
S.V. Nieuwleusen
Juni 2021

Kijk voor meer informatie op www.svnieuwleusen.nl

Voorzitter Erwin van Leussen kijkt hoopvol 

uit naar nieuw seizoen 

pagina 3

Gerrit Zekveld ziet iets moois groeien bij 

eerste elftal 

pagina 5

Mooie plannen voor nieuwe bestemming 

voormalig clubgebouw 

pagina 7

Tien jaar geleden beleefde S.V. Nieuwleusen een 

perfecte dag 

pagina 9

Vrijwilligers zetten de 

lijnen uit op ’t Klaverblad



S.V. Nieuwleusen-krant2  | Juni 2021

www.svnieuwleusen.nl

Diervoeders

tuinartikelen/Gereedschap

Kleding/Schoeisel

Agrarische artikelen

Meststoffen

Dalfsen info@massierdiervoeders.nl

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. 

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

EEN SHOWROOM 
VOL INSPIRATIE

BADKAMERS

KEUKENS 

TEGELS

Oosteinde 4
7711 BX Nieuwleusen
Tel. 0529 48 15 88

Oosteinde 4
7711 BX Nieuwleusen
Tel. 0529 48 15 88

Oosteinde 4
7711 BX Nieuwleusen
Tel. 0529 48 15 88

Oosteinde 4
7711 BX Nieuwleusen
Tel. 0529 48 15 88

Oosteinde 4
7711 BX Nieuwleusen
Tel. 0529 48 15 88

Oosteinde 4
7711 BX Nieuwleusen
Tel. 0529 48 15 88

Oosteinde 4
7711 BX Nieuwleusen
Tel. 0529 48 15 88

TEMPELMAN
AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWLEUSEN | TEL.0529 48 1298 | WWW.AANNEMERSBEDRIJFTEMPELMAN.NL

Ook voor uw 
ZONNEPANELEN

- het nieuwe bouwen - 
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Het is begin mei op het moment van 
schrijven. Normaal gesproken 
naderen we nu de apotheose 

van het voetbalseizoen. De spanning van 
een middag op het veld of langs de lijn 
hebben we al lang moeten missen in het 
amateurvoetbal. Helaas lijkt het er niet op 
dat hier de komende tijd verandering in 
komt. Aan het begin van dit jaar hebben 
we met verenigingen uit de omgeving 
een plan gemaakt voor een regio-cup, 
zodat we weer konden voetballen als de 
maatregelen zouden worden versoepeld.  
Maar ook deze plannen zijn alweer naar 
de ijskast verdwenen en ik verwacht dat 
ze daar ook niet meer uit gaan komen.

Ondanks dat het competitievoetbal door corona 
maar niet uit haar winterslaap lijkt te kunnen 
ontwaken, blijft onze club erg populair. Sponsors 
en leden blijven de vereniging trouw en daarnaast 
zien we ook nog nieuwe aanmeldingen bij de 
jeugd. Dat is mede aan de creativiteit van alle 
leiders, trainers en voetbalcoördinatoren te 

danken die constant creatieve activiteiten weten 
te bedenken. Wekelijks zie ik prachtige berichten 
op onze website voorbij komen waar ik de talloze 
activiteiten van onze jeugd voorbij zie komen. 
Chapeau! Ondanks dat het competitievoetbal 
door corona maar niet uit haar winterslaap lijkt 
te kunnen ontwaken, blijft onze club erg populair. 
Sponsors en leden blijven de vereniging trouw en 
daarnaast zien we ook nog nieuwe aanmeldingen 
bij de jeugd. Dat is mede aan de creativiteit van 
alle leiders, trainers en voetbalcoördinatoren te 
danken die constant creatieve activiteiten weten 
te bedenken. Wekelijks zie ik prachtige berichten 
op onze website voorbij komen waar ik de talloze 
activiteiten van onze jeugd voorbij zie komen. 
Chapeau!

UIT ONS JASJE
Waar veel voetbalverenigingen in de regio 
krimpen, blijft onze vereniging juist groeien. 
De groei komt uit alle geledingen. Maar ook de 
gemeentelijke plannen om de komende 10 jaar vijf- 
tot zeshonderd huizen in Nieuwleusen te bouwen 
biedt perspectief voor groei van de club. Om de 
verwachte groei bij te kunnen houden, hebben 
we tijdens de digitale voorjaarsvergadering de 
plannen voor de verbouw van het oude clubhuis 
bekend gemaakt. Het idee is om extra kleedruimte 
te realiseren, extra opslagruimte te maken en een 
sponsorhome te creëren. Dat is nodig, want als 
onze vereniging blijft groeien zoals we verwachten, 
groeien we straks uit ons jasje.
Dat we aan deze verbouwplannen kunnen 
denken, komt niet in de laatste plaats door de 
gemeente Dalfsen. De gemeente heeft ons en 
andere sportverenigingen enorm geholpen met 
het coronafonds. Zonder deze steun had de 
situatie er heel anders voorgestaan en zouden we 
hoogstwaarschijnlijk niet aan verbouwplannen 
kunnen denken.
Ook werken we samen met alle andere 
voetbalverenigingen uit de gemeente Dalfsen 
aan een plan om alle veldverlichting op de 
accommodaties in de gemeente Dalfsen te 
vervangen voor duurzame Ledverlichting. En 
binnen de werkgroepen facilitaire zaken en 
voetbalzaken wordt hard gewerkt aan een plan 
om alle doelen op ons sportpark te vervangen.

EINDE IS IN ZICHT
Sinds eind mei worden natuurgrasvelden onder-
worpen aan een grootschalig onderhoud. Dat is 
eerder dan in andere jaren. Hier is voor gekozen 
zodat we de velden vroeg in de voorbereiding 
op het nieuwe seizoen weer beschikbaar hebben 
voor oefenwedstrijden van onze selectie-elftallen. 
Nu steeds meer mensen in Nederland zijn ge-
vaccineerd, heb ik goede hoop dat het einde in 
zicht is van de pandemie en de maatregelen die 
daar bij horen en dat we in september weer een 
volwaardig voetbalseizoen kunnen aftrappen. Ik 
hoop dat ons sportpark er dan fantastisch uitziet, 
mede dankzij de jaarlijkse onderhoudsdag die 
we inplannen als de coronamaatregelen het weer 
toelaten. Ik roep onze leden en vrijwilligers op om 
ons dan massaal te helpen.

Het is belangrijk dat onze spelers zich goed en op 
tijd op kunnen voorbereiden op het nieuwe sei-
zoen. Na deze lange periode van niet voetballen, 
hebben we dat nodig om blessures te voorkomen 
en alle coronakilo’s weer kwijt te raken. Ik sluit 
mijn verhaal af door iedereen die het afgelopen 
jaar zelf corona heeft gehad of van dichtbij heeft 
moeten meemaken een hart onder de riem te ste-
ken. Ik wens iedereen beterschap en succes met 
zijn of haar herstel. En hoop dat ik jullie medio 
augustus weer mag ontmoeten op ons sportpark.

Hoewel het afgelopen seizoen van 
competitievoetbal amper is gekomen, heeft de 
jeugd van S.V. Nieuwleusen zich toch prima weten 
te vermaken op de zaterdag. Zoals voorzitter Erwin 
van Leussen in bovenstaand verhaal al aanstipt 
werd er elke week met behulp van de creativiteit en 
inzet van vele vrijwilligers steeds weer een hartstikke 
leuk programma in elkaar gedraaid voor de pupillen 
en de junioren. En dat werd zeker gewaardeerd. 
De jonge leden bleef niet alleen aangesloten bij 
de vereniging, er was zelfs sprake van een groei. In 
tijden van corona is dat natuurlijk geweldig nieuws 
voor S.V. Nieuwleusen en een groter compliment 
had het jeugdkader zich niet kunnen wensen. 

Één van de activiteiten was de voetbal-tweedaagse 
begin mei voor alle pupillen van JO10 tot en met 
JO13. 39 deelnemers en 9 begeleiders hebben twee 
leuke dagen gehad in het kader van sport, spel en 
plezier. 

Hoopvol naar een nieuw seizoen

Jeugd S.V. Nieuwleusen hoeft zich ook in tijden van corona niet te vervelen

‘Waar veel 
voetbalclubs 
in de regio 
krimpen, blijft 
onze vereniging 
juist groeien’ 

Erwin van Leussen - Voorzitter S.V. Nieuwleusen
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Vraag snel een o� erte aan

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

Voordelig een bus huren?

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Burg. Backxlaan 316, 7711 AL Nieuwleusen  

Tel. 0529-482191, info@slijterijdommerdiek.nl  

De Chinese Muur
Restaurant

Oosteinde 35, Nieuwleusen

0529-483 343

www.chinesemuurnieuwleusen.nl 

Uw Mercedes Benz specialist

  Verkoop jong gebruikte Mercedes Benz personen auto’s

  Verkoop bedrijfsauto’s

  Showroom en eigen moderne werkplaats

  Onderhoud bedrijfsauto’s, bedrijfsautoverhuur met laadklep

  Uitgebreide garantiemogelijkheden

  24-Uurs service en pechhulp

  Financial lease zonder aanbetaling

  Schadeherstel in samenwerking met uw verzekering

Zwolseweg 197 - 7707 AG Balkbrug | T: 0523-656620 | info@autobedrijfjansen.nl | www.autobedrijfjansen.nl

Daniëlle
kapsalon

Haarscherpe

DEAL!
Haarscherpe

NIEUW!

€19,50€19,50

MAANDABONNE
MENT

onbeperkt knippen

www.kapsalon-danielle.com

Alle abonnementen zijn persoonsgebonden en worden maandelijks 
afgeschreven, via automatische incasso.
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Toen Gerrit Zekveld in de zomer 
van 2019 overstapte van Olympia 
‘28 naar S.V. Nieuwleusen, kon 

hij niet bevroeden dat hij twee jaar 
later nog geen volledige competitie 
uitgespeeld had voor zijn nieuwe club. 
Zoals bekend werd in het voorjaar 
van 2020 het seizoen na twee derde 
van de gespeelde wedstrijden gestaakt 
vanwege corona, terwijl het een half 
jaar later na vier duels al bekeken was. 
Dat weerhoudt de 33-jarige Zwollenaar 
niet om het straks na de zomer voor 
een derde jaargang te proberen en 
daar heeft hij een goede reden voor: 
‘We hebben echt veel kwaliteit in 
onze groep zitten en daar kan volgend 
seizoen iets heel moois uit voortkomen. 
Daar wil ik graag onderdeel van zijn.’ 

Het niveau en de samenstelling van de selectie 
van S.V. Nieuwleusen was eerder ook al één van 
de redenen voor Gerrit om de overstap vanuit 
Hasselt naar Nieuwleusen te maken. Hij had er 
vier seizoenen opzitten bij de hoofdmacht van 
Olympia ‘28, nadat hij daarvoor carrière had 
gemaakt in de jeugd en later in het eerste en 
tweede elftal van ASV Dronten. ‘Ik stond twee 
jaar geleden open voor wat nieuws toen Timo 
Muller me vroeg om eens bij S.V. Nieuwleusen een 
bakje koffie te komen drinken. Ik kende wel wat 
mensen binnen de club, maar nog geen spelers 
van het eerste elftal. Ik raakte erg enthousiast van 
het team en van de vereniging. Heel veel jonge 
spelers, maar wel erg talentvol en barstensvol 
mogelijkheden. Ik zag mezelf daar als routinier 
wel iets aan toevoegen op mijn manier.’

KAARTEN GESCHUD
Aan goede moed en ambities geen gebrek, maar 
corona gooide dus tot twee maal toe 
roet in het eten. ‘Vorig 

seizoen zou ik wel bijna mee willen 
tellen als volledig jaar. Qua ranglijst 
waren de kaarten in elk geval 
geschud. Dat afgelopen jaargang 
zo snel voorbij was, was natuurlijk 
erg teleurstellend. We waren goed 
bezig en hadden best wat moois 
neer kunnen zetten.’ Aanvankelijk 
gold er een periode dat er in 
teamverband niets mocht. Hierin 
hield Gerrit zichzelf fit met behulp 
van fitness en de racefiets. Toen 
er wel weer in een groep getraind 
kon worden werd hij er fijntjes aan 
herinnerd dat hij geen 22 meer was. 
‘Ik had best wat last van pijntjes ja, 
op m’n 33e heb je toch iets meer 
tijd nodig om weer volledig in het 
ritme te komen.’ 

OVERSTAG
Dat Gerrit voor nog een jaar 
bijtekende bij S.V. Nieuwleusen was 
niet direct een uitgemaakte zaak. 
‘Ik moest er even over nadenken. 
Twee keer per week trainen, op 
zaterdag een wedstrijd; er gaat 
veel tijd in zitten. Verder heb ik 
een fulltime baan en ben vorig jaar 
maart vader geworden. Er komt 
dan ook veel op de schouders van 
mijn vriendin terecht, dus dat wordt 
dan wel eerst overlegd.’ Toch ging hij overstag: 
‘Naar mijn gevoel was ik hier nog niet klaar, ik wil 
er graag nog wat meer uithalen’. De kans dat hij 
er in het voorjaar van 2022 wel een punt achter 
zet is redelijk groot. ‘Ik heb in elk geval niet meer 
de ambitie om hierna nog naar een andere club te 
gaan. Dan is het veel waarschijnlijker dat ik mijn 
vrije tijd op een andere manier ga invullen.’

Gerrit kijkt optimistisch uit naar de nieuwe 
jaargang. ‘Doordat we zolang geen wedstrijden 
gespeeld hebben is het natuurlijk 
moeilijk om aan te 

geven hoe we ons precies verhouden ten opzichte 
van andere ploegen. Toch ben ik overtuigd van 
de kwaliteit en de potentie van deze groep. Ik 
kan het vergelijken met andere elftallen waar 
ik in gespeeld heb en dan vind ik dat we echt 
alles in huis hebben om uit te groeien tot een 
kampioenskandidaat. Daar kan komend seizoen 
zomaar iets heel moois uit voortkomen en daar 
wil ik graag deel van uitmaken.’ 

NAAM
Hailey Visser

 
LEEFTIJD

7 jaar 

TEAM
JO9-4

OP WELKE POSITIE SPEEL JE HET LIEFST?
Ik speel het liefst in de spits.   

LINKS OF RECHTSBENIG?
Ik ben rechtsbenig

WAT IS EEN KWALITEIT VAN JE? 
Ik kan heel hard rennen en maak veel 

doelpunten. 

HOE GAAT HET IN 
DE COMPETITIE? 

Het gaat goed in de competitie, we hebben een 
leuk team en ik vind het fijn dat het een gemixt 

team is met jongens en meiden. Ik vind het 
leuk dat we goed samen spelen en ik scoor veel 

doelpunten. 

WAT VIND JE VAN S.V. NIEUWLEUSEN? 
Leuk, je maakt veel vrienden en vriendinnen.

HOELANG ZIT JE AL OP VOETBAL? 
Ik zit al 3 jaar op voetbal. Eerst bij CSV’28 in 

Zwolle en nu sinds dit jaar bij S.V. Nieuwleusen. 

WAT VIND JE ZO LEUK AAN VOETBAL? 
Dat je doelpunten kan scoren en lekker hard kan 

rennen op het veld en de bal afpakken!

WAT WIL JE VERDER NOG KWIJT AAN DE 
LEZERS?

Ik vind het leuk dat er veel dingen worden 
georganiseerd bij S.V. Nieuwleusen. Vossenjacht, 

een voetbalkamp, een funrun, de Ajax-clinic. 
Ondanks dat er corona is, hebben we toch aan 

veel dingen mee kunnen doen. 

Gerrit Zekveld is nog niet klaar bij S.V. Nieuwleusen

Interview met Hailey Visser: ‘Leuk dat er veel dingen 

georganiseerd worden voor ons’ 
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WORK 
HARD
PLAY 

HARD

Hubo Nieuwleusen • Den Hulst 48 
0529-48 13 41 • www.hubo.nl

Maak 

een afspraak 

voor uw 

hypotheek

Slomp & De Graaf financieel adviseurs
Burg. Backxlaan 27, 7711 AA Nieuwleusen
Nieuwstraat 8, 8061 GR HASSELT
T 0529-481567 Nieuwleusen
T (038) 477 14 54 HASSELT
I www.slomp-degraaf.nl

Leuk huis op het oog?

Handel & BestratingHandel & BestratingHandel & BestratingHandel & BestratingHandel & BestratingHandel & BestratingHandel & BestratingHandel & Bestrating
De Grift 33, Nieuwleusen

BOUWCENTER
SCHIPPERS

BOUWT MET 
JE MEE

 

DALFSEN 
De Vesting 32 
7722 GA Dalfsen 
T 0529 - 439 150  

NIEUWLEUSEN 
Meeleweg 35 
7711 EJ Nieuwleusen 
T 0529 - 481 263

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!

Meer info op bouwcenterschippers.nl

Bouwmaterialen | Gereedschappen 
Hout & plaat | Tegels

10.000 artikelen 
op voorraad

Bezorging 
op elke plek

Altijd het juiste 
advies

Een begrip in 
de regio
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Het paradepaardje van de 
vereniging is natuurlijk de 
nieuwe kantine met tribune die 

langs de zijlijn van ons hoofdveld staat 
geposteerd. Een plek waar we hopelijk 
het nieuwe seizoen weer flink gebruik 
van mogen maken. Tegelijkertijd is de 
club bezig met de vraag wat te doen 
met het gebouw waar de oude kantine 
plaats had. 

Voorzitter van de bestuursgroep Facilitaire Zaken 
is Wim van Dijk en hij licht toe: ‘Het is een ge-
dateerd gebouw, maar tegelijkertijd een plek met 
heel veel historie. Vanwege dit besef en een bijko-
mend kostenaspect hebben we een plan gemaakt 
waarin we een facelift opteren. Qua uitstraling wil-
len we de lijn van de nieuwe kantine doortrekken. 
Een deel zal fungeren als opslagruimte en deel als 
ontvangstruimte en een plek voor sponsoren. 

De ruimte die tijdelijk dienst heeft gedaan als kan-
tine van de korfbal zal worden omgebouwd tot 
twee kleedkamers. Daarnaast krijgen de vier oud-

ste kleed- en scheidsrechterkamers een upgrade. 
We zullen gebruik maken van duurzame materi-
alen en het wordt een compleet gasloze accom-
modatie. Wat het meest in het oog moet springen 
is de voorzijde aan de kant van de parkeerplaats, 
hier willen we in beelden de club en de historie 
uitstralen aan bezoekers. Hoe dat precies wordt 
vormgegeven is nog niet zeker. Voor nu ligt er 
een plan waarop we een kostenberaming maken 
waarmee het bestuur een definitief besluit moet 
nemen’, besluit van Dijk. Wordt dus vervolgd!

Oude kantine krijgt nieuwe bestemming
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nieuw
stalling

⠀漀漀欀 渀椀攀甀眀攀 最愀猀猀攀渀⤀

 
Burg. Backxlaan 204 

7711 AL   NIEUWLEUSEN 
Tel: 0529- 48 15 54 

info@oosterveensoliehandel.nl 
www. oosterveensoliehandel.nl 

 
 
 
 

  Vertrouwd in alle merken

  Uw rij-ervaring zo compleet mogelijk

  Volledig aanbod van werkplaats tot showroom

  Vakkundige, bijgeschoolde monteurs

MERKSPECIALIST IN OPEL

www.ophoff.nl Rollecate 21, Nieuwleusen
T   0529-481317
E   info@ophoff.nl

Samen realiseren wij 

uw droomhuis.

Villa

Vrijstaande woning

Twee-onder-één-kapwoning

De mogelijkheden zijn eindeloos!

Evenboersweg 24 A

7711 GX Nieuwleusen

T: 0529 793 007

E: info@vechtdalbouw.nl

www.vechtdalbouw.nl
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Het was een memorabel seizoen 
en niet alleen vanwege het 
behaalde succes. Op 23 april 

was het exact tien jaar geleden dat het 
eerste elftal van SV Nieuwleusen voor 
het laatst een kampioenschap mocht 
vieren. De toenmalige basisspelers 
Christian Roo en Carlo Harink halen 
herinneringen op. ‘Het was supermooi 
om zo’n kampioenschap een keer mee 
te maken.’ 

De hoofdmacht van S.V. Nieuwleusen had al een 
aantal turbulente jaren achter de rug, toen het 
seizoen 2010-2011 van start ging. Onder trainer 
Jan Peter Jonkman was de ploeg in 2008 onge-
lukkig gedegradeerd uit de derde klasse, om een 
jaar later ongeslagen kampioen te worden en 
weer te promoveren vanuit de vierde klasse. In 
het voorjaar van 2010 kreeg het elftal meerdere 
rechtstreekse kansen om promotie af te dwingen, 
maar in de laatste competitiewedstrijden, een 
beslissingswedstrijd tegen Zwolse Boys en de na-
competitie ging het op dramatische wijze mis. ‘Uit 
die periode herinner ik me vooral nog die beslis-
singswedstrijd in Dalfsen’, memoreert Christian. 
‘We verloren met 1-0, maar het was qua publiek 
een geweldig spektakel.’
Jonkman nam na drie jaar afscheid en zodoende 
kwam Jan Langevoord uit Hattem voor de groep 
te staan. ‘Hij kwam eigenlijk in een gespreid bed-
je’, analyseert Christian. ‘We hadden een goede, 
ervaren spelersgroep met veel jongens in de leef-
tijd van halverwege de twintig tot begin dertig. De 
perfecte leeftijd voor voetballers.’

Toch draaide Nieuwleusen een matige voorbe-
reiding. Alle bekerwedstrijden gingen verloren en 
het trainingsweekend bij topsportcentrum Papen-

dal staat Christian 

en Carlo vooral nog bij vanwege een beroerde 
‘sportmaaltijd’ en een stapavond in Arnhem. 
Christian: ‘We zaten op het terras bij het hotel en 
de trainer vond het op een gegeven moment mooi 
geweest, dus hij ging naar zijn kamer. Ik keek een 
paar jongens aan en zei: ‘Maar wij gaan nog niet 
naar bed!’
Toch schoot het eerste elftal uit de startblokken, 
met een ongekende serie van acht overwinningen 
op rij. Pas halverwege november volgde het eerste 
puntverlies met een doelpuntloos gelijkspel tegen 
CSV ’28. Enkele weken eerder was al de eerste 
periodetitel binnengehaald met een spectaculaire 
6-2 overwinning op bezoek bij Lutten. 

CONTRACT
Ondanks het sportieve succes was er van een klik 
tussen de spelersgroep en Langevoord echter 
nauwelijks sprake. De nieuwe trainer maakte op 
de spelers geen overtuigende indruk en wedstrijd-
besprekingen en tactische en personele keuzes 
vielen niet altijd in goede aarde. Uit een enquête 
onder de selectie trok de technische commissie 
eind november de conclusie dat er geen goede 
basis was om het contract met Langevoord te ver-
lengen. Die besloot daarop om meteen op te stap-
pen. ‘Het bizarre van het verhaal is natuurlijk dat 
we onder hem wel veel goede wedstrijden hebben 
gespeeld en met 26 uit 10 bovenaan stonden’, al-
dus Christian. ‘Maar hij hoefde op dat moment 
niet weg hè’, zegt Carlo. ‘Hij heeft zelf de keuze 
gemaakt. En ik snap zijn beweegredenen ook wel. 
Als het vertrouwen er niet is, dan heeft het weinig 
zin.’ 

In de zoektocht naar een directe vervanger kwam 
het bestuur al snel uit bij Herman van den Belt, 
die eerder al 6 jaar hoofdtrainer was geweest en in 
2000 kampioen was geworden met Nieuwleusen. 
Christian: ‘Ik was daar blij mee, een heel goede 
keuze. Ik vond het ook wel spannend hoe het zou 
gaan lopen, want hij kende de meesten van ons 
natuurlijk al vrij goed.’ Carlo vult aan: ‘Hij zorgde 
meteen voor duidelijkheid en eiste echt wel wat van 

de groep. Hij was vanaf dag één met het 

kampioenschap bezig. Het was absoluut niet vrij-
blijvend, maar hij zei ook dat je van elk moment 
moest genieten.’

ABSOLUTE TOP
Van den Belt schakelde over van het 4-2-3-1 sys-
teem uit de eerste seizoenshelft op het ‘klassieke’ 
4-3-3. Jori Koerhuis was keeper, met aanvoerder 
Rob Muller en Martin Jansen als centraal duo voor 
zich. Robbert Veenstra en Christian Roo beman-
den de backposities, terwijl het middenveld bezet 
werd door Douwe Kant, Erik Uitslag en Rick Jan-
sen. Voorin dienden Erwin Dijk, Tom Odink en 
Carlo Harink voor de doelpunten en aanvallende 
impulsen te zorgen. Daarnaast maakten ook Erik 
Dekens en Rob Goutbeek minimaal tien keer hun 
opwachting in de basisopstelling.
‘Dat we 4-3-3 gingen spelen mocht je eigenlijk 
ook wel verwachten’, aldus Carlo, die zelf met 
13 doelpunten topscorer werd. ‘We walsten over 
iedereen heen. Maar het meest bepalend in het 
hele verhaal was toch wel Jori. Hij was in die tijd 
op z’n absolute top. We kregen in totaal maar elf 
doelpunten tegen. En eigenlijk scoorden we zelf 
helemaal niet zo heel vaak (44), maar er rolde al-
tijd wel een balletje in.’

PIONNETJES
Zo deed Carlo zelf in de eerste competitiewedstrijd 
onder leiding van Van den Belt, direct na de win-
terstop uit tegen Bergentheim (0-2), precies wat 
er van hem verwacht werd. ‘Dat vergeet ik nooit 
weer. Ik was van de spitspositie naar de linkerkant 
gegaan, want Herman vond dat ik naar binnen 
moest komen en op goal moest schieten. Daar 
trainde ik speciaal op, dan zette hij de pionnetjes 
neer waar ik langs moest lopen. En in die wed-
strijd schoot ik ‘m strak in de hoek.’ 
Twee gelijke spelen in februari tegen KHC (0-0) 
en Oene (1-1) zorgden voor enige vertraging, 
maar met overwinningen tegen SCD ’83 (3-0), 
Hatto Heim (5-1) en Avereest (1-3) stoomden 
de Nieuwleusenaren vervolgens volop door naar 
het kampioenschap. Lutten bracht de ploeg begin 
april nog wel de eerste nederlaag van het seizoen 
toe (0-2), maar dat zou meteen ook de laatste blij-
ken. Magere zeges tegen Hardenberg ’85 (0-1) en 
SCD ’83 (1-2) brachten Nieuwleusen op de drem-
pel van het kampioenschap. 

Op 23 april moest het gebeuren tegen CSV ’28 
uit Zwolle, uitgerekend de naaste concurrent. Met 
nog twee wedstrijden te spelen bedroeg de voor-
sprong vijf punten, waardoor een gelijkspel vol-
doende was om de titel binnen te halen. Christian 
werd voor de wedstrijd gehuldigd vanwege zijn 
250ste basisoptreden in de hoofdmacht en Tom 
Odink tikte halverwege de eerste helft de eerste en 
uiteindelijk enige treffer binnen.
De dag van het kampioenschap staat Carlo en 
Christian nog helder voor de geest. Christian: ‘Het 
was heel mooi weer en er was een hoop publiek. 
Dat doelpunt van Tom gaf een enorme ontlading 
en na de wedstrijd was het een enorm feest. Een 
perfecte dag, eigenlijk kon het allemaal niet beter.’ 
Carlo besluit: ‘Het was supermooi om zo’n kampi-
oenschap een keer mee te maken. Achteraf vraag 
ik me af of ik er wel genoeg van genoten heb. Het 
duurt maar even, het is zo weer voorbij.’ 

Tien jaar na het laatste kampioenschap van 
SV Nieuwleusen 1: ‘Er rolde altijd wel een balletje in’

Het was een goed stel, dat kampioensteam uit 2011 met op de bovenste rij vlnr: Hoofdtrainer Herman van den Belt, Wiebe Brandsema, John Brinkman, 
assistent-trainer Albert-Jan Brinksma, Erik Uitslag, Jan Fictorie, verzorger Gerrit Krul, Erwin Dijk, Christian Roo, Carlo Harink, Robbert Veenstra 
en elftalleiders Harry Dunnink en Anne Jan Wiersma. Middelste rij vlnr: Frederik Hulst, Tom Odink, Rob Muller, Mark de Weerd, Jori Koerhuis, Rob 
Goutbeek, Martin Jansen, Douwe Kant, Erik Dekens en keeperstrainer Jonathan Hol. Voorste rij assistent-scheidsrechter Arnold Klosse en Rick Jansen. 
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DE SLEUTEL TOT SLIM RIJDEN

Nieuwleusen T 0529 484 655  www.rijschoolkruidhof.nl

Rijbewijs B en E

Bromfiets AM en Motor A

Leuk en leerzaam lessen met 
keuze uit meerdere instructeurs
     

Voordelige bus- en 
vliegvakanties

Boek zonder aanbetaling of bel 088 10 30 800

Excursiereizen   -   Vlieg-busreizen   -   Stedentrips   -   Cruises   -   Fietsreizen
Muziekreizen   -   Singlereizen   -   Groepsreizen   -   Disneyland® Paris

BERT BONEN

email: info@bertbonen.nladres: Westerveen 48 

 7711 DE Nieuwleusen
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Lijnenploeg houdt de contouren letterlijk 
zichtbaar op Sportpark ‘t Klaverblad

Met bloed, modder en kalk 
op de bovenbenen onder 
de douche stappen. Het is 

de belichaming van de ouderwetse 
buitenspeler die zijn mannetje opzoekt, 
voorbij speelt en de bal voorzet op 
de spits van dienst. De kleurrijke 
benen die je niet meer oploopt op de 
kunstgrasvelden (ok, wel het bloed), 
maar alleen nog op de twee grasvelden 
die het Klaverblad rijk is. 

Die lijnen ontstaan niet uit het niets, maar zijn de 
verantwoordelijkheid van de lijnenploeg bestaan-
de uit vrijwilligers Henk de Weerd, Hendrik-Jan 
Brinkman en Piet van der Stoep. Tijdens het sei-
zoen waarborgen zij iedere week dat de groene 
zoden voorzien zijn van kaarsrechte banen waar-
binnen de spelers het speeltuig moeten zien te 
houden. 
Henk de Weerd begint niet vanuit gewoonte over 
het weer, op de vraag of er een mooie foto van 
de lijnenploeg in actie gemaakt kan worden. ‘Nor-
maal gesproken staan wij iedere donderdag op 
het veld, omdat dan ’s ochtends net de gemeente 
de grasvelden heeft gemaaid. Het beste moment 
om de lijnen bij te werken. Maar ook bij mooi 
droog weer, want dan zijn de lijnen sneller droog’, 
trapt Henk af. ‘Maar dit voorjaar is zo nat, dat we 
wel eens moeten overslaan’. Wanneer de mannen 
aan de slag gaan, is een ingeslepen rol-
verdeling zichtbaar. Piet 
bestuurt 

de lijnenkar, Henk en Hendrik-Jan maken het 
mengsel. ‘1 liter mengsel op 5 liter water!’, bena-
drukt Henk.

 
DIEPE GEULEN
Iedere voetballer van boven de 20 jaar die veel 
op gras heeft gevoetbald zal het herkennen, die-
pe geulen op de plek van de lijnen. De bal kon 
in de juiste hoek en snelheid zo een aantal me-
ter exact in deze geul worden meegevoerd. Henk 
vertelt waarom dat verleden tijd is. 
‘Hendrik-Jan doet dit 

werk al heel lang, die heeft nog met Dhr. van 
Munster samengewerkt. Vroeger was het heel 
normaal dat er groeiremmers in het mengsel werd 
gedaan. Dit zorgde ervoor dat het gras waarop de 
lijnen werden gezet niet zo snel groeide, zodat de 
lijnen minder snel minder vaag werden. Maar op 
den duur groeide er dus onder die lijnen helemaal 
niets meer, zodat er diepe geulen ontstonden’, al-
dus Henk. Dat is vandaag de dag niet meer aan 
de orde, vandaar dat idealiter iedere week even 
een extra laagje wit wordt aangebracht. 
 
STEEKPROEFSGEWIJS
In de zomermaanden vervagen de lijnen lang-
zaam, dus zetten de heren plastic leidraden uit om 
de contouren van het veld te behouden. ‘Een keer 
in de zoveel tijd zetten we de velden opnieuw uit, 
volgens de leidraden van de voetbalbond’, vertelt 
Henk. 
Wie zich de beschonken lijnentrekker uit de strip-
boekenreeks van FC Knudde herinnert hoeft zich 
geen illusies te maken. De KNVB controleert na-
melijk steekproefsgewijs de afmetingen. Henk 
heeft dit eenmaal meegemaakt, maar de club 
slaagde met vlag en wimpel. ‘Het is een secuur 
werkje, maar goed te doen met z’n drieën. We 
vinden het bijzonder gezellig met elkaar zo op het 
sportpark bezig te zijn’, besluit Henk. 

‘Wie zich de 
beschonken 
terreinknecht 
van FC Knudde 
herinnert, hoeft 
zich geen illusies 
te maken’ 
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Autovakmeester Zieleman, de beste service 
voor u en uw auto in Nieuwleusen

ZIELEMAN

Burg. Backxlaan 206
7711 AL Nieuwleusen
T  0529 -  48 12 88
autovakmeester.nl

Wij worden Autovakmeester! Uw vertrouwde 
garagebedrijf heeft per 1 juni een heldere 
nieuwe naam en een moderne uitstraling die 
beiden exact weergeven wie we zijn en wat we 
doen. En daar zijn we bijzonder trots op. 
Voor uw auto beschikken wij over de meest 
moderne apparatuur en echte vakmensen, die 
alle soorten storingen en reparaties al eens 
voorbij hebben zien komen.

De voordelen van 
Autovakmeester
•   24 Maanden garantie op onderdelen 

en arbeid
•  Onderhoud en reparatie van alle merken
•  Uitsluitend gebruik van A-merkonderdelen
•  Onderhoud met behoud van fabrieksgarantie
•  Goed opgeleide en servicegerichte technici
•  Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding•  Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding


