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Bovenste rij vlnr: Saake Malestein, Kris Tinholt, Randy Vink, Roy van Leussen, Tim Hoogenkamp, Bas Evenboer, Leon de Raad en Sander lefers. 
Middelste rij vlnr: Roy Bollemaat, Tom Huizingh, Stijn Hoekstra, Ruben Brinkman, Reinier Meijerink, Sander Bollemaat, Wouter Tabbers, Niek Bollemaat, Roy in ’t Veld.  
Onderste rij vlnr: Thomas Koobs, Niels Koets, Ronny Klosse (assistent-scheidsrechter), Gerrit Krul (verzorger), Erwin Goutbeek (assistent-trainer), Jeroen Elzinga (hoofdtrainer), 
Timo Muller (elftalleider), Alexander Oldeman (keeperstrainer), Jille Brinksma en Tom Vasse.
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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
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TEGELS
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7711 BX Nieuwleusen
Tel. 0529 48 15 88
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Met overmacht werd het eerste 
elftal vorig jaar kampioen in 
de derde klasse. Promotie 

naar de tweede klasse was zodoen-
de een feit, maar met de versterkte 
degradatieregeling – de laatste vijf (!) 
ploegen spelen nacompetitie of de-
graderen rechtstreeks – staat de ploeg 
op voorhand al voor een zware klus. 
Wat zijn de eerste bevindingen van 
de vaste volgers van het eerste elftal? 
En wat verwachten zij van de rest van 
het seizoen? We vroegen het aan twee 
ereleden. 

Voorafgaand aan het seizoen had Klaas Kreule 
zo zijn vraagtekens. ‘Vorig jaar heeft de ploeg 
natuurlijk 25 keer gewonnen. De verwachtingen 
waren hoog, maar dan is het natuurlijk wel de 
vraag: ‘Waar sta je in de tweede klasse?’ Ik denk 
dat het team zelf nog niet precies wist hoe goed 
het is.’
De optredens in de beker, met onder meer 
winstpartijen tegen de eersteklassers SV Dalfsen 
en SVI, gaven veel vertrouwen en ook de eerste 
competitiewedstrijden stemden Klaas tevreden. 
Hij pikt het uitduel tegen Sparta Enschede (2-2) 
eruit. ‘Dat werd vooraf toch gezien als een topper 
in deze klasse. We kwamen al snel met 2-0 achter 
en dan vraag je je wel af wat het gaat worden, 
maar daarna speelde Nieuwleusen een geweldige 
wedstrijd, die we eigenlijk hadden moeten 
winnen.’ Daartegenover staat bijvoorbeeld de 
wedstrijd tegen PH een week later, waarvan 
Kreule meer verwacht had dan het uiteindelijke 
0-1 verlies. ‘Dat was toch wel teleurstellend. Die 
ploeg speelde het na de 0-1 heel geraffineerd uit, 
bijvoorbeeld door tijd te rekken. Dan loopt het 
aan de kant van Nieuwleusen even niet en dan 
zie je toch dat we daar niet tegen opgewassen zijn. 
Daar moeten we nog in groeien.’
Klaas concludeert dat de ploegen in de tweede 
klasse J ‘dicht op elkaar zitten’. ‘Er zitten geen 
zwakke broeders bij. Ook gezien de versterkte 
degradatieregeling denk ik dat we blij mogen zijn 
wanneer we van de onderste plaatsen wegblijven. 
Dan is het seizoen voor mij geslaagd.’

ANDER VAATJE
Ook Hendrik-Jan Huzen ziet dat Nieuwleusen 
uit een ander vaatje moet tappen dan vorig 
seizoen. ‘Dit is de tweede klasse, da’s wel even 

wennen. Vorig jaar zaten we als supporters vaak 
toch wel te wachten tot ze de wedstrijd afmaakten, 
maar nu is het echt spannend.’
Ook Hendrik-Jan zag in de eerste wedstrijden 
sterke en minder sterke punten van de ploeg van 
trainer Jeroen Elzinga aan het licht komen. ‘Tegen 
Sparta Enschede lieten we ons aanvankelijk 
afbluffen, maar pakten we het daarna heel goed 
op. In de tweede helft hadden we ze echt bij de 
strot. Bij Sparta zeiden ze aan het einde van de 

wedstrijd zelfs: ‘Fluit maar af, scheids’. Die mensen 
waren echt onder de indruk. Maar tegen PH zag je 
dat we verrast werden door een counterploeg, die 
vervolgens de wedstrijd vakkundig doodmaakt. 
Daar hadden we toch moeite mee.’
Al met al verwacht ook Hendrik-Jan dat 
handhaving in deze klasse tot de mogelijkheden 
behoort. ‘Wanneer iedereen de vorm een beetje 
vasthoudt moet dat zeker lukken. Ik zou tevreden 
zijn als we lekker kunnen meedraaien.’

Vaste volgers gematigd positief over start 
van het seizoen

Hoofdtrainer Jeroen Elzinga kijkt verder dan de ranglijst
Anderhalve maand geleden begon het eerste 
elftal als promovendus aan een nieuw avontuur 
in de tweede klasse. De verwachtingen rondom 
het vlaggenschip van S.V. Nieuwleusen waren 
bij voorbaat hoog gespannen, maar Jeroen 
Elzinga laat zich niet gek maken. Bovendien 
kijkt de hoofdtrainer verder dan de ranglijst: 
‘Natuurlijk willen we wegblijven bij de onderste 
vijf, maar daarnaast is het vooral belangrijk dat 
we ons voetballend door blijven ontwikkelen.’ 

Toen de oefenmeester afgelopen zomer met 
zijn team aan de gebruikelijke voorbereiding 
begon, kon hij grotendeels voortborduren op 
de succesvolle ploeg van het afgelopen seizoen. 
Alleen routiniers Gerrit Zekveld en Mark de 
Weerd namen afscheid. Daarvoor in de plaats 
kwamen Sander Bollemaat en Jille Brinksma 
over van JO19-1 en Sander Lefers en Roy in 
’t Veld vanuit het tweede elftal. Bovendien lijkt 
Wouter Tabbers na 2,5 jaar blessureleed weer 
op de weg terug. ‘In totaal hebben we 14 spelers 
die jonger zijn dan 21 jaar, allemaal uit de eigen 
opleiding’, zo duidt Elzinga de jeugdigheid van 
zijn selectie. Desondanks is hij content met zijn 
groep: ‘In de breedte zijn we absoluut gegroeid. 
Ik heb zeker 15 tot 16 spelers die ik moeiteloos 
in de basis kan opstellen. Dat zal nodig zijn, 
want op dit niveau gaan we vaker last krijgen 
van blessures en schorsingen dan vorig jaar.

HANGEN EN WURGEN
Door de hervorming van de voetbalpiramide 
degraderen de nummers 13 en 12 rechtstreeks, 
terwijl de nummers 11, 10 en 9 veroordeeld 
worden tot de nacompetitie. Minimaal als 
achtste eindigen is dus de uitdaging voor 
de oranjehemden. ‘Maar volgend jaar geldt 
diezelfde degradatieregeling nogmaals’, weet 
Elzinga. Daarom kijkt de hoofdtrainer niet 
alleen naar de ranglijst, maar wil hij zijn ploeg 

ook door zien ontwikkelen. ‘Volgend jaar wordt 
de competitie nog sterker. Als we ons nu met 
hangen en wurgen zouden handhaven, zijn we 
het seizoen erop alsnog aan de beurt. Daarom 
is het belangrijk om als ploeg nog beter te 
worden, zodat we over een aantal jaren ook 
nog in de tweede klasse voetballen. Dat is 
een mooie maar tevens lastige uitdaging. Die 
doorontwikkeling heeft daarom wat mij betreft 
de hoogste prioriteit.’

VEEL BEWEGING
Na het glorieuze kampioenschap van afgelopen 
jaar willen de oranjehemden op een niveau 
hoger met dezelfde offensieve intenties voor 
de dag komen. ‘We blijven onze aanvallende 
speelstijl hanteren, dus hoog druk zetten en 
met veel beweging in de ploeg. We hebben 
inmiddels bewezen dat we dit ook in de tweede 
klasse gewoon kunnen.’ Toch ziet hij wel 
degelijk verschillen tussen de competitie van 
vorig jaar en deze jaargang. ‘De effectiviteit 
van de ploegen is op dit niveau veel groter. Een 
foutje achterin wordt sneller afgestraft, terwijl 
wij op onze beurt beter met de kansen om 
moeten gaan. Vorig jaar konden we ons nog 
eens een misser permitteren, maar nu zullen 
we efficiënter moeten zijn’, zo somt Elzinga de 
leerpunten uit de eerste competitieduels op.
 
Als de Nieuwleusenaren deze lessen snel 
oppikken, heeft hij volop vertrouwen in een 
goede afloop. ‘DOS ‘37 is voor mij de absolute 
kampioenskandidaat, maar verder hoeven we 
voor geen enkele ploeg onder te doen. Dat 
wil niet zeggen dat het makkelijk wordt, want 
zwakke tegenstanders zitten er echt niet meer 
tussen. We willen uiteraard wegblijven van de 
onderste vijf op de ranglijst, maar daarvoor 
zullen we elke week aan de bak moeten.’
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www.gebotours.nl of bel (0529) 48 12 34

Voordelig een bus huren?

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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Dat moet trainer Robin 
Hoogenkamp gedacht 
hebben toen hij met 

beide damesteams aan de 
seizoensvoorbereiding begon. Al 
in de eerste week van augustus 
stonden de speelsters op het 
trainingsveld. In de ogen van 
de trainer was een vroege start 
essentieel om zo snel mogelijk 
weer op het niveau van vorig 
seizoen te komen. Alle vrouwen 
konden met behulp van kracht- en 
conditieschema’s hun fitheid op 
peil houden. Daarnaast bleef de 
vakantieperiode vrij kort, waardoor 
de conditie van de dames niet al te 
veel aangetast bleek te zijn.  

Vorig jaar reikten de dames tot de 
nacompetitie, waar de opmars die ze na de 
winterstop hadden ingezet uiteindelijk ook 
strandde. Hoewel het team daar al erg trots op 
was, liggen de verwachtingen voor dit seizoen nog 
iets hoger. ‘Ik wil gewoon kampioen worden en 
zo snel mogelijk die 3e klasse uit’, aldus trainer 
Hoogenkamp. Aan ambitie geen gebrek. Ook al 
weet de trainer dat dergelijke uitspraken vaak uit 
enthousiasme gedaan worden, heeft hij meer dan 
genoeg vertrouwen in ‘zijn dames’. 

AANWAS
Volgens Hoogenkamp is er genoeg kwaliteit om 
de doelstelling te halen. ‘Je bent natuurlijk van 
heel veel factoren afhankelijk. Toch vind ik dat 
je altijd voor het hoogst haalbare moet gaan. Als 
je zo’n selectie vol kwaliteit hebt en het is ook 
nog mooie mix van talent en ervaring, dan heb 
je alle ingrediënten om er een mooi seizoen van 
te maken.’ Vier speelsters zijn doorgestroomd 
vanuit Vrouwen 2 en met Stefanie van Kester 
is het toptalent uit de junioren binnen gehaald. 
Daarnaast heeft Manon Klomp besloten om er 
toch nog een seizoen aan vast te plakken en staan 
er nog meer dames te kloppen aan de deur. Al 
met al staat er een mooie frisse selectie en is er 
genoeg concurrentie op elke plek om het beste in 
elkaar naar boven te halen. 

FITTE COMPETITIESTART
Inmiddels zitten de eerste oefen, beker- en 
competitiewedstrijden erop en is het enthousiasme 
er niet minder op geworden. Ondanks wisselende 
resultaten zijn er al veel mooie dingen gezien 
door de trainer. ‘Tijdens de voorbereiding zeggen 
uitslagen niet zo veel. Er zijn nieuwe speelsters, 
nieuwe patronen en moet iedereen zijn plek 
nog vinden. Uiteindelijk is het belangrijkste dat 
iedereen fit is en dat we vol vertrouwen aan de 
competitie zijn begonnen met beide teams.’ 

GEZELLIGE DAMESVIJVER
Naast Vrouwen 1 is er ook Vrouwen 2, door 
trainer Hoogenkamp gezien als opleidingsteam. 
Een kleinere groep met een mix van talent en 
recreatie. Op zaterdag wordt deze groep aangevuld 
met spelers uit Vrouwen 1 die minuten moeten 
maken. Waar er in voorgaande seizoenen nog 
wel eens een duidelijke scheiding zat tussen beide 
teams wil Hoogenkamp daar vanaf. ‘Je moet als 
damestak vissen in een kleinere vijver. Dan is het 
heel belangrijk dat het gezellig is in die vijver’, 
spreekt hij metaforisch. ‘Uiteindelijk draait het 
onderaan de streep om plezier in voetbal en dat 
moet je samen doen. Er wordt dus vaker samen 
getraind, onderling meer uitgewisseld en ook de 
derde helft zal steeds vaker gewonnen worden 
door alle vrouwen van S.V. Nieuwleusen.’  

Een goed begin is het halve werk 
voor vrouwen S.V. Nieuwleusen

De vrouwenselectie met op de achterste rij vlnr: Laurie Hoekstra, Rianne Eleveld, Keanny Vink, Alice Gosseling, Melissa Tempelman (teammanager), Robin Hoogenkamp (trainer/coach), Arjenne Aalbers, Lisa 

van den Berg, Julia van Dijk, Leona Noordman en Anneke Schottert. 

Zittend vlnr: Marith Schouten, Lisanne Visscher, Phyllis Hilberink, Sanne Veltman, Manon Klomp, Liset Harink, Melissa Roeberts, Maren Roos, Larissa Hilberink, Stefanie van Kester en Melissa van Pijkeren.
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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

Slomp & De Graaf financieel adviseurs
Burg. Backxlaan 329, 7711 AD Nieuwleusen 
Nieuwstraat 8, 8061 GR HASSELT
T 0529-481567 Nieuwleusen
T (038) 477 14 54 HASSELT
I  www.slomp-degraaf.nl
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De kunstgrasvelden bij S.V. 
Nieuwleusen worden volgend jaar 
vervangen. Hoog nodig, want 

op de huidige speelvelden liggen de 
plastic grassprieten allemaal plat en de 
demping is er nagenoeg volledig uit. Ook 
de gemeente Dalfsen ziet dat de kwaliteit 
van de velden onvoldoende is en kiest 
er daarom voor de artificiële velden te 
vervangen. Tevens wordt er, vanwege 
capaciteitsgebrek op de speelvelden bij 
de Nieuwleusense clubs, tegelijk met de 
vervanging nog een extra kunstgrasveld 
aangelegd. 

 
Op het moment van schrijven is nog niet duide-
lijk of het extra kunstgrasveld bij S.V. Nieuwleusen 

of USV komt te liggen. Wel is het de bedoeling 
dat de velden klaar zijn voor het seizoen ‘23/’24 
begint.   In de zoektocht naar nieuwe kunstgras-
velden is er niet over één nacht ijs gegaan. De ge-
meente heeft de verenigingen nauw betrokken bij 
het uitvoerige selectieproces. Zo is het belangrijk 
dat de nieuwe velden passen bij de duurzaam-
heidsambities van de gemeente en uiteraard zijn 
de clubs er bij gebaat dat de velden een optimale 
spelbeleving bieden. Daarnaast willen zowel ge-
meente als de clubs dat de velden een zo hoog 
mogelijke belasting aan kunnen en een zo lang 
mogelijke levensduur hebben. Er zijn verschillen-
de opties verkend. De voorkeur van gemeente en 
de voetbalverenigingen ging al snel uit naar soort-
gelijk veld als ook bij VV Den Ham ligt. Om meer 
‘gevoel’ bij deze mat te krijgen is een training uit-
gevoerd op het veld in Den Ham. De testgroep 
was erg enthousiast en dus wijst alles er op dat bij 
S.V. Nieuwleusen binnenkort eenzelfde veld ligt.  

DUURZAAMHEIDSASPECTEN 
Een belangrijk onderdeel in de selectiecriteria is de 
zogenaamde infill van de velden. Hiermee wordt 
het materiaal bedoeld waarmee het veld is inge-
strooid. De infill is bepalend voor de spelbeleving 
en heeft daarnaast veel invloed op de levensduur. 
Onze huidige velden zijn ingestrooid met synthe-
tisch rubber. Deze infill wordt op nieuwe velden 
steeds minder gebruikt, vanwege de negatieve 
duurzaamheidsaspecten. De synthetische rubbe-
ren korrels kunnen van het veld verdwijnen tijdens 
of na het voetballen, belanden zo in de openbare 
ruimte rond de velden en kunnen uiteindelijk als 
microplastics uit elkaar vallen. Op die manier heb-
ben de korreltjes een negatief effect hebben op de 
natuur.  

Lees verder op pagina 9 

Zaterdags ‘t Klaverblad betreden 
op keurig geveegde paden en 
omkleden in een schone, frisse 

kleedkamer. Het klinkt bijna als een 
vanzelfsprekendheid, maar dat is het 
natuurlijk niet. De schoonmaakploeg is 
de dag ervoor druk in de weer geweest 
met de vloermop en de bezem onder 
leiding van Jan Klomp. ‘Nee ik ben niet 
de bedrijfsleider hè’, lacht Jan leunend 
op zijn heksengerei. ‘Maar ik ben wel 
de contactpersoon ja, ik regel dat er 
voldoende personeel is vrijdags.’  

 Als de schoonmaakploeg op volle sterkte is, zijn 
ze met zo’n twaalf mensen. ‘We verzamelen om 
half negen en gaan direct aan de slag. Zes man in 
de buitenploeg, zes man in de binnenploeg. Het 
mooie is dat iedereen weet wat hij moet doen, en 
als je klaar bent help je de ander’, verteld Jan. ‘Ja, 
je mag het best een geoliede machine noemen in-
derdaad.’ 
 
We constateren voor aanvang van de werkzaam-
heden dat de kleedkamers eigenlijk helemaal niet 
zo vies zijn. ‘Nou in vergelijking met vroeger niet 
nee’, memoreert Jan. ‘Maar ja, toen was er geen 
kunstgras, dus iedereen nam de modder mee 
naar binnen. En wat ik ook denk, is dat er meer 
controle is door de elftalbegeleiders, kleedkamers 
worden eigenlijk heel netjes achtergelaten tegen-
woordig’.

 
Terwijl we binnen de te verrichten werkzaamheden 
gadeslaan, wordt er buiten met een bladblazer het 
een en ander aan straatstenen bladvrij gemaakt. 
Dat de ramen hierdoor onder het stof zitten ont-
gaat ze niet. ‘Jullie maagt de ruut’n ook wel es een 
keer lapp’n’!’ roept de buitenploeg. ‘Ja wat denk 
ie zelf!’ pareert de binnenploeg lachend. Het zijn 
geen twee kampen, integendeel. Om 10:30 begin-
nen ze als alle werkzaamheden klaar gezamenlijk 
aan de koffie. De komende wedstrijd van het eer-
ste elftal wordt voorbeschouwd. ‘Ja het is altijd ge-
zellig, dat is het belangrijkste’, besluit Jan. 
De schoonmaakploeg is zeker nog op zoek naar 
versterking! Geïnteresseerd? Mail dan naar 
vrijwilligers@svnieuwleusen.nl. 

Voetballers S.V. Nieuwleusen spelen 
binnenkort op kurk en pijnboompitten 

Schoonmaakploeg houdt ‘t Klaverblad piekfijn op orde

V.l.n.r.: Hendrik Jan Huzen, Dirk de Bruin, Jan van der Kolk , Jan Klomp, Wietse Brinksma, Klaas Schuurman, Jan Tuin , Hilbert Heuvelman, 
Jan Schuurman en Be Harke. Op de foto missen Jan Ganzeboer, Henk Krul en Dick Jansen
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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

Nu 2 gratis trainingen!FI
T0

24
81

Wereldwijd gingen 
duizenden je voor!

Wereldwijd Wereldwijd gingen gingen 
duizenden 

gingen 
duizenden 

gingen gingen 
duizenden 

gingen 
duizenden je voor!je voor!je voor!je voor!je voor!

� �Altijd met Altijd met 
fi t20 trainerfi t20 trainer

� �Omkleden Omkleden 
niet nodigniet nodig

� �Gegarandeerd Gegarandeerd 
resultaatresultaat

Fit en sterkFit en sterk
in 20 minuten 
per week! ervaar

fi t20
Scan de QR code of 
ga naar fi t20dalfsen.nl
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Bijna anderhalf decennium maakte 
Mark de Weerd (33) deel uit van de 
selectie van S.V. Nieuwleusen. 14 

seizoenen lang ging de gedreven aanjager 
voorop in de strijd, maar afgelopen 
voorjaar nam hij na 186 duels afscheid van 
het eerste elftal. In stijl nog wel, met een 
indrukwekkend kampioenschap. En met 
veel mooie herinneringen: ‘De competitie 
en de strijd op het veld heb ik altijd heel leuk 
gevonden, maar vooral ook het onderdeel 
uitmaken van een team’.  

Toen Mark op zijn zesde lid werd van S.V. Nieuw-
leusen maakte hij al snel deel uit van een talentvol-
le lichting vol met linkspoten. ‘Dat was opmerkelijk 
inderdaad. Erik Dekens, Arne Reuvers, Erwin en 
Rob Goutbeek, Lennart Roo en ik zelf; we waren 
allemaal links.’ Dit clubje linksbenigen vormde de 
kern van de teams waarin Mark de jeugdopleiding 

doorliep. ‘Aan het einde van mijn laatste jaar in 
de A’s trainde ik al met de selectie mee en zat 
ik regelmatig op de bank’, herinnert Mark zich. 
Toen hij definitief de overstap maakte van de 
jeugd naar de senioren, was het eerste elftal net 

gedegradeerd naar de vierde klasse. ‘Dat was voor 
mij best gunstig. Er hing toen een soort van sfeer dat 
er een nieuwe start gemaakt moest worden. Toen-
malig hoofdtrainer Jan Peter Jonkman was een klas-
se lager wat eerder genegen om mij voor de leeu-
wen te gooien.’  Als linksback speelde Mark in zijn 
eerste seizoen alle wedstrijden en had daarmee een 
belangrijke bijdrage aan het kampioenschap dat in 
2009 werd binnengesleept.

PROMOTIEWEDSTRIJD
In de jaren die daarop volgden was een basisplek 
in het eerste elftal niet altijd een zekerheid voor 
Mark en er waren tijden dat hij zijn wedstrijden 
vooral in het tweede team speelde. Dat veran-
derde toen Alex Booij in 2013 aangesteld werd 
als hoofdtrainer. ‘Hij zag het in mij zitten en on-

der hem werd ik een vaste waarde op het 
middenveld.’ Dat bleef hij enkele jaren 
en voetbalde in 2017 ondermeer de fa-
meuze promotiewedstrijd in Groningen 

tegen The Knickerbockers van begin tot 
eind. ‘Dat was de mooiste wedstrijd die ik ooit heb 
gespeeld. Hoe we toen die promotie over de streep 
getrokken hebben, weergaloos.’ 

ZWEVEND BOT
Het seizoen dat daarop volgde in de tweede klasse 
mocht Mark beginnen met de aanvoerdersband om 
zijn arm. Veel geluk bracht hem dat niet. ‘Ik raakte 
geblesseerd aan mijn enkel en dat heeft heel veel tijd 
gekost omdat het niet goed wilde genezen. Uitein-
delijk bleek er zich een stukje zwevend bot in mijn 
enkel te bevinden. Hierna kwam Corona en lag al-
les stil. Ik was er zo klaar mee dat ik toen al eens 
overwoog om er mee te stoppen. Maar dan zou mijn 
carrière als een nachtkaars uitgaan. Daarom ben ik 
toch door gegaan.’
Van die keuze zou Mark geen spijt krijgen, want 
zo maakte hij nog het voorbije successeizoen mee. 
Lang niet altijd als basisspeler, toch genoot hij volop: 
‘Dat was zo’n uniek jaar, één grote zegetocht. Tegen-
standers waren na afloop soms blij dat ze ‘maar’ met 
4-0 van ons verloren.’ 

RIJBEWIJS
Mark heeft zich altijd thuis gevoeld in elke lichting 
waarin hij gevoetbald heeft. ‘In de kern is elk voet-
balelftal hetzelfde. Je merkt alleen dat de belevings-
wereld wat anders wordt. Vroeger gingen we soms 
kraamschudden bij een teamgenoot, tegenwoordig 
zijn ze bezig met hun rijbewijs.’ 
Goede woorden heeft hij in elk geval ook over voor 
de laatste groep waar hij deel van uitmaakte. ‘Een 
geweldige club jongens, met recht een vrienden-
team. Ik hoop dat ze dit zelf ook zo zien. Met zoveel 
talent is het onvermijdelijk dat er aan ze getrokken 
wordt door andere clubs, maar het gras is niet altijd 
groener bij een andere vereniging. Als deze groep de 
komende jaren bij elkaar blijft, dan ligt er nog zoveel 
moois in het verschiet.’ 

Mark motiveert zijn keuze om te stoppen met de 
nodige realiteitszin: ‘Ik voelde dat mijn rol sportief 
gezien minder werd. Ik speelde al lang niet alles en 
dat zou dit jaar op een hoger niveau met al het jonge 
talent dat we hebben eerder minder dan meer gaan 
worden. Om daarvoor nou elke week verplicht twee 
keer te trainen en vervolgens zaterdag op de bank 
plaats te nemen, dat zag ik niet zitten. Ze redden het 
prima zonder mij.’ Toch hangen de schoenen van 
Mark nog niet aan de wilgen. Het negende elftal 
deed met succes een beroep op hem, want hij blijft 
een liefhebber: ‘Voetballen heb ik altijd heel leuk ge-
vonden. De competitie en de strijd op het veld en 
ook het onderdeel uitmaken van een team. Samen 
winnen of verliezen, maar daarna altijd weer met el-
kaar verder.’  

Na 14 jaar selectievoetballer koestert Mark de 
Weerd vooral de mooie herinneringen

Het testveld in Den Ham had een combinatie-infill 
van kurk en pijnboompitten. Dit lijkt op het eerste 
gezicht misschien raar, maar een snelle zoekop-
dracht op het wereldwijde web leert ons dat bei-
de materialen positieve eigenschappen hebben 
die ze uitermate geschikt maakt als infill. Het zijn 
beide natuurproducten wat dus goed past in de 
duurzaamheidsambities van de gemeente en ver-
enigingen. Daarnaast heeft met name de kurk een 
hoge elasticiteit en compressieweerstand. Hier-
door kan het materiaal veel hebben en moet de 
mat over een lange periode een hoge spelbeleving 
geven.  
Het enige nadeel is dat de kurk-infill bij hevige 
neerslag van het veld kan ‘drijven’. Dat is ook 

direct de belangrijkste reden dat er voor een 
combinatie van verschillende materialen wordt 
toegepast. De korrels van de pijnboompitten zijn 
relatief zwaar en zorgen er voor dat de korrels van 
kurk op hun plek blijven. Daarnaast is bewezen 
dat beide materialen warmtereductie oplevert. En 
iedereen die wel eens in de zomer op kunstgras 
heeft gevoetbald zal beamen dat dit een absolute 
meerwaarde is!   
 
GOEDKOPER DAN IN DE SUPERMARKT 
Nu is de gedachte wellicht dat een veld bestrooid 
met tot korrels vermalen pijnboompitten nogal  
prijzig moet zijn. Want wie de niet te versmaden 
pit wel eens in de supermarkt gekocht heeft, weet 

dat ze erg duur zijn. Voor de werkgroep die bin-
nen de vereniging werkt aan het vernieuwen van 
de kunstgrasvelden is de kwaliteit altijd het be-
langrijkste speerpunt geweest. Over de mogelijk-
heden is afstemming met de gemeente Dalfsen. Zij 
hebben verschillende opties bij S.V. Nieuwleusen 
neergelegd en daar was het veld met kurk en pijn-
boompitten er één van. De prijsonderhandelingen 
worden verder door de gemeente uitgevoerd. 
Overigens gaat er een hele wereld schuil achter de 
infill van kunstgrasvelden. Naast pijnboompitten 
en kruk worden tegenwoordig ook kokos, boom-
schors en zelfs gehakselde maiskolven gebruikt als 
infill.

vervolg van pagina 7 

Voetballers S.V. Nieuwleusen spelen binnenkort op kurk en pijnboompitten 
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S.V. Nieuwleusen JO10-1, met op de achterste rij vlnr: Marc Drenth (leider), Sander 
Bollemaat en Christiaan van den Bosch (leider). Voorste rij vlnr: Koen Tibben, Bryan 
Dunnink, Niek Goeree, Tijmen van den Bosch, Dyon Bredewold, Stijn Grooteboer en 
Casper Drenth.

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 Sander Krul op in het verre 
Nieuw-Zeeland. De verdediger van het 
vijfde elftal ziet een langgekoesterde wens 
in vervulling gaan. 

 SANDER, JE BENT OP DIT MOMENT 
IN NIEUW-ZEELAND. HOE IS DAT ZO 
GEKOMEN? 
‘Ik liep al een poos rond met het idee om naar 
Nieuw-Zeeland te gaan. Simpelweg voor de erva-
ring en omdat het hier mooi moest zijn. Dat wilde 
ik met eigen ogen zien. Het plan was om hier tij-
dens mijn studie, tussen de bachelor en de master 
in een half jaar of een jaar naartoe te gaan en te 
werken en te reizen.’
‘Corona gooide roet in het eten, maar na onge-
veer twee jaar covid-restricties was er weer de mo-
gelijkheid om een working holiday visa aan te vra-
gen en naar Nieuw-Zeeland te gaan. Ondertussen 
was de studie afgerond en had ik er reeds een half 
jaar werk opzitten, maar het plan om heen te gaan 
was er nog altijd. Nu de kans zich eindelijk weer 
voordeed greep ik die graag aan onder het motto: 
‘Als je iets wilt moet je ervoor gaan’. Een kame-
raad wilde wel mee. Mijn werk in Nederland heb 
ik tijdelijk opgezegd, ik heb via een bekende werk 
geregeld bij een boer/loonwerker in Nieuw-Zee-
land, een visum geregeld, de vlucht geboekt en 
toen waren we klaar om te gaan.’
Sander verblijft in Omarama op het Zuidereiland, 
waar hij samen met zijn vriend na een lange vlucht 

op 22 september aankwam. Volgens planning 
keert hij 5 februari terug in Nederland. 

HOE BEVALT HET TOT NU TOE? HOE IS 
HET OM ZOVER VAN HUIS TE ZIJN, HOE 
ZIEN JE DAGEN ERUIT EN HEB JE AL 
LEUKE, BIJZONDERE DINGEN BELEEFD?
‘Op dit moment hebben we de eerste week erop 
zitten en het bevalt hier erg goed! We zijn goed 
ontvangen, hebben een goed onderkomen, pri-
ma werk en in overleg alle vrijheid om rond 
te reizen. Het is misschien ver van huis maar 
hier heb ik nog geen moment aan gedacht. 
De omgeving is hier gigantisch mooi en uit-
gestrekt en de mensen relaxed. De meeste 
dagen komen we zo ongeveer om half 7 uit 
bed en beginnen we rond half 8 met werk. 
Hoelang we aan het werk zijn varieert per dag. 
Als het druk is en het werk moet af dan doen 
we langer door, maar meestal werken we tot 8 
uur ’s avonds.’
‘Na een week hier is het meest bijzondere wel 
de omgeving. Die is uitgestrekt en mooi. Verder 
hebben we al geskied in het skigebied Ohau, 
op drie kwartier van de plek waar we wonen en 
werken. In de laatste week dat het gebied open 
is was dit wel een mooie ervaring. Zeker vanwe-
ge het indrukwekkende landschap en uitzicht op 
Lake Ohau.’

WAT ZIJN DE GROTE VERSCHILLEN 
TUSSEN HET LEVEN IN NIEUW-ZEELAND 
EN NEDERLAND?
‘Er is hier geen drukte en files op de weg zijn hier 
zeldzaam. Er is veel ruimte en rust. De afstanden 
zijn wel veel groter. ‘Even’ naar de winkel in de 
stad kan hier maar zo anderhalf uur rijden zijn. 
Er is geen snackbar of thuisbezorgd.nl voor de 
vrijdag/zaterdag. De mensen zijn ook veel relax-

ter. Komt het vandaag niet, dan morgen wel. Er is 
geen stress.’

MIS JE ’T KLAVERBLAD EN VOLG JE DE 
PRESTATIES VAN JE EIGEN ELFTAL NOG 
EEN BEETJE? 
‘Zeker en dan met name de derde helft in de kanti-
ne! De prestaties van het 5e volg ik via de voetbal.
nl-app en via Whatsapp.’

De eerste fase zit erop voor JO10-1, 
de eerste 5 wedstrijden werden ge-

wonnen en eentje werd er gelijk gespeeld. 
Normaliter zou dit een kampioenschap 

betekenen, maar nu niet. Trainer Sander 
Bollemaat legt uit waarom.

‘De KNVB houdt de stand niet bij omdat het ple-
zier voorop moet staan bij de jeugd. 
Ze willen nog niet te veel druk neer-
leggen door de een ranglijst bij te 
houden. We voetballen op bijna 
een kwart van een seniorenveld. De 
KNVB wil dat de spelers veel bal-
contacten hebben.’ De trainer heeft 
zijn team goed op orde. ‘We heb-
ben een team van 7 jongens. Dat is 
voldoende, de spelers zijn namelijk 
bijna nooit geblesseerd en komen 
zo veel aan voetballen toe. We 
spelen met 5 man in het veld. Een 
keeper, 1 verdediger 3 middenvel-
ders en een aanvallende speler. Het 
samenspel verloopt goed bij ons, 
we spelen lekker aanvallend en de 
jongens leggen er veel energie in. 
Dat vind ik mooi om te zien, er zit-
ten echt leuke spelers in het team. 
We leiden de jeugd op voor de toe-

komst, de basisvaardigheden en de gezelligheid 
staan voorop’, aldus Sander Bollemaat.

VTON
De trainer is derdejaars student aan de opleiding 
commerciële economie op Hogeschool Windes-
heim. ‘Ik vind het trainen van de jongens mooi 
om naast mijn studie te doen en ik leer er veel 
van. Het bevalt me goed en ik doe dit nu voor het 
derde jaar met veel plezier. Eerst training geven en 
daarna zelf trainen bij het eerste elftal waar ik in 
voetbal. Als voorbereiding voor de trainingen ma-
ken we sinds vorig jaar gebruik van de app VTON. 
In deze app kun je de complete training klaarzet-
ten en handig schakelen tussen de verschillende 
oefeningen, omdat je werkt met een vast format. 
Het is mooi om met de jeugd bezig te zijn.’ De 
jongens van Bollemaat hebben een fase achter 
de rug met veel tegenstanders in de regio, zoals 
SV Gramsbergen, HHC en FC Ommen. ‘Wellicht 
gaan we dit seizoen nog hoofdklasse voetballen, 
dat is nog even afhankelijk van de KNVB of we 
hier in geplaatst kunnen worden.’ Aan de inzet 
van zowel de trainer als de spelers zal het in ieder 
geval niet liggen.

Sander Krul in Nieuw-Zeeland: ‘Even naar 
de winkel is hier anderhalf uur rijden’

Jeugdtrainer Sander Bollemaat leidt op voor de toekomst
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