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Het betekende ook veel voor de ouders, zij mochten im-

mers niet kijken naar het plezier van hun kinderen tijdens 

trainingen of op later moment het niet bijwonen van de 

wedstrijden

De maand juli is inmiddels aangebroken, een fors aantal 

versoepelingen rondom corona worden inmiddels inge-

voerd, maar het voetbalseizoen is over. Onze velden zijn 

gesloten vanwege onderhoud. Het is goed om in onze pre-

sentatiegids stil te staan wat we de afgelopen maanden 

wel hebben kunnen doen. Verder willen we graag delen 

wat we vanaf het komende seizoen gaan ondernemen om 

SVN'69 verder te ontwikkelen in samenwerking met de an-

dere sportverenigingen op sportpark Tussenboerslanden. 

DE KANTINE

Eind 2020 hebben we het besluit genomen om het onder-

houd van de kantine stevig onder handen te nemen. On-

ze kantinebeheerder Dinus besloot om zijn functie neer te 

leggen na een zeer lange periode, waarvoor SVN'69 hem 

overigens zeer erkentelijk is. Dit maakte het ook noodza-

kelijk om de organisatie en bedrijfsvoering van de kantine 

onder de loep te nemen. Waarin kan onze kantine bijdra-

gen in relatie tot het doel van SVN'69: een vitale sportver-

eniging waar de sportieve ontwikkeling van jeugdigen cen-

traal staat maar vooral ook ruimte is voor plezier?

De nadruk in de samenleving ligt steeds meer op gezond-

heid en beïnvloeding van gezond gedrag mede door het 

juiste aanbod in de kantines van sportverenigingen, de wij-

ze waarop met elkaar wordt omgegaan, maar ook de aan-

dacht voor bijvoorbeeld duurzaamheid. 

Een voetbalclub is onderdeel van de samenleving en 

draagt als zodanig ook een verantwoordelijkheid voor de 

'GEEN TECHNISCHE KENNIS MAAR WEL 
VEEL RUIME BESTUURLIJKE ERVARING' 
SVN'69 wil door sport inwoners van Nijeveen verbinden waarbij de gezamenlijke prestatie belangrijk is, maar het 

kunnen meedoen de basis vormt. Laagdrempelig en bereikbaar.

M
ijn naam is Hans van Scheijen, ik ben ge-

trouwd met Karlijn. Wij hebben drie kinderen 

Floor, Anouk en Hidde. Hidde speelt op dit mo-

ment bij SVN'69 in team JO19-1 en is ook actief 

als trainer/coach. Wij wonen aan de Dorpsstraat in het wit-

te huis tegenover de hervormde kerk. In het dagelijks leven 

werk ik in de gezondheidszorg, ben ik lid van serviceclub 

Lions en ben ik betrokken bij de politiek in Drenthe. 

Tot december was ik voorzitter van de jeugdcommissie 

van SVN'69 en eerder een aantal jaren betrokken als be-

geleider bij het voetbalteam van Hidde. Ik realiseerde mij 

destijds als ouder dat een voetbalclub als SVN'69 niet zon-

der vrijwilligers kan om de jeugd daadwerkelijk de moge-

lijkheid te bieden om te sporten. Dus heb ik mij aangemeld 

om, waar nodig en gevraagd, een bijdrage te leveren aan 

de doelstelling van SVN'69. Het heeft mij leuke ervaringen 

opgeleverd die mij uiteindelijk hebben overtuigd in de keu-

ze die ik nu heb gemaakt om voorzitter te worden. 

VOORZITTERSCHAP

Over de vraag of ik voorzitter zou willen zijn van SVN'69 

heb ik wel even moeten nadenken. Ik ben een leek als het 

gaat om de technische kennis van het voetbalspel, maar 

heb wel ruime bestuurlijke ervaring. Daaraan had, zo werd 

mij verteld, de vereniging behoefte. Dat heeft mij ertoe ge-

bracht om het voorzitterschap in te willen vullen maar niet 

alleen. 

Ik heb Menno Schipper, actief betrokken als trainer bij 

SVN'69, gevraagd samen met mij het voorzitterschap in 

te vullen. We hebben afgesproken dat ik het gezicht naar 

buiten zal zijn en zorg voor de bestuurlijke invulling. Menno 

zal met name de inhoudelijk kant van het voetbal voor zijn 

rekening nemen en is ook de verbinding met de trainers 

en verzorgers. Op deze manier is het voorzitterschap naar 

mijn mening in balans en is er aandacht voor de verschil-

lende kanten van onze vereniging. 

VRIJWILLIGERS

Ook hebben we in de afgelopen periode afscheid geno-

men van een aantal vrijwilligers die na veel jaren van inzet 

de keuze hebben gemaakt hun vrije tijd anders in te vullen. 

Middels deze plaats wil ik aan hen daarvoor mijn erkente-

lijkheid en grote waardering uitspreken. 

Dit betekent natuurlijk ook dat wij nu op zoek zijn naar een 

aantal nieuwe vrijwilligers die op de verschillende onderde-

len een bijdrage willen leveren. Daarbij spelen persoonlijke 

interesses en mogelijkheden natuurlijk altijd een grote rol. 

Het gaat om activiteiten in de kantine, tijdens wedstrijden, 

onderhoudsploeg, in de jeugdcommissie of betrokken wor-

den bij het hoofdbestuur of activiteiten die maar één keer 

per jaar voorkomen zoals een toernooi. 

Wij organiseren daarvoor, indien daar behoefte aan is, een 

'snuffelstage'. Geïnteresseerden kunnen in de praktijk dan 

ervaren wat van hen wordt verwacht maar ook op welke 

wijze een bepaalde taak inpasbaar gemaakt kan worden in 

de persoonlijke mogelijkheden. 

BEPERKINGEN EN KANSEN

Vanaf december 2020 ben ik dus gestart als voorzitter van 

SVN'69, een start te midden van de nodige coronabeper-

kingen. Een belangrijk punt was het zoeken naar mogelijk-

heden om onze voetbalvereniging gezond te houden, maar 

ook om binnen de geldende beperkingen kansen te zien 

door het organiseren van trainingen en kleine wedstrijden. 

Het vroeg van alle trainers en vrijwilligers creativiteit om 

soms af te wijken van de bestaande principes. 

Voorzitter Hans van Scheijen
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we graag zo houden. Het gaat natuurlijk in eerste instan-

tie om de mogelijkheden om te trainen en te voetballen 

met daarnaast de noodzakelijke randvoorwaarden. Daar-

om heeft het bestuur besloten om te zoeken naar een al-

ternatieve oplossing voor de geschetste problemen. Een 

oplossing voor de komende jaren en zo mogelijk op kor-

te termijn. 

Ook proberen we met de oplossing de overlast vanaf het 

achtergelegen strandje te beperken. Het open karakter van 

SVN'69 maakt dat het eenvoudig is om ons sportcomplex 

te betreden en dat regelmatig vernielingen worden aan-

getroffen en afval bij de dug-outs wordt achtergelaten. In 

nauwe samenspraak met de gebruikers gaan we in over-

leg met het bedrijfsleven om te komen tot haalbare- maar 

vooral functionele oplossingen. Prioriteit daarbij is invulling 

van de materiaalopslag voor de komende winterperiode.

NIEUWE START VAN EEN VROUWENTEAM

Vorig seizoen voetbalden onze vrouwen in Meppel bij MSC, 

nadat in de eerste periode van vrouwenvoetbal bij SVN'69 

leidde tot het terugtrekken van het team uit de competitie.

Een paar maanden geleden werd het hoofdbestuur aan-

genaam verrast door de vraag om opnieuw met een vrou-
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lokale jeugd om gebruik te maken van de mogelijkheid om 

laagdrempelig aan sportbeoefening te doen. Verder kan 

een kantine natuurlijk niet functioneren zonder de inzet 

van vrijwilligers maar daar hoort ook een actieve betrok-

kenheid van het hoofdbestuur bij. Dat was eerder anders 

geregeld door onder andere de wijze waarop de kantine 

georganiseerd was. De kantine is immers van ons allemaal 

en speelt een belangrijke rol bij de gastvrijheid richting be-

zoekers en het faciliteren van de voetbalteams. 

In deze presentatiegids is een mooie bijdrage opgenomen 

waarin een weerslag is te lezen over de vele renovatie- 

activiteiten met evenzovele vrijwilligers. Daarin zal ook na-

der ingegaan worden op de wijze waarop de kantine met 

behulp van kantinecommissieleden en andere vrijwilligers 

georganiseerd zal gaan worden.

UITBOUW VAN DE ACCOMMODATIE

Voor de corona-uitbraak hebben we in het hoofdbestuur 

gesproken over de mogelijkheid om de accommodatie te 

vergroten en een mogelijkheid te realiseren voor het opber-

gen van de materialen. Vooral de kwaliteit van de ruimtes 

voor materialen laat sterk te wensen over. Zo zijn de ruim-

tes van de materialen vochtig en qua temperatuur niet in te 

regelen met de nodige negatieve consequenties voor het 

materiaal. Ook is er te weinig ruimte voor de materialen van 

de kantine en het onderhoud.

Maar omdat corona, behalve een sportieve beperking, ook 

veel onzekerheid met zich meebrengt heeft het bestuur 

besloten om een voorgenomen nieuwbouw uit te stellen. 

Dit hangt natuurlijk samen met de verdere ontwikkeling van 

de club, zoals groei aantal leden. 

Wij hebben in de afgelopen periode niet heel veel opzeg-

gingen gehad, maar we zijn ook niet gegroeid dus is het 

van belang ook te kijken naar de inkomsten. 

SVN'69 is een gezonde voetbalvereniging en dat willen 

wenteam te starten. Door de eerdere ervaring heeft het 

hoofdbestuur wel eerst een gesprek gevoerd met een de-

legatie van het beoogde vrouwenteam om vast te stellen of 

deze vraag een stevige basis had. 

Prachtig hoe dit gesprek verliep en vooral mooi hoe graag 

het team wilde voetballen bij SVN'69. 'Wij wonen in Nijeveen 

en daarom willen wij ook voetballen bij SVN'69.'

De teamsamenstelling ziet er goed uit met voldoende team-

leden, de voetbalkleding ligt nog op de plank dus de basis is 

aanwezig. De komende maanden zal gewerkt worden aan 

de organisatie van de trainingen (trainer) en begeleiding.  

Het team stelt zich in deze presentatiegids zelf voor.

SPORTVERENIGINGEN

Sportpark Tussenboerslanden kent meerdere gebruikers: 

DOS'46, NTC, Skeelerclub en SVN'69. In de afgelopen perio-

de hebben deze verengingen elkaar opgezocht met oog op 

de coronabeperkingen en het zoeken naar mogelijkheden 

om samen activiteiten te ontwikkelen. Tijdens deze afstem-

ming werden ervaringen met elkaar gedeeld en acties op 

elkaar afgestemd. Door deze gesprekken hebben we vast-

gesteld dat het van belang is om elkaar meer op te zoeken. 

We zijn immers eerder aanvullend dan concurrent van el-

kaar. We hebben in ieder geval een gezamenlijk belang en 

dat zijn de inwoners van Nijeveen.

Met de komst van Nieuwveenselanden en de gesprekken 

met de gemeente Meppel over het accommodatiebeleid 

binnen en buiten ontstaan nieuwe kansen. Daarom heb-

ben de sportverenigingen elkaar opgezocht om te onder-

zoeken hoe wij aankijken tegen het beleid van de gemeen-

te en wat onze behoeften zijn. Bij deze gesprekken worden 

ook de scholen op hun verzoek betrokken. Wat kunnen we 

door gezamenlijke inzet versterken? Hoe kunnen we een 

positie creëren die bijdraagt aan een invloed en effectieve 

besluitvorming? Hoe zetten we Sportpark Tussenboerslan-

den op de kaart?

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Zo terugkijkend bruist het bij onze voetbalclub en hebben 

we de nodige uitdagingen. De ontwikkelingen geven ener-

gie maar vragen ook de nodige creativiteit en inzet van alle 

leden. Aan het einde van 2021 organiseren we de uitgestel-

de Algemene Leden Vergadering zodat we ons kunnen pre-

senteren als bestuur, nadat we daarvoor de formele goed-

keuring hebben ontvangen. Door de coronabeperkingen 

was het tot op heden niet mogelijk om een fysieke verga-

dering te organiseren. De ALV biedt ook de mogelijkheid om 

kennis te maken, bij te praten en ervaringen uit wisselen. Ik 

hoop, samen met de andere bestuursleden, veel leden te 

mogen ontmoeten. Want als dat het geval is hebben we op 

het punt van corona een belangrijke stap voorwaarts gezet 

en mogen we weer een bijeenkomst organiseren.

Op dit moment is de ontwikkeling omtrent corona nog niet 

zo positief. Laten we hopen dat we het komende seizoen 

weer wekelijks kunnen genieten van onze voetbalteams op 

de velden hier en elders. De beste ambassadeurs zijn on-

ze leden zelf, er is altijd plaats voor nieuwe leden en vrijwil-

ligers die betrokken willen zijn bij SVN'69. ●

Bestuur aan het vergaderen
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Bed en Breakfast
BIJ ONS OP 20

Nijeveense Bovenboer 20
www.bijonsop20.nl
info@bijonsop20.nl
+31 (0) 6 22215460
+31 (0) 6 10542844

STUKADOORSWERKEN.NL

Nijeveen / Meppel  -  (0522) 25 47 25  -  boersmastukadoorswerken.nl

PRESENTEREN Of PRESTEREN
Daar is tie dan, een gloednieuwe presentatiegids. Altijd weer een moment om naar uit te zien. Omdat je weet: het 

gaat weer beginnen! Een nieuw seizoen, met nieuwe kansen en nieuwe prijzen. Maar: zullen we elkaar nog wel 

herkennen na zo’n heftig coronajaar? Hoe dan ook: we verlangen er naar om met elkaar 'de wei in te gaan'.

Tekst: Hans de Vries

M
aar hoe doe je dat? Zijn we het immers niet al 

lang verleerd? Hoe het is om een doelpunt te 

maken of juist om er een te voorkomen? 

Aan de andere kant: we hebben ook net een 

Europees Kampioenschap achter de rug. Met prachtige 

wedstrijden met de nodige hoogstandjes. Die zou je als 

speler of speelster van zo’n hechte dorpsclub best tot de 

jouwe willen maken.

En bovendien: je hoeft, zoals op het EK, je er niet mee be-

zig te houden of het nu al dan niet goed is om de regen-

boogvlag op het sportpark te hijsen. Omdat je wel weet 

dat iedereen daar gewoon welkom is. Dan is het mooi te 

beseffen dat je precies zoals je bent lid mag zijn van een 

ambitieuze dorpsclub waarbij presteren niet altijd het al-

lerbelangrijkste is. Waarbij je ook wel eens een knallende 

misser mag maken waarvan je dan weer kunt leren om 

het later beter te doen. 

Good old Johan Cruijff zei het destijds al: Je gaat het pas 

zien als je het door hebt. Daarvoor is een goede trainer 

nodig. Iemand die je bijbrengt dat er eerst iets moet ge-

beuren voordat er iets gebeurt, een ander citaat van deze 

onvergetelijke voetbalicoon.

Graag wens ik alle spelende leden een inspirerende 

coach toe: dan ga je je presenteren zoals je bent en komt 

de prestatie als vanzelf! ●
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SVN’69: EEN VERENIGING 
OM TROTS OP TE ZIJN!
Een eerste seizoen staat voor een hoofdtrainer vaak in het teken van het leren kennen van de club. Dat 

kennismaken liep dit seizoen iets anders dan normaal. Maar hoofdtrainer David Leeuw heeft onze club al aardig 

leren kennen en hoopt komend seizoen hier een vervolg aan te geven. Een terugblik van David op de afgelopen 

periode bij de onze club en een blik vooruit op het komende seizoen.

Tekst: David Leeuw

H
et seizoen begon voor ons met een klein suc-

ces. Voor het eerst sinds jaren waren wij in de 

beker door naar de volgende ronde. In deze ron-

de moesten wij het in een uitwedstrijd opnemen 

tegen hoofdklasser Flevo Boys. Helaas is die wedstrijd 

niet meer gespeeld. 

Na vier competitiewedstrijden kwam het seizoen tot een 

einde door corona. Weliswaar stonden we onderaan, 

maar we hadden al wel tegen drie top-vijf ploegen ge-

speeld waaronder twee echte titelkandidaten. De stand 

op de ranglijst was zeker geen afspiegeling van de ont-

wikkeling die we als team op dat moment al hadden door-

gemaakt. Het team werd snel beter in het als één team 

verdedigen, omschakelen en aanvallen. De wijze waar-

op wij wilden verdedigen en aanvallen werd steeds beter 

zichtbaar. Jammer dat dit proces tot stilstand kwam.

Als A-selectie hebben wij niet stilgezeten tijdens coro-

na. Vanaf het moment dat het weer mocht, hebben wij 

in kleine groepjes getraind. We speelden allerlei voetbal-

spelletjes in vaste groepen van vier, waar het om winnen 

en verliezen ging. Vooral het samenkomen en samen be-

zig zijn na een periode zonder voetbal was erg belang-

rijk. Tussendoor hebben we individueel getraind en later 

mochten wij weer in groepjes starten. 

De ‘oudjes’ moesten echter apart trainen. Deze 26+ spe-

lers werden met leuke oefeningen vermaakt onder be-

geleiding van assistent-trainer Niels Keizer. De opkomst 

was, ondanks de situatie, heel goed te noemen. Al met al 

een periode waar flexibiliteit, creativiteit en organisatie-

vermogen werd gevraagd van de technische staf.

TALENTEN

Uiteindelijk mochten we weer met de gehele selectie  

samentrainen. Een deel van het tweede elftal en een aan-

tal JO17 sloot aan bij de trainingen. Ook speelden we re-

gelmatig onderlinge wedstrijden. Het was heel leuk om 

wedstrijden te spelen, maar vooral ook nuttig om kennis 

te maken met de talenten van de club. Een echte wed-

strijd tegen DESZ 2 met publiek was een mooie afsluiting 

van het seizoen. Een wedstrijd waar ook de talenten van 

JO17 hun opwachting hebben gemaakt. De jeugd heeft de 

toekomst en wat dat betreft ziet de toekomst er goed uit!

Het komende seizoen wordt loodzwaar. De kwaliteit van 

de teams in de competitie is wederom toegenomen. Fu-

sieclubs Ommen en DVC Dedemsvaart maken een nieuwe 

start in onze klasse en hebben een ruime keuze aan goe-

de spelers. De topploegen vv Hoogeveen, Klazienaveen 

en SV Nieuwleusen gaan wederom voor de titel. Ik denk 

dat SC Lutten en ZZVV het ‘linkerrijtje’ compleet gaan ma-

ken. Wij gaan alle zeilen bijzetten om ons rechtstreeks te 

handhaven in deze klasse.

Onze selectie voor 2021-2022 kent een aantal mutaties. 

Dennis, Xander en Mischa zijn gestopt.  Met name het 

wegvallen van onze aanvoerder Dennis in de laatste wed-

strijd tegen SC Lutten valt ons erg zwaar. Een enorme de-

ceptie toen bleek hoe groot de schade aan zijn kniege-

wricht en bovenbeen was. Duidelijk werd dat Dennis niet 

meer kan voetballen. Bovendien had hij een lange weg te 

gaan met operaties en vele uren aan revalidatie. Geluk-

kig heeft Dennis de meeste operaties achter de rug en 

maakt hij al flinke stappen vooruit. Zijn discipline en door-

zettingsvermogen gaan hem er weer bovenop krijgen. Zet 

hem op Dennis! 

Mischa gaat voetballen bij zijn vrienden in het derde elftal 

van Alcides. Xander stopt helemaal met voetballen.

'De jeugd heeft de toekomst en wat dat betreft  

ziet de toekomst er goed uit!'
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‘ Al ontbreekt er een doosje 
schroefjes in de boeken,  
dan valt het Countus nog op’

Als coöperatie staat Countus dichtbij klanten en midden in de maatschappij. We willen niet alleen 

ondernemers ontzorgen, maar ook bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt. Daarom is Countus  

al jaren trotse sponsor van SVN’69.

Als Nijeveense kent onze Gerdie Westenbrink de club van jongs af aan. Ze komt daar regelmatig klant  

René Bouwknegt tegen. Hij runt al 17 jaar een rietdekkersbedrijf. ‘Countus verzorgt de jaarrekening en aangiftes, 

maar we kunnen ook met andere vragen bij het kantoor terecht. Willen we bijvoorbeeld een kapschuur bouwen  

of een torenkraan aanschaffen? Dan overleggen we eerst met Countus over wat belastingtechnisch gezien  

handig is. Countus is ontzettend nauwkeurig en doet alles volgens de regels.’

Meer weten? Lees het volledige klantverhaal op onze website.

COUNTUS.NL/RIETDEKKER

Nieuw in de selectie zijn Farbod Feizi van DESZ en Alex 

Bertelink die in het verleden bij o.a. vv Wijthmen heeft 

gespeeld. Daarnaast gaan Mustafa Hussein, Gerben 

Hendriks, Martijn Hoekman en Warner Bouwknegt pro-

beren om vanuit het tweede elftal aan te haken bij de 

A-selectie.

ACTIVITEITEN

Dat SVN’69 meer is dan alleen een voetbalvereniging is 

mij het afgelopen seizoen heel erg duidelijk geworden. 

Omdat ik veel op de club was heb ik de verschillende acti-

viteiten gezien die zijn georganiseerd. Van Kaboutervoet-

bal, 4x4-toernooien, een wandelvierdaagse, body attack, 

looptrainingen, een bootcamp bij DOS’46 tot Piet Pingel 

die tijdens het sinterklaasfeest langs kwam. Allemaal ac-

tiviteiten waar het samen komen en plezier beleven met 

elkaar belangrijker is dan winnen. Ook mooi om te zien 

dat de oudere jeugd zo betrokken is bij activiteiten van de 

jongere jeugd.

Het clubhuis heeft een flinke opfrisbeurt gekregen. De 

vele uren die de vrijwilligers erin hebben gestoken heeft 

geleid tot een heel mooi resultaat.  

Ook de onderhoudsploeg die bijna elke vrijdag bezig was 

met het sportpark zijn voorbeelden van samen de schou-

ders eronder zetten om de club een beetje mooier te ma-

ken. Koesteren, aanmoedigen en vooral trots op zijn! Ik 

hoop jullie straks allemaal weer langs de lijn of in het club-

huis te zien en te spreken. ●
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Rembrandtstraat 38 Nijeveen 0522-491864 jan@onsnijeveen.nl

Voor de totale verzorging van uw evenement 
vanaf 50 tot .... personen

bedrijfsfeesten, dorpsfeesten, familiefeesten

Kijk voor meer info op www.cateringbusscher.nl
of bel/mail voor een vrijblijvende offerte

Rogier Eenkhoorn, Harm 

Jaap Knol, Aico Nijboer, 

Marcel van Dijk en  

Harro Knol

DE VERNIEUWDE TC VAN SVN'69
Afgelopen jaar is binnen de vereniging achter de schermen een vernieuwde uitgebreide TC in het leven geroepen, 

sommigen van jullie weten wie er tegenwoordig in de TC zitten, sommigen niet. Daarom stel ik de (ver)nieuwde TC 

graag aan jullie voor. Hoe ziet de TC er uit, wat doen wij voor jullie en voor wie zijn wij er? Hopelijk wordt het door 

het lezen van deze introductie duidelijk.

Tekst: Marcel van Dijk 

V
oor velen is het gezicht van de TC Jan Knol. Jan 

heeft dit vele jaren gedaan, maar met ingang van 

dit seizoen ermee gestopt. Uiteraard willen we 

Jan danken voor zijn inzet voor onze vereniging. 

We hebben besloten een TC op te zetten waar alle spe-

lende leden/teams op één of andere manier in vertegen-

woordigd zijn. Zo hebben afgevaardigden van de senioren-

teams zitting genomen in de TC. Harm-Jaap Knol namens 

het eerste elftal, Aico Nijboer namens het tweede elftal, 

Harro Knol/Marcel van Dijk namens het derde elftal en Ro-

gier Eenkhoorn namens de jeugd. Helaas is er dit seizoen 

geen tweede elftal i.v.m. te weinig spelers. Dat weerhoudt 

ons er zeker niet van een afgevaardigde van het tweede 

elftal in de TC te behouden. Uiteraard doen we er alles aan 

het seizoen 2022-2023 dit wel weer voor elkaar te krijgen 

want we kennen allemaal het belang van het tweede elftal.

Vanuit de TC heb ik, Marcel van Dijk, ook zitting genomen in 

het hoofdbestuur om alle voetbaltechnische zaken hierin 

te bespreken. Rogier Eenkhoorn heeft ook zitting in jeugd-

bestuur om de lopende zaken vanuit de jeugd te beharti-

gen in de TC.

WAT DE TC DOET EN VOOR WIE?

Eigenlijk alles wat met voetbalzaken te maken heeft. Denk 

hierbij aan indelingen maken voor de senioren teams, trai-

ners aanstellen van de senioren, in contact staan (via het

hoofdbestuur) met de gemeente over de velden etc. etc. 

Wat wij vooral ook zijn is benaderbaar voor jullie! Heb je 

vragen of loop je ergens anders mee rond benader ons, 

maak het bespreekbaar dan kunnen we kijken hoe we tot 

een gezamenlijke oplossing kunnen komen. Het moge dui-

delijk zijn dat de TC er voor alle spelers, speelsters jong en 

oud is. Normaliter is er alle zaterdagen wel iemand van de 

TC op het sportpark aanwezig, tref je ons niet en wil je toch 

wat vragen dan kun je ons ook altijd mailen: tc@svn69.nl

Ik wens jullie allemaal een mooie zomer en hopelijk tref-

fen we elkaar in het nieuwe seizoen op een bruisend sport-

park.●
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Tekst: Menno Schipper

D
e teleurstelling toen we toch weer beperkt wer-

den in onze mogelijkheden, toen er een streep 

ging door de wedstrijden en alle andere leuke 

dingen en toen we al (video)bellend een alter-

natief programma op poten moesten zetten. Niet gemak-

kelijk. Ook niet vanwege de nieuwe gezichten en rollen 

binnen de jeugdcommissie. 

De tevredenheid toen we merkten dat de onderlinge wed-

strijdjes voor heel veel jeugd een welkome afwisseling 

vormden op de normale trainingen. De trots vanwege het 

enthousiasme en de creativiteit van onze trainers en lei-

ders en de manier waarop onze stagiairs Hidde, Floris en 

Marc de 4x4-toernooitjes uit de grond stamp-

ten. En natuurlijk de blijdschap toen we aan 

het eind van het seizoen toch nog echte wed-

strijden konden spelen voor de regiocup. Bij de laatste 

wedstrijd mocht zelfs publiek aanwezig zijn. Eigenlijk de 

normaalste zaak van de wereld, maar in deze tijd de kers 

op de taart.

De dankbaarheid overheerst echter. Vandaar dit dank-

woord: Bedankt trainers, leiders en andere vrijwilligers 

voor jullie creativiteit en inzet. Bedankt ouders/verzorgers, 

dat jullie ons het vertrouwen gaven om dit rare seizoen 

vorm te geven en natuurlijk vooral bedankt jeugdspelers 

voor jullie enthousiasme en jullie positiviteit. Samen heb-

ben jullie ervoor gezorgd dat het afgelopen seizoen, on-

danks alles, toch een leuk seizoen is geworden, waar we 

met een goed gevoel op terug kunnen kijken!

En het seizoen 2021/2022? Dat gaan we als jeugdcommis-

sie, met weer een paar nieuwe gezichten, natuurlijk weer 

vol energie en enthousiasme tegemoet. Jullie ook toch? ●
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Ook voor de jeugdcommissie was het een jaar van uitersten en van veel verschillende emoties. Eerst de hoop en 

het vertrouwen dat het seizoen 2020/2021 een ‘normaal’ seizoen zou worden. Lekker trainen, gewoon wedstijden 

spelen en leuke clubactiviteiten organiseren. 

U bent van harte welkom in onze showroom. Er is 
altijd iemand aanwezig die uw vragen over zonne-
energie kan beantwoorden. 
De koffi  e staat voor u klaar!

Wij kunnen in onze showroom vrijblijvend 
zonnepanelen ‘LIVE’ intekenen op uw woning.

DÉ SPECIALIST IN ZONNE-ENERGIE

Wilt u zeker zijn dat een 
van onze adviseurs tijd voor 
u heeft bel ons dan van te 
voren: 
0521 - 76 40 12 

Meer informatie vindt u op:
www.bespaarpartner.nl

Roomweg 5 te Tuk
info@bespaarpartner.nl

Openingstijden:
Maandag                       13:00 - 17:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag    08:30 - 17:00 uur
Zaterdag                        09:00 - 14:00 uur

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

w
w

w
.svn69.nlVoor maar € 6,- per jaar

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!

Kolderveense 
Bovenboer 15, 
7948 LT  Nijeveen
johanhuisman@kpnplanet.nl 
mobiel: 06 - 29367393

bestrating -- bouwwerkzaamheden -- machinist

NIEUW SEIZOEN, NIEUWE GEZICHTEN

V.l.n.r. Jeen Nijmeijer, Carla de Boer, 
Jeanien Faber, Bram van den Heuvel 
en Menno Schipper
Onderste foto: Melanie Rietman
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Ervaart u al 
een zorgeloze droogstand?
Maak kennis met TheTransitionCompany, part of VisscherHolland. Gericht 
op de droogstand van melkkoeien tot de eerste 100 dagen na het afkalven.
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Tekst: Hidde van Scheijen

H
et was een heel bijzonder jaar door corona. De 

stage was anders dan verwacht. Ondanks dat 

heb ik toch heel veel dingen kunnen doen om mij 

zo verder te ontwikkelen als trainer/coach. De trai-

ners waar ik mee mocht samenwerken waren Bert en Jan 

Herman. Ik heb enorm veel van hen kunnen leren, vooral op 

het vlak van kijken als trainer en niet als speler. Omdat je 

zelf een voetballer bent is resultaat het allerbelangrijkste, 

maar als trainer zie je dat helemaal niet zo, het gaat dan 

juist om het proces dat de spelers afleggen en als die ge-

haald worden kun je eigenlijk al heel tevreden zijn. 

OBSERVEREN

Dit jaar moest ik verschillende opdrachten doen voor 

school. Zo heb ik trainers geobserveerd, dit was enorm 

leerzaam omdat je je normaal gesproken focust op de 

spelers en niet op de trainers, zo kwam je er achter dat er 

heel veel manieren zijn van trainen geven. 

Tijdens een tussentijdse vergadering hebben we bedacht 

om een 4X4-toernooi te organiseren elke laatste zaterdag 

van de maand. Samen met Floris, Marc, Menno en Jennet 

hebben we deze taak op ons genomen. 

We hebben hier een heel plan voor gemaakt en dit was nog 

best wel lastig. De eerste keer was nog onwennig, we had-

den veel coaches voor de teams, een paar trainers en spe-

lers van JO17-1 hebben meegeholpen. Dat was fijn, zo kon-

den wij ons focussen op de organisatie. Het is heel goed 

verlopen, natuurlijk waren er nog wel een paar verbeter-

punten, maar dat heb je altijd na de eerste keer. Na wat 

aanpassingen liep het de tweede keer al een stuk beter en 

werd het een geslaagde dag.  

De derde keer was het samen met de afsluitende dag. De 

penaltybokaal en pupil van het jaar kwamen er ook nog bij. 

Ondanks dat het meer werd was de voorbereiding goed en 

was het ook een geslaagde afsluitende dag.

Dit heb ik gedaan tijdens mijn stage en wat me bij is ge-

bleven. Volgend jaar ga ik weer stagelopen bij SVN'69 

daar heb ik nu al onwijs veel zin in. ●

ALS TRAINER GAAT HET JUIST OM HET  
PROCES WAT DE SPELERS AFLEGGEN
Mijn naam is Hidde van Scheijen, 17 jaar oud. Ik doe de opleiding Sport en Bewegen op Landstede.  Dit jaar heb ik 

stage gelopen bij SVN’69 JO15 als trainer.
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Tekst: Wilma Lensen-Seine

I
n de gids van vorig jaar kwam het woord corona in heel 

veel stukjes voor. Het coronaprotocol werd samenge-

steld. Alles lag ineens stil; geen competitie meer, geen 

trainingen meer, geen eieren zoeken met Pasen, de 

kantine ging compleet dicht, geen NK Kubb, geen afslui-

tende familiedag... Het ging ook over het ooit weer versoe-

pelen van coronamaatregelen, stapje voor stapje. 

Tussen de regels door lazen we verdriet over wat (nog) 

niet mocht. Maar er was ook hoop, want we dachten al-

lemaal bij de uitgave van de vorige gids dat we de goe-

de kant weer opgingen! Maar helaas. Inmiddels kennen we 

het vervolg: in het derde kwartaal van vorig jaar sloeg de 

coronapandemie keihard terug. Waren we vorig voorjaar 

dan zo naïef? Nou nee, dat denk ik niet hoor. Deskundigen 

waarschuwden immers al voor een tweede besmettings-

golf (en een aantal mensen die azijn drinken 's morgens in 

plaats van koffie wisten zeker dat die er niet zou komen). 

De ziekenhuizen puilden uit als een warme zonnige terras-

middag vol bier en bitterballen, maar Nederland houdt haar 

blik weer op de toekomst gericht en blijft optimistisch.

Onderschatten we corona opnieuw? Krijgen we corona Del-

ta annex 3.0? Zeggen we straks in april 2022 weer: Griezel-

grutjes, een jaar geleden dachten we óók al dat het bijna 

In de aanloop voor een nieuwe presentatiegids pak ik er altijd nog een aantal 'oude' gidsen van voorgaande jaren 

bij. Beetje nostalgisch natuurlijk, ook een beetje voor de inspiratie, maar vooral; wat schrijven we dit jaar? Vorig 

jaar zijn we met onze presentatiegids in de prijzen gevallen bij de verkiezing van de Gulden Gids Award 2020 – 

2021. Maar liefst de 3e prijs! Het is geen doel op zich, maar wel een leuke bijkomstigheid als we weer in de buurt 

kunnen komen van dit podium. 

klaar was? Dat is onwaarschijnlijk. De experts die vorig jaar 

de tweede golf voorspelden, zien nu dat we het virus gaan 

terugdringen, vooral doordat steeds meer mensen zijn ge-

vaccineerd. De nieuwe hoop heeft een rationele basis!

GEDACHTEN

Eerste gedachte: Hebben jullie nu ook zo'n zin in bier en 

bitterballen? Tweede gedachte: kunnen we écht niet ieder-

een verplichten te vaccineren?? Frankrijk is al om. Sinds 

eind juli 2021 komen volwassenen alleen nog bij biosco-

pen, pretparken en grote evenementen binnen als ze met 

hun "pass sanitaire" kunnen aantonen dat ze geen corona- 

risico vormen. Dat heeft niks met een toiletpas te maken, 

dat wil zeggen: dat ze gevaccineerd zijn, negatief getest 

of recent ziek ten gevolge van corona zijn geweest. Derde 

gedachte: dit gaat gewoon goed komen, want ook al kon 

de competitie niet meer hervat worden, vanaf 26 juni 2021 

mocht de sport weer verder versoepelen. Toen werden de 

vierde en vijfde stap in het openingsplan van de overheid 

gezet. 

En op het moment van het schrijven van dit stuk zijn de 

speeldagenkalenders voor het amateurvoetbal van het 

seizoen 2021-2022 alweer bekend. De tweede en derde di-

visie van het amateurvoetbal beginnen komend seizoen in 

het weekeinde van 21 en 22 augustus 2021. De hoofdklas-

se mannen begint een weekend later op 28 en 29 augus-

tus. De meeste reguliere competities gaan van start in het 

weekend van 25 en 26 september 2021. 

Rutte zegt dat het plan is, om halverwege september de 

maatregelen zoals de anderhalve meter, los te laten. Het le-

ven is bezig, zij het nog altijd een beetje voorzichtig met de 

rem erop, om zich in al zijn levendigheid weer op te richten. 

Je zag de vakantiedrukte onder meer terug op de goedge-

vulde terrassen en vakantiefoto's stonden in grote getalen 

HOOPVOL EN OPTIMISTISCH IS ONZE   BLIK WEER OP DE TOEKOMST GERICHT
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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!

weer op Facebook. Eruit en weg met die benauwdheid leek 

het wel, maar toch ook nog wel weer wat onwennig. Hier 

en daar voelde het misschien ook wel een beetje als min-

der vanzelfsprekend. 

Maar kom op, de blik op optimisme, want het grootste 

sportevenement ter wereld is toch ook eigenlijk best pri-

ma verlopen? Weliswaar met quarantaine beperkingen 

en wie heeft niet gedacht dat de Olympische Spelen niet 

door zouden gaan of dat ze het einde niet zouden halen? 

Niet dus! En dat geeft hoop! Voetballen, volksport bij uit-

stek, heeft zich ondertussen in de betaalde tak ook weer 

gepresenteerd. Internationaal trokken PSV en Feyenoord al 

flink aan de bel met goede prestaties. En de rest van het 

betaald voetbal is ook gestart. Allemaal bemoedigend. Het 

(voetbal)leven wordt weer normaler! 

SPONSOREN

Wat deden we dan het afgelopen jaar als sponsorcommis-

sie? Want ook wij hadden tijd nodig om hieraan te wennen. 

Wat we deden en waar we blij van werden konden we niet 

meer doen. Het moest anders. En dat gebeurde! Natuurlijk 

zijn we als club ook inkomsten misgelopen door de coro-

namaatregelen. 

De angst dat corona grote gaten zou slaan in het spon-

sorbestand van onze club bleek gelukkig ongegrond. Een 

groot dank je wel is dan ook wel op zijn plaats, want nu het 

licht aan het einde van de tunnel opdoemt kunnen we met 

een gerust hart vaststellen dat op het gebied van sponso-

ring geen nadelige gevolgen zijn. 

We hebben een fijne, trouwe en loyale groep van sponso-

ren. Iedereen heeft zijn bijdrage voor het afgelopen jaar vol-

daan en daar waar het even niet lukte hebben we nauw 

contact gehad en zijn we er ook uitgekomen. Het zegt veel 

over SVN'69 en de mensen die bij onze club betrokken zijn. 

Sponsorinkomsten zijn een belangrijke geldbron voor elke 

vereniging. Zonder sponsoring zouden we veel zaken die 

vanzelfsprekend zijn niet kunnen doen. Daarom heeft het 

veel aandacht nodig. 

Wat deden we nog meer? Zoveel mogelijk online content 

delen van onze sponsoren. We hebben op onze social me-

diakanalen opgeroepen om zoveel mogelijk "koop lokaal" te 

kopen bij onze sponsoren. Aandacht was best lastig in een 

tijd dat elkaar fysiek ontmoeten uit den boze was, maar we 

maakten eind november "hart onder de riem"-pakketjes 

voor onze sponsoren. Hapje, sapje, nootje, chocolaatje en 

een kort briefje. En we brachten deze persoonlijk rond. Het 

werd enorm gewaardeerd! 

BLIJVEN LACHEN

Op het moment van schrijven schijnt er een lekker zon-

netje, het is half augustus. Het zou perfect zijn om het 

seizoen met zulk weer te beginnen. Langs de lijn, met 

een drankje bijvoorbeeld. (En dan bedoel ik niet dat gele 

naar paarden-mieg ogende Mexicaanse bier met die, te-

genwoordig, beladen naam…) Een slecht bruggetje mis-

schien aangezien we bij corona natuurlijk aan heel ande-

re zaken denken. Maar we moeten vooral ook wel blijven 

lachen hoor. 

Vanuit de sponsorcommissie willen wij nogmaals onze 

sponsoren bedanken. Bij SVN'69 hebben we het altijd over 

onze trouwe leden en onze trouwe sponsoren en dat is, 

blijkt ook nu weer eens, niet voor niets. En juist in deze tijd 

merken we weer hoe goed de relatie met onze sponsoren 

is. Geen opzeggingen, nagenoeg geen uitstel van bijdra-

gen, we gaan gewoon door!

Daarom bij deze grote complimenten en dank voor al onze 

sponsoren! Laten wij als leden van onze mooie vereniging 

ook zoveel mogelijk nog proberen terug te doen voor onze 

sponsoren. Dat doen we met zijn allen natuurlijk al, maar 

laat dit vooral nog even belangrijk blijven! ●
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ZELFS DE HOOFDTRAINER GAF  ONS EEN GASTTRAINING
Tekst: Menno Schipper

A
lle wedstrijden in de poulefase overtuigend en 

met ruime cijfers gewonnen. Drie wedstrijden, 

negen punten en door!! Het enige minpuntje was 

de blessure van Joost, die hem een paar weken 

aan de kant zou houden. Dat konden we slecht gebruiken, 

ook omdat Mats nog herstellende was van een polsbreuk. 

Hij trainde alweer zoveel mogelijk mee, maar kon nog niet 

meedoen aan de wedstrijden. We hadden maar 13 spelers 

in de selectie. Dan wordt de spoeling aardig dun. Maar 

ja, ‘elk nadeel heeft zijn voordeel’ zullen we maar zeggen. 

Het betekende ook meer speeltijd voor de rest en indien 

nodig konden we vaak wel een beroep doen op JO15. 

De eerste wedstrijd in de competitie ging nog verloren, 

maar we pakten de draad weer op in de tweede wedstrijd 

en die wonnen we ruim. Als beloning hiervoor mochten we 

nog een wedstrijdje presentatiegids-rondbrengen doen. 

Wie gewonnen heeft weten we niet, maar bijna het hele 

dorp heeft ervan meegeprofiteerd. Helaas brak onze smalle 

selectie ons op voor de derde competitiewedstrijd en kon-

den we geen volledig team op de been brengen. Afzeggen 

dus en later maar inhalen. Inhalen is er echter nooit meer 

van gekomen. Half oktober werd de competitie stilgelegd.

Gelukkig konden we blijven trainen en dat deden we ook 

dapper. Bijna geen afzeggingen en vol enthousiasme. De 

jeugdcommissie kwam al snel met een schema voor on-

derlinge wedstrijden, zodat we ook op de zaterdagen aan 

de bak konden. Zelfs David Leeuw, de trainer van het eerste 

elftal, was bereid om een gasttraining te geven. Hoe gaaf is 

dat! Tijdens deze training werden we verrast door de jeugd-

commissie. Julian was uitgeroepen tot pupil van het jaar 

van het afgelopen seizoen en kreeg zijn prijs uitgereikt!

GEWELDIG DORP

Hoewel we blij waren dat we konden blijven trainen en we 

gretig gebruik maakten van de mogelijkheid om onderlin-
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Soms lopen dingen niet helemaal zoals je bedacht of gehoopt had. We begonnen nog wel zo mooi. Na een lastige 

oefenwedstrijd, voor een aantal spelers de eerste wedstrijd op groot veld, vlogen we uit de startblokken in de beker. 

ge wedstrijdjes te spelen, waren we na een tijdje wel eens 

toe aan wat anders. Maar wat? Toen bleek maar weer dat 

we in een geweldig dorp wonen! Hoe mooi is het om te zien 

dat mensen die eigenlijk niets met SVN'69 te maken heb-

ben, hun vrije tijd op willen offeren om ons bezig te houden. 

Eerst Johan ten Kate, die ons een intensieve looptraining 

voorschotelde op het strandje en in het Van der Woudepark. 

En later konden we ons bij onze buren van DOS’46 uitleven, 

toen Emiel Katoele ons trakteerde op een bootcamp waar je 

u tegen zegt. Geweldig!

Al deze activiteiten en het enthousiasme van de jongens en 

meiden zorgden ervoor dat we tot diep in december door-

getraind hebben en dat we na een winterstop van iets meer 

dan een week in de eerste week van januari alweer op het 

veld stonden. Eerst alleen met reguliere trainingen maar la-

ter was daar weer Johan ten Kate, die ons dit keer aan het 

werk zette met een Zweeds loopspel. Daarnaast waren er 

de 4x4-toernooien. Super georganiseerd door Hidde, Marc 

en (onze) Floris. Een leuke en welkome afwisseling op de 

normale trainingen.

TEAMUITJE

Gedurende het seizoen werd JO13-1G, ondanks alle beper-

kingen, steeds meer een team en kwam ook steeds va-

ker de vraag of we niet samen een teamuitje konden gaan 

doen. Helaas was er niet veel open en waren de mogelijk-

heden beperkt, maar gelukkig was het in april dan toch 

zover. Na ’s morgens eerst nog een pittige body-attack-les 

door Monique en Amber Schra gingen we ’s middags met 

zijn allen op pad voor een potje oud-hollands klootschie-

ten (gewonnen door Rean, Lieke, Anouk en Daan O.) afge-

sloten met een heerlijke patatmaaltijd! 

En toen, na nog een paar weken van alleen maar trainen 

en onderlinge wedstrijdjes (zelfs de ‘afsluitende dag’ was 
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0522 - 461 187
info@dereest.nl WWW.DEREEST.NLRoelof Brinkstraat 12

7951 DW Staphorst

Wilt u echt  
opvallen?
• vormgeving en opmaak 

• direct mail 

• druk- en printwerk 

• groot formaat print 

• auto- en gevelbelettering 

• kleding 

• promotieartikelen 

• handling

Kampioenselftal

Avondvierdaagse

al geweest) mochten we eindelijk nog aan de bak. De Re-

giocup ging door! Vier wedstrijden tegen echte tegen-

standers, van andere verenigingen, in andere plaatsen.        

Wat een genot! En wat een geluk dat we flink doorge-

traind hadden. We waren er helemaal klaar voor om nog 

even flink te knallen. Wat een groei hebben onze spelers 

in dit rare seizoen doorgemaakt. Niet alleen individueel, 

maar ook als team. En dat hebben onze tegenstanders 

geweten. Lees de wedstrijdverslagen maar eens terug op 

de website of ons eigen Twitteraccount... De eerste drie 

wedstrijden gewonnen en nog overtuigend ook. 

AVONDVIERDAAGSE

Tussen de wedstrijden door leek het het team een goed 

idee om nog even de avondvierdaagse te gaan lopen. In 

eigen omgeving vier avonden 10 kilometer lopen met bijna 

het hele team. Supergezellig en natuurlijk met een echte 

medaille aan het einde. En dat vlak voor de kampioens-

wedstrijd. Twee dagen later speelden we namelijk de laat-

ste wedstrijd van de Regiocup. Maar gelukkig stond dat 

een mooi slot niet in de weg. Ook de kampioenswedstrijd 

werd, met 4-10, gewonnen, zodat we als afsluiting van 

een raar, maar mooi seizoen alsnog een feestje konden 

vieren. Gelukkig met publiek en  met een rondje door het 

dorp op de platte kar.  Geweldig om mee te maken!

Natuurlijk hopen wij ook op een ‘normaal’ seizoen in het ko-

mende jaar, maar ondanks alles en dankzij SVN’69, jeugd-

commissie, spelers, begeleiding, ouders en vele anderen 

hebben we toch genoten van het seizoen 2020/2021 en 

hadden we het stiekem niet willen missen. ●

Het seizoen van SVN’69 JO13-1G. 

Staand vlnr: Menno Schipper (leider), Jogchum 

Snoek, Lieke Drost, Daan Adolf, Joost Nijmeijer, 

Mats Westenbrink, Daan Oudshoorn,  

Floris Dijkhuizen (stagiair). 

Zittend vlnr: Lynn Beerta, Julian Faber,  

Rean ter Horst, Lars Punt en Anouk Schipper. 

Liggend: Mark Oosterhuis
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Tekst: Fenneke Knol

D
e formule slaat aan en al snel is het weekend te 

kort om aan de vraag te voldoen. Nemo breidt 

daarop het team, aantal locaties, diensten en 

lesdagen en -tijden steeds verder uit en de enor-

me groei zorgt ervoor dat Nemo zeven dagen per week 

ABC-lessen, turbolessen en zwemvaardigheidslessen 

aanbiedt. 

INKOMEN NAAR 0 EURO

In maart 2020 staat ineens alles stil, Covid 19 slaat om 

zich heen. Er mag niet meer gezwommen worden en alle 

zwemlessen moeten stopgezet worden. 

Omdat er geen vervangende activiteiten mogelijk zijn, 

wordt er weinig tot geen omzet gedraaid. Lange tijd is 

onzeker of er aanspraak kan worden gemaakt op tege-

moetkoming in de vaste lasten en de personeelskosten. 

Voor de zwemschool ligt de prioriteit (allereerst) bij het 

op de hoogte houden van alle leden. Het behouden van 

eerlijk en duidelijk contact is volgens Willemijn erg be-

langrijk in deze onzekere tijd. De positieve manier van 

communiceren, zorgt voor vertrouwen, ook al kan nie-

mand in een glazen bol kijken.     

In deze periode wordt getracht het personeel zoveel mo-

gelijk aan het werk te houden. Er was tijd voor achter-

stallige klussen, maar er werden ook digitale momenten 

georganiseerd om vakinhoudelijk bezig te zijn. 

METEEN WEER AAN

Vanaf juni worden de coronamaatregelen enigszins ver-

soepeld en zijn er weer mogelijkheden. Er is sprake van 

een wachtlijst en er zijn veel kinderen die een tijdlang 

geen zwemles gehad hebben. Veel tijd om na te denken 

en voorbereidingen te treffen is er dus niet en het per-

soneel van de zwemschool staat meteen weer aan. Het 

protocol verandert met regelmaat en ook nu is de con-

nectie met ouders het allerbelangrijkst. Het personeel is 

erg welwillend en bereid om meer te werken. Er worden 

zwemlessen aangeboden op zondagochtend en vrij-

dagavond en er zijn voorschoolse lessen. Iedereen loopt 

een stap harder om dit te realiseren. Tevens worden er 

‘opfrislessen’ gerealiseerd voor zowel kinderen zonder 

als met diploma, want de lockdown is voor velen een 

aanslag op vaardigheid en conditie geweest. 

BLIJVENDE VERANDERINGEN?

De coronamaatregelen hebben veel veranderingen met 

zich meegebracht en gezorgd voor spannende tijden, 

Willemijn Spijkerman van zwemschool NemoSponsor zwemschool Nemo wil positief communiceren, dat zorgt voor vertrouwen 

DE PASSIE DRUIPT ERAF
In 2012 startten Raymond en Willemijn Spijkerman samen hun eigen zwemschool. Met een aanpak waarbij kleine 

groepjes van maximaal acht of negen kinderen, steeds dezelfde zweminstructeur, persoonlijke aandacht en 

speelse werkvormen centraal staan, onderscheidt zwemschool Nemo zich van het standaardaanbod.

maar boden ook nieuwe inzichten en 

mogelijkheden. Kijklessen zijn nog niet 

mogelijk, maar bij de zwemlessen wor-

den hulpouders ingeschakeld. Dit zorgt 

niet alleen voor meer rust bij het bad, 

maar ook voor veiligheid (meerogen-

principe) en betrokkenheid. Daarnaast 

kunnen ouders met enige regelmaat 

hun eigen kind zien zwemmen en kan 

de zwemleraar een terugkoppeling ge-

ven. Zo snijdt het mes aan twee kanten. 

POSITIEF RESULTAAT

Het onderhouden van contact met ou-

ders, het aanbieden van opfrislessen, 

extra zwemmogelijkheden en het feit 

dat het personeel van zwemschool 

Nemo werkte volgens het motto: ‘sa-

men de schouders eronder’ resulteer-

de in veel nieuwe aanmeldingen. Een 

onvermijdelijk gevolg is de groei van de 

wachtlijst. Mocht je willen inschrijven bij 

Zwemschool Nemo, dan is het verstan-

dig om je kind vroegtijdig aan te melden.

ZEEMEERMINZWEMMEN

Inmiddels zijn de andere doelgroepen, 

het zeemeerminzwemmen en peuter-

zwemmen, ook weer gestart. Omdat 

veel (jonge) kinderen lange tijd niet heb-

ben kunnen zwemmen, groeit het animo 

voor deze doelgroepen. 

Het blijkt erg zinvol om samen met je 

peuter de spetterpretlessen te volgen, 

zodat hij of zij al een mooie basis heeft 
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bij de start van de zwemlessen en vertrouwd is met het 

water. 

Het zwemmen als een zeemeermin, met een monovin en 

een staart, vinden veel jongens en meiden een geweldi-

ge ervaring. En behalve het plezier dat er aan te beleven 

valt, is het zwemtechnisch ook nog eens heel goed voor 

je veiligheid en vaardigheid. Zwemschool Nemo biedt 

naast zwemlessen de mogelijkheid voor het behalen 

van drie diploma’s in het zeemeerminzwemmen, voor ie-

dereen die beschikt over een A- en B-diploma. Voor het 

behalen van een diploma staan vier lessen. Dus wil je 

nog vaardiger worden en je als een echte zeemeermin in 

het water voelen, geef je dan op voor het zeemeermin-

zwemmen. Deze unieke lessen zijn alleen te volgen bij 

zwembad Beulaeke Haven in Wanneperveen.

WAT DEDEN ZE WEL

Zwemschool Nemo liet zich niet klein krijgen door Co-

vid 19. Al stond alles stil, waren het spannende tijden en 

deden de maatregelen en veranderende protocollen een 

beroep op de flexibiliteit en het doorzettingsvermogen 

van het zwemschoolpersoneel, ze zetten hun schou-

ders eronder en gingen niet bij de pakken neerzitten. 

Zwemschool Nemo streeft naar kwaliteit en een onbe-

zorgde zwemtijd voor ouder en kind, ook in een tijd vol 

uitdagingen! ●

 

Burgemeester Haitsmalaan 20

7948 AE Nijeveen • Telefoon 0522 491261

Naast onze werkzaamheden kunt u bij de VDK Groep terecht voor al uw 
energievraagstukken, installatiewerkzaamheden, elektrawerkzaamheden, 

beveiligingstechniek, schilderwerk en projectinrichting.

Wij zijn de spécialist voor een fris 
en een gezond binnenklimaat. 
Ook voor service en onderhoud 
voor bedrijven en particulieren.

HELUTO.NL

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)

WIJ MAKEN VAN
ZWEMMEN EEN ABC-TJE

SPELENDERWIJS LEREN

MEER INFO? zwemschoolnemo.nl PERSOONLIJK CONTACT? 038 - 458 19 92 / info@zwemschoolnemo.nl

VEILIG EN VERTROUWD!
Bij ons zal je kind zich snel veilig en vertrouwd voelen door: 

Kleine groepjes (max. 8 kinderen)

Dezelfde zweminstructeur

Persoonlijk volgsysteem

Speelse werkvormen

Waarom Zwemschool Nemo?

LOCATIES 
IN MEPPEL, 

ZWARTSLUIS,
WANNEPERVEEN

EN STEENWIJK

https://clubs.deventrade.com/nl/svn-69

CLUBKLEDING TE KOOP
VIA ONZE WEBSITE

Hoofdstraat 31 • 7941 AB Meppel • tel. 0522 215 340
info@vriendbraltensport.nl • www.vriendbraltensport.nl
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Ik ben Farbod Feizi, ik ben 21 jaar en woonachtig in Zwartsluis 

samen met mijn moeder waar ik mantelzorger voor ben. 

Voorheen heb ik zo'n 11 jaar bij DESZ gevoetbald in Zwartsluis 

met een tussenjaartje bij Meppel/Alcides waar ik o.a. met Joost 

Kampherbeek heb gespeeld. 

Tekst: Farbod Feizi

V
anaf maart dit jaar heb ik goed contact gehad met Harm 

Jaap en David over een eventuele overstap naar SVN'69 

en na een aantal trainingen en gesprekken heb ik beslo-

ten om deze uitdaging aan te gaan. 

Mijn doel voor dit jaar is om een basisplaats te veroveren, een be-

langrijke rol te hebben in het team en zeker te handhaven in de 3e 

klasse met deze ploeg.  Mijn posities zijn aanvallende of controle-

rende middenvelder. ●

Ik ben Alex Bertelink. Ik ben 26 jaar en ik werk in de 

autobranche/car-detailing. Ik voetbal al sinds mijn 7e jaar. 

En altijd met veel plezier.  Voorheen voetbalde ik bij WVF, 

CSV'28 en vv Wijthem.

Tekst: Alex Bertelink

S
inds kort woon ik in Meppel, aangezien ik de reistijd 

van 25 minuten te lang vond, heb ik besloten dat ik 

dichter bij huis wilde gaan voetballen. En omdat ik 

Mustafa al kende heb ik voor SVN'69 gekozen. 

De laatste 2 jaar speelde ik bij VV Wijthem. Helaas was ik het 

laatste jaar geblesseerd en heb ik weinig kunnen spelen. Mijn 

positie is linksback, maar eigenlijk kan ik op alle posities wel 

spelen. Ik hoop vooral veel plezier te hebben in het voetballen 

in een leuk team. ●

Container huren?
Bestel via onze webshop: 

www.containeroosterhuis.nl
Container huren?

Bestel via onze webshop: 
www.containeroosterhuis.nl

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

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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VV Hoogeveen

Gem. Sportpark

Sportveldenweg 1 | 7902 NX Hoogeveen

0528-265786 | www.vvhoogeveen.nl

FC Klazienaveen

Sportpark De Planeet

Planeet 4 7891 | CP Klazienaveen

0591-313097 |klazienaveen.nl

SC Lutten

Sportpark De Kei

Knappersveldweg 1B | 7776 PB Slagharen

0523-682250 | www.sclutten.nl

SV Nieuwleusen

Sportpark Het Klaverblad

Kon. Julianalaan 8, 7711 KK Nieuwleusen

 0529-483194 | www.svnieuwleusen.nl

FC Ommen

Sportpark Westbroek

Sportlaan 2 | 7732 AB Ommen

0529-452800 | www.fcommen.nl

SVN'69

Sportpark 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

SSA DVC Dedemsvaartt

Sportpark De Boekweit

Sportlaan 13 | 7701 VP Dedemsvaartt

0523-612976 | www.svDedemsvaartt.nl

Fit Boys

Sportpark Noord-West

Eursingerweg 14 | 9411 BB Beilen

0593-540276 | www.fitboys.nl

Holl.veld

Sportpark De Oosthoek

Schoonhovenweg 1A | 7913 XH Holl.veld

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

Holl.veld

Hoogeveen

Klazienaveen

Koekange

Balkbrug
Coevorden

Lutten

Ommen

Zuidwolde

Dedemsvaart

Bovensmilde

Nieuwleusen

25 sep Avereest - Ommen
 Lutten SC - SVN'69
 ZZVV - Vitesse'63
 CSVC - Hoogeveen
 Dedemsvaart - Fit Boys
 Klazienaveen - Nieuwleusen
 Holl.veld - BSVV

02 okt SVN'69 - CSVC
 Fit Boys - Holl.veld
 BSVV - Avereest
 Vitesse'63 - Klazienaveen
 Ommen - Lutten SC
 Hoogeveen - ZZVV
 Nieuwleusen - Dedemsvaart

09 okt Avereest - Holl.veld
 Lutten SC - BSVV
 ZZVV - Dedemsvaart
 CSVC - Nieuwleusen
 Klazienaveen - Fit Boys
 Vitesse'63 - Ommen
 Hoogeveen - SVN'69

16 okt Dedemsvaart - Lutten SC
 Holl.veld - Klazienaveen
 SVN'69 - Vitesse'63
 Fit Boys - Avereest
 BSVV - Hoogeveen
 Ommen - CSVC
 Nieuwleusen - ZZVV

23 okt Lutten SC - Fit Boys
 ZZVV - Holl.veld
 CSVC - BSVV
 Klazienaveen - Avereest
 SVN'69 - Ommen
 Vitesse'63 - Dedemsvaart
 Hoogeveen - Nieuwleusen

30 okt Avereest - ZZVV
 CSVC - Klazienaveen
 Dedemsvaart - BSVV
 Holl.veld - Lutten SC
 Fit Boys - SVN'69
 Ommen - Hoogeveen
 Nieuwleusen - Vitesse'63

06 nov Lutten SC - Avereest
 ZZVV - CSVC
 SVN'69 - Nieuwleusen
 BSVV - Klazienaveen
 Vitesse'63 - Holl.veld
 Ommen - Fit Boys
 Hoogeveen - Dedemsvaart

20 nov Avereest - Hoogeveen
 Dedemsvaart - Ommen
 Klazienaveen - ZZVV
 Holl.veld - CSVC
 Fit Boys - Vitesse'63
 BSVV - SVN'69
 Nieuwleusen - Lutten SC

27 nov ZZVV - Lutten SC
 CSVC - Dedemsvaart
 SVN'69 - Klazienaveen
 Vitesse'63 - Avereest
 Ommen - BSVV
 Hoogeveen - Fit Boys
 Nieuwleusen - Holl.veld

04 dec BSVV - Nieuwleusen
 Fit Boys - ZZVV
 Holl.veld - Ommen
 Avereest - CSVC
 Lutten SC - Vitesse'63
 Klazienaveen - Hoogeveen
 Dedemsvaart - SVN'69

11 dec CSVC - Fit Boys
 Hoogeveen - Lutten SC
 Klazienaveen - Dedemsvaart
 Nieuwleusen - Avereest  
  SVN'69 - Holl.veld
 Vitesse'63 - BSVV  
  ZZVV -  Ommen

22 jan Avereest - SVN'69
 Lutten SC - CSVC
 Holl.veld - Dedemsvaart
 Fit Boys - Nieuwleusen
 BSVV - ZZVV
 Vitesse'63 - Hoogeveen
 Ommen - Klazienaveen

29  jan CSVC - Vitesse'63
 Dedemsvaart - Avereest
 Klazienaveen - Lutten SC
 Holl.veld - Hoogeveen
 SVN'69 - ZZVV
 Fit Boys - BSVV
 Nieuwleusen - Ommen

05 feb Avereest - Klazienaveen
 Lutten SC - Dedemsvaart
 ZZVV - Nieuwleusen
 BSVV - Holl.veld
 Vitesse'63 - Fit Boys
 Ommen - SVN'69
 Hoogeveen - CSVC

12 feb Avereest - Lutten SC
 CSVC - SVN'69
 Dedemsvaart - ZZVV
 Klazienaveen - BSVV
 Holl.veld - Vitesse'63
 Fit Boys - Ommen
 Nieuwleusen - Hoogeveen

05 mrt Lutten SC - Holl.veld
 ZZVV - Klazienaveen
 SVN'69 - Fit Boys
 BSVV - CSVC
 Vitesse'63 - Nieuwleusen
 Ommen - Dedemsvaart
 Hoogeveen - Avereest

12 mrt Avereest - BSVV
 CSVC - Ommen
 Dedemsvaart - Hoogeveen
 Klazienaveen - Vitesse'63
 Holl.veld - ZZVV
 Fit Boys - Lutten SC
 Nieuwleusen - SVN'69

19 mrt ZZVV - Avereest
 SVN'69 - Lutten SC
 BSVV - Dedemsvaart
 Vitesse'63 - CSVC
 Ommen - Holl.veld
 Hoogeveen - Klazienaveen
 Nieuwleuse - Fit Boys

26 mrt Lutten SC - Nieuwleusen
 CSVC - ZZVV
 Dedemsvaart - Klazienaveen
 Holl.veld - Avereest
 SVN'69 - BSVV
 Fit Boys - Hoogeveen
 Ommenv - Vitesse'63

02 apr Avereest - Dedemsvaart
 ZZVV - Fit Boys
 Klazienaveen - Holl.veld
 BSVV - Lutten SC
 Vitesse'63 - SVN'69
 Hoogeveen - Ommen
 Nieuwleusen - CSVC

09 apr Lutten SC - Klazienaveen
 ZZVV - BSVV
 CSVC - Avereest
 Dedemsvaart - Vitesse'63
 Holl.veld - Fit Boys
 SVN'69 - Hoogeveen
 Ommen - Nieuwleusen

23 apr Avereest - Nieuwleusen
 Lutten SC - ZZVV
 Dedemsvaart - Holl.veld
 Klazienaveen - SVN'69
 Fit Boys - CSVC
 BSVV - Ommen
 Hoogeveen - Vitesse'63

30 apr CSVC - Holl.veld
 SVN'69 - Avereest
 Fit Boys - Dedemsvaart
 Vitesse'63 - Lutten SC
 Ommen - ZZVV
 Hoogeveen - BSVV
 Nieuwleusen - Klazienaveen

14 mei Avereest - Fit Boys
 Lutten SC - Hoogeveen
 ZZVV - SVN'69
 Dedemsvaart - CSVC
 Klazienaveen - Ommen
 Holl.veld - Nieuwleusen
 BSVV - Vitesse'63

21 mei CSVC - Lutten SC
 SVN'69 - Dedemsvaart
 Fit Boys - Klazienaveen
 Vitesse'63 - ZZVV
 Ommen - Avereest
 Hoogeveen - Holl.veld
 Nieuwleusen - BSVV

28 mei Avereest - Vitesse'63
 Lutten SC - Ommen
 ZZVV - Hoogeveen
 Dedemsvaart - Nieuwleusen
 Klazienaveen - CSVC
 Holl.veld - SVN'69
 BSVV - Fit Boys
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SELECTIE SEIZO EN 2021-2022 
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

Anton Bijker 
06-11-1974

Verdediger
Vanaf 2006-2007 

SVN'69 eigen jeugd
FC Meppel, Genemuiden, Staphorst

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

 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

Erwin Pit
02-11-1978

Keeperstrainer
Vanaf 2020-2021

Joost Kampherbeek
25-07-2000

Keeper
Vanaf 2020-2021

FC Meppel

Willem Spraakman
27-06-1955

Grensrechter
Vanaf 2021-2022

Niels Keizer 
04-03-1989

Staf
Vanaf 2019-2020 

Aico Nijboer
26-02-1987

Staf
Vanaf 2021-2022

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

Alex Bertelink
09-05-1995

Verdediger
Vanaf 2021-2022

CSV’28, WVF, Hoonhorst, 
Wijthmen

Gerben Hendriks
02-06-1997

Verdediger
Vanaf 2021-2022

SVN'69 eigen jeugd

Warner Bouwknegt
18-02-1996

Middenvelder
Vanaf 2021-2022

SVN'69 eigen jeugd
MSC

Wouter Miedema
24-01-2004

Keeper
Vanaf 2021-2022

SVN'69 eigen jeugd

Martijn Hoekman
31-10-1998

Verdediger
Vanaf 2021-2022

SVN'69 eigen jeugd

Mustafa Hussein
07-10-1996

Aanvaller
Vanaf 2021-2022

SVN'69 eigen jeugd
Alcides

Farbod Feizi
17-05-2000

Middenvelder
Vanaf 2021-2022
FC Meppel, DESZ

Roy Nijboer
26-02-1987

Staf
Vanaf 2021-2022
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Ik ben Floris Dijkhuizen en ik was afgelopen jaar stagiair bij SVN'69. Samen met Jeen Nijmeijer en Menno Schipper 

hebben wij de JO13-1G onder onze leiding genomen. Ik kijk terug op een mooi en succesvol seizoen waarbij we 

veel van elkaar geleerd hebben. 

Tekst: Floris Dijkhuizen

W
e hebben fanatiek doorgetraind en door 

het seizoen heen ook veel activiteiten ge-

daan. Zo hebben de spelers een bootcamp 

gedaan, de avondvierdaagse gelopen met 

het team, klootschieten en een zware work-out gedaan. 

De jeugd van SVN'69 heeft zeker niet stil gezeten. Er wer-

den elke zaterdag veel onderlinge partijen gespeeld en 

het fanatisme werd er niet minder op. 

Voor mijn stage heb ik samen met mijn mede-stagiaires 

Marc Corts en Hidde van Scheijen drie keer een 4x4-toer-

nooi georganiseerd. De hele jeugd van SVN'69 deed fa-

natiek mee en we kregen veel positieve reacties. Daarom 

wil ik graag van mijn kant ook alle spelers bedanken voor 

de goede inzet die ze hebben getoond tijdens onze toer-

nooien. Op deze manier hebben de spelers ons goed ge-

holpen met onze stages. 

KAMPIOEN

Na een heel seizoen trainen, trainen en nog eens trainen 

kwam er uiteindelijk nog een Regiocup. Wij hebben daar 

met de JO13-1G natuurlijk aan mee gedaan! We zagen een 

team staan dat voor elkaar klaarstond, elkaar beter maak-

ten en met elkaar veel plezier hadden in het veld. Met zo’n 

team kan je maar én resultaat halen: Kampioenschap! 

Ik heb ondanks de coronamaatregelen een ongelofelijk 

leuk voetbalseizoen gehad. Ik loop volgend jaar weer sta-

ge bij SVN'69 en ik kijk er heel erg naar uit! Ik wens ieder-

een bij SVN'69 aankomend seizoen heel veel plezier en 

succes! ●
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MET ZO'N TEAM KAMPIOEN WORDEN
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Tekst: Renate Bijker-Sondervan 

J
a en nu? Vanuit het hoofdbestuur wordt er contact 

opgenomen met de kantinecommissie. Trijntje Bij-

ker, Rick Keizer, Anouk en ik. Half november hadden 

we een online vergadering om de boel te bespreken. 

Wat komt die corona-ellende nu toch goed uit! Kantine is 

dicht dus er valt weinig te doen. Rick is van de woensdag-

avondploeg en heeft aangegeven dat die ploeg, zodra het 

weer kan, gewoon het werk oppakt en bij veranderingen 

horen we het wel. 

Ik heb de schoonmaakploeg en de dinsdagavondploeg ge-

polst en de meesten willen ook gewoon doorgaan. Dat is 

heel erg fijn natuurlijk! Tijdens het gesprek zijn we ook wel 

enigszins enthousiast als we merken dat er op zich niet 

veel hoeft te veranderen. Het is niet niks om iemand die 

ruim 40 jaar zijn ziel en zaligheid in een vereniging gestopt 

heeft te vervangen. Dinus had de boel altijd echt goed voor 

elkaar! Als vrijwilliger kwam je niks tekort, broodmaaltijden, 

feestjes, lunchpakketjes mee voor in de bus en wat al niet 

meer. Je weet gewoon, als Dinus het regelt gebeurt het 

goed. Verder geen druk voor een nieuwe kantinebeheerder 

hoor, totaal niet! (knipoog)

Eind december stuurt Jennet van Dijk mij een appje. Ze is al 

eens met Anouk met de voorraad bezig geweest en aan-

gezien de meeste koelkasten nu leeg zijn is het misschien 

een idee om die schoon te maken. Dankzij corona zat ik 

werkeloos thuis vanaf 15 december, dus dit kwam als ge-

roepen! 

REGELNEEF OF -NICHT

Tijdens het schoonmaken hebben we het uiteraard over de 

kantine, want ja… wat nu? Komt er een nieuwe beheerder? 

Wie wil alles op zich nemen? Eigenlijk kwamen we al vlot 

tot de conclusie dat waarschijnlijk niemand alles alleen kan 

oppakken. 

We moeten met commissies werken, voor elke avond een 

aanspreekpunt, een regelneef of -nicht en een paar die 

eindverantwoordelijk zijn. Komt vast wel goed, we heb-

ben nog tijd zat! Tijdens het schoonmaken van de koelkast 

kwamen we van alles tegen 'ow ligt dat daar? Huh? Wat is 

dit?' Goed, nieuw plan! Berging uitzoeken, schoonmaken, 

opruimen. 

Dat was het begin van een flinke opknap-, opfris- en poets-

beurt en eerlijk? Als we van te voren hadden geweten wat 

we allemaal zouden doen hadden we het uiteraard anders 

aangepakt. 

SAMEN GAAN WE ER EEN FANTASTISCH 
SEIZOEN VAN MAKEN

1 juni 2021, ik ben bij SVN'69 samen met Gerda Schipper 

aan de poets. Mijn telefoon gaat, Trijntje Bijker. Of ik mis-

schien een stuk wil typen over de kantine voor in de pre-

sentatiegids. Het mag best een lang stuk worden (ben dus 

nog lang niet uit getypt!) 

Eerst thuis mijn telefoon checken, wanneer belde Dinus 

mij? (je dacht toch niet dat ik daadwerkelijk datum en tijd-

stip had onthouden hè. Heb al moeite genoeg om vuilnis-

zakken mee te nemen uit de winkel als ik er speciaal voor 

naar toe ga!) Wanneer hadden we die vergadering? Wan-

neer gingen we de koelkasten schoonmaken? Ik wil de fei-

ten wel een beetje goed op een rijtje hebben natuurlijk. En 

wat hebben we allemaal gedaan vanaf december? Nou 

heb je even?

We begonnen met het plan om alles uit te zoeken, schoon-

maken, opruimen. De beide bergingen hadden we gedaan 

en toen was de spoelkeuken aan de beurt. Inmiddels had-

den we al een lijstje met klusjes gemaakt waarbij de onder-

houdsploeg nodig was. 

ONDERHOUDSPLOEG

Zeg je bij SVN'69 onderhoudsploeg, dan zeg je Gerald Brink-

man! Samen met Jan Bouwknegt (alias Jabo of de Snorre) 

een rondje kantine gedaan. Na ongeveer 10 jaar konden de 

muren in de kantine ook wel een likkie verf gebruiken en 

aangezien de boel nu plat lag konden we mooi wat achter-

stallig onderhoud wegwerken. Het kluslijstje werd een lijst. 

We hadden bedacht om in de spoelkeuken alles van de 

kant te trekken. zodat we alles echt eens goed schoon kon-

den maken. Ook daar had je, na zo’n 10 jaar gebruikt te zijn, 

hoekjes en plekjes waar je anders nooit bij kon. Deze kon-

den nu flink gepoetst worden. Wanneer alles van de kant 

getrokken was, ontdek je ook hoe smerig sommige dingen 

waren! Logisch na een lange tijd intensief gebruikt te zijn. 

Dus Trijntje, Jennet en ik aan de poets. Wastafel, vaatwas-

ser, afvoer, tegels. 

Toen het meeste klaar was en er alleen nog afgemonteerd 

moest worden gingen we verder naar de keuken. Tsja en 

daar hadden we plekken waarvan ik al wist dat we die 
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 'We kwamen al snel tot de conclusie dat niemand  

dit alles alleen kan oppakken'

Op 27 oktober 2020, rond 20.30 gaat mijn telefoon, Dinus. Ik neem op en er volgt een heel verhaal. Dinus stopt per 

direct als kantinebeheerder. Ik schrik ervan, hij zou per 1 april stoppen dus had dit niet zien aankomen. Een paar 

dagen later app ik Anouk Hoekman “en nu?”
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twee zaterdagen een mooi plafond gemaakt in de tankber-

ging. Alle leidingen en gaten netjes weggewerkt. Echt top! 

Inmiddels hadden we goedkeuring van het hoofdbestuur 

om in de kantine te gaan verven en sauzen. Eigenlijk zou-

den we alleen de muren sauzen en de rest niet want ja dat 

is best een kostenpost natuurlijk. Alleen… nu hebben we er 

wel de tijd en de mogelijkheid voor! Jabo is natuurlijk hart-

stikke druk dus meer dan het leveren van materiaal kan hij 

even niet. Wat fijn dat de gebroeders Aico en Roy Nijboer 

wel willen en kunnen helpen en wat hebben ze een werk 

verzet! 

Naast het sauzen van de muren hebben de gebroeders 

zich vooral gestort op de kozijnen, deurposten, plinten en 

de palen. Roel en Jan hebben wat schuurwerk gedaan, Jen-

net en ik de boel ontstoffen en de heren aan het schilderen. 

Ondertussen is mijn vader bezig geweest met elektradin-

gen. Er staat een andere computer in de bestuurskamer. 

Samen met Bart Knol de boxen een nieuwe plek gegeven, 

zodat we in het nieuwe seizoen weer kunnen dansen, zin-

gen en swingen met DJ Bart! Ook Koen Kooiker is geweest 

nooit schoongemaakt hadden, omdat je er simpelweg niet 

bij kon komen. Wat een pleuriswerk zeg!! De afzuigkap die 

boven de frituurpannen zit, frituurpannen zelf, gasfornuis, 

oven…. Teveel om op te noemen. Gelukkig hadden we hulp. 

Jan Noorman en Roel Tien hebben heel veel ontvet en voor-

werk gedaan! 

RVS-MAN VAN DE CLUB

Mijn vader (Henny Sondervan) en Sjaco Poppema kwamen 

ook helpen. De plank moest van de muur. Die zat blijkbaar 

vast met MacGyver lijm!! Met bloed, zweet en grof geweld 

wonnen Sjaco en Henny de strijd. Een paar tegels helaas 

niet. Roel en Jan kwamen weer om overal alle lijmresten 

af te bikken en te schuren en de tegels werden vervangen 

door mijn vader. Sommige tegels waren wat beschadigd 

en ja veel mooier werd het niet. Misschien is het een idee 

om een RVS-achterwand te monteren. Hygiënischer, mak-

kelijker schoon te maken en te houden en die lelijke tegels 

zijn verstopt! Goed, nieuw plan en een nieuwe hulp, Erwin 

Pit erbij gehaald. De RVS-man van de club! 

Ondertussen ging het poetsen, ontvetten en schrobben 

door. Kilo’s plakband trokken we overal vandaan en liters 

vet er tussenuit. Denk nou niet dat het dan al die tijd een 

smerige bende was, want dat is absoluut niet waar! Haal 

thuis maar eens een kast van de wand die er al jaren ge-

staan heeft, dan wil je niet weten wat je tegenkomt! 

De frituurpannen zijn, sinds ze in gebruik zijn, niet meer zo 

schoon geweest. Zo ontdekte ik ook dat het eigenlijk twee 

losse pannen zijn, beide in de kantine gezet en Roel en Jan 

zijn begonnen met de eerste bagger resten eruit te halen. 

Ook hier geldt dat dit resten zijn van jaren gebruik, op plek-

ken waar je normaal nooit bij komt! Sjaco zou het verde-

re soppen en ontvetten op zich nemen. En een tip van Sja-

co! Wanneer je met 1 frituurpan bezig bent, je die helemaal 

geschrobt hebt en er een sopje in wil gooien, je netjes het 

kraantje dicht draait zodat je sopje niet over de vloer gaat… 

kiep dan niet je sopje in de verkeerde pan! (met nog veel 

vet en een open kraantje).

De frituur- en kookkant waren bijna klaar toen de andere 

kant aan de beurt was. Ook daar de plank van de wand, 

deze zat niet met MacGyver lijm vast gelukkig. Wasbak 

van de kant, kitrandjes lossnijden en het aanrecht met de 

koelkasten kon ook aan de kant. 

En toen was het zeeppompje aan de beurt. Gerald wilde 

ons laten zien hoe het kwam dat hij zo nat was geworden. 

Wat bleek nou, zolang die zeeppomp aan de muur ge-

hangen heeft, zolang zat er 1 bevestigingsschroef dwars 

door de waterleiding! Het plugje kwam precies tegen de 

leiding aan maar de schroef ging er dwars doorheen, wa-

ter spoot door de keuken en wij hadden de grootste lol. 

Gelukkig was mijn poedeliwoepsie aanwezig (Lucas Bij-

ker) en zo handig als hij is, werd er materiaal geregeld en 

was dezelfde ochtend de leiding gemaakt.

ZELFGEBAKKEN TAART

Door corona was de kantine al heel lang dicht dus kon-

den we flink aan de bak. Maar ja, door corona konden we 

niet met te veel mensen samenwerken natuurlijk. Roel en 

Jan deden hun ding op de maandag- en/of dinsdagoch-

tend en wij op maandag- en dinsdagavond en de zater-

dagochtend. Zoveel mogelijk op verschillende plekken aan 

de poets en aan de klus in de kantine en dan wil het best 

op een verantwoorde manier. Elke zaterdag nam ik een zelf 

gebakken taart mee, aangezien ik nog steeds niet aan het 

werk mocht moest ik toch wat doen!

Terwijl wij druk aan het soppen en schrobben waren (en 

dweilen natuurlijk) werd er tussendoor nog een project ge-

daan. Een paar jongens van de onderhoudsploeg hebben in 

SVN'69-er ben je niet voor even,  

SVN'69-er ben jij je hele leven!!!
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service 
restyling 
spot-repair 
belettering
vervangend vervoer
bemiddeling verzekering 
e.e.a. ook voor motoren  

Marielle Schrotenboer 
Kolderveen 15

7948 NG Nijeveen
Tel.: +31 625197370

marielle.schrotenboer@ 
hotmail.com

info@marielle-icecream.nl

www.marielle-icecream.nl
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en heeft heel veel afplakwerk gedaan. Hadden wij net over-

al een ton aan plakband af gepeuterd, komt Koen de boel 

weer afplakken. Ohw en laten we de spijkers en schroefjes 

niet vergeten! Alle foto’s en andere dingen moesten natuur-

lijk van de muren af. Dan moesten we een torx schroeven-

draaier hebben, dan een kruiskop, of een platte, een inbus-

sleutel en dan weer een knijptang. Ook dit is natuurlijk van 

jaren herinneringen aan de muren. 

Vandaag is het 1 juli 2021, net vergadering gehad van de 

kantinecommissie. Hoe gaan we het allemaal doen het 

nieuwe seizoen? Moeten er nog mensen bij? Wie doet de 

bestellingen? Wie is eindverantwoordelijk? We gaan het 

samen doen! Als ik zie hoeveel werk we al gedaan hebben 

en hoeveel mensen al geholpen hebben! 

Jennet en ik die gesprekken hebben gevoerd met verte-

genwoordigers, nieuw koffieapparaat geregeld, waterko-

ker, opbergbakken en wat al niet meer. Trijntje die met haar 

Jemako kennis het schoonmaakwerk een stuk aangena-

mer heeft gemaakt voor ons. Gerda Schipper die heel wat 

uren aan het poetsen, dweilen, schrobben, ramen lappen 

en dweilen (of had ik dat al gezegd) is geweest. 

Inmiddels is de kantineruimte nu klaar. De aanbouw schiet 

mooi op nu en ook in de garderobe is al wat voorwerk ge-

daan. Voor het nieuwe seizoen staan de wc’s, bestuurska-

mer en het schoonmaakhok nog op de planning. Trijntje en 

ik zijn samen met Guus Altena aan het kijken naar nieuwe 

blouses voor het barpersoneel. En hoe leuk om te horen dat 

Loon- en grondverzetbedrijf Altena al zeker zo’n 40 jaar de 

sponsor is van de kleding van het kantinepersoneel!! 

SAMEN

Samen, samen gaan we dit doen. Samen met het hoofdbe-

stuur, kantinecommissie, schoonmaakploeg, onderhouds-

ploeg van de kantine, kleedkamers en de velden. Samen 

met leiders, coaches, spelers en toeschouwers en samen 

met iedereen die ik nu niet benoemd heb. Wij gaan samen 

met jullie allemaal er een fantastisch seizoen van maken! 

(mits corona het toelaat uiteraard) 

Er zal vast het een en ander fout gaan, we zullen vast eens 

misgrijpen, omdat we te laat een bestelling geplaatst heb-

ben en er zullen misschien wat gebarsten frikandellen of 

nog licht bevroren kroketten verkocht worden omdat “die 

nieuwe” achter de bar het nog niet zo goed kan. Wij gaan 

onze best doen en hopelijk doen jullie met ons mee. ●

Kantinebeheercommissie (Renate ontbreekt).
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Wij zijn VR1 en beginnen dit nieuwe seizoen weer met voetballen, waar wij erg veel zin in hebben. Een paar jaar 

geleden voetbalden wij ook al bij SVN'69. Door te weinig dames moesten wij helaas stoppen.

Tekst: Nienke Karsten

S
toppen met voetballen wilden we niet dus zijn 

we toen op zoek gegaan naar een andere op-

lossing. Toevallig zagen wij een advertentie met 

dames die ook graag een meidenteam wilden 

starten maar dan in Meppel.

Hier hebben wij een tijdje over na moeten denken omdat 

wij eigenlijk het liefst in Nijeveen spelen. Maar ja, dat werd 

het niet meer, dus hebben we besloten om toch hierbij 

aan te sluiten. Dit hebben we één jaar gedaan. Alleen door 

corona hebben wij bijna geen wedstrijden gespeeld en 

ook niet vaak kunnen trainen. Wij merkten al gauw dat het 

spelen in Meppel niet voor ons was weggelegd.  Daarom 

probeerden we toch in Nijeveen een nieuw team te vor-

men. Veel oproepjes geplaatst en veel dames gevraagd. 

Maar het blijft moeilijk om dames te vinden. Toch zijn er 

een aantal meiden bij ons team aangehaakt. Een elftal zit 

er helaas nog niet in, maar een 7x7 op de vrijdagavond 

vinden wij ook erg leuk!! 

We hopen in de toekomst nog wat meiden erbij te krijgen 

zodat we ook weer 11x11 op de zaterdagen kunnen spelen.

INTERESSE

Is, na het lezen van bovenstaande, jouw interesse gewekt 

en wil jij graag bij ons komen spelen, meld je dan aan bij 

tc@svn69.nl. ●

GELUKKIG VOETBALLEN WE WEER BIJ SVN'69
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Sponsor Rudi Timmerman wachtte niet tot de spreekwoordelijke bui zou overwaaien, 
maar ging aan de slag met overleven

OP HET VELD, LANGS DE LIJN EN IN DE ZAAL
Rudi Timmerman, één van de weinige marktkramenleveranciers van ons land en een graag geziene supporter van 

SVN'69, voetbalde In zijn jonge jaren zelf bij SVN'69. Tot hij een jaar of 15 was en op zaterdag geld wilde verdienen. 

Tekst: Fenneke Knol

T
och kon Rudi niet helemaal afscheid nemen van 

het voetballen en zaalvoetbal bood mogelijkhe-

den. Van 1986 tot 2005 was hij wekelijks van 22.00 

tot 23.00 uur in de sporthal te vinden voor een pot 

voetbal en daarna tot een uur of drie ’s nachts in de kanti-

ne van de sporthal. Gouden tijden noemt Rudi het zelf. Een 

gemoedelijke sfeer, gezelligheid en sportiviteit. Dat wat er 

toen was, krijg je niet meer terug. Helaas kreeg hij last van 

rugklachten. Rudi te fanatiek en rustig aan doen werd het 

niet, waardoor hij de handdoek in de ring moest gooien.

Er volgende een periode waarin hij minder zichtbaar was 

bij SVN'69, vanwege zijn werk, tot zijn eigen kinderen gin-

gen voetballen. Rudi stond regelmatig langs de lijn, maar 

ook weer op het veld als trainer. Jarenlang trainde hij ver-

schillende pupillen, waaronder zijn eigen zoons. 

Inmiddels voetbalt zoon Chris al een paar jaar bij het eer-

ste elftal en was Rudi weer regelmatig aan de lijn te vin-

den, tot Covid 19 roet in het eten gooide.

HOOP EN WANHOOP

Het stilliggen van het voetbal was een teleurstelling, maar 

de lockdown vanwege het coronavirus had voor Rudi een 

veel grotere impact. Samen met zijn vrouw Alice, waarmee 

Rudi al 28 jaar getrouwd is, runt hij Timmerman Marktkra-

men. Ze leveren kramen in Friesland, Drenthe, Overijssel 

en de Noordoostpolder en plaatsen kramen voor week-

markten en braderieën voor verschillende gemeenten, 

handelsverenigingen en organisatiebureaus. 

16 maart 2020 is voor hen een zwarte bladzijde. Op die 

dag stond de telefoon roodgloeiend vanwege alle afmel-

dingen van evenementen. Van de 325 geplande evene-

menten, bleven er slechts zeven over. In de weken die 

daarop volgen voelde Rudi zich neerslachtig. Zijn hele be-

drijf lag stil, maar na twee weken besloot hij zich niet in 

zijn lot te schikken en zichzelf te verhuren als chauffeur. 

Hij begint op de papierauto bij Talen.

Rudi bleef de hoop houden zelf weer te starten, maar er 

volgde telkens uitstel, nieuwe maatregelen en een twee-

de lockdown. Vanuit de hoop die hij hield, schorste hij zijn 

vrachtwagens niet, maar de kosten bleven oplopen en er 

kwamen geen inkomsten vanuit zijn eigen bedrijf binnen. 

Zijn toekomst, geld voor zijn oude dag, alles viel in het niet. 

Behalve dat er sprake was van een hoop frustratie liet Rudi 

zijn hoofd niet hangen. Het was een kwestie van overleven. 

Als hij in april 2020 bij Oosterhuis uit Nijeveen op de locatie 

Op- en Overslag Meppel b.v. aan het werk kan, is hij hier erg 

dankbaar voor. Wat je geeft krijg je terug. Zelf had hij een 

ander ook zo’n mogelijkheid geboden, als hij kon.

DE TOEKOMST BLIJFT ONZEKER

Inmiddels zijn er al twee evenementenseizoenen naar de 

Filistijnen, zoals Rudi dat zelf noemt. In 2021 zijn er on-

geveer tien evenementen gepland, maar gemeentes zijn 

bang voor de gevolgen van het organiseren. Er zijn zoveel 

regels waaraan voldaan moet worden, dat de verantwoor-

delijkheid te groot is. Vaccinatie leek de oplossing, maar 

of dat daadwerkelijk zo is… de toekomst blijft onzeker, al-

dus Rudi. Zelf denkt hij dat er wel iets gaat veranderen 

wat betreft de toekomst van de evenementen. De door-

deweekse evenementen zullen volgens Rudi verdwijnen, 

of hooguit nog in de zomervakantie plaatsvinden, verder 

zullen ze alleen nog plaatsvinden op vrijdag, zaterdag en 

zondag. 

Rudi blijft wel hoop houden en zodra de gelegenheid zich 

voordoet zal hij weer klaarstaan, ‘stipt en snel’, zowel met 

zijn marktkramen als langs de lijn bij SVN'69! ●

Rudi Timmerman, 

lid sponsorcollectief SVN'69



Je droomhuis gevonden 
en snel verhuizen? 
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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.

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

RECLAMEBUREAU  CHRISTIAANHOOGEVEEN

SCOREN MET DOELTREFFENDE RECLAME, INTERNET 
EN EEN MOOIE HUISSTIJL?  |  VAN IDEE TOT RESULTAAT  |  
WWW.CHRISTIAANHOOGEVEEN.NL  

SCOREN 
BIJ UW DOEL-

GROEP? 

Relaxmassage 
Nijeveen

Wist je dat je een blessure kunt 
voorkomen met een massage? 
Het verbetert de bloedcirculatie, 
het verwijdert afvalstoffen, zorgt 
voor soepelere spieren en het 
vermindert stress!

Maak dan snel een afspraak!

Bel of whatsapp: 0653679575
Of neem een kijkje op:
www.relax-massage.nu
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PORTRET VAN EEN ERELID
Tekst: Jaap van der Niet

Mijn naam is Roel Tien. Geboren in 1951 in Meppel. Ik kom uit een gezin met acht kinderen. Wij woonden  

onder andere in en rond de Heemskerkstraat, in de zogenaamde Zeeheldenbuurt vlakbij de watertoren. 

De Noorderschool was mijn lagere school en middelbaar onderwijs volgde ik aan de school in de Vledderstraat, 

wat nu De Plataan is.

N
a het middelbaar onderwijs ben ik al op jonge 

leeftijd bij Scania in Meppel terecht gekomen. 

In totaal heb ik daar 50 jaar gewerkt, 30 jaar in 

Meppel en 20 jaar in Zwolle. Ik was kleurmenger, 

een secuur werkje, soms moesten er wel heel veel kleu-

ren door elkaar om tot een bepaalde kleur te komen. Alles 

moest worden afgewogen. Drie gram in plaats van twee 

gram en je kreeg prompt de verkeerde kleur. Soms meng-

de ik wel zeven verschillende kleuren op een dag. Ik heb 

dat altijd met heel veel plezier gedaan.  Ik ben een van de 

weinigen die 50 jaar bij Scania heeft gewerkt. Ik kreeg dan 

ook een prachtig afscheid. Kort na mijn afscheid miste ik 

het werk wel, maar dat heeft niet lang geduurd.

In 1972 ben ik getrouwd met Roelie en we zijn toen direct 

in Nijeveen in de Rembrandtstraat komen wonen. Beetje 

rekenen en dan weet je dat we volgend jaar 50 jaar ge-

trouwd zijn. Wij hebben twee kinderen, zoon Inko en doch-

ter Tamara, beiden hebben ook bij SVN’69 gevoetbald. Inko 

woont in Meppel en Tamara werkt voor een Amerikaans 

bedrijf en woont in Barcelona. In oktober hopen Roelie en 

ik haar daar te bezoeken. Inko en zijn vrouw hebben een 

dochtertje, we zijn dus ook een trotse opa en oma van de 

3-jarige Yara. 

VEEL VERANDERD

Al voordat we in Nijeveen kwamen voetbalde ik onder een 

andere naam bij SVN’69. Dat kwam doordat ik dat eerste 

seizoen formeel nog niet speelgerechtigd was, ik kwam 

van Alcides. Ik heb zeven jaar in het eerste elftal gevoetbald 

met o.a. Henk Smit, Albert Vriend, Klaas Mol, Berry ter Wal en 

Allard Mulder om maar eens een paar namen te noemen. 

Trainers waren Gerard Pijl en Henk Harms. 

Een prachtige tijd, we voetbalden op wat nu het bijveld is. 

Douchen konden we niet, in ieder geval niet in de winter, 

we fietsten in voetbalkleding soms koud en nat naar huis 

en gingen daar dan onder de douche. Er is veel veranderd 

in de loop der jaren.

Na het voetballen heb ik altijd veel voor de club gedaan. 

Wedstrijden fluiten, onderhoud, leider van de selectie enz. 

Als wedstrijdsecretaris heb ik in het bestuur gezeten. In 

een tijd dat alles nog op papier moest, dat was heel veel 

werk. Ieder weekend alle wedstrijdformulieren verzamelen 

en vaak achter formulieren aan die moesten worden inge-

vuld als een speler een gele of rode kaart had gekregen.  

Er was daar altijd haast bij, want alles moest op dinsdag bij 

de KNVB liggen. Was je te laat, dan kreeg de club een boete. 

Op dit moment maak ik nog deel uit van de onderhouds-

ploeg, twee keer in de week zijn we op het terrein te vinden, 

en er is altijd wat te doen. Buiten het feit dat al het onder-

houd noodzakelijk is, is het ook leuk om zo met elkaar be-

zig te zijn. Er is altijd koffie en veelal hebben we er ook wat 

bij. Ik zou het niet willen missen.

FUSIE

SVN’69 is gewoon een prachtige, gemoedelijke en gezelli-

ge club waar ik dus al bijna 50 jaar rondloop. Op de zater-

dagen dat er geen voetbal is ga ik, meestal met mijn maat 

Henk Pit, toch wel even langs voor een bakkie of een biertje. 

De club maakt een wezenlijk onderdeel uit van mijn leven 

en ik hoop dat dat nog lang zo mag blijven. Ik ben dan ook 

blij dat wij nog niet bij de fusie van de Meppeler clubs zijn 

aangehaakt. SVN’69 moet gewoon een dorpsclub blijven.

Een jaar of acht geleden heeft het toenmalige bestuur 

Henk Pit en mij tegelijkertijd benoemd tot ereleden voor 

al onze verdienste voor de club en ik ben daar oprecht 

trots op. ●

Douchen konden we niet, we fietsten in  

voetbalkleding soms koud en nat naar huis
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TE KOOP IN ONZE SHOP:

DIT JAAR EINDELIJK WEER BINGO 
25 september 2021, 23 oktober 2021, 20 november 2021, 18 december 2021 

29 januari 2022, 19 februari 2022, 26 maart 2022, 16 april 2022

Natuurlijk met de nieuwe bingo machine!

Wij hebben er weer zin in! Jullie ook?
De oude bingomachine kan nu gehuurd worden! Vraag naar de voorwaarden bij het bestuur.

DE SUPPORTERSVERENIGING
Wij steunen SVN’69
   Wilt u ons steunen?
    Word dan lid!
Voor maar € 6,- per jaar
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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

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254

mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl
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Tekst: Melanie Rietman

V
orig jaar kon het helaas niet doorgaan vanwe-

ge corona, maar gelukkig dit jaar wel en alweer 

voor de achtste keer! De weergoden waren ons 

gunstig gezind waardoor alle activiteiten zonder 

problemen doorgang konden vinden. ‘s Morgens waren 

de kinderen uit de teams JO8 en JO9 aan de beurt met 

leuke balspelletjes die begeleid werden door enthousias-

te kampleiders. ‘s Middags kwamen er nog 49 wat oudere 

jeugdspelers bij die een nachtje bleven kamperen.

Freestyler Rik van Zon gaf in de middag een spetterende 

freestyle-voetbalshow op het hoofdveld en leerde de kin-

deren daarna in clinics zelf de trucjes aan. Verder was er 

zeskamp met Oudhollandse spelen en een partijtje voet-

golf. Na de BBQ werden de jongsten opgehaald door hun 

ouders en was het daarna tijd voor toernooi voor de rest.

SUPERBINGO

Het feest voortgezet in de kantine met polonaises en een 

superbingo waarbij veel mooie voetbalprijzen in de wacht 

werden gesleept, gesponsord door de supportersvereni-

ging en andere lokale ondernemers.

Afgelopen zaterdag 28 en zondag 29 augustus was het dan weer zover, het jaarlijkse SVN'69 voetbalkamp op 

sportpark Tussenboerslanden; een superleuk kamp voor onze jeugdspelers, voordat het echte voetbalseizoen 

van start gaat. Kamperen, gewoon bij je eigen cluppie!

ALWEER VOOR DE ACHTSTE JAAR VOETBALKAMP

Na de bingo was het voor iedereen tijd om de tent op 

te zoeken voor een paar uurtjes rust. Zoals dat hoort op 

kamp werd er maar weinig geslapen en uitslapen zat er 

helaas ook niet in, want om 08.00 uur werd iedereen uit 

bed getrommeld voor een heerlijk ontbijtje in de kantine.

Eerst de tent opruimen en dan snel de voetbalschoenen 

weer aan, want er stonden clinics op het programma met 

de toppers van de SVN'69-selectie.

Aan het eind van de ochtend werd het kamp traditiege-

trouw afgesloten met een partij(tje) tussen alle kinde-

ren en de kampleiding en selectie en met mooie foto’s en 

nieuwe herinneringen kijken we terug op weer een ge-

slaagd voetbalkamp! ●
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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
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Ik heet Daniek Pinxterhuis en ik ben 11 jaar. Ik zit in groep 7 op De Wel. 

Vanaf mijn zesde jaar speel ik bij SVN'69. Toen ik nog niet bij SVN'69 

speelde wou ik graag bij een paar sporten kijken (korfbal, zwemmen 

en voetbal). Dus ik ging voor het eerst bij voetbal kijken, en toen ik 

er was was ik verkocht en wilde ik niet meer verder kijken naar de 

andere sporten.

Tekst: Daniek Pinxterhuis

N
u speel ik bij JO11-1. Mijn positie is keeper. Ik stond al heel snel op 

keep. Ik vind keepen tof omdat je als enige van je team de bal in 

de handen kan nemen. En omdat je soms in duels komt met de 

tegenstander. Dat het soms 1 tegen de keeper wordt. 

Mijn trainers zijn Ron Wiltinge en Berry Zwiers. Ik zit in een super goed, 

leuk, gezellig team. Ik zit als enige meisje in ons team, maar dat maakt mij 

helemaal niet uit. Ik ben fan van de oranjeleeuwinnen, en mijn 3 topspe-

lers zijn Vivianne Miedema, Lieke Martens, Sari van Veenendaal. Ik vind 

ze goed omdat Vivianne Miedema mooie doelpunten en tricks maakt, 

Lieke Martens omdat ze mooie voorzetten geeft. En Sari van Veenendaal 

omdat ze moeilijke ballen tegenhoudt. Ik hoop dat ik nog superlang bij 

SVN'69 mag spelen. Want ik vind het supergezellig. ●

Ik ben Julian Faber ben 12 jaar oud en speel in JO13-1G, mijn positie in 

het veld is meestal links midden, ook ben ik een jaar keeper geweest, 

beide vind ik leuk om te doen, mijn trainers zijn Menno Schipper en 

Jeen Nijmeijer, en ben blij met zulke leuke trainers.

Tekst: Julian Faber

I
k ga met heel veel plezier naar voetbal toe, ook in de coronatijd was 

het fijn dat de trainingen doorgingen, jammer dat we geen wedstrijden 

konden spelen, maar hopelijk kan dat in het volgende seizoen wel weer, 

mijn favoriete speler is Lionel Messi, en mijn favoriete club is Ajax. ●

PUPIL VAN HET JAAR
2019-2020

2020-2021
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BELANGRIJKSTE IS PLEZIER HEBBEN   EN WENNEN AAN DE BAL

Tekst: Jennet van Dijk

N
a de vakantie zou het nieuwe JO7-team gaan 

meedoen aan de competitie. Tot die tijd zouden 

ze blijven meetrainen met de kabouters. Dat 

meetrainen heeft uiteindelijk het hele seizoen 

geduurd, omdat er geen mini-competitie is opgestart 

afgelopen seizoen. Gelukkig mogen ze nu doorstromen 

naar de JO8 en gaan ze wedstrijden in de KNVB-competi-

tie spelen. Daar hebben we ze voor klaargestoomd én ze 

hebben er enorm veel zin in.

Wat een bijzonder jaar. Dat begon eigenlijk al vorig jaar maart. De jongens en meiden die klaar waren om mee te 

gaan doen met de JO7 in de mini-competitie in Meppel, zouden hun eerste ‘echte’ wedstrijden om toerbeurt gaan 

spelen. Ze waren er klaar voor. Een paar kids hebben dat mogen beleven. Helaas de rest niet. De competitie werd 

gecanceld. Gewoon lekker aansluiten bij de kabouters. 

WAT DOEN WE DAN ALLEMAAL BIJ DE KABOUTERS?

De kids vanaf vier jaar laten kennismaken met voetbal. 

Het belangrijkste is plezier hebben met elkaar en wennen 

aan de bal. Tijdens deze trainingen op zaterdagochtend 

gaan we bezig met de basistechnieken van het voetbal. 

Van het stoppen van de bal, het schieten met de binnen-

kant van de voet, tot dribbelen en slalommen, maar vooral 

doelpunten maken.

We starten met zitten in een kring. Daar komen de leukste 

verhalen naar boven. Dan gaan we beginnen met een vorm 

van tikkertje. Dat kan zijn vossentikkertje, tikkertje met be-

vrijding, maar ook schipper mag ik overvaren met de bal. 

Daarna diverse speelse oefeningen. Simpel schieten en 

stoppen van de bal (dat geldt overigens niet voor iedereen, 

zeker de eerste trainingen niet) en dat steeds moeilijker 

maken. Stadionspel en dribbelen tussen de pionnen door. 

Passen van de bal in combinatie met schieten op doel. Een 

oefening met scoren zit er minimaal één keer bij. Soms 

doen we ook estafettes met de oefeningen om het wed-

strijdelement daar al in te leggen. Als afsluiting een partij-

vorm. Mogelijkheden genoeg om er variatie in te leggen.

Het mooie om tijdens zo’n seizoen te zien, is hun  
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Elke zaterdag 

KABOUTERVOETBAL 
Voor alle jongens en meisjes 

van 4, 5 en 6 jaar
Kom vrijblijvend een keer meedoen. 
Je kunt je van tevoren aanmelden via 
email jeugdbestuur@svn69.nl 
Elke week staan onze enthousiaste trainers 
klaar met uitdagende voetbalspelvormen. 
Volwaardig jeugdlid: contributie vanaf 5 jaar 

Plezier 
staat 
voorop!

Aanwezig 9.25 uur

Start 9.30 uur

Einde 10.15 uur

ontwikkeling. Van relatief bang zijn voor de bal tot 100% 

overgave om de bal te willen hebben. Van spring in het veld 

én super afgeleid tot super fanatiek de wedstrijdjes spelen.

MINDER AANWAS

Door corona hebben we afgelopen seizoen wat minder 

aanwas gehad. Begrijpelijk en niet erg. Daarom hebben 

we ervoor gekozen om komend seizoen de kabouter en 

de mini’s, dus 4-jarigen t/m 6-jarigen samen te laten star-

ten op de zaterdagochtend. 

Natuurlijk zullen we de oefenstof aanpassen op leeftijd, 

fysiek en kwaliteiten van de kids. Hoe meer kids, hoe meer 

trainers we zullen gaan inzetten. Hoe dan ook, we hebben 

er zin in. ●
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Arold van Dijk Schilderwerken 
Havelte  0522 253835 06 2220 4013  
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Dit seizoen heb ik als stagiair de kabouters, JO9-2 en de JO11-2 training mogen geven. Dit heb ik met heel erg veel 

plezier gedaan en heb erg veel geleerd op deze stage. Het was een erg bijzonder jaar voor trainers en spelers van 

SVN'69 dit seizoen. 

Tekst: Marc Courts

E
r zijn heel veel dingen bij de club veranderd, zo 

waren er nauwelijks wedstrijden en mochten ou-

ders kun kind niet supporten bij de training en 

wedstrijden. Ondanks alles wat niet kon, kon er 

ook heel veel wel! Het hele jaar is er bijna gewoon door-

getraind en hebben de pupillen zeker niet stilgestaan met 

de ontwikkeling. Zo heeft SVN'69 veel kunnen regelen voor 

onderlinge wedstrijden bij de club. Er zijn drie 4x4-toer-

nooien georganiseerd door mij, Floris en Hidde (de andere 

stagiairs dit seizoen). Hiervoor hebben wij van de jeugd 

en van SVN'69 veel positieve reacties ontvangen! 

Ik wens iedereen die ik training heb gegeven en iedereen 

die bij SVN'69 betrokken is een mooi seizoen! ●

DE PUPILLEN HEBBEN NIET STILGESTAAN 
BIJ HUN ONTWIKKELING
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DE GEIT OP HET SPANDOEK
 

Kent u dit spandoek nog? Het hing lange tijd langs de velden en een kleiner exemplaar hing altijd in ons clubgebouw 

boven de dartborden/speelhoek voor onze jongste supporters. Het spandoek is tot stand gekomen door een aantal 

personen die er iets voor wilden betalen om erop te komen. Het was een actie georganiseerd door Dinus Foekens om 

geld in te zamelen voor de realisatie van een voetbalkooi op het terrein van SVN’69. U zult veel van de personen die 

op het doek staan wellicht kennen als BN-ers binnen onze mooie club!

O
p het spandoek staat ook een geit. Het is Marieke, 

de SVN’69 geit. De eigenaren van deze witte melk-

geit wilden graag meedoen aan de actie voor de 

voetbalkooi, maar absoluut niet zelf op het doek 

komen te staan. Marieke wordt de SVN’69-geit genoemd 

omdat zij geveild werd op de veiling die door SVN’69 ge-

organiseerd werd in maart 2008. De opbrengst daarvan 

kwam ten goede aan het nieuwe clubgebouw. Toen Marieke 

geveild werd was zij circa een half jaar oud. Haar ‘bouwjaar’ 

(zoals op het veilingformulier stond) was 2007. De geit werd 

aangeboden door Piet Groen van de Schuurmansweg.

De nieuwe eigenaren van Marieke woonden aan de Nijver-

heidsweg in Nijeveen. De buren van de eigenaren wisten 

dat de eigenaresse een geitenliefhebster was en dat zij 

vroeger zelf ook altijd geiten had. Een aantal buren zagen 

hun kans schoon en boden volop om de geit voor haar te 

bemachtigen (vooral tegen elkaar op!). Een geit kostte des-

tijds zo’n € 15,-. Marieke leverde maar liefst € 150,- op! 

In 2009 kreeg zij een jong, Stiena genaamd. In het ge-

heim regelden (weer diezelfde buren van de Nijverheids-

weg) een bok want ja een geit alleen was maar zielig.  

(STIEkem NAar de bok). Stiena is in maart 2010 verhuisd 

naar het hertenkamp in Nijeveen. Het zou zo maar kunnen 

dat u haar daar nog wel eens ziet.

Marieke woonde op het industrieterrein tot 2015 en is daar-

na meeverhuisd naar de Dorpsstraat in Nijeveen. Zij had 

daar haar eigen ‘appartement’ achterin de woonboerderij. 

Elk jaar kreeg ze vanuit de kantine de broodjes die over ble-

ven na de NK Kubb ontbijtjes, heerlijk vond ze dat!

De laatste jaren kreeg Marieke last van haar pootjes. Ze 

kon bijna niet meer in de benen komen. Na een mooi leven 

maar met pijn in het hart moesten de eigenaren haar in la-

ten slapen in juli 2021. 

Het verhaal achter Marieke de SVN’69-geit is te mooi om 

niet verteld te worden en nu weet u gelijk wie toch die wit-

te melkgeit op het spandoek was! ●
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