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BADKAMERS
KEUKENS
TEGELS

Diervoeders
tuinartikelen/Gereedschap
Kleding/Schoeisel
Agrarische artikelen
Meststoffen

EEN SHOWROOM
VOL INSPIRATIE

Op zoek naar een kwaliteitskeuken of badkamer van een topmerk?
Bij Raab Karcher badkamers & Keukens vind u de beste en meest
kwalitatieve keukens en badkamers van gerenommeerde
merken.

Dalfsen

info@massierdiervoeders.nl

Of u nu modern, landelijk of eigentijds zoekt, u vindt
het in onze showroom. Maak een afspraak en u
voelt zich direct thuis in onze showrooms waar
ons personeel u altijd zo goed mogelijk van
dienst probeert te zijn.

Raab Karcher Vriezenveen
Oosteinde 36 | 7671 PG
Tel. 0546 - 55 66 66
www.raabkarcher.nl
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Nu voetbal echt even bijzaak is…

Een afgeladen en sfeervol Klaverblad… hopelijk snel weer realiteit!

Laten we hopen dat we samen deze moeilijk
periode zo snel mogelijk te boven komen. Leden,
supporters en liefhebbers, ik hoop u binnenkort
in goede gezondheid weer te zien én samen te
focussen op de mooie toekomstperspectieven.’

Naast sportieve consequenties brengt het
lamleggen van de sportactiviteiten ook financiële
vraagstukken met zich mee. Gelukkig zijn we een
financieel stabiele club. Ondanks alle uitgaven
die we hebben moeten doen voor het nieuwe
clubhuis beschikken we nog over genoeg vet
op de botten. Ik reken op de solidariteit,
samenwerking en steun van alle leden,
sponsoren en vrijwilligers en iedereen die
onze club een warm hart toedraagt.
TROUWE SPONSORS

Ik wil afsluiten met een oproep om extra
aandacht te hebben voor onze trouwe
sponsors. Sommigen van hen worden hard
getroffen door de economische crisis die dit
virus met zich meebrengt. Ik heb verschillende
sponsors gesproken en de verhalen liegen er
niet om; Zo moest een horecaondernemer plots
zijn deuren sluiten. Of een grote busmaatschappij
die nu nog maar één bus heeft rijden omdat de
hele reiswereld in elkaar is gezakt. Een autodealer

s en

‘Waar enthousiasme
en vertier normaal de
boventoon voeren, is
het sportpark nu leeg
en verlaten’

Inmiddels is heeft de KNVB bekend gemaakt
dat de competitie niet hervat zal worden. En dat
terwijl onze selectieteams dit seizoen juist zo goed
presteren. Ons eerste elftal was nog volop in de
race voor een ticket in de nacompetitie. Dames
1 was al nagenoeg verzekert van nacompetitie
en ons 2e elftal en de A1 waren nog verwikkeld
in de strijd om het kampioenschap, maar het is
inmiddels bekend dat alle teams volgend jaar in
dezelfde klassen met dezelfde tegenstanders zullen
spelen. Laten we proberen dan onze sportieve
revanche te nemen.

le u

Op donderdag 12 maart kregen we als bestuur
bericht van de KNVB om met onmiddelijke ingang
alle sportactiviteiten stop te zetten. We hebben
hier destijds direct gehoor aan gegeven, snel
geschakeld met de andere voetbalverenigingen in
de gemeente Dalfsen en samen één lijn bepaald.
Achteraf gezien is dat maar goed ook. Nu, enkele
weken later, is voor de meesten van ons duidelijk
hoe gevaarlijk dit virus is. En het laatste dat we
willen, is dat we achteraf horen dat er besmettingen

SPORTIEVE REVANCHE

Voor nu rest ons niets dan het nieuws en de
ontwikkelingen op de voet te volgen. Binnenkort
horen we of de maatregelen worden verlengd.
Mochten de maatregelen worden versoepeld en
het weer veilig zijn om te voetballen, dan heeft
de KNVB aangegeven ondersteuning te willen
bieden in het organiseren van wedstrijden en
toernooien. Het bestuur van S.V. Nieuwleusen
houdt derhalve de maatregelen scherp in de gaten
en heeft contact met de overige verenigingen van
de gemeente Dalfsen zodat wedstrijden geregeld
kunnen worden zodra dit weer mogelijk is.

eu w

‘V

oetbal, voor velen de
belangrijkste bijzaak ter
wereld. Voetbal verenigt
en verbroedert. We werken samen
aan sportieve doelen, vieren
successen en verwerken samen
teleurstellingen. Maar hoe je het
wendt of keert, voetbal is zeker op dit
moment slechts een bijzaak. Nu de
wereld volledig in de ban is van het
coronavirus, is het zaak om even een
stapje terug te zetten en te focussen
op dingen die écht belangrijk zijn,
gezondheid en veiligheid.

zijn opgelopen, doordat wij al club ons niet aan de
maatregelen hebben gehouden.
Het levert bizarre beelden op. Op zaterdag een
leeg sportpark. De enige beweging op ‘t Klaverblad
komt van de vlaggen die wapperen door de wind.
Een plek in ons dorp die juist op de zaterdagen
bol van bedrijvigheid staat. Waar enthousiasme
en vertier normaal de boventoon voeren, is het nu
leeg en verlaten. Samen met jullie mis ik ook écht
het samenzijn, de sportiviteit en de gezelligheid
met elkaar, maar we moeten nu alles doen om dit
virus in te dammen.

die tot voor kort de auto’s niet
kon aanslepen, doet het goed als hij er nu nog drie
in een week verkoopt. Kapperszaken die volledig
op slot zitten, en zo zijn er nog veel meer verhalen.
Desondanks blijven deze ondernemers positief en
zijn vastberaden het beste er van te maken. Dat
verdient respect! Onze sponsors staan altijd voor
ons klaar, bij deze roep onze leden op iets terug te
doen als dat kan.
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Dé specialist in busverhuur!

• Sportreizen
• Groepsreizen
• Bedrijfsuitjes
• en nog veel meer..

• Busverhuur
• Dagtochten
• Musicals en concerten
• Schoolreizen

Kijk op www.gebotours.nl of bel (0529) 48 12 34

HOEKMAN

kapsalon

Roestvaststaal

Daniëlle

Lasersnijden - CNC Kanten - Plaatwerk Lassamenstellingen - Constructie Robotlassen - Assembleren Parelstralen - 3D Engineering

NIEUW!

Haarscherpe

DEAL!

“Dé specialist in RVS
plaat en constructiewerk”

Burg. Backxlaan 316, 7711 AL Nieuwleusen

hoekman-rvs.nl

Tel. 0529-482191, info@slijterijdommerdiek.nl
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Uw Mercedes Benz specialist

€19,50

Alle abonnementen zijn persoonsgebonden en worden maandelijks
afgeschreven, via automatische incasso.

www.kapsalon-danielle.com

Verkoop jong gebruikte Mercedes Benz personen auto’s

Uitgebreide garantiemogelijkheden

Verkoop bedrijfsauto’s

24-Uurs service en pechhulp

Showroom en eigen moderne werkplaats

Financial lease zonder aanbetaling

Onderhoud bedrijfsauto’s, bedrijfsautoverhuur met laadklep

Schadeherstel in samenwerking met uw verzekering

Restaurant

De Chinese Muur
Oosteinde 35, Nieuwleusen

0529-483 343
www.chinesemuurnieuwleusen.nl

Zwolseweg 197 - 7707 AG Balkbrug | T: 0523-656620 | info@autobedrijfjansen.nl | www.autobedrijfjansen.nl
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Ruben Brinkman wil nog een paar jaartjes
mee: ‘We kunnen nog veel bereiken.’

E

en paar maanden eerder dan verwacht
maakte Ruben Brinkman (29)
zijn
laatste ritje van Zutphen naar sportpark ’t
Klaverblad en vice versa. Na het seizoen dat door
de coronacrisis vroegtijdig eindigde, verhuist
de middenvelder terug naar Nieuwleusen. ‘Op
zaterdag was ik wel écht de hele dag kwijt.’

‘Saai’, zo kenmerkt Brinkman de periode sinds donderdag 12
maart, toen voetballend Nederland door de coronamaatregelen
plotseling tot stilstand kwam. ‘Ik heb nu behoorlijk wat tijd
over. Ik ga regelmatig hardlopen en in het weekend fietsen om
een beetje fit te blijven, maar leuk is het niet. De eerste dagen
vond ik het allemaal nog een beetje overdreven, we hebben die
donderdagavond bijvoorbeeld nog wel getraind. Ik dacht
dat het met een paar weken wel goed zou komen, maar
dat is nu toch wel anders.’
Na enkele weken onzekerheid
zette de KNVB uiteindelijk eind
maart een streep door het hele
amateurseizoen. Zodoende kwam
er abrupt een einde aan het goede
seizoen waar Brinkman en zijn team
aan bezig waren. Ondanks langdurige
blessures van een aantal bepalende spelers
stond Nieuwleusen op een keurige derde plaats
in de derde klasse D. De tweede periodetitel bleef vooral door
een ongelukkige nederlaag tegen SCD ’83 maar net buiten
bereik. ‘We hebben een jonge ploeg, dus soms is het nog
wisselvallig. En we hebben de nodige blessures gehad. Aan het
begin van het seizoen was de selectie heel breed en leek het of
iedereen echt moest vechten voor zijn plek, maar uiteindelijk is
het dan toch nog behoorlijk krap.’
VRIENDEN UIT ASSEN
Vanaf het najaar krijgt S.V. Nieuwleusen een nieuwe kans om
de stap terug naar de tweede klasse te maken, maar een hinderlijk obstakel in een mogelijke titelrace dient zich nu al aan.
‘Ik ben benieuwd wat er met onze vrienden uit Assen gaat gebeuren’, doelt Brinkman op Achilles 1894. Die ploeg kreeg door
het stoppen van de zondagploeg voorafgaand aan het seizoen
een enorme kwaliteitsinjectie en was onbedreigd op weg naar
de titel. ‘In onderlinge duels zouden we misschien nog een keer
van ze kunnen winnen, maar ten opzichte van de rest van de
competitie is het verschil gewoon te groot. Dan zouden wij ver-

der ook alles moeten winnen. Ik hoop dus niet dat ze volgend
jaar weer bij ons in zitten.’
Hoe het ook zij, er komt voor Brinkman in ieder geval een einde aan zijn gependel tussen Nieuwleusen en Zutphen. De middenvelder ging tweeënhalf jaar geleden met vriendin Lisanne
in het Gelderse stadje wonen, maar bleef zijn club trouw.
‘Ik heb er nooit over gedacht om te stoppen. We
wisten niet precies hoe
lang we in Zutphen zouden wonen en ik had
ook geen zin
om ergens anders opnieuw te beginnen. Ik werk in Zwolle en
meestal ging ik voor de training bij mijn ouders eten. ’s Avonds
is het vaak rustig op de weg en dan deed ik er ongeveer drie
kwartier over. Maar op zaterdag was ik wel écht de hele dag
kwijt, zeker wanneer we een uitwedstrijd hadden.’

BLOEMEN
Komend vanuit de jeugd haakte
Brinkman aanvankelijk meteen aan
bij de eerste selectie, maar vervolgens
deed hij toch een stapje terug richting
het tweede elftal. ‘Daar heb ik geen
spijt van gehad. Ik heb een paar jaar met
een leuk team in het tweede gevoetbald
en uiteindelijk ben ik voor het eerste elftal
gegaan.’ Sinds medio 2013 is Brinkman
vrijwel altijd basisspeler geweest en afgelopen
seizoen kreeg hij de bloemen ter ere van zijn
150ste wedstrijd. Op 29-jarige leeftijd hoopt hij
‘nog wel een paar jaartjes mee te kunnen’. ‘Zeker
nu we zo’n mooie jonge en talentvolle groep
hebben. Ik denk dat we veel kunnen bereiken
de komende jaren. Oké, die jonge
jongens praten vaak over wat andere
dingen dan de oudere jongens, maar ik heb
het nog altijd hartstikke goed naar m’n zin.’

Aanmelden leden nieuw seizoen
Het is voor ons allen een vreemde tijd met onzekerheden. Op dit moment wordt er niet gevoetbald. Het is afwachten wanneer de jeugd weer kan gaan trainen en wedstrijden spelen.
Toch is S.V. Nieuwleusen langzamerhand wel weer bezig met de voorbereidingen op het
nieuwe seizoen. Heeft u een zoon of dochter die graag wil voetballen bij onze club, dan
vragen wij vriendelijk hem of haar voor 1 juni aan te melden via onze website:
www.svnieuwleusen.nl/ledeninformatie. Zo kunnen we ook uw zoon of dochter meenemen in de teamindelingen voor het nieuwe seizoen 2020-2021.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met tc@svnieuwleusen.nl. Wij zullen
deze dan zo snel mogelijk beantwoorden. Wij hopen veel nieuwe leden te mogen ontmoeten bij S.V. Nieuwleusen. Natuurlijk kunnen de jongste voetballers en voetbalsters
ook komend seizoen weer op zaterdagochtend op een speelse manier kennismaken met
voetbal. Voor deelname aan ‘Jong Oranje’ is lid worden niet nodig.

Met vriendelijke groet, Hanneke de Weerd. Coördinator jeugd JO07 t/m JO12
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Burgemeester van Haersoltestraat 65,
7711JK te Nieuwleusen
0529-483141
haarstudiogeke@gmail.com

NIEUW
Online afspraak
inplannen

Openingstijden:
Maandag

Gesloten

Gesloten

Dinsdag

08:30 - 12:00

13:00 - 18:00

Woensdag

08:30 - 12:00

13:00 - 18:00

Donderdag

08:30 - 12:00

13:00 - 21:00

Vrijdag

08:30 - 12:00

13:00 - 21:00

Zaterdag

08:30 - 13:00

Gesloten

Zondag

Gesloten

Gesloten

WORK
HARD
PLAY
HARD
Hubo Nieuwleusen • Den Hulst 48
0529-48 13 41 • www.hubo.nl
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Voetballers plukken de vruchten van tien jaar
kunstgras, maar sleet zit op de velden

H

et had wat voeten in de aarde,
maar in de zomer van 2010 lag
het er dan eindelijk: kunstgras
op sportpark ’t Klaverblad. En mede
dankzij een slimme oplossing samen
met korfbalvereniging d’Ommerdieck
niet één, maar gelijk twee velden.
Het bracht SV Nieuwleusen veel
voetbalplezier en extra mogelijkheden.
Maar hoe lang liggen ze er nog? ‘Achter
de schermen zijn we ermee bezig.’

Als er iemand is die kan beoordelen wat tien
jaar kunstgras SV Nieuwleusen in voetballend
opzicht heeft opgeleverd, dan is het hoofdtrainer
en voormalig jeugdtrainer Jeroen Elzinga wel.
Hij constateert dat het gemiddelde niveau van de
jeugdteams de afgelopen tien jaar is gestegen. “Dat
komt natuurlijk niet alleen door het gebruik van
kunstgras. Maar het feit dat onze jeugdteams vrijwel
altijd kunnen trainen en oefeningen niet spaak
lopen door het veld heeft hier natuurlijk wel aan
bijgedragen.”
UITDAGING

Dat trainingsvormen niet meer vastlopen door een
polletje, een plas water of een kuil in het veld, is
volgens Elzinga een belangrijk voordeel. ‘Dat

levert minder irritatie op en daarnaast kun je ook
sneller stappen zetten in de oefeningen en ze eerder
moeilijker en uitdagender maken. Ook denk ik dat
het inzicht van een speler zich sneller ontwikkelt. Je
zult minder naar de bal ‘hoeven’ kijken omdat deze
geen rare bewegingen maakt. Hierdoor heb je meer
tijd om over de bal heen te kijken.’
Het nadeel laat zich natuurlijk al raden, de nieuwe
generatie voetballers heeft zelden tot nooit op
gewoon gras gespeeld. ‘Het maakt bijvoorbeeld
nogal een verschil of je op kunstgras een man voorbij
bent of op een matig grasveld. Bij kunstgras blijft de
bal lekker vaart maken en ben je echt ‘los’. Op een
gewoon veld dat een beetje drassig of hobbelig is, is
dat een stuk lastiger. De dribbel zal vaker vastlopen
en op mentaal gebied vergt dat dus zeker iets van
een overgekomen jeugdspeler.’
De beide velden werden op 20 augustus 2010
geopend. Daarbij werd een van de twee vernoemd
naar Herman van den Berg, die vanaf het begin de
kar van het project kunstgras getrokken had. Bijna
tien jaar later dringt zich niettemin toch de vraag
op of de kunstsprieten niet een keer toe zijn aan
vervanging. De demping is er grotendeels uit, de
velden zijn hard en menig voetballer klaagt daags
na een wedstrijd over stijve spieren of gewrichten.
Elzinga windt er geen doekjes om. ‘Ons huidige
kunstgras is echt volledig af, veel vlakker ga je ze
niet krijgen in de regio. Het is gevaarlijk en werkt
blessures in de hand.’

GOEDGEKEURD

De gemeente Dalfsen laat weten uit te gaan van een
levensduur van vijftien jaar. ‘Tussentijds worden de
kunstgrasvelden door een onafhankelijke instantie
op veiligheid en kwaliteit gekeurd’, vertelt een
medewerker van de gemeente. ‘Begin dit jaar zijn
de kunstgrasvelden in Nieuwleusen weer gekeurd
en ze zijn wederom goedgekeurd.’
Luidt de conclusie dus dat we het er nog minimaal vijf
jaar mee moeten doen? Dat ligt iets genuanceerder,
stelt Wim van Dijk namens het verenigingsbestuur.
‘De klachten over de velden zijn bij ons bekend.
Volgens de geldende normen zijn de velden
inderdaad weer goedgekeurd, maar het klopt dat
de kwaliteit achteruit gaat. Met het bestuur zijn we
achter de schermen daarom ook met de gemeente
in gesprek over wat er hierna moet gebeuren.’
Van Dijk benadrukt dat de velden maximaal benut
worden en dus intensief gebruikt worden. ‘Wat als ze
bijvoorbeeld over twee jaar niet meer goedgekeurd
worden? Dan moet er een alternatief zijn en daar
doet de gemeente nu onderzoek naar. Hoe gaat het
bijvoorbeeld met de richtlijnen met betrekking tot
de korrels? Wat kunnen we met nieuwe technieken?
En is het mogelijk om de velden in de toekomst te
recyclen? Dat zijn vragen die meespelen. Voor de
leden is het misschien nog niet zo zichtbaar, maar
achter de schermen zijn we er dus zeker mee bezig.’

Lennard Schreur vermaakt zich uitstekend in
Engeland: ‘Het werk wat ik doe is echt mooi’

V

an Malaga tot Mali en van
Afghanistan
tot
Aruba:
overal lieten leden van S.V.
Nieuwleusen de afgelopen jaren hun
sporen na. Voor deze aflevering van
‘In den Vreemde’ zochten we Lennard
Schreur op. Deze Nieuwleusenaar
heeft zijn geboortegrond verlaten
en is een avontuur begonnen in
Storrington, in het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië.
Lennard groeide op aan het Westerveen, waar hij
naar eigen zeggen 27 jaar met veel plezier heeft
gewoond. ‘Een ideale plek om op te groeien. Ik
houd niet van extreme drukte en kon mezelf daar
in alle rust ontwikkelen. Ook de verschillende
scholen waar ik naar toe ging bevonden zich
in Nieuwleusen.’ Behalve dan zijn tijd op het
Deltion College in Zwolle. ‘Maar de afstand tussen
Nieuwleusen en Zwolle is geen ramp, dat vond ik
geen punt’, aldus Lennard.
Zijn studie administratie op het Deltion College
begon met een jaar praktijkervaring in de elektronica.
‘Dat sprak me op papier heel erg aan, totdat ik er
aan begon. Zeker toen de stages startten, kwam
ik erachter dat ik geen enkele voldoening uit mijn
werk haalde. Het was tijd om te kijken waar ik écht
goed in zou kunnen zijn en dat is iets met computers
en cijfers. Vandaar dat ik begonnen ben aan een

studie puur gericht op administratief medewerker.
Ik ging niet meer met tegenzin naar mijn werk, dat
vond ik het belangrijkste.’
OMZWERVINGEN
Na zijn studie en de nodige omzwervingen bij diverse bedrijven in Nieuwleusen was er geen enkele
plek waar Lennard uitzicht had op een lang dienstverband. ‘Dat was het moment dat ik mijn eigen
plan ben gaan trekken. Ik wilde me op geen enkele
manier laten beïnvloeden door meningen van anderen. Hoe goed sommige adviezen ook bedoeld
zijn, niemand staat in mijn schoenen’, aldus een
montere Lennard. Zijn brede netwerk bracht hem
vervolgens in contact met een niet nader te noemen persoon in de UK. Diegene heeft een heftige
burn-out gehad, is volledig afgekeurd en kon wel
wat hulp gebruiken. ‘Ik heb daar natuurlijk heel
goed over nagedacht. Ik heb alle voor- en nadelen
tegen elkaar weggezet, omdat ik alles goed wilde
incalculeren. Daarbij kwam mijn betrouwbare onderbuikgevoel, ‘dit moet je doen!’ Ik besloot mij niet
te limiteren aan mijn nationaliteit. Dit is hetzelfde als
verhuizen naar een andere plek in Nederland, maar
dan verder weg. Ik hou het natuurlijk wel bij onze
planeet’, aldus onze globetrotter.
Zo gezegd, zo gedaan arriveert Lennard in
Storrington, zo’n 70 km onder Londen gelegen.
‘Ik had via een vacaturesite al binnen een week
beet. Bij een chocoladefabriek zochten ze mensen
voor de productie.’ Lennard heeft tot nu toe geen
seconde spijt van zijn beslissing. ‘ Het werk wat ik

doe is echt mooi en ik heb een goede band met
mijn huisgenoot.’
TOPPERS
Toch zijn er zaken die hij mist in Nederland. Zoals
het Klaverblad. ‘Ik voetbalde er vanaf mijn zesde levensjaar, het was iedere week weer uitkijken naar de
zaterdag. De laatste seizoenen speelde ik het vijfde,
wat later het achtste werd onder bezielende leiding
van Gerdrik Koster, Gerwin Schuurman en later de
gebroeders Bertijn en Henrold Luttels. Deze toppers
hebben goed werk verricht als leiders en gezorgd
dat het team echt een team werd’, complimenteert
Lennard. ‘Ik zit gelukkig nog steeds in de groepsapp
en volg alles op Facebook.’
Op het moment van schrijven (24 maart) wordt er
over de hele wereld bar weinig gevoetbald. En dat
steekt Lennard. ‘Ik vind de maatregelen overdreven. Tuurlijk moeten we serieus met het virus omgaan, maar een lock-down? Als dit de manier zou
zijn, moet tijdens iedere griepgolf het leven op slot.
Ik erger me niet alleen aan de regels, maar ben ook
teleurgesteld in de mensen. Het overdreven inslaan
van wc-papier en brood zonder rekening te houden
met andere mensen, vind ik triest.’
Voor nu bevalt het leven in Storrington nog te goed
om te denken aan een oversteek van de Noordzee.
‘Ik vermaak me hier uitstekend, ik heb daar nog
geen moment over nagedacht. Wie weet ga ik over
een tijd wel weer heel wat anders doen. We zullen
het vanzelf zien’, besluit Lennard.
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Burg. Backxlaan 204
7711 AL NIEUWLEUSEN
Tel: 0529- 48 15 54
info@oosterveensoliehandel.nl
www. oosterveensoliehandel.nl

Heeft u nieuw- of verbouwplannen?
Wij helpen u graag met het realiseren van uw droomhuis! Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.
0529-793007 | www.vechtdalbouw.nl | info@vechtdalbouw.nl | Evenboersweg 24a, 7711 GX Nieuwleusen

⠀漀漀欀 渀椀攀甀眀攀 最愀猀猀攀渀⤀

AUTOBEDRIJF OPHOFF
Vertrouwd in alle merken
Uw rij-ervaring zo compleet mogelijk
Volledig aanbod van werkplaats tot showroom
Vakkundige, bijgeschoolde monteurs

www.ophoff.nl

Rollecate 21, Nieuwleusen
T 0529-481317
E info@ophoff.nl
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Jeugdopleiding brengt niet alleen voetballers
voort, maar ook talentvolle trainers

S

.V. Nieuwleusen werkt sinds
jaar en dag met trainers uit
de eigen opleiding. Spelers
uit de hoogste afdeling van de
junioren leren de jongere jeugd de
fijne kneepjes van het voetbalvak.
De jeugdafdeling leidt dus niet alleen voetballers
op maar is ook een kweekvijver voor jong
trainerstalent, iets wat de club van harte koestert.
Een mooi voorbeeld hiervan is het trainersduo
dat leiding geeft aan JO13-2, Wouter Tabbers en
Leon de Raad.
Hoewel het duo nog relatief onervaren is, spat
het enthousiasme er vanaf. Wouter, student
CALO, heeft in het verleden een jaar in de E-tjes
een groep getraind. Voor Leon is het trainersvak
compleet nieuw. Wouter: ‘Ik ben begonnen met
het geven van training bij E6. Dat was superleuk,
alleen werkten we niet echt naar de wedstrijd op
zaterdag toe. Dan ging ik niet mee. Vervolgens
ben ik een seizoen gestopt, waarna afgelopen jaar
het idee ontstond om samen met Leon training te
gaan geven aan een elftal’. Leon: ‘Wouter en ik
kennen elkaar goed, we hebben in de jeugd altijd
samen gevoetbald en spelen nu samen in het
eerste. We zijn allebei gek op voetbal, toen Wouter
het idee opperde was ik direct enthousiast’.
HAMEREN OP SPELINZICHT

Inmiddels zijn we bijna een seizoen verder en het
bevalt de trainers in de dop uitstekend. ‘Wat mooi
is dat je echt gericht aan de slag gaat met dingen
die je op zaterdag tijdens de wedstrijden ziet’, aldus
Wouter. ‘Je ziet de jongens individueel, maar ook
als team echt een ontwikkeling doormaken.’ Leon
vult aan: ‘Vaak bespreken we doordeweeks waar
we aan willen werken en op basis daarvan vullen
we de training in. Daarnaast hebben we ook het
geluk dat er op zaterdag nog twee leiders mee
gaan. Hierdoor kunnen wij ons volledig richten
op de wedstrijd.’
En met resultaat. JO13-2 behaalde in de
najaarscompetitie een verdienstelijke derde plaats
net achter SJO JCHW JO13-1 (Samenwerkende

Jeugdorganisatie Jeugd Combinatie
Hoonhorst Wijthmen) en VV Heerde
JO13-1. In de voorjaarscompetitie ging
het team het voor de wind. Totdat de
competitie werd stilgelegd stond de ploeg
samen met Hatto Heim JO13-3 bovenaan.
Als de trainers wordt gevraagd hoe het komt
dat het de voorjaarscompetitie nog beter
leek te gaan, komen ze met een vakkundige
analyse. Wouter legt uit: ‘Voor een aantal
spelers is dit het eerste seizoen op een heel
veld, dat is in fysiek opzicht wel aanpoten.
Maar je ziet dat de eerstejaars zich langzaam
beginnen te ontwikkelen.’
WILSKRACHT

NIEUWE UITDAGING

Door deze ontwikkeling lijkt het voor JO13-2
ook op een mindere dag als het voetballend niet
vanzelf gaat allemaal alsnog goed te komen. ‘We
kunnen nu ook af en toe teams op wilskracht
verslaan’, zegt Leon. Wouter vindt ook dat het
spelinzicht bij de jongens verbeterd is. ‘Dat is ook
iets waar we echt op hameren. We leren dat de
jongens zelf moeten meedenken, welke keuzes
maak je en waarom?’
Inmiddels is bekend dat het seizoen niet wordt
uitgespeeld vanwege het Coronavirus. Iets waar
Wouter en Leon begrip voor hebben maar toch
ook van balen. ‘Ik had gehoopt dat we om het

Inmiddels is bekend dat het duo volgend jaar
voor de groep staat bij JO15-1. Deze promotie
kwam tot stand na een gesprek met de Technische
Commissie (TC) die gaat over de invulling van
de trainers en leiders bij de vereniging. Voorzitter
van de TC Paul van den Bergh is in zijn nopjes
met deze ontwikkeling. ‘We zijn blij met de
aanwas van jeugdtrainers uit eigen kweek. Bij
S.V. Nieuwleusen hebben we altijd veel trainers
uit de eigen gelederen gehad. De laatste jaren was
dat iets minder, maar nu zijn er weer relatief veel
jeugdspelers die trainer willen worden. Spelers
maken elkaar enthousiast en daar zijn we content
mee.’ Van den Bergh geeft aan dat er binnen de
TC veel vertrouwen is in Wouter en Leon: ‘Deze
jongens doen het goed en uit een gesprek met ons
bleek dat ze ook ambitie hebben. Hierop hebben
we voorgesteld dat ze volgend jaar doorgaan naar
de JO15-1.’

‘We zijn blij met
de aanwas van
jeugdtrainers uit
de eigen kweek’
Paul van den Bergh

kampioenschap konden strijden’, laat leon weten.
Ook Wouter denkt dat de jongens een goede kans
hadden gemaakt. Maar zolang het niet veilig is
zijn beide trainers het erover eens dat voetballen
geen optie is.

Een flinke stap dus voor het duo, maar wel één
waar een waar ze met veel vertrouwen naar
uitkijken. Wouter: ‘Het is echt een mooie uitdaging.
De groep is weer wat ouder, de spelers zijn dan
individueel weer iets verder. Daarnaast gaan we
allebei aan de slag met ons UEFA C- Diploma.’
Hieruit blijkt dat beide heren een trainerscarriere
serieus aanpakken. Wouter: ‘Ik merk dat ik er echt
plezier heb in het coachen. Ik ben dan ook zeker
van plan hier nog een tijdje mee door te gaan.

35+ voetbal: Gewoon even een lekker
potje ballen op vrijdagavond

REGIO

Dat de behoefte aan een competitie op
vrijdagavond groot is blijkt. Zo zijn er in de regio
verenigingen die zelf iets opstarten. Ernst vertelt:
‘We zitten er nu aan te denken om aan te sluiten bij
een zelf opgezette competitie van verenigingen uit
de regio. Vilsteren, USV, ASC’62 zijn voorbeelden
van clubs die hieraan meedoen. Voordeel is dat dit

E”

niveau wat meer aan
elkaar gewaagd is.
Een ander pluspunt
is dat de reisafstand
minder is. Hopelijk
is er volgend jaar
K
A
EL
plek voor ons in deze
DERKL
competitie. Het is lekker
om even fanatiek een potje
te spelen en daarna met z’n allen de kantine in
te duiken. We hebben een leuk en gezellig team
met spelers die het leuk vinden om nog een
potje te voetballen, maar op zaterdag andere
verplichtingen hebben vanwege werk of kinderen.
Ach, het is gewoon mooi om zo een keer in drie
vier weken even bezig te zijn.’

“

Één van de spelers, Ernst Bollemaat: ‘Je wisselt per
avond van club. Zo speel je bij alle verenigingen
een keer en ben je dus ook een keer gastheer. Op

een avond speel je ongeveer 4 wedstrijden van
20 minuten. Het is een leuke competitie, maar
het niveauverschil is soms wel wat groot. Er zijn
ploegen bij die alleen maar oud eerste-elftal
spelers hebben en dat verschil merk je. Uiteraard
gaat het om het plezier maar om elke keer dik te
verliezen is ook niet leuk.’

SS

B

ij S.V. Nieuwleusen wordt
er ook op vrijdagavond nog
fanatiek gevoetbald. Eens
in de drie á vier weken speelt het
35+ team van de oranjehemden
haar wedstrijden. Dat gebeurt in
een competitie met ploegen als
Go Ahead Kampen, Dos Kampen
en Olympia ’28.
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Rijbewijs B en E
Bromfiets AM en Motor A
Leuk en leerzaam lessen met
keuze uit meerdere instructeurs

DE SLEUTEL TOT SLIM RIJDEN

Nieuwleusen T 0529 484 655 www.rijschoolkruidhof.nl

Voordelige bus- en
vliegvakanties
Excursiereizen - Vlieg-busreizen - Stedentrips - Cruises - Fietsreizen
Muziekreizen - Singlereizen - Groepsreizen - Disneyland® Paris

Boek zonder aanbetaling

of bel 088 10 30 800
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Hoogte Kouwen Uw Slager
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De Roetmeester Schouten Transport BV Schuurman Bestrating Selcom B.V. Slijterij d’Ommerdiek South Veterinary Services
Spans Makelaardij Speelman Bedrijfsstrategie SPEQ Innovations Stacon Plaatbewerking B.V. Stal Ruitenberg Staywell
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Haal en breng service!

Bij onderhoud van uw auto
Gaat u liever het huis
niet meer uit in verband
met het Coronavirus?
Wij halen en brengen
uw auto.

Burg. Backxlaan 206 - Nieuwleusen

Tel. 0529-481288 - www.autozieleman.nl
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