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Achterste rij vlnr: Bas Evenboer, Stefan van Veen, Ruben Brinkman en Roy Bollemaat. Tweede rij van achter vlnr: Stijn Hoekstra, Saake Malestein, Marc Hoogenkamp, Wouter Tabbers, Lars Gruben, Sander Lefers en Tom
Huizingh. Middelste rij vlnr: Ronnie Klosse (assistent-scheidsrechter), Timo Muller (teammanager) Erwin Goutbeek (assistent-trainer), Jeroen Elzinga (hoofdtrainer), Alexander Oldeman (keepertrainer) en Gerrit Krul
(verzorger). Tweede rij van voren vlnr: Thomas Koobs, Leon de Raad, Sander Lefers, Reinier Meijerink en Gerrit Zekveld. Voorste rij vlnr: Mark de Weerd, Tim Hoogenkamp, Roy van Leussen en Tom Vasse.
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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

AANNEMERSBEDRIJF

TEMPELMAN

Ook voor uw
ZONNEPANELEN

- het nieuwe bouwen -

NIEUWLEUSEN

Oosteinde
4
Oosteinde
Oosteinde
Oosteinde
4
44
Oosteinde
4
Oosteinde
4
7711
BX
Nieuwleusen
Nieuwleusen
7711
7711
BX7711
Nieuwleusen
BX BX
Nieuwleusen
7711
BX
Nieuwleusen
7711
BX
Nieuwleusen
Tel.Tel.
0529
48
15
88
Tel.
0529
48
1588
88
Tel.
0529
0529
48
15
48
88
15
Tel.
Tel. 0529
0529 48
48 15
15 88
88

Oosteinde 4
7711 BX Nieuwleusen
Tel. 0529 48 15 88

|

TEL.0529 48 1298

|

WWW.AANNEMERSBEDRIJFTEMPELMAN.NL

S.V. Nieuwleusen-krant

November 2020 | 3

www.svnieuwleusen.nl

Positief blijven en creatief denken

stuk van de kantine en duidelijk aangegeven looproutes.

Het sportpark was al coronaproof gemaakt met ondermeer een witte tent als verleng

‘O

p het moment dat ik
dit bericht schrijf zijn
de maatregelen tegen
corona net weer flink aangescherpt
door onze regering. Dit betekent onder
andere dat het competitievoetbal
is stilgelegd en dat alleen de jeugd
nog mag trainen. Hoewel ik goed
begrijp dat we voorzichtig moeten
zijn door het snel stijgende aantal
ziekenhuisopnames, moet ik ook
toegeven dat het me zwaar valt. Niet
lang geleden konden we eindelijk
weer genieten op het veld en langs
de lijn, nadat we dit enkele maanden
zo hadden gemist.
Als vereniging hebben we denk ik ook geprobeerd
de omstandigheden te creëren om het voor
iedereen mogelijk te maken zich aan de regels
te houden. We hebben bewegwijzering op het
sportpark, in de kleedkamers en het clubhuis
aangebracht. We hebben een grote tent opgezet
en de oude kantine geopend zodat meer mensen
een overdekt plekje konden krijgen. En we hebben
linten langs de velden aangebracht om bezoekers
bewust te maken ook langs de lijn de anderhalve
meter-regel in acht te houden.
Helaas was het niet genoeg. En zoals onze premier
ook al zei, het gaat niet om de inspanningen van
een individuele organisatie of vereniging, maar
het gaat om het resultaat van de som van alle
maatregelen bij elkaar. Daarnaast zien we dat
ook in onze regio het virus meer en meer om zich
heen grijpt. Bij buurverenigingen zoals ASC’62
en OZC waren voor het tijdelijk stoppen van de
competitie reeds wedstrijden afgelast door een
besmettingsgevallen in verschillende teams. Wij
mogen van geluk spreken dat onze vereniging op
dit moment nog geen last heeft gehad van een
uitbraak, maar het is absoluut niet uitgesloten dat
dit alsnog gebeurt.

‘Je kunt in zak en as
gaan zitten, maar
wij vinden het beter
om mooie plannen te
maken’
POP-UP SPORTCAFÉ

Eén pakket met maatregelen eerder, mochten onze
teams nog wel spelen, maar was publiek niet meer
welkom op het sportpark. Onze club reageerde
snel en innovatief. Nog de eerste wedstrijd die ons
eerste elftal zonder publiek moest spelen, kon toch
bekeken worden. Binnen een week was geregeld
dat er een cameraman bij de wedstrijd tegen
CSCV aanwezig was om de wedstrijd op te nemen
zodat deze live uitgezonden werd op Youtube.
Helemaal mooi was de samenwerking met Grand
Cafe de Viersprong en Proeflokaal Zuid, waar
ter plekke een Pop-up Sportcafe is ingericht op
de zaterdagmiddag. Op deze manier konden
we onze trouwe supporters een plek bieden om
de wedstrijd met maximaal 30 personen samen
te kunnen kijken. De eerste uitzending verliep
nog wat schokkerig, maar bij de wedstrijd tegen
Hoogeveen verliep alles vlekkeloos. Een mooie
samenwerking tussen de verenigingen en twee
van onze sponsoren waar het mes aan twee
kanten snijdt.

Ook hebben we als bestuur de eerste schetsen
gemaakt om onze oude accommodatie op te
knappen. De verwachting is dat ons ledenaantal
stabiel blijft, of zelfs nog iets zal groeien. We zitten
nu al krap in kleedkamer en dat betekent dat een
aantal extra kleedkamers voor zowel spelers als
scheidsrechters, geen overbodige luxe zou zijn.
Daarnaast hebben we al langer de wens voor een
representatieve ontvangstruimte, waar we ook
kunnen vergaderen. Als het haalbaar blijkt om
deze wensen uit te voeren willen we het gebouw
meer in lijn brengen met ons nieuwe clubhuis en
tribune. Hierover gaan we binnenkort in gesprek
met een grotere groep vrijwilligers. Hoewel het
stof na de covid-19 pandemie nog moet neerdalen
en we nog moeten zien welke effecten dit op onze
vereniging heeft, willen we toch alvast vooruit
kijken. Je kunt natuurlijk ook in zak en as gaan
zitten, wij vinden het beter en inspirerender om
mooie plannen te maken.
Bij het verschijnen van de volgende krant kan het
maar zo zijn dat mijn verhaal weer heel anders
is. Tot die tijd rest ons niets dan het opvolgen
van de regels die het kabinet en de KNVB ons
voorhouden. Het is belangrijk dat we de moed
erin houden en samen door deze periode komen.
Ik hoop dat er snel een goed vaccin komt en we
weer veilig kunnen samenkomen. Samen verder
gaan met onze mooie plannen en samen met jullie
gaan bouwen aan een mooie toekomst met onze
mooie vereniging. Ik zie er naar uit!’

NIEUWE PLANNEN
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Nu de beleving rond het voetbal toch weer naar
een lager pitje wordt geschroefd, is het als vanzelf
dat onze vereniging de focus verlegt naar andere
zaken. Tijdens de vorige intelligente lockdown
heeft een groep vrijwilligers al onze kleedkamers
van vers schilderwerk in onze clubkleuren
voorzien. Het valt onze vereniging te prijzen dat
we ook nu niet bij de pakken neer gaan zitten

Er w

Desalniettemin is het ontzettend jammer dat we
de competities stil moeten leggen, juist op het
moment dat veel van onze teams zo goed bezig
waren. Ons 2e elftal is sterk begonnen nadat ze
door de KNVB zijn gepromoveerd naar de 2e
klasse. Dit is een compliment aan deze jonge
talentvolle selectie en haar staf. Ons vlaggenschip
van de jeugd, JO19-1 heeft haar debuut met

vallen en opstaan gemaakt in de 4e divisie. Het
doet me deugd dat onze vereniging inmiddels
naar dit niveau groeit en goed meedoet. En ik heb
er het volste vertrouwen in dat we als club kunnen
blijven groeien. Want ondanks de moeilijke tijden,
is onze vereniging in ledenaantal zelfs gegroeid.
Hieruit kan ik opmaken dat de sfeer bij onze
vereniging goed is en iedereen zich thuis voelt. Dit
onderstreept ook het belang van onze sociale en
maatschappelijke rol van onze vereniging. En die
rol hebben we ook in tijden als deze, wanneer er
minder contact mogelijk is.

en altijd nieuwe mogelijkheden zien
om zaken te verbeteren. Zo onderzoeken we of
er een haalbaar plan is om de lampen in onze
lichtinstallaties te vervangen voor led-verlichting.
Dit is een nieuwe stap in het verduurzamen van
ons toch al ‘groene’ sportpark. Dit wordt samen
met de andere voetbalverenigingen in onze
gemeente gedaan en in samenwerking met de
gemeente.
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Voordelig een bus huren?

Vraag snel een offerte aan
www.gebotours.nl of bel (0529) 48 12 34

ONDERDEEL VAN JOU!

Specialist in RVS-plaatwerkoplossingen

HOEKMAN

kapsalon

Roestvaststaal

Daniëlle

Wij wensen S.V. Nieuwleusen
een sportief seizoen toe!

NIEUW!

Haarscherpe

DEAL!

Burg. Backxlaan 316, 7711 AL Nieuwleusen

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

Tel. 0529-482191, info@slijterijdommerdiek.nl

NNEMENT
O
B
A
D
N
A
MA
knippen
t
k
r
e
p
e
b
n
o

hoekman-rvs.nl

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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Jeroen Elzinga wil
gunstige draai geven
aan coronabreak

T

opfit en vol goede moed en
ambities begon het eerste
elftal van S.V. Nieuwleusen
in september gretig aan het
nieuwe seizoen. Helaas gooide het
coronaspook al na vier duels opnieuw
roet in het eten. Toen halverwege
oktober alle amateurcompetities
tijdelijk stil werden gezet, was dat ook
voor hoofdtrainer Jeroen Elzinga
best even slikken. ‘Natuurlijk is het
heel vervelend, maar we gaan ons
uiterste best doen om er opnieuw
een positieve draai aan te geven.’

Na het afbreken van de vorige competitie in maart,
hadden de Nieuwleusenaren lang uitgekeken naar
het nieuwe seizoen. Elzinga bereidde zijn mannen
voor in drie aparte blokken, verdeeld over de
zomer. ‘De eerste twee blokken in mei en juni/juli
waren er vooral op gericht om conditioneel een
basis te leggen, maar ook om het balgevoel vast
te houden. Dat laatste viel nog niet mee zolang we
anderhalve meter afstand moesten houden. Toen
die richtlijn wegviel konden we weer partijspellen
spelen, tot vreugde van de jongens uiteraard.’
Het derde blok leek het meest op een reguliere

voorbereiding zoals die in andere jaren
ook wordt gedaan. Elzinga is tevreden over hoe
zijn team de voetballoze periode heeft doorstaan:
‘Dat hebben ze echt heel knap gedaan. Het vergt
best wat van de spelers om alleen maar te trainen
zonder uitzicht op een wedstrijd. Door al het
conditionele werk wat we tijdens de eerste twee
blokken hebben verricht durf ik nu wel te stellen
dat we één van de fitste teams van de competitie
hebben.’
CONCURRENTIE
Tijdens het derde blok in augustus besteedde de
35-jarige oefenmeester veel aandacht aan de uit
te voeren tactiek en de samenstelling van zijn
team. Hij denkt daarin een flinke stap gezet te
hebben ten opzichte van vorig seizoen. ‘Voor elke
linie heb ik nu een vast aantal spelers die met elkaar de concurrentie aan kunnen gaan. Daardoor
hoop ik wat meer vast te kunnen houden aan
één systeem en wil ik wat minder schuiven met
bepaalde spelers. Door de uitstekende samenwerking met de jeugd hebben we ook dit seizoen
weer flink wat aanwas uit eigen de eigen geleding
mogen verwelkomen. Die jonge gasten hebben al
veel meegetraind met de selectie, dus weet ik wat
ze kunnen en voor welke positie ze in aanmerking
komen.’
S.V. Nieuwleusen begon het seizoen met overwinningen tegen VV Avereest en SVN ‘69. Hierna
volgde een zeperd in Coevorden tegen CSVC. De
oranjehemden verloren in een bar slechte wedstrijd met 1-0 en dat gaf stof tot napraten. ‘Balen

natuurlijk, maar wel een
interessant leermoment. Dat duel gaf voor mij
aan waarom we dit seizoen nog geen titelfavoriet zijn. Ook al is de tegenstander vervelend, het
veld slecht en de goede vorm niet aanwezig; zulke
wedstrijden moet je toch winnen. Maar daarvoor
komen we dan net wat ervaring tekort.’ Een week
later volgde de revanche in voorlopig de laatste
competitiewedstrijd. Op ’t Klaverblad werd het
sterke VV Hoogeveen op een 3-0 nederlaag getrakteerd. Hierna besloot het kabinet om vanwege de escalerende coronaproblematiek de stekker
voorlopig uit alle amateurcompetities te trekken.
ALTERNATIEVE ACTIVITEITEN
‘Begrijpelijk, maar natuurlijk wel heel vervelend’,
geeft Elzinga aan. Toch zit hij met zijn team niet bij
de pakken neer. ‘We gaan maar weer alternatieve
activiteiten bedenken om de conditie op peil te
houden en het groepsgevoel vast te houden. We
zijn als groep superfit uit de vorige coronabreak
gekomen, ook nu geven we er wel weer een
positieve draai aan. Het is belangrijk om bezig te
blijven, dus zullen we creatief moeten zijn.’
Alhoewel de hoofdmacht van S.V. Nieuwleusen
als koploper de coronapauze in is gegaan, ziet de
hoofdtrainer zijn team niet dus niet als voornaamste
kampioenskandidaat als straks competitie weer
vervolgd wordt. Teams als FC Klazienaveen en
VV Hoogeveen schat hij iets hoger in. ‘Ons doel
is om minimaal nacompetitie te halen. Als we
meer willen, moeten we dat maar laten zien op
het veld, maar zolang we nog wedstrijden spelen
als tegen CSVC uit is het niet aan ons om praatjes
te hebben’, besluit hij.

Jeugd krijgt alternatieven voor zaterdag zonder competitie

V

anwege de aangescherpte
coronamaatregelen
liggen
sinds half oktober ook de
jeugdcompetities stil. Toch hoeven de
jonge voetballers van S.V. Nieuwleusen
zich niet te vervelen op zaterdag.
Dankzij de nodige creativiteit en inzet
van begeleiders en trainers is er een
mooi alternatief programma in elkaar
gedraaid.

‘Gelukkig mogen onze jeugdspelers doordeweeks
gewoon blijven trainen met hun eigen elftal. Door
op de zaterdagen zonder competitie toch wat
te organiseren, proberen we het normale ritme
zoveel mogelijk vast te houden’, legt Paul van
den Bergh van de Bestuursgroep Voetbalzaken
uit. Als voorbeeld noemt hij het mixtoernooi
dat op zaterdag 17 oktober plaatsvond voor alle
spelers uit de JO19. ‘We hebben de spelers uit de
verschillende elftallen door elkaar heen ingedeeld
en zijn wedstrijden gaan spelen tussen 7-tallen
en 4-tallen. Ook organiseren we onderlinge
wedstrijden zoals JO12-1 tegen JO13-2. Voor alle
teams proberen we wat te doen.’ Uiteraard wordt

er bij alles rekening gehouden met de opgestelde
coronaprotocollen door de overheid en KNVB.
Op het moment van schrijven is de Bestuursgroep
Voetbalzaken nog druk bezig met de invulling van
de andere zaterdagen, hoewel het nog ongewis is
hoe lang deze competitieloze periode gaat duren.
Voorlopig liggen er nog wel ideeën op de plank.
‘We zitten te denken aan voetvolleybal of een
techniektraining. Het is belangrijk om bezig te
blijven en op deze manier versterken we ook de
onderlinge band tussen de teams.’
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Slomp & De Graaf financieel adviseurs
Burg. Backxlaan 27, 7711 AA Nieuwleusen
Nieuwstraat 8, 8061 GR HASSELT
T 0529-481567 Nieuwleusen
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I www.slomp-degraaf.nl
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Bouwcenter Schippers is hét adres voor
iedereen die bouwt of verbouwt. Onder één
dak bevindt zich alles waar het bij bouwen
op aankomt.
Bouwcenter Schippers weet hoe ‘t werkt!

10.000 artikelen
op voorraad
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advies
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op elke plek

Bouwmaterialen | Gereedschappen
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Meer info op bouwcenterschippers.nl
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De Vesting 32
7722 GA Dalfsen
T 0529 - 439 150
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Gerrit Hilberink wil met vrouwen
S.V. Nieuwleusen terugkeren naar tweede klasse

W

at je moet doen als
Nieuwleusenaar wanneer
de coronacrisis is bezworen?
‘Kom de vrouwen eens aanmoedigen!’
Het
zijn
de woorden
van de
nieuwbakken trainer van Vrouwen 1,
Gerrit Hilberink. Aanleiding van zijn
uitspraak is onder andere de overwinning
in Nieuwleusen op tweedeklasser HHC
Hardenberg in het bekertoernooi. ‘Het
team sprak naderhand over de mooie
overwinning, maar ook over het vele
publiek langs de lijn, dat doet wat met
je’, aldus Gerrit.
De 54-jarige oefenmeester en vader van speelster
Larissa Hilberink vertelt over hoe zijn aanstelling
afgelopen zomer tot stand kwam. ‘Thuis hadden
Larissa en ik het uiteraard vaak over voetbal. Het
bleek een lastige taak om een nieuwe trainer te
vinden voor het eerste damesteam, ik begreep
dat niet.’ Hoewel Gerrit zelf in het bezit is van
trainersdiploma’s JVT en TC-III, komt het tijdens
deze gesprekken met zijn dochter niet in hem
boven zélf deze vacature te vervullen. Althans, nóg
niet. ‘Ik trainde bij SCD ‘83 het G-team met heel
veel plezier en had daarvoor al 35 jaar op het veld
gestaan in diverse trainersfuncties, ik had niet het
idee nog weer ergens anders aan de slag te gaan.’
Toch komt langzaam het besef bij hem binnen dat
het wel eens een hele leuke uitdaging zou kunnen
zijn. ‘Ik nam contact op met Corina Klomp, oudspeelster en op dat moment interim-trainer van de
dames. Eigenlijk klikte dat meteen, waardoor ik

met de spelersgroep ging praten. Ik wilde namelijk
niet dat er problemen zouden ontstaan als ‘vader
van’ (Larissa, red.). Deze problemen leken niet
te bestaan en na een afrondend gesprek met
Paul van den Bergh (voorzitter technische
commissie, red.) was ik opeens trainer van
Vrouwen 1’, aldus Gerrit.
VOOR DE WIND
Na een uitstekende start in het bekertoernooi
met 7 punten uit drie wedstrijden begint
ook de competitie voortvarend door 6
punten te halen uit 3 wedstrijden. ‘Het ging
ons allemaal voor de wind, met goed verzorgd
voetbal. Hoewel de verloren wedstrijd tegen
Pesse ons weer even met beide benen op de
grond zette’, spreekt de docent en coach van Het
Vechtdal College in Dedemsvaart. In de laatste
wedstrijd tegen VVAK, waar oud-SV Nieuwleusen
trainer Nico Guchelaar aan het roer staat, worden
nog drie punten aan het totaal toegevoegd. ‘En
toen was daar weer corona. Heel erg jammer.
Het liep ontzettend goed, er werd scherp getraind
door een erg hecht team waar iedere speelster zich
op haar gemak voelt. Dat mis ik dus wel’, vertelt
Gerrit.
SPRINGLEVEND
Hoewel het voetbal nu even stil ligt, is het damesvoetbal op het Klaverblad volgens Gerrit springlevend. ‘Het vrouwen- en meisjesvoetbal neemt al
een behoorlijke plek in binnen de vereniging, dat
komt door het aantal speelsters maar ook door de
belangstelling. Maar de dames mogen nog best wat
nadrukkelijker aanwezig zijn’, oppert Gerrit. Het
doel van de trainer is dan ook om terug te keren in
de tweede klasse. Het besef leeft bij speelsters en
staf dat dit niveau haalbaar is, maar Gerrit is ook
realistisch over meespelende factoren. ‘Zie eerst

maar
uit die derde klasse te komen. We hebben een selectie van
14 speelsters, houd iedereen maar eens fit.’ Maar
aan ambitie is er binnen het team geen gebrek.
‘Wij zullen er als speelsters en staf in ieder geval alles aan doen’, geeft een strijdvaardige Gerrit aan.
Over hoe het in de nabije toekomst verder gaat
met voetballen in Nederland, tast een ieder op dit
moment nog in het duister. Gerrit kan voor nu zijn
start op het Klaverblad wel evalueren. ‘De organisatie, materialen en voorzieningen zijn hier allemaal prima op orde. De mensen zijn erg betrokken en ik voel me hier meer dan welkom. Ik heb
gelukkig al veel mensen mogen spreken en dat
hoop ik in de toekomst nog meer te doen. Heel
eerlijk? Ik voel me hier beter dan ik me ooit elders
hebt gevoeld. Hier is het gewoon goed!’, besluit
een enthousiaste Gerrit.

S.V. Nieuwleusen 5 draait prima mee in 5e klasse

OVERSTAP
Jeffrey begon met voetballen bij de buren van
USV en speelde daar tot aan de B-jeugd. ‘Ik had

betekende dat onze luchtbrigade, met Christian
Harke, mee naar voren gaat. Hij wist de bal
prima binnen te koppen en vervolgens floot
de scheidsrechter direct voor het einde van de
wedstrijd. Zulke overwinningen blijven je bij, dat
zijn de mooiste.’
‘We hebben gewoon een leuk elftal met een stel
goede leiders. John Huisman en Marinus Krul
hebben het prima geregeld en dit is
prettig voor ons als spelers, hier
zijn we blij mee. Ook hebben
we met Dion Hulleman
een vaste vlagger en dat
werkt ook fijn. Hopelijk
kunnen we snel weer
voetballen en duurt de
gedeeltelijke lockdown
niet langer dan vier
weken. Voetballen of
voetbal live kijken zit er
voorlopig niet in. Hopelijk
een paar leuke wedstrijden
in het betaalde voetbal op
televisie dan maar.’

E”

LUCHTBRIGADE
Op de vraag naar een
aantal hoogtepunten wordt
direct de wedstrijd van
10 oktober tegen HTC uit
Zwolle genoemd. ‘Het stond
1-1 en de laatste minuut van
de wedstrijd was aangebroken.
We kregen nog een corner en dit

K

“

We hebben een leuk team met voldoende mensen
op papier. Net als bij de andere seniorenteams is
het af en toe wel eens weersafhankelijk hoeveel we
er hebben op zaterdag, maar we mogen absoluut
niet klagen. We kunnen aardig ballen en doen
altijd leuk mee in de competitie’, vertelt Jeffrey
Bellinga, spits van het elftal.

het naar mijn zin, echter waren de verschillen in
het elftal groot en speelden we gemixt, dus meisjes en jongens door elkaar. Op een gegeven moment ging dit me tegenstaan en heb ik de overstap
gewaagd naar S.V. Nieuwleusen. Ik kwam hier in
de B1 terecht en stond op verschillende posities,
zowel voor- als achterin. De laatste jaren speel ik
toch voornamelijk in de spitspositie.’ In het dagelijks leven studeert Jeffrey nog. ‘Ik doe de opleiding voor onderwijsassistent. Dit bevalt
me goed, al ben ik er ook wel aan
toe om te gaan werken. Of dit in
het onderwijs is of in het jeugdwerk dat weet ik nog niet zo
goed.’

EL

SS

I

n de vijfde klasse van het
amateurvoetbal
doet
S.V.
Nieuwleusen 5 dit jaar prima
mee in de middenmoot. Met een
wedstrijd minder gespeeld dan de
andere teams kan er zelfs worden
aangehaakt bij de top van de
competitie. Na slechts 4 wedstrijden
onderweg te zijn gooide corona
helaas weer roet in het eten.

DER

A
L
K
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Melanie Gerrits op haar plek in Leipzig

N

ieuwleusen glorie bij onze Oosterburen. Melanie
Gerrits maakte afgelopen zomer een opvallende
overstap. De voetbalster hoopt de komende
jaren bij RB Leipzig grote stappen in haar ontwikkeling
te maken. ‘De kans dat ik basisspeelster wordt zit er in.’
19 jaar is ze pas, toch heeft Melanie Gerrits al een behoorlijke reis door voetballand
achter de rug. Na haar jonge jaren in het oranjezwart van S.V. Nieuwleusen,
was ze al actief bij FC Twente en PEC Zwolle. De afgelopen twee jaar speelde
ze in het blauwwit van SC Heerenveen, waar ze na een jaar bij de beloften de
overstap naar het eerste team maakte. Veel speelminuten kreeg Melanie echter
niet. Omdat haar perspectief voor dit seizoen niet veel beter was, koos ze haar
eigen weg. ‘Ik ben gaan kijken of het buitenland een optie voor me was. Ik heb een
zaakwaarnemer gekregen en hij kwam in contact met een aantal clubs, waaronder
RB Leipzig.’ Begin juli reed ze met haar vader naar het oosten van Duitsland voor
een tweedaagse stage. ‘Op de terugweg naar Nederland belde mijn zaakwaarnemer
met de mededeling dat RB Leipzig me een contract wilde aanbieden. Natuurlijk heb
ik er wel even over nagedacht, omdat het niet niks is om op 19-jarige leeftijd naar het
buitenland te vertrekken. Maar ik weet wat ik wil bereiken en dit is een mooie kans om
weer ervaring op te doen en grote stappen te maken in mijn ontwikkeling.’

STEUN

APPARTEMENT

Ze kreeg veel leuke reacties
en ook haar ouders waren
‘blij en trots’. ‘Ook voor
hen is het natuurlijk
even wennen dat
ik zo ver weg zit,

Ook buiten het voetbal om bevalt het leven in Leipzig
Melanie prima. ‘Ik woon in een normale flat waar ook
andere teamgenoten wonen die niet uit de omgeving
komen. Zelf woon ik met twee teamgenoten in een
appartement waar we gewoon onze eigen kamer
hebben en een keuken en badkamer delen. Naast het
voetbal heb ik nu één of twee keer per week Duitse
les. Voor de rest nog niks, maar mijn dagen zijn altijd
wel redelijk gevuld. Ik ben wel van plan om te gaan
werken als ik alles mooi op een rijtje heb. Ook ben ik
niet iemand die snel heimwee heeft en na 2,5 maand
zit ik hier zeker nog goed op mijn plekje.’
Van een bezoek aan haar oude club en woonplaats
kwam het nog niet, mede door de coronamaatregelen.
‘Het was de bedoeling om eind oktober in een vrij
weekend vier dagen terug te komen, maar dat gaat
waarschijnlijk niet meer door. Nederland is namelijk
een ‘rood’ risicogebied en waarschijnlijk zou ik dan ook
een coronatest moeten afnemen als ik weer terug wil
naar Duitsland.’

maar ze
vinden dat het
mij gegund is. Ze weten dat ik er
hard voor gewerkt heb en er veel
voor heb moeten laten. Ik ben heel
blij met hun steun.’
Onder de vleugels van het Red Bullconcern is RB Leipzig bij de mannen
een topclub-in-wording. De pas elf jaar
oude club haalde afgelopen seizoen
de halve finale van de Champions
League. ‘Maar de vrouwen maken hier
ook grote stappen. Ze zijn volgens mij
elk jaar gepromoveerd. We spelen nu 2de
Bundesliga Noord, want vanwege corona
is de competitie opgesplitst in noord en
zuid. We hebben zeker potentie om naar de
1ste Bundesliga te gaan. Ook de faciliteiten
zijn hier goed voor elkaar. We hebben een
eigen veld waar we trainen en we krijgen
een paar keer per week extra trainingen in de
sportschool of op de RB Academy.’
Bij RB Leipzig draait het volgens Melanie vooral
om het combinatiespel en het tempo maken
aan de bal. In de voorbereiding
speelde
ze
diverse
wedstrijden en ook in de
bekerwedstrijden
deed ze mee. Begin
oktober ging de
competitie
van
start. ‘Of ik vaste
basisspeelster ben
kan ik nu nog niet
zeggen, maar de kans
zit er in.’

‘Ik weet wat ik wil
bereiken en dit is
een mooie kans om
ervaring op te doen en
stappen te maken’
Al te veel last van de coronamaatregelen heeft Melanie
in haar dagelijks leven overigens niet. Op het moment
van schrijven (half oktober) is de situatie in Duitsland
een stuk beter dan in Nederland. ‘Hier draagt iedereen
overal mondkapjes in openbare gebouwen, winkels en
restaurants. Ook moeten we mondkapjes dragen in de
kleedkamer, maar voor de rest is het hier aardig onder
controle. Hier kunnen toeschouwers de wedstrijden
bekijken. Gelukkig speel ik een aantal wedstrijden
dichtbij de grens en dat is maar 1 á 2 uur van Nieuwleusen
vandaan. Hopelijk zijn de coronamaatregelen op
dat moment niet zo streng en kunnen mijn ouders
bijvoorbeeld gewoon komen kijken.’
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Techniek als rode draad door de
jeugdopleiding S.V. Nieuwleusen

H

et is een regenachtige
donderdagavond,
maar
dat weerhoudt de jongens
van JO12-1 er niet van om alles
te geven tijdens een training.
Wat opvalt zijn de vormen en de
daarbij behorende attributen die
worden gebruikt. Op het veld staan
kleine gele hekjes en in de grond
staan gele palen van ongeveer
anderhalve meter hoog geprikt.
De spelertjes springen als jonge
hertjes over de hekjes en vliegen
als kleine bliksemschichten langs
de paaltjes.

We zijn hier getuige van de laatste ontwikkeling
in onze jeugdopleiding. Sinds de voetbaljaargang
2020/2021 krijgt de bovenbouw van de
pupillen één keer in de vier weken een speciale
techniektraining. Tijdens deze training staan
onderwerpen als loopcoördinatie, balbeheersing
en wendbaarheid centraal. Het idee hierachter
is dat de jonge spelers binnen de vereniging
bepaalde vaardigheden worden geleerd waar
ze op termijn voordelen van vernemen. Dat
uitgerekend Tom Vasse een belangrijke spil in
deze trainingen is, lijk een match die past als een
handschoen. De lichtvoetige Tom staat binnen de
club bekend om zijn dribbels in het vlaggenschip
van de vereniging.
GELIJKE KANSEN
Tom: ‘Op dit moment geef ik de jeugd onder 10, 11
en 12 techniektraining. Tijdens de trainingen focus
ik me onder andere op basistechniek voor bewegen
en balvaardigheid. Deze onderdelen zijn binnen
de opleiding nu nog wel eens een ondergeschoven
kindje. Sommige voetballertjes hebben van nature
veel talent en anderen minder. Met deze trainingen
willen we ook de iets minder getalenteerde spelers
naar een hoger niveau brengen. Hierbij moet
je bijvoorbeeld denken aan iemand die van
nature geen makkelijke looptechniek
heeft.

Die gaat hier nu al op jonge leeftijd aan mee aan
het werk. Zo krijgen alle spelers gelijke kansen
en daar kunnen we op termijn de vruchten van
plukken.’
TRAINING VOOR DE TRAINER
Wie denkt dat Tom nu wekelijks zelf meerdere
teams gaat trainen heeft het mis. ‘Nog meer dan
dat ik de spelers individueel beter wil maken, richt
ik me op het opleiden van de trainers van deze
teams. Ik geef de trainers handvatten zodat ze op
termijn van techniek een structureel onderdeel
kunnen maken tijdens de trainingen.’

‘Onderdelen als
loopcoördinatie,
balbeheersing en
wendbaarheid
staan centraal
tijdens een
techniektraining’
Kris Tinholt is de vaste trainer van het inmiddels
verregende stel jongens op het veld. Zelf speelt Kris
in het hoogste keurkorps van de jeugdopleiding,
JO19-1. Hij erkent het belang van de
techniektraining. ‘Dit is het derde jaar dat ik trainer
ben. Ik vind het superleuk om te doen en daarom
ben ik nu ook een cursus gaan volgen, maar de
meeste oefeningen die ik geef, pik ik uit trainingen
die ik meemaak als voetballer.’ En omdat deze
techniekvormen nooit hoog op de agenda hebben
gestaan, hebben onze trainers daar logischerwijs
ook weinig ervaring mee. ‘Ik geloof wel dat de
spelers hier baat bij gaan hebben en voor mij
is het heel fijn dat er iemand die ervaring
heeft met deze oefenstof
helpt bij de

uitvoering ervan’, vertelt Kris. Wat het zowel voor
de spelers als voor de trainers makkelijk maakt,
is dat de vereniging heeft geïnvesteerd in mooie
materialen. ‘Doordat we nu de beschikking
hebben over de hekjes, palen, hoepels en andere
attributen word je meer uitgenodigd om er mee
aan de slag te gaan.’
PROEF
De techniektraining is een idee uit de koker van
de technische commissie. Hanneke de Weerd
is een van de initiatiefnemers. ‘Het idee van de
techniektraining is tweeledig’, vertelt ze. ‘Allereerst
willen we de spelers de kans geven om zich beter
te ontwikkelen, daarnaast willen we trainers
stimuleren regelmatig deze oefeningen een plek
in de trainingen te geven. Dit is een logische
vervolg in de ontwikkeling van voetballers
binnen onze vereniging. Dat begint al voor
4-jarigen in Jong Oranje waar ze vrijblijvend
en spelenderwijs kennis maken met voetballen.
Hierna kunnen kinderen in de leeftijdscategorie
van 6 tot 8 jaar doorstromen naar het 4 tegen
4-voetbal en de voetbalschool op vrijdagmiddag.
Hier laten we ze alvast kennismaken met de
trainingsvormen en attributen die we tijdens de
techniektraining gebruiken. Het is dan ook een
logische stap dat we hier mee doorgaan tijdens
de training in de leeftijdsfase die daarna volgt. De
techniektrainingen zijn een proef die loopt van
augustus tot en met december. Daarna gaan we
kijken hoe we hier mee verder gaan.’
PANNA’S
Die evaluatie is voor de spelers van JO121 niet nodig, zij zijn al overtuigd van de
techniektrainingen. Dit blijkt wel als de jongens na
afloop van het veld lopen en we één van hen kort
spreken. Silas: ‘Deze trainingen zijn heel leuk. Je
leert nieuwe dingen zoals kleine pasjes maken en
de bal dichtbij je te houden.’ Als gevraagd wordt
waarom dat heel belangrijk is antwoordt Silas
vol bravoure: ‘zodat ik de trainer
panna’s kan geven’.
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