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'Zonder vrijwilligers kan een sportvereniging als 

SVN'69 niet bestaan, met meer vrijwilligers kunnen  

we de activiteiten beter verdelen.'

Bouwen aan een elftal met toekomstperspectief lijkt nu 

echter belangrijk waarbij plezier en sportieve ambities 

hand in hand gaan. 

HET VROUWENTEAM IS TERUG BIJ SVN'69 

Het vrouwenteam heeft in het afgelopen seizoen goed mee-

gedraaid in de voetbalcompetitie. Komend seizoen start bij 

SVN'69 ook een 4e senioren elftal, bestaande uit 19 spelers, 

allemaal ingeschreven bij SVN’69. Dit betekent een toename 

van het aantal ingeschreven leden. Belangrijk dat de inwoners 

van Nijeveen hun weg vinden naar SVN’69. Daaruit blijkt dat 

we in beeld zijn en een bijdrage leveren aan de dorpsgemeen-

schap.

BEREGENINGSINSTALLATIE 

In het afgelopen seizoen heeft de pomp van onze bere-

geningsinstallatie het begeven na bijna 30 jaar trouwe 

dienst. Het feit dat de installatie zo lang heeft kunnen 

functioneren heeft alles te maken met de vrijwilligers van 

de onderhoudsploeg die de installatie hebben onderhou-

den en natuurlijk de hulp van de lokale ondernemers om 

tegen beperkte kosten reparaties te verrichten. Maar uit-

eindelijk was de rek eruit en stopte de machinerie waar-

door de velden even niet meer beregend konden worden. 

Samen met Jaap van de Niet, oud-voorzitter van SVN’69, 

ben ik naar wethouder Jaap van der Haar gestapt, om te 

praten over vervanging van de pomp. Lastig punt was dat 

de pomp indertijd was overgedragen aan onze vereniging 

zonder kosten maar ook zonder afspraken over een toe-

komstige vervanging. Gelukkig zat Jaap goed in de his-

torie en de materie. Mede als gevolg van de afspraken 

rondom de beregeningsinstallatie bij de andere voetbal-

verenigingen in Meppel kwam de wethouder tot de stel-

ling dat alle verenigingen wel dezelfde faciliteiten van de 

gemeente Meppel zouden moeten krijgen. 

Fijn dat wethouder Van der Haar dit besluit nog heeft wil-

len nemen voordat hij zijn wethouderschap beëindigde.

Het doet mij plezier dat de nieuwe wethouder Sport en 

gezondheid van Meppel, mevrouw Jeannet Bos, bereid is 

om in deze presentatiegids een bijdrage te leveren. Zij zal 

o.a. nader ingaan op het onderwerp van Sport in de bui-

tengebieden van Meppel. 

NIEUW UNITS VOOR HET VOETBALMATERIAAL

Zoals ik in mijn vorige bijdrage in de presentatiegids 

2021-2022 al aankondigde heeft het bestuur het be-

sluit genomen over de vervanging van de container-

opslag van SVN'69. De oude containers voldeden niet 

meer omdat zij lek waren waardoor veel voetbalmate-

riaal verloren ging. Verbouwing van de kleedkamers, 

waardoor meer ruimte zou ontstaan, was te duur en 

nu niet verantwoord. Daarom heeft het hoofdbestuur 

het besluit genomen om de containers te vervangen 

door mobiele units voor de periode van 10 jaar. Deze 

units worden geplaatst naast het kleedkamergebouw.  

Op deze manier is de opslagcapaciteit aanzienlijk uitge-

breid. De voetbalmaterialen kunnen nu weer verantwoord 

worden opgeslagen omdat de units voorzien worden van 

verwarming, te gebruiken gedurende de winterperiode.

Na plaatsing van de units zal ook de inrichting van het 

kleedkamergebouw waar mogelijk en nodig worden 

aangepast, zodat de kleedkamercapaciteit beter benut 

kan worden. 
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Het is mijn 2e jaar als voorzitter van SVN’69. Ik leer steeds meer mensen en netwerken kennen. Daarbij word ik 

geholpen door de andere leden van het Hoofdbestuur die in veel netwerken actief zijn. 

Dit sluit aan bij mijn stelling dat we het besturen van SVN’69 samen moeten vormgeven door gebruikmaking van 

ieders kwaliteit en beschikbare tijd. Daarom ben ik ook superblij met de komst van Jeb Bijker en Roos Knol in ons 

bestuur. Roos, als jongste lid, zal daar zelf meer over vertellen in haar bijdrage in deze presentatiegids. 

Tekst: Hans van Scheijen

I
n het afgelopen jaar hebben we als bestuur gepro-

beerd, ondanks dat we nog te maken hadden met de 

gevolgen van Corona, het voetbal bij SVN'69 centraal  

te blijven stellen. Op verschillende manieren hebben  

we daar vorm aan gegeven zodat de leden hun sportieve 

ambities waar konden blijven maken. 

Ik heb de indruk dat we daar best goed in geslaagd zijn. 

De resultaten van de verschillende teams laten zien dat 

we, ondanks coronabeperkingen, hebben kunnen werken 

aan de persoonlijke ontwikkeling en het voetbalplezier 

van de leden. Daarover zullen de betreffende trainers in 

deze presentatiegids nog het nodige bijdragen.

Overigens hebben het afgelopen jaar ook onze sponsors 

duidelijk blijk gegeven van hun betrokkenheid bij SVN'69. 

Ondanks de vaak negatieve financiële consequenties 

door corona voor de ondernemers zijn zij ons, zonder enig 

voorbehoud, trouw blijven sponsoren en ondersteunen. 

ONS 1E IS DIT JAAR GEDEGRADEERD 

Gezien het spel van de laatste wedstrijden, mede met inzet 

van spelers uit JO19, was er zeker sprake van versterking van 

de voetbalkwaliteit. Wat dat betreft was het seizoen een aan-

tal wedstrijden te vroeg afgelopen. Nu de hoofdtrainer voor 

een jaar heeft bijgetekend en de versterking van het 1e elftal 

daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, zie ik onze kansen om 

naar boven te kunnen kijken zeker weer toenemen. 

VRIJWILLIGERS MAKEN 
WEKELIJKS HET VERSCHIL BIJ SVN'69
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VRIJWILLIGERS 

Mijn laatste punt gaat over de behoefte van SVN’69 om 

voldoende vrijwilligers te kunnen betrekken bij de vereni-

ging. Op dit moment worden activiteiten door een beperkte 

groep vrijwilligers ingevuld. Ik ben hen daar allen natuurlijk 

zeer erkentelijk voor. Deze beperking betekent echter ook 

een zwaardere belasting voor een beperkt aantal mensen 

en is daardoor kwetsbaar. Als meer vrijwilligers betrokken 

zijn kunnen we de activiteiten beter verdelen. Op deze ma-

nier kan de tijdsinvestering meer in lijn gebracht worden 

met de persoonlijke agenda en specifieke interesse. 

Maar belangrijker nog uw kinderen kunnen, mede door de 

inzet van vrijwilligers, tegen een beperkte jaarlijkse bijdra-

ge sporten bij DE Voetbalvereniging van Nijeveen SVN’69.

Jouw vrijwillige inzet maakt dat mogelijk. Je leert ook je me-

dedorpsgenoten beter kennen wat weer nieuwe contacten 

kan opleveren maar ook mooie vriendschappen. Dit is overi-

gens ook mijn ervaring als vrijwilliger van SVN’69. 

Zonder vrijwilligers kan een sportvereniging niet bestaan. 

Neem contact met ons op dan bespreken we samen wat jij 

kan bijdragen aan SVN’69 en dat is echt meer dan je denkt. 

Het gaat om uiteenlopende activiteiten die soms maar 1 

keer per jaar voorkomen, maar ook activiteiten met een 

periodiek karakter.

Onze vrijwilligers willen je graag bijpraten en informeren over 

de activiteiten, zij kunnen immers vanuit de praktijk praten. 

We hopen je te mogen verwelkomen. 

In deze presentatiegids hebben we aan verschillende au-

teurs gevraagd om stil te staan bij het onderwerp van vrij-

willigers. Dit doen zij vanuit de eigen praktijk en ervaringen. 

Op de voorzijde van onze presentatiegids hebben we pro-

beren te verbeelden dat de inzet van vrijwilligers daad-

werkelijk zorgt voor het voetbalplezier van de leden. 

Het bestaansrecht van SVN’69. ●

Hans van Scheijen

Voorzitter 

Bed en Breakfast
BIJ ONS OP 20

Nijeveense Bovenboer 20
www.bijonsop20.nl
info@bijonsop20.nl
+31 (0) 6 22215460
+31 (0) 6 10652884

STUKADOORSWERKEN.NL

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



9

V
O

O
R

W
O

O
R

D
 V

A
N

 D
E

 W
E

T
H

O
U

D
E

R

Op verzoek van voorzitter Hans van Scheijen schrijf ik deze bijdrage aan de presentatiegids 2022-2023. 

De presentatiegids heeft als thema vrijwilligers. Een passend thema, als u het mij vraagt. Want, wat is een sportclub 

zonder vrijwilligers? Een retorische vraag die geen antwoord behoeft, omdat u bij SVN’69 elke keer weer ervaart 

hoe het is om samen te werken, te trainen met of bediend te worden door vrijwilligers. Of, misschien bent u zelf wel 

vrijwilliger of denkt u er over na om vrijwilliger te worden. 

Tekst: Jeannet Bos, wethouder Sport en Gezondheid

I
n dat laatste geval: ik juich het van harte toe! Als vrijwilli-

ger bij een sportclub draagt u bij aan het wel en wee van 

uw club. Maar, vergis u niet, u draagt óók bij aan de leef-

baarheid in uw dorp. En dat is niet voor even, maar voor 

het leven. Want, tijdens het uitoefenen van sport leren we 

kinderen (en ook volwassen) hoe om te gaan in groepen. We 

leren samenwerken. We leren om samen te werken aan een 

groter doel. Samen, niet individueel. Voetbal is een prachtig 

voorbeeld. Een of twee goede voetballers maken geen goed 

team, maar een goed elftal wat samenwerkt, dát is de weg 

naar succes. Vrijwilligers zijn de drijvende factor achter dit 

succes. Zonder vrijwilligers, geen groen gras, geen training, 

geen drankje, géén voetbal. En dit in een tijd dat het steeds 

moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te vinden.

Met twee fanatiek voetballende zonen sta ik regelmatig 

langs de lijn. Het wel en wee van de verschillende voet-

balclubs in onze gemeente is mij dan ook (grotendeels) 

wel bekend. Maar omdat het voor elke club toch weer an-

ders is, starten we na de zomer met het opstellen van een 

sportvisie. Die visie gaan we samen met organisaties en 

verenigingen maken. We gaan samen ontdekken en on-

derzoeken hoe onze nieuwe sportvisie er uit moet zien. 

Omdat we nog moeten starten met het opstellen van de vi-

sie en ik er veel waarde aan hecht dat we samen de inhoud 

gaan bepalen, kan ik er nog niet zo veel over zeggen. Maar ik 

weet zeker, vrijwilligers zijn zó belangrijk voor het bestaan én 

voortbestaan van sportclubs als SVN’69, dat het een on3eel 

gaat zijn van de nieuwe sportvisie. Zoals gezegd starten we 

in 2022. Houd de berichtgeving in de gaten!

Ik hoop dat 2022-2023 een prachtig voetbalseizoen wordt. 

Heel veel sportplezier toegewenst! ●

GEEN CLUB 
ZONDER VRIJWILLIGERS
Beste leden, vrijwilligers en geïnteresseerden van SVN'69,

'Vrijwilliger worden?  

Ik juich het van harte toe!' 
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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
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Een nieuw seizoen. Dat is waar we weer naar uit mogen kijken met de presentatie van deze nieuwe gids.

“We”, dat zijn al die leden die de edele voetbalsport in hun hart hebben gesloten. De één omdat hij of zij lekker in 

“de wei” tegen een bal wil schoppen, de ander omdat zij of hij zich op andere wijze wil inzetten voor de club. 

Hoe dan ook, een nieuw seizoen, met nieuwe kansen en nieuwe prijzen. Zeker als je lid bent van SVN’69, de 

ambitieuze dorpsclub die er wil zijn voor iedereen die de sport een warm hart toedraagt.

Tekst: Hans de Vries 

J
a, lid zijn van een vereniging is in deze tijd eigenlijk  

best bijzonder. Want het verenigingsleven staat na 

de coronaperiode wel onder druk. Kijk maar eens 

om je heen. Je hoeft dat niet eens verder te doen 

dan je eigen dorp.

Lid zijn van een voetbalvereniging betekent dat je als spe-

lend lid samen, dus met elkaar, wil gaan voor het beste 

resultaat. Waarbij je wel merkt dat je daarbij niet zonder 

elkaar kunt. Dat geldt zowel voor speelsters en spelers als 

voor al die vrijwilligers die altijd klaar staan als ze nodig 

zijn en waarvan de vereniging er nog best een paar bij 

kan gebruiken. En goed beschouwd is vrijwilligerswerk 

ook nog eens een manier om onder de mensen te blijven. 

Als spelend lid zie je vast ook wel in dat wanneer je resul-

taat wil boeken, je die ander daarbij nodig hebt. Een schot 

voor open doel misschien maar wel de realiteit. 

Waarbij je je ook wel realiseert dat niet alleen jij, maar ook die 

ander die naast je staat, streeft naar een plaats in het linker 

rijtje. Maar ook dat niet alleen jijzelf maar ook die ander daarbij 

recht heeft op het maken van fouten. Waarvan een trainer dan 

weer iets mag vinden. Om zowel jou als die ander en daar-

door je hele team beter te maken. Want voetbal is nog altijd 

een spel van fouten. En wie de minste fouten maakt wint de 

wedstrijd. Dat is altijd al zo geweest en zal het ook wel blijven.

Zo mogen we dan weer een nieuw seizoen in gaan. Voor het 

1e team binnen een nieuwe competitie in de 4e klasse. Voor 

andere teams misschien wel weer in hun vertrouwde omge-

ving. Hoe dan ook, met een nieuwe competitie ontstaat er 

ook weer een nieuwe uitdaging. Om te streven naar het bes-

te en het hoogste. Omdat je het doet voor je club.

In elk geval wens ik jullie graag veel nieuwe kansen toe 

in een prachtig en sportief seizoen met als het even kan: 

nieuwe prijzen! ●

NIEUWE KANSEN, NIEUWE PRIJZEN

'Samen, met elkaar zorgen  

voor het beste resultaat'

Een nieuw seizoen.

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
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‘Taking care of special moments’, dat is de slogan van het familiebedrijf Atelier49, waar directeur-eigenaar Luuk Adolf 

aan het roer staat. Het bedrijf, van origine opgericht in Zwitserland in 1949, is een productiebedrijf en groothandel 

in babyverzorgingsproducten. De slogan is niet zomaar uit de lucht komen vallen. In de eerste plaats is het krijgen 

van een baby natuurlijk een heel bijzonder moment, maar dit geldt ook voor bijvoorbeeld de baddermomenten. ‘Het 

moment dat wij na een proces van jaren een nieuw badje op de markt kunnen brengen, is ook een moment dat gevierd 

mag worden’, aldus Luuk. ‘Taking care for special moment’ geldt dus zowel voor producenten, als voor de consument.

Tekst: Fenneke Knol

V
olgens Luuk zit de kracht van het bedrijf in het ‘de 

beste’ willen zijn. Het succesvolle familiebedrijf 

is het enige bedrijf in de Benelux die babybadjes 

produceert, het hoofdproduct van Atelier49 en in 

meer dan 40 landen wordt Bébé-jou verkocht. 

ATELIER49 

De producten van Atelier49 zijn vooral bekend onder 

de merknamen Bébé-jou, LUMA babycare, Koelstra en  

Little Company. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren 

een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. 

Sinds september 2015 maakt het 80 jaar oude familie-

bedrijf Koelstra (kinderwagens) deel uit van Atelier49 

Nederland BV. 

SPONSORING ZIT 
NIET ALLEEN IN DE EURO'S

‘Taking care  

of special moments’

Sponsor uitgelicht: 

Atelier49 beschikt over eigen spuitgietmachines 

die de vormen van babybadjes persen en ook de 

metalen onderstellen worden in eigen huis ge-

maakt. Koelstra had de productie sinds halverwege 

de jaren negentig al uitbesteed in het Verre Oosten.

Als ik Luuk vraag wat de kernwaarden binnen zijn 

bedrijf zijn, dan zijn dat duurzaamheid, kwaliteit en 

het zorgdragen voor speciale momenten, zoals in 

de slogan beschreven. ‘Het krijgen van een kindje 

is een uniek en kostbaar moment, dat gevoel willen 

we ook uitdragen met onze producten’. 

VRIJWILLIGERS VAN GROOT BELANG

Dat Luuk sponsor is van SVN'69 vindt hij niet zo 

bijzonder. Hij vindt het belangrijk om lokaal iets te 

doen. Een goede club kan zichzelf bedruipen en is 

niet alleen afhankelijk van sponsoren, maar vrijwilli-

gers binnen een club zijn van groot belang. SVN’69 

beschikt over een aantal vrijwilligers die zich vol 

passie en inzet hardmaken voor de club. Zij zijn de-

genen op wie de club kan bouwen en zij verdienen 

de aandacht wat Luuk betreft. 

Zelf probeert Luuk zich ook in te zetten door betrok-

kenheid te tonen, of als het nodig is iets te doneren. 

40+ ALS AFSPIEGELING 

Op mijn vraag wat hij mooi vindt aan een club als 

SVN'69, noemt hij dan ook meteen de 40+club.

‘De manier waarop deze groep is samengesteld, de 

diversiteit binnen de groep en het respect waarmee 

de mannen met elkaar omgaan, is hoe het hoort. 

Het maakt niet uit naast wie je zit of in welke set-

ting, het voelt altijd goed. De 40+ kan dienen als een 

afspiegeling van hoe een vereniging kan zijn’. ●
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Hallo allemaal, mijn naam is Roos Knol, ik ben 21 jaar oud en voetbal al vanaf kleins af aan bij SVN'69. Momenteel 

speel ik in het dames 7x7 team. Daarnaast werk in de zorg als begeleider op de woongroep Kolderveen 17, dit 

jaar start ik daarbij als bewegingsagoog op de Kameel in Zwolle en begin ik met de deeltijdstudie social work op 

Windesheim. Er komen dus allemaal nieuwe dingen op mij af, daar komt mijn functie als bestuurslid nog bij. 

Tekst: Roos Knol

I
k loop al jaren rond bij SVN'69 en ben er vaak te vinden. 

Ik vind het altijd al heel leuk om actief te zijn binnen 

de club. Hierbij kunt u denken aan: training geven, o.a. 

voetbalkamp en de familie dag organiseren, bardien-

sten draaien en nog veel meer. Mede hierdoor werd ik be-

naderd om deel te nemen in het bestuur. 

FRISSE BLIK 

Er werd een “jonger” iemand gezocht die de sociale me-

dia op zich kon nemen en die met een frisse blik iets kan 

bijdragen aan het bestuur van SVN'69. Dit is iets wat ik 

graag op mij wil nemen. 

EEN STEENTJE BIJDRAGEN

Daarnaast is het voor de oudere garde best moeilijk om te-

gelijk te praten, nadenken en te typen, dus heb ik de taak 

van notuleren ook op me genomen. Ik hoop dat ik veel kan 

leren als bestuurslid, maar wil vooral mijn steentje bij kun-

nen dragen door nieuwe ideeën in te brengen en een aan-

spreekpunt te zijn voor met name de jeugd van SVN'69. 

Spreek me gerust aan als je me ziet en mocht je leuke 

ideeën hebben voor de sociale media, laat het me zeker 

weten! ●

ROOS DRAAGT HAAR STEENTJE BIJ
Even voorstellen

'Heb je leuke ideeën voor social media,  

laat het me zeker weten!'

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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Dorpsstraat 4
Nijeveen

Jan Bouwknegt

Arold van Dijk Schilderwerken 
Havelte  0522 253835 06 2220 4013  
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Tekst: Harry Knol

H
oe nu verder? Er is een overweging ge-

maakt om een stuk bij de kleedkamers 

aan te bouwen, maar de kosten die dit 

met zich meebrengt heeft het bestuur 

doen besluiten om hiervan af te zien. Wat dan wel?  

Andere containers plaatsen, of een alternatief zoeken.  

Containers hebben als nadeel dat zich hierin altijd con-

dens vormt en deze in de winter niet vorstvrij zijn. 

Geïsoleerde containers dan zult u zich afvragen, inderdaad, 

deze bestaan ook maar zijn o.a. door de schaarste haast 

niet te koop en al helemaal niet 2e hands. Hoe dan verder? 

Het bestuur heeft de onderhoudsploeg gevraagd hier 

eens over mee te denken. Zo zijn we in gesprek gekomen 

met Klaas Klein, eigenaar van Klein Units in Staphorst. 

Deze adviseerde ons om units te nemen i.p.v. containers. 

Units zult u zeggen, wat moeten wij ons hier bij voor-

stellen? Nou dat zal ik u in kort proberen uit te leggen. 

Units zijn geïsoleerde bouweenheden die voor allerlei  

doeleinden kunnen worden gebruikt, o.a. om in te wonen,  

kantoor in te houden, enz. 

Bovendien zijn ze voorzien van een stroomkast, wat de 

mogelijkheid biedt om ze te voorzien van verlichting en 

eventueel elektrische verwarming. 

Na overleg met het bestuur is besloten om over te gaan 

tot de aanschaf van 4 units. Deze hebben ieder een op-

pervlakte van 3x9, dus 27m2.

Zoals velen al hebben kunnen zien is er reeds 1 ge-

plaatst op het plein voor de kantine. Deze zal gebruikt 

worden voor opslag van spullen aangaande de kantine, 

zoals stoelen, tafels, tenten, kubb-spullen, enz. De ande-

re 3 zijn geplaatst op het ‘plein’ achter de kleedkamers. 

Met deze oplossing kan SVN’69 weer jarenlang het  

materiaal op een goede en gedegen manier opslaan. ●

IN EEN NIEUW JASJE
Opslag materialen

Zoals iedereen bij SVN’69 wel zal weten, hebben we om te kunnen voetballen, ballen, hesjes, pionnen, kortom 

materialen nodig. Deze hebben we jarenlang opgeslagen in containers, 2 stuks naast de kleedkamers en 2 aan 

het eind van de oefenhoek. Echter aan de levensduur van deze containers is een eind gekomen. Bij een regenbui 

was het er binnen net zo nat als er buiten. Zo lek als een mandje. 
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Als ik dit stukje schrijf hebben wij inmiddels een frisse start gemaakt met een flink gerenoveerde en sterk 

verjongde selectie. Iedereen is terug van vakantie en heeft ontzettend veel zin om weer lekker te voetballen. 

De trainingen zijn fanatiek en er heerst een positieve sfeer op sportpark Tussenboerslanden.

Tekst: David Leeuw

U
iteraard denk ik nog wel eens terug aan de  

teleurstellende middag in Pesse. Ik denk dat wij 

niet alleen door die wedstrijd gedegradeerd zijn. 

We hebben een seizoen achter de rug waarin 

we niet veel wonnen en vooral tegengehouden hebben. In 

zo’n belangrijke laatste wedstrijd is het dan lastig om dat 

om te draaien. En tja, wat als de linksback van Borger die 

bal net voor de rust naast had geschoten in plaats van 

in de kruising. Maar goed, het zij zo en soms moet je een 

stap terug zetten om vervolgens twee stappen vooruit te 

kunnen zetten. 

Afgelopen seizoen is een goede leerschool geweest. Te-

gen voornamelijk betere tegenstanders hebben wij erva-

ren wat er gevraagd wordt om in de 3e klasse te voetbal-

len. Wat mij vooral bijblijft van vorig seizoen is de steun 

van onze trouwe supporters. We hebben ze qua spel echt 

niet verwend, maar ze bleven ons aanmoedigen. Fantas-

tisch en bedankt daarvoor! Ook de spelersgroep verdient 

een groot compliment. Iedere wedstrijd weer tot het einde 

strijden, ondanks dat we na het laatste fluitsignaal vaak 

met lege handen stonden. Ga er maar aanstaan!

HET KOMENDE SEIZOEN WILLEN WIJ ONZE     SUPPORTERS GAAN VERMAKEN
Komend seizoen moet voor iedereen een stuk aangena-

mer worden. We zijn heel enthousiast begonnen en heb-

ben zin om de kater van afgelopen seizoen weg te spoe-

len. We hebben op dit moment een selectie van 16 spelers 

en twee keepers. De gemiddelde leeftijd is flink lager dan 

andere jaren. Het is een hele fijne groep om mee te wer-

ken. De spelers zijn allemaal gretig en welwillend om dit 

seizoen iets moois neer te zetten. Het tempo op de trai-

ningen is goed en belooft veel goeds. Het is wel zaak om 

iedereen heel te houden.

Ramon Oldeman en Warner Bouwknegt zijn door een 

blessure gestopt met voetballen. Ze blijven wel betrokken 

bij het team. Ramon is het aanspreekpunt voor de me-

dische staf/verzorging en gaat als hersteltrainer aan de 

slag. Warner gaat ons assisteren op de trainings- en wed-

strijddagen. Niels Keizer heeft afscheid genomen als as-

sistent, die gaan we zeker missen. 

Nieuw in de selectie zijn de jeugdspelers Wouter Miede-

ma, Marc Corts, Floris Dijkhuizen en Tijmen Tjeerdsma. 

Joost Vriend heeft halverwege vorig seizoen de overstap 

naar de selectie al gemaakt. Al deze spelers hebben on-

danks hun jonge leeftijd al heel wat vlieguren gemaakt in 

het 1e. Fons Haxe en Rens van Hoorn komen over van de 

JO19 van Alcides en MSC. Ze gaan proberen een basis-

plek te veroveren. Terug van weg geweest is de jonge Rob 

Bouwknegt (17 jaar). Rob heeft in de jeugd de overstap 

naar Olde Veste gemaakt en wil weer met zijn vrienden 

voetballen. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Rob al laten 

zien een enorme slimme en volwassen speler te zijn. 

De concurrentie in de selectie is met deze spelers flink 

toegenomen en dat komt ten goede aan de kwaliteit van 

de trainingen en wedstrijden.

Ik ben ook blij dat dit seizoen een 2e selectie is gestart. 

Ook in deze selectie spelen een aantal talenten, die na 

een jaar ‘rijpen’ in de senioren, wellicht kunnen aansluiten 

bij de 1e selectie. Het aantal spelers houdt daar niet over. 

Daarom hoop ik dat vanuit het 3e of 4e nog wat jonge 

prestatieve spelers willen aansluiten. Dit team kan in de 

begeleiding ook nog wat mensen gebruiken. Voel je vrij 

om je aan te melden bij de TC.

We gaan spelen in een onbekende klasse met voorname-

lijk Friese ploegen. Toen ik nog speelde bij DESZ heb ik wel 

eens tegen Friese clubs gespeeld. Ik herinner mij de verre 

reizen en de grote sterke spelers die vooral lange ballen 

speelden. Ik weet niet of dat nog zo is. Duidelijk is wel dat 

wij vooral in een hoog tempo moeten spelen om uit de 

duels te blijven.

Het komende seizoen willen wij onze supporters gaan 

vermaken. We gaan volle bak vooruit! Dat zal heus ook 

wel een keer misgaan. De ambitie van de club is om een 

stabiele 3e klasser te worden. Dit seizoen gaan we bou-

wen aan een nieuw team dat in de toekomst op dat ni-

veau kan spelen. In de winterstop zien we wel waar we 

staan en dan kunnen we kijken wat onze doelstelling qua 

positie op de ranglijst wordt. Voor nu vooral als team be-

ter worden in het aanvallen, verdedigen en omschakelen. 

Ik kijk ontzettend uit naar de competitie met dit nieuwe 

team. Tot langs de lijn! ●

'De ambitie van de club is om  

een stabiele 3e klasser te worden'
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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!
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De meesten kennen mij wel. Voor diegene die het nog niet weten, mijn naam is Michel van Slochteren. Ik ben 

getrouwd met Laura van Slochteren - Timmerman en woon in Nijeveen. 

Tekst: Michel van Slochteren

M
et trots kijk ik terug op vorig seizoen waar ik 

trainer was van het kampioensteam JO19. 

Twee seizoenen geleden was ik trainer van 

het 2e. Dit was helaas in de coronatijd en heb-

ben we maar een half seizoen kunnen spelen. Veel van de 

spelers hebben ook in dat seizoen besloten om te ver-

trekken naar een andere club. Er bleven te weinig spelers 

over om het seizoen af te maken. De spelers die bleven 

waren verdeeld over andere teams. 

Gelukkig hebben een aantal spelers besloten om toch 

weer terug te keren bij het 2e. Ook kunnen ze kans maken 

om in het 1e te komen. Hiervoor trainen de selecties samen 

in de voorbereiding om zich te kunnen bewijzen.

Mijn doelstelling voor aankomend seizoen is om een leuk 

team te maken waar prestatie en plezier voorop staat. 

Een team samenstellen dat goed zijn best wil doen om  

hiermee een goede aansluiting te kunnen worden voor 

het 1e. ●

    AANSLUITING 
VINDEN BIJ HET 1E ELFTAL
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Tekst: Marcel van Dijk

Z
oals we allemaal weten is ons 1e elftal helaas 

gedegradeerd uit de 3e klasse. Na een moei-

zaam en zwaar seizoen in de competitie waar 

de mannen van onze trainer David Leeuw een 

voorlaatste plaats behaalden in de competitie werd de 

beslissingswedstrijd tegen SC Borger in Pesse helaas 

met 3-1 verloren. Door dit resultaat spelen we volgend 

seizoen in de 4e klasse. Al ruim voordat de degradatie 

plaats vond hebben wij als TC en bestuur van SVN’69 ons 

vertrouwen uitgesproken in David Leeuw en zijn met Da-

vid overeengekomen dat hij ook komend seizoen voor de 

groep staat. 

JO19

Afgelopen seizoen, met name de 2e seizoenshelft, heb-

ben we bij het 1e elftal vaker dan ons lief was een be-

roep moeten doen op onze JO19-spelers. In overleg met 

de betrokkenen hebben we (hoofdbestuur, jeugdbestuur, 

TC en spelers JO19) besloten onze JO19 een jaar eer-

der dan gebruikelijk door te schuiven naar de senioren.  

Dit mede ingegeven doordat we afgelopen seizoen geen 

Eindelijk konden we weer een seizoen uitspelen, links en 

rechts hadden we nog wel last van Corona besmettingen 

binnen de gelederen maar gevoetbald kon er wel weer. 

Af en toe hebben we een wedstrijd moeten verschuiven 

maar over de gehele linie is veelal gespeeld volgens het 

KNVB competitieprogramma.

TERUGBLIK SEIZOEN 2021/2022   VOORUITBLIK SEIZOEN 2022/2023
2e hadden, krap zaten in de spelers bij het 1e maar zeker 

ook omdat we het er met zijn allen over eens zijn dat de 

jongens deze stap aan kunnen. Alle JO19 spelers sluiten 

in de voorbereiding aan bij de selectie van het 1e. Samen 

met de huidige selectie spelers gaan ze voor het volgen-

de seizoen ons 1e- en 2e elftal vormen. Ook komen er een 

aantal nieuwe jongens van buitenaf en oude bekenden 

van en bij SVN’69 voetballen. 

KOMEND SEIZOEN 

Zoals al eerder beschreven hebben we volgend jaar weer 

een 2e elftal wat zal uit gaan komen in de 3e klasse. Michel 

van Slochteren zal als hoofdtrainer voor deze groep gaan 

staan waarbij Willem Spraakman hem zal assisteren bij de 

trainingen en zoveel mogelijk bij de wedstrijden. 

Patrick Brouwer zal bij de wedstrijden assisteren met de 

wedstrijdzaken en als grensrechter. Het 1e en 2e zullen onze 

prestatie-elftallen voor volgend seizoen zijn. 

2E, 3E, 4E EN MEER 

Doordat we weer een 2e elftal hebben komend seizoen 

hebben we automatisch ook een 3e elftal (wat afgelopen 

seizoen kampioen is geworden als 2e). En om het nog 

mooier te maken hebben we iets wat we al zeer lang niet 

gehad hebben een 4e elftal heren senioren. Daarnaast 

spelen we af en toe op de donderdagavonden 7x7 recre-

atief met de heren, houden we ons 40+ voetbal op dins-

dagavond en blijft er een zaalteam actief. 

Daarnaast blijft ons dames team (wat afgelopen seizoen 

kampioen is geworden) spelen in de 7x7 competitie op 

vrijdagavonden. Kortom, veel seniorenvoetbal komend 

seizoen bij SVN’69 te bewonderen. 

INZET RAMON 

Verder kan ik jullie vermelden dat ons team van de verzor-

ging is uitgebreid met Ramon Oldeman. Ramon moet van-

wege een blessure helaas een punt achter zijn actieve 

voetbalcarrière zetten. Ramon zal zich voornamelijk gaan 

bezighouden met hersteltrainingen van geblesseerde 

spelers die op de weg terug zijn.

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor zijn inzet van 

het afgelopen seizoen en rekenen we op jullie inzet komend 

seizoen. ● 
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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
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Tekst: Ramon Oldeman

Hallo, ik ben Ramon Oldeman, de meesten zullen mij wel 

kennen binnen SVN'69. 

In het dagelijks leven ben ik fysiotherapeut bij Henny Bie-

mans in Zuidveen. Helaas heb ik na jaren bij het 1e de keu-

ze moeten maken om te stoppen als actief voetballer. Dit 

vanwege een zware knieblessure, de 3e in een relatief 

(te) korte periode. Zelf wilde ik graag binnen de club ac-

tief blijven, dit was gelukkig wederzijds vanuit de club. Dit 

seizoen zal ik als fysiotherapeut fungeren, ik zal mij met 

name richten op de revalidatie op het veld. Tevens ben ik 

onderdeel van de staf van de 1e selectie. Op deze manier 

hoop ik toch van waarde te kunnen zijn voor de selectie 

en de club.  ●

Tekst: Desi Wieman

Hoi, mijn naam is Desi Wieman en ik ben op donderdag-

avond aanwezig als verzorger/fysiotherapeut voor de 

(jeugd)selectie.

Ik werk bij Prima Life als fysiotherapeut en bewegingswe-

tenschapper en zie daar veel mensen die revalideren van 

sportblessures en knie- en heupoperaties. In samenwer-

king met Ramon en Cassandra kunnen we de geblesseer-

den zo in de praktijk, voor en na trainingen en op het veld 

behandelen om hen zo goed en snel mogelijk te laten her-

stellen van blessures. Naast mijn werk als fysiotherapeut, 

werk ik als docent op de Hanze Hogeschool. Zelf heb ik 

een topsportverleden in de vechtsportwereld, waar mijn 

interesse voor gezondheid en sport is ontstaan. Momen-

teel ben ik ook regelmatig te vinden aan de andere kant 

van het veld in het rood-zwart, maar moedig de mannen 

natuurlijk aan wanneer ik kan. ●

Tekst: Cassandra Werkman 

Hallo, ik ben Cassandra Werkman, na een uitstapje 

van een paar jaar weer terug bij SVN'69 als verzorger/

sportzorgmasseur voor de club op dinsdagavond. 

Met mijn 27 jaar ervaring als sportzorgmasseur heb ik rui-

me ervaring met blessures en hersteltrainingen. In het da-

gelijks leven werk ik bij de GGD IJsselland en daarnaast 

ook te vinden op de tennisbaan. Ik denk dat wij als trio 

een mooie aanwinst zijn voor de club omdat we alle drie 

onze expertises hebben en zo dus nog breder de sporters 

kunnen helpen. ●

DE NIEUWE MEDISCHE STAFEven voorstellen...
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Ik ben Fons Haxe, achttien jaar oud en woonachtig 

in Meppel. Ik heb dit jaar de overstap gemaakt van 

Alcides naar SVN'69.  

Ik voetbalde sinds mijn 3e al bij Alcides, maar heb toch 

dit jaar de overstap gemaakt om een keer wat nieuws 

te proberen. 

Tekst: Fons Haxe

M
ijn schoonvader Dirk Kroes is ook een reden 

geweest om over te stappen. Hij probeerde 

me maar over te halen om een keer mee te 

trainen en uiteindelijk had ik het zo naar mijn 

zin met de jongens dat ik ben gebleven. Zelf zit ik momen-

teel nog in VWO 6 en werk ik daarnaast ook nog. Voor de 

rest draait veel bij mij om sporten en dan vooral voetbal 

natuurlijk. Ik heb als doelstelling om met ons team dit sei-

zoen terug te promoveren richting de 3e klasse. ●

Ik ben Rens van Hoorn, negentien jaar en woon in 

Meppel. Mijn hobby's zijn voetballen en met vrienden 

afspreken. Vanaf mijn vierde zit ik al op voetbal. 

Tekst: Rens van Hoorn

I
k ben begonnen bij FC Meppel daar heb ik acht jaar 

lang gespeeld. Daarna ben ik naar MSC gegaan, daar 

heb ik zeven jaar gevoetbald. Nu heb ik de overstap 

naar SVN'69 gemaakt, de reden hiervoor is dat ik toe 

was aan een nieuwe club met nieuwe mensen om mij 

heen. Ook is de visie van de club iets wat mij aansprak. ●
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NIEUWKOMERS 1E ELFTAL

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
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24 sep  VV Creil-Bant - VV Tollebeek
  Foarút  - VVWillemsoord
 VV Nagele  - IJVC
  VV QVC  - VV Sleat
 SVN'69  - SC Franeker
  TONEGO  - AVC
 VV Delfstrahuizen -TOP '63

1 okt  VV Tollebeek  - VV Delfstrahuizen
  VV Willemsoord  - VV Nagele
  TOP '63  -  VV QVC
  VV Sleat  - SVN'69 
 IJVC  -  VV Creil-Bant
 SC Franeker  -  TONEGO
 AVC  - Foarút

8 okt  AVC  -  VV Willemsoord
 VV Creil-Bant  - VV Nagele
 VV Delfstrahuizen - IJVC
 Foarút  - SC Franeker
 VV QVC  -  VV Tollebeek
 SVN'69  - TOP '63
 TONEGO  -  VV Sleat

15 okt  VV Tollebeek  - SVN'69 
 VV Willemsoord - VV Creil-Bant
 TOP '63  - TONEGO
  IJVC  -  VV QVC
 VV Sleat  - Foarút
 SC Franeker  -  AVC
 VV Nagele  - VV Delfstrahuizen

29 okt VV QVC  - VV Nagele
 SVN'69  - IJVC
 TONEGO  - VV Tollebeek
 SC Franeker  - VV Willemsoord
 Foarút  - TOP '63
 VV Delfstrahuizen -VV Creil-Bant
 AVC  - VV Sleat

5 nov  VV Creil-Bant  -  VV QVC
 IJVC  - TONEGO
 VV Nagele  - SVN'69 
 VV Sleat  - SC Franeker
 VV Tollebeek  - Foarút
 TOP '63  - AVC
 VV Willemsoord -VV Delfstrahuizen

12 nov  VV Sleat  - VV Willemsoord
 TONEGO  -  VV Nagele
 SVN'69  - VV Creil-Bant
  VV QVC  -VV Delfstrahuizen 
 AVC  - VV Tollebeek
 Foarút  - IJVC
 SC Franeker  - TOP '63

19 nov  VV Tollebeek  - SC Franeker
 TOP '63  - VV Sleat
 VV Willemsoord - VV QVC
 VV Nagele  - Foarút
 IJVC  - AVC
 VV Delfstrahuizen - SVN'69 
  VV Creil-Bant  - TONEGO

26 nov  AVC  - VV Nagele
 Foarút  - VV Creil-Bant
 SC Franeker  - IJVC
 VV Sleat  - VV Tollebeek
 SVN'69  - VV QVC
 TONEGO  - VV Delfstrahuizen
 TOP '63  - VV Willemsoord

3 dec  VV QVC  -  TONEGO
  VV Tollebeek  - TOP '63
 VV Willemsoord  - SVN'69 
 VV Nagele  - SC Franeker
 I JVC  - VV Sleat
 VV Delfstrahuizen - Foarút
 VV Creil-Bant  - AVC

10 dec  AVC  -VV Delfstrahuizen
 Foarút  - VV QVC
  SC Franeker  - VV Creil-Bant
 VV Sleat  - VV Nagele
 VV Tollebeek  - VV Willemsoord
  TONEGO  - SVN'69 
 TOP '63  - IJVC

21 jan  VV Willemsoord  - IJVC
 TOP '63  - VV Creil-Bant
 VV Tollebeek  - VV Nagele
 VV Sleat  - VV Delfstrahuizen
 SC Franeker  - VV QVC
 Foarút  - TONEGO
 AVC  - SVN'69
 
28 jan  VV Creil-Bant - VV Sleat
 VV Delfstrahuizen - SC Franeker
 IJVC  - VV Tollebeek
 VV Nagele  - TOP '63
 VV QVC  - AVC
 SVN'69  - Foarút
 TONEGO  - VV Willemsoord

4 feb  VV Tollebeek - VV Creil-Bant
 VV Willemsoord - Foarút
 TOP '63 - VV Delfstrahuizen 
 AVC  - TONEGO
 VV Sleat  - VV QVC
 IJVC  - VV Nagele
 SC Franeker  -  SVN'69 

11 feb VV Delfstrahuizen  - VV Tollebeek
 Foarút  - AVC
  VV Nagele  - VV Willemsoord
 VV QVC  - TOP '63
 SVN'69  - VV Sleat
 TONEGO  - SC Franeker
 VV Creil-Bant  - IJVC

4 mrt  VV Tollebeek  - VV QVC
 VV Willemsoord  - AVC
  TOP '63  - SVN'69 
 SC Franeker  -  Foarút
 VV Sleat  - TONEGO
 VV Nagele  - VV Creil-Bant
 IJVC  - VV Delfstrahuizen

11 mrt  TONEGO  - TOP '63
 SVN'69  - VV Tollebeek
 VV QVC  - IJVC
 Foarút  - VV Sleat
 VV Creil-Bant  - VV Willemsoord
 AVC - SC Franeker
 VV Delfstrahuizen - VV Nagele

18 mrt  VV Tollebeek  - TONEGO
 TOP '63 - Foarút
 VV Willemsoord  - SC Franeker
 VV Sleat - AVC
 VV Nagele  - VV QVC
 IJVC  - SVN'69 
 VV Creil-Bant - VV Delfstrahuizen

25 mrt  AVC  - TOP '63
 VV Delfstrahuizen  - VV Willemsoord
 Foarút - VV Tollebeek
 SC Franeker - VV Sleat
 VV QVC  - VV Creil-Bant
 SVN'69  - VV Nagele
 TONEGO  - IJVC

1 apr  VV Willemsoord  - VV Sleat
  VV Tollebeek  - AVC
 TOP '63 - SC Franeker
 VV Nagele  - TONEGO
 VV Creil-Bant  - SVN'69 
 IJVC  - Foarút
 VV Delfstrahuizen - VV QVC

15 apr  VV Sleat  - TOP '63
 AVC  - IJVC
 SVN'69  - VV Delfstrahuizen
 TONEGO  - VV Creil-Bant
 VV QVC  - VV Willemsoord
 SC Franeker  - VV Tollebeek
 Foarút  -  VV Nagele

22 apr VV Delfstrahuizen - TONEGO
 IJVC - SC Franeker
 VV Nagele - AVC
 VV QVC - SVN'69
  VV Tollebeek - VV Sleat
  VV Willemsoord - TOP ‘63
  VV Creil-Bant - Foarút

29 apr SVN'69 - VV Willemsoord
  TOP ‘63 - VV Tollebeek
  TONEGO - VV QVC
  VV Sleat - IJVC
  Foarút - VV Delfstrahuizen
 AVC - VV Creil-Bant
  SC Franeker - VV Nagele

13 mei  VV Creil-Bant - SC Franeker
  VV Delfstrahuizen - AVC
  IJVC - TOP ‘63
  VV Nagele - VV Sleat
  VV QVC - Foarút
  SVN'69 - TONEGO
  VV Willemsoord - VV Tollebeek

20 mei VV Tollebeek - IJVC
  VV Willemsoord - TONEGO
  TOP ‘63 - VV Nagele
  Foarút - SVN'69
  VV Sleat - VV Creil-Bant
  SC Franeker - VV Delfstrahuizen
  AVC - VV QVC

27 mei VV Creil-Bant - TOP ‘63
  VV Delfstrahuizen - VV Sleat
  IJVC - VV Willemsoord
  VV Nagele - VV Tollebeek
  VV QVC - SC Franeker
 SVN'69 - AVC
 TONEGO - Foarút

AVC

Sportpark De Lytse Trije

Frensjerterdyk 22 | 8855 CK Sexbierum

0517-59158 | www.avcsexbierum.nl

SC Franeker

Sportpark Hertog van Saxenlaan

J. Rodenhuisplein 1 | 8801 ET Franeker

0517-394282 | www.scfraneker.nl

VV QVC

Sportpark De Ribbe

Meerweg 4 | 8715 EK Stavoren

0514-681713 | www.vvqvc.nl

VV Delfstrahuizen

Sportpark De Kampen | De Kampen 1

8508 RR Delfstrahuizen

0514-541000 | www.vvdelfstrahuizen.nl

IJVC

Sportpark De Utherne

Dassenboarch 25 | 8651 CB IJlst

0515-533157 | www.ijvc.nl

VV Sleat

Sportpark ‘t Krûdfjild

Spanjaardsdijk 2 | 8556 AJ Sloten

0514-531676 | www.vvsleat.nl

Foarút

Sportpark Schatzenburg

Rypsterdyk 23 | 9036 JE Menaldum

0518-451705 | www.oarut.nl

VV Nagele

Sportpark v.v. Nagele

Ploegstraat 10

0527-652694 | www.vvnagele.nl

SVN'69

Sportpark De Tussenboerslanden

Tussenboersweg 2 | 7948 NE Nijeveen

0522-491360 | www.svn69.nl

VV Tollebeek

Sportpark vv Tollebeek

Wildzang 3 | 8309 BD Tollebeek

0527-650627 | www.vvtollebeek.nl

TONEGO

Sportpark Tonego

Ruiterstraat 3 | 8315 AK Luttelgeest

0527-202888 | www.tonego.nl

TOP ‘63

Sportpark De Bou

De Bou 39 | 8625 JB Oppenhuizen

0515 - 559698 | www.top63.com

VV Willemsoord

Sportpark De Boschkamp

Paasloregel 3A | 8338 ST Willemsoord

0521-589123 | www.vvwillemsoord.nl

VV Creil-Bant

Bant - Sportpark De Akkers

Zuidwend 10 | 8314 AA Bant

Creil - Gemeentelijke Sportvelden Creil

Toernooilaan 9 | 8312 AM Creil

0527-274651 | www.scbant.nl
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Marc Corts
30-01-2004

Aanvaller
Vanaf 2022-2023

SVN'69 eigen jeugd

Wouter Westenbrink 
25-10-1990

Middenvelder
Vanaf 2011-2012

SVN'69 eigen jeugd

Fons Haxe 
13-12-2003

Verdediger
Vanaf 2022-2023

Alcides

Willem Spraakman
27-06-1955

SELECTIE SEIZO EN 2022-2023 
David Leeuw
03-05-1982

Hoofdtrainer
Vanaf 2020-2021

Niels Vriend
03-04-2001

Middenvelder
Vanaf 2019-2020

SVN'69 eigen jeugd

Jarno Westenbrink
26-03-1988

Middenvelder
 Vanaf 2005-2006 

SVN'69 eigen jeugd

Leon Wessel
10-06-1994

Middenvelder
Vanaf 2012-2013

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

 Denzel van Halen
21-03-1994

Aanvaller
Vanaf 2013-2014

SVN'69 eigen jeugd

Erwin Pit
02-11-1978

Keeperstrainer
Vanaf 2020-2021

Joost Kampherbeek
25-07-2000

Keeper
Vanaf 2020-2021

FC Meppel

Niels Keizer 
04-03-1989
Aico Nijboer
26-02-1987

Staf
Vanaf 2021-2022

Bram van den Heuvel
26-06-2002

Aanvaller
Vanaf 2020-2021

SVN'69 eigen jeugd

Jorrit Kroes
23-03-2002

Verdediger
Vanaf 2020-2021

SVN'69 eigen jeugd

Floris Dijkhuizen
14-02-2004

Middenvelder 
Vanaf 2022-2023

SVN'69 eigen jeugd

Gerben Hendriks
02-06-1997

Verdediger
Vanaf 2021-2022

SVN'69 eigen jeugd

Tijmen Tjeerdsma
13-06-2004

Aanvaller
Vanaf 2022-2023

SVN'69 eigen jeugd

Warner Bouwknegt
18-02-1996

Staf 
Vanaf 2022-2023

Wouter Miedema
24-01-2004

Keeper
Vanaf 2021-2022

SVN'69 eigen jeugd

Rob Bouwknegt 
19-07-2005

Middenvelder
Vanaf 2022-2023

Olde Veste '54

Rens Hoorn 
13-06-2003

Aanvaller
Vanaf 2022-2023

M.S.C.

Roy Nijboer
26-02-1987

Staf
Vanaf 2021-2022

Ramon Oldeman
24-01-1994

Staf 
Vanaf 2022-2023

Joost Vriend
02-09-2004

Verdediger
Vanaf 2022-2023

SVN'69 eigen jeugd

S
E

LE
C

T
IE



P
R

E
S

E
N

TA
T

IE
G

ID
S

 2
0

2
2

-2
0

2
3

3736

V
R

IJW
ILLIG

E
R

 A
A

N
 H

E
T

 W
O

O
R

D

Even voorstellen. Ik ben Jan Noorman, geboren op 31 mei 1949 te Diever, getrouwd met Margje en we hebben twee 

zonen Bert en Jeroen. We wonen sinds 1973 in Nijeveen. Ik ben op mijn 12e begonnen met voetballen bij VV Diever. 

Eerder was toen nog niet mogelijk. Mini- en pupillenvoetbal bestond nog niet.

Tekst: Jan Noorman

S
port en SVN’69 lopen als een rode draad door 

ons leven. Ik ben vanaf het seizoen 1973-1974 bij 

SVN’69 komen voetballen. Mijn positie bij mijn 

vorige vereniging was verdediger. De toen aan-

wezige trainer van SVN’69 , Henk Harms, zocht nog een 

aanvaller. Dus, dan nu maar voorin. 

Dat pakte goed uit. Samen met Allard Mulder scoorden we 

62 doelpunten en we werden dat seizoen kampioen.

In 1990 ben ik gestopt met het spelen in het 1e team, toen 

weer als verdediger. Op dat moment stond ik onze oudste 

zoon in de weg. Hij zat als wissel terwijl ik op zijn positie in 

het elftal speelde. Na 17 jaar was het ook voldoende.

Hierna heb ik nog meerdere jaren met veel plezier in het 

2e en 3e en 7x7 team gespeeld. Op dit moment ben ik 

nog actief bij de 40+.

VAN JEUGDTRAINER TOT SCHEIDSRECHTER 

Vanaf dat wij in 1973 hier zijn komen wonen ben ik al vrij-

williger bij SVN’69. Eerst als jeugdtrainer.

Na enige jaren jeugdtrainer te zijn geweest werd mij door het 

toenmalige jeugdbestuur gevraagd om de cursus Oefenmees-

ter 3 te gaan volgen. Deze cursus heb ik met succes afgerond.

Meerdere jaren heb ik en SVN’69 hier gebruik van kun-

nen maken voor het geven van mijn trainingen. Ook heb 

ik hierdoor andere jeugdtrainers kunnen helpen en bege-

leiden met het geven van hun trainingen.

Voor de volgende activiteiten van de voetbalsport heb ik 

mij bij SVN’69 ook ingezet.

SVN'69 ALS EEN RODE DRAAD 
DOOR HET LEVEN VAN JAN NOORMAN

Scheidsrechter, grensrechter en het begeleiden van jeug-

dige scheidsrechters van SVN’69.

Investeren in eigen leden kan positief uitwerken.

Naast mijn actieve voetballen heb ik een aantal jaren in 

het hoofdbestuur gezeten voor de activiteit “voetbal tech-

nische zaken”.

EN VAN VRIJWILLIGER TOT ERELID 

In 2011 ben ik tot “erelid van SVN’69” benoemd. 

Tegenwoordig kunt u mij en mede vrijwilligers regelmatig 

op het sportpark tegenkomen voor het besproeien en het 

belijnen van de velden en voor het onderhoud van de vel-

den , kleedkamers en klein onderhoud van de gebouwen. 

Dit alles doen we met veel plezier.

EEN SPORTIEVE FAMILIE 

Mijn vrouw Margje is bij SVN’69 begonnen met voetballen bij 

de dames en daarna als pupillentrainster. Jarenlang heeft ze 

de kleding voor het 1e team verzorgd en zat ze bij de werk-

groep voor het schoonmaken van de kantine en kleedkamers. 

Ook heeft ze zich meerdere jaren ingezet voor de supporters-

club van SVN’69. Tevens heeft ze jaren gevolleybald bij NVC.

De beide zoons hebben ook bij SVN’69 gevoetbald en heb-

ben de succesjaren van het 1e elftal , promotie van de 6e 

klasse naar de 3e klasse KNVB, als speler meegemaakt.

DE ZATERDAG IS VOOR DE SPORT 

De zaterdag is en was bij ons gereserveerd voor sport. We wa-

ren aanwezig bij de wedstrijden van onze jongens en bij bij-

na alle thuis-en uitwedstrijden van het 1e team. Tegenwoordig 

gaan we ook regelmatig naar de wedstrijden van onze klein-

kinderen kijken. Ze voetballen en hockeyen in Meppel.

SVN’69 is een mooie vereniging om je voor in te zetten. 

Tot ziens bij SVN’69. ●



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

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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We zijn er weer! Na het succesvolle vorige seizoen, waarin we het kampioenschap wisten binnen te slepen, gaan 

we dit jaar met een 12-tal enthousiaste dames voor een herhaalbaar resultaat! Dit gaat wel onder een nieuwe 

naam. Vanaf heden zijn wij de SVN'69-dames 18+1.

Tekst: Roos Knol

W
e zullen wederom onze 7x7 wedstrijden 

spelen op de vrijdagavond. Veel van ons 

spelen al jaren bij onze mooie club. Een 

jaar hebben we een seizoen gespeeld voor 

MSC. Vorig seizoen zijn we weer teruggekeerd bij ons 

oude vertrouwde clubje. Ons team bestaat uit een gezelli-

ge mix van jong en iets oudere dames. 

Dit verschil wordt echter nauwelijks gemerkt in de kantine. 

Op het veld ging het voor de winterstop wat moeizamer 

en was het voor velen weer een beetje inkomen. Mede 

door corona was er na de winterstop een nieuwe com-

petitie dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. En of we die 

hebben gepakt. Door de trainingen van Ger, Dirk en Anton 

leerden we steeds meer en werden we als team beter. 

Wij gaan ervan uit dat dit seizoen door te zetten. ●

SVN'69 Dames 1,

WE ZIJN ER WEER!
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Tekst: Fenneke Knol

I
k begon 20 jaar geleden met een compagnon’, vertelt 

Henri. ‘We kwamen van de opleiding en wilden een 

bedrijfje starten. Voorwaarde was wel dat het vooral 

leuk moest zijn, het beste bedrijf om voor te werken. 

We hadden de wind in de zeilen en inmiddels werken er 

zo’n 80 mensen op 10 verschillende locaties in het land 

en werken er ongeveer 1000 mensen op verschillende 

projecten’. 

IN HET BLOED 

Multiselect is uitgegroeid tot een landelijk opererend  

bedrijf. ‘Ondernemen moet wel in je bloed zitten. Je moet 

denken in kansen en mogelijkheden, risico’s durven ne-

men, vertrouwen hebben en eerlijk blijven. Opdrachtge-

vers en kandidaten moeten weten waar ze aan toe zijn. 

We zijn betrouwbaar en afspraak is afspraak. We willen 

geen loze beloftes doen en moeten ook wel eens ‘nee’ 

verkopen, of verwachtingen realistisch maken. Dit doen 

we door in gesprek te gaan, of hulp te bieden’, aldus deze 

ondernemende Nijevener. 

BETROKKENHEID ALS RODE DRAAD

Tijdens het gesprek met Henri, maar ook op de website 

en in recensies hoor en lees ik dat betrokkenheid maat-

gevend is voor dit bedrijf. Multiselect is in de kern een 

detacheringsbureau, maar al is er veel sprake van in en 

uitstroom, persoonlijk contact en luisteren naar de kandi-

daat of opdrachtgever, versterkt de betrokkenheid. 

Niet alleen voor het bedrijf is betrokkenheid maatgevend, voor 

Henri is betrokkenheid een kernwaarde die als een rode draad 

door zijn verhaal loopt. Tot zijn 4 dochters gingen korfballen, 

was hij altijd erg gericht op Havelte, maar vanaf dat moment 

raakte hij steeds meer betrokken bij DOS’46 en zette hij zich in 

binnen het bestuur en verschillende commissies. 

Zelf had Henri altijd gevoetbald, dus toen hij gevraagd 

werd voor de 40+ voetbal bij SVN’69 leek hem dit wel wat. 

Van het één kwam het ander. De 40+club kreeg eigen 

shirts met Multiselect als sponsor en er volgenden recla-

meborden.

VOORAL IN DADEN 

De 40+ is inmiddels bijna een 50+club, waar Henri nog 

steeds met plezier deel van uitmaakt. Betrokkenheid 

heeft hij zelf ervaren toen zijn vrouw enkele jaren geleden 

overleed. Een heftige en zeer emotionele gebeurtenis. Bij 

SVN'69 voelde hij zich gehoord en gezien. ‘Niet alleen in 

woord, maar vooral ook in daden. Gewoon, door er te zijn’.

MENSEN MAKEN DE CLUB

Volgens Henri gaat het binnen een organisatie om de 

mensen. Mensen maken de club en zij staan centraal. Als 

de basis goed is, we laten iedereen in zijn waarde, er is 

vertrouwen, er wordt niet te snel geoordeeld, maar echt 

geluisterd naar elkaar, dan komt het met een organisatie 

wel goed. Dat geldt voor bedrijven, vereniging, maar ook 

in een gezin. 

GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN 

Voor Henri is zijn gezin het allerbelangrijkst. Het verlies 

van zijn vrouw en de moeder van zijn dochters, heeft een 

groot litteken achtergelaten, maar Henri staat positief 

in het leven. Natuurlijk zijn er moeilijke momenten en is 

het gemis groot, maar hij wil er het beste van maken en 

draagt dit ook uit. Goed voorbeeld doet goed volgen, vindt 

Henri en dat goede voorbeeld wil hij graag geven binnen 

zijn bedrijf en de verenigingen waarbij hij betrokken is. ●

Midden in de vakantie spreek ik Henri Bouwknegt, net terug van een rondreis door Frankrijk en Spanje en 

opgeladen voor de komende tijd. Henri is directeur en eigenaar van Multiselect, een landelijk opererend 

detacheringsbureau van ingenieurs. Grote en minder grote bedrijven kunnen arbeidsvraagstukken bij 

Multiselect neerleggen, uiteenlopend van specialistische opdrachten voor een complex project, tot vraag naar 

bouwkundigen die meteen kunnen starten of het vormen van een heel projectteam. Multiselect richt zich op 

detachering in de bouw, infra en energie.

Sponsor uitgelicht: BETROKKEN 
ALS RODE DRAAD



Blankenstein 290  7943 PG  Meppel | Postbus 127  7940 AC  Meppel | T +31 522 491258 | www.vanderlinde-meppel.nl             
kindercoachsusanne.nl ikleerlerenmeppel.nl                        
of bel ons op 06 10720559  De Veurdele 89 Nijeveen

“ ik durf nu 
veeeel meer” 
jongen 9 jaar

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

VERFrissend veelzijdig!

schilderwerken  wandafwerking 
stucadoorswerk  raambeglazing

�lvwww.smitgiethoorn.nl 
.-ia •F Zuiderpad 58 ._ -9'1 I � 8355 CC Giethoorn T r • • •• U G,ethaarn 0521 -36 162s 

Rondvaarten - Bootverhuur Cafe Restaurant 
Uw adres voor feesten en partijen 
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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

..

SVN’69 is trots op zijn kampioenen van
het competitiejaar 2021 - 2022

nietzomaareen 3e

VR1
JO19
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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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Pupil van het jaar wordt je niet zomaar. De pupil het jaar 

hoeft niet de beste voetballer te zijn. Of de snelste. De pupil 

van het jaar hoeft niet de meeste doelpunten te maken 

of de beste techniek te hebben. Om pupil van het jaar te 

worden moet je iets bijzonders hebben. Misschien heb je je 

wel heel erg snel ontwikkeld in een jaar, of ben jij degene 

die geen enkele training gemist heeft, of help je de trainers 

altijd met opruimen. Of misschien heb je wel iets bijzonders 

gedaan. Niet voor jezelf, maar voor anderen. Voor de club of 

voor je team. Iedereen kan dus pupil van het jaar worden.

 

Tekst: Menno Schipper

T
im heeft volgens zijn trainers en de jeugdcom-

missie heel veel progressie doorgemaakt. Op 

voetballend vlak is hij echt een belangrijke rechts-

back geworden die je als tegenstander eigenlijk 

niet wilt hebben. Hij weet goed waar hij moet staan en 

wat hij moet doen en daar is hij in dit seizoen ontzettend 

in gegroeid. Vroeger had hij misschien niet altijd zin om 

te gaan trainen en was hij wel eens wat minder fanatiek, 

maar ook daar heeft hij grote vooruitgang in geboekt. Hij 

is er bijna altijd, luistert goed en doet fanatiek mee. Daar-

naast is hij, samen met zijn vrienden Stijn en Thijs, deze 

winter flink aan het opruimen geweest bij de plas. Samen 

hebben ze heel wat vuilniszakken gevuld. Een goeie actie! 

Kortom, hij heeft zowel voetbaltechnisch als sociaal veel 

vooruitgang geboekt in het afgelopen seizoen en hij heeft 

zich ook daarbuiten goed laten zien. En daarom is hij een 

verdiende pupil van het jaar. ●

PUPIL VAN HET JAAR: 
TIM BIJKER

Tim:
'Ik kwam bij SVN'69 en ik zag direct dat er 2 spring-

kussens waren, ik ben er direct opgegaan en na een 

kwartiertje ongeveer moesten we verzamelen want 

de teams voor partijtje werden gemaakt. Mijn team 

en ik werden 4e. 

 

Tussendoor als er pauze was nog op de springkus-

sens en daarna werd de prijsuitreiking gehouden 

voor het partijtje. Daarna werd de prijsuitreiking voor 

pupil van het jaar gehouden. Ik dacht zelf dat het 

iemand anders zou zijn maar in ene hoorde ik “En de 

pupil van het jaar is geworden Tim Bijker!” 

 

Ik was helemaal in shock toen ik mijn naam hoorde 

en toen moest ik naar voren en vertelde Menno 

waarom ik pupil van het jaar was geworden. Daarna 

kreeg in de wisselbeker en een beker die ik mocht 

houden. Ik was helemaal trots op mij zelf en was 

heel blij. Voor de rest was het een hele leuke dag.'
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LBurgemeester 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)

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

KABOUTERVOETBAL
Dit seizoen leek weer een beetje op een normaal seizoen, hoewel de aanwas van nieuwe kids bij het kaboutervoetbal 

vooral aan het einde van het seizoen lag. Heerlijk om weer ‘normaal’ op de zaterdagochtend ze kids aan de slag te 

kunnen. Door de continuïteit zag je ook meteen de voortgang in de ontwikkeling gedurende het seizoen.

Tekst: Jennet van Dijk

D
e kids vanaf 4 jaar laten kennismaken met voet-

bal. Het belangrijkste is plezier hebben met el-

kaar en wennen aan de bal. Tijdens deze trainin-

gen op zaterdagochtend gaan we bezig met de 

basistechnieken van het voetbal… van het stoppen van 

de bal, het schieten met de binnenkant van de voet, tot 

dribbelen en slalommen, maar vooral doelpunten maken.

WAT DOEN WE DAN ALLEMAAL BIJ DE KABOUTERS?

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 ma-

ken. Stadionspel én dribbelen tussen de pionnen door. Pas-

sen van de bal in combinatie met schieten op doel. Een oefe-

ning met scoren zit er minimaal één keer bij. Soms doen we 

ook estafettes met de oefeningen om het wedstrijdelement 

daar al in te leggen. Als afsluiting een partijvorm. Mogelijk- 

heden genoeg om er variatie in te leggen.

Het mooie om tijdens zo’n seizoen te zien, is de ontwikke-

ling van de kids. 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. 

Natuurlijk passen we de oefenstof aan op de 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. ● 

Aan de slag met de allerkleinsten 



Je droomhuis gevonden 
en snel verhuizen? 

Hypotheken  |  V
erzekeringen  |  P

ensioenen  |  B
etalen  |  S

paren

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

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

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

Ook dan zijn we er voor jou.

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

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

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

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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Tekst: Renate Bijker 

H
et liep niet vlekkeloos, corona speelde nog een 

grote rol, communicatie was niet op alle vlakken 

geweldig en dat we een keer zonder bier kwamen 

te zitten was ook een goed leermoment. Wij zijn 

dan ook zeer trots op alle vrijwilligers die ons het afgelopen 

seizoen geholpen hebben! En helemaal wanneer je veel 

leest over het gebrek aan vrijwilligers bij sportverenigingen. 

Betekent dat dan dat wij genoeg vrijwilligers hebben? 

Neeeee joh gekkie! Kijk, elke maandagavond hebben we 

Gert en 7 dames voor de schoonmaak. 2 doen om en 

om op maandagavond en dan hebben we mijn schoon-

moeder Hennie Bijker die de plantjes, vensterbanken 

en muntenzakjes verzorgd. Eigenlijk kunnen we er elke 

maandagavond nog wel 1 of 2 personen bij gebruiken. 

Dinsdagavond is de kantine geopend van 19.15 tot 23 uur. 

DE KANTINE
D

E
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A
N

T
IN

E

Betekend dat dan dat wij  

genoeg vrijwilligers hebben?  

Neeeee joh gekkie!

Seizoen 2021/2022 is afgelopen en afgesloten en wat voor een seizoen hebben we gehad. Jennet van Dijk, 

Trijntje Bijker en ik hadden ons eerste seizoen als kantinecommissie. Tijdens de start goed geholpen door Sjaco 

Poppema en we hebben het overleefdt!

Er wordt getraind door o.a. het 1e en de recreanten 

(40+team) traint zo hard dat er na de tijd wel een het een 

en ander aangevuld moet worden. Het mooiste is wan-

neer we 7/8 mensen/duo’s hebben want dan ben je maar 

1x in de 7/8 weken aan de beurt. 

Op de donderdagavond idem dito. Kans zit erin dat de 

kantine ook vaker op de woensdagavond en de vrijdag-

avond open gaat en ook daar kunnen we altijd nog wat 

mensen voor gebruiken! En dan de zaterdag. Ik denk dat 

SVN’69 een van de weinige verenigingen is die jeugd ach-

ter de bar heeft staan. Deze meiden en Damian zijn er de 

meeste zaterdagen en weten goed wat er allemaal moet 

gebeuren. Als een geoliede machine gaan ze te werk met 

koffie, thee, ranjakannen, broodjes, patat en in de middag 

bier en cola beerenburg (veel cola beerenburg!) Ook daar 

mogen we nog wat mensen bij hebben eigenlijk. Elke och-

tend 1 volwassene erbij en in de middag meer. 

Een nieuw seizoen staat voor de deur. Een hopelijk mooi 

seizoen met genoeg bier, lekkere patat en andere dingen 

uit onze keuken. Een seizoen met vergaderingen en onze 

fanatieke onderhoudsploeg die kleedkamers en velden bij 

houden. Een nieuw seizoen met onze schoonmaakploeg 

want na elke gezellige zaterdag komt een sopmaandag. 

Een nieuw seizoen met nieuwe teams, trainers en leiders. 

Vertrouwde gezichten, ouwe rotten en nieuwe aanwin-

sten. Een nieuw seizoen waar fouten gemaakt gaan wor-

den en de communicatie waarschijnlijk weleens mis gaat. 

Het gaat een topseizoen worden!! ●

Wat houdt het precies in: 
SCHOONMAKEN VAN DE KANTINE OP MAANDAGAVOND.

 •  ALLERHANDE SCHOONMAAKACTIVITEITEN  

MET EEN GEZELLIGE GROEP VRIJWILLIGERS

 • 19.00 TOT +/_ 20.00 UUR

KANTINEDIENST OP DINSDAGAVOND,  

DONDERDAGAVOND EN/OF ZATERDAGMIDDAG

 • KOFFIE EN THEE SCHENKEN

 • BIER, COLA-BEERENBURG EN FRIS SCHENKEN

 • SNACKS OF BROODJE HAM/KAAS MAKEN

 •  OPRUIMEN EN SCHOONMAKEN HOORT  

ER NATUURLIJK OOK BIJ

DINSDAG/WOENSDAG/DONDERDAG: 19.00-23.15

ZATERDAG: 08.00-13.00 UUR / 13.00-19.00
 

INTERESSE? STUUR EEN MAIL NAAR DE 

KANTINECOMMISSIE VIA KANTINE@SVN69.NL, 

ZODAT ZIJ CONTACT MET JE OP KUNNEN NEMEN.

WIJ
ZOEKEN 
JOU!
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Ik weet het niet en ik wil me er ook niet te druk om maken, 

want ik kan niemand in de agenda kijken en ik wil zeker 

niemand dwingen. Ik blijf er gewoon op vertrouwen dat 

eenieder hierin zijn of haar verantwoordelijkheid neemt, 

niet afwacht tot hij of zij gevraagd wordt, maar zichzelf 

meldt en zijn of haar bijdrage levert. 

Ik bekijk dingen graag van de positieve kant. De meeste 

jeugdteams hebben komend seizoen weer trainers en lei-

ders. We hebben ineens weer meer spelers uit de selectie 

en de andere seniorenteams, die zich gemeld hebben om 

een jeugdteam te gaan trainen en/of coachen. Ze besef-

fen zelf misschien niet eens hoezeer de kinderen tegen 

hen opkijken en hoe trots de kinderen zijn dat ze training 

van hen krijgen. Hopelijk werkt het aanstekelijk en wordt 

hun voorbeeld gevolgd.

Als jeugdcommissie hebben we afgelopen seizoen afscheid 

genomen van Jeanien Faber en Carla de Boer. Uiteraard vin-

den we dat jammer, maar we zijn hen vooral dankbaar voor de 

energie die ze in onze mooie vereniging gestoken hebben. We 

zijn blij dat Marjan Brand zich heeft gemeld als versterking van 

ons team en we gaan weer vol enthousiasme aan de slag.

Verder bedenk ik mij ineens dat de Pupil van het Jaar zich-

zelf vaak even voorstelt en dat het stukje over de samen-

werking met Oranje Zwart eigenlijk al helemaal voorbereid 

is door onze secretaris Melanie. Ik kan dus rustig verder 

gaan met mijn vakantie en volstaan met iedereen op te 

roepen om zich aan te melden als vrijwilliger en verder  

iedereen een mooi seizoen te wensen! ●

Het scherm op mijn telefoon licht op. 

Een agenda-melding: "Stukjes voor de presentatiegids 

inleveren". Ik zit op een piepkleine veranda voor een 

piepklein huisje op een, best groot, vakantiepark 

ergens in Noord-Holland. Citronellakaarsje aan (helpt 

voor geen meter), glaasje wijn erbij en verder helemaal 

niets! Lekker genieten van een welverdiende vakantie. 

Vind ik zelf dan. Het is nog steeds te warm om te 

slapen en ik heb verder toch niets te doen, dus ik kijk 

voorzichtig wat er van mij verwacht wordt. Stukje over 

de Pupil van het Jaar, stukje over de samenwerking 

met Oranje Zwart en stukje over de jeugdcommissie. 

Soort van rode draad: Vrijwilligers!

Tekst: Menno Schipper, voorzitter jeugdcommissie SVN'69

E
en lastig onderwerp: vrijwilligers en vrijwilli-

gerswerk. We willen allemaal dat we kunnen 

trainen, wedstrijden kunnen spelen en ook nog 

gezellig kunnen nazitten. We willen allemaal 

dat onze kinderen hun ding kunnen doen, zich kunnen 

ontwikkelen en ook nog een leuke, gezellige tijd heb-

ben bij onze vereniging. En we weten allemaal dat dat 

alleen kan als we voldoende vrijwilligers hebben, want 

onze vereniging draait op vrijwilligers! En toch blijkt 

het steeds moeilijker om alle ‘functies’ (klinkt heavy) 

vervuld te krijgen. Hoe dat kan? 

EEN RODE DRAAD  
VAN VRIJWILLIGERS

'Ze beseffen zelf misschien niet eens hoezeer  

de kinderen tegen hen opkijken'
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Uit de gesprekken bleek een gezonde interesse van beide 

kanten om met elkaar verder in gesprek te gaan over een 

mogelijke samenwerking. Oranje Zwart heeft in het verle-

den hiermee al ervaring opgedaan door samen te werken 

met S.V. Giethoorn dus voor Oranje Zwart is een samen-

werkingsvorm niet nieuw. 

Gezien het onderwerp van deze gesprekken hadden het 

hoofdbestuur en de jeugdcommissie hier echter wel de 

instemming van haar leden voor nodig en het hoofdbe-

stuur heeft dan ook via een brief aan de leden voorge-

steld om de jeugdcommissie opdracht te geven om de 

mogelijkheden van samenwerking op teamniveau (Sa-

menwerkende Teams) met Oranje Zwart te onderzoeken 

en, indien van toepassing, ook aan te gaan. 

Niemand van de leden heeft hiertegen bezwaar aange-

tekend en daarna zijn aantallen en leeftijdscategorieën 

uitgewisseld. Naar aanleiding daarvan hebben SVN'69 

en Oranje Zwart besloten om dit seizoen te gaan starten 

met een viertal samenwerkingsteams. Ouders/verzor-

gers en spelers van de betreffende teams zijn hierover 

geïnformeerd via een bijeenkomst in de kantine en er 

was die avond ook ruimte om vragen te stellen over za-

ken zoals de locatie van de trainingen en thuiswedstrij-

den, tenues, teamnaam, etc. Nog voor de zomervakantie 

heeft een eerste onderlinge kennismaking plaatsgevon-

den tussen de spelers van SVN'69 en Oranje Zwart, zijn 

de teams ingeschreven bij de KNVB en zijn de meeste 

zaken geregeld.

We zijn ontzettend blij dat er positief is gereageerd door 

zowel spelers als hun ouders/verzorgers; natuurlijk be-

grijpen we dat dit een behoorlijke verandering is voor de 

teams, maar iedereen ziet gelukkig ook in dat dit besluit 

noodzakelijk is om te kunnen blijven voetballen. 

We kijken vol vertrouwen uit naar de samenwerking met 

de jeugd van Oranje Zwart komend seizoen! ●

S
A

M
E

N
W

E
R

K
IN

G
 O

R
A

N
JE

-Z
W

A
R

T

ORANJE-ZWART & SVN'69
WERKEN SAMEN 

WE SLAAN DE HANDEN INEEN 

Enkele jaren geleden signaleerden de jeugdcommissie en het hoofdbestuur al een terugloop van het aantal 

jeugdleden en een daling van de instroom van nieuwe leden. Een en ander heeft te maken met bevolkingskrimp in 

dorpen en het grote aanbod van verschillende sporten in Nijeveen, maar ook in de omliggende plaatsen. Om ons 

heen hebben verschillende verenigingen al een start gemaakt met diverse vormen van samenwerking, bijvoorbeeld 

in de vorm van Samenwerkende Teams (ST) of in de vorm van een SJO (Samenwerkende Jeugd Organisatie). 

Tekst: Menno Schipper

O
m ervoor te zorgen dat onze jeugdleden zoveel 

mogelijk met leeftijdsgenootjes en op hun eigen 

niveau kunnen (blijven) voetballen is het nood-

zakelijk dat ook wij niet alleen naar onze eigen 

vereniging en ons eigen dorp kijken, maar ook naar de 

plaatsen en verenigingen om ons heen. 

Om die reden heeft de jeugdcommissie gesprekken  

gevoerd met een delegatie van Oranje Zwart uit Wanne-

perveen. De gesprekken met Oranje Zwart waren bedoeld 

om te kijken of bij deze vereniging dezelfde problematiek 

speelt en of we elkaar zouden kunnen versterken zonder 

daarmee onze eigen vereniging tekort te doen. 
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Marloes Jobing volgt Piet Speelman op als Vertrouwens Contact Persoon. 

Jarenlang was Piet Speelman binnen SVN'69 de Vertrouwens Contact Persoon (VCP), maar heeft vanaf dit seizoen 

die verantwoordelijkheid overgedragen aan Marloes Jobing. Dan wil je als vereniging toch weten waarom iemand 

deze taak op zich neemt, het is tenslotte vrijwilligerswerk en je weet niet van te voren of je vervelende zaken mee 

gaat maken. En daarom een gesprek met Marloes en Piet.

W
aarom wordt je VCP? 

“Ik ben VCP geworden, omdat Jaap van der 

Niet, de toenmalige voorzitter mij vroeg 

voor deze functie,” geeft Piet aan. “En om-

dat ik gestopt was met mijn werk als huisarts in Nijeveen 

en Jaap dacht dat ik nog wel genoeg tijd over zou heb-

ben. Dat was ook zo en nadat we een gesprekje over de 

inhoud van de functie hadden gehad, heb ik ja gezegd. Nu 

ik, inmiddels, niet meer in Nijeveen woon is de betrokken-

heid met SVN'69 wel minder geworden. Om een goede in-

vulling te geven aan deze functie is het toch wel prettig te 

weten “hoe de hazen lopen”. Al zal het niet iedereen hier 

mee eens zijn, maar is wel hoe ik er over denk.”

Marloes is al VCP bij DOS'46. “De voorzitters van de beide 

verenigingen, DOS'46 en SVN'69, dachten dat het misschien 

wel een ‘grensoverschrijdende’ taak zou kunnen zijn,” begint 

Marloes. “En misschien is het in het kader van de samenwer-

king inderdaad niet zo’n gekke gedachte. En de meeste le-

den van SVN'69 zouden mij kunnen kennen als ‘juf Marloes’. 

Ik heb namelijk lange tijd op het dorp aan school gestaan.”

WAT WAS OF IS DE VERBONDENHEID MET SVN'69?

“SVN'69 is natuurlijk onze ‘buurvereniging’’, geeft Marloes 

aan. “Verder heeft onze zoon Julian langere tijd meege-

voetbald bij de jeugd en ik kom zo nu en dan even buurten 

als het 1e thuis speelt.” 

 “Dan hebben er toch wat meer jongens van mij bij SVN'69 ge-

voetbald”, begint Piet. “Coen werd lid toen hij 5 jaar oud was 

en later volgden Tim en Pieter. Vanaf de eerste jaren heb ik ge-

holpen met de training en als leider van achtereenvolgende 

elftallen. Later heb ik het zelfs kortdurend geschopt tot lid van 

het jeugdbestuur en voorzitter van de technische commissie. 

De meeste zaterdagmiddagen was ik langs de lijn. Soms wel 

handig bij blessures, die er ernstig uitzagen”, zegt hij lachend.

WORDT ER VEEL GEBRUIK GEMAAKT VAN DE VCP-DIENSTEN?

“Daar kunnen wij kort over zijn”, melden Marloes en Piet in 

koor. “Bij SVN'69 geen enkele maal, gelukkig.” “Bij DOS'46 

misschien 1 keer een gesprek gehad, maar daar is het, 

ook gelukkig, tot nu toe bij gebleven”, besluit Marloes mee.

SVN'69 vindt het fijn dat Marloes Jobing de taak van Vertrou-

wens Contact Persoon wil gaan invullen en zijn Piet Speelman 

erg erkentelijk voor zijn bewezen diensten. Marloes, wees wel-

kom en Piet, een goede tijd in Muggebeet toegewenst. ●

IN GESPREK MET 
MARLOES & PIET

Kijk op de site van SVN'69 voor contact en meer  

informatie over de Vertrouws Contact Persoon 






