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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
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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 - 



S.V. Nieuwleusen-krant Oktober 2021 |  3

www.svnieuwleusen.nl

Na een totaal verloren 
voetbalseizoen is de 
hoofdmacht van S.V. 

Nieuwleusen ambitieus, nieuwsgierig 
en topfit aan een nieuwe jaargang 
begonnen. Een prima voorbereiding 
en mooie resultaten in de oefen- en 
bekerduels hebben de corona-kater 
van het afgelopen jaar grotendeels 
weggespoeld. Het team van Jeroen 
Elzinga wil deze competitie graag 
een prominente rol bovenin de 
derde klasse gaan spelen, maar de 
hoofdtrainer waakt voor overspannen 
verwachtingen: ‘Gaandeweg zal 
moeten blijken wat daadwerkelijk een 
realistische doelstelling is. Er doen meer 
goede ploegen mee.’

De 37-jarige Nieuwleusenaar is voor het derde 
jaar op rij technisch eindverantwoordelijk bij de 
oranjehemden, maar in die rol zag hij zijn ploeg 
vanwege corona nog geen competitie uitspelen. 
Dat zal dus doelstelling nummer één zijn, maar 
daar heeft hij, noch zijn ploeg, veel invloed op. 
Toen het afgelopen voorjaar vorderde en duidelijk 
werd dat het seizoen 2020/2021 als verloren 
beschouwd mocht worden, besloot hij om al zijn 
pijlen maar op de nieuwe jaargang te richten. 
‘In mei zijn we al begonnen te trainen met de 
voorselectie voor dit seizoen. We hebben in die 
periode al heel veel aan conditie-opbouw kunnen 
doen en veel onderlinge wedstrijden gespeeld 
op een hoog niveau.’ Dat daarmee een goede 
basis werd gelegd bleek tijdens de aftrap van de 
officiële voorbereiding op het nieuwe seizoen. 
‘Op 7 augustus begonnen we met een testdag 
en hebben we van alle selectieleden de conditie 
gepeild. Daaruit bleek dat we er qua fitheid 
uitstekend voor stonden’, lijkt Elzinga niet zonder 
enige trots te vertellen. ‘Voordeel daarvan was 
dat we ons tijdens de voorbereiding direct op het 
voetbal zelf konden concentreren en er niet eerst 
nog allerlei overtollige vakantiekilo’s af moesten 
rennen.’ 

EIGEN JEUGD
De Nieuwleusenaren gaan het vanaf dit seizoen 
zonder Stefan van Veen proberen, die zijn carrière 
voort heeft gezet bij de Groningse studenten 
van The Knickerbockers. Daarvoor in de plaats 
hevelde Elzinga een aantal talenten over vanuit de 
eigen jeugd. Stijn Hoekstra had al eerder minuten 
gemaakt in de hoofdmacht, maar ook Niek 
Bollemaat, Kris Tinholt, Niels Koets en Randy Vink 
maken nu deel uit van het oranjezwarte keurkorps. 
Vooral laatstgenoemde maakte de nodige indruk. 
‘Randy is een echte spits, ontzettend gefocust 
op het maken van doelpunten. Zo’n typische 
puntspeler hadden we nog niet, dus dat maakt 
van hem direct een meerwaarde.’ 

CLICHÉ
Behalve over de aanstormende jeugd is Elzinga 
ook uitermate content over de ontwikkeling 
van spelers die al wat langer uitkomen in het 
eerste elftal: ‘Jongens als Roy Bollemaat, Saake 
Malestein en Reinier Meijerink zijn in deze groep 
eigenlijk al talent af en moeten de kar trekken. 
Mooi om te zien dat ze die rol ook daadwerkelijk 
oppakken en het jonge spul bij de hand nemen.’ 
De hoofdtrainer constateert dat de onderlinge 
concurrentie in zijn groep onderhand moordend 
is. ‘Het klinkt wellicht als een cliché, maar ik 
heb veel meer dan elf basisspelers. De jongens 
zullen moeten vechten voor hun plek in het veld, 
op sommige posities is het echt bijna 50/50.’  
Dat er keuzes gemaakt moeten worden 

levert hem geen stress op: ‘We hebben  
ambities en dan heb je een brede groep nodig. 
Als er een keer iemand wegvalt, moet je dat 
kunnen opvangen zonder dat je er direct zwakker 
van wordt. Andere teams met ambities in deze 
klasse beschikken ook over brede selecties. Dat 
er dan wel eens jongens teleurgesteld zullen zijn 
is vervelend, maar ik ga er niet vanuit dat dit 
problemen op gaat leveren.’

FUSIECLUBS
Hoewel zijn elftal dus prima uit de zomer lijkt te 
zijn gekomen, probeert Elzinga de verwachtingen 
enigszins te temperen. ‘Natuurlijk willen we 
graag zo hoog mogelijk eindigen, maar er doen 
meer goede teams mee. FC Ommen en DVC uit 
Dedemsvaart zijn allebei nieuwe fusieclubs, die 
konden het beste van twee selecties samenvoegen. 
FC Klazienaveen heeft een groot aantal nieuwe 
spelers gehaald en VV Hoogeveen beschikt ook 
over een sterke ploeg, net als ZZVV uit Zuidwolde. 
Al die clubs barsten van de ambities. Wij zijn niet 
bang voor die ploegen, maar het is niet reëel 
om bij voorbaat te veronderstellen dat we mee 
kunnen gaan strijden om het kampioenschap. 
Gaandeweg de competitie zal moeten blijken hoe 
wij ons verhouden ten opzichte van de overige 
ploegen en wat een realistische doelstelling is. 
Daar zijn we zelf ook nieuwsgierig naar. Maar een 
plaats in de nacompetitie streven we sowieso na, 
dat moet met deze groep mogelijk zijn.’

‘Nacompetitie moet in elk geval haalbaar zijn’

Ten opzichte van vorig seizoen, waarin er uiteindelijk 
maar vier competitiewedstrijden zijn gespeeld, is 
het eerste elftal bij vrijwel dezelfde tegenstanders 
ingedeeld. Het podium vormt opnieuw de derde 
klasse D van District Noord. OZC uit Ommen is 
samen met OVC ’21 gefuseerd tot FC Ommen, 
terwijl ook de eerste elftallen van SCD ’83 en SV 
Dedemsvaart hun krachten hebben gebundeld 
en vanaf dit seizoen samen verder gaan als DVC 
Dedemsvaart. Beide nieuwe teams gaan hun 
voorgangers vervangen in 3D. 

De complete indeling: 
VV Avereest uit Balkbrug
BSVV uit Bovensmilde
CSVC uit Coevorden
CVV Fit Boys uit Beilen
VV Hollandscheveld
VV Hoogeveen
FC Klazienaveen
SC Lutten
S.V. Nieuwleusen
FC Ommen
DVC Dedemsvaart
SVN ’69 uit Nijeveen
Vitesse ’63 uit Koekange
ZZVV uit Zuidwolde

Competitie-indeling 
blijft vrijwel gelijk
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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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Anneke Schottert blij met bloeiende vrouwenafdeling 

Het eerste vrouwenteam van S.V. Nieuwleusen is dit 
seizoen ingedeeld in de derde klasse H en moet voor 
vrijwel elke uitwedstrijd richting het oosten reizen. 
Uitzondering daarop vormt ASV Dronten, die in deze 
klasse qua locatie enigszins een vreemde eend in 
de bijt is. Verder treffen de Nieuwleusense vrouwen 
overwegend bekende clubs als bijvoorbeeld SV 
Gramsbergen, HHC Hardenberg en VV Bruchterveld. 

De complete indeling: 
ASV Dronten
De Zweef uit Nijverdal
VV Bruchterveld
VV Heino
DETO uit Vriezenveen
S.V. Nieuwleusen
SV Gramsbergen
VV Den Ham
HHC Hardenberg VR2
VV Hellendoorn
Oranje Nassau uit Almelo

Regionale indeling 
voor Vrouwen 1

Ze moet nog 30 worden, 
toch is Anneke Schottert 
al jarenlang een van 

de oudgedienden en dragende 
krachten bij het eerste damesteam. 
Ze is actief bij de club, maar ook 
thuis staat haar leven voor een 
belangrijk deel in het teken van 
voetbal. ‘Maar gelukkig hebben 
we het ook nog wel over andere 
dingen.’ 

Met haar team is Anneke begonnen aan een 
seizoen waarin de ploeg bovenin de derde 
klasse wil meedraaien. ‘Onze ambitie is om het 
damesvoetbal bij Nieuwleusen op een nog hoger 
plan te brengen en uiteindelijk weer een keer in de 
tweede klasse kunnen spelen. Voor dit jaar hopen 
we op een plek in de top vijf en een periode 
winnen zou erg mooi zijn. We zien wel waar het 
schip strandt. Hopelijk kunnen we het seizoen in 
ieder geval uitspelen.’ 
 
VOETBALDIEREN 
Dat moet gebeuren met een team waarin Anneke 
(29) samen met Manon Klomp en Elsbeth 
Lenderink-Bloemers tot de ervaren krachten 
behoort. De rest van de ploeg bestaat uit veel 
speelsters in de leeftijd van 20 tot 24 jaar. ‘En dit 
jaar zijn Keanny Vink en Laurie Hoekstra (allebei 
17) erbij gekomen. Echte voetbaldieren en mooi 
om ze erbij te hebben. Je merkt dat ze echt graag 
willen en dat is wel belangrijk, want we zijn toch 
een prestatieteam.’ 
 
Anneke komt uit een voetbalfamilie en leerde – 
samen met vriendinnetjes, neefjes en nichtjes 
– voetballen op het veldje bij het huis van haar 

ouders. Ze werd op haar achtste lid van S.V. 
Nieuwleusen en doorliep er de jeugdopleiding, 
hoewel die bij de meisjes toen pas in de 
kinderschoenen stond. Zo’n twaalf jaar geleden 
was Anneke zelf één van de jonkies, toen ze vanuit 
Meiden B definitief overkwam naar het eerste 
damesteam. ‘Ik deed al regelmatig mee en merkte 
dat ik wel mee kon komen. Er waren verder niet 
veel vrouwenteams, dus dan ga je wel sneller over. 
Er waren te weinig speelsters om echt te kunnen 
selecteren, dus het gat was erg groot. Gelukkig is 
dat nu een stuk beter.’
 
TRAINSTER 
Aan dat laatste is geen woord gelogen: het 
vrouwenvoetbal in Nieuwleusen bloeit. Het aantal 
voetballende meisjes en vrouwen bij de club groeit 
al jaren en tegelijk worden de dames steeds actiever 
in allerlei vrijwilligersfuncties. Zelf was Anneke tot 
voor kort lid van de sponsorcommissie, nu traint 
ze Meiden Onder 15. ‘Het is leuk dat we als dames 
zo actief zijn, maar ik vind ook dat daar wel iets 
tegenover mag staan aan waardering. Dan heb 
ik het bijvoorbeeld over presentatiekleding. We 
hoeven er echt niet meteen zo bij te lopen als de 
mannen, maar het zou wel mooi zijn als we daar 
iets meer in meegenomen werden.’ 
 

Met alle uren die ze wekelijks in haar hobby 
steekt, is Anneke echter nog niet eens de 
grootste voetbalverslaafde in huis. Haar vriend 
Jeroen Elzinga is immers hoofdtrainer van S.V. 
Nieuwleusen. ‘Dat is hartstikke leuk, maar hij 
heeft het natuurlijk wel druk. We hebben dezelfde 
trainingsavonden, maar op andere avonden gaat 
hij zelf vaak sporten. We hebben allebei een 
seizoenkaart van Ajax, dus die anderhalf uur in 
de auto naar Amsterdam is altijd wel een mooi 
momentje om lekker bij te kletsen. Ik denk wel 
dat het belangrijk is dat ik weet en begrijp wat 
het inhoudt om hoofdtrainer te zijn en wat daar 
allemaal bij komt kijken. Als ik niks met voetbal 
zou hebben zou dat denk ik wel lastig zijn.’ 
 
Vanzelfsprekend is voetbal bij hen thuis een 
belangrijk gespreksonderwerp. ‘Gelukkig hebben 
we het ook wel over andere dingen, maar het 
komt natuurlijk wel snel ter sprake, ook wanneer je 
met vrienden of familie praat. Mensen zeggen ook 
wel eens tegen mij: ‘Hé, jij bent toch de vriendin 
van Jeroen?’ Maar dan denk ik: ‘Nee hoor, ik ben 
gewoon Anneke’.

Bovenste rij v.l.n.r.: Corina Klomp, Melissa Tempelman, Keanny Vink, Laurie Hoekstra, Alice Gosseling, Lisa van den Berg, Leona Noordman, Rianne Eleveld, Julia van Dijk en Gerrit Hilberink. 
Onderste rij v.l.n.r.: Phyllis Hilberink, Anneke Schottert, Sanne Veltman, Melissa Roeberts, Elsbeth Lenderink-Bloemers, Liset Harink, Daphne Schouten, Lisanne Visscher, Larissa Hilberink en Manon Klomp
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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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Er wordt dit jaar geschiedenis 
geschreven door de jeugd van  S.V. 
Nieuwleusen JO19-1. Zij gaan dit 

jaar voor het eerst in de clubhistorie in 
de 4e divisie spelen. De mannen van 
Kristian Oude Voshaar begonnen de 
voorbereiding goed met negen punten 
uit drie wedstrijden in de beker, wat 
betekende dat ze een ronde verder zijn. 
Aan het vertrouwen van de spelers zal het 
dus niet liggen. 

Speler Luuk Westerman van JO19-1, in het 
dagelijks leven student Junior Accountmanager, 
kijkt uit naar de start van de competitie. ‘Ik hoop 
mijn steentje bij te dragen dit seizoen. Ik ben 
redelijks snel, heb een goede pass en trap in de 
benen en geef zo af en toe wel een assist. Daarnaast 
zijn we als team goed op elkaar ingespeeld. We 
staan verdedigend goed en beschikken over veel 
kwaliteiten op zowel het middenveld als in de 
aanval.’

Luuk is eerstejaars JO19-1 speler en dat is best 
even aanpoten op de trainingen. ‘We trainen 
wekelijks twee keer anderhalf uur. Dit gaat er 
fanatiek aan toe. Dat moet ook en maakt het 
ook extra leuk. Er zitten altijd wel leuke sancties 
verbonden bijvoorbeeld aan een verliespartij. Iets 
conditioneels of fysieks, denk aan extra sprinten 
of opduwen. Daarnaast leren we ook gewoon veel 
op de trainingen, dat maakt het leuk en uitdagend 
en we worden er als team ook beter van.’

MEKKEREN
Dat JO19-1 een echt team is, dat is duidelijk. ‘We 
speelden voor de beker tegen Be Quick ‘28 uit 
Zwolle. Zij spelen 3e divisie en hebben individu-
eel echt goede spelers. Maar je ziet het verschil 
met ons, zij gaan tegen elkaar mekkeren en naar 
elkaar wijzen. Dat doen wij niet, we staan er voor 
elkaar in het veld. Vandaar dat we deze pot ook 
wonnen met 1-0. En tegen FC Dalfsen en Heino 
speelden we gewoon een goede wedstrijd. Boven-
dien hadden we het geluk tegen Dalfsen dat ze 
met 10 man kwamen te staan.’

SNELHEID 
De 4e divisie mag dan voor de jongens onbekend 
zijn, ze gaan er in ieder geval met een goed gevoel 
aan beginnen na de uitstekende voorbereiding.  
‘We trainen hard, hebben ons systeem goed in-
geslepen. We gaan 1-5-3-2 spelen, het lijkt mis-
schien wat behoudend, maar we weten ook nog 
niet wat ons te wachten staat. Met onze snelheid 
voorin kunnen we dan hopelijk onze goals maken 
en de wedstrijden winnen. Daarnaast hopen we 
door de video-opnames die onze trainer maakt 
ook beter te worden. Hij maakt analyses van onze 
wedstrijden en gaat dan bijvoorbeeld kijken wat er 
beter kan in de opbouw.’ 

In de 4e divisie Noord mogen de mannen het op-
nemen tegen ondermeer SC Genemuiden, HZVV 
en Flevo Boys. Kortom toch wel de grotere namen 
uit het amateurvoetbal. Aan de voorbereiding 
heeft het in elk geval niet gelegen, we wensen de 
mannen daarom veel plezier en een goed seizoen! 

Niet iedere voetballer zal er even 
dol op zijn, maar ook bij S.V. 
Nieuwleusen heeft krachttraining 

definitief een plek veroverd. Iedere 
dinsdagavond geeft Arnout Ganzeboer 
van Helios een half uur kracht- en 
conditietraining aan het eerste elftal. ‘Het 
is zeker zinvol.’

Tot enkele jaren geleden beperkte de krachttraining 
bij de eerste selectie van S.V. Nieuwleusen zich 
tot een paar keer opdrukken en wat buik- en 
rugspieroefeningen in de seizoensvoorbereiding. 
Hoofdtrainer Jeroen Elzinga besloot aan het begin 
van zijn dienstverband echter om dit onderdeel 
structureel mee te nemen in de trainingen. De 
samenwerking met Helios werd versterkt en 
namens de sportschool kwam Thomas Klein 
Ganseij de laatste jaren elke dinsdag op bezoek 
voor een half uur training. 
Sinds dit seizoen is Arnout Ganzeboer de vaste 
trainer namens Helios. ‘Ik heb zelf altijd gevoetbald 

bij de club aan de andere kant, dus voor mij is dit 
wel even wennen’, vertelt hij met een lach. ‘Sinds 
ik de trainingen verzorg worden er bij zowel USV 
als Nieuwleusen regelmatig grapjes over gemaakt, 
maar dat is prima.’

GEEN KETTLEBELLS 
Buikspieren, beenspieren, rugspieren: met diverse 
oefeningen worden alle spieren in het lichaam 
aangesproken. ‘In dat halve uurtje probeer ik 
zoveel mogelijk te doen. Dat gaat allemaal in 
overleg met Jeroen, want hij heeft natuurlijk zijn 
eigen schema. Soms is het lastig, ook omdat ik 
niet al te veel materialen kan gebruiken. Ik kan 
bijvoorbeeld niet voor iedereen een kettlebell 
meenemen naar het veld. Daarom doe ik zoveel 
mogelijk oefeningen waarbij je gebruik maakt van 
je eigen lichaamsgewicht.’

Twee keer per seizoen – aan het begin van 
de voorbereiding en direct na de winterstop – 
worden de spelers individueel getest. ‘Dan kijken 
we bijvoorbeeld naar sprintsnelheid, startsnelheid 
en sprongkracht. Ook doen we dan een shuttle-

runtest om te kijken waar ze staan wat betreft 
conditie. Aan de hand daarvan ga ik dan even 
met Jeroen zitten om te kijken wat er opvalt, 
wat er goed gaat en wat er beter kan. Als er iets 
beter moet, dan gaan we daar ook aan werken. 
Ook gedurende het seizoen hebben we wekelijks 
contact met elkaar. Hij is heel enthousiast en dat 
is het belangrijkst.’

VERBETERING
Het voorkomen van blessures is een van de 
belangrijkste doelen van de krachttraining van 
Arnout. Sterkere spieren raken immers minder 
snel overbelast en leveren derhalve minder snel 
klachten op. ‘We zien echt dat het werkt. Natuurlijk 
wordt er wel eens geklaagd over de oefeningen 
en worden er grappen gemaakt, dat hoort er 
allemaal bij. Uiteindelijk willen ze gewoon graag 
voetballen, maar de spelers hebben er veel aan. 
Zeker bij de routiniers merk je wel wie er al langer 
op deze manier trainen. En bij sommige spelers 
zie je gedurende het seizoen echt veel verbetering. 
Dat is mooi om te zien.’

JO19-1 begint met goed gevoel aan avontuur in de 4e divisie

Bovenste rij v.l.n.r.: Hans Brinksma en Frits-Jan Westerman (leiders), Melle Vrieling, Cas Buitenhuis, Sander Bollemaat, Lars Herssevoort, Jesse Marsman, Maurits van Veen, Hidde Hazemeijer, Twan Vasse 

en Kristian Oude Voshaar (trainer). Onderste rij v.l.n.r.: Nathan Visscher, Freek Teiwes, Stefan Veijer, Mathijs Krul, Jasper Hoekman, Youri van Leussen, Jille Brinksma, Tieme Brinksma, Nemo Hekkert en 

Luuk Westerman.

Eerste selectie sterker dankzij Arnout van Helios
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⠀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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Er was even sprake van dat hij ermee 
zou stoppen, maar het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan. Bé 

Harke is inmiddels 86 jaar oud en blijft 
vrijwilligerswerk voor de vereniging 
doen. Waar hij voorheen 20 jaar lang 
vast onderdeel was van het team dat 
op maandag- en vrijdagochtend het 
sportpark op orde maakt, heeft hij nu 
een ondersteunende rol voor de rest 
van de groep. Bé verzorgt de koffie 
als de rest van de groep toe is aan een 
welverdiende pauze. 
Bé: ‘Eerst zou ik er mee stoppen. De laatste tijd 
gaat het fysiek allemaal wat minder en hierdoor 
kon ik de klussen niet meer zo goed aan. Toen de 
rest van de groep hier oren van kreeg, werd beslo-
ten dat ik er niet zomaar mee kon stoppen. Hierop 
hebben we besloten dat ik voortaan de koffie re-
gel. Op deze manier kan de rest lekker doorwer-
ken. Zelf ben ik er ook blij mee. Het is een mooie 
groep om betrokken bij te zijn en ik ben blij dat ik 
op deze manier nog iets voor de vereniging kan 
blijven doen.’

JEUGDLEIDER 
Zo lang als hij lid is, zo lang maakt Bé zich al nut-
tig voor de vereniging. Zoals te verwachten valt, 
heeft hij in al die jaren een enorme variëteit aan 
functies bekleed. Gevraagd naar hoe hij als vrij-
williger is begonnen zegt hij het volgende: ‘Ik ben 
op mijn 22e direct na de oprichting lid geworden. 
Mijn zwager Evert Bosch was betrokken bij de op-
richting en via hem werd ik al snel betrokken bij 
allerlei vergaderingen. Daar is het ooit mee be-
gonnen’.  

Dat het uiteindelijk zo’n langdurige relatie zou 
worden tussen de S.V. en Bé had hij vooraf ook 
niet kunnen bevroeden. ‘Ik weet nog dat Evert 
destijds bij de Union fabriek werkte en dat veel 
mensen dachten: ‘nog een voetbalvereniging, wat 
willen die jongens nu’ omdat USV op dat moment 
dé voetbalvereniging van het dorp was. Uiteinde-
lijk groeide de vereniging snel en kwam er al gauw 
een jeugdafdeling. Vanaf dat moment ben ik lei-
der geworden.’ 

BALLEN INVETTEN
Samen met de onderhoudswerkzaamheden wa-
ren de functies als jeugdbegeleider de mooiste 
volgens Bé. Spelers als Gerrie Dekker en Dirk 
Schaapman zijn nog pupillen geweest onder zijn 
leiding. Maar de vrijwilligerstaken van een jeugd-
leider zagen er wel iets anders uit in die tijd. Waar 
bij S.V. Nieuwleusen nu wordt gesproken over 
techniektraining en alle teams beschikken over 
mooie nieuwe materialen en faciliteiten was dat 
vroeger wel anders. ‘Tijdens de training deden we 
vooral partijtjes. Hesjes, pionnen en doeltjes voor 
de training waren er niet, dus tijdens de training 
hield het veld op bij het gaas van het hek. Ook 
hadden we vroeger maar twee ballen per team. 

Daar moest je het hele jaar mee doen. Dus als je 
een bal kwijt was, ging je net zo lang met het hele 
team zoeken tot de bal er weer was, anders kon 
je niet verder. En als het seizoen was afgelopen 
nam ik de ballen mee naar huis. Dan werden ze 
ingevet met vaseline zodat ze het seizoen erop nog 
in goede staat waren.’

Ook op wedstrijddagen had hij zijn handen vol als 
jeugdleider. ‘Je moet je voorstellen dat in die tijd 
lang niet iedereen een auto had. Als je dan dus 
een uitwedstrijd had was het altijd een hele opga-
ve om ouders te vinden die konden rijden. Je wou 
immers ook niet iedere week dezelfde mensen 
vragen. Met enige regelmaat kwam het dan ook 

voor dat we een busje huurden van Groen. Daar 
paste al gauw 10 tot 12 spelers in, dan hadden we 
vaak nog maar één extra auto nodig’

VERBOUWEN
Ook bij verschillende bouw- en verbouwwerk-
zaamheden heeft Bé een actieve rol gehad. Zo 
heeft hij onder andere geholpen bij de aanbouw 
van de kleedkamers 5 tot en met 8 en de bestuurs-
kamer in de jaren ‘90. Wellicht dat dit ook de re-
den is hij al 20 jaar lang betrokken is bij het on-
derhoudsteam en hier nog altijd veel voldoening 
uit haalt. 

Ook over de laatste verbouwing is Bé erg te spre-
ken. ‘Het nieuwe clubhuis is prachtig en dat dit 
alleen met vrijwilligers is gemaakt, is uniek. Daar 
mogen we als vereniging echt trots op zijn’.  

ELKE WEDSTRIJD
Zelf komt Bé nog iedere week bij de club en is 
erg te spreken over wat hij daar ziet. Naast het 
mooie sportpark ziet hij een betrokken vereniging 
met een erg talentvolle eerste selectie. ‘Ik bezoek 
iedere thuis- en uitwedstrijd van het eerste. Het 
is een hele jonge selectie met veel talentvolle en 
technische voetballers. Als het dan goed loopt is 
het prachtig om te zien. En als je veel aanvalt en 
ver van je eigen doel voetbalt, krijg je ook weinig 
doelpunten tegen’ zo luidt de analyse van Bé.

Bé Harke gaat na 64 jaar nog steeds 
door als fanatiek clubvrijwilliger

‘Pionnen hadden 
we vroeger niet, 
dus op de training 
hield het veld op 
bij het hek’  



S.V. Nieuwleusen-krant10  | Oktober 2021

www.svnieuwleusen.nl

 

 

 

 

 

  

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

 

telefoon: 06 - 22 92 33 47

 0529 - 48 38 04
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Shirtsponsors blijven S.V. Nieuwleusen 
trouw in het seizoen 2021/2022

Zieleman 

Stegerman Hoogwerksystemen

Effeweg.nl

‘t Witte Peerd

Slagerij Kouwen

Ophoff

OutTrade

La Vida

Bos Bedden

Hekman Assurantien

Knoll Bouw

Proeflokaal Zuid

Caluna Ommen

Vasse Hoveniers

E.G. ten Kate

B4B

Massier Diervoeders

Spans Makelaardij

Samen Sporten

Beltman Woodworks

Lineatus

Van Spijker

Willems Mode

Bouwkundig 
tekenbureau van Dijk

Plus Luuk Tijs

Boverhoff

Installatiebedrijf Schiphorst



Deze S.V. Nieuwleusen-krant wordt huis-aan-huis 
verspreid in Nieuwleusen, Punthorst en Vinken-
buurt in een oplage van 4500 stuks. 

 
Postadres S.V. Nieuwleusen
Kon. Julianalaan 8
7711 KK Nieuwleusen

Voor meer informatie: www.svnieuwleusen.nl 
of mail naar info@svnieuwleusen.nl 
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Mark de Weerd
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Sponsorcommissie S.V. Nieuwleusen

Vormgeving en opmaak advertenties
Studio Wiebe

Foto’s
Eigen beheer en eigen archief

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Bezorging
B&L Verspreidingen
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Wilt u reageren op deze krant? 
Mail dan naar clubkrant@svnieuwleusen.nl 

't Witte Peerd Bloemisterij Stegerman E.G. ten Kate Het Roode Hert MTH accountants en 
adviseurs

Schoorsteenveegbedrijf 
De Roetmeester

Aannemersbedrijf 
Heetebrij

Boerman Hovenier 
Bestratingen Effeweg.nl Houthandel Alteveer MTS. Westerman Selcom B.V.

Aannemersbedrijf 
Tempelman Arfman Hekwerk B.V. Enjoy Vis Installatiebedrijf A Heide 

bv. Nijwa Groep Unive Stad en Land

aaRa rentmeesters & 
makelaars

Bos Bedden Droom 
bedden ERP 4U Overijssel Installatiebedrijf 

Schiphorst Oosterveen Oliehandel Melkvee & 
transportbedrijf Uitslag

Administratiekantoor 
Bouwman en Pot Van Werven Holding B.V. Electro World Westerman Jellema 

Automatiseringsservice Pan Oston SPEQ Innovations

Administratiekantoor 
JJ Koerhuis

Bouwmeester   Vloeren / 
Deuren / Raamdecoratie

Fortune Coffee regio 
Zwolle Juwelier Dekker Petra Hair I Fashion I 

Beauty Sport-Inn Zwolle

Administratiekantoor 
Mulders Braakman Metselwerken Fotografie Frank 

Brinkman Kiprestaurant de Piri Piri PinTip Stal Ruitenberg

Albert Heijn J. de Groot 
BV BTvD (ontwerp & advies) Garagebedrijf H. Rumpf Koers Polyestertechniek Plus Luuk Tijs Staywell Beautysalon & 

Pedicurepraktijk

Aluvo B.V. Cafetaria Eethuis Goos GEBO Tours Koperen Hoogte Raab Karcher Eshuis Stiptwerk Uitzendbureau

Alvasi Reclame 
Nieuwleusen Campertravels.nl Gehuurd.nl Kouwen Uw Slager Restaurant De Lichtmis Stukadoorsbedrijf 

Bovenhoff

Proeflokaal Zuid
Chinees Indisch 

Restaurant De 'Chinese 
Muur'

Groen Caravans La Vida Wirtz Meubelstoffen Stuuk & Design

Autobedrijf Henri van der 
Veen VOF Close-Up Fotografie Haarstudio Geke Behangersbedrijf 

A.den Daas Taxi De Reest Ten Kate loon- en 
grondwerk

Autobedrijf Jansen Countus Koggel Verhuur & 
Catering Marskramer Rijschool Bekedam The Read Shop Express 

Nieuwleusen

Autobedrijf Ophoff De Echte Bakker Borger Hekon Valentijn BV Massier Diervoeders Schildersbedrijf A. Bakker Tibben Vloeren 
Gordijnen Zonwering

Autobedrijf Zieleman Plinq Helga Schuurman 
Schoenen en Podologie Medigros Schildersbedrijf Roy van 

Bokhorst Timmerfabriek Kappert

Poortman makelaars De Sprong Metaal BV Hema Nieuwleusen Metselbedrijf Vegtron B.V. Schildersbedrijf William 
Bredewold Decohome Kleine

Beltman's Woodworks De Tegelmaster Henk van der Klocht Int. 
Transport MKnollBouw HZ Reiniging & 

Onderhoud
Van den Bosch 
brillen & lenzen

BeVeDe Dinie Kleine 
Naaimachines & Hobby Van Riezen Vastgoed VARO Retail B.V. Vechtdal Bouw Vrieling Adviesgroep

Schouten Transport Westenwind Wildeboer B.V. Willems Mode Hypotheekshop 
Nieuwleusen Staphorst Jess Makelaardij

Bouwcenter Schippers Fysio Vechtdal Hoekman-Roestvaststaal 
B.V.

Rabobank Vaart en 
Vechtstreek Ook sponsor worden? 

mail naar sponsoring@svnieuwleusen.nl
Flex Koerier Zwolle HD InfraTechniek Helios Dans- en 

Sportcentrum QuickRack

Balsponsoren Colofon

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


