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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

EEN SHOWROOM 
VOL INSPIRATIE

BADKAMERS

KEUKENS 

TEGELS

Oosteinde 4
7711 BX Nieuwleusen
Tel. 0529 48 15 88
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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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Zijn entree in het eerste elftal 
kan met recht spectaculair 
worden genoemd. Met 

zijn techniek, inzet, passie én elf 
competitiedoelpunten had Randy 
Vink een flink aandeel in de goede 
prestaties van S.V. Nieuwleusen in 
de eerste seizoenshelft. ‘Mijn eerste 
hattrick en de periodetitel waren het 
hoogtepunt.’

Niet de verdedigers van Lutten, Hollandscheveld 
of Dedemsvaart, maar alleen een nieuwe opleving 
van het coronavirus kon hem stoppen. Het is half 
januari als het voetbal alweer wekenlang stil ligt 
en er nog geen uitzicht is op hervatting van de 
competitie. ‘Hartstikke jammer natuurlijk, want 
we staan bovenaan en zaten in een goede flow’, 
aldus Vink. ‘Nu trainen we alweer een tijdje voor 
onszelf om fit te blijven. Dat lukt wel goed, ik loop 
veel hard en voetbal regelmatig met vrienden. 
Verder ben ik druk met mijn studie Logistiek 
Management bij Windesheim, dus ik verveel me 
niet.’

Vink (19) maakte zijn debuut in het eerste elftal 
alweer bijna drie jaar geleden, in het restant van een 
wedstrijd tegen Fit Boys die vanwege een blessure 
bij de tegenstander enkele weken eerder gestaakt 
was. In de jaren die volgden mocht hij tussen alle 
coronaperikelen door al regelmatig aan de eerste 

selectie ruiken en dit seizoen sloot hij definitief 
aan bij het keurkorps van hoofdtrainer Jeroen 
Elzinga. ‘Ik moest eerst wel wennen, omdat ik 
terugkwam van een enkelblessure en de stap van 
Onder 19 naar het eerste best wel groot is. Maar 
op een gegeven moment begon het goed te lopen 
en kon ik mijn goals gaan meepikken. Ik ben dus 
tevreden over hoe het gaat met het team en over 
mijn bijdrage daarin.’

HATTRICK
Wat heet: de spits maakte indruk met een aantal 
prachtige doelpunten, maar ook met zijn tomeloze 
energie en de manier waarop hij ballen vasthoudt 
en de duels aangaat. Zijn voorlopige hoogtepunt 
was op 20 november, toen Nieuwleusen thuis 
Lutten met 4-1 over de knie legde. Vanwege de 
coronaregels was publiek al niet meer welkom, 
dus slechts weinig mensen zagen hoe Vink drie 
keer toesloeg. ‘Dat was mijn eerste hattrick in de 
senioren en het was een mooie, pittige wedstrijd 
tegen een defensieve tegenstander. Na afloop 
bleek dat we de periodetitel hadden gewonnen, 
dus dat maakte het helemaal mooi.’

Hoewel hij een geboren spits lijkt, kwam Vink 
opmerkelijk genoeg min of meer bij toeval op die 

positie terecht. ‘In de jeugd heb ik veel op het 
middenveld en centraal achterin gestaan. In B1 
was onze spits een keer geblesseerd en toen vroeg 
Jeroen – die toen ook onze trainer was – of ik het 
zag zitten om een wedstrijdje in de spits te spelen. 
Dat ging hartstikke goed en ook in de wedstrijden 
daarna scoorde ik regelmatig, dus toen is het zo 
gebleven.’

FC EMMEN
De verrichtingen van Vink zijn in de wijde regio niet 
onopgemerkt gebleven. Zo mocht hij in oktober en 
november al een trainingsstage afwerken bij het 
Onder 21-team van eerstedivisionist FC Emmen. 
‘Ik heb daar drie keer meegetraind. Eerst was dat 
wel even wennen, want het is wel een niveau 
hoger dan ik gewend was, maar gedurende de 
trainingen ging het steeds beter. Na afloop had ik 
een gesprekje met het hoofd scouting. Hij zei dat 
ze zouden gaan overleggen over hoe het voor mij 
verder zou gaan.’

Ook wanneer dat positief voor hem uitpakt, zal 
Vink ’t Klaverblad echter niet ‘zomaar’ achter zich 
laten. ‘Ik heb daar gezegd dat ik het heel goed 
naar m’n zin heb bij Nieuwleusen en dat we een 
leuke groep hebben met veel potentie. En als ik 
daar heen zou gaan is het ook niet gezegd dat ik 
het sowieso ga halen. Het zou best een grote stap 
zijn, want ik zou er veel voor moeten opgeven. 
Mijn studie bijvoorbeeld. Ik weet dus nog niet wat 
ik zou kiezen.’

Ook werd eind vorig jaar duidelijk dat hoofdklasser 
Berkum interesse heeft in zijn diensten. ‘Ik heb 
gezegd dat ik open sta voor een gesprek, maar ook 
daarvoor geldt dat ik niet zomaar bij Nieuwleusen 
weg ga. We zien het wel, ik ga er in ieder geval nog 
vanuit dat we dit seizoen nog wel aan voetballen 
toekomen.’

Randy Vink wil prachtige eerste helft 
van seizoen een passend vervolg geven

‘Ik heb het hier 
goed naar mijn 
zin, ga echt niet 
zomaar weg’ 
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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.

Honing van onze bijen, 
eieren van onze kippen 
& oogst van ons erf.

Andries & Joke Bos
De Stouwe 31 Nieuwleusen
M. 06 18 40 68 10
W. fietsenvoormijneten.nl
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Voorzitter Erwin van Leussen: ‘Wat een creativiteit 
en flexibilteit: het wachten is nu op Coronee’ 

Metamorfose wedstrijdbesprekingsruimte

‘Op het moment van schrijven 
zitten we inmiddels in de 
vierde coronagolf en weer 

in een lockdown. Dit betekent dat 
we niet kunnen genieten van mooie 
competitieduels op het veld en langs de 
lijn en elkaar weer tijdelijk niet kunnen 
ontmoeten in ons gezellige clubhuis. 
Ik denk dat ik voor velen spreek als 
ik aangeef dat het tijd wordt voor het 
uitdoven van de pandemie en dat we de 
Coronee-fase ingaan.

 
Ook werd en wordt er weer een beroep gedaan 
op jullie creativiteit en flexibiliteit en dat maakt 
me trots op onze leden en vrijwilligers. Direct na 
het bekend worden van de nieuwe maatregelen 
in november was er koortsachtig overleg hoe we 
met elkaar onze club zo goed mogelijk konden 
inrichten. Al snel hadden we daar een goede 
modus in gevonden. Helaas duurde het maar 
even, in december volgde de volledige lockdown. 
Toen was er geen ruimte meer voor creativiteit.
En dat terwijl er juist zo goed werd gevoetbald. Na 
de zomerstop gingen we met z’n allen met goede 
moed van start en wat was het weer gezellig na 
afloop van de wedstrijden in ons clubhuis. Er 
werd weer volop getraind en gevoetbald, met 
wisselende resultaten maar met heel veel plezier. 

Ons eerste elftal behaalde 
een mooi resultaat door de 
periodetitel te pakken en er 
werden al kampioenschappen 
behaald door een aantal teams.

ACHTER DE SCHERMEN
Achter de schermen is ook weer 
veel werk verricht. Zo zijn de 
plannen voor de verbouwing van 
onze oude kantine en kleedkamers 
verder gevorderd en zijn de 
vergader- en besprekingsruimtes 
boven flink onder handen genomen. 
Verder is er een akkoord met de 
gemeente Dalfsen bereikt om over 
te gaan op energiezuinige LED-
verlichting langs onze sportvelden. 
Dit doen we samen met de andere 
voetbalverenigingen in de gemeente Dalfsen.  Als 
de ledenvergaderingen van de verschillende clubs 
akkoord gaan, kunnen we hier mee verder. Bij 
een aantal verenigingen zijn de leden al akkoord 

gegaan. Onze ledenvergadering kon helaas geen 
doorgang vinden vanwege corona. Er moet 
nog een nieuwe vergadering worden ingepland. 
Wanneer dit gaat plaatsvinden en in welke vorm 
wordt binnenkort bekend.

MAATSCHAPPIJ
Het is wel heel zichtbaar dat onze club diep 
verankerd is in de maatschappij en zorgt voor veel 
verbinding en het samenbrengen van mensen. Ik 
ben blij dat de leden, vrijwilligers en sponsors ons 
trouw zijn gebleven en blijven. Ik hoop met jullie 
snel op het Coronee-tijdperk!
Tot hopelijk zeer binnenkort op ons mooie 
sportpark en in ons gezellige clubhuis.

‘Onze club is diep 
verankerd in de 
maatschappij’ 

De ruimte waar listige strijdplannen worden ge-
smeden om de tegenstander te verslaan: de 
besprekingsruimte. In de zomer van 2021 is be-

sloten deze ruimte, die al talloze jaren onaangeroerd 
vele trainersbetogen heeft mogen aanschouwen, op 
te frissen. Interieurontwerpster Kristel Klumper heeft 
een moodboard en interieurplan samengesteld 
wat het project handen en voeten heeft gegeven. 
Na een akkoord van het bestuur is een werkgroep 
vanuit facilitaire zaken gestart met de klus 
en onder auspiciën van 

Frans Kappert fantastisch uitgewerkt. Naast de fris-
se kleurstellingen, is er ook meer ruimte gecreëerd 
door de vaste tafels in de hoeken weg te halen en de 
grote oude stoelen te vervangen door een nette par-
tij tweedehands exemplaren. Daarnaast is het nut-
teloze raam dichtgemaakt en hangt er nu een vaste 
TV aan de wand die kan worden gebruikt om beel-
den te analyseren die worden 
g e m a a k t 

met de camera’s langs het hoofdveld. Wat ook niet 
mag ontbreken is een stukje clubhistorie, welke zich 
vertaalt met historische (kampioen)foto’s aan de 
wand! Gezien de enthousiaste reacties is de missie 
geslaagd.

Voor

Erwin van Leussen - Voorzitter S.V. Nieuwleusen
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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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Van Malaga tot Mali en van 
Afghanistan tot Australië: overal 
lieten leden van S.V. Nieuwleusen 

de afgelopen jaren hun sporen na. Voor 
deze aflevering van ‘In den Vreemde’ 
zochten we Ferran Bouwman op in 
Valencia. Hij heeft daar de afgelopen 
maanden voor zijn studie een stage 
gelopen en had er een prima tijd. ‘Het is 
hier altijd lekker weer’. 

Hoewel we in Nederland ook een vrij milde win-
ter beleven op het moment van schrijven, zitten 
sommige S.V. Nieuwleusenaren er nóg warmer 
bij. Neem Ferran Bouwman, die voor 4 maanden 
zijn geluk beproeft in Valencia. Wij van de redactie 
vroegen ons af wat hem daar brengt.

STUDENTENSTAD
Vanaf de bekende straat Blasco Ibáñez, net bui-
ten het oude gedeelte trapt Ferran af. ‘Ik ben hier 
op 2 oktober vorig jaar beland voor een stage bij 
de PFD Media Group. Het van origine Engelse 
bedrijf helpt andere bedrijven met hun marketing 

middels het platform Cities Today. Het leven be-
valt hier ontzettend goed.’ aldus de 22-jarige stu-
dent International Business. ‘Het is eigenlijk altijd 
lekker weer, Valencia is een echte studentenstad 
en ik ontmoet hier mensen die overal vandaan 
komen. Dat vind ik zeer interessant. Uiteraard ook 
Nederlanders, die zie je overal.’ De kans is aanwe-
zig dat je Ferran alweer rond ziet huppelen op het 
Klaverblad wanneer je als lezer dit krantje uit hebt. 
‘Eind januari ben ik weer terug in Nederland’.

IN VORM
Ferran zal bij het weerzien in ieder geval een fitte 
indruk wekken. ‘Naast de sportschool voetbal ik 
bij FC Urban. Dit is een organisatie die losse wed-
strijden regelt waarvoor je je kunt aanmelden. Je 
bent dus geen onderdeel van een vereniging of 
team, wat gezien de periode dat ik hier ben prima 
is. Laatst schopte ik het met een gelegenheids-
team nog tot de halve finales van een toernooi, 
dus ik blijf nog een beetje in vorm hier voor de 
jongens van S.V. Nieuwleusen.’

De kans is groot dat Ferran na de winterstop weer 
te zien is als speler van het zesde elftal. ‘Ik ben 
in verband met een bijbaantje bij de groenteboer 
ooit gestopt als voetballer, maar dat begon ik zo 

te missen dat ik ingeleverd heb op de uren daar 
en vorig jaar in het zesde ben gaan ballen.’ In dit 
team ontbeert het Ferran niet aan enig bravoure. 
“Ik volg de jongens hier op de voet, omdat ik nog 
in de appgroep zit. De afspraak was eigenlijk dat 
ik ze kampioen zou maken voordat ik wegging, 
maar dat is om diverse redenen helaas niet gelukt. 
Als ik terugkom, gaan we er vol voor natuurlijk!’, 
besluit een goedlachse Ferran.

H 
alverwege januari lag de 
voetballerij nog steeds plat 
vanwege corona. Tijd dus 

om eens terug te blikken op de eerste 
seizoenshelft van het kersverse elftal S.V. 
Nieuwleusen 3. Speler Max de Bruin, 
in het dagelijks leven pabostudent aan 
Hogeschool Windesheim te Zwolle, 
vertelt enthousiast het verhaal van zijn 
team. 

‘We kenden een moeizame start en hebben 
aan het begin van de competitie veel verloren. 
We moesten duidelijk even aan elkaar wennen, 
sommige spelers hebben al wel samen gevoetbald, 
anderen nog niet. En ik moet zeggen dat we ook 
wel tegen wat onnodige verliespunten aanliepen. 
Zo speelden we namelijk een aantal keren 
ongelukkig gelijk, terwijl we zeker hadden kunnen 
winnen.’

SCHRAPEN
S.V. Nieuwleusen 3 is voor aanvang van dit 
seizoen helemaal opnieuw samengesteld met als 
doel om een betere aansluiting bij de selectie-
elftallen te krijgen. Aanvankelijk ging dit gepaard 
met wat spelersproblemen. ‘Aan het begin was het 
op de trainingsdagen nog wel eens schrapen voor 
voldoende animo. Dan stonden we met z’n achten 
op het veld, dat motiveert niet. Nu is het goed voor 
elkaar. Er is de mogelijkheid om op dinsdag met 

het tweede elftal 
mee te trainen 
of met de lagere 
senioren. Op de 
donderdag trainen 
we met ons eigen 
team, aangevuld 
met spelers uit het 
zevende en het 
vierde elftal. Wat 
het prettig maakt is 
dat we met Johan 
Pasman een leuke 
trainer hebben. 
Dat is fijn voor 
de zaterdagen, 
maar ook voor de 
trainingsdagen. 
Dat maakt het 
allemaal net wat 
beter geregeld en 
fanatieker.’

SNELHEID
Met het oog op de tweede helft van de competitie 
is Max positief gestemd. ‘We hebben veel 
individuele kwaliteiten. Als we nog beter gaan 
samen voetballen, dan kunnen we goed gebruik 
gaan maken van de snelheid bij ons voorin. Het is 
een leuke competitie met mooie tegenstanders uit 
de buurt zoals, Avereest, Hardenberg, Ommen, 
Genemuiden. Aangevuld op de zaterdag met 
spelers van het tweede elftal, heb ik alle vertrouwen 
in de tweede seizoenshelft.’ 

Op de vraag hoe Max zich momenteel 
vermaakt tijdens de huidige coronamaatregelen 
antwoordt hij: ‘ik speel online op de Playstation 
onder het genot van een drankje regelmatig 
een spelletje of een pubquiz. Daarnaast spelen 
we vanmiddag (21 januari red.) een onderlinge 
oefenwedstrijd tegen het vierde. Hopelijk is 
binnenkort de horeca weer open en kunnen we 
na de wedstrijden weer een biertje in de kantine 
doen.’

Ferran Bouwman heeft genoten van het 
Spaanse leven tijdens stage in Valencia

Prestaties en gezelligheid gaan hand 
in hand bij S.V. Nieuwleusen 3

Eerder dit seizoen kreeg S.V. Nieuwleusen 3 nieuwe shirts aangeboden door sponsor OutTrade BV. Achterste 

rij vlnr: Albert van Spijker (leider), Yonick Pasman, Jorian Lefers,  Thom Kappert, Youri van Leussen, Max de 

Bruin, Luuk van der Kolk en Johan Pasman (trainer). Voorst rij vlnr: Jelmar Schoemaker, Wouter Moes, Bram 

Stolte Joshua Wever en zittend sponsor René Dijkman en zoon Bastian Dijkman.  
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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

Uw advertentie hier? 
mail voor de mogelijkheden naar sponsoring@svnieuwleusen.nl
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Niet alleen in de ‘echte wereld’, maar 
ook online zet S.V. Nieuwleusen 
flinke stappen. Op 11 januari 

werd de nieuwe website gelanceerd, 
waarmee de club op het gebied van 
digitale informatievoorziening weer jaren 
vooruit kan. ‘Al met al hebben we nu een 
geïntegreerd mediasysteem’, aldus Marco 
Stegeman. 

Stegeman was als voorzitter voetbalondersteuning 
en lid van de online werkgroep betrokken bij de 
realisatie van de nieuwe website. Volgens hem 
voldeed de vorige site niet meer aan de huidige 
eisen. ‘Die dateerde uit 2016 en was speciaal voor 
S.V. Nieuwleusen gemaakt. De uitstraling was 
goed, maar naarmate de tijd vorderde kende deze 
website steeds meer moeite om voetbalinformatie 
van de KNVB zoals het programma, uitslagen en 
standen goed weer te geven. Ook was het veel 
werk om dit allemaal up-to-date te houden. Nadat 
bleek dat voor de benodigde plug-in geen onder-
steuning meer kon worden geboden, is er beslo-
ten om een nieuwe website te gaan bouwen.’

De nieuwe website is door SportLink specifiek ge-
maakt voor sportverenigingen. Het raamwerk met 
de basiskleuren wordt neergezet, waarna de clubs 

de site zelf kunnen vullen met teksten, foto’s en 
allerlei andere voetbalgerelateerde informatie. 

VOLLEDIG GEAUTOMATISEERD
De basis voor de website is SportLink: het pro-
gramma dat de KNVB gebruikt om naast alle 
bondsleden ook alle voetbalgerelateerde infor-
matie vast te leggen. Daarbij gaat het onder meer 
om wedstrijd- en competitieplanning, teaminde-
lingen en accommodatieplanning. Omdat dit nu 
gekoppeld is met de website, wordt de informatie 
nu volledig geautomatiseerd weergegeven. Dat 
gebeurde al met de bekende mobiele apps zoals 
Voetbal.nl en de Wedstrijdzaken-app.

Stegeman noemt het tonen van informatie over 
teams en wedstrijden een belangrijke functie van 
de verenigingswebsite. ‘Op de nieuwe site zijn dan 
ook het programma en de uitslagen overzichtelijk 
te vinden. Zelfs alle logo’s van de tegenstanders 
worden netjes getoond. Zijn wedstrijden afgelast, 
dan verschijnt boven het Zieleman hoofdsponsor 
logo een widget met de genoemde afgelastingen, 
erg handig.’

Op de teampagina’s wordt allerlei informatie over 
het team weergegeven. Niet alleen de spelers of 
speelsters, de standen en het programma, maar 
ook statistieken zijn hier te vinden. Via het ver-
grootglasicoontje achter een wedstrijd zijn zelfs 

historische statistieken en winst- en verliespercen-
tages te vinden. 

CLUBINFORMATIE EN KRANT
Daarnaast is er vanzelfsprekend veel informatie 
over de club te vinden, zoals een overzicht van 
de contactgegevens, kledingcommissie, het club-
huisrooster en de sponsorcommissie. Sponsoren 
komen veelvuldig voorbij op de website. Zo is de 
balk met de ‘goud sponsoren’ prominent in beeld. 
Alle goud, zilver en brons sponsoren zijn boven-
dien te vinden op de betreffende sponsorpagina’s 
onder het menu Sponsoring. Ook het archief van 
deze krant, die één keer per kwartaal uitkomt, 
wordt getoond onder Clubmedia. 

Volgens Stegeman heeft SV Nieuwleusen de in-
formatievoorziening nu goed voor elkaar. ‘Sinds 
2017 maken we bij S.V. Nieuwleusen gebruik van 
ClubTV. In het nieuwe clubhuis, bij de entree en 
in het kleedkamergebouw wordt onder meer de 
veld- en kleedkamerindeling op schermen ge-
toond. Ook dit systeem is gekoppeld met Sport-
Link, waardoor we veel informatie nu op ver-
schillende kanalen kunnen tonen: website, tv en 
mobiele app vanuit één centrale applicatie. Al met 
al kunnen we nu zeggen dat we over een geïn-
tegreerd mediasysteem beschikken, waar we veel 
minder beheer én kosten aan hebben.’

Meer uitstraling maar minder werk 
en minder kosten met nieuwe website

Bij het in herinnering brengen van het voetbalseizoen 1985/1986 denken 
de meeste leden en supporters natuurlijk direct aan de successen van het 
eerste elftal tijdens dat jaar. Het team van de toenmalige hoofdtrainer 

Jan Stoffer werd niet alleen kampioen van de eerste klasse afdeling, maar later 
in Zeist zelfs Nederlands afdelingskampioen. Toch was het vlaggenschip van de 
vereniging niet de enige ploeg die reden had om feest te vieren. In de schaduw 

van de hoofdmacht werd ook A1 dat seizoen kampioen. 
Kijkend naar de kampioensfoto zien we veel bekende gezichten die in de ja-
ren daarna doorgestroomd zijn naar de selectie. Grofweg geschat staan er bij 
elkaar opgeteld zeker duizend caps op de gevoelige plaat. Naast de sportieve 
prestaties maakten veel van deze jonge talenten zich later ook op andere plek-
ken binnen de club zeer verdienstelijk.

S.V. Ni’jluusn van vrogger: 
A1 kampioen in 1986

Achterste rij vlnr: B. v.d. Linde (trainer), E. Ruinemans, R. Gunneman, E. van Leussen, H. Klomp, A. Brinkman, H. Kreule, E. Bollemaat, T. Vreeburg, G.J. Boerman (leider). 

Voorste rij vlnr: F. Los, H. Visscher, J. Dankerlui, A. Vrieling, G. Alteveer, H. Kouwen en D. Schaapman. 
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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

 

telefoon: 06 - 22 92 33 47

 0529 - 48 38 04

Uw 
advertentie 

hier? 
mail voor de mogelijkheden naar 
sponsoring@svnieuwleusen.nl
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Niet gespeend van enige 
voetbalachtergrond liet Elisabeth 
Uilen zich een paar jaar geleden 

toch overhalen om leidster te worden van 
het team van één van haar kinderen. Met 
een blij gemoed stapt ze sindsdien als 
voetbalmoeder elke zaterdagochtend een 
wereld in die met de week iets bekender 
voor haar wordt. Ze vertelt zelf over haar 
belevenissen: 

VOETBALVADERS
Het is augustus en we krijgen tijdens een leiders-
avond les over de regels, de velden en het bal-
lenhok. ‘Laat jij de moeders even zien waar de 
schoonmaakspullen staan?’, grapt één van de 
oudgediende vaders tegen een andere. Een ande-
re voetbalmoeder en ik kijken elkaar aan. ‘Wacht 
maar tot de volgende voorzitter van S.V. ‘n vrouw 
is, eens zien wie er dan op t schoonmaakrooster 
staat’… denk ik, maar hou m’n mond. Te veel va-
ders hier.
De eerste thuiswedstrijd van het seizoen breekt 
aan. We sjouwen met petjes en doelen over het 
kunstgras als één van de voetbalvaders komt aan-
lopen: ‘Zo? Ben je JO10 met hun veld aan het 
helpen?’ ‘Huh?’ vraag ik. ‘Je staat op 4B, wij spe-
len naast elkaar op 4A. Heb je niet opgelet tijdens 
de velduitleg?’ lacht hij me uit. Nee hè, verkeerde 
veld klaargezet. Eenmaal uitgelachen helpt hij ver-
volgens wel om ons veld op tijd af te krijgen. Iets 
met Samen Oranje.

FAIR PLAY
De KNVB houdt nogal van Fair Play. In het kort 
gezegd: meedoen en je netjes gedragen op het 
veld is minstens zo belangrijk als winnen. Dus 
niet schelden op elkaar. De tegenstander heel la-
ten. Dat soort dingen. Op een zaterdag hoor ik 
echter vanuit de dug-out onvervalst ouderwetse 
commentaren omdat er een doelpunt gemist is. 
Een moeder zegt lachend: ‘die oma’s hè, die zijn 

het ergste!’ De oma in kwestie kijkt betrapt en ik 
zeg ook lachend: ‘nee oma, het gaat niet om het 
winnen, het gaat om het leren voetballen!’ Oma 
kijkt alsof ze bepaald niet gediend is van dergelij-
ke ni’j-moedse fratsen van de KNVB en zegt uit-
eindelijk met veel frustratie: ‘ik weet het. Maar ik 
vind het zo moeilijk’!

SAMENWERKEN
Bij voetbal draait het om samenwerken, maar van 
spelertjes van een jaar of 7 á 8 kan je dat eigen-
lijk nog niet verwachten. Hoe we ook met ze af-
spreken wie waar gaat staan, zodra de wedstrijd 
begint dwarrelen ze gewoon lekker over het veld. 
Scoren doen ze ook meestal alleen. Samen is nog 
zeldzaam. Zo ook de zaterdag in Oene, waar ze 
een prachtig veldje voor de 6x6 hebben, met zelfs 
echte belijning. Onze keeper blij: nou weet hij 
eindelijk tot waar hij de bal in zijn handen mag 
pakken. Tijdens het spel valt hij hard en ik stel 
voor dat hij even uit de wedstrijd gaat. Maar nee, 
daar kan geen sprake van zijn! Hij keept, dit is zíjn 
doel! Halverwege de wedstrijd komt hij naar me 
toe met zo’n houding van: jij bent de coach, doe 
er eens wat aan! ‘Elisabeth!’ roept hij ‘ze komen 
steeds in mijn doelgebied’! Ik zeg: ‘ja jongen, dat 
zijn jouw verdedigers. Samen zorgen jullie ervoor 
dat er geen doelpunt komt.’ Hij kijkt me aan alsof 
ik knettergek geworden ben en loopt weg. Even 
laat zijn houding me twijfelen, maar als de vaders 
van de tegenpartij me gelijk geven, weet ik het 
toch zeker: ook verdedigen doe je samen.

GEMENGD TEAM
En ja hoor, op ‘n goeie zaterdag is het weer eens zo 
ver. We zitten in een kring verzameld om te over-
leggen wie waar gaat staan als een van de heertjes 
verkondigt: ‘meisjes kunnen niet voetballen’! Nou, 
dat is toch een gevaarlijke uitspraak bij een meis-
jes-leider, -trainer en teamgenotes. De trainster en 
ik stropen onze mouwen op en gesteund door de 
achtergrondinformatie van de KNVB leggen we ze 
uit dat er op hun leeftijd geen enkel verschil is tus-
sen jongens en meiden. Ze zijn fysiek in 
principe even sterk. Maar de heren 

geven hun visie nog niet zomaar gewonnen. We 
leggen nogmaals uit dat ze misschien verschillen 
in hoe goed ze kunnen voetballen, maar dat dat 
niets met jongen-meisje te maken heeft. Net als 
dat er geen sekse-specifiek verschil zit in hoe goed 
je kan schoonmaken. Later speelt een van de he-
ren dan toch een dametje aan en jawel: ze scoort. 
Hoezo niet kunnen voetballen? 

SPORTIVITEIT
Op een ochtend komt er een wolk gele kinderen 
uit De Krim het veld op lopen. Zij zijn met velen. 
Hun leider komt onderhandelen over het aantal 
spelers: ‘Zullen we 7 tegen 7 doen?’ ‘Nee’, zeg ik, 
‘ik heb er 7 en ik wil kunnen wisselen, dus ik wil 6 
tegen 6. Hoeveel heb jij er?’ ‘Vijftien!’ en hij lacht 
er blij bij. Verbijsterd kijk ik naar de gele wolk. Vijf-
tien!? 

Ik roep mijn team bij elkaar: ‘de tegenpartij is met 
ietsje meer dan wij. Winnen zal moeilijk worden. 
Maar dat geeft niet, kunnen we ook eens oefe-
nen met verliezen.’ Ik probeer er net zo blij bij te 
kijken als mijn tegencoach. De man vraagt: ‘wil 
jij er een van ons? Dan hebben we 7 tegen 7 en 
heb jij toch een wissel’. ‘Als de kinderen dat goed 
vinden, vind ik het best.’ En ja hoor, de kinderen 
vinden het goed. Ik heb er een hard hoofd in maar 
warempel: de kinderen spelen echt met ons mee! 
Eentje is zelfs niet te beroerd om er 4 in de goal 
bij z’n eigen keeper te pegelen en helpt ons zo aan 
een voorsprong! Uiteindelijk verliezen we, maar 
dat had niet gehoeven. Ik kijk eens goed naar de 
tegenpartij: 15 stuks in alle soorten en maten. Dit 
is J09, 08 én 07 in één team. Dit is geen luxe. Dit 
is vast om ze allemaal de kans te geven ook eens 
een uitwedstrijd te spelen. Na afloop bedankt de 
tegenleider me hartelijk voor de sportiviteit. De 
gele wolk vertrekt blij kwetterend van het terrein. 
En wij? Verliezen hoort er ook bij en ik troost her 
en der een verdrietige. Ikzelf moet er wel om la-
chen: 15 kinderen, wanneer maak je nou zoiets 
mee? Nou, wij dus, wij hebben samen zoiets mee-
gemaakt. En dat samen voelt goed!

Jeugdleidster Elisabeth Uilen verbaast én 
vermaakt zich elke week weer langs de lijn

De toppers van het huidige team van Elisabeth, JO9-3 met van links naar rechts Milan Uilen, Jonathan Strating, Dave van der Horst, Mikay Eijkenaar, Tim Gelderman, Jurre van der Kolk, Fay van Steeg en Sanne Nijboer. 



Deze S.V. Nieuwleusen-krant wordt huis-aan-huis 
verspreid in Nieuwleusen, Punthorst en Vinken-
buurt in een oplage van 4500 stuks. 
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Aluvo B.V. Cafetaria Eethuis Goos GEBO Tours Koperen Hoogte Raab Karcher Eshuis Stiptwerk Uitzendbureau

Alvasi Reclame 
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Beltman's Woodworks De Tegelmaster Rabobank Vaart en 
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BeVeDe Dinie Kleine 
Naaimachines & Hobby QuickRack VARO Retail B.V. Vechtdal Bouw Vrieling Adviesgroep

Schouten Transport Westenwind Wildeboer B.V. Willems Mode Hypotheekshop 
Nieuwleusen Staphorst Jess Makelaardij
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Flex Koerier Zwolle HD InfraTechniek Helios Sport & 
Performance Intershades

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


