-

'HET IS ELKE KEER WEER EEN UITDAGING  
OM ALLES OP TIJD AF TE KRIJGEN'

gen van een programmablaadje. Op donderdagavond 

krijg ik de namen door en zorg dan dat het bij de drukker 

komt te liggen, zodat ze op tijd klaar zijn.

DIGITALE TIJDPERK

Natuurlijk gaat ook SVN'69 mee met het digitale avon-

tuur en hebben we sinds 2018 een TV in de kantine han-

gen waarop een programma draait waar je van alles 

kunt lezen over SVN'69. Elke week speur ik de site door 

naar nieuwtjes die daar op kunnen komen te staan. En 

af en toe krijg ik wat materiaal van iemand dat ik voor de 

TV kan gebruiken. Eigenlijk kan het nieuws via de TV in de 

kantine nog wel meer uitgebreid worden.

Gelukkig staat de techniek nergens meer voor en doe ik 

dat alles vanuit ons appartement in Kampen. Niet meer 

elke week live op het voetbalveld te vinden, gewoon van-

uit huis. En door corona vergaderen we op afstand. Wat 

hebben we een geluk dat dit nu allemaal zo kan. ●

'Ik zat liever in een hoekje in de kantine met een  

goed boek en een biertje of wijntje'
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Janita van Dijk-de Jonge.
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19 sep Lutten SC - SCD'83
 ZZVV - Klazienaveen
 CSVC - SVN'69
 Vitesse '63 - BSVV
 Hoogeveen - Holl.veld
 Fit Boys - OZC Ommen
 Nieuwleusen - Avereest

26 sep Klazienaveen - Hoogeveen
 BSVV - Fit Boys
 SCD'83 - Vitesse '63
 Avereest - CSVC
 Holl.veld - Lutten SC
 OZC Ommen - ZZVV
 SVN'69 - Nieuwleusen  

03 okt Lutten SC - Avereest
 ZZVV - BSVV
 CSVC - Nieuwleusen
 Vitesse '63 - Holl.veld
 Hoogeveen - SVN'69
 Fit Boys - Klazienaveen
 OZC Ommen - SCD'83

10 okt Nieuwleusen - Hoogeveen
 Klazienaveen - Vitesse '63
 BSVV - OZC Ommen
 SCD'83 - Fit Boys
 Avereest - ZZVV
 Holl.veld - CSVC
 SVN'69 - Lutten SC

17 okt ZZVV - Nieuwleusen
 Vitesse '63 - CSVC
 Hoogeveen - Lutten SC
 Fit Boys - Holl.veld
 Klazienaveen - SCD'83
 BSVV - Avereest
 OZC Ommen - SVN'69

24 okt Lutten SC - Vitesse '63
 CSVC - Fit Boys
 Nieuwleusen - OZC Ommen
 SCD'83 - Hoogeveen
 Avereest - Klazienaveen
 Holl.veld - BSVV
 SVN'69 - ZZVV

31 okt ZZVV - Holl.veld
 Vitesse '63 - SVN'69
 Hoogeveen - CSVC
 Fit Boys - Lutten SC
 Klazienaveen - Nieuwleusen
 BSVV - SCD'83
 OZC Ommen - Avereest

07 nov Lutten SC - OZC Ommen
 CSVC - BSVV
 Nieuwleusen - Vitesse '63
 SCD'83 - ZZVV
 Avereest - Hoogeveen
 Holl.veld - Klazienaveen
 SVN'69 - Fit Boys

21 nov ZZVV - Hoogeveen
 Fit Boys - Nieuwleusen
 Klazienaveen - SVN'69
 BSVV - Lutten SC
 SCD'83 - CSVC
 Avereest - Vitesse '63
 OZC Ommen - Holl.veld

28 nov Lutten SC - ZZVV
 CSVC - Klazienaveen
 Vitesse '63 - Fit Boys
 Hoogeveen - OZC Ommen
 Nieuwleusen - SCD'83
 Holl.veld - Avereest
 SVN'69 - BSVV

05 dec Lutten SC - Klazienaveen
 ZZVV - CSVC
 Fit Boys - Hoogeveen
 BSVV - Nieuwleusen
 SCD'83 - Holl.veld
 Avereest - SVN'69
 OZC Ommen - Vitesse '63

12 dec CSVC - Lutten SC
 Vitesse '63 - ZZVV
 Hoogeveen - BSVV
 Fit Boys - Avereest
 Nieuwleusen - Holl.veld
 Klazienaveen - OZC Ommen
 SVN'69 - SCD'83

16 jan Lutten SC - Nieuwleusen
 ZZVV - Fit Boys
 Hoogeveen - Vitesse '63
 BSVV - Klazienaveen
 SCD'83 - Avereest
 Holl.veld - SVN'69
 OZC Ommen - CSVC

23 jan CSVC - Hoogeveen
 Vitesse '63 - Lutten SC
 Fit Boys - SCD'83
 Nieuwleusen - ZZVV
 Klazienaveen - Holl.veld
 Avereest - BSVV
 SVN'69 - OZC Ommen

30 jan Lutten SC - SVN'69
 ZZVV - Avereest
 Hoogeveen - Nieuwleusen
 BSVV - CSVC
 SCD'83 - Klazienaveen
 Holl.veld - Vitesse '63
 OZC Ommen - Fit Boys

06 feb CSVC - Holl.veld
 Vitesse '63 - SCD'83
 Fit Boys - BSVV
 Klazienaveen - ZZVV
 Avereest - Nieuwleusen
 OZC Ommen - Lutten SC
 SVN'69 - Hoogeveen

27 feb Lutten SC - Fit Boys
 Hoogeveen - Avereest
 Nieuwleusen - Klazienaveen
 BSVV - Vitesse '63
 SCD'83 - OZC Ommen
 Holl.veld - ZZVV
 SVN'69 - CSVC

06 mrt ZZVV - Lutten SC
 CSVC - SCD'83
 Vitesse '63 - Nieuwleusen
 Fit Boys - SVN'69
 Klazienaveen - BSVV
 Avereest - Holl.veld
 OZC Ommen - Hoogeveen

13 mrt Lutten SC - CSVC
 Vitesse '63 - Avereest
 Hoogeveen - SCD'83
 Nieuwleusen - Fit Boys
 BSVV - ZZVV
 Holl.veld - OZC Ommen
 SVN'69 - Klazienaveen

20 mrt ZZVV - Vitesse '63
 CSVC - OZC Ommen
 Nieuwleusen - BSVV
 Klazienaveen - Fit Boys
 SCD'83 - SVN'69
 Avereest - Lutten SC
 Holl.veld - Hoogeveen

27 mrt Lutten SC - BSVV
 CSVC - Avereest
 Hoogeveen - ZZVV
 Fit Boys - Vitesse '63
 SCD'83 - Nieuwleusen
 OZC Ommen - Klazienaveen
 SVN'69 - Holl.veld

10 apr ZZVV - SCD'83
 Vitesse '63 - Hoogeveen
 Nieuwleusen - Lutten SC
 Klazienaveen - CSVC
 BSVV - SVN'69
 Avereest - OZC Ommen
 Holl.veld - Fit Boys

17 apr Lutten SC - Holl.veld
 CSVC - Vitesse '63
 Hoogeveen - Klazienaveen
 Fit Boys - ZZVV
 SCD'83 - BSVV
 OZC Ommen - Nieuwleusen
 SVN'69 - Avereest

24 apr ZZVV - SVN'69
 Vitesse '63 - OZC Ommen
 Nieuwleusen - CSVC
 Klazienaveen - Lutten SC
 BSVV - Hoogeveen
 Avereest - Fit Boys
 Holl.veld - SCD'83

08 mei CSVC - ZZVV
 Hoogeveen - Fit Boys
 Klazienaveen - Avereest
 SCD'83 - Lutten SC
 Holl.veld - Nieuwleusen
 OZC Ommen - BSVV
 SVN'69 - Vitesse '63

15 mei Lutten SC - Hoogeveen
 ZZVV - OZC Ommen
 Vitesse '63 - Klazienaveen
 Fit Boys - CSVC
 Nieuwleusen - SVN'69
 BSVV - Holl.veld
 Avereest - SCD'83

SV Nieuwleusen

Sportpark Het Klaverblad

Kon. Julianalaan 8 | 7711 KK Nieuwleusen

0529-483194 | www.svnieuwleusen.nl

OZC

Sportpark Westbroek

Sportlaan 2 | 7735 KX Ommen

Telefoon 0529-452800 | www.vvozc.nl

VV Hoogeveen

Gem. Sportpark

Sportveldenweg 1 | 7902 NX Hoogeveen

0528-265786 | www.vvhoogeveen.nl

SC Lutten

Sportpark De Kei

Knappersveldweg 1B | 7776 PB Slagharen

0523-682250 | www.sclutten.nl

SCD '83

Sportpark De Boekweit

Sportlaan 13a | 7701 VP Dedemsvaart

0523-613034 | www.scd83.nl

SVN'69

Sportpark De Tussenboerslanden

Tussenboersweg 2 | 7948 NZ Nijeveen

0522-491360 | www.SVN69.nl

Vitesse

Gem. Sportpark Vitesse’63

Sportlaan 1a | 7958 SL Koekange

0522-451763 | www.vitesse63.nl

ZZVV

Sportpark Woltingehuus

Sportlaantje 4 | 7921 BT Zuidwolde

0528-372016 | www.zzvv.nl

FC Klazienaveen

Sportpark De Planeet

Planeet 4, 7891 CP Klazienaveen

0591-313097, www.fcklazienaveen.nl

Fit Boys

Sportpark Noord-West, 

Eursingerweg 14 | 9411 BB Beilen

0593-540276 | www.fitboys.nl

Hollandscheveld

Sportpark De Oosthoek

Schoonhovenweg 1A | 7913 XH Hollandscheveld

0528-342032 | www.vvhollandscheveld.nl

Avereest

Sportpark De Balk

Hoogeveenseweg 32 | 7707 CH Balkbrug

0523-657418 | www.vvavereest.nl 

BSVV

Sportpark Bovensmilde

Floralaan 2 | 9421 NN Bovensmilde

0592-414402 | www.bsvv.nl

CSCV

Sportpark Klinkenvlier

Klinkenvllier 3 | 7742 PG Coevorden

0524-514503 | www.csvc.nl

Nijeveen

Beilen

Hollandscheveld

Hoogeveen

Klazienaveen

Koekange

Balkbrug
Coevorden

Lutten

Ommen

Zuidwolde

Dedemsvaart

Bovensmilde

Nieuwleusen
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SELECTIE 
SEIZOEN 

2020-2021 
David Leeuw
03-05-1982

Hoofdtrainer
Vanaf 2020-2021

Niels Vriend
03-04-2001

Aanvaller
Vanaf 2019-2020

SVN’69 eigen jeugd

Jarno Westenbrink
26-03-1988

Middenvelder
 Vanaf 2005-2006 

SVN'69 eigen jeugd

Ramon Oldeman
24-01-1994

Middenvelder
Vanaf 2012-2013

SVN'69 eigen jeugd

Leon Wessel
10-06-1994

Middenvelder
Vanaf 2012-2013

SVN'69 eigen jeugd

Bastian Liemburg
15-08-1997

Aanvaller
Vanaf 2017-2018

SVN'69 eigen jeugd

Dennis van der Veen
29-12-1996

Aanvaller
Vanaf 2015-2016

Alcides

Anton Bijker 
06-11-1974

Verdediger
Vanaf 2006-2007 

SVN'69 eigen jeugd
FC Meppel, Genemuiden, Staphorst

Xander ten Wolde
22-03-2002

Aanvaller
Vanaf 2020-2021

SVN'69 eigen jeugd

Chris Timmerman
23-11-1996

Verdediger
Vanaf 2015-2016
SVN'69, Alcides

Marc Venema
24-05-2002

Verdediger
Vanaf 2020-2021

SVN’69 eigen jeugd

Mischa van der Slikke
25-11-2000

Verdediger
Vanaf 2019-2020

Alcides

 Denzel van Halen
21-03-1994

Aanvaller
Vanaf 2013-2014

SVN'69 eigen jeugd

Fouad de Haan
10-11-2001

Verdediger
Vanaf 2019-2020

SVN’69 eigen jeugd

Wouter Westenbrink 
25-10-1990

Verdediger
Vanaf 2011-2012

SVN'69 eigen jeugd

Jurian van der Vegt
23-09-2002

Keeper
Vanaf 2020-2021

SVN'69 eigen jeugd

Erwin Pit
02-11-1978

Keeperstrainer
Vanaf 2020-2021

SVN'69 eigen jeugd

Joost Kampherbeek
25-06-2000

Keeper
Vanaf 2020-2021

FC Meppel

Henny Sondervan
 07-03-1957

Staf
Vanaf 2010-2011

Niels Keizer 
04-03-1989

Staf
Vanaf 2019-2020 

SVN'69 eigen jeugd

Harm Jaap Knol
06-02-1990

Staf
Vanaf 2019-2020

SVN'69 eigen jeugd

Henk Pit
12-03-1951

Staf
Vanaf 2004-2005

Pieter de Vries
22-10-2000

Middenvelder
Vanaf 2020-2021

SVN'69 eigen jeugd

Bram van den Heuvel
26-06-2002

Middenvelder
Vanaf 2020-2021

SVN’69 eigen jeugd

Jorrit Kroes
23-03-2002

Verdediger
Vanaf 2020-2021

SVN’69 eigen jeugd
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HOVENIERSBEDRIJF EN TUINCENTRUM

BERT VISSCHER V.O.F.
Voor al uw beplanting, potgrond, potterie e.d. Tevens voor aanleg en 
onderhoud van uw tuin. KIJK OOK EENS OP: www.bertvisschervof.nl
voor onze openingstijden en aanbiedingen enz.

Kolderveen 21  Nijeveen  Tel. 0522 - 49 18 53

HOVENIERSBEDRIJF EN TUINCENTRUM

BERT VISSCHER V.O.F.
Voor al uw beplanting, potgrond, potterie e.d. Tevens voor aanleg en 
onderhoud van uw tuin. KIJK OOK EENS OP: www.bertvisschervof.nl
voor onze openingstijden en aanbiedingen enz.

Kolderveen 21  Nijeveen  Tel. 0522 - 49 18 53

Tuincentrum
BERT VISSCHER v.o.f.

Het adres voor al uw beplanting.
Keuze uit ruim 1000 verschillende 
soorten VASTE PLANTEN.

Tevens hebben wij ruim 300 verschillende 
soorten coniferen, buxus, heesters, 
bomen en andere soorten beplanting.

Maar ook voor potgrond, bemesting, 
diervoeders, enz. kunt u bij ons terecht.

Voor openingstijden, acties, e.a. zie
www.bertvisschervof.com

Kolderveen 21, 7948 NG  Nijeveen
Volg ons op Facebook (Bert Visscher vof) 
en Twitter (@bertvisscher)

IK ZOEK JOU!
Als jij onderstaande graag wilt veranderen

en fi tter wilt worden!!! 
→  Niet of slecht ontbijt
→  Regelmatig moe en futloos bent
→  Als je overgewicht hebt
→  Weinig tijd of geen zin hebt om te ontbijten

Probeer eens voor 6 dagen een compleet 
uitgebalanceerd Herbalife ontbijt om te 

ervaren wat het met je doet!
Voor meer informatie:   
Anita Groen   
Het Nieveen 28, Nijeveen   
06-4040 6267
anitagroenhbl@gmail.com

in SportLink bijgehouden wie welke clubsleutel heeft. Het-

zelfde geldt voor de coachjassen van de leiders, die wor-

den door ons op nummer en naam uitgegeven.

Als er gedurende het seizoen iets vervangen of aange-

vuld moet worden, kunnen we op donderdagavond wor-

den aangesproken, dat is onze ‘werk avond’ en zijn we 

heel de avond aanwezig in de kantine.

Het is voor ons wel handig om te weten hoeveel mensen 

er dan iets nodig hebben dus we vinden het prettig om 

van te voren een WhatsApp of mail te ontvangen.

Op het moment dat we dit schrijven, zit de uitgifte van de 

materialen er aan te komen. 

Wij wensen iedereen veel succes komend seizoen! ●

Wij, Trijntje Bijker en Ginie Lensen, zijn al 7 seizoenen 

de materiaalvrouwen van SVN’69. We doen dit omdat 

we het leuk en belangrijk vinden iets voor de club te 

betekenen. Daar komt bij dat het altijd nog gezellig is 

ook. Onze taak is te zorgen dat de jeugd ieder seizoen 

weer op z’n best de wei in kan. Ook voor de senioren 

verzorgen wij, op aanvraag, aanvulling van alle kleding.

Tekst: Trijntje Bijker

A
ls het seizoen afgelopen is, breekt voor ons de 

grootste drukte aan. Dan leveren alle leiders alles 

bij ons in. Alle tassen worden dan gecontroleerd 

of alles aanwezig en schoon is. Indien nodig 

worden er materialen aangevuld of vervangen. Er worden 

ladingen wasmachines gevuld om alle voetbalkousen 

nog een 2e leven te geven. 

We kijken wat we nodig hebben voor het komende sei-

zoen en bestellen zelf de benodigdheden via de clublo-

gin bij VriendBralten Sport. Wanneer de bestelling binnen 

is, brengt Ginie de kleding die bedrukt moet worden naar 

I Need it. Als alles weer terug is, maken we de tenuetassen 

compleet, de bidontassen en -kratten worden voorzien 

van nieuwe bidons en de ballenzakken worden gevuld.

BEGIN VAN HET SEIZOEN

Aan het begin van het seizoen voorzien we de leiders en 

trainers ook van de benodigde sleutels. Er wordt door ons 

'AL 7 SEIZOENEN ZIJN WIJ DE  
MATERIAALVROUWEN'
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Trijntje Bijker en Ginie Lensen.
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DE SUPPORTERSVERENIGING

Wij steunen SVN’69
     Wilt u ons steunen?
   Word dan lid!

w
w

w
.svn69.nl

Wij steunen SVN’69
     Wilt u ons steunen?
   Word dan lid!

Voor maar € 6,- per jaar

Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen

Vé
él 

en véél meer dan alleen d
ru

kw
erk!

Zakelijk print- en drukwerk

Promotie artikelen

Kopie-, print- en scanservice

Fotofun artikelen

Groot formaat print k!

www.dereest.nl • info@dereest.nl

Roelof Brinkstraat 12 • 7951 DW Staphorst 

0522 46 11 87

Kolderveen 50, 7948 NK  NIJEVEEN
M 06 54 93 76 21  T 0522 49 13 78  F 0522 49 28 47
E info@loonbedrijf-altena.nl

Uw adres voor:

. Hout zagen, snoeien en snipperen

. Stobben frezen

. Grondverzetwerkzaamheden

. Aanleg en onderhoud van riolering

. Oogstwerkzaamheden,
voederwinning

. Slootonderhoud

. Mestverwerking

. Graslandvernieuwing

. Uitgraven bouwkavels

Staat er iets niet bij?
Vraag ernaar, wij helpen u altijd!

Even voorstellen: Ik ben Monique Soer-Bouwknegt en 

sinds eind 2018 voorzitter van de Supportersvereniging 

van SVN’69. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen.

Tekst: Monique Soer-Bouwknegt 

M
ijn man Bardo voetbalt bij de 40+ en mijn doch-

ter Melua en zoon Zeb voetballen dit seizoen 

beiden in JO9 2. De jongste telg, zoon Manu, is 

nog te jong voor het voetballen, maar gaat dit 

vast ook doen. De supportersvereniging bestaat uit 5 per-

sonen. Dit zijn Lisette Knol-Wassink, Elise Nijboer-Koster, 

Janneke Bouwknegt, Gerda Wiltinge-Bijker en ikzelf.

Bij de supportersvereniging zorgen we voor leuke mer-

chandise items van onze club. Deze zijn allemaal te be-

wonderen in onze vitrine in de kantine. Daarnaast hebben 

we sinds kort ook echte SVN'69 slippers te koop. Van deze 

items worden wij zelf ook erg enthousiast! Mocht je iets 

willen kopen, dan kan je ons alle 5 aanspreken of bellen 

natuurlijk!

Daarnaast organiseren we natuurlijk de superleuke bingo- 

avonden, de penaltybokaal en ook voor het paasfestein 

zijn we verantwoordelijk. De Oktoberfest-bingo was vorig 

jaar een groot succes en we hadden ook voor dit seizoen 

weer leuke dingen bedacht, maar helaas gooit het Co-

vid-19 virus roet in het eten.

Onze creatieve ideeën gaan nog even door en we laten ook 

zeker nog van ons horen dit seizoen! Tot ziens op het voet-

balveld en blijf gezond! ●
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DE SUPPORTERSVERENIGING HEEFT 

VEEL CREATIEVE IDEEËN

Bestuur Supportersvereniging. Elise Nijboer-Koster, Monique 

Soer-Bouwknegt, Gerda Wiltinge-Bijker, Janneke Bouwknegt 

en Lisette Knol-Wassink. Foto is gemaakt tijdens de Oktober-

fest-bingo in 2019.
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MAANDAG 9 MAART 2020

Tegen 18.00 uur op de fiets naar SVN'69. Tim heeft trainen 

en ik ga de kantine schoonmaken. Jennie laat niet lang op 

zich wachten en we beginnen met een lekker bakkie kof-

fie. Rond 18.30 uur komen de andere sop- en poetsdames 

en we beginnen al snel het een en ander te bespreken. 

Als Hilly begint met gapen is dat voor Hennie het teken 

om in de benen te gaan en te beginnen aan de schoon-

maak. En dan volgt de rest trouw. Zelf poets ik altijd de 

handel achter de bar. Meestal zijn we rond 19.30/19.45 uur 

klaar en drinken we nog gezellig een kop koffie, een glaas-

je prik, wat gemeentepils of een flesje chocomel. Rond 

20.00 uur weer naar huis!

MAANDAG 16 MAART 2020

Geen school, geen trainen, geen schoonmaken bij SVN'69. 

Wat een bizarre wereld! Alles is ineens raar en haast on-

gemakkelijk. Ik krijg een beetje het gevoel dat ik opgeslo-

ten zit ondanks dat we nog genoeg vrijheid hebben. En 

vooral genoeg vrije tijd! Ik word iemand die het naar de 

winkel gaan, als uitje gaat zien en die per ongeluk op don-

derdagmiddag al aan de vrijdagmiddagborrel zit. 

INMIDDELS IS HET 21 JUNI 2020

Sinds 6 weken kan ik weer aan het werk, sinds 2 weken 

mogen de kinderen weer 'gewoon' naar school. Tim heeft 

op maandagavond trainen, maar er is nog steeds geen 

schoonmaken. Vind ik dat erg? … euhm… nee eigenlijk niet. 

Heel eerlijk? Ik vind het wel lekker zo, schoonmaken vind 

ik niet erg maar mijn hobby is het zeker niet. Of ik het de 

afgelopen maanden gemist heb? Nee eigenlijk niet! 

Maarrrr wat ik wel mis zijn de gezellige gesprekken tijdens 

de koffie, het weer redelijk op de hoogte zijn van het wel 

en wee in het dorp. Geen kinderen die ik naar bed moet 

brengen en dat uiteraard niet willen. 

Als na de zomervakantie het voetbal weer mag beginnen 

en de schoonmaak ook van start kan, ben ik er gewoon 

weer! Op maandagavond tegen 18.30 uur, bakkie koffie en 

de laatste nieuwtjes bespreken. Tegen 20.00 uur wat drin-

ken en verder kletsen over van alles en nog wat en dan 

naar huis waar alle drie de kids dan lekker op bed liggen. 

Eens in de paar weken op dinsdagavond bardienst draai-

en bij de 40+ (of de recreanten zoals ze eigenlijk genoemd 

moeten worden).

MAANDAG 3 AUGUSTUS 2020

We mogen weer aan de bak! Na al die tijd zul je misschien 

verwachten dat het één stoffige bende is maar dat valt 

als het goed is mee. De club heeft een paar fijne vrijwilli-

gers die in al die maanden de boel hebben bijgehouden 

en dat scheelt. 

 'Ik krijg een beetje het gevoel dat ik opgesloten zit 

ondanks dat we nog genoeg vrijheid hebben'

MET DE SOP- EN POETSDAMES 
VAN ALLES BESPREKEN

Langzaam wordt alles weer wat normaler en we hopen 

dat het zo blijven mag. Heb ik zin om de kantine weer 

schoon te maken? Ja en nee. Schoonmaken nou ja, daar 

word ik niet bepaald enthousiast van maar het is wel weer 

heerlijk om elkaar te spreken en wat voor de club te doen!

Vrijwilliger zijn is niet alleen maar de dingen doen die je 

leuk vindt, maar doen wat je niet zo (heel) erg vindt om je 

club te helpen! ●
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Renate Bijker-Sondervan.

Tekst: Renate Bijker-Sondervan
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Mijn naam Naam is Hans van Scheijen. Ik ben getrouwd met Karlijn. We hebben 3 kinderen: Floor en Anouk die beiden 

hockeyen in Meppel en Hidde die voetbalt in 17-1. Wij wonen met veel plezier zo’n 15 jaar in de voormalige pastorie, 

witte huis tegenover de hervormde kerk, van Nijeveen. 

Tekst: Hans van Scheijen 

S
inds 2019 ben ik als voorzitter van de jeugdcom-

missie gestart met mijn werkzaamheden voor 

SVN'69. Dit betekent dat ik nu actief ben in de 

jeugdcommissie maar ook betrokken, als verbin-

dende schakel, bij het hoofdbestuur van SVN'69. Op de 

vraag om als voorzitter toe te treden heb ik ja gezegd. 

Belangrijke reden is dat mijn zoon, Hidde, als voetballer 

actief is bij SVN'69 en zich zeer thuisvoelt bij de vereni-

ging. Het feit dat hij plezier ervaart bij zijn voetbalspel 

wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van veel vrij-

willigers. Daarom vond ik de vraag om voorzitter te wor-

den uitdagend maar ook logisch. Immers door samen de 

schouders te zetten onder onze vereniging komen we 

verder. Maar we houden ook een belangrijke voorziening 

voor onze kinderen in Nijeveen in de benen. 

Met deze gedachte in mijn achterhoofd ben ik betrok-

ken bij de verschillende overleggen die veel samenhan-

gen met het belang van de ontwikkeling van SVN'69. Het 

is heel plezierig om bij mijn zoektocht en het opdoen van 

ervaring gebruik te kunnen maken van de ambities en de 

energie van andere vrijwilligers. Het voorzitterschap doe 

je immers niet in je eentje, dat kan alleen maar als je sa-

men met ervaren leden kunt werken aan de vraagstukken. 

In het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het opti-

maliseren van het gebruik van de kleedkamers. Dat kan 

niet anders dan door het betrekken van de voetballers die 

daadwerkelijk gebruik maken van de faciliteiten.

Verder spreken we over het doorontwikkelen van de  

SVN'69-visie. Met de komst van de nieuwe hoofdtrainer en 

het contact met andere regionale voetbalverenigingen is 

het goed om de bestaande visie tegen het licht te houden 

en waar mogelijk aan te scherpen. Hoe kunnen we de ont-

wikkeling van de voetballers maximaal ondersteunen? Hoe 

zorgen we ervoor dat we voldoende gekwalificeerde trai-

ners hebben voor de teams? Hoe enthousiasmeren we de 

jeugd? Hoe zorgen we ervoor dat we de ouders voldoende 

kunnen laten aansluiten bij de verschillende activiteiten? 

Kortom, mooie vragen waar je graag mee bezig wil zijn als 

jeugdcommissie. 

IMPROVISATIE

Door het voorzitterschap word je ook betrokken bij situa-

ties die minder optimaal verlopen. Zo is het zoeken naar 

de juiste ondersteuning van de teams niet altijd even ge-

makkelijk. Daar komt regelmatig de nodige improvisatie 

'HET VOORZITTERSCHAP 
DOE JE NIET IN JE EENTJE'

bij kijken. Zo hebben we samen met de ouders het ge-

sprek gevoerd over de invulling van de begeleiding van 

een team. Mooi dat dit zoeken uiteindelijk een oplossing 

bracht zodat het team weer verder kon voetballen. We 

hebben allemaal een drukke agenda, maar door te verde-

len kan de inzet beperkt blijven. 

Van 2019 gaan we naar 2020 en dan worden we ineens 

verrast door het Coronavirus. Van de ene op de andere dag 

ligt het voetbal stil. Overigens begrijp ik uit de literatuur dat 

de huidige situatie eerder is voorspeld. Dus ben ik bang 

dat dit niet de laatste keer is dat de samenleving pas op 

de plaats zal moeten maken. Maar het stilleggen van onze 

vereniging heeft een impact op heel veel onderwerpen. 

Ook onderwerpen die niet dagelijks in beeld zijn maar 

wel de basis vormen van de vereniging. Inzet van vrij-

willigers, het wegvallen van inkomsten. Maar het be-

langrijkste is toch het feit dat onze kinderen hun voet-

bal, in competitieverband, niet kunnen spelen. Dat een 

vereniging z’n passie en ambities niet kan waarmaken. 
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Hans van Scheijen.

Dus was het zaak om als jeugdcommissie, samen met de 

trainers, te komen met alternatieve oplossingen.

TOEZICHTHOUDER

Na een periode van forse beperkingen, niet trainen en niet 

voetballen, mochten we uiteindelijk weer starten. Daarvoor 

was het noodzakelijk om nieuwe afspraken te maken en de 

juiste omstandigheden te creëren. Dan zie je hoe een ver-

eniging als SVN'69 in staat is om met beperkte middelen 

toch weer trainingen te organiseren. Binnen hele korte tijd 

werden schema’s samengesteld en afspraken gemaakt 

met trainers en werd gezorgd voor het vereiste toezicht. 

Prachtig en hartverwarmend waren de gezichten van 

de jeugdige spelers. Het leek wel op het enthousiasme 

van koeien, die na de winterstalling weer de wei in mo-

gen. Ik sprak met verschillende spelers bij de 'poort' als ik 

mijn beurt als toezichthouder had. Dames en heren met 

bidon en soms bal onder de arm die het veldbalveld zo 

snel als mogelijk opliepen. Na afloop met rood hoofd, be-

zweet weer terug naar de wachtende ouders, bij navraag 

over de training zeer tevreden. Dat waren de ouders trou-

wens ook. Maar dit enthousiasme zag je ook bij de oudere 

jeugd, al waren die gemiddeld wat minder uitgesproken. 

Maar wel blij dat er weer getraind kon worden.

Door de Corona en dus beperkte activiteiten zijn we bij de 

zomerperiode aangekomen. De Technische Commissie 

(TC) is actief om de ervaringen van het afgelopen jaar te 

vertalen naar de teams van het komende voetbalseizoen. 

Dat is een lastige opdracht omdat ze ook rekening moe-

ten houden met onzekerheden. 

Welke spelers in welk team, wat hebben we gezien en hoe 

past die informatie bij de samenstelling van de te vormen 

teams? Welke trainers passen daarbij en willen die trainers 

het komende jaar weer betrokken zijn bij SVN'69? Dat is 

een  grote  legpuzzel.  Ik kan  de TC alleen maar een groot 
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Je droomhuis gevonden 
en snel verhuizen? 

Hypotheken  |  V
erzekeringen  |  P

ensioenen  |  B
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paren

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

       Nijverheidsweg 15, Nijeveen             0522 - 490 094                             nijeveen@veldsink.nl                       veldsink.nl

Loop snel even
bij ons binnen.
Het kan ook 
zonder afspraak!

Ook dan zijn we er voor jou.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

       Nijverheidsweg 15, Nijeveen             0522 - 490 094           nijeveen@veldsink.nl                       veldsink.nl

Je droomhuis gevonden 
en snel verhuizen? 
Ook dan zijn we er voor jou.

 Ambachtelijke catering met 
veelal biologische ingrediënten

 Private dining; uit eten in uw 
eigen huis

 Kookworkshops op elke lokatie
		 (tapas,	fingerfood,	Italiaans,	bbqworkshops,	enz.)

 Bart’s smokehouse voor bbq 
workshops en bbq feesten

 De tafel van overvloed
		 (royaal	gevulde	tafel	voor	elke	gelegenheid).

 Demo chef

Bart Gouma culinair
Jan	van	der	Veenweg	2	 	8385	GT	Vledderveen
info@bartgoumaculinair.nl		 		bartgoumaculinair.nl

Telefoon 0616421781

Foto in 2019 gemaakt.

compliment geven voor de wijze waarop zij daar inhoud 

aan gegeven hebben. Maar ook een compliment voor de 

trainers en begeleiders om de teams het komende voet-

balseizoen weer te ondersteunen en uit te dagen. 

Natuurlijk is het zoeken naar een zo optimaal mogelijke sa-

menstelling. Daar horen soms ook teleurstellingen bij om-

dat de keuzes anders zijn uitgevallen. Ik hoop dat in die si-

tuaties het voetballen, voor betrokken spelers, uiteindelijk 

toch zal leiden tot mooie ervaringen en goed spel. 

Ik kom tot een afronding en kan alleen maar vaststellen 

dat het ja zeggen op de vraag te willen toetreden tot de 

jeugdcommissie een goede keuze is geweest. De samen-

werking in het hoofdbestuur van SVN'69 vind ik heel ple-

zierig en geeft mij veel inzicht in de vereniging. Namen 

van verschillende mensen zeggen mij nu meer, maar ook 

het aantal vrijwilligers wat betrokken is maakt duidelijk 

dat SVN'69 ertoe doet. In het afgelopen jaar heb ik met 

de jeugdcommissie veel mooie vergaderingen beleefd in 

goede sfeer en enthousiasme. Daar wil ik hen zeer voor 

bedanken. Leden van de jeugdcommissie hebben een 

lange staat van dienst. De jeugdcommissie is dan ook op 

zoek naar nieuwe commissieleden. 

Het is goed om actief te zijn, maar het is ook belangrijk 

om tijdig ruimte te nemen voor andere ambities. Ik daag 

aspirant-commissieleden daarom uit om met ons mee te 

doen. Weet dat we je steunen en zoeken naar de optimale 

taakverdeling. ●

'We hebben een drukke agenda, maar door te  

verdelen kan de inzet beperkt blijven'
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Anno Oud
Het adres voor stoere, industriële en sobere 

brocante. Groot assortiment uit o.a. 
België, Frankrijk en Duitsland.

Dijkhuizen 27, 7961 AE Ruinerwold - T. 06 - 51179663
info@annooud.nl - www.annooud.nl

Open: Do 12.00 - 17.00 | Vr 12.00 - 17.00 | Za 11.00 - 17.00 uur

Eerst maar even voorstellen. Ik ben Jeb Bijker, getrouwd met de liefste vrouw van Nederland, Anja en hebben 

samen 2 dochters, Monique en Domenica. Ik werk bij EducatiePlus als wiskundedocent en heb een eigen bedrijf, 

JebJobs, een werving-, selectie en uitzendbureau.

Tekst: Jeb Bijker 

Z
elf heb ik altijd gesport, begonnen op 6-jarige 

leeftijd bij SVN'69. Voetbalden toen nog op ver-

schillende velden door het dorp omdat het huidi-

ge complex nog in ontwikkeling was. 

Tot mijn 19e heb ik gevoetbald, waarvan ik de laatste 3 

jaar dit combineerde met waterpolo. Iedere zaterdag-

avond kramp in de spieren en de schaafwonden op de 

enkels hebben mij toen doen besluiten met het waterpolo 

door te gaan. Bij de zwemvereniging heb ik mij vele jaren 

ingezet in het trainen en begeleiden van vooral de jeugd. 

Een hele mooie periode die een paar jaar geleden stopte, 

door het sluiten van het zwembad.

VOETBALKLIMAAT

Nu wil ik graag, als jeugdcoördinator, de kennis van het 

begeleiden van teams en trainers/coaches gaan inzetten 

voor SVN'69. Samen moeten wij er voor gaan zorgen dat 

de omgeving, waarin de SVN'69-jeugd zijn of haar presta-

tie mag leveren, zo goed mogelijk functioneert. Het is dan 

belangrijk dat iedereen van elkaar weet waar we mee be-

zig zijn en hiervan ook de ouders op de hoogte houden.

Afgelopen jaar is er nog niet veel van gekomen. Die COVID 

heeft ons jammer genoeg ver van de velden gehouden. Het 

komende seizoen hoop ik dan ook dat ik velen van jullie mag 

tegenkomen op de velden en dat we samen een goed voet-

balklimaat voor de jeugd van SVN'69 mogen behouden.

Ik zie er naar uit dat de SVN'69-ers iedere zaterdag weer 

de 'wei' in mogen! ●
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'SAMEN EEN GOED VOETBALKLIMAAT 
VOOR DE JEUGD BEHOUDEN'

Jeb Bijker.
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Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 
www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker
Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 

www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker

Griftestuk 33  |  7948 AH Nijeveen  |  06 - 50 20 40 08 
www.lutebijkerbouw.nl   |  info@lutebijkerbouw.nl

Lute Bijker

Grift estuk 33
7948 AH  NIJEVEEN

06 17 79 79 08
www.jemako-shop.com/trijntje-bijker 

trijntje-bijker@jemako-mail.com 
trijntje.bijker@hotmail.com 

Trijntje Bijker

Zelfstandig JEMAKO distributi epartner
en

Administrati eve dienstverlening

Begin mei werd ik door het hoofdbestuur gevraagd 

om mezelf voor te stellen in de presentatiegids van 

SVN'69. Met als reden dat ik sinds dit seizoen ben 

toegetreden tot de jeugdcommissie. En als gevolg 

hiervan ook tot de Jeugd TC en de TC Senioren. 

Tekst: Rogier Eenkhoorn 

S
inds vorig seizoen is mijn zoon Aaron als topspits 

actief in de JO7, dit was voor mij het moment om 

ook JA te zeggen op het verzoek om iets binnen 

de vereniging te doen. En naast leider van JO7, 

ook iets in bestuurlijke vorm te doen. Dit omdat ik vind dat 

als je kind(eren) actief is/zijn binnen een vereniging, het 

ook mooi is om als ouder iets terug te kunnen doen. 

Verder voetbal ik zelf nog in het beste team van SVN'69, 

op woensdagavond in de zaal.

Het afgelopen seizoen is mij goed bevallen. Mooi om te zien 

hoe een gemotiveerde jeugdcommissie met leuke mensen 

er alles aan doet om de zaken voor de jeugd zo goed mo-

gelijk te regelen, ik ben blij dat ik hier onderdeel van ben. 

AANTAL KEUZES

Corona hebben we denk ik met elkaar goed opgepakt en 

zijn we zo praktisch mogelijk weer opgestart. Terwijl ik dit 

schrijf zitten we in de laatste afronding van de team-inde-

lingen voor volgend seizoen. Een hele puzzel, maar mooi 

om te zien dat we de teams rondkrijgen. Ook direct een 

eye-opener: Hoewel dat wel het uitgangspunt is, kun je 

niet iedereen tevreden stellen.

Naast JC zit ik ook als afgevaardigde in de Jeugd TC en 

Senioren TC. Hierin hebben we het afgelopen seizoen 

ook een aantal keuzes gemaakt, die niet altijd makkelijk 

zijn geweest. Want wanneer doe je het goed? Uiteinde-

lijk denk ik dat er met een aantal wijzigingen binnen de 

vereniging, we klaar zijn voor de toekomst. Gaaf dat de 

samenwerking tussen jeugd en senioren hierin goed is 

geweest. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering en 

zijn er voor de lange termijn uitdagingen.

Zelf vind ik het leuk om actief na te denken over de toe-

komst van de vereniging, aantal vragen die in mij op ko-

men zijn: Wat willen we, op welk moment, de jeugd voet-

baltechnisch leren? Wat doen we met toch regelmatige 

uitstroom van (talentvolle) jeugd naar andere clubs? En 

wat als ze terugkomen? Hoe gaan we om met krimp van 

het aantal kinderen in Nijeveen? Wat voor kansen biedt 

Nieuweveense landen ons? 

Mooie vragen om komend seizoen verder op te pakken, ik 

heb er zin in. ●

'ALTIJD RUIMTE VOOR VERBETERING EN 
VOOR DE LANGE TERMIJN UITDAGINGEN'
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Rogier Eenkhoorn.
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Aanmelden via: jeugdbestuur@svn69.nl • Kantine: 0522-491360

voor alle jongens en 
meisjes t/m 5 jaar

Aanvang 9.25 uur • Start 9.30 uur • Einde 10.15 uur

Plezier staat voorop!

Na de training ranja drinken in de kantine

Kom vrijblijvend een keer meedoen

Elke week enthousiaste trainers

Uitdagende voetbalspelvormen

Kennismaken met voetbal

Voetbalvereniging SVN’69
Sportcomplex De Tussenboerslanden

Tussenboersweg 2 
7948 NZ  Nijeveen

Jeugbestuur@svn69.nl 
Kantine: 0522-491360

ELKE ZATERDAG

KABOUTERVOETBAL

'ONTSPANNEN EEN BALLETJE TRAPPEN 
OP ZATERDAGMORGEN MET DE KABOUTERS'
Iedere training proberen we weer diverse oefeningen te bedenken. Standaard beginnen we met een vorm van 

tikkertje (meestal vinden ze dit na afloop het leukste van de training haha) en eindigen we met een partijtje.  

Daar tussenin doen we diverse oefeningen waarbij er ook altijd eentje bij zit waarbij de kids kunnen scoren.

Tekst: Jennet van Dijk

T
ijdens de trainingen proberen we de kids de ba-

sistechnieken van de voetbal te leren. Hoe neem 

ik een bal aan, hoe stop ik een bal en hoe speel en 

schiet ik een bal. 

Vooral ook niet meer bang zijn voor de bal. Doelpunten 

maken na een dribbel- of een aangespeelde bal, is en blijft 

het allerleukste. Het allerbelangrijkste niet te vergeten is 

plezier hebben en houden in het spelletje en met elkaar.

Kom vooral een keertje kijken of proberen. ●

KABOUTERS
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Tekst: Ruth Scholtus, Mabel Dedden, Peter van Zaanen 

en Gert Felix

O
m toch nog actief te zijn bij SVN'69 vinden wij 

het leuk om trainen te geven aan de JO8. Al lan-

ge tijd waren wij elke zaterdag bij SVN'69 te vin-

den en ook nu we bij een andere club actief zijn 

proberen we nog zo vaak mogelijk aanwezig te zijn bij 

alle thuiswedstrijden van SVN'69. Samen hopen wij dat 

we de JO8 veel kunnen leren maar ook willen we dat ze 

veel plezier hebben met elkaar. Over 10 jaar hopen we ze 

aan te moedigen bij het 1e van SVN'69! 

BETROKKENHEID

Mijn naam is Gert Felix en ik ben samen met Peter van 

Zaanen leider/coach van JO8. Mijn zoon Stijn voetbalt in 

dit team en ik vind een stukje betrokkenheid bij de club 

belangrijk. Het is leuk om deze kleintjes in de 'wei' te zien. 

Af en toe tikkie-takkie, maar ook kluitjesvoetbal wat nog 

hoort bij deze leeftijd. Tijdens het seizoen zie je toch ont-

wikkelingen bij spelers, maar plezier is ook belangrijk. Mijn 

zoon kan in ieder geval niet meer wachten om te ballen.

UITDAGING

Mijn naam is Peter van Zaanen en ik ben leider/coach van 

JO8. Voor mij een nieuwe uitdaging om samen met Gert 

het team te coachen waarin mijn zoon Luca ook voetbalt. 

Vind het mooi om betrokken te zijn bij de locale voetbal-

club en daarnaast de kinderen persoonlijk en als team te 

zien ontwikkelen. Ik heb er zin in en we gaan er wat moois 

van maken. ●

Wij, Ralf Stam (vader van Noah) en Ronald Bosch (vader van Milan en Lyona) zijn trainers/leiders van de JO7. Het 

belangrijkste voor ons team vinden wij dat ze heel veel plezier en vreugde in hun spel beleven en blijven houden. 

Samen met de kinderen, ouders en andere begeleider hopen wij er een superseizoen van te maken. We gaan 

voor de aanval en voor de ontwikkeling van 'balgevoel'. Veel balcontact en spelletjes met de bal zijn daarvoor de 

belangrijkste speerpunten. 

Tekst: Ralf Stam en Ronald Bosch 

M
ijn naam is Ronald Bosch. Ik woon in Nijeveen 

aan de Veurdele samen met mijn vrouw Anna-

lie. Wij hebben twee kinderen Milan en Lyona 

van 9 en 6 jaar oud. Ik werk bij Trebbe bouw b.v. 

als werkvoorbereider. Vanaf mijn 6e jaar ben ik betrokken 

bij SVN’69 waar ook mijn vader Geert jaren heeft gevoet-

bald. Als klein mannetje was ik zaterdags op het voetbal-

veld te vinden, kijken bij het 1e elftal of om zelf een balletje 

te trappen met vrienden. Ik heb in veel elftallen gespeeld 

en meerdere kampioensfeestjes meegemaakt.

Door kleine blessures en een onregelmatigheid aan mijn 

meniscus ben ik in 2013 gestopt met voetballen. Totdat Mi-

lan wilde gaan voetballen. Na eerst een paar keer gekeken 

te hebben bij de mini’s (JO7) waar Milan bij voetbalde werd 

ik al snel gevraagd om de begeleiding van het team van Mi-

lan op mij te nemen. Daar had ik wel zin in en ergens hal-

verwege het seizoen vonden wij als coaches het verstan-

dig om de training van de JO7 op te pakken. Ik ben vanaf dat 

moment een aantal jaren trainer/ coach geweest van JO7, 

JO8 en vervolgens het JO9 team van mijn zoon. 

Mijn dochter vindt voetballen ook erg interessant en is vo-

rig jaar begonnen bij de kabouters. Dit jaar speelt zij in JO7 

en ik hoefde dus niet lang na te denken om de trainingen 

van dit team weer op te gaan pakken. Ook ben ik zelf weer 

actief op recreatief gebied bij het team van de 40+ waar-

mee we op dinsdagavond een balletje trappen. Samen 

zien we jullie graag op het voetbalveld. ●
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'WE WILLEN ZE GRAAG EEN STAPJE VERDER 
BRENGEN NAAR HET ECHTE VOETBAL'

JO8

JO7

Wij zijn Ruth Scholtus en Mabel Dedden, de trainsters van de JO8-1. Wij zijn allebei 

geboren in Nijeveen en wonen hier nog steeds. Jaren bij SVN'69 gevoetbald, dit is 

nu helaas niet meer mogelijk door het tekort aan speelsters. 

'DOOR TEKORT AAN SPEELSTERS VOETBALLEN 
WE ZELF NIET MEER BIJ SVN'69'
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Tekst: Rob Polinder

W
e hopen dat we dat dit 

seizoen kunnen door-

trekken.

De gezelligheid wordt 

in ieder geval geen probleem. Alle 

kinderen zien elkaar elke schooldag 

in groep 5 van basisschool De Wel. 

Dus aan teambuilding geen gebrek. 

Dennis de Laat (rechts) is dit jaar 

toegevoegd aan het trainersteam 

van JO9-1 dat samen wordt opge-

pakt door Eddy Tuin (midden), Erjan 

Kooiker en Rob Polinder (links). ●
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'ALS EEN TEAM LEUK IS, IS HET 
VOETBALLEN ZELF DAT ZEKER OOK' Mijn naam is Marc Corts (16 jaar). Ik woon in Havelte samen met mijn ouders en mijn broer. Sinds 

begin dit schooljaar ben ik begonnen met Landstede Sport en Bewegen en loop ik als student 

stage bij SVN’69, omdat ik zelf ook al sinds mijn 5e bij deze club voetbal. 

Tekst: Marc Corts 

M
ijn eigen team momenteel is JO17-1. Vorig jaar 

heb ik als stage voor Stad en Esch samen met 

Ruben Holterman en Jennet van Dijk de ka-

bouters training gegeven. Dat vond ik zo leuk 

dat ik dit jaar weer bij SVN’69 wilde stage lopen. 

De teams die ik het komend seizoen training geef zijn JO9-

2, JO11-2 en de kabouters op zaterdagochtend. Mijn doel 

voor dit seizoen met alle teams is dat ze plezier aan het 

spel voetbal beleven en dat ze ondertussen ook nog eens 

beter worden. Samenspel vind ik erg belangrijk, dat is iets 

wat in mijn ogen bij SVN’69 hoort. ●

'STAGELOPEN BIJ SVN'69 IS ZÓ LEUK'

JO9-2

JO9-1

Het gemengde team JO9-1 speelt net als vorig jaar in dezelfde samenstelling. Vorig jaar was een jaar met twee 

gezichten. Het eerste half jaar voornamelijk met hele leuke, gezellige maar toch verliesgevende wedstrijden. Het 

tweede deel was net zo gezellig, maar werden ook verschillende partijen gewonnen en was er sprake van een 

geoliede (doelpunten)machine. 
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Al jaren trotse sponsor van SVN’69

Ook een woning scoren en doeltre� end verkopen? Ga naar www.oostergetel.nl of bezoek ons op Facebook!

Mijn naam is Joost Vriend en ik train samen met Bram van den Heuvel de JO10 op de 

dinsdag en de donderdag. Daarnaast train ik zelf op maandag en woensdag met de 

JO17-1.

Tekst: Joost Vriend

V
orig jaar heb ik ook trainen gegeven maar toen 

aan de JO9. Ik vind het trainen geven zelf erg leuk 

en ook heel leerzaam, vooral dat je leert hoe je 

met jonge jongens om moet gaan en hoe je ze 

het best kan motiveren en wat de beste manier is om iets 

uit te leggen. Het mooiste vind ik hiervan dat je als trainer 

dan bij een wedstrijd bent van je team en dat je ze dan wat 

ziet doen wat je ze in de training hebt geleerd, dan krijg ik 

wel het gevoel alsof je ze echt wat leert. ●

'TRAINEN GEVEN IS ERG LEUK MAAR 
VOORAL OOK ERG LEERZAAM'
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Beeld  &

Geluidstechniek

Werkhorst 34, 7944 AT  Meppel, tel. 0522-261224

www.bloemertgeluidstechniek.nl

PROFESSIONEEL

BEELD EN GELUID

● Zelfregiserende versterkersystemen

● Een uniek digitaal opnamesysteem

● Een eigen live kerkradio systeem

● Ringleidingsystemen

● Beamerinstallaties

Beeld  &

Geluidstechniek

Werkhorst 34, 7944 AT  Meppel, tel. 0522-261224

www.bloemertgeluidstechniek.nl

PROFESSIONEEL

BEELD EN GELUID

● Zelfregiserende versterkersystemen

● Een uniek digitaal opnamesysteem

● Een eigen live kerkradio systeem

● Ringleidingsystemen

● Beamerinstallaties
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'PLEZIER HEBBEN IN HET VOETBALLEN 
EN EEN GOEDE PRESTATIE NEERZETTEN'
Mijn naam is Ron Wiltinge. Ik ben geboren in Nijeveen op 11 maart 1984. Ik woon in Nijeveen aan de Scheerweide 

samen met Petra en zoon Henri en dochter Inge. Ik werk bij de Noord West Groep als werkbegeleider.

Tekst: Ron Wiltinge

S
inds mijn 6e jaar ben ik bij 

SVN'69 betrokken. Hier kwa-

men wij altijd met ons hele 

gezin. Elke zaterdag was ik 

op het voetbalveld te vinden. Om zelf 

te voetballen, maar ook om het 1e aan 

te moedigen. Nu nog ga ik zaterdags 

naar de voetbal om lekker gehaktbal-

len te testen en een potje voetbal te 

kijken samen met Henri en vrienden. 

Mijn dochter Inge zit ook op voetbal. 

Zij voetbalt bij JO9-1. Als ik zelf geen 

wedstrijd heb ga ik ook altijd bij haar 

wedstrijd kijken. 

BEKEND GEZICHT

Ik wil graag vrijwilliger blijven, omdat 

mijn vader Henri Wiltinge een bekend 

gezicht bij SVN'69 was die veel voor 

de club heeft gedaan, net als mijn zus 

Kim. Dit wil ik graag voortzetten. Mijn 

zoon Henri is vanaf 5 jaar gaan voet-

ballen bij SVN'69 en is begonnen bij 

de kabouters. Hier is mij gevraagd of 

ik wel training zou willen geven aan de 

mini´s. Dit leek mij leuk om te doen en 

ben daarna altijd bij het team van Hen-

ri gebleven. Dit team doet het goed. In 

JO10 zijn we begonnen in de 3e klas-

se en hebben we het geschopt tot de 

1e klasse. Ook in de beker kwamen we 

ver, maar helaas door de corona kon-

den we niet verder komen. 

Dit jaar spelen we voor het eerst met 

JO11-1 in de 2e klasse. Mijn doel voor 

dit jaar is dat we met veel plezier spe-

len en dat we net zo’n goede presta-

tie als vorig jaar halen en we hopen 

ook dat de ouders en opa’s en oma’s 

net zoals vorig jaar ons steunen en 

aanmoedigen. 

Ik hoop jullie allemaal te zien tijdens 

een wedstrijd van onze helden. ●

JO11-1
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A A N N E M I N G S B E D R I J F

Telefoon:  06 - 233 72 118 
E-mail:  info@alexkooij.nl

VERFrissend veelzijdig!

schilderwerken  wandafwerking 
stucadoorswerk  raambeglazing

Tekst: Frank Mulder

D
amiën speelt bij JO11-2. Djayden voetbalt ook en 

zit in JO7. Hij zit ook op turnen en vindt allebei de 

sporten heel erg leuk! Mayghen heeft even ge-

voetbald, maar zij weet nog niet echt goed wat 

ze leuk vindt qua sport, dus eerst maar haar zwemdiplo-

ma’s halen en dan weer verder kjken. 

Zelf heb ik bij VVR (Ruinerwold) gevoetbald. Sinds Damiën 

voetbalt ben ik er ook weer mee 'besmet'. Het is leuk om te 

zien hoe de jeugd vorderingen maakt in het voetbalspel. Zo 

probeerde ik bij elke wedstrijd uit en thuis aanwezig te zijn 

om te kijken en werd mijn enthousiasme weer gewekt. 

Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van de club in de vorm 

van trainer en leider samen met Erwin Pit bij JO11-2. We 

proberen er met z’n allen een mooi seizoen van te maken 

waarbij plezier in het spel de grootste rol speelt. ●

'HET IS LEUK OM TE ZIEN HOE DE JEUGD 
VORDERINGEN MAAKT'
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Mijn naam is Frank Mulder. Ik ben 33 jaar en nu alweer zo’n 12 jaar woonachtig in het mooie Nijeveen. Ik woon hier 

met mijn vrouw Daniëlle en onze 3 kinderen, Damiën (9 jaar), Djayden (6 jaar) en Mayghen (5 jaar). Ik werk als 

transportplanner bij Yme Kamminga Koerier & Transport B.V. in Meppel. 

JO11-2
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Mijn naam is Rean ter Horst en ik ben 12 jaar. Ik ga 

naar VO Terra in Meppel en zit in de 1e klas. Vanaf mijn 

zesde (toen ik mijn zwemdiploma B haalde) ben ik lid 

van SVN'69. 

Tekst: Rean ter Horst 

O
p dit moment speel ik bij JO13-1 op positie van 

spits of middenvelder. Mijn broer en zusje spe-

len ook bij SVN'69. Mijn favoriete club is Feyen-

oord en de beste speler vind ik Neymar van PSG, 

omdat ik het leuk vind om naar hem te kijken; hij doet veel 

tricks. Ik weet nog niet wat ik later wil worden. Hopelijk 

speel ik dan in het 1e van SVN'69. ●

PUPIL VAN HET JAAR 
2019-2020

JO13

Tekst: Jeen Nijmeijer, Floris Dijkhuizen en Menno Schipper

M
ijn naam is Jeen Nijmeijer, vader van Gijs en 

Joost die in JO15 en JO13 voetballen. Zelf trap ik 

nog een balletje in het 3e. Als jeugdspeler heb 

ik altijd gebruik kunnen maken van leuke en en-

thousiaste trainers. Daarom doe ik graag wat terug voor de 

jeugd. Dit is de voornaamste reden om jeugdtrainer te zijn.

Na jaren bij het team van Gijs aangesloten te zijn geweest 

heb ik dit jaar bewust voor JO13 gekozen. Dit is 2-ledig: Ik 

heb gemerkt dat het erg leuk is om een team te trainen bij 

de overgang van 'klein' naar 'groot' veld. Tevens vind ik het 

leuk om Joost een keer training te geven. Het doel voor mij 

(ons) is om de jongens en meiden met plezier vooruit te 

brengen in wat nodig is voor het voetballen op 'groot' veld.

STAGE 

Ik ben Floris Dijkhuizen en ik ben 16 jaar. Ik speel bij SVN’69 

in de JO17-1. Ik volg de opleiding sport en bewegen in Zwol- Rean ter Horst.

le. Als stage help ik nu mee bij de JO13. Ik hou heel erg van 

voetbal en daarom heb ik deze stage gekozen. Door deze 

stage hoop ik meer te kunnen leren in het trainers gedeelte 

van de jongere kinderen. Ik heb het erg naar mijn zijn bij de 

JO13 en we gaan er een goed seizoen van maken!

VANZELFSPREKEND

Mijn naam is Menno Schipper. Ik ben getrouwd met Gerda 

en vader van Anouk en Daan. Ik werk bij MTH accountants 

& adviseurs in Steenwijk en in mijn vrije tijd mag ik mij be-

zighouden met de JO13 van SVN’69, het team van Anouk. 

Ik zeg bewust 'mag', omdat ik het een voorrecht vind om 

een paar keer per week met deze kinderen aan de slag te 

mogen gaan. Het is belangrijk om iets terug te doen voor 

de vereniging, waar onze kinderen al een paar jaar met 

veel plezier terecht kunnen en waar ik zelf van de F-jes tot 

en met de A’s heb gevoetbald. 

Voor mij is het vanzelfsprekend om mij als vrijwilliger nut-

tig te maken. Dat ik dat als trainer/leider van zo’n leuke 

groep mag doen is natuurlijk helemaal mooi! Als je ple-

zier hebt in het spelletje, dan heb je zin om te trainen, je-

zelf steeds weer te verbeteren en wedstrijden te spelen. 

En dat mogen wij dan begeleiden. Natuurlijk doen wij dat 

niet alleen. 

Wij vormen met ons drieën de officiële begeleiding, maar 

ook de ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Door te 

rijden, te wassen en te vlaggen, maar ook en vooral door 

er bij te zijn en aan te moedigen. Met zijn allen gaan we 

proberen er een topseizoen van te maken, dat hopelijk 

wat langer duurt dan het vorige seizoen! ●

PLEZIER STAAT VOOROP!
JO13 bestaat dit seizoen uit 9 jongens en 4 meiden. Een deel gaat al naar het voortgezet onderwijs en een deel zit 

nog op de basisschool. Sommigen voetballen al vanaf de kabouters en sommigen zijn er nog maar een paar jaar 

bij. Kortom, een gevarieerd team. 13 kinderen, elk met zijn/haar eigen interesses en kwaliteiten, maar allemaal 

met hetzelfde, gemeenschappelijke doel: lekker voetballen! Natuurlijk willen ze graag doelpunten maken, 

wedstrijden winnen en als het even kan ook nog kampioen worden, maar het plezier staat toch echt voorop.
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Tekst: Jan Herman Hoekman en Bert Kroes

M
ijn naam is Jan Herman Hoekman, ben 38 jaar 

en ben werkzaam als dierverzorger bij Handel-

shuis Schuttert in Ommen. Ik ben in de F-pupil-

len begonnen met voetballen bij SVN’69. Onge-

veer tot de D-pupillen heb ik op het veld gevoetbald. Daarna 

ben ik even tijdelijk gestopt. Rond mijn 20e vroeg Bert of ik 

ook in de zaal wilde komen voetballen en vanaf toen ben 

ik daar vrijwel iedere woensdagavond te vinden. Er wordt 

daar recreatief gevoetbald, maar het kan er ook behoorlijk 

fanatiek aan toe gaan. 

Zo nu en dan voetbal ik een toernooitje mee zoals het zo-

meravondvoetbal bij FC Meppel en bij het HH toernooi ben 

ik ook altijd aanwezig. Zo’n 7 jaar geleden vroeg SVN'69 of 

ik een jeugdgroepje in de zaal wilde trainen omdat er on-

voldoende trainers waren. Ik ben daar begonnen met de 

F-3 pupillen te trainen. Daarna ben ik als trainer doorge-

gaan met training geven op het veld. Verschillende teams 

heb ik inmiddels getraind. 5 jaar geleden heb ik een pupil-

len trainerscursus gedaan bij de KNVB. Dat was heel leer-

zaam. Het leuke aan leiding geven aan een team is dat 

je ziet dat de spelers zich ontwikkelen. Zo probeer ik de 

spelers beter te maken en het beste uit het team te halen. 

KAMPIOENSCHAP

Mijn naam is Bert Kroes, ben 49 jaar en melkveehouder. Ne-

gen jaar geleden ben ik voor het eerst gevraagd om wat voor 

SVN'69 te kunnen betekenen. Onze zoon Jorrit speelde op dat 

moment in een E-team waar het seizoen al begonnen was 

maar nog behoefte was aan een coach. Dat beviel goed. Het 

seizoen daarop werd ik gevraagd om in de jeugdcommissie 

plaats te nemen als technisch commissie lid voor de jeugd. 

Dit viel niet altijd mee, maar de sfeer in de commissie was 

geweldig. Vorig jaar ben ik daar na 7 jaar mee gestopt. 

Omdat ik in de technische commissie zat, vond ik het ver-

standig om ook op het veld te staan. Zo heb ik gedurende 8 
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jaar verschillende teams getraind en ook gecoacht. 

Hoogtepunt was samen met Jeroen Bouwknegt en mijn 

broer Jan als technische staf van JO15-2 het kampioen-

schap najaar 2018. Zelf heb ik ongeveer 10 jaar in de zaal 

gevoetbald, daarna een aantal jaren bij de 40+ en inmid-

dels voornamelijk in de zaal. Wanneer het voor mij moge-

lijk is voetbal ik een wedstrijdje mee bij 7 x 7 en doen we al 

een aantal jaren met een groepje mee met zomeravond-

voetbal in Meppel. 

Mijn jeugdcarrière ging tot aan de B-junioren, ben toen  

gestopt maar ik kan zeggen dat daarna toch wel ongeveer 

20 jaar voetballen bijgekomen is. Het is leuk dat onze zoon 

Jorrit nog steeds voetbalt en inmiddels met het 1e mee-

traint en voetbalt. Hopelijk kunnen we daar ook nog lang 

van genieten. 

Samen met de jeugd proberen we er een leuk seizoen van 

te maken. Voetbal is een sport, en het is onze hobby. We 

gaan dan ook ons best doen om dit over te brengen. Dus 

dat betekent bewegen en functioneren in een team om sa-

men tot een goed resultaat te komen. ●

EXTRA GEMOTIVEERD IN DE 1E KLASSE
'VOETBAL IS SPORT EN ONZE HOBBY'
Dit seizoen mogen wij, Jan Herman Hoekman en Bert Kroes JO15 trainen en begeleiden. We doen dit samen met 

onze staigaire Hidde van Scheijen. Voor ons is het bijzonder dat wij als neven na jaren verschillende teams 

getraind en /of gecoacht te hebben dit jaar voor het eerst een team samen kunnen doen. Zelf voetballen we al 

jaren samen in de zaal en trekken we buiten het voetbal ook regelmatig met elkaar op. We zullen ons voorstellen.

JO15

JO17-1

Tekst: Jan Schuurhuis

J
O17-1 speelt sinds dit voorjaar 1e klasse na in het na-

jaar 2019 kampioen te zijn geworden, maar hebben 

dus in die klasse nog niet veel wedstrijden mogen 

spelen door de Corona. Alle spelers en staf zijn dan 

ook extra gemotiveerd om te kunnen laten zien dat ze ook 

in de 1e klasse thuis horen. Ze zijn in ieder geval de beker 

al goed begonnen met een 3-0 winst. 

Er wordt hard getraind, grote opkomst (100%) en Eddie is 

druk doende om het team te leren kennen na jaren het 2e 

elftal te hebben getraind. We hopen er een mooi seizoen 

van te maken met veel inzet en passie, waarbij we wel 

bewust de huidige coronamaatregelen en -protocollen in 

acht nemen tijdens onze thuis en uitwedstrijden.●

Ook dit jaar mag ik weer (trotse) teamleider zijn van dit mooie elftal. Samen met trainer/coach Eddie Wiltinge en 

Remko Schra gaan we weer proberen een mooi vervolg te geven aan het helaas te vroeg afgelopen vorige seizoen. 
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Mijn naam is Edwin Vos, al 32 jaar betrokken bij SVN’69. Mijn jeugdvoetbal jaren heb ik doorgebracht in 

Wanneperveen bij Oranje-Zwart maar vanaf mijn 18e voetbal(de) ik bij SVN'69. Met weemoed denk ik aan de 

mooie jaren waarin we met het 1e elftal van de 6e naar de 3e klasse promoveerden. Maar ook aan mijn laatste 

voetbaljaren bij de 40+ op dinsdagavond. Sinds vorig jaar ben ik gestopt met actief voetballen.

 

Tekst: Edwin Vos

I
k ben coach van JO17-2. Samen met Jan Kroes (leider) 

en de 2 trainers Max ten Wolde en Bryan Bentum pro-

beren we er een mooi seizoen van te maken. JO17-2 is 

een erg leuk (goed voetballend) team met enthousias-

te spelers. Uiteraard zullen we ons uiterste best doen de 

wedstrijden te winnen. 

Maar het belangrijkste is veel te leren, met enthousias-

me en plezier te voetballen in een team waarbij iedereen 

evenveel meetelt. ●

'HET BELANGRIJKSTE IS VEEL 
LEREN, ENTHOUSIASME EN PLEZIER'

JO17-2
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