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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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75 
punten, 88 doelpun-
ten voor en 11 tegen. 
Vijftien punten voor-

sprong op de eerste achtervolger en 
een ‘winning streak’ van 21 wed-
strijden: met een zelden vertoonde 
overmacht haalde S.V. Nieuwleusen 
1 dit seizoen het kampioenschap in 
de 3e klasse D binnen. Aan de hand 
van een aantal cruciale momenten 
blikt aanvaller Bas Evenboer terug 
op een memorabele jaargang. 

26 JUNI: EERSTE OEFENWEDSTRIJD
Nadat de voetbalcompetitie al in oktober stilgelegd 
was, bracht S.V. Nieuwleusen het seizoen 2020-
2021 grotendeels op het trainingsveld door. 
Desondanks besloot de staf onder leiding van 
hoofdtrainer Jeroen Elzinga om zo lang mogelijk 
door te trainen. Op 26 juni speelde Nieuwleusen op 
bezoek bij Hardenberg ’85 (1-1) de eerste (oefen)
wedstrijd in ruim 8 maanden. ‘De competitie-
indeling was al bekend en we hadden al zitten 
kijken wie onze mogelijke concurrenten zouden 

zijn. We gingen er vanuit dat die ploegen niet zo 
lang door zouden trainen, dus we zeiden tegen 
elkaar: ‘Als we nu al een conditionele voorsprong 
kunnen pakken, dan moeten we dat zeker doen’.’
De zomerstop was kort, want op 1 augustus 
stonden de spelers alweer op het trainingsveld. 
‘We zijn het hele seizoen hartstikke fit geweest. 
Ook bij tegenstanders die ‘de bus parkeerden’ 
was het na een uur vaak wel gebeurd, omdat wij 
conditioneel gewoon beter waren.’

16 OKTOBER: VLIEGENDE START
Met FC Klazienaveen, DVC Dedemsvaart, CSVC 
en ZZVV had S.V. Nieuwleusen op het oog een 
pittige competitiestart. De toon werd echter 
meteen gezet, want de eerst vier wedstrijden 
leverden de volle buit op. ‘Van Klazienaveen 
hadden we ‘pre-corona’ nog flink verloren, dus 
dat zagen we wel als een concurrent. Achteraf 
was dat de enige wedstrijd waarin we ons tijdens 
de wedstrijdbespreking ook echt focusten op de 

tegenstander. Maar dat bleek flink mee te vallen 
(Nieuwleusen won met 1-4), dus daarna hebben 
we dat ook niet meer gedaan.’ Evenboer wijst 
dan ook op de belangrijke rol van trainer Elzinga 
in het succes. ‘Op tactisch gebied hoef je hem 
weinig te vertellen. Hij is ook in staat om tijdens 
de wedstrijd dingen om te zetten, waardoor het 
ineens veel beter gaat lopen. Dat is ideaal en dat 
heb ik bij eerdere trainers nog niet op die manier 
meegemaakt.’

20 NOVEMBER: EERSTE PERIODETITEL
Op 23 oktober leed het eerste elftal uit tegen VV 
Hoogeveen de eerste en achteraf enige nederlaag 
van het seizoen (2-1). De thuisploeg gooide 
veel fysieke kracht in de strijd en overblufte de 
Nieuwleusenaren. ‘Bij ons had een aantal jongens 
een mindere dag en sommigen dachten ook wel: 
‘Wat gebeurt hier allemaal?’ Maar Hoogeveen 
speelde die wedstrijd ook gewoon heel goed.’ 
Door die nederlaag en een iets beter doelsaldo 
begon ZZVV nog als koploper aan de laatste 
speeldag van de eerste periode. Het zou meteen 
de laatste keer zijn. Mede dankzij een hattrick van 
topscorer Randy Vink won Nieuwleusen met 4-1 
van Lutten, terwijl de ploeg uit Zuidwolde punten 
verspeelde tegen Klazienaveen. ‘Dat was natuurlijk 
een leuke verrassing en we hebben het ook wel 
even goed gevierd. Op dat moment waren we er 
vooral blij mee dat we in ieder geval een periode 
hadden, maar we begonnen ook al wel aan een 
mogelijk kampioenschap te denken.’ 

Terugblik op een bijzonder seizoen waarin 
S.V. Nieuwleusen oppermachtig was

‘We wisten al 
weken van tevoren 
wanneer het zou 
gaan gebeuren’
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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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26 NOVEMBER: ‘AVONDLOCKDOWN’: 
COMPETITIE STILGELEGD
Een week later raakte dat doel weer een stuk verder 
uit zicht, al was dat niet om sportieve redenen. Het 
aantal coronabesmettingen rees de pan uit en een 
zogeheten ‘avondlockdown’ werd noodzakelijk 
geacht. De KNVB besloot om de competities voor 
eerste elftallen stil te leggen, omdat trainen in de 
avonduren niet meer toegestaan was. 
Zou het – na twee afgebroken seizoenen waarin 
Nieuwleusen eveneens bovenin meedraaide – dan 
opnieuw misgaan door toedoen van het virus? 
‘We hebben in die periode nog wel in de middag 
getraind, met zoveel mogelijk spelers. Maar als 
het voor de zoveelste keer wordt stilgelegd zakt de 
moed je wel in de schoenen. Het duurde ook best 
lang voordat er eindelijk duidelijkheid kwam. En 
als je dan zo eind december, begin januari op het 
trainingsveld staat, zonder perspectief op wanneer 
het weer gaat beginnen, dan vreet dat wel aan je 
motivatie.’

26 FEBRUARI: COMPETITIE HERVAT
Na de aanvankelijke paniek door een nieuwe 
coronavariant bleek het aantal ziekenhuisopnames 
mee te vallen en gedurende de winter groeide dan 
ook het ‘omikronoptimisme’. Eind januari maakte 
de KNVB duidelijk dat de competities volledig 
uitgespeeld zouden worden. S.V. Nieuwleusen 
moest nog even geduld hebben, maar op zaterdag 
26 februari schoot de koploper thuis tegen VV 
Avereest opnieuw uit de starblokken. Binnen 7 
minuten was het al 2-0 en halverwege de eerste 
helft schoot Evenboer de 3-0 tegen de touwen. De 
wedstrijd eindigde in 6-0. ‘Op dat moment was er 
eindelijk duidelijkheid, dus dat was heel prettig. 
Tijdens de coronastop hadden we al tegen elkaar 
gezegd dat dit onze kans was en dat we het niet 
meer weg zouden geven. ‘Afmaken nu’.’ 

18 APRIL: AFTELLEN RICHTING 
KAMPIOENSCHAP
Die afspraak bleef niet bij woorden alleen. De 
oranjehemden vervolgden hun titelrace met bijna 
wekelijks een ruime overwinning en vrijwel geen 
enkel tegendoelpunt. De 1-0 zege tegen eerste 
achtervolger ZZVV op 19 maart was weliswaar 
nipt, maar wel ‘een heel belangrijk tikje’. 

Vervolgens werden ook Hoogeveen 
(5-0), Vitesse ’63 (1-5) en SVN ’69 (4-0) aan de 
zegekar gebonden. Omdat ook de concurrentie 
punten verspeelde, groeide de voorsprong tot 
dertien punten. Het naderende kampioenschap 
werd met de week zekerder. Een dubbelslag in 
het paasweekend – 3-0 tegen zowel Fit Boys als 
het sterk geachte FC Ommen – nam het laatste 
restje twijfel weg. ‘We zaten lekker in de flow. Toen 
we op paasmaandag ook van Ommen wonnen, 
wisten we eigenlijk wel dat het niet meer fout kon 
gaan.’ 
Eigenlijk ontbrak het dit jaar dan ook maar aan 
één ding: zinderende spanning. ‘Dat klopt, we 
wisten al een week of vier van tevoren wanneer 
het waarschijnlijk zou gaan gebeuren. Toen we in 
2017 via de nacompetitie promoveerden tegen 
The Knickerbockers in Groningen dat natuurlijk 
heel anders. Toen was er een enorme vreugde-
explosie, die echte extase was er dit jaar niet. 
Aan de ene kant is dat wel jammer, maar als je 
de ranglijst ziet en terugkijkt wat we gepresteerd 
hebben… Een kleinigheid houd je toch.’ 

10 MEI: KAMPIOEN
Het feest was er dan ook niet minder om, toen S.V. 
Nieuwleusen op dinsdagavond 10 mei op bezoek 

bij VV Avereest in Balkbrug definitief de titel in de 
derde klasse D Noord binnenhaalde. Sportpark 
De Balk kleurde oranje en al die Nieuwleusenaren 
zagen hoe het vlaggenschip dankzij doelpunten 
van Randy Vink, Roy Bollemaat en Stijn Hoekstra 
met 1-3 won. Na het laatste fluitsignaal volgden 
de bekende taferelen die bij een kampioenschap 
horen. ‘Het was een hartstikke mooi feest, heel 
goed georganiseerd door de club. En het was dan 
wel een dinsdagavond, maar ’s avonds in onze 
eigen kantine waren er nog heel veel mensen.’
Het officiële kampioensfeest volgde enkele dagen 
later op zaterdag 14 mei, nadat Nieuwleusen in 
stijl ook Klazienaveen nogmaals over de knie 
had gelegd. Voor het eerst in zijn carrière mocht 
Evenboer met zijn teamgenoten en de staf op 
‘de platte kar’ door het dorp. ‘Veel mensen die 
iets met de club hebben waren natuurlijk al op 
het sportpark zelf, maar toch stonden er nog veel 
mensen langs de straat. Hartstikke mooi om mee 
te maken, zoiets vergeet je nooit weer.’  

Wat rest is de herinnering aan een geweldig 
seizoen. Een jaar waarin jonge talenten opstonden 
en ervaren spelers wekelijks een hoog niveau 
haalden. Evenboer zelf speelde dit seizoen zijn 
150e wedstrijd als basisspeler in het eerste elftal 
en verscheen – op enkele wedstrijden door 
een blessure na – elke week aan de aftrap. Met 
onder meer twaalf doelpunten kijkt de aanvaller 
ook persoonlijk terug op een uitstekend seizoen. 
‘Ik ken mijn rol. Ik weet dat ik qua technische 
vaardigheden niet de allerbeste ben, maar op 
tactisch gebied, door er vol voor te gaan en dat 
ook over te brengen op de jongere jongens, kan ik 
een goede bijdrage leveren. En als je dan ook nog 
regelmatig een doelpuntje maakt en een assist 
geeft, dan is dat heel prettig.’

‘Hartstikke 
mooi om zo’n 
kampioenschap 
mee te maken, 
zoiets vergeet je 
nooit meer’
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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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‘De zorg om de ontwikkeling van 
de motorische vaardigheden 
bij kinderen is erg actueel. Als 

kinderen al met regelmaat bewegen is 
dit vaak eenzijdig en blijft dit beperkt tot 
een bepaalde sport’, vertelt Hanneke 
de Weerd. Reden voor haar om samen 
met Wouter Tabbers en Tom Vasse sinds 
enige tijd het ASM-model uit te rollen 
binnen S.V. Nieuwleusen. In februari 
vond de officiële aftrap plaats en na 
enkele veelbelovende maanden gaan 
de drie jeugdvoetbal-coördinatoren na 
de zomer dit bewegingsmodel nog 
verder integreren in de opleiding. 
‘Op deze manier willen we een 
bijdrage leveren aan een breed 
motorische ontwikkeling van 
jongens en meisjes.’ 

De zorgen van het drietal zijn niet 
uit de lucht gegrepen. Het ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport stelt op basis van weten-
schappelijk onderzoek vast dat de 
helft van de Nederlandse kinderen 
te weinig beweegt en dat hun moto-
rische vaardigheden achteruit gaan. 
‘En ik zie het ook met mijn eigen ogen 
tijdens trainingen en wedstrijden van 
onze jeugdteams’, voegt Hanneke toe, al 
sinds jaar en dag actief binnen de voetba-
lopleiding van S.V. Nieuwleusen.  ‘Kinderen 
spelen veel minder op straat, zitten veel achter 
een PlayStation of tablets en het plezier van het 
bewegen op straat of tijdens voldoende gymles-
sen is minder geworden in de afgelopen jaren.’

SCHIJF VAN 10
De bal ging rollen toen Calo-student Wouter in 
het kader van zijn afstudeerproject een nieuw 
jeugdplan ontwikkelde dat voor en groot deel ge-
baseerd was op ASM, oftewel Athletic Skills Mo-
del. Rode draad in dat wetenschappelijk onder-
bouwde model is dat jonge spelers meer moeten 
bewegen op verschillende vlakken om zich op een 
breed vlak motorisch beter te ontwikkelen. ASM 
richt zich daarbij op de schijf van 10, wat staat 
voor 10 verschillende manieren van ‘anders be-
wegen’, zoals klimmen & klauteren, balanceren & 
vallen en zwaaien & slingeren. Tom legt uit: ‘Wij 
hebben zes van die facetten eruit gepikt om het 
behapbaar te houden. Daarbij hebben we voor 
de vormen gekozen die het dichtst bij het voetbal 
staan.’ Hanneke: ‘Uiteindelijk moet de aandacht 
voor veelzijdig bewegen naast plezier ook zorgen 
voor betere prestaties, minder blessures en meer 
creativiteit om zodoende uiteindelijk een betere 
voetballer of voetbalster te worden.’

ONDERSTEUNING
In overleg met de Technische Commissie en het 
bestuur van S.V. Nieuwleusen is besloten om het 

ASM-model een wezenlijk onderdeel te laten zijn 
van onze jeugdopleiding, met het oog op een be-
tere motorische ontwikkeling van de jeugd. Het 
voordeel voor de jeugd is dat dit niet alleen in het 
voetbal tot zijn recht komt maar ook zeker in de 
algehele beweging. Mede dankzij steun vanuit de 
Gemeente Dalfsen bleek dit te realiseren binnen 
onze vereniging. 
Hanneke, Tom en uiteraard Wouter zelf volgden 
met succes de cursus om officieel ASM-instructeur 
Advanced te worden en werden daarmee tevens 
de kartrekkers die dit model verder binnen de club 
mochten gaan uit-

rollen. ‘Maar 
het is natuurlijk niet de bedoe-
ling dat we alles zelf gaan doen, dat wordt lastig 
met drie personen. We willen de jeugdtrainers 
binnen onze club gaan scholen en ondersteunen 
zodat zij dit regelmatig laten terugkeren in hun 
trainingen’, zeggen Hanneke en Tom. 

BASISPRINCIPES
Een eerste aanzet werd afgelopen voorjaar gege-
ven tijdens een goed bezochte voorlichtingsavond 
voor jeugdtrainers. Hanneke: ‘Na een korte the-
oretische uitleg over de basisprincipes zijn we het 
veld op gegaan om samen een aantal oefeningen 
te gaan doen, dat was erg leuk.’ Tom had ook 
het idee dat het praktijkgedeelte goed aansloeg: 
‘Alsof iedereen weer terug was in hun kindertijd. 
We deden bijvoorbeeld stoeioefeningen waarbij 
het zaak was om niet in een hoepel te stappen, 
loopoefeningen met petjes en opdrachten of de 
loopladder met in elk vak weer een andere op-
dracht. Hoofdmoot was dat je continue bij elke 
handeling moet nadenken over wat te doen en 
hoe te bewegen. Dat is waar ASM voor staat.’ Met 
deze oefeningen is er een geen goed of fout. Elke 
speler of speelster kan dit op zijn of haar eigen 
niveau doen en ontwikkelt hierbij zichzelf. 

Volgens Hanneke waren de reacties van de trai-
ners overwegend positief: ‘De één is direct super 
enthousiast en vraagt uit zichzelf naar meer oe-
fenmateriaal of filmpjes, een ander reageert wat 
gereserveerder en heeft nog vragen. Maar ik heb 
niemand gehoord die dit echt niet wil gaan doen.’ 
Tom vult aan: ‘Belangrijker is dat de kinderen het 
zelf heel leuk vinden. Als zij er blij van worden, 
dan word je als trainer vanzelf ook enthousiast.’ 

WARMING-UP
Nu de eerste stappen zijn gezet, gaan de drie coör-
dinatoren na de zomer verder met de implemen-
tatie. Hanneke: ‘dat doen we door een aantal keer 
per seizoen een scholingsmoment aan te bieden 
en we reiken de trainers thema’s aan waar ze mee 

aan de slag kunnen. ASM is er vanaf Jong 
Oranje tot aan de oudste jeugd, dus we 

proberen per lichting passende oefenin-
gen te vinden.’ De coördinatoren staan 

weliswaar paraat om op alle gebieden 
te ondersteunen en te faciliteren, 
uiteindelijk zijn het de trainers op 
het veld die moeten zorgen voor 
de uitvoering. Tom: ‘Dat gaat vast 
lukken. Je kunt het niet snel fout 
doen, bij ASM valt er van alles te 
verzinnen. En het hoeft geen hele 
training te duren, we adviseren 
bijvoorbeeld om het onderdeel 
te maken van de warming-up. Op 
die manier gaat het niet ten koste 

van de ‘voetbaltijd’.’

Hanneke, Tom en Wouter zien de op-
volging van ASM binnen S.V Nieuwleu-

sen met vertrouwen tegemoet. Hanneke: 
‘Door middel van een jaarplanning willen we 

er straks in het nieuwe seizoen iets meer struc-
tuur in aanbrengen. Het zal node nodige tijd en 
moeite kosten, maar we geloven hier echt in. ASM 
is de investering meer dan waard!’

Op de website svnieuwleusen.nl kan via de button 
‘voetbalschool’ doorgeklikt worden naar ASM. 
Per kwartaal zal hier een update voorzien van fo-
to’s geplaatst worden omtrent de ontwikkeling van 
ASM binnen de vereniging. 

Beter en gevarieerder bewegen als vast 
onderdeel van elke voetbaltraining

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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⠀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



S.V. Nieuwleusen-krant Juli 2022 |  9

www.svnieuwleusen.nl

Sinds maart van 
dit jaar hebben de vrouwen 

van S.V. Nieuwleusen 1 een nieuwe 
hoofdtrainer in de persoon van Robin 
Hoogenkamp. Als trainer in het 
senioren- en vrouwenvoetbal is hij nog 
een onbeschreven blad. Met zijn 27 jaar 
stopte hij vroeg met voetballen en is nu 
dus begonnen aan een nieuwe carrière. 

 
Vanzelfsprekend was die switch allerminst. Robin 
komt uit een echt voetbalgezin, boordevol talent. 
Naast Robin voetballen ook zijn broertjes Marc en 
Tim, alledrie hebben minuten in het eerste elftal 
gemaakt. Robin zelf heeft uiteindelijk nooit echt 
veel wedstrijden in de hoofdmacht gespeeld.  On-
danks dat hij bekend stond als het grootste talent 
van zijn lichting wist hij zijn belofte in de senioren 
nooit helemaal waar te maken. Een verleden vol 
blessures en zijn sterke karakter zaten hem soms in 
de weg. Robin heeft een sterke mening en schuwt 
het niet om die te delen. Een eigenschap die hem 
van pas kan komen in zijn nieuwe rol. 

STOPPEN EN BEGINNEN
Het seizoen 2021/2022 begon Robin in de 2e 
selectie van S.V. Nieuwleusen. Ook dit jaar werd 
de robuuste verdediger geplaagd door fysiek mal-
heur. Toen hij in de winterstop zelf het gevoel 
kreeg weer in orde te zijn, ontstond hierover dis-
cussie met zijn trainer die hem nog niet wedstrijdfit 
achtte. Robin: ‘Ik vond dat ik fysiek in orde was en 
had het gevoel dat ik klaar was om wedstrijden te 
voetballen en zo weer wedstrijdritme op te doen. 
Ik kreeg die kans niet in het 2e elftal en zou eerst 
in de lagere senioren mijn wedstrijden moeten 
voetballen’. Na dat gesprek wist Robin genoeg. 
De beleving in de lagere senioren sloot niet aan 
bij zijn eigen verwachting waarop hij besloot zijn 
actieve voetballoopbaan voorlopig te stoppen. ‘Ik 
ben fanatiek en zie het niet zitten om nu al in de 
lagere senioren te voetballen. Ik weet van mezelf 
dat ik voldoende kwaliteit heb om in één van de 

selectieteams te spelen.’ 
Slechts enkele weken na zijn besluit werd Robin 
benaderd door Hanneke de Weerd en Paul van 
de Bergh. Ze vroegen hem of hij het zag zitten om 
trainer van Vrouwen 1 te worden. ‘Ik was verrast 
door de vraag en ik twijfelde in eerste instantie. 
Dat komt ook omdat ik niet veel over het niveau 
en de beleving van het elftal wist. Daarnaast had 
ik natuurlijk ook bijna geen ervaring als trainer/
coach.’ 
 
BREDERE SELECTIE
Toch besloot Robin de sprong te wagen en hij heeft 
tot op heden nog geen moment spijt. ‘Het team 
bevat een boel talent en daarnaast zijn de speel-
sters erg gemotiveerd. De opkomst op de trainin-
gen is hoog en ik heb het gevoel dat er nog veel 
ruimte voor groei is in deze selectie.’ De woorden 
van Robin lijken geen mooie praatjes. Sinds zijn 
aanstelling heeft het vrouwelijke vlaggenschip de 
weg omhoog ingeslagen, met als hoogtepunt het 
winnen van de derde periodetitel. De nacompe-
titie leverde deze keer niets op, maar toch denkt 
Robin aan promotie met zijn elftal. Voor het zover 
is, moet er volgens hem nog wel aan een aan-
tal zaken worden gewerkt, waaronder het geloof 
in eigen kunnen: ‘Waar mannen vaak denken ‘ik 
heb het nog nooit gedaan, maar ik kan het vast’, 
merk ik bij de vrouwen dat ze het soms best kun-
nen, maar bang zijn dat het mis gaat. Terwijl je er 
soms gewoon voor moet gaan om vervolgens van 
ervaringen te leren.’

Een verschil tussen de mannen en vrouwen is de 
vijver waaruit je spelers kunt selecteren. ‘We heb-
ben nu slechts twee seniorenteams bij de dames. 
Als je een hoger niveau wilt halen, is een brede 
basis nodig. Dat betekent meer teams en werken 
met een grotere selectie zodat meer speelsters met 
hogere weerstand trainen.’ Toch ziet Robin de toe-
komst rooskleurig tegemoet: ‘In de jeugd spelen 
de meiden steeds langer gemixt met de jongens, 
waardoor de grotere talenten meer weerstand 
krijgen. Dit dwingt ze tot een hoger niveau. In de 
komende seizoenen verwacht ik dat er een aantal 

talentvolle speel-
sters overkomen.’ Daarnaast werkt 

de trainer alvast aan een goede omkadering van 
het team voor volgend seizoen. Zo wordt Melissa 
Tempelman elftalleider en wordt er met een vaste 
pool van vlaggers gewerkt. ‘Door de randvoor-
waarden goed in te vullen, kunnen de speelsters 
en ik ons volledig richten op onze taak: het spelen 
van wedstrijden.’ Zelf hoopt de nieuwe hoofdtrai-
ner dat het vrouwenvoetbal binnen de club nog 
meer aandacht krijgt. ‘Vrouwenvoetbal lijkt bij 
onze vereniging nog niet altijd prioriteit, terwijl de 
dames bij S.V. Nieuwleusen wel veel potentie heb-
ben. Dan gaat het niet alleen om het voetballen, 
maar ook om alles daar omheen zoals de invulling 
van vrijwilligersfuncties en betrokken zijn bij ande-
re clubactiviteiten.’

ONWENNIG
Waar Robin in eerste instantie aan moest wennen 
was de omgang met het dameselftal. Hij staat be-
kend als iemand die erg fanatiek is. Het was aan-
vankelijk onwennig om langs de zijlijn te staan in 
plaats van in het veld, terwijl ook de speelsters op 
hun beurt moesten wennen aan zin directe manier 
van communiceren. ‘Ik geef duidelijk aan hoe ik 
er over denk. Dat waren ze niet helemaal gewoon. 
Ik heb geleerd niet direct na de wedstrijd de kleed-
kamer in te lopen, maar eerst even tot rust te ko-
men.’ Om er vervolgens met een knipoog aan toe 
te voegen dat het ook om heel andere redenen 
heel praktisch is niet direct de kleedkamer binnen 
te stappen.  

Ook de opkomst in de kantine op donderdag en 
zaterdag was ongebruikelijk voor Robin: ‘Ik ben 
gewend om altijd even met het hele team de kan-
tine in te duiken. Dat is niet alleen gezellig, maar 
ook goed voor het teamgevoel. Ik stimuleer de 
speelsters om dat ook te doen en ik merk dat de 
animo hiervoor toeneemt.’ En dat de dames we-
ten hoe ze een feestje moeten vieren, heeft Robin 
reeds ondervonden: ‘Er worden geregeld teamuit-
tjes georganiseerd, dan zit de sfeer er goed in en 
ik ben erachter gekomen dat de vrouwen in de 
derde helft niet onder doen voor de mannen!’

Trainer Robin Hoogenkamp ziet toekomst van 
vrouwentak S.V. Nieuwleusen rooskleurig tegemoet 

Het eerste vrouwenteam van S.V. Nieuwleusen tijdens de uitreiking van presentatiekleding door 

hoofdsponsor Willems Mode, met vlnr: Alice Gosseling, Anneke Schottert, Keanny Vink, Laurie 

Hoekstra, Julia van Dijk, Leona Noordman, Manon Klomp, Lisanne Visscher, Phyllis Hilberink, Liset 

Harink, Corina Klomp, Melissa Tempelman, Kim Eikelboom, Melissa Roeberts, Arjenne Aalbers, Lisa 

van den Berg, Emma van den Berg en trainer Robin Hoogenkamp.
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De voetbalverenigingen binnen de 
Gemeente Dalfsen hebben de handen 
ineen geslagen en gezamenlijk ledverlichting 
ingekocht. Naar verwachting kan er al vanaf 
komend seizoen in september of oktober 
gevoetbald worden onder ledverlichting als 
het donker wordt. 

De Gemeente Dalfsen stimuleert het 
inzetten van duurzame oplossingen binnen 
ondermeer sportverenigingen en stelt 
eenmalige bijdrages beschikbaar voor 
het inzetten van ledverlichting. De grote 
voordelen van deze lampen is dat er mooier 
licht vanaf komt, dat ze langer meegaan 
dan de huidige verlichting, er is minder 
onderhoud nodig en op termijn scheelt het 
dus in de kosten. De besparing zit hem ook 
in het veel lagere stroomverbruik t.o.v. de 
huidige gasontladingslampen

Vanwege het ledenaantal van onze club, 
is het al langer bekend dat de huidige vier 
velden onvoldoende capaciteit geven voor 
het aantal voetballers. Nu het hoofdveld 
ook voorzien zal worden van ledverlichting, 
wordt de beschikbaarheid van speelruimte 
dus verhoogd omdat er nu ook op donkere 
avonden gevoetbald kan worden op het 
hoofdveld. 

Namens de sportverenigingen in Dalfsen 
heeft S.V. Nieuwleusen-voorzitter Erwin van 
Leussen en de voorzitter van buurman USV 
Michiel Smudde onderhandelingen gevoerd 
met diverse leveranciers. Uiteindelijk 
is gekozen voor OVI uit Enschede als 
leverancier van de nieuwe lampen. 

Aangezien deze krant toch al bol staat van de 
succesverhalen hebben we ook voor deze rubriek 
een gouden oude kampioensplaat opgezocht. Tij-
dens het seizoen 1985/1986 maakte het zevende 
elftal van S.V. Nieuwleusen furore door het kam-
pioenschap van de vijfde klasse M voor zich op 
te eisen. Dit ongekende succes werd verenigd in 
deze prachtige foto met hierop weer een flink aan-
tal bekende namen, waarvan sommigen 36 jaar 
later nog regelmatig op ’t Klaverblad te vinden 
zijn. Wat verder opvalt aan deze prent is dat in 
die onstuimige jaren ’80 de commercie nog geen 
vat had gekregen op het amateurvoetbal. Het S.V. 
Nieuwleusen-shirt is nog gevrijwaard van sponso-
ren en derhalve helemaal origineel egaal oranje 
met een zwarte rand. Of in dit geval zwart/wit met 
wat grijstinten. 

Duurzame 
ledverlichting  
op ‘t Klaverblad

S.V. Ni’jluusn van vrogger: 7e elftal kampioen in 1986

Achterste rij vlnr: F. v.d. Veen (grensrechter), H. Weelink, B. Huisman, H. Hendriks, G. Bruggeman, J. Liebeek en N. Pannekoek. 
Voorste rij vlnr: H.J. Schuurman, A. Tempelman, G. Stegerman, W. Eijkenaar, H. Kuiper en K. Krul.  

‘Samen Oranje’, dat is het 
clubmotto van S.V. Nieuwleusen. 
Een van onze kernwaarden is 

dan ook ‘Wij zijn een vereniging die we 
samen bouwen en bloeiend houden!’ 
Daarom zetten we samen de schouders 
eronder om ervoor te zorgen dat onze club 
de mooie vereniging kan blijven die zij is.

 TOEKOMSTBESTENDIG
S.V. Nieuwleusen draait op haar vrijwilligers. Dit 
willen we in de toekomst dan ook graag vasthou-
den. Dit is alleen mogelijk als we allemaal onze 
talenten inzetten voor de vereniging. Samen bou-
wen aan een mooie club, dat is ons streven! Om 
dat te kunnen waarborgen is er medio oktober 
2020 een nieuw initiatief geboren binnen S.V. 
Nieuwleusen: de Vrijwilligerscommissie. 

SAMEN S.V. NIEUWLEUSEN
De Vrijwilligerscommissie bestaat uit Hendrik Jan 
Huzen, Arend Jan Schuurman, Rob Muller, Mar-
janne Klomp, Ed Roos en Lisa van den Berg. Zes 

enthousiaste leden die de club allemaal een warm 
hart toedragen. Het doel van de Vrijwilligerscom-
missie is om bewustwording bij leden te creëren 
dat vrijwilligersfuncties van groot belang zijn voor 
de levensvatbaarheid van een sportvereniging. 

We opereren onder het motto: ‘Als we allemaal 
wat doen, hoeft niemand heel veel te doen’. We 
hopen dat we de juiste vrijwilligers op de juiste 
plek kunnen krijgen, zodat we allemaal ons steen-
tje bijdragen aan een mooier S.V. Nieuwleusen. 
Daarnaast denken we kritisch mee over nieuwe, 
efficiëntere oplossingen voor bestaande proces-
sen. Dat zorgt ervoor dat alle commissies zich kun-
nen focussen op andere, net zo belangrijke zaken!

HELP ONS!
Naast dat vrijwilligerswerk heel nuttig is, is het 
ook nog eens ontzettend leuk! Wil jij mee bou-
wen aan een mooier S.V. Nieuwleusen door vrij-
williger te worden, of heb je een heel goed idee 
dat ons kan helpen? Stuur dan een e-mail naar:  
vrijwilligers@svnieuwleusen.nl en laat weten wat 
jij voor de club kunt betekenen! 

Samen Oranje  
de Vrijwilligerscommissie gaat ervoor!

Als blijk van waardering bood Willems Mode afgelopen voorjaar alle clubhuisvrijwilligers nieuwe shirts en barschorten aan, met op de  

achterste rij vlnr: Wilma van Leussen, Arjan Hoekman, Arend-Jan Schuurman en Wolter van den Berg. Voor vlnr: Geesje Tempelman, Erna 

Westerik, Marcel en Jolanda Gerrits en Aalt Evenboer. 



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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