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Jubileumweek – “60 jaar S.V. Nieuwleusen!” start op woensdag 30 

augustus 
Op 1 augustus 2017 bestaat onze club 60 jaar! S.V. Nieuwleusen organiseert daarom van woensdag 30 augustus 

tot zaterdag 2 september een spetterende jubileumweek bomvol met sportieve en gezellige activiteiten. Een 

uitgebreid artikel over deze week is binnenkort te lezen in onze S.V. Nieuwleusen krant (editie augustus) en 

volgt ook op onze website. 

Meer informatie over deze week en inschrijven voor activiteiten kan via 

onze  jubileumpagina: http://www.svnieuwleusen.nl/jubileum 

http://www.svnieuwleusen.nl/jubileum
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Spanten nieuwe clubhuis geplaatst 

 
Er is wederom een mooie mijlpaar bereikt in het 

bouwproces van het nieuwe clubgebouw. Afgelopen 

week zijn de spanten geplaatst. De indrukwekkende 

stalen constructie vormt het geraamte van het 

nieuwe clubhuis. De volgende stap is het plaatsen 

van de muren binnen de spanten. Er wordt gestart 

met de kalkzandsteen binnenmuren, vervolgens 

worden de buitenmuren gemetseld. 
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Update nieuwbouw: Metselen in 

volle gang 
De vaart lijkt er goed in te zitten rondom de 

bouw van ons nieuwe clubhuis. Onlangs 

berichtte we via onze site dat de spanten 

geplaatst zijn. Inmiddels, slechts 2 weken later, 

zijn de bouwvakkers gestart met het metselen 

van de muren. Al in de vroege ochtend gingen ze 

aan de slag, om samen te bouwen aan ons 

clubhuis! 
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Tempelman toernooi bij S.V. Nieuwleusen 
 
Op zaterdag 19, dinsdag 22 en zaterdag 26 augustus organiseert S.V. Nieuwleusen het traditionele Tempelman 

toernooi voor 1e elftallen. Deelnemende verenigingen zijn A.S.C.’62 uit Dalfsen, O.Z.C. uit Ommen, Olympia 

’28 uit Hasselt en S.V. Nieuwleusen. 

  

Het speelschema ziet er als volgt uit: 

  

Zaterdag 19 augustus 2017, aanvang 14.30 uur: 

S.V. Nieuwleusen                            –              O.Z.C. Ommen 

  

Dinsdag 22 augustus 2017, aanvang 19.00 uur: 

Olympia‘28                                      –              A.S.C. ‘62 

  

Zaterdag 26 augustus 2017, aanvang 14.30 uur: 

S.V. Nieuwleusen                            –              A.S.C.’ 62 

Olympia ’28                                     –              O.Z.C. 

  

De puntenverdeling is als volgt: 

3 punten voor een gewonnen wedstrijd 

1 punten voor een gelijkspel 

0 punt bij verlies 

1 punt voor elk doelpunt met een maximum van 2 punten per wedstrijd. 

  

Het toernooi wordt gesponsord door Aannemersbedrijf Tempelman uit Nieuwleusen. 
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O.Z.C wint Tempelman toernooi 

 

 
 

OZC uit Ommen heeft het Tempelmantoernooi gewonnen. Zaterdag 26 augustus werd er met 4-1 gewonnen van 

Olympia’28. Voor OZC waren Niels Koggel, Nick Runhart, Christiaan Dijk en Fran Jansen de 

doelpuntenmakers. Erik van de Kolk scoorde voor de Hasseltenaren. S.V. Nieuwleusen verloor met 0-1 van 

A.S.C.’62. Bart Visscher was de matchwinnaar. 

Dinsdag 22 augustus hebben A.S.C’62 uit Dalfsen en Olympia’28 uit Hasselt met 1-1 gelijkgespeeld. Vlak voor 

rust kwam Olympia’ 28 op voorsprong door een doelpunt van Danny Kronenberg. Na 20 minuten spelen in de 2e 

helft scoorde Jorn Drost de gelijkmaker. Zaterdag 19 augustus verloor S.V. Nieuwleusen de 1e wedstrijd van met 

0-1 van O.Z.C. uit Ommen. Tom Kok scoorde na 20 minuten spelen het enige doelpunt van de wedstrijd. 

De eindstand is als volgt: 

1. O.Z.C                       3-9 

2. A.S.’62 1-2              3-6 

3. Olympia’28              3-3 

4. S.V. Nieuwleusen    3-0 

 

De puntenverdeling is al s volgt: 

3 punten voor een gewonnen wedstrijd; 

1 punten voor een gelijkspel; 

0 punt bij verlies 

1 punt voor elk doelpunt met een maximum van 2 punten per wedstrijd. 

Het toernooi wordt gesponsord door Aannemersbedrijf Tempelman uit Nieuwleusen. 

  

http://www.aannemersbedrijftempelman.nl/


Jubilarissen gehuldigd tijdens Open Dag 

 

Afgelopen zaterdag zijn er tijdens de 

jaarlijkse Open Dag meerdere 

jubilarissen gehuldigd. Er werd 

uitgebreid stil gestaan bij de 

jubilarissen die 50-, en 60 jaar lid zijn. 

Het is voor het eerst dat er leden 

worden gehuldigd die 60 jaar lid zijn. 

Deze leden, die sinds de oprichting in 

1957 lid zijn, vierden gelijktijdig met 

de vereniging hun 60-jarig jubileum. 

 
 

 

 

 

 

 

Hieronder de namen van alle jubilarissen. 

 

Be Harke (60 jaar lid) 

Fanatieke voetballer in de begin jaren van onze vereniging. Daarnaast jaren jeugdleider. Wie heeft Be niet als 

leider gehad. Ook als jeugdleider was Be fanatiek en met volle overgave spoorde hij zijn jeugdteams aan. De 

laatste jaren nog actief als accommodatievrijwilliger en is hij een vaste supporter van ons 1e elftal. Dit bij zowel 

de thuis- als de uitwedstrijden. Het Oranje – Zwart zit in zijn bloed. 

Klaas Dunnink (60 jaar lid) 

Voetbalde al in Zwolle toen onze club werd opgericht. Maar werd gelijk lid toen S.V. Nieuwleusen startte. Was 

jaren een dragende kracht van ons 1e elftal. Hield van een stevige pot voetbal. Klaas speelde later in de lagere 

senioren. Was scheidsrechter en elftalleider bij de senioren. Klaas was diverse malen bestuurslid van onze club. 

Waarbij de financiën zijn specialiteit waren. Hij komt nog regelmatig op ons sportpark om zijn kleinkinderen te 

zien voetballen. 

Anton Tempelman (60 jaar lid) 

Werd bij de start van onze verenging gelijk jeugdlid. Werd kampioen met ons 1e jeugdteam. Speelde als 

verdediger jaren in het 1e elftal. Was met zijn aannemersbedrijf jarenlang hoofdsponsor van onze vereniging. Nu 

is hij, naast sponsor en lid van onze bedrijvenclub, samen met zoon Marcel sponsor van het Tempelmantoernooi. 

Als vrijwilliger is Anton nog steeds betrokken bij onze bouwprojecten. Ook bij de bouw van ons nieuwe 

clubhuis is Anton van de partij. 

Wim de Weerd (50 jaar lid) 

Wim was een stoere voetballer van het 1e elftal in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Helaas moest 

hij door een blessure te vroeg stoppen. Daarnaast is Wim coördinator van diverse bouwprojecten. Ook is hij 

samen met zijn vrouw Eef lid van onze stabiele vrijwilligersbrigade. 

 

40 jaar lid 

• Ernst Bollemaat 

• Henk van Zomeren 

• Gerrit Lenters 

• Gerrit Evenboer 

• Ronny Klosse 

• Gerrit Luttels 

• Rieks Folkerts 

• Erwin van Leussen 

Afwezig: 

• 40 jaar lid: Marco Westerman, Frans 

Kappert 
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25 jaar lid 

• Tiem Westerman 

• Evert van den Berg 

• Gerrit van de Bosch 

• Gerrit Schoonhoven 

• Marc van der Kolk 

 

Afwezig: 

• 25 jaar lid: André Massier, Arie Kuiper, 

Henk Smeenk, René Lenderink, Giranda 

Boer 
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Klaas Kreule benoemd tot Erelid van S.V. Nieuwleusen 

Klaas Kreule is zaterdagmiddag benoemd tot Erelid van 

S.V. Nieuwleusen. Klaas werd voorafgaand aan de 

wedstrijd van het eerste elftal benoemd door voorzitter 

Erwin van Leussen. 

Volgens voorzitter Erwin van Leussen komt de benoeming 

Klaas toe. “Als er iemand binnen de vereniging het 

erelidmaatschap verdiend, dan is het Klaas wel. Naast 

jarenlang bestuurslid en vrijwilliger is Klaas de grote 

organisator van diverse verenigingsactiviteiten. Daarnaast 

vind hij de sfeer in ons clubhuis erg belangrijk en is hij 

cultuurbewaker en bepaler van onze mooie vereniging”. 

 

 

Per Helikopter 

Klaas Kreule landde per helikopter op het hoofdveld. Zijn 

moeder, die in oktober 100 jaar wordt, wilde met haar zoon 

Klaas en zijn vrouw een helikoptervlucht maken tijdens de 

jaarlijkse Open Dag bij S.V. Nieuwleusen. 

Nietsvermoedend landde Klaas samen met zijn vriendin en 

moeder op het hoofdveld om vervolgens verrast te worden 

door voorzitter Erwin van Leussen. 
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S.V. Nieuwleusen kijkt terug op zeer geslaagde jubileumweek! 

 
 

S.V. Nieuwleusen kan terugkijken op een zeer geslaagde jubileumweek. De grote opkomst en het prachtige weer 

maakte het een flink succes. Het jubileum werd afgesloten met de traditionele Open Dag. Uitgebreid verslag van 

de activiteiten en huldigingen volgt. 

 

Zeer geslaagde start jubileumweek 
Woensdagmiddag is de jubileumweek van 

start gegaan met een “fietstocht met historie”. 

Hoewel het er woensdagmorgen nog niet op 

leek was het woensdagmiddag prachtig 

fietsweer. Bijna 50 mensen hebben de tocht 

gefietst. Er werd gepauzeerd bij de familie 

Van Leussen in Oudleusen, waar je oude 

fietsen en auto’s kon bezichtigen. Na afloop 

was er een hapje en drankje in het clubhuis.   

 

’s Avonds stond er wandelvoetbal voor 60- 

plussers op het programma. Twee teams van 6 

keer 6 betraden de voetbalarena. Voor 

iedereen was dit een eerste kennismaking met 

dit nieuwe fenomeen. Het komt nu echt op 

techniek en tactisch inzicht aan. Door 

wandelvoetbal wordt het makkelijker om langer van voetbal te genieten. De reacties van de deelnemers waren 

overwegend positief. S.V. Nieuwleusen wil de 60-plussers graag de gelegenheid geven om deze manier van 

voetballen te blijven uitoefenen. 

De avond werd afgesloten met gezellige muziek van Aalt en Anja Westerman. 

 

 

Grote opkomst tijdens gezellige donderdagavond 
Gisteravond is er een vervolg gegeven aan de 

jubileumweek. Op donderdagavond stonden er 

diverse voetbalactiviteiten voor de lagere 

senioren op het programma. Meer dan 65 

deelnemers deden mee aan activiteiten zoals 

Bubblevoetbal, Levend tafelvoetbal en 

stropdasschieten. 

Aansluitend werd de wedstrijd Frankrijk –  

Nederland gekeken op groot scherm. 

 

 

 



Programma voor vandaag.. 
Vandaag staan er diverse activiteiten voor de jeugd op het programma. In de vroege ochtend starten we met 

diverse voetbalspellen voor de allerkleinsten. Aansluitend zal Kindergoochelaar Magic John een prachtige show 

laten zien! Voor de jeugdleden is er vanmiddag een FIFA 2-2 competitie en diverse voetbalspellen. 

Vanavond zullen de presentatoren Marcel Brasjen, Harry ter Wee, Herman Vrieling en Paul Brinkman klaar 

staan voor het Sportcafé. Een afwisselend sportprogramma o.a. een forum met oud-trainers Jan Stoffer en Henk 

Willemsen en de huidige trainers David Leeuw en Jeroen Kloekke. Speciale gasten zijn er in De Overhoring en 

De Massagetafel. En nog meer verrassends………………..Iedereen is welkom. Aanvang 19.30 uur. 

 

Competitieve vrijdagmiddag levert eerste FIFA kampioenen van S.V. Nieuwleusen op! 

  
Vanmiddag is er bij S.V. Nieuwleusen een Fifa 

toernooi gespeeld. Met maar liefst 46 

deelnemers werd in 23 teams gestreden om wie 

zich het beste Fifa koppel van S.V. 

Nieuwleusen mag noemen. 

Na de poulewedstrijden volgde de knock-out 

fase. Uiteindelijk werd de finale gespeeld door 

het koppel Sander en Niek Bollemaat en Jorian 

Lefers en Koen Dunnink. Uiteindelijk moesten 

strafschoppen de beslissing brengen, die door 

Jorian en Koen het beste werden genomen. 

 

 

 

  



  



 

 



 

S.V. Nieuwleusen wint bekerwedstrijd van S.V. Dedemsvaart 

 

S.V. Nieuwleusen heeft dinsdagavond de bekerwedstrijd in en tegen Dedemsvaart met 2-3 gewonnen. In de 10e 

minuut kwam de thuisclub, door een afstandsschot, op een 1-0 voorsprong. In de 23e minuut maakte Tom Vasse 

de 1-1 na een mooi geplaatst schot. S.V. Nieuwleusen kwam na ruim een half uur spelen op een 1-2 voorsprong 

door een doelpunt van Reinier Meijerink, dit was ook de ruststand. Na 10 minuten spelen in de 2e maakte 

Dedemsvaart de gelijkmaker door weer een afstandsschot. S.V. Nieuwleusen kreeg hierna enkele goede kansen, 

maar het was Reinier Meijerink die vlak voor tijd uit de kluts de 2-3 aantekende. 

 

De stand in de poule is als volgt: 

1. Heino 2-6(+8) 

2. Be Quick’28 2-3(+1) 

3. S.V. Nieuwleusen 2-3(-2) 

4. S.V. Dedemsvaart 2-0(-7) 

 

Programma 16 september: 

14.30 uur: S.V. Nieuwleusen – Heino 

15.00 uur: S.V. Dedemsvaart – Be Quick’28 

 

De nummers 1 en 2 van de poule gaan door naar de volgende ronde. S.V. Nieuwleusen heeft dus nog een kleine 

kans om door te gaan maar dan zal er gewonnen moeten worden van zondag 1e klasser Heino en mag Be 

Quick’28 niet winnen van Dedemsvaart. 

  



 
 

 

 

  



 
 

S.V. Nieuwleusen verliest van V.V. de Weide  

Na de promotie naar de 2e klasse J moest S.V. Nieuwleusen het in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe 

seizoen opnemen tegen V.V. de Weide in Hoogeveen. Nooit eerder kwamen beide verenigingen in 

competitieverband tegen elkaar uit. V.V. de Weide dat in het vorige seizoen als 3e in deze klasse eindigde was 

de betere ploeg en won verdiend met 4-2. 

Al na 3 minuten spelen kwam S.V. Nieuwleusen op achterstand. Een voorzet vanaf de rechtervleugel werd door 

een misverstand in de verdediging niet weggewerkt en spits Frank Benjamins liet de geboden kans niet onbenut 

(1-0). V.V. de Weide bleef aandringen en kreeg de gelegenheid om de score te verdubbelen maar ging slecht met 

de geboden kansen om. Onverwacht kwam S.V. Nieuwleusen na bijna een kwartier spelen op gelijke hoogte. 

Saake Malestein was zijn tegenstander te slim af, omspeelde de doelman en scoorde beheerst (1-1). V.V. de 

Weide bleef aandringen en kwam halverwege de eerste helft opnieuw op voorsprong. Een vrije trap vanaf de 

linkervleugel werd door Frank Benjamins onhoudbaar ingekopt (2-1). S.V. Nieuwleusen beperkte zich daarna 

voornamelijk tot verdedigen en probeerde met lange passes de spitsen te bereiken en dat bleek weinig succesvol. 

Daarentegen speelde V.V. de Weide verzorgd voetbal waarbij de snelle buitenspelers goed werden benut. Uit 

één van de aanvallen werd opnieuw gescoord. Ismail Ucan was op links de verdediging te snel af en rondde fraai 

af (3-1). Het was aan doelman Timo Muller te danken dat S.V. Nieuwleusen met een onoverbrugbare achterstand 

de rust was ingegaan door een bal ternauwernood uit de benedenhoek te redden. 

Door het inbrengen van Joran Buursema kwam S.V. Nieuwleusen in de tweede helft meer aan voetballen toe en 

werd het een meer gelijk opgaande strijd. De grootste kans op de aansluitingstreffer ontstond toen Tom Vasse 

zijn tegenstander omspeelde en een lage voorzet gaf die niet werd benut. V.V. de Weide maakte halverwege de 

tweede helft aan alle illusies van S.V. Nieuwleusen een einde door een doelpunt van Daniel van Arkel (4-1). 

Toch bleef S.V. Nieuwleusen het proberen en gaf de score een beter aanzien door een mooie treffer van Mark de 

Weerd. Zijn hoekschop belandde onbereikbaar voor de verdediging en de doelman in de verre bovenhoek (4-

2).  De score had een nog beter aanzien gegeven kunnen worden als een voorzet van Mark de Weerd door 

Reinier Meijerink was benut. Zijn kopbal ging rakelings over het doel. 

 



Goede competitiestart De Weide (site vv de Weide) 

Onder ideale omstandigheden, strakblauwe lucht, 

windstil, heerlijke temperatuur en een strakke grasmat, is 

De Weide de competitie 2017/2018 uitstekend begonnen 

tegen promovendus S.V. Nieuwleusen. Na een goede 

eerste helft op sportpark Schutlanden (ruststand 3-1) kon 

De Weide de wedstrijd in de tweede helft rustig 

uitvoetballen naar een 4-2 eindstand. 

 

Na een lange voorbereidingsperiode, met o.a. goede 

bekeroverwinningen op Noordscheschut en Hoogeveen-

zondag, ging afgelopen zaterdag de competitie voor v.v. 

De Weide van start tegen Nieuwleusen. In het basiselftal 

was door trainer Smid één wijziging doorgevoerd: 

rechtsback Yoran Duman was deze zaterdag vervangen door Emiel Njagul. Onder ruime publieke belangstelling 

ging de levendige wedstrijd meteen ‘los’: al in de tweede minuut een goede actie van Nick Muysson over de 

rechterkant en diens voorzet wordt binnengetikt door Frank Benjamins, die goed voor z’n man kwam. In minuut 

6 een goede actie over links van Jasper Strijker, die Ismael Ucan bereikt, maar helaas gaat zijn inzet net naast het 

lege doel. Nieuwleusen komt ook af en toe goed door en dat leidt in de 12 e minuut tot de gelijkmaker na slordig 

balverlies van De Weide op het middenveld en een fout in de verdediging (doelpuntenmaker Maalestein). 

 

Meteen daarop een vrije trap van Daniël van Arkel en een vrije kopkans voor Benjamins die jammerlijk gemist 

wordt. Het gemor op de tribune is nog maar nauwelijks verstomd als Frank Benjamins in de 22 e minuut uit een 

vrije trap van Niek Bosscha wel raak kopt: 2-1. 

 

Ruim 3 minuten later een goede aanval over de linkerkant waar Vincent Coulier Jasper Strijker bereikt. Strijker 

bereikt vervolgens met een prima steekpass Ismael Ucan, die beheerst binnenschiet in de korte hoek (3-1). Kort 

voor rust nog een vrije trap op de rand van het zestienmetergebied die door Mitchell Luchtenberg over wordt 

geschoten. Zo gaan de mannen rusten met een 3-1 

voorsprong voor De Weide. 

 

In het begin van de 2e helft gaat De Weide goed door en op zoek naar een grotere voorsprong. In de 47e minuut 

een voorzet van Coulier die door Strijker op de keeper wordt gekopt. 

Hierna breekt een rommelige fase aan, waarin Nieuwleusen probeert aan te dringen, maar waar de compacte 4-4- 

2-DeWeide- organisatie, onder leiding van een sterk centraal duo Luchtenberg/Buining maar weinig kansen weg 

geeft. 

 

In de 63e minuut een goede aanval over de linkerkant, waar Strijker na een passeeractie met een strakke voorzet 

Van Arkel vindt die vervolgens prima afrondt naar 4-1. 

Hiermee lijkt de wedstrijd beslist, maar Nieuwleusen gaat onverdroten door op zoek naar hun tweede goal en die 

komt er in minuut 66 als aanvoerder De Weerd een hoekschop ineens binnen schiet bij de tweede paal (4-2). 

Keeper Van der Weide lijkt bij deze goal last te hebben van een aantal wespen. 

 

Hierna breekt een periode aan met een aantal spelerswisselingen aan beide kanten, veel kansen over en weer 

worden er echter niet meer gecreëerd. Scheidsrechter van dienst was vanmiddag de heer J.G. Bulthuis die 

onopvallend en (dus) goed floot. 

 

Zo kennen de mannen van trainer Marcel Smid en assistent-trainer Rob v.d. Sleen een prima competitiestart. 

Positief is ook dat de ziekenboeg langzaam leeg loopt; vandaag waren wegens blessures nog niet beschikbaar 

Van Goor, Saelman, Baldé en Verbeek. Frank Benjamins werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. 

 

Opstelling De Weide 

Van der Weide, Njagul (65 Duman), Luchtenberg, Buining, Coulier, Bosscha, Van Arkel, Muysson, Strijker, 

Benjamins (81 Kikkert), Ucan (75 Timmerman) 

 

  



Voorbeschouwing S.V. Nieuwleusen thuis tegen NEC Delfzijl 

Het eerste elftal van S.V. Nieuwleusen kende vorige week een valse start door de eerste competitiewedstrijd van 

dit nieuwe seizoen met 4-2 te verliezen bij VV De Weide. Wellicht dat het komend weekend op eigen veld beter 

gaat als NEC Delfzijl op bezoek komt. De Groningers hielden aan hun eerste duel wél drie punten over. 

Het begin viel dus wat tegen voor de oranjehemden. VV De Weide kwam al heel snel op voorsprong en hierna 

bleef S.V. Nieuwleusen eigenlijk achter de feiten aanlopen. Het goede nieuws is dat er nog 25 wedstrijden te 

spelen zijn, dus heeft de formatie van trainer David Leeuw nog tijd zat om te verbeteren. 

De Neptunia Eemse Boys Combinatie bestaat pas sinds 1 juli 2014 en is het resultaat van een fusie tussen Eemse 

Boys en VV Neptunia. De club kent zowel een zaterdag- als zondagtak, al zijn de zondagvoetballers louter in de 

recreatieve klasses vertegenwoordigd. De zaterdagafdeling bestaat uit 8 seniorenteams en één vrouwenteam. 

Vorig seizoen eindigden de Groningers op een keurige vierde plek. Afgelopen week won NEC met 4-1 van 

DZOH uit Emmen en is daarmee na één wedstrijd zelfs koploper. 

Zoals zoveel teams dit seizoen is ook NEC Delfzijl voor S.V. Nieuwleusen een tamelijk onbekende tegenstander. 

Vooraf zijn de onderlinge krachtsverhoudingen tussen beide teams dan ook lastig in te schatten. S.V. 

Nieuwleusen kan in elk geval alle steun vanaf de kant weer prima gebruiken. Het duel op sportpark Het 

Klaverblad begint om 14:30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Martin Baar uit Scheemda. 

  



 

S.V. Nieuwleusen wint op karakter van NEC Delfzijl 

Op een bijzonder regenachtige dag speelde S.V. Nieuwleusen zaterdag 30 september thuis tegen NEC Delfzijl. 

Op een nat en glad veld werd met succes ten strijde getrokken tegen deze onbekende tegenstander. De 

oranjehemden wonnen met 3-2. 

S.V. Nieuwleusen leek in het begin even in de wedstrijd te moeten komen. Er werd slordig en tam aan de 

wedstrijd begonnen. Dit resulteerde al vrij snel in een paar kansen voor de gasten uit Delfzijl. Naarmate de 

wedstrijd vorderde kwam S.V. Nieuwleusen steeds beter voor de dag met name door er heel veel energie in te 

steken. Dit moest ook wel omdat de gasten elkaar makkelijk vonden. In de 20e minuut is het toch raak voor 

NEC, na een vloeiende aanval schoot Elsin Yilmaz van 20 meter knap raak. 

S.V. Nieuwleusen pakte echter direct de draad weer op en begon aan te dringen. Na een goede aanval was het 

Tom Vasse die in de 27e minuut de gelijkmaker scoorde. De thuisclub bleef met veel energie spelen waardoor de 

wedstrijd tot aan de rust gelijk op bleef gaan. 

Na de rust leek het even of er minder gejaagd mocht worden om nog wat energie over te houden aan het eind van 

de wedstrijd. De tweede helft begon net als de eerste helft, NEC heeft het betere van het spel en scoort dan ook 

in de 55e minuut de 1-2. Wat niet op een kans leek werd toch ineens afgerond door Edwin Hodzic. NEC ging op 

zoek naar meer en de thuisclub had geluk dat er net als in de eerste helft een doelpunt werd afgekeurd wegens 

buitenspel. Maar toch was het S.V. Nieuwleusen dat mocht juichen. Reinier Meijerink schiet in de 65e minuut 

tussen twee verdedigers knap de 2-2 binnen. 

De rest van de tweede helft levert niet heel veel kansen meer op totdat de ingevallen Anne Jan Broek vanaf de 

zijlijn ziet dat de keeper niet helemaal goed opgesteld staat. Met een geweldige lob verrast hij de keeper in de 

korte hoek. Met nog 5 minuten officiële speeltijd staat het 3-2 voor de thuisploeg. Zonder al te veel problemen in 

de laatste minuten konden de eerste punten worden bijgeschreven in de 2e klasse Noord. 

Pupillen van de week: Rink Beltman en Jim Marsman, allebei spelend in JO13-1 

  



Voorbeschouwing SV Nieuwleusen uit tegen DESZ 

Het eerste elftal van S.V. Nieuwleusen mocht afgelopen 

weekend de eerste punten in de tweede klasse J bijschrijven. 

Op eigen veld werd op karakter afgerekend met NEC Delfzijl. 

Komende zaterdag treffen de oranjehemden in DESZ een 

bekende tegenstander van vorige seizoen.  

De overwinning op NEC Delfzijl was belangrijk om na de 

nederlaag tijdens de eerste competitieronde niet direct in 

mineur aan het seizoen te beginnen. S.V. Nieuwleusen heeft nu 

drie punten uit twee wedstrijden en doet dus gewoon mee met 

een hele rij teams die op precies dezelfde score staan. Daar 

hoort DESZ ook bij. Na een overwinning op Drenthina verloor 

de formatie van trainer Jeroen van den Berg vorige week van DZOH.  

Door Eendracht Sterk Zwartsluis en S.V. Nieuwleusen kennen elkaar nog van vorig seizoen, toen beide ploegen 

nog in de derde klasse D speelden. Lange tijd vochten de teams een nek-aan-nekrace tegen elkaar uit richting het 

kampioenschap. In de slotfase van de competitie liep DESZ echter steeds meer uit zodat het uiteindelijke 

verschil qua punten toch nog aanzienlijk werd. De voetballers uit Zwartsluis werden kampioen en promoveerden 

rechtstreeks. Zoals bekend volgden de Nieuwleusenaren iets later dat voorbeeld via de nacompetitie.  

Vorig seizoen speelden de ploegen op ’t Klaverblad tegen elkaar gelijk met 1-1, terwijl in Zwartsluis DESZ aan 

het langste eind trok dankzij een benutte penalty: 1-0. Ook komende zaterdag zal het nog een lastige klus worden 

voor S.V. Nieuwleusen om met een goed resultaat thuis te komen. Mogelijk dat de winstpartij tegen NEC 

Delfzijl voor vertrouwen zorgt en uiteraard is ook alle hulp vanaf de zijlijn weer van harte welkom.  

Het duel op sportpark Cingellanden begint om 14:30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter J.Meints uit 

Grootegast. 

 

  



 

S.V. Nieuwleusen verliest in Zwartsluis 

Op een druilerige zaterdagmiddag moest S.V. Nieuwleusen 

1 aantreden tegen DESZ in Zwartsluis. 

Beide elftallen voetbalden vorig seizoen nog in de 3e klasse. 

Toen was DESZ op eigen veld de meerdere van S.V. 

Nieuwleusen. Ook deze middag moest S.V. Nieuwleusen 

DESZ als meerdere erkennen en verloor het met 3-1. 

S.V. Nieuwleusen begon na de winst op NEC met dezelfde 

11 spelers aan de wedstrijd in Zwartsluis. In een rommelige 

beginfase van beide kanten was het DESZ dat in de 18e 

minuut de leiding nam. Een schot vanaf het 16 meter gebied 

van Etiënne Moorman kon niet worden gekeerd door Timo Muller. Na de 1-0 probeerde S.V. Nieuwleusen wel 

te voetballen maar DESZ voetbalde zeer compact en met de nodige fysieke kracht gaven ze weinig tot niets weg. 

In de 32e minuut kwam DESZ ook verdiend op de 2-0 voorsprong. Na een handsbal van Timo Muller buiten de 

16 werd de gegeven vrije trap prachtig binnen geschoten door Tom Kisjes. 

Op slag van rust pareerde Timo Muller nog de slecht in geschoten strafschop van Naberman waardoor S.V. 

Nieuwleusen nog moed mocht houden op een betere tweede helft. 

Na de rust kwam Justin Beentjes voor Bas Evenboer waarmee S.V. Nieuwleusen de aspiraties voor de tweede 

helft wel kenbaar maakte. Niets meer te verliezen en zien of de aansluiting nog gevonden kon worden.  Het 

resulteerde in enkele kleine mogelijkheden en in de 59e minuut tikte Reinier Meijerink de aansluitingstreffer 

binnen 1-2. Dit gaf de burger weer moed en S.V. Nieuwleusen ging nog nadrukkelijker op zoek naar de toen 

welverdiende gelijkmaker. Echter door een onnodige overtreding van Stan Scholten en de gegeven vrije trap wist 

Cor Koning de 3-1 binnen te koppen. Hiermee kwam aan alle illusies een eind en doordat de spitsen van DESZ 

het vizier niet altijd even scherp hadden staan kon een grotere uitslag worden voorkomen. 

Hopen op betere tijden in de komende thuiswedstrijd tegen DZOH. 

  



Site DESZ: 

Het vlaggenschip van DESZ heeft de tweede thuiswedstrijd van het seizoen weten te winnen. Op sportpark De 

Cingellanden werd S.V. Nieuwleusen opzij gezet. De rood-witten kwamen al vroeg in het duel op voorsprong en 

verdubbelden de marge nog voor de theepauze. Na rust forceerden de bezoekers vervolgens de 

aansluitingstreffer, maar het slotakkoord was voor de Sluzigers: 3-1. 

In de beginfase van de wedstrijd hielden de ploegen elkaar grotendeels in evenwicht. De gasten kwamen één 

keer gevaarlijk door, maar tot een kans kwam dit niet. De thuisploeg stelde hier een doelpoging van Danny 

Moorman tegenover. Zijn vrije trap werd echter gepareerd door de sluitpost van de bezoekers. 

Zo'n tien minuten later kwam DESZ toch op voorsprong. Etiënne Moorman ontving de bal op de rand van het 

zestienmetergebied en kreeg alle tijd en ruimte om een hoek uit te zoeken. Een droge knal in de korte hoek 

volgde: 1-0. In de periode na de openingstreffer hadden de gastheren licht de overhand. Tot kansen kwamen zij 

in eerste instantie niet. 

Tot in de 34e minuut. De keeper van S.V. Nieuwleusen maakte hands, wat de thuisploeg een indirecte vrije trap 

opleverde op de rand van het penaltygebied. Nadat de bal was klaargelegd, knalde Tom Kisjes het leer snoeihard 

tegen de touwen: 2-0. In de laatste minuut van het eerste bedrijf kregen de rood-witten de kans om het duel al 

vroeg in het slot te gooien. De ploeg kreeg namelijk een penalty, welke werd opgeëist door Karlo Naberman. 

Zijn inzet werd echter gekeerd. Ruststand: 2-0. 

Na de theepauze waren de Sluzigers even niet zo scherp als dat zij voor rust waren. Binnen korte tijd waren de 

bezoekers twee keer dichtbij de aansluitingstreffer. Deze bleef uit. Aan de andere zijde van het veld was DESZ 

eveneens gevaarlijk. Zo tikte Kisjes het speeltuig op de paal na een standaardsituatie aan de linkerzijde van het 

veld. 

Nog geen minuut later waren de gasten wel trefzeker. Een hoge bal belandde in de voeten van Reinier Meijerink, 

die op dat moment oog in oog stond met Renee Agterhuis. Met een bekeken tikje verlengde de spits het leer tot 

voorbij de doelman, waarna hij simpel kon afdrukken: 2-1. De ploegen leken zich hierdoor op te kunnen gaan 

maken voor een spannend restant van de wedstrijd. 

Deze spanning duurde echter niet langer dan tien minuten. De gastheren lieten zich namelijk niet van de wijs 

brengen door de tegentreffer en gingen op zoek naar de beslissing. Deze volgde al snel. De ploeg verdiende een 

vrije trap aan de rechterzijde van het veld, welke werd ingedraaid door Naberman. Cor Koning bewoog 

ondertussen richting de eerste paal, waar hij het speeltuig op knappe wijze over de doellijn werkte: 3-1. 

In de resterende minuten waren de rood-witten meerdere malen dichtbij een uitbreiding van de score. Bakker, 

Moorman en Koning spaarden S.V. Nieuwleusen echter. Eindstand: 3-1. 

Gele kaart: 

Karlo Naberman. 

Scoreverloop: 

1-0 Etiënne Moorman 

2-0 Tom Kisjes 

2-1 Reinier Meijerink 

3-1 Cor Koning 

Opstelling DESZ: 

Renee Agterhuis, Erwin Geertman (Thijs Pereboom), Gerjan Konterman, Robbert Elken, Jarno Nieborg, Karlo 

Naberman, Robin Rook, Cor Koning (Demian Slurink), Etiënne Moorman (Ronny Bakker), Tom Kisjes, Danny 

Moorman. 

Partypub Man of the Match: 

Etiënne Moorman. 



Voorbeschouwing S.V. Nieuwleusen thuis tegen DZOH 

De hoofdmacht van S.V. Nieuwleusen bleek afgelopen week in Zwartsluis niet opgewassen tegen DESZ en 

verloor met 3-1. Hopelijk kunnen de oranjehemden zich weer snel herpakken, want komende zaterdag staat het 

thuisduel tegen DZOH op het programma. De voetballers uit Emmen staan één puntje boven de 

Nieuwleusenaren. 

Dat DESZ vorige week de punten op het eigen sportpark hield tegen S.V. Nieuwleusen, was niet onverdiend te 

noemen. In uitduels wil het deze competitie nog niet zo vlotten met de mannen van trainer David Leeuw, dus dan 

moet het maar op eigen veld gebeuren. Van NEC Delfzijl werd gewonnen op ‘t Klaverblad, om aansluiting te 

blijven houden met de middenmoot zou een zege tegen DZOH ook van harte welkom zijn. 

Drentse Zuid Oost Hoek is opgericht in 1985 en is een afsplitsing van VV Bargeres. Laatstgenoemde vereniging 

speelt op zondag en wilde daar destijds niet van afwijken, ook al wilden steeds meer Emmer voetballers dat wel. 

De oprichting van DZOH is daarvan het resultaat en de club groeide mee met haar thuiswijk Rietlanden. De club 

telt tegenwoordig 6 herenteams, een vrouwentak en meer dan 40 jeugdteams. 

Het eerste elftal van DZOH wordt al voor het derde seizoen op rij getraind door Martin Drent, de markante oud-

prof van onder meer FC Groningen en BV Veendam. Tijdens zijn eerste twee seizoenen als trainer van DZOH 

eindigde hij respectievelijk op de vierde en vijfde plek met deze club in deze competitie. De ploeg uit Emmen 

zal dus ook dit seizoen ongetwijfeld weer hoge ogen willen gooien. 

Het duel op sportpark Het Klaverblad begint om 14:30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bart Pleiter 

uit Groningen. 

  



 
 

S.V. Nieuwleusen verliest van DZOH 

Op een zonovergoten sportpark ’t Klaverblad ontving afgelopen zaterdag S.V. Nieuwleusen DZOH uit Emmen. 

Na een niet al te beste wedstrijd, werd er met 0-2 verloren van het team dat getraind wordt door oud betaald 

voetballer Martin Drent. 

S.V. Nieuwleusen begon met exact dezelfde opstelling als vorige week, toen er verloren werd in Zwartsluis. Na 

5 minuten kreeg Reinier Meijerink veel ruimte in de 16 om uit te halen, maar hij wachtte er te lang mee zodat de 

bal weggewerkt kon worden. Daarna was het 30 minuten mede door het matige spel van onze kant vooral DZOH 

wat gevaarlijk werd. In de 8e minuut sneden ze dwars door onze verdediging heen, waarna de gasten erg slordig 

waren in de afronding. Nog geen paar minuten later gaat de bal bij ons op de stip, na een ongelukkige 

overtreding van Hendrik-Jan v/d Berg. Deze werd onberispelijk binnen geschoten door Marwin v/d Meer. 0-1. 

Amper 5 minuten later was het alweer raak voor DZOH. Bastin Boer dribbelde met speels gemak de 16 in om 

vervolgens de bal te willen voortrekken. Echter ging de bal via Bas Evenboer en Stan Scholten zo de korte hoek 

in, en verraste daarmee Timo Muller volledig. 0-2. Het was dat DZOH een aantal keren de situaties niet goed 

uitspeelde, anders had de voorsprong nog veel groter geweest. Pas na 37 minuten het eerste serieuze schot van 

onze kant. Saake Malestein ging over de linkerkant knap naar binnen toe, maar schoot helaas net naast. Niet lang 

daarna ging Tom Vasse van heel ver met een individuele actie zo een aantal mensen voorbij. Een paar meter 

binnen de 16 werd hij overduidelijk aan zijn schouder achterover getrokken, maar wonder boven wonder besloot 

de scheidsrechter deze keer geen strafschop te geven. Ruststand 0-2. 

Met Anne-Jan Broek in de ploeg voor de zieke Joran Buursema begon S.V. Nieuwleusen voetballend een stuk 

sterker aan de 2e helft. Buiten een bal die bijna door hun in eigen doel werd gekopt en een aantal ballen die net 

niet goed vielen, leverde dat geen echte kansen op. Een kwartier voor tijd werd Reinier met een mooie steekpass 

de 16 ingestuurd, maar keeper Schepers voorkwam met voortreffelijk uitkomen dat de aansluitingstreffer binnen 

geschoten kon worden. Even later was er een mooie aanval over rechts met Tom Vasse, die de bal mooi strak 

voorgaf. Helaas kwam de ingevallen Justin Beentjes net verkeerd uit en gleed de bal ongelukkig net naast in 

plaats van in het lege doel. Verder gebeurde er niet veel meer, maar het positieve van de 2e helft is dat we geen 

enkele kans meer weggegeven hebben. Helaas zat het geluk niet mee in die fase. 

  



Voorbeschouwing S.V. Nieuwleusen uit tegen VV Pelikaan S 

Als nieuwkomer in de noordelijke tweede klasse beleeft S.V. Nieuwleusen een moeilijke openingsfase van het 

seizoen. Afgelopen weekend verloor de ploeg van trainer David Leeuw op eigen veld van DZOH. Zaterdag 

mogen de oranjehemden de wei weer in om te strijden voor een beter resultaat, maar punten sprokkelen bij VV 

Pelikaan S zal nog niet meevallen. De ploeg uit Oostwold voert de ranglijst aan. 

Voor een ploeg als S.V. Nieuwleusen die nog in het seizoen moet groeien, komt een uitwedstrijd tegen de 

koploper misschien niet per se gelegen. Anderzijds hebben de oranjehemden bij voorbaat weinig te verliezen en 

kan juist dit ook een wedstrijd zijn die een ommekeer teweeg brengt. Het is maar welke draai er aan gegeven 

wordt. Het wordt hoe dan ook een flinke rit voor de Nieuwleusense selectie en aanhang naar Noordoost-

Groningen. De reis terug zou een stuk aangenamer zijn met een mooi resultaat in de pocket. 

VV Pelikaan S is een relatief kleine club uit Oostwold met slechts drie seniorenteams en een handvol 

jeugdploegen, maar het eerste elftal is de laatste jaren aan een enorme opmars bezig. In het voorjaar van 2014 

voetbalden de Groningers nog in de vijfde klasse, maar drie promoties achter elkaar zorgden ervoor dat de club 

vorig seizoen in de tweede klasse mocht debuteren. Begin juni van dit jaar was Pelikaan S opnieuw dicht bij 

promotie. Na een tweede plek in de reguliere competitie haalde de ploeg de finale van de nacompetitie. Daarin 

bleek Noordscheschut een maatje te groot. 

Omdat Pelikaan S vorig seizoen al zo dicht bij promotie naar de eerste klasse was én omdat de club zich 

afgelopen zomer opnieuw flink versterkt heeft, lijkt deze ploeg dit seizoen de gedoodverfde kandidaat voor het 

kampioenschap. Een status die het team van trainer Kurt Elshot (oud-prof bij FC Groningen en NAC Breda) tot 

nu toe waar weet te maken. Pelikaan S won tot nu toe alle wedstrijden en staat dus bovenaan. 

S.V. Nieuwleusen wacht zaterdag dus een hele uitdaging. Wie weet kunnen David Leeuw en zijn mannen voor 

een mooie stunt zorgen. Het duel op sportpark De Gaveborg begint om 15:00 uur. Scheidsrechter is. 

 

Voorbeschouwing  Pelikaan S neemt het op tegen SV Nieuwleusen 

OOSTWOLD – Op zaterdagmiddag staat wederom een thuiswedstrijd gepland voor de koploper in 2J tegen 

nummer elf SV Nieuwleusen. 

Via de nacompetitie wist Nieuwleusen de tweede klasse te bereiken, terecht want het hele vorige seizoen was 

deze ploeg bovenin de ranglijst te vinden. Het nieuwe seizoen gaat nog niet zoals gehoopt, met 1 winstpartij 

(thuis tegen Groen Geel) uit vier wedstrijden werden drie puntjes bijeen gesprokkeld. Natuurlijk wil men graag 

naar boven kijken maar daar is de tegenstander misschien niet de ideale sparringpartner voor. De koploper is in 

erg goede doen en zal daar tegen SV Nieuwleusen een positief gevolg aan willen geven. 

Zoals vermeld is Pelikaan S koploper in 2J met een maximale score uit 4 wedstrijden. Met nog een paar 

geblesseerde basisspelers op de bank hoeven de mannen van John de Hoop nog niemand te vrezen. Elke speler 

voert keurig zijn taak uit en er wordt er flink gescoord door veel verschillende spelers. Was men vorig seizoen 

afhankelijker van bepaalde spelers (Freddy de Grooth en Martijn Drent). Nu laten diverse spelers zien een 

goaltje mee te kunnen pikken. 

Vorige week werd met 5-0 gewonnen van FC Meppel, waar de uitslag veel hoger uit had kunnen (moeten) 

vallen. Door zaterdag SV Nieuwleusen aan de zegekar proberen te binden zal de koppositie in 2J verstevigd 

worden en geeft dit nog meer vertrouwen om de tot nu toe opgebouwde zegereeks uit te breiden. De wedstrijd 

begint om 15.00 uur op het mooie sportpark de Gaveborgh in Oostwold. 

 

 

  



 

Geflatteerd verlies voor S.V. Nieuwleusen 1 

Zaterdag 21 oktober moest S.V. Nieuwleusen afreizen naar Oostwold (gemeente Leek). Hier trad S.V. 

Nieuwleusen aan tegen de ongeslagen koploper van de 2e klasse Pelikaan S. Op voorhand dus een lastige 

middag. Helaas moest S.V. Nieuwleusen deze middag ook het onderspit delven en ging huiswaarts met een 3-0 

verlies. 

In de eerste helft zeer attractief voetbal van beide ploegen. De zeer beweeglijke buitenspelers van de Pelikaan 

maakten het de verdedigers van S.V. Nieuwleusen in de begin fase knap lastig maar S.V. Nieuwleusen hield 

knap stand. Gedurende de eerste helft was ook S.V. Nieuwleusen zeker niet de mindere ploeg en kreeg de betere 

mogelijkheden om op voorsprong te komen. De inzetten van Saake Malestein en Tom Vasse troffen echter geen 

doel. De Pelikaan bleef bij de snelle counters echter zeer gevaarlijk maar de thee werd gezocht met een 0-0 stand 

op het scorebord. 

Na 10 minuten in de tweede helft zag scheidsrechter Jager een overtreding in het 16 meter gebied van S.V. 

Nieuwleusen en gaf een strafschop aan Pelikaan. Deze werd knap gestopt door Timo Muller. 

Toch nam Pelikaan in de 57e minuut de leiding door een kopbal van aanvoerder Holband. S.V. Nieuwleusen 

bleef echter goed mee voetballen en creëerde zelf ook de nodige kansen, helaas stond de paal de inzet van Saake 

Malestein in de weg. In de slot minuten wist Pelikaan nog 2 keer het net te vinden en liepen nog uit naar een 

geflatteerde 3-0 eindstand. 

Deze middag moet de S.V. Nieuwleusen 1 moed geven voor de wedstrijd van komende zaterdag in en tegen 

Klazienaveen. 

  



Nieuwe clubhuis wind- en waterdicht 
  

Begin oktober heeft Aluvo het glas en de puien 

voor het nieuwe clubgebouw geleverd en 

geplaatst. Vervolgens heeft Beltman Woodworks 

de dakgoot, die door vrijwilligers is gemaakt, 

volledig waterdicht gemaakt. Op vrijdag 20 

oktober is het dak geplaatst en daarmee is het 

clubgebouw nu wind- en waterdicht. 

Hiermee breekt een nieuwe fase aan in het 

bouwproces. Vanaf dit moment worden ook de 

werkzaamheden die binnen in het clubgebouw 

moeten worden uitgevoerd, gestart. Eén van de 

eerst volgende stappen is de installatie van de 

vloerverwarming. 

 

 

 

 

Update Clubhuis: Gestart met hellingbaan en terras 

 

De vaart zit er goed in. Onlangs berichtte we via onze website dat het clubhuis wind- en 

waterdicht is, inmiddels is men gestart met het uitgraven en plaatsen van de hellingbaan. Door 

deze hellingbaan zal het clubhuis ook toegankelijk zijn voor mindervaliden. Vervolgens zal 

ook het terras geplaatst worden. 
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Voorbeschouwing S.V. Nieuwleusen uit tegen FC Klazienaveen 

Afgelopen zaterdag deed het eerste elftal van S.V. Nieuwleusen zichzelf tekort door te verliezen bij koploper 

Pelikaan S. In een duel dat vooraf als moeilijk werd bestempeld, kregen de oranjehemden kansen genoeg om met 

een mooi resultaat thuis te komen. Dat lukte niet, dus dan moet het aankomend weekend maar gebeuren. De 

Nieuwleusenaren spelen dan uit tegen FC Klazienaveen. 

De positieve draai die aan de wedstrijd tegen Pelikaan S gegeven kan worden is dat S.V. Nieuwleusen met name 

in de eerste helft prima mee kon komen met de koploper van deze klasse. Dat zou het nodige vertrouwen moeten 

geven voor de komende duels, want de mannen van trainer David Leeuw kunnen onderhand wel wat punten 

gebruiken. De Nieuwleusenaren zijn afgezakt naar de voorlaatste plaats. Gelukkig staan er nog drie ploegen 

binnen het bereik van één punt. 

FC Klazienaveen is een gloednieuwe vereniging die afgelopen zomer is ontstaan uit een fusie tussen VV 

Klazienaveen en VV Zwartemeer. Beide clubs speelden al op sportpark De Planeet. Het waren met name de 

sponsoren die meer heil zagen in één grote club in Klazienaveen. Op 8 juli speelde FC Klazienaveen haar eerste 

officiële duel, een oefenwedstrijd tegen de profs van FC Emmen. Omdat voorganger VV Klazienaveen vorig 

seizoen ook in deze tweede klasse uitkwam, mocht ook opvolger FC instromen in deze competitie. De Drenten 

verloren de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen van Pelikaan S, maar wonnen daarna vier duels op rij. Dat 

verklaart waarom de ploeg van trainer Casper Goedkoop nu op een mooie tweede plaats staat. 

S.V. Nieuwleusen heeft dus opnieuw een zware uitwedstrijd voor de boeg, maar misschien valt het geluk nu wél 

de kant van de oranjehemden op. Scheidsrechter is Bert Volders uit Bedum en het duel op sportpark De Planeet 

begint om 14:30 uur. Onder de toeschouwers zaterdag zal ook een cameraploeg van RTV Drenthe zijn. Beelden 

van deze wedstrijd worden zondagavond uitgezonden op RTV Drenthe in het programma ‘Onze Club’. 

 

  



 

Forse nederlaag S.V. Nieuwleusen 

Zaterdag 28 oktober moest de 

hoofdmacht van S.V. Nieuwleusen 

aantreden in en tegen Klazienaveen. 

Na negentig minuten stond er een 6-

1 uitslag op het scorebord. Alle 

doelpunten werden gescoord in de 

laatste 5 minuten van beide helften. 

Een fikse afstraffing, wat resulteerde 

in de laatste plaats op de ranglijst. Dat het krachtsverschil met de gedeelde nummer één zo groot was, zoals uit 

de uitslag doet vermoeden, was met name in de defensie van beide teams te zien. S.V. Nieuwleusen begon sterk 

aan de wedstrijd en zette Klazienaveen de eerste tien minuten onder druk. Tot echt uitgespeelde kansen kwam 

het echter niet. Daarna namen de gastheren het initiatief over en hadden een licht overwicht. Ook zij kwamen 

niet echt tot uitgespeelde kansen. Eénmaal moest Timo Muller handelend optreden na een mooi opgezette aanval 

van Klazienaveen. In de laatste vijf minuten van de eerste helft werd de wedstrijd beslist met maar liefst vier 

doelpunten. Met name Stan Kroeze wist wel raad met het treuzelende optreden van de defensie van S.V. 

Nieuwleusen. Hij strafte het geknoei genadeloos af met twee treffers. Harrie Gerdes wist tussendoor nog een 

strafschop te benutten na een overtreding van Ruben Brinkman en Saake Malestein scoorde uit een hoekschop 

voor S.V. Nieuwleusen. Met de rust stond er dus een stand van 3-1 op het scorebord. De tweede helft was het 

S.V. Nieuwleusen dat vol in de aanval ging. In het eerste half uur na rust waren er enkele kansen voor met name 

Saake Malestein. Hij miste echter doel. Reinier Meijerink kwam deze middag bijna niet in scoringspositie. Hij 

werd bij elk balcontact opgevangen door twee of drie verdedigers, die hem niet in de gelegenheid lieten komen 

om te scoren.  De verdediging van Klazienaveen had zijn huiswerk goed gedaan. Doordat de bal er niet in wilde 

verdween het geloof en kon Klazienaveen in de laatste vijf minuten de score nog verdubbelen: 6-1. Zoals vaker 

gebleken is, in dit nieuwe seizoen in de tweede klasse, is het afstraffen van fouten en slordigheden, S.V. 

Nieuwleusen duur komen te staan. Hopen dat de mannen van David Leeuw de komende periode dit kunnen 

keren en zo uit de degradatiezone kunnen komen.  



Gezellige ledenavond Club van 100 met historisch tintje 
 

Vrijdag 17 november werd de jaarlijkse ledenavond van de 

Club van Honderd gehouden. 

Het officiële gedeelte van de uit 66 leden tellende Club van 

100 stond in het teken van aflossing van de wacht. 

Annelies Westerik-Kooiker volgt Gerrit Jan Visscher op 

als voorzitter van een groep leden die enkele elftallen 

ondersteunen om hun voetbaldoelen te realiseren. De 

financiële ondersteuning van deze club is altijd 

teamgericht. Dit alles onder het motto “Hogerop met eigen 

Talent “. 

Gerrit Jan was 

12,5 jaar 

voorzitter, van de 

door Willem de Weerd, Menno Hoekstra en Hilbert Heuvelman, 

opgerichte club. Gerrit Jan heeft zijn rol altijd met veel plezier vervuld. 

Hij heeft sportieve ups en downs beleefd, maar kijkt tevreden terug. 

Annelies gaat de uitdaging vol vertrouwen aan. Met haar hoopt de Club 

van 100 verdere verjonging in te zetten. 

 

De aanwezige leden gingen akkoord met het jaarverslag 2016-2017 en 

stemden in met de toekomstplannen van het bestuur. Deze plannen zijn 

in grote lijnen hetzelfde als de afgelopen seizoenen: teamondersteuning 

van het 1e, 2e, JO19 1 (A1) en Vrouwen 1. Verder is er al weer 

begonnen met het geven van cijfers voor de titel “speler van het 

seizoen” en ook het “talent van het seizoen” zal weer gekozen worden. 

Na een korte pauze ging freelance sportverslaggever/ presentator Evert 

Jan Pasman in gesprek met Alie Kaal–Bosch en Klaas Schuurman. Dit zijn dochter en zoon van medeoprichters 

en ereleden Evert Bosch en Gerrit Jan Schuurman. Zij namen de aanwezigen, in het kader van het 60-jarig 

bestaan van S.V Nieuwleusen, mee terug naar de beginjaren van onze voetbalclub. Evert voetbalde bij USV en 

wilde een zaterdagafdeling binnen onze zustervereniging oprichten. Gerrit Jan keepte in zijn jeugdjaren ook wel 

eens stiekem op zondag. De plannen voor een eigen zaterdagvoetbalclub werden verder uitgewerkt aan de 

keukentafel aan de De Rollecate / Spoorzone en omgeving, dit met Evert Bosch als grote inspirator. 

Bakkersknecht Bertus Goutbeek was als venter de langs de deur ook spelers vroeg bij de nieuwe club te komen 

voetballeng. Hij verzorgde ook de 1e trainingen in het Staatsbos. Namen van bestuurders Klaas Kouwen (1e 

voorzitter) Hendrik Jan Timmerman, politieman Gerrits, Arend Huzen, Geert Vrieling, Gosse Hoekstra, en 

Theus v.d. Brink kwamen voorbij. Voetballen achter de BAM, aan de Paltheweg en in het Noorderpark. Er 

werden verhalen verteld over het clubhuis van Henk Hoogenboom, de theekannen ophalen bij mevrouw 

Goutbeek. Alie en Klaas vertelden trots over hun kinderen en kleinkinderen die volop betrokken zijn bij hun 

club. 

Deze verhalen zorgden voor grote enthousiasme bij de aanwezigen. In een rondgang vertelde iedereen over zijn 

of haar 1e herinneringen aan S.V. Nieuwleusen. Zo 

kwamen wij erachter dat de bestuurslid Gerrit 

Klompjan spelers met zijn auto meenam naar de 

trainingen uit de Tolhuis- en Hooilanden. Gosse 

Hoekstra en Wim Ruinemans vertelden over het 

stratenvoetbal in Het Hooiland voor 1 augustus 1957 

en wedstrijden op zaterdagavond tussen De 

Molenmeppers, Molenbuurt en Oudleusen. Verder 

kwamen er veel leuke anekdotes voorbij. Kortom een 

boeiende avond, die afgesloten werd met een 

gezellig nazitten aan de bar bij Alie en Johan de 

Weerd. 

Namens de Club van 100 iedereen bedankt. 
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Gevoelige nederlaag S.V. Nieuwleusen 

In een rommelige thuiswedstrijd verloor S.V. 

Nieuwleusen op het sportpark ’t Klaverblad met 1-3 van 

vv Drenthina uit Emmen. Reinier Meijerink scoorde het 

enige doelpunt voor de thuisploeg. Door deze gevoelige 

nederlaag blijft S.V. Nieuwleusen laatste in de 2e klasse 

J. Noord. Helaas zonder haar geblesseerde aanvoerder 

Mark de Weerd, maar vol goede moed begon S.V. 

Nieuwleusen aan de wedstrijd. Drenthina, dat het vorige 

seizoen nog in de 1e klasse uitkwam, voetbalde over de 

hele wedstrijd gezien beter dan de oranjehemden. Toch 

kwamen er in het begin van de wedstrijd wel wat kansen voor S.V. Nieuwleusen. Saake Malestein had in de 18e 

minuut de 1-0 op zijn schoen. Hij brak uit over links en kwam alleen voor de doelman, zijn schot ging echter 

naast. Net toen de supporters een beetje hoop kregen sloeg vv Drenthina genadeloos toe. Eerst was het Kees 

Plaatje die in de 34e minuut over rechts iedereen zijn hielen liet zien. Hij schoot de bal in de korte hoek achter 

Timo Muller. Vijf minuten later kopte Ruben Kemperink de 0-2 binnen uit een corner. Dit was ook de ruststand. 

Direct na rust bracht, de voor Hendrik Jan van den Berg ingevallen, Justin Beentjes de bal voor het doel zodat 

Reinier Meijerink bij de eerste paal binnen kon tikken: 1-2. Er kwam weer hoop in de Nieuwleusener harten. Dit 

werd echter al snel de kop ingedrukt door het betere vv Drenthina. Spits Roland Koops scoorde uit een voorzet, 

wederom over rechts, de 1-3. Snel daarna viel spits Reinier Meijerink uit met een bovenbeenblessure. Joran 

Buursema maakte het de doelman van vv Drenthina nog lastig door een vrijtrap in de korte hoek te schieten. Dit 

leverde echter alleen een hoekschop op. Dezelfde Buursema kon even later na een harde tackel met rood 

vertrekken. Hierna ging de wedstrijd uit als een spreekwoordelijke nachtkaars. 

Maar moed verloren al verloren. Volgende week geen competitie voor S.V. Nieuwleusen, tijd om de wonden te 

likken en eventueel een nuttige oefenwedstrijd te spelen. Zaterdag 18 november wederom een thuiswedstrijd 

tegen Groen Geel uit Groningen. Deze ploeg heeft 1 punt meer als S.V. Nieuwleusen dus hopelijk biedt dit kans 

op een broodnodige overwinning. 



 

S.V. Nieuwleusen verliest van Groen Geel 

In de 2e klasse is het voor de S.V. Nieuwleusen aanpoten om punten bijéén te sprokkelen. Afgelopen zaterdag 

was de belangrijke wedstrijd tegen mede-degradatie kandidaat GV Groen Geel uit Groningen. Misschien wel een 

kans om punten te pakken, maar uiteindelijk ging het mis met een geflatteerde 1-5 nederlaag. 

Bij S.V. Nieuwleusen maakte, wegens de vele blessures, de pas 17-jarige en tevens 1e jaars A-junior Stefan van 

Veen zijn debuut in de basis als centrumverdediger. Hij mocht dat centrum samen bemannen met de 36-jarige 

Rob Muller, die door blessures ook de gelederen kwam versterken. Het moet gezegd worden dat Stefan heel 

verdienstelijk debuteerde. De eerste 25 minuten waren beide ploegen heel erg aan elkaar gewaagd en dat leverde 

voor de vele toeschouwers een vermakelijke frisse strijd op. Na die 25 minuten nam Groen Geel toch meer het 

heft in handen, Jos Beek schoot voorlangs en Luuk Jans kopte op de lat. Maar ook S.V. Nieuwleusen was zeer 

dreigend met de actieve Tom Vasse en Justin Beentjes voorin. Na 5 minuten in de tweede helft scoorde Frank 

Oude Avenhuis de Groningers naar een 0-1 voorsprong, toen hij via een corner de bal plots voor zijn voeten 

kreeg en hard uithaalde. Het antwoord van de thuisclub volgde 2 minuten later. Tom Vasse werd wederom 

onreglementair gestuit. De vrije trap van de pas 18-jarige en ook A-speler Ruben van Dijk werd schitterend met 

zijn linkerbeen vanaf rechts ingeschoten. De spanning was even te snijden, maar binnen 20 minuten was het 

gedaan voor de thuisclub. Het was achtereenvolgens Tonnis de Vries die hard uithaalde en Groen Geel weer op 

voorsprong zette en even later was het Ruben Ludwig die een misverstand tussen de broers Muller afstrafte. S.V. 

Nieuwleusen kwam die klap niet meer te boven en het waren Koen Olde Monnikhof en Luuk Jans die de 

geflatteerde 1-5 overwinning op het scorebord toverden. 

Volgende week moet S.V. Nieuwleusen naar Ten Boer om aan te treden tegen Omlandia, om hier te proberen het 

frisse elan van de eerste 25 minuten om te zetten in een hele wedstrijd. 

Pupillen van de week waren de JO13-4 spelers Kyron Buitenhuis en Mark Nijlant 

  



Verslag Groen Geel (site Groen Geel) 

Op sportpark ‘t Klaverblad heeft Groen 

Geel met overtuigende cijfers van 

Nieuwleusen gewonnen. De ploeg van 

Robbie Wentink wist met 1-5 te 

winnen. Met deze overwinning is Groen 

Geel een plek geklommen in de 

ranglijst. 

Met de terugkeer van gelouterde spelers 

als Jos Beek en Johan Molenaar voelde 

Groen Geel zich klaar om de 

degradatiestrijd aan te gaan tegen 

Nieuwleusen. Voorafgaand aan de 

wedstrijd was de sfeer binnen het team daarom ook bijzonder relaxed te noemen. Tijdens de wedstrijdbespreking 

wees trainer Wentink de spelersgroep op het feit dat zij pijn moesten gaan leiden om “het gevoel” van 

onoverwinnelijkheid terug te krijgen. Daarop aansluitend gaf aanvoerder Jeroen Vogel de ploeg mee dat hij bij 

zijn eerste les zwangerschapsgymnastiek heeft geleerd dat je naar de pijn toe moet gaan en niet ervan af. Wisten 

jullie trouwens dat Jeroen vader wordt? Bij dezen. Jos Beek was het met de opmerkingen van Vogel eens: “Ik 

heb in mijn leven genoeg pijn gehad en ik ga vandaag mijn pijngrens weer opzoeken. Echte mannen varen ook 

door de Rode Zee.” Het team was diep onder de indruk van Jos zijn speech en kwam nadien met een duidelijke 

missie het veld op: tres puntos. 

Mede door de hevige regenval en het zware grasveld kwamen beide ploegen nauwelijks aan voetballen toe. De 

lange bal werd veel gehanteerd en het kwam vooral aan op duels pakken. Met individuele acties van onder 

andere Ruben Ludwig en Tonnis de Vries werd Groen Geel een paar keer gevaarlijk. Daarnaast wist Groen Geel 

aardig gevaarlijk te worden met de ingestuurde corners. Lars Jellinek stak met kop en schouders boven de rest 

uit, maar kon de bal niet langs in het doel krijgen. Lars: “De enige reden waarom mensen denken dat ik kan 

koppen is, omdat ik zo lang ben. De waarheid is echter dat ik helemaal niet kan koppen. Ik ben gewoon lang. 

Meer niet.” Rond de 35e minuut kreeg Luuk Jans a.k.a. Ludo de grootste kans in de eerste helft. Een goede 

voorzet vanaf rechts belandde via zijn schouder op de paal. Aan de andere kant was Nieuwleusen ook gevaarlijk, 

maar ging het niet goed met de kansen om. 

Na rust 

In de tweede helft brak Frank Oude Avenhuis de wedstrijd open. Na een afgeslagen corner kwam de bal in zijn 

voeten terecht. Ondanks de vele gedachten die door hem heen gingen schoot Frank met een mooie schuiver de 

bal in het dak van het doel, 0-1. Frank: “Op het moment dat ik de bal aannam kreeg ik een déjà vu. Ik moest 

terugdenken aan de uitwedstrijd tegen NEC Delfzijl. Toen kwam ik in precies dezelfde situatie terecht, maar 

schoot ik de bal op de lat. Daarom ben ik blij dat ik in de vorm van een doelpunt mijn steentje kon bijdragen.” 

Groen Geel zat na het doelpunt op rozen, maar stond een paar minuten later weer met beide benen op de grond. 

Nieuwleusen kreeg rondom het zestienmetergebied een vrije trap. Met een fraaie trap schoot een speler van 

Nieuwleusen de bal in de lange hoek, 1-1. Nick Sturkenboom keek zijn ogen uit: “Zo wilde ik hem tegen NEC 

Delfzijl er ook in schieten.” Groen Geel was door de gelijkmaker een paar minuten aangeslagen, maar kwam 

door Tonnis wederom op voorsprong. Met een crossbal bereikte Ludo Tonnis de Vries aan de rechterkant en na 

een prachtige solo schoot de buitenspeler de bal onberispelijk in de korte hoek, 1-2. Kort daarna scoorde Ruben 

Ludwig de 1-3. Met een lange bal werd de robuuste krijger de diepte ingestuurd en kon hij de bal, mede door 

miscommunicatie tussen de keeper en een verdediger, in open doel binnenschieten. De wedstrijd leek beslist, 

maar Groen Geel drukte door. Via de rechterkant gaf Ludo een uitstekende voorzet op de steeds meer in vorm 

rakende Koen Olde Monnikhof. Door de strakke voorzet hoefde Koen de bal enkel richting te geven en met zijn 

chocoladebeen schoof hij de bal in het doel, 1-4. Het slotakkoord was voor Ludo. Na een fraaie steekpass van 

Tonnis schoot hij de bal via een tegenstander in het doel, 1-5. Na afloop van de wedstrijd was Ludo erg blij met 

zijn doelpunt. Ludo: “Mooi dat hard werken daadwerkelijk loont.” 

Na afloop van de wedstrijd vierde de ploeg van Robbie Wentink de overwinning uitbundig en met een 

ingeplande teamavond smaakten de biertjes toch wel extra lekker. Volgende week staat de wedstrijd tegen 

Bedum op het programma en met de goede sfeer die binnen het team hangt verwacht ik volgende week weer 

vuurwerk! 



 

David Leeuw verlengt contract bij S.V. Nieuwleusen 

 

David Leeuw is ook het seizoen 2018-2019 de hoofdtrainer van S.V. 

Nieuwleusen. De voetbaltechnische commissie van S.V. Nieuwleusen en de 

hoofdtrainer hebben besloten om het lopende contract met één jaar te 

verlengen. Beiden geven aan veel vertrouwen te hebben in de verdere 

samenwerking, die tussen de trainer, spelers en club als zeer positief wordt 

ervaren. 

De 35-jarige ambitieuze trainer uit Nieuwleusen is op dit moment bezig aan 

zijn 3e seizoen bij de voetbalvereniging. 

 

 

Goed verlopen ledenvergadering 
Op 23 november jongstleden vond de 

najaarsledenvergadering  van S.V. Nieuwleusen 

plaats. Ruim 40 leden hebben deze editie van de 

ledenvergadering bijgewoond. De 

ledenvergadering is zonder problemen verlopen. 

Tijdens de ledenvergadering werd het nieuws 

bekend gemaakt dat het contract met hoofdtrainer 

David Leeuw met 1 jaar is verlengd. 

De voorzitters van de verschillende 

bestuursgroepen namen de leden mee in de 

diverse opmerkelijke gebeurtenissen binnen hun 

bestuursgroep van het afgelopen seizoen. Zoals bij 

Marketing en Communicatie, de lancering van de 

website, het nieuwe sportlink pakket, bij Voetbal 

Zaken werd de promotie onder andere genoemd 

en bij Facilitaire Zaken werd bijvoorbeeld 

gesproken over de opvolging binnen de 

kantinecommissie.  Dit en nog veel meer viel ook 

te lezen in het jaarverslag welke voorafgaand aan 

de ledenvergadering ter inzage heeft gelegen. 

De financiële jaarcijfers lieten een prachtig 

positief resultaat zien. Natuurlijk werd er ook wat over het nieuwe clubhuis verteld. Menno Hoekstra vertelde 

over het begin tot de huidige staat van de bouw van het nieuwe clubhuis aan de hand van enkele foto’s. 

Daarnaast vertelde hij ook iets over wat er nog aanstaat te komen, zoals het storten van beton voor de tribune en 

het terras. Over het binnenwerk vertelde hij dat de vloerverwarming inmiddels gelegd is. Hendrik Jan Huzen 

vertelde de aanwezigen over de inrichting. De stoelen en barkrukken zijn inmiddels besteld, en er waren ook 

enkele voorbeelden te zien van materialen die gebruikt kunnen gaan worden voor het binnenwerk. 

Er werd de vraag gesteld of er ideeën zijn voor het huidige clubhuis. Waarbij in de vorige vergadering ook al is 

aangegeven dat er al wel ideeën zijn, maar de opties zijn puur afhankelijk van of en wat de financiële 

mogelijkheden zijn na de realisatie van het nieuwe clubhuis. Een andere vraag ging over de oplevering van het 

nieuwe clubhuis. Het antwoord hierop was volgend voorjaar, maar een exacte datum of maand kon nog niet 

worden aangegeven. De reden was dat we het goed willen hebben en dat ten koste gaat aan het vast houden aan 

een bepaalde opleverdatum. 



S.V. Nieuwleusen zoekt vrijwilligers! Iets voor jou? 

 

V.l.n.r.: Kars Odink, Klaas Kreule, Wim van Dijk, Laura Krul, Hendrik 

Jan Huzen, Erna Westerik, Herman Vrieling, Geesje Tempelman, Erwin 

Van Leussen, Nathalie Mijnheer, Ronni Schuurman, Elsbeth Lenderink, 

Dinant Bollemaat, Gerrit Evenboer, Eef de Weerd, Annelies Kooiker, 

Manon Klomp, Christiaan Leeuwenkuijl, Ciska Beltman, Ernst Bollemaat 

en Herman van den Berg 

Wij benadrukken dat je na het aanmelden nog nergens aan vast zit. Wij 

nemen eerst contact met jou op en gaan graag met je in gesprek. Daarna 

beslis je of je de functie wilt vervullen. 

 

 

 

Voorbeschouwing S.V. Nieuwleusen uit tegen VV Omlandia 

Na het teleurstellende resultaat van afgelopen week op eigen veld tegen Groen Geel heeft S.V. Nieuwleusen 

precies een week de tijd om de wonden te likken en de focus te verplaatsen naar aanstaande zaterdag. Dan gaat 

de formatie van trainer David Leeuw op bezoek bij VV Omlandia. Dat een positief resultaat voor de 

oranjehemden om meerdere redenen bijzonder welkom zou zijn, behoeft natuurlijk weinig uitleg.  

Natuurlijk was de 1-5 nederlaag tegen Groen Geel behoorlijk geflatteerd, maar daar kochten de Nieuwleusenaren 

na afloop niets voor. Het gat met de overige teams op de ranglijst is groter geworden, dus zullen de 

oranjehemden zelf ook een keer punten moeten gaan pakken. Wellicht dat de terugkeer van routinier Rob Muller 

het elftal weer wat meer vertrouwen en sturing kan geven. 

VV Omlandia komt uit Ten Boer, een dorpje dat ongeveer 10 kilometer boven Groningen ligt. De club is 

opgericht in 1951. VV Omlandia speelde de afgelopen vier seizoenen in de eerste klasse, maar degradeerde 

afgelopen jaargang via de nacompetitie. Be Quick Dokkum was over twee duels te sterk. Dit seizoen speelt de 

formatie van trainer Freddy Strating vooralsnog in de middenmoot. De Groningers wonnen vier duels en 

verloren er net zo veel. 

S.V. Nieuwleusen heeft zaterdag in elk geval een lange reis voor de boeg en zeer waarschijnlijk ook een lastige 

wedstrijd. Misschien dat het geluk nou eens de kant van de oranjehemden kiest. Het duel op het sportpark in Ten 

Boer begint om 14:30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Albert-Jan Benjamins uit Emmen. 

http://www.svnieuwleusen.nl/vacaturepagina/


 

 

S.V. Nieuwleusen verliest van stoere Groningers 

Ondanks vele blessures vertrok S.V.Nieuwleusen vol goede moed naar het Groningse Ten Boer. Al snel werd het 

weer duidelijk dat het roer om moet en er mannelijkheid, karakter en strijdlust verwacht wordt in de Noordelijke 

2e klasse. Bij de eerste de beste corner in de 4e minuut scoorde vv Omlandia via Jan Oosterbeek met een rake 

kopbal de 1-0 en S.V. Nieuwleusen liep direct achter de feiten aan. 

Het moet gezegd worden dat S.V. Nieuwleusen zich, na die vroege goal, prima herstelde. Trainer David Leeuw 

gaf aan dat zijn team moest inzakken, zodat Omlandia het spel moest maken. Dit was de club uit Ten Boer 

duidelijk niet gewend en hierdoor werd S.V Nieuwleusen gevaarlijk via de counter. Dit was met de snelle spitsen 

Tom Vasse en Rémon Scheper de juiste tactiek. S.V. Nieuwleusen bleef het vervolg van de 1e helft prima in het 

gekozen tactische concept voetballen. Tot in de laatste minuut voor rust, toen diverse persoonlijke fouten werd 

afgestraft en notabene rechtsback Ruben Meier voor de thuisclub kon scoren. Met een pijnlijke 2-0 op het 

scorebord brak de rust aan. 

Na de thee probeerde S.V. Nieuwleusen het nog wel, maar na de 3-0 van Jeroen Haan in de 55e minuut was het 

gebeurd met de koopman. De linies sloten niet meer en Omlandia kon naar hartenlust voetballen. Rémon 

Scheper, Tom Vasse en de ingevallen Justin Beentjes probeerden het nog wel maar alleen Rémon Scheper lukte 

het om te scoren. De thuisclub behaalde een te gemakkelijke 6-1 overwinning. 

Wederom werd duidelijk dat 2J geen gemakkelijk klasse is. Er wordt in deze klasse meer teamdiscipline en 

volwassenheid verwacht. A.s. zaterdag 2 december gelukkig weer een nieuwe kans. S.V. Nieuwleusen speelt dan 

om 14.30 uur thuis tegen Bedum, de club waar Arjan Robben ooit begon. 

  



Bijzonder trainersduo voor pupillen S.V. Nieuwleusen 
 

De jongens van Jeugd Onder de negen jaar (JO9-3) en 

de meisjes van Jeugd Onder de elf jaar (JO11-7M) 

hebben vrijdagavond 17 november een bijzondere 

training gekregen. De jongens en meisjes van S.V. 

Nieuwleusen werden getraind door Bert van Lingen 

en Vera Pauw. Pauw is de grondlegger van het 

vrouwenvoetbal in Nederland. Ze speelde zelf voor 

Oranje en was bondscoach van het Nederlands elftal 

en van Zuid-Afrika. 

 

Haar partner Bert van Lingen was assistent-trainer 

van Rinus Michels toen Nederland in 1988 Europees 

kampioen werd met coryfeeën als Marco van Basten 

en Ruud Gullit. 

 

Daarna ging hij verder als assistent-trainer van Dick Advocaat. Samen hebben ze onder anderen gewerkt voor 

het Nederlands elftal, Glasgow Rangers en in Rusland. Van Lingen en Pauw wonen sinds enkele jaren in 

Nieuwleusen. Ze vonden het erg leuk om de pupillen van S.V. Nieuwleusen een training te geven. “Werken met 

de jeugd blijft het allerleukste wat er is”, aldus Pauw. 

 

 

https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2017/11/foto-2.jpg
https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2017/11/foto3.jpg
https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2017/11/foto-1.jpg


S.V. Nieuwleusen JO13-4 ongeslagen kampioen. 
 

Zaterdag 9 december werd er  werd er onder Siberische omstandigheden de kampioenswedstrijd gepeeld van 

S.V. Nieuwleusen JO13-4 tegen SVI. 

Na een slappe start waarin we al gauw een strafschop tegen kregen, waren we de 

keeper dankbaar dat hij de bal tegen de paal keek. Na 

deze waarschuwing ging de rem eraf en al gauw was er een comfortabele 3-

0 voorsprong.  In de 2e helft was de spanning verdwenen en liep de score uiteindelijk op 

naar 7-1. Een prima teamprestatie, een goede mix van diverse talenten die 

door een goede samenwerking in de gaten hebben dat je voetbal als team moet 

spelen. Samen met de individuele klasse die aanwezig is zijn we niet meer te achterhalen in deze najaarsreeks. 

Dit in een competitie waar 4 teams erg aan elkaar gewaagd waren en de onderlinge uitslagen uiteindelijk de door

slag gaven. Ook de vele trainingsuren die door Corina en Stefan zijn doorgebracht met 

dit team hebben aan dit succes bijgedragen. 

  

 

Staand vlnr : Koen Smeenk,  Jessy  Witpaard, Sem Eike

lboom, Ruben Paasman, 

Merijn Roskam, Corina Wierbos(trainster), Han Velthui

s, Joost van Duren, Ben 

Eikelboom(leider), Maiko Kasper. 

Zittend vlnr : Daan Wierbos, Justen Veijer, Daan Ruiten

berg, Kyron 

Bovenhuis, Jesse Brouwer, Mark Nijlant. 

Op de foto ontbreekt trainer Stefan van Veen. 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeschouwing S.V. Nieuwleusen thuis tegen SV Bedum 

Aan de reeks tegenvallende resultaten kon het eerste elftal van S.V. Nieuwleusen ook afgelopen week geen einde 

maken. De mannen van trainer David Leeuw blijven na de 6-1 nederlaag tegen VV Omlandia onderaan staan in 

de tweede klasse J. Toch zit er voor de oranjehemden niet veel anders op dan maar weer frisse moed te 

verzamelen voor aankomende zaterdag, als de thuiswedstrijd tegen VV Bedum op het programma staat. 

Hoewel de Nieuwleusenaren best wel het nodige talent aan boord hebben, wordt er in deze klasse blijkbaar wat 

meer gevraagd. De waslijst met blessures van veelal belangrijke spelers helpt natuurlijk ook niet mee. In de 

winterstop stroomt de ziekenboeg waarschijnlijk weer een beetje leeg, tot die tijd moeten de mannen van Leeuw 

het beste er maar van zien te maken. Misschien dat er toch nog wat broodnodige punten gesprokkeld kunnen 

worden. 

SV Bedum is opgericht op 1 juli 2013 en is ontstaan uit een fusie tussen zondagclub VV Bedum en zaterdagclub 

CVVB. Bij VV Bedum heeft Arjen Robben zijn eerste stappen op een voetbalveld gezet, alvorens hij als C-

junior werd opgepikt door FC Groningen. Dit seizoen draait SV Bedum heel behoorlijk. Met 17 punten uit 9 

wedstrijden staat het team van trainer Remy van der Wal op een keurige derde plek. 

S.V. Nieuwleusen zit in de hoek waar de klappen vallen. Tijd voor een ommekeer, misschien lukt dat zaterdag 

wel. Het duel op sportpark Het Klaverblad begint om 14:30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Richard 

Groenewegen uit Delfzijl. 

  

https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2017/12/JO13-4-kampioen.jpg


 

S.V. Nieuwleusen krijgt te weinig tegen S.V. Bedum 

Zaterdag 2 december nam S.V. Nieuwleusen het op tegen nummer drie op de ranglijst S.V. Bedum uit 

Groningen. Helaas voor de thuisploeg stond men na ruim negentig minuten met lege handen, maar gezien het 

jeugdige karakter van de thuisploeg kon men na afloop spreken van een ‘nederlaag met perspectief’.  

Na een ruststand van 0-1 was de eindstand uiteindelijk 1-2 in het voordeel van de gasten uit Bedum.S.V. 

Nieuwleusen, dat dit seizoen te maken heeft met veel blessureleed, startte vandaag met Roy Bollemaat in de 

basis. Hij vormde samen met de andere junior, Stefan van Veen, het centrale verdedigingsduo. Beide jongelingen 

lieten een degelijke indruk achter en lieten zien dat de jeugd van S.V.  Nieuwleusen (op termijn) veel te bieden 

heeft. 

De ploeg van David Leeuw ging voortvarend van start en forceerde in de eerste minuten meteen een hoekschop. 

Hierna was het vooral S.V. Bedum dat veelvuldig de aanval zocht. De thuisploeg speelde compact en met veel 

discipline en voorkwam dat het balbezit van de gasten daadwerkelijk gevaar en doelrijpe kansen opleverde. Via 

de spitsen Tom Vasse en Rémon Scheper probeerden de Nieuwleusenaren af en toe wat terug te doen, maar de 

Groningse verdedigers en doelman reageerden adequaat. 

S.V. Bedum hield het initiatief, maar zowel de verdediging van S.V. Nieuwleusen als doelman Timo Muller 

hielden stand. Op slag van rust was het dan toch S.V. Bedum dat via hun rechterspits gevaarlijk werd en op, voor 

de thuisploeg, ongelukkige wijze de 0-1 ruststand bepaalde. 

Na rust bleef het lang 0-1 en bleef het thuispubliek hoop koesteren op een gelijkspel of misschien zelfs meer. Na 

het inbrengen van Justin Beentjes en de A-junioren Thomas Huzen en Machiel Pluim werd meer en meer de 

aanval gezocht. Nadat de ploeg uit Nieuwleusen aantal gevaarlijk werd uit een hoekschop was het uiteindelijk 

Tom Vasse die de gelijkmaker liet aantekenen. Uit de kluts kwam de bal voor de voeten van Tom en hij liet deze 

buitenkans in de 85e minuut niet onbenut en schoot de 1-1 koelbloedig binnen. 

De supporters van de thuisploeg vierden deze gelijkmaker als een overwinning. Helaas was de vreugde van korte 

duur. Net voordat de blessuretijd in ging waren het de gasten uit Bedum die de 1-2 eindstand op het scorebord 

lieten zetten. Voor de jonge ploeg van trainer David Leeuw een bittere pil. Een punt tegen de 

kampioenskandidaat was zeker verdiend geweest.  



 
 

 



S.V. Nieuwleusen JO15-1 kampioen 1e klasse!!! 

Afgelopen zaterdag 16 december heeft S.V. Nieuwleusen jo 15-1 het felbegeerde kampioenschap in  de 1e klasse 

behaald na een enerverende en zenuwslopende dag. Vanwege de nieuwe indeling van de KNVB, waarbij 

gespeeld wordt in een halve competitie, werd er nu al gestreden voor een heus kampioenschap. Aan het begin 

van de zaterdag stond het team nog twee punten achter koploper Den Ham. Toch lag in en tegen Heino de 

koppositie voor het grijpen. Na een zeer spannende en onrustige wedstrijd verloor Den Ham namelijk zijn 

voorsprong op Nieuwleusen door met 1-0 van de gecombineerde jeugd van Ommen te verliezen. Trainer Jeroen 

Elzinga en leider Hans Brinksma waren hiervan live getuige en konden de spanning van die pot bijna niet aan. 

Ook de jongens uit Den Ham konden de spanning en de druk van het moeten winnen niet aan en gingen 

teleurgesteld weer huiswaarts. Voor hen was het afwachten wat Nieuwleusen zou doen tegen Heino. Alleen bij 

winst op Heino waren de oranjehemden kampioen. 

In de warming up waren de koppies van de spelers van Nieuwleusen wel enigszins gespannen maar er straalde 

ook gedrevenheid en plezier in het spelletje vanaf. Aan de manier waarop keeper Rick van de Ven de ballen uit 

zijn doel ranselde kon de trainer al zien dat het met de vorm van de keeper wel goed zat. Gedurende de eerste 

minuten van de wedstrijd kon je zien dat Nieuwleusen vol voor de winst wilde gaan door Heino vroegtijdig vast 

te zetten en af te jagen. Na ruim een kwartier spelen leverde dat ook de bevrijdende 0-1 op. Jille Brinksma, 

normaliter de goalgetter van het team, gaf, na een geslaagde individuele actie, de bal keurig mee aan 

rasdribbelaar Thomas Koobs. Na een fantastische aanname schoot Thomas de bal beheerst langs de keeper en 

tekende zo voor de 0-1. Kampioenskoers gevonden!!! Na deze treffer werd het spel van Nieuwleusen wat 

onnauwkeuriger. Laagvlieger Heino kon zelfs enkele malen gevaar stichtten in de defensie van Nieuwleusen. 

Het sterk spelende centrale duo Maurits van Veen en Nemo Hekkert blustte de brandjes echter vakkundig en 

werden daarbij goed bijgestaan door de backs Jesse Marsman en Luuk Westerman, die zich prima verweerden 

tegen de aanvallers van Heino. Heino speelde met vier middenvelders en omdat ook Nieuwleusen met vier 

middenvelders zijn wedstrijden speelt betekende dit dat het behoorlijk druk was op het middenveld. 

Controlerende middenvelder Sander Bollemaat heerste in deze drukte en wist de bal regelmatig bij de goede 

medespeler te krijgen. Ook Melle Vrieling en Mathijs Krul speelden een prima pot waarbij ze regelmatig de bal 

afpakten van de tegenstander en  een goede voortzetting hadden richting aanvallers. Tot doelpunten leidde dat 

niet meer in de eerste helft en zo ging het elftal met de 0-1 voorsprong aan de thee. 

In de rust moesten er nog wel even de puntjes op de i gezet worden. Trainer Jeroen Elzinga was nog niet geheel 

tevreden en zou graag zien dat in de tweede helft de voorsprong uitgebouwd zou worden. Met de fysiek sterke en 

snelle rechtsback Hidde Hazemeier als invaller begon Nieuwleusen aan het tweede bedrijf. Heino had voor rust 

op de tenen moeten lopen om Nieuwleusen bij te kunnen benen en de energie was aardig op bij de spelers van 

Heino. Na een goedgenomen vrije trap van Jille Brinksma kon Thomas Koobs de 0-2 op het scorebord schieten. 

Aangemoedigd door de vele meegereisde ouders en opa’s en oma’s gingen de spelers op zoek naar meer. Het 

was Tieme Brinksma die na aangeven van aanvoerder Thomas Koobs tekende voor de 0-3 eindstand. Leider 

Robin Hoogenkamp sprong een gat in de lucht; nu is het kampioenschap toch echt wel binnen!!! Nieuwkomer bij 

Nieuwleusen, Mylan de Waal, kon deze wedstrijd helaas niet spelen vanwege een blessure, maar heeft door zijn 

eerdere optredens natuurlijk ook bijgedragen aan dit kampioenschap. Net als alle andere spelers en begeleiding 

was hij dolblij dat aan het eind van deze zaterdag. 

S.V. Nieuwleusen JO15-1 stond bovenaan 

de ranglijst en het kampioenschap kon 

gevierd worden. Hiermee was een zinsnede 

uit het lied “Groen al Gras” van Acda en de 

Munnik, waarmee de trainer de spelers 

regelmatig gemotiveerd heeft, waarheid 

geworden: Zaterdag is de mooiste dag van 

de week!!! 

Achter vlnr : Jeroen Elzinga trainer/coach, 

Sander Bollemaat, Maurits van Veen, 

Hidde Hazemeijer, Luuk Westerman, 

Robin Hoogenkamp leider, Thomas Koobs, 

Hans Brinksma leider. 

Voor vlnr : Mathijs Krul, Tieme Brinksma, 

Jesse Marsman, Rik van de Ven, Nemo Hekkert,  Melle Vrieling, Mylan de Waal, Jille Brinksma. 



Aluvo snertloop levert € 600,– op voor nieuwe clubhuis 

Een kleine 200 sportieve hardlopers en wandelaars uit Nieuwleusen 

en de regio hebben zaterdag 6 januari 2018 deelgenomen de Aluvo 

snertloop. De kundige organisatie hiervan werd verzorgd door de Bos 

Bedden Loopgroep AG ‘85 en de uitvoering werd geregeld door de 

supportersvereniging van S.V. Nieuwleusen. De 

Supportersvereniging verzorgde ook de snert die de deelnemers aan 

de wedstrijdloop na afloop kregen aangeboden. De Aluvo snertloop 

heeft netto het mooie bedrag van € 600,— opgeleverd. 

Dat bedrag komt dit jaar ten goede aan het nieuwe in aanbouw zijnde 

clubhuis van S.V. Nieuwleusen. 

 

 

 

 

 

 

 

Oliebollentoernooi Union S.V. en S.V. Nieuwleusen zeer geslaagd 

Vrijdag 29 december vond wederom het jaarlijkse zaalvoetbal oliebollentoernooi in sporthal De Schakel plaatst. 

De organiserende voetbalverenigingen en Union S.V. en S.V. Nieuwleusen kijken terug op een zeer geslaagde 

dag. Aan het toernooi werd door 24 teams deelgenomen, wat ook het maximum is. Na mooie wedstrijden in de 

poules hebben de Tempotikkers hun naam hoog gehouden. Zij wonnen in de finale met 4-2 van Gebo Tours. Het 

toernooi werd in het clubhuis van S.V. Nieuwleusen gezellig afgesloten met muziek van de mannen van R&D 

DJ. 

Graag tot volgend jaar! 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

S.V. Nieuwleusen wint oefenwedstrijd van Olympia’28 

S.V. Nieuwleusen heeft zaterdag 13 januari de oefenwedstrijd in Hasselt, tegen middenmoter Olympia uit de 3e 

klasse, met 2-3 gewonnen. De thuisclub kwam in de 1e helft op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Ceran 

Lau. Dit was ook de ruststand. 

In de 2e helft kwamen de oranjehemden op een 1-3 voorsprong door doelpunten van Anne Jan Broek, Rémon 

Scheper en Reinier Meijerink. Wesley Pesman bracht de eindstand op 2-3. A.s. zaterdag 20 januari om 14.30 uur 

speelt S.V. Nieuwleusen een oefenwedstrijd in Wapenveld tegen W.Z.C. 

 

4-2 van Gebo Tours. Het toernooi werd in het clubhuis van S.V. Nieuwleusen gezellig afgesloten met muziek 

van de mannen van R&D DJ. 

Graag tot volgend jaar! 

 



 

 

Kampioenschap S.V. Nieuwleusen JO15-4 

S.V. Nieuwleusen JO-4 is kampioen geworden van de najaar reeks. Uit 11 wedstrijden werden 27 punten 

behaald, 9 wedstrijden werden er gewonnen en slechts 2 verloren 

Op de foto: Achter vlnr: Wim van Dijk(sponsor), Bart Hoeflaak(leider), Bjorn Herssevoort, Mart Eikelboom, 

Stan  Buitenhuis, Thijmen van Dijk, Pieter Oostindien, Milan Bredewold, Niels Timmerman, Jillis Brasjen, Ben 

Eikelboom( trainer). 

Voor vlnr: Arvid Bekedam, Bram  Hoeflaak, Ian Beldman, Tijs Wirtz, Jesse van Wilgen, Michael ter Wee. 

 

  



Voorbeschouwing S.V. Nieuwleusen uit tegen FC Meppel 

Na een winterstop van zes weken hervat het eerste elftal van S.V. Nieuwleusen aankomende zaterdag de 

competitie weer. Op het programma staat direct een hele belangrijke wedstrijd. De oranjehemden gaan als rode 

lantaarndrager op bezoek bij nummer voorlaatst en dat is FC Meppel. Het verschil tussen beide teams bedraagt 

drie punten. 

Zoals bekend draaide S.V. Nieuwleusen een hele moeizame najaarsreeks, maar tijdens de laatste twee duels voor 

het kerstreces leek er toch iets van een opgaande lijn waarneembaar te zijn. De mannen van trainer David Leeuw 

sloten af met een gelijkspel tegen VV Zuidhorn. De winterstop is ondermeer besteed aan het winnen van de 

oefenduels tegen Olympia ‘28 en WZC Wapenveld en hopelijk is de ziekenboeg ondertussen weer een beetje 

leeggestroomd. 

Hoewel de stand op de ranglijst overduidelijk uitwijst dat de oranjehemden de komende maanden flink aan de 

bak moeten, is de situatie zeker niet hopeloos. Er degradeert aan het einde van de rit maar één ploeg rechtstreeks 

en het verschil met de overige ploegen is nog overbrugbaar. Een goed resultaat aankomende zaterdag in de vorm 

van drie punten zou natuurlijk een geweldige herstart van de competitie betekenen. 

FC Meppel zal de punten niet cadeau gaan geven zaterdag. De gastheren kunnen ook rekenen en zien bij een 

nederlaag de Nieuwleusenaren op gelijke hoogte komen. Voor de Drentse voetballers begon de winterstop 

onrustig met het vertrek van het trainersduo Bernard Koning en Robert Knoll. Als opvolger schoof FC Meppel 

John van ’t Westeinde door, die het tweede team trainde. Dat FC Meppel zo laag staat is wel enigszins 

verrassend. De ploeg einde vorig seizoen in de tweede klasse I nog op de vierde plek. 

Het duel zaterdag op sportpark Ezinge begint om 14:30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bert 

Agricola. 

 



 

S.V. Nieuwleusen speelt gelijk tegen FC Meppel 

In de eerste competitiewedstrijd na de winterstop moest S.V. Nieuwleusen, rode lantaarndrager in de 2e klasse J 

Noord, de belangrijke uitwedstrijd spelen tegen FC Meppel. FC Meppel had slechts drie punten meer vergaard 

en bij winst zou er de zo broodnodige aansluiting zijn. Helaas zat er na een spannende strijd niet meer in dan een 

2-2 gelijkspel.  

S.V. Nieuwleusen kwam binnen de lijnen met het zeer jonge centrale duo Roy Bollemaat en Stefan van Veen. 

Dit duo had bewezen haar mannetje te staan in de vorige week gewonnen oefenwedstrijd tegen WZC uit 

Wapenveld. Dit in groot contrast met de centrale verdediging van FC Meppel, o.a. bestaande uit de bijna 40 

jarige routinier Edwin Maat. Dat deze man is teruggehaald om de verdediging te versterken, heeft ongetwijfeld 

te maken met de tot nu toe tegenvallende resultaten.  

S.V. Nieuwleusen begon voortvarend aan de wedstrijd en dat leidde tot een paar niet benutte mogelijkheden voor 

de snelle Justin Beentjes. Na een kwartier spelen kwam S.V. Nieuwleusen verdiend op voorsprong door Tom 

Vasse op aangeven van Reinier Meijerink (0-1). In het verdere verloop van de 1e helft was S.V. Nieuwleusen de 

bovenliggende partij maar werden de  kansen om de score uit te breiden niet benut. 

Kort na de rust kwam S.V. Nieuwleusen door slecht verdedigen binnen twee minuten op een achterstand te staan 

door doelpunten van achtereenvolgens Dave Knipmeijer en Emiel Kwant (2-1). FC Meppel koesterde deze snelle 

en onverwachte voorsprong door massaal te gaan verdedigen en te proberen met lange ballen de spitsen te 

bereiken. S.V. Nieuwleusen ging niet bij de pakken neerzitten en met veel inzet werd de verdediging van FC 

Meppel onder druk gezet. Kansen op de gelijkmaker waren er voor Ruben van Dijk en Justin Beentjes, maar 

doelman Stijn Koch deed zijn werk naar behoren. Toch ging deze doelman in de fout door de doorgebroken 

Justin Beentjes buiten de zestien meterlijn onderuit te halen. Normaal gesproken had de doelman hiervoor een 

rode kaart moeten krijgen. Scheidsrechter Agricola zag blijkbaar aanleiding om het bij een gele kaart te laten. 

Tien minuten voor tijd kreeg S.V. Nieuwleusen loon naar werken. Bas Evenboer speelde op links zijn man uit en 

zijn voorzet vanaf de achterlijn werd door Reinier Meijerink afgerond (2-2). FC Meppel kreeg kort voor tijd nog 

een kans om alsnog de winst te pakken. Tot opluchting van de talrijk meegereisde supporters wist doelman Timo 

Muller dit te voorkomen. 

Hoewel S.V. Nieuwleusen deze middag de winst niet kon pakken, biedt het vertoonde spel en vooral de inzet 

voldoende aanknopingspunten en vertrouwen voor het vervolg van de competitie. 



Voorbeschouwing S.V. Nieuwleusen thuis tegen VV De Weide 

De kop is er inmiddels weer af in het nieuwe jaar voor het eerste elftal van S.V. Nieuwleusen. Vorige week 

speelde de formatie van trainer David Leeuw haar eerste competitiewedstrijd van 2018. Verder dan een 

gelijkspel kwamen de oranjehemden niet tegen nummer voorlaatst FC Meppel. Komende zaterdag komt De 

Weide uit Hoogeveen op bezoek. 

Het verschil tussen de Nieuwleusenaren en FC Meppel bedraagt dus ook na afgelopen zaterdag drie punten. 

Daartussen zit ook nog Groen Geel en laat nou uitgerekend die ploeg zaterdag de Meppelers op bezoek krijgen. 

Als S.V. Nieuwleusen dit seizoen nog minimaal één van die twee teams wil achterhalen, dan zullen de mannen 

van David Leeuw zelf ook eens een overwinning moeten pakken. Bij voorkeur tegen VV De Weide al, maar dat 

is wel één van de betere teams in deze klasse. 

De Weide, in 1982 als zaterdagtak afgesplitst van VV Hoogeveen, eindigde vorig seizoen als derde in deze 

klasse. Ook deze jaargang presteert het team van trainer Marcel Smid prima. De Drenten wonnen de laatste vier 

competitieduels en staan maar twee punten achter op koploper Pelikaan S. In thuiswedstrijden is de ploeg nog 

ongeslagen, op vreemde bodem worden de punten iets moeizamer bij elkaar gevoetbald. 

Tijdens de eerste competitieronde in september was De Weide in Hoogeveen een maatje te groot voor de 

Nieuwleusenaren. De thuisclub won toen verdiend met 4-2. Namens de bezoekers waren toen Saake Malestein 

en Mark de Weerd trefzeker. 

De wedstrijd op Het Klaverblad begint om 14:30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Tonny Walters uit 

Nieuwe Pekela. 
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S.V. Nieuwleusen – De Weide wegens hevige sneeuwval gestaakt 

Zaterdag 3 februari is de 

competitiewedstrijd van 

S.V. Nieuwleusen thuis 

tegen V.V. De Weide uit 

Hoogeveen, in de 

68e minuut gestaakt 

wegens hevige sneeuwval. 

Door beide ploegen was er 

op dat moment nog niet 

gescoord. Het restant van 

de wedstrijd(22 minuten) 

moet uitgespeeld worden. 

Scheidsrechter Tonny Walters uit Nieuwe Pekela staakte de wedstrijd omdat hij de lijnen niet meer kon zien en 

het veld onbespeelbaar en gevaarlijk was voor de spelers. Ook de wedstrijden op de andere velden werden 

gestaakt. 

In de 1e helft was het wat het weer betreft nog niets aan de hand. De Weide was duidelijk de bovenliggende 

partij, maar echte kansen werden er niet gecreëerd. S.V. Nieuwleusen kwam er sporadisch uit, maar de 

voorhoedespelers wisten elkaar niet goed te vinden. De 0-0 was dan ook een logische ruststand. 

S.V. Nieuwleusen kwam de 2e helft goed uit de kleedkamer. Bas Evenboer werd de diepte ingestuurd en ging 

alleen op de keeper af. Hij speelde de bal echter iets te ver voor zich uit. Vlak daarna werd Bas wederom de 

diepte ingestuurd, ditmaal werd hij naar de zijkant gedreven waardoor de kans verkeken was. Inmiddels begon 

het al licht te sneeuwen wat dus alleen maar heviger werd, waardoor de scheidsrechter zich genoodzaakt zag om 

de wedstrijd te staken. 

Gestaakt in de 68e minuut bij een 0-0 stand 



 

S.V. Nieuwleusen wint oefenwedstrijd van V.V. Hellendoorn 

Zaterdag 10 februari werd de competitiewedstrijd van S.V. Nieuwleusen uit tegen DZOH afgelast. In plaats 

daarvan werd er in en tegen V.V. Hellendoorn geoefend. S.V. Nieuwleusen won de wedstrijd tegen de 3e klasser 

met 0-3. 

In de 1e helft kwamen de gasten in de 20e minuut op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Ruben 

Brinkman. Tien minuten na rust scoorde Reinier Meijerink de 0-2. Een kwartier voor tijd maakte Ruben 

Brinkman zijn 2e doelpunt van deze middag en bracht de eindstand op 0-3. 

 A.s. zaterdag 17 februari speelt S.V. Nieuwleusen thuis tegen DESZ. 

 

 

Stamppotbuffet voor vrijwilligers 

 
Afgelopen week was er een gezamenlijke maaltijd 

voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de 

bouw van het nieuwe clubhuis. Slagerij Kouwen 

had voor een riant stamppotbuffet gezorgd, zodat 

al onze vrijwilligers aan de stevige winterkost 

zaten. En bij een stamppot mag een goed stuk 

worst niet ontbreken. Uiteraard had Kouwen ook 

hier voor gezorgd. De maaltijd was een mooie 

methode om iedereen weer eens bij elkaar te 

krijgen. We kijken dan ook terug op een zeer 

geslaagde avond. 

  

  



Voorbeschouwing S.V. Nieuwleusen thuis tegen DESZ 

Afgelopen weekend zag het eerste elftal van S.V. Nieuwleusen de competitiewedstrijd tegen DZOH afgelast 

worden omdat het veld in Emmen onbespeelbaar was vanwege het winterweer. De formatie van trainer David 

Leeuw oefende als alternatief tegen VV Hellendoorn en won met 0-3. Komende zaterdag mogen de 

oranjehemden weer voor de punten spelen, als DESZ op bezoek komt op ’t Klaverblad. 

De voetballers uit Zwartsluis kwamen vorige week wel in actie en wonnen op eigen veld met 2-1 van Groen 

Geel. Voor een promovendus presteert DESZ helemaal niet verkeerd dit seizoen. Nog maar nauwelijks over de 

helft van het aantal gespeelde wedstrijden lijkt de ploeg van trainer Jeroen van den Berg nu al wel zo goed als 

veilig. Wel opvallend is het grote verschil tussen uit- en thuiswedstrijden. Van de 20 behaalde punten werden er 

18 in Zwartsluis gepakt en slechts twee op vreemde bodem. 

Voor S.V. Nieuwleusen is er sinds vorige week natuurlijk niets veranderd. Nog steeds staan de oranjehemden 

onderaan en moet er minimaal één ploeg ingehaald worden om rechtstreekse degradatie te voorkomen. Dat kan 

ook nog wel, maar dan zullen er punten gescoord moeten worden. Twee weken terug tegen VV De Weide waren 

Leeuw en zijn mannen goed op weg naar minimaal een gelijkspel, totdat de sneeuw dus roet in het eten gooide. 

Tijdens de heenwedstrijd in Zwartsluis kwam S.V. Nieuwleusen niet verder dan een 3-1 nederlaag. Na een 2-0 

achterstand bij rust scoorde Reinier Meijerink in de tweede helft de aansluitingstreffer, maar tien minuten daarna 

gooide DESZ de wedstrijd definitief in het slot. De oranjehemden hopen zaterdag natuurlijk een betere uitslag 

neer te zetten. 

Het duel begint om 14:30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Gerbert Stegeman uit Rijssen 

 



 

S.V. Nieuwleusen verliest van DESZ 

 Op deze prachtige zonnige winterdag speelde S.V. Nieuwleusen zaterdag 17 februari thuis tegen DESZ uit 

Zwartsluis. In een wedstrijd waarin DESZ het betere spel had maar de beste kansen voor S.V. Nieuwleusen 

waren, ging DESZ er uiteindelijk met de winst vandoor: 0-3.  

 Beide teams begonnen gretig aan de wedstrijd. Er werd vanaf het begin strijd geleverd. DESZ probeerde goed 

druk te zetten op de helft van de tegenstander terwijl S.V. Nieuwleusen loerde op de omschakeling om vanaf 

eigen helft gevaarlijk te worden in de ruimte achter de verdediging van DESZ. 

De eerste kansjes waren voor DESZ. Zowel vanuit het centrum als vanaf de rechterkant werd er geschoten op het 

doel van Timo Muller. Echter de precisie ontbrak. 

Na een kwartier kreeg Tom Vasse de eerste grote mogelijkheid voor de thuisclub. Hij werd prima alleen op de 

keeper afgestuurd maar kon de bal net niet lekker meekrijgen waardoor de keeper van DESZ redding kon 

brengen. 

DESZ bleef ook gevaar stichten uit vrije trappen. De eerste zorgde voor gevaar bij de 2e paal waar een speler 

van DESZ ineens vrij opdook. De volgende vrije trap werd rakelings over de kruising geschoten. 

In het laatste gedeelte van de 1e helft is het met name S.V. Nieuwleusen dat de kansen krijgt. Tom wordt door 

een mooie pass van Stefan van Veen, alleen op de keeper afgestuurd maar knalt helaas recht in de handen van de 

keeper. Een paar minuten laten probeert Mark de Weerd het van buiten de zestien. Goed schot maar wederom is 

de bal een prooi voor de keeper. Ook Ruben van Dijk probeert het van ver. Zijn prima schot wordt ook weer 

gepakt door de keeper. Het hoogtepunt was echter vlak voor rust als Anne Jan Broek de keeper van DESZ te ver 

voor zijn doel ziet staan en vanaf de zijlijn de bal bovenop de lat legt. Wel een hoogtepunt maar geen doelpunt 

helaas. 

De tweede helft begint eigenlijk net als de eerste helft. DESZ zet aan en S.V. Nieuwleusen loert op de 

omschakeling. Er zijn wat kansjes over en weer maar spelbeeld blijft hetzelfde. Toen was er ineens een kansje 

voor DESZ. De kopbal van Danny Moorman wordt niet goed door Timo Muller ingeschat en het staat 0-1 voor 

DESZ. 



S.V. Nieuwleusen gaat nu wat gehaaster voetballen wat het spel niet ten goede komt. Het lukt maar moeizaam 

om nog kansen te creëren. In de 83e minuut gooit DESZ de wedstrijd in het slot. Een uitgespeelde aanval met 

Tom Kisjes als eindstation zorgt voor de 0-2. 1 minuut later zorgt diezelfde Tom Kisjes voor de 0-3 eindstand.  

 NIEUWLEUSEN – 
Het eerste elftal van 
DESZ heeft er een 
tijdje op moeten 
wachten, maar de 
eerste uitzege van dit 
seizoen is eindelijk 
een feit. Rode 
lantaarndrager S.V. 
Nieuwleusen werd 
daarvoor opzij gezet. 
De overwinning kreeg 
pas in de tweede helft 
gestalte. De rood-
witten scoorden na 
rust namelijk 
driemaal, zonder zelf 

een tegentreffer te incasseren: 0-3. 

De beginfase van het duel was voor de bezoekers. Zij zetten hun tegenstander vroeg 
onder druk en stopten hier veel energie in. Dit leverde hen enkele goede 
mogelijkheden op. Zo schoof Remco Lachenal het leer twee keer voorlangs, terwijl 
Robin Rook de bal net naast werkte na een vrije trap vanaf rechts. 

De gastheren lieten zich hierna eveneens gelden. Via snelle uitvallen werden zij 
meerdere keren gevaarlijk. Mede door goed keeperswerk van Renee Agterhuis bleef 
een doelpunt echter uit. Enkele minuten voor rust leek de thuisploeg op weg naar de 
openingstreffer. Met een uiterste krachtsinspanning wist Karlo Naberman hen het 
scoren te beletten. Ruststand: 0-0. 

Na rust gingen de rood-witten verder waar zij voor de theepauze gebleven waren. De 
ploeg voetbalde goed, combineerde waar mogelijk en koos veelvuldig de aanval. 
Tom Kisjes was in deze fase twee keer gevaarlijk. Na twintig minuten kreeg DESZ 
loon naar werken. Danny Moorman kopte van dichtbij een rebound tegen de touwen: 
0-1. 

Met nog ruim twintig minuten te spelen, gingen de gastheren met man en macht op 
zoek naar de gelijkmaker. Aan de Sluzigers de taak om hen van het lijf te houden. Dit 
lukte hen zonder al te veel problemen. Tot grote kansen kwam de thuisploeg niet. 
Agterhuis moest slechts één keer handelend optreden. 

Aan de andere zijde van het veld viel in die zin meer te beleven. De rood-witten 
kregen meer ruimte en maakten hier enkele minuten voor het laatste fluitsignaal 
optimaal gebruik van. Kisjes werd aangespeeld in het zestienmetergebied, draaide 
weg en ramde het speeltuig langs de doelman: 0-2. Twee minuten later bepaalde 
diezelfde Kisjes de eindstand. Lachenal vond hem voor het doel: 0-3. 



Binnenwanden nieuwe clubhuis gestukadoord 

Wederom is er een stap in de goede richting gemaakt. Afgelopen week zijn de gebroeders Kijk in de Vegte aan 

het werk geweest in het nieuwe clubhuis. Zij hebben de wanden in het clubhuis gestukadoord. Het resultaat mag 

er wezen, strakke en gladde wanden in het 

clubhuis. 
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Voorbeschouwing S.V. Nieuwleusen uit tegen SV Gramsbergen 

Ook in het nieuwe kalenderjaar stromen de punten nog niet echt binnen bij het eerste elftal van S.V. 

Nieuwleusen. Afgelopen weekend verloor de gehavende selectie van trainer David Leeuw met 0-3 van DESZ en 

blijft daardoor op de laatste plaats staan. Komende week staat het inhaalduel tegen S.V. Gramsbergen op het 

programma. Deze wedstrijd had al op 9 december gespeeld moeten worden, maar kon toen niet doorgaan 

vanwege het winterse weer. 

Na een moeizame start van deze competitie heeft S.V. Gramsbergen zich goed weten te herpakken. Onder 

leiding van trainer Jan Peter Jonkman staan de Gramsbergers inmiddels in de middenmoot van deze klasse. De 

ploeg lijkt zich niet meer druk te hoeven maken over degradatieperikelen en kan in het restant van de competitie 

misschien nog wel een paar plaatsjes stijgen. Grote man bij S.V. Gramsbergen is ook deze jaargang weer Roy 

Seinen. De goalgetter is topscorer van deze klasse met 17 doelpunten. 

Voor de Nieuwleusenaren staat het leven er op sportief gebied wat minder rooskleurig voor. De lijst met 

blessures blijft lang waardoor het voor David Leeuw elke week weer een hele puzzel is om een representatief 

elftal de wei in te kunnen sturen. Zolang het gat met bijvoorbeeld nummer voorlaatst Groen Geel niet verder 

oploopt, moet de ploeg blijven hopen op betere tijden. Eén overwinning en de wereld kan er natuurlijk heel 

anders uit zien. 

Het duel op sportpark ’t Hoge Holt begint om 14:30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Martin Baar uit 

Scheemda. 

SV Gramsbergen: 

Dat een wedstrijd soms langer duurt dan 90 minuten kan ook zomaar een voordeel zijn. Gramsbergen profiteerde 

daar optimaal van en wist afgelopen zaterdag met een eindsprint nog een punt binnen te slepen tegen 

kampioenskandidaat Klazienaveen. 

Komende zaterdag de inhaalwedstrijd tegen S.V. Nieuwleusen die op 9 december niet doorging wegens sneeuw 

op de velden. De ploeg van trainer David de Leeuw promoveerde afgelopen seizoen naar de 2e klasse en dat is 

tot nu toe sportief gezien nog geen succes geweest Met slechts 5 punten staan ze op de laatste plaats en dat zal 

zeker de verwachting niet geweest zijn. Er is natuurlijk nog van alles mogelijk en moet er even de echte balans 

opgemaakt worden als iedereen een gelijk aantal wedstrijden heeft gespeeld. Na het stoppen van een aantal 

routiniers en de vele en lange blessures is het wekelijks puzzelen voor de technische staf om 11 fitte spelers 

binnen de lijnen te krijgen. Met jeugdspelers op de bank die al een wedstrijd met hun eigen team in de 

benen  hebben is het zeker geen weelde bij Nieuwleusen. Afgelopen zaterdag werd er thuis verloren van DESZ 

Zwartsluis met 0-3. De inzet was er wel maar kon niet omgezet worden in doelpunten waardoor de punten 

terecht naar DESZ gingen. Voor Nieuwleusen zal de tweede seizoenshelft in het teken staan van overleven en 

degradatievoetbal en dat is geen leuk vooruitzicht. Om het hoofd boven water te houden zal er qua resultaten een 

betere tweede seizoenshelft afgeleverd moeten worden maar dat zal alleen kunnen met een fitte selectie. 

Wil de ploeg van trainer Jonkman zaterdag een goed resultaat neer zetten tegen de oranjehemden  dan zal het 

scherper aan de wedstrijd moeten beginnen dan afgelopen week het geval was tegen Klazienaveen. Gramsbergen 

zal het moeten hebben van het voetballend vermogen en van de inzet en strijd want dat leverde tot nu toe nog de 

meeste punten op. Dus ik zou zeggen gewoon doen waar je goed in bent dan komt het vast goed. 

  



 

S.V. Nieuwleusen laat de punten in Gramsbergen achter 

Zaterdag 24 december speelde het eerste elftal van 

S.V. Nieuwleusen op sportpark ’t Hoge Holt de 

inhaalwedstrijd in  en tegen Gramsbergen. Deze 

wedstrijd was in december afgelast. Ook nu was 

het koud maar op kunstgras valt natuurlijk altijd te 

voetballen. Het was voor de neutrale toeschouwer 

best wel een vermakelijke wedstrijd, alleen voor 

de Nieuwleusenaren uiteindelijk minder omdat de 

Gramsbergenaren verdiend met een 2-1 zege aan 

de haal gingen. De eerste helft was er wel een 

veldoverwicht van Gramsbergen maar de beste 

kansen waren voor S.V. Nieuwleusen. Tom Vasse 

kon 2x alleen op de uitstekende Gramsberger 

goalie Jur Korsters afgaan, die ook 2x als winnaar 

uit de tweedstrijd kwam. 

Na een half uur werd ook Reinier Meijerink uitstekend vrijgespeeld door Rémon Scheper, maar Reinier raakte de 

paal. Ook Stef Schuurman raakte namens de gastheren de lat. In de 38e minuut werd Reinier wederom uitstekend 

bediend, nu door Tom Vasse. Maar voordat Reinier uit kon halen werd hij onderuit geschoffeld in de zestien. De 

toegekende strafschop werd feilloos door Reinier benut en leverde dus een 0-1 voorsprong op net voor rust. 

In de tweede helft schroefde Gramsbergen onder leiding van vormgever Sander ter Wijlen en de actieve spits 

Roy Seinen de duimschroeven aan. S.V. Nieuwleusen kwam nauwelijks meer onder de druk vandaan en keeper 

Timo Muller moest veelvuldig optreden, wat hij vanmiddag uitstekend deed. Maar ook hij kon de gelijkmaker 

niet voorkomen als uit een scrimmage waar onder andere Roy Seinen bij betrokken was, uiteindelijk Rutger Dijk 

het laatste beslissende tikje gaf. In de 63e minuut is het Stef Schuurman die de Gramsberger aanhang laat juichen 

door de 2-1 binnen te schieten. Hierna probeert S.V. Nieuwleusen nog de bakens te verzetten, maar meer dan een 

gevaarlijke vrije trap van Ruben Brinkman en een schot van Stan Scholten leverde het niet op. Ook Timo Muller 

moest nog een aantal keren handelend optreden om een grotere nederlaag te voorkomen. Al met al een verdiende 

overwinning voor de kwalitatief iets betere ploeg uit Gramsbergen. Ook al had de wedstrijd een ander verloop 

kunnen hebben als de kansen in de eerste helft wel benut zouden zijn. 
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Aanstaande zaterdag 3 maart wordt de gestaakte wedstrijd, wegens sneeuwval tegen De Weide, uitgespeeld. De 

tussenstand is 0-0 en met nog 22 minuten te gaan zullen de Nieuwleusenaren er vol voor moeten gaan. Tijd om 

vermoeid te raken is er dan in ieder geval niet, want vermoeidheid speelt  S.V. Nieuwleusen de laatste tijd wel 

eens parten. 

SV Gramsbergen: 

Na de afgelasting in december werd de wedstrijd tegen sv Nieuwleusen ingehaald op het frisse en soms gure 

sportpark ‘t Hoge Holt. Na 90 koude minuten stond er een 2-1 score voor Gramsbergen op het bord. 3 Punten in 

de pocket en voor de rest maar snel vergeten. Lekker naar binnen voor een drankje en gezellig na kletsen was op 

dat moment het beste wat je kon doen. 

Samen met de spelers en begeleiding kwamen vele sponsoren van sv Nieuwleusen naar Gramsbergen om hun 

ploeg te ondersteunen in deze voor hun sportief gezien lastige tijden. Het was een drukte van belang in de 

sponsorruimte, waar voor, tijdens en na de wedstrijd veel werd besproken over de wedstrijd maar ook over 

zakelijke belangen. Al met een al een zeer geslaagde middag die door de sponsorcommissie van SV 

Gramsbergen op heel doeltreffende wijze was georganiseerd. Zo zet je je zelf op de kaart en laat je zien hoe je 

zoiets organiseert “hulde”. 

De wedstrijd zelf was 

veel minder 

doeltreffend, het was 

alsof deze maar niet 

wilde ontbranden en 

juist dat was zo nodig 

onder de mooi 

ogende maar vooral 

koude 

omstandigheden. 

Nieuwleusen stond 

op het veld met de 

opdracht om geen 

ruimtes te geven en 

vooral de aanval van 

Gramsbergen te 

ontregelen. 

Gramsbergen had 

veel de bal maar was 

erg slordig in het 

combineren en 

snelheid maken maar vooral doeltreffendheid voor het doel van Nieuwleusen. Nieuwleusen bleef goed overeind 

en na 28 minuten had het op voorsprong moeten komen na een uitbraak over de rechterkant waardoor spits Tom 

Vasse de bal voor het intikken had 1 op 1 met Jurre Kosters. Helaas voor Nieuwleusen was hij niet erg 

doeltreffend want de bal verdween via de paal voor het doel langs en kon verder worden opgeruimd door de 

groen witte verdedigers. 

 

 

Gramsbergen had zoals gezegd heel veel de bal kreeg ook mogelijkheden maar dat laatste tikje, die pass over 5 

meter of die keeper Muller van Nieuwleusen.  Het lukte maar niet om het net te vinden. Het oogde plichtmatig 

en onzorgvuldig en de vele supporters werden er niet warm van. Kreeg Gramsbergen geen kansen,  o jawel hoor 

maar zoals gezegd er werd niet goed afgedrukt en zeker niet gescoord. En Nieuwleusen kon zelfs een paar keer 

gevaarlijk worden in de counter maar ook de oranjehemden vergaten te scoren. 

In de 38e minuut werd het slappe spel van Gramsbergen door Nieuwleusen afgestraft al waren ze daar wel en 

strafschop voor nodig. Die werd terecht gegeven nadat Nieuwleusen een messcherpe counter plaatste en Carlo 

Alfring zich genoodzaakt zag op spits Reinier Meijerink onderuit te lopen binnen de lijnen. De goed leidende 

scheidsrechter Baar beloonde Carlo met een gele kaart en een strafschop tegen die door Reinier Meijerink goed 

werd ingeschoten. Toen de thee werd bereikt was vriend en vijand het erover eens, matig voetbal waarin 

Gramsbergen eigenlijk door Nieuwleusen werd gespaard wat het had ook maar zo met 1-3 kunnen achterstaan. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef je op voor de S.V. Nieuwleusen klus bij NLdoet 

Oud-vrijwilliger Henk van Munster overleden 

 

 
Wij ontvingen het droevige nieuws dat Henk van Munster op 28 februari op 89-jarige leeftijd is 

overleden. Henk heeft zich jarenlang als een vaste vrijwilliger ingezet op ons sportpark dat hij altijd 

keurig netjes hield. Hij was een prominent gezicht op het sportpark, iedereen kende hem en hij kende 

iedereen. Daarnaast was hij ook een trouwe supporter van het eerste elftal. Zijn nauwe betrokkenheid bij 

de club zal in herinnering blijven. 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel sterkte met dit verlies. 

 



S.V. Nieuwleusen verliest opnieuw 

S.V. Nieuwleusen wist ook het uitduel tegen Drenthina in Emmen niet in winst om te zetten. Zelfs één punt werd 

de bezoekers niet gegund. Na 94 minuten stond er een 4-2 eindstand op het scorebord. 

Met een zeer verdedigende tactiek startten de mannen uit Nieuwleusen. Er werd een vesting rondom het eigen 

strafschopgebied gebouwd om zo het eigen doel schoon te houden. Omdat dit niet het sterkste wapen van S.V. 

Nieuwleusen is, was dit vragen om problemen. Het eerste waarschuwingsschot, al na vier minuten, verdween via 

de lat in het vangnet achter het doel van Timo Muller. In de 9e minuut was het wel raak. Drenthina opende de 

score via een benutte strafschop, die werd gegeven na vermeend vasthouden. Thom Alders schoot koel binnen: 

1-0. In de 30eminuut was het Stefan Holties die raak kopte uit een voorzet: 2-0. S.V. Nieuwleusen bleef in de 

verdedigende stelling staan en hoopte met een bevlieging van Tom Vasse of Rémon Scheper, Drenthina pijn te 

doen. In de 41e minuut kwam S.V. Nieuwleusen voor de eerste keer voor het doel van Drenthina. Tom Vasse 

mikte net naast het doel van keeper Berends. Twee minuten later was Tom wel gelukkig in de afronding. Na een 

diepe bal van Mark de Weerd wist hij in een één tegen één situatie met de doelman nu wel het doel te vinden:2-

1. De tweede helft verliep wat de tactiek betreft niet veel anders, behalve dan dat S.V. Nieuwleusen wat feller de 

duels inging. S.V. Nieuwleusen bleef echter achteruit lopen, wat resulteerde in wat doelloos rondspelen van de 

bal door de verdedigers van Drenthina. Toch was het weer Tom Vasse die na een steekpass van Ruben van Dijk 

alleen voor keeper Berends opdook. Deze wist echter met de vingertoppen de bal net naast het doel te tikken. Uit 

de daarop volgende corner in 56e minuut was het de uitstekend spelende Roy Bollemaat die uit een scrimmage 

de bal binnen wist te tikken: 2-2. De meegereisde supporters probeerden de manschappen verder naar voren te 

dirigeren om de zo belangrijke drie punten uit dit duel te halen. Echter het accent werd op de verdediging gelegd 

om het broodnodige punt veilig te stellen. Toch was het S.V. Nieuwleusen dat in de 86e en 94e minuut nog twee 

doelpunten moest incasseren. Stefan Holties en Thom Alders 4-2 waren verantwoordelijk voor de 3-2 en 4-2. 

Hopelijk komt S.V. Nieuwleusen a.s. zaterdag 17 maart met een strijdplan dat beter uitpakt en de noodzakelijke 

punten binnenhaalt in de strijd tegen degradatie voor de thuiswedstrijd tegen FC Klazienaveen, aftrap 14.30 uur. 



Voorbeschouwing  S.V. Nieuwleusen thuis tegen FC Klazienaveen 

Omdat ook vorige week niet werd gewonnen van VV Drenthina, is de hoofdmacht van S.V. Nieuwleusen nog 

altijd zonder competitiezege in dit kalenderjaar. Dat terwijl de oranjehemden de punten zo hard nodig hebben in 

de strijd tegen degradatie. Misschien kan de formatie van trainer David Leeuw aankomende zaterdag voor een 

verrassing zorgen als FC Klazienaveen op bezoek komt. 

Tegen VV Drenthina kwamen de Nieuwleusenaren na een 2-0 achterstand weliswaar knap terug tot 2-2, maar in 

de slotfase sloeg de ploeg uit Emmen toch nog twee keer toe. Het zal nog niet meevallen om zaterdag aanstaande 

wel punten te pakken, want FC Klazienaveen is een sterke tegenstander. Het team van trainer Casper Goedkoop 

staat nu tweede op de ranglijst, maar heeft wel minder verliespunten dan koploper SV Bedum. De 

Klazienaveeners zijn dus een belangrijke kandidaat voor het kampioenschap. 

FC Klazienaveen is een gloednieuwe vereniging die afgelopen zomer is ontstaan uit een fusie tussen VV 

Klazienaveen en VV Zwartemeer. Beide clubs speelden al op sportpark De Planeet. Het waren met name de 

sponsoren die meer heil zagen in één grote club in Klazienaveen. Op 8 juli speelde FC Klazienaveen haar eerste 

officiële duel, een oefenwedstrijd tegen de profs van FC Emmen. Omdat voorganger VV Klazienaveen vorig 

seizoen in deze tweede klasse uitkwam, mocht ook opvolger FC instromen in deze competitie. 

Tijdens het eerste onderlinge duel dit seizoen in Klazienaveen ging S.V. Nieuwleusen hard onderuit met 6-1. 

Alleen Saake Malestein wist de oranjezwarte eer nog enigszins te redden. Dat zal aankomend weekend dus wel 

beter moeten. Het duel op sportpark Het Klaverblad begint om 14:30 uur en staat onder leiding van 

scheidsrechter Rik Berends uit Assen. 

  



 
 

S.V. Nieuwleusen speelt gelijk tegen F.C. Klazienaveen 

Op de koudste 17 maart ooit gemeten met een 

snijdende noordoostenwind speelde S.V. Nieuwleusen 

op eigen veld met 1-1 gelijk tegen nummer 2  F.C. 

Klazienaveen. Dit was de ploeg met tot op dat moment 

de minste verliespunten in de competitie. S.V. 

Nieuwleusen kan het punt natuurlijk zeer goed 

gebruiken in de strijd tegen degradatie terwijl 

Klazienaveen belangrijke punten verliest in de strijd 

om het kampioenschap.  

(Klazienveen scoort de 0-1, Tim Hoogenkamp is 

kansloos) 

S.V. Nieuwleusen speelde met een verdedigende tactiek om tegen deze kwalitatief betere tegenstander een goed 

resultaat te halen. Tim Hoogenkamp, die een 

uitstekende wedstrijd keepte, verving de geblesseerde 

Timo Muller.  

In de 10e minuut verrichte Tim de 1e goede redding 

door een vrije trap tot corner te tikken. Vijf minuten 

later was hij echter kansloos op een vrije trap van 

Patrick Bloemberg, die de bal hard in de kruising 

schoot.  

(Supporters zijn vanwege de kou goed ingepakt) 
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S.V. Nieuwleusen probeerde met snelle uitvallen het 

doel van Klazienaveen te bereiken maar dit lukte maar 

zelden. In de 24e minuut leek de thuisclub toch op 

gelijke hoogte te komen. Na de 1e echte goede 

uitbraak via Tom Vasse, ging Rémon Scheper goed 

door en met een puntertje verschalkte hij de keeper en 

de bal leek het doel in te gaan. Enkele supporters 

begonnen al te juichen maar het leer belandde echter 

op de paal. 

(De inzet van Rémon belandt op de paal 

Dit was het enigste wapenfeit van de oranjehemden in 

de 1e helft. Tim Hoogenkamp verrichtte vlak voor rust nog een goede redding op een kopbal waardoor met een 

0-1 stand de warme thee werd opgezocht. 

In de 2e helft kroop S.V. Nieuwleusen wat meer uit 

haar schulp en met werd het een echte wedstrijd. In de 

50e minuut ging Saake Malestein op rechts goed door 

en bereikte hij Tom Vasse die, rechts van het doel, 

voor de keeper kwam te staan. Hij wilde de bal in de 

verre hoek schieten maar keeper Mart Hoff had een 

prima reactie. 

(Tom  wil in de verre hoek schieten) 

De snelle Tom Vasse werd in die 2e helft meer en 

meer een plaag voor de verdedigers van Klazienaveen.  

In de 69e minuut moest Reinier Meijerink geblesseerd 

het veld verlaten, hij werd vervangen door Justin 

Beentjes. Direct werd hij de door Tom Vasse de diepte 

ingestuurd, kwam oog in oog met de keeper te staan, 

en het 1e balcontact van Justin leverde meteen de 

gelijkmaker op: 1-1. 

 (Justin op weg naar de gelijkmaker) 

Na enkele hachelijke momenten voor het doel van 

S.V. Nieuwleusen probeerde Tim Hoogenkamp met 

verre uitrappen Tom Vasse te bereiken. Dit lukte in de 

80e minuut en na een rush kwam Tom Vasse nu links 

van het doel voor de keeper te staan. Ook nu verrichte 

de keeper een goede redding. In de allerlaatste minuut 

leek S.V. Nieuwleusen er met de volle winst vandoor 

te gaan. Wederom een verre uittrap bereikte Tom 

Vasse. Tom gaf goed voor en vlak voor het doel leek 

Ruben van Dijk de bal binnen te kunnen lopen. Echter 

hij miste de bal die voorlangs ging. 

 (Ruben mist de bal) 

Door keihard te werken kon S.V. Nieuwleusen dit 

resultaat behalen. Dit geeft vertrouwen om ook a.s. 

zaterdag, thuis tegen de nummer 3 Pelikaan S, een 

goed resultaat neer te zetten.  
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S.V. Nieuwleusen delft onderspit tegen Pelikaan S. 

Zaterdagmiddag nam S.V. Nieuwleusen het 

op tegen nummer 3 op de ranglijst, Pelikaan 

S. De ploeg uit Oostwold (gemeente Leek) 

heeft 1e periode op zak en doet nog mee in de 

strijd om de titel. De 0-2 achterstand met rust 

was tevens de eindstand. 

 De gasten uit Groningen kwamen al snel in 

de wedstrijd op een 0-1 voorsprong. In de 4e 

minuut draaide aanvaller Kassim Bizimana 

makkelijk weg en passeerde doelman Tim 

Hoogenkamp. De thuisploeg probeerde 

hierna wel initiatief te pakken. Dit resulteerde in aantal mogelijkheden voor  o.a. Rob Muller met het hoofd en 

Tom Vasse. Helaas lukte het niet de Groningse keeper te passeren. Pelikaan S bleef gevaarlijk via vooral 

rechtsbuiten Max de Boom. Door attent verdedigen van Stan Scholten bleef zijn rendement beperkt. 

Vanwege een blessure kon de routinier Rob Muller niet verder. Hij werd in de 24e minuut vervangen door Roy 

Bollemaat. Nadat een voorzet van Saake Maalestein de lat raakte, was het Reinier Meijerink die ten koste van 

een gele kaart werd gestoptdoor de Groningse verdediging. De vrije trap leverde geen gevaar op voor de gasten. 

Pelikaan S wist even later wel raad met een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. Deze werd 

onberispelijk binnen geschoten, waarmee de ruststand van 0-2 op het bord kwam. 

In de tweede helft liet de thuisploeg zien zich niet te willen neerleggen bij een nederlaag. De voor Stan Scholten 

ingevallen Justin Beentjes probeerde een aantal keren via de linkerkant op snelheid de verdedigers uit Groningen 

te testen. Tot echt uitgespeelde kansen kwam het niet. Ook voor het doel van Tim Hoogenkamp ontstonden 

aantal gevaarlijke momenten, maar het verschil bleef beperkt tot twee doelpunten. Kort voor het eind van de 

wedstrijd gaf scheidsrechter Buitenhuis een 2e gele kaart aan Yunis Elbaroudi van Pelikaan S. De tijd was helaas 

te beperkt veel voordeel uit de overtalsituatie. 

De ploeg van David Leeuw kon vandaag het gelijkspel van vorige week geen goed vervolg geven en moest zijn 

meerdere erkennen in de nummer drie van de ranglijst. 



 

  



Voorbeschouwing  G.V. Groen Geel 
 

Gehoord op Corpus afgelopen dinsdag. 'Eén bier is geen bier.' Een verbastering van de zwaluw en de zomer. Het 

begin voor Zaterdag 1 is met de winst op Drenthina ingezet, maar de weg richting handhaving is nog lang. Heel 

lang. Morgen treden Wentink&Co thuis aan tegen rode lantaarndrager Nieuwleusen 1. Winst voor de onzen 

maakt een gat van 9 punten, waardoor rechtstreekse degradatie ver weg is. Winst zou het gat naar Meppel en 

Zuidhorn tevens plotseling vrij klein kunnen maken. De meest versleten en prudente Kamminga klom in de pen. 

Groen Geel 1 – Nieuwleusen 1 (Corpus, veld 7, 15.15 uur) 

'Hard werken wint van talent, totdat talent hard gaat werken.' 

Jos Beek. Jos - f#cking - Beek. De man die de ommekeer in het seizoen van Groen Geel 1 belichaamt als geen 

ander. One-man-panna-army. Jos Beek, m’n jong, gaf het grootste talent van FC Groningen sinds Luis Suarez 

hier nog op de Groningse klei ronddartelde, doodleuk een panna. Zo, recht voor onze eigen kantine speelde hij 

het Japanse wonderkind Doan door de benen (God, wat is ie klein in het echt hè). Dan weet je dat het tussen de 

oren nog steeds goed zit met het gehavende vlaggenschip van Groen Geel 1. Dan weet je dat er nog voldoende 

voetballust, voldoende bravoure is om dit seizoen goed af te sluiten. Ze staan nog overeind – en ze kijken naar 

boven. Zoals het hoort. 

Het zit misschien in de naam, want net zoals Donny Oranje afgelopen maandag vleugels gaf tegen nemesis 

Portugal, bracht de panna van Jossy de mannen van Wentink afgelopen weekend het heilige vuur. Ze sleepten 

zaterdag een 0-1 overwinning uit bij Drenthina uit het vuur. Eén geniaal moment van de getergde mooiboy RL7 

was genoeg, gecombineerd met een tot in Italiaanse perfectie uitgevoerde catenaccio van Sturkenboom en 

Spekken, een uitstekend keepende Vogel, kapstok Teitsma, onvermoeibare backs Teensma en Oude A., de 

sleurende Kersing, Koentje on fire en de sneuvelbereidheid van alle spelers, die 98 minuten, drie bloedneuzen en 

acht scrimmages verder voldaan van het veld konden lopen. Een compleet nieuw Groen Geel 1 lijkt opgestaan. 

Net op tijd. Aankomend weekend staat de wedstrijd tegen nummer laatst Nieuwleusen op het programma. 

Normaal gesproken een recept voor onderschatting, zeker omdat het uit 1-5 werd, maar dat stadium zijn we al 

lang voorbij. Nieuwleusen speelde bovendien onlangs gelijk tegen de nummer 2 en verloor maar nét van de 

nummer 3 in de competitie. Het zal vechtvoetbal worden, waar iedereen weer tot het uiterste moet gaan om de 

overwinning veilig te stellen. Scoren is overleven. Verliezen is geen optie. 

Zijn dat niet de wedstrijden waarvoor we allemaal spelen? Wedstrijden die er toe doen? De 8-0 winst uit bij 

Sjoelclub Bedum 5 of een 2-7 verliespartij uit bij Breiclub Appingedam 13, we vergeten ze. Hoeveelste staan 

we? Vierde, zevende? Het maakt niet uit. Het bier smaakt er niet minder om, maar die wedstrijden tellen niet – 

niet echt. We weten wanneer wedstrijden er toe doen. Je voelt het ’s 

ochtends, omdat het ontbijt net wat minder makkelijk naar binnen gaat, 

omdat je benen wat slapper voelen en omdat je net één biertje minder 

hebt gedronken. Eenmaal op het veld, verdwijnen al die spanningen, 

ballen ze zich samen in een absolute wil om te winnen en jagen ze ons 

op tot grootse individuele daden en ongekende collectieve prestaties. 

Het zijn wedstrijden waarover mensen over een paar seizoen nog 

spreken. Het is het dichtstbij het spelen van een Champions League 

finale dat we kunnen komen. 

Zo’n wedstrijd is Groen Geel - Nieuwleusen. Winst voor Groen Geel 

betekent een gat met 9 punten met de nummer laatst, en misschien 

komen zelfs Meppel en Zuidhorn weer in zicht. Maar dat is voor later. 

Voor na afloop. Het eerste doel is nu de laatste plek zo ver mogelijk 

achter ons laten. En daarna begint een Verstappiaanse inhaalrace 

richting veilig spelen. De mooiweervoetballers van Groen Geel hebben 

dat kunstje eens eerder geflikt. En laat het nu net eens iets mooier weer 

worden. Het kan, het moet, het zal. Groen Geel is er klaar voor. Het 

begint nu pas echt. (2-1). 
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S.V. Nieuwleusen speelt gelijk in Groningen 

Zaterdagmiddag 31 maart moest S.V. Nieuwleusen in Groningen aantreden tegen GV Groen Geel, een wedstrijd 

tussen 2 degradatiekandidaten. Na iets meer dan 90 minuten stond er een gelijke stand op het scorebord: 1-1. 

Groen Geel was in de beginfase het bovenliggende team. In de duels waren ze scherper en lieten merken dat zij 

deze middag de genadeslag wilden toebrengen aan de oranjehemden uit Nieuwleusen. Echter echte kansen wist 

Groen Geel niet te creëren, maar met een ijzersterk aanspeelpunt in de spits wist de Groen Geel wel de nodige 

druk op de achterhoede van S.V. Nieuwleusen te houden. Toch was de eerste echte grote kans voor Tom Vasse, 

echter hij zag zijn inzet goed gepareerd door de sluitpost van Groen Geel. In de 36e minuut nam Groen Geel de 

leiding. In de kluts viel te bal voor de voeten van Jans, die de bal beheerst over doelman Tim Hoogenkamp 

schoot: 1-0. 

Dit was voor S.V. Nieuwleusen het sein om de verdedigende linies iets meer te verlaten en ging op zoek naar de 

aansluitingstreffer, echter de thee werd opgezocht met een 1-0 stand. 

De tweede helft begon S.V. Nieuwleusen met wat meer aanvallende inspiraties en kwam Justin Beentjes voor 

Anne Jan Broek in het veld. Door wat meer vooruit te voetballen ontstonden ook enkele kleine mogelijkheden. 

Gelijktijdig moest S.V. Nieuwleusen beducht zijn op de counters van Groen Geel. Het was invaller Justin 

Beentjes die goed wist te profiteren van de miscommunicatie tussen de achterhoede en de doelman van Groen 

Geel en de 1-1 binnen tikte. 

Beide teams probeerden in het laatste half uurtje nog wel voor de winst te gaan, maar creëerden geen echte 

kansen meer. In de slotminuten ging S.V. Nieuwleusen nog bijna met de volle winst naar huis, maar de sluitpost 

van Groen Geel werkte hier niet aan mee. Zo eindigde deze wedstrijd na 90 minuten in een gelijke stand van 1-1 

waarmee de oranjehemden de hoop op nacompetitie nog in leven houdt. 

  



Voorbeschouwing S.V. Nieuwleusen uit tegen NEC Delfzijl 

Na het gelijke spel van vorige week tegen directe concurrent SV Groen Geel is de missie van S.V. Nieuwleusen 

om deze competitie niet als laatste te eindigen nog iets lastiger geworden. Het verschil tussen beide ploegen blijft 

zes punten. In de resterende zeven wedstrijden plus het restantje tegen De Weide moeten de oranjehemden dus 

resultaten boeken. Om te beginnen aanstaande zaterdag, als de formatie van trainer David Leeuw op bezoek gaat 

bij NEC Delfzijl. 

Vooraf staat voor de Nieuwleusenaren in elk geval één ding vast: winnen van NEC Delfzijl is mogelijk, want dat 

werd afgelopen najaar al bewezen op het eigen Klaverblad. De Groningers zijn tot nu toe de enige ploeg die door 

de oranjehemden op een nederlaag getrakteerd werden deze competitie. Het werd 3-2, ondermeer door een laat 

doelpunt van Anne Jan Broek. Of die uitslag van toen een voordeel is voor aankomende zaterdag, is natuurlijk 

maar de vraag. NEC Delfzijl zal vast niet voor de tweede keer willen verliezen van de rode lantaarndrager. 

Anderzijds is S.V. Nieuwleusen misschien geneigd om met net iets meer zelfvertrouwen af te reizen naar 

Groningen. 

NEC Delfzijl staat na 19 gespeelde wedstrijden op een keurige vijfde plek op de ranglijst. Het gat naar boven toe 

is waarschijnlijk net iets te groot om zich nog te mengen in de strijd om de titel, maar een plekje in de 

nacompetitie behoort nog wel tot de mogelijkheden voor het team van trainer Kees Pranger. De Neptunia Eemse 

boys Combinatie eindigde vorig seizoen als vierde in deze klasse. De club kent zowel een zaterdag- als 

zondagtak. 

De wedstrijd op Sportpark Centrum in Delfzijl begint om 15:00 uur. Supporters kunnen weer gratis met de 

spelersbus mee. Deze vertrekt vanaf l:30 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te 

sturen:info@svnieuwleusen.nl 
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S.V. Nieuwleusen verspeelt drie kostbare punten in het verre Delfzijl 

Zaterdag 7 april speelde S.V. Nieuwleusen haar verste uitwedstrijd van dit seizoen. In Delfzijl werd de strijd 

aangebonden met de Neptunia Eems Boys Combinatie. De enige overwinning tot nu was thuis tegen NEC 

Delfzijl. De wedstrijd werd dus met enig vertrouwen tegemoet gezien. 

S.V. Nieuwleusen speelde een keurige 1e helft. Het elftal stond goed, liet zich inzakken, maar was gevaarlijk op 

de counter. De gevaarlijke Jari Slort werd goed afgestopt en het elftal van David Leeuw begon met vertrouwen te 

voetballen en kreeg de betere kansen. 

Aanvaller Tom Vasse liet regelmatige de bedoelingen van S.V. Nieuwleusen zien. Met gevaarlijke dribbels 

zorgde hij samen met Rémon Scheper voor gevaar in de achterhoede van NEC Delfzijl. De beste kans was echter 

voor Bas Evenboer, wanneer hij de bal goed op zijn schoen gekregen had was de keeper van NEC kansloos 

geweest. Echter de rust breekt aan met een brilstand. De meegereisde trouwe supporters zochten met vertrouwen 

het knusse clubhuis van NEC Delfzijl op. 

Hun droom valt echter op een verschrikkelijke manier in duigen. Jari Slort versiert een schrapschop, waaruit 

Nino Tualena de 1-0 aantekent. Scheidsrechter K. Moed denkt moedig te moeten zijn en geeft Bas Evenboer 

rood na een domme overtreding op de middenlijn. Erwin Noordhoff scoort met een afstandsschot 2-0. De 

ingevallen Anne Jan Broek ontvangt een onbegrijpelijke rode kaart. Het is te hopen is dat de radioman, die aan 

de middenlijn er bovenop zat, de scheidsrechter nog het ware verhaal heeft verteld. Hierna staat S.V. 

Nieuwleusen kansloos met negen man en de wedstrijd is gespeeld. 

De leidsman vond het ook nog nodig om teamleider Alrik Lenters achter het leunhek te sturen. NEC Delfzijl was 

de betere ploeg, maar hekkensluiter S.V. Nieuwleusen verdiende zeker meer dan deze gevoelige nederlaag. 

  



NEC Delfzijl wint matig duel van SV Nieuwleusen 

NEC Delfzijl heeft op het eigen sportpark Centrum een 2-0 overwinning geboekt op slotlicht SV Nieuwleusen. 

Daarmee nam de ploeg van trainer Kees Pranger revanche voor de nederlaag (3-2) die afgelopen najaar in de 

uitwedstrijd werd geleden. De gasten haalden de eindstreep niet met elf spelers, want er werd twee keer rood 

getrokken door leidsman Moed. 

Het gat om zich in de titelstrijd te mengen is net iets te groot voor de fusieclub, maar de nacompetitie lonkt 

nadrukkelijk en dus zou er tegen de rode lantaarndrager een driepunter moeten komen om die gedachte in leven 

te houden. Voor SV Nieuwleusen was het zaak om na het punt bij Groen Geel niet verder af te glijden en ook 

voor het team van trainer David Leeuw moest er een goed resultaat komen. 

Toch leek het er aanvankelijk niet op dat de bezoekers risico’s wilden nemen. Ze lieten zich erg vrijwillig op 

eigen helft inzakken om vanuit de counter te proberen toe te slaan. Daarbij waren Tom Vasse en Bas Evenboer 

vaak de mensen die voor gevaar in het Delfzijlster strafschopgebied moesten zorgen. Hoewel NEC Delfzijl af en 

toe wel moeite had met de omschakeling, ontstonden er geen grote kansen voor SV Nieuwleusen. Of het moet al 

de poging geweest zijn van Evenboer, die de bal echter niet goed op de pantoffel kreeg. 

De gastheren lieten niet hun beste spel zien. Hoewel er vaak genoeg voor wordt gewaarschuwd, lijkt het altijd 

weer een mentale kwestie te zijn om je op te laden voor een duel dat je ‘gewoon’ geacht wordt te winnen. De 

eerste helft was erg matig. Vanuit de posities was er te weinig beweging en er werd teveel balverlies geleden. 

Veel ogen waren gericht op Jari Slort, de man die volgend seizoen het shirt van Harkemase Boys om de 

schouders trekt. De balvaardige spits wist echter niet los van zijn bewakers te komen en dus viel er voor de 

pauze weinig te genieten. Erwin Noordhoff kwam na een kwart wedstrijd Peter Wassing vervangen, die er met 

een enkelblessure vanaf moest. 

Het werd al snel duidelijk dat het moeite zou kosten om de patstelling te doorbreken. Dat gebeurde wel, maar 

niet voordat het rustsignaal had geklonken. De hoop was gevestigd op het tweede bedrijf. SV Nieuwleusen had 

de eerste helft overleefd en verscheen met enige hoop aan de start voor de tweede vijfenveertig minuten. 

In de 52e minuut veerde het thuisfront op toen Jari Slort werd afgestopt en scheidsrechter Moed de bal op de stip 

deponeerde. De Nieuwleusder bank vond de strafschop onterecht, maar Nino Tualena kende geen genade en 

drukte resoluut af: 1-0. 

Met die treffer had NEC Delfzijl de ban in ieder geval gebroken en was de matige eerste helft naar de 

achtergrond gedrongen. Niet veel later kregen de gasten nog een dreun te verwerken toen Bas Evenboer, na een 

domme overtreding op Jari Slort ter hoogte van de dugouts, rechtstreeks rood kreeg. En ook nu ontstond er weer 

tumult langs de zijlijn en leken de frustraties bij de bezoekers alleen maar toe te nemen. 

Na meer dan een uur spelen viel het doek definitief voor SV Nieuwleusen. Middels een strak schot liet Erwin 

Noordhoff, die vorige week zijn honderdste wedstrijd voor de Delfzijlsters speelde, de goalie van de gasten 

kansloos: 2-0. Daarmee was de misère nog niet voorbij voor het slotlicht in de competitie. Ook invaller Anne Jan 

Broek moest namelijk vroegtijdig onder de douche. Hij had al geel op zak, maar vond het kennelijk nodig om de 

scheidsrechter iets toe te voegen waar de fluitist niet van gediend was en dus werd hij op zijn tweede geel 

getrakteerd. 

En toen waren er nog negen tegenstanders over voor NEC Delfzijl, dat het duel nu wel erg gemakkelijk kon 

uitspelen. Veel spektakel zat er echter niet meer in het vat. Het duel ging uit als een nachtkaars. SV Nieuwleusen 

had het zwaar, was behoorlijk aangeslagen, maar NEC Delfzijl kon de kracht niet meer opbrengen om de 

opponent verder in het moeras te drukken. 

Jari Slort was inmiddels vervangen door Kris Klasens en Brend Hansen zou Edwin Hodzic in de slotfase nog 

aflossen. Aan de stand veranderde niets meer. Dat kon niet van de bankbezetting van SV Nieuwleusen worden 

gezegd. Teamleider Alrik Lenters werd namelijk achter het hek gestuurd toen hij wat al te luidruchtig zijn 

ongenoegen over de gang van zaken kenbaar had gemaakt. 

Trainer Kees Pranger had zijn ploeg beter willen zien voetballen, maar besefte na afloop terdege dat een duel 

tegen SV Nieuwleusen iets anders is dan een confrontatie met Pelikaan S. ‘Je probeert van alles om spelers dat 



op het hart te drukken, maar ik weet ook deksels goed dat het onbewust altijd meespeelt dat je niet tegen een van 

de toppers voetbalt. Het enige dat telt is dat we gewonnen hebben.’ 

De winst leverde de oefenmeester ook drie blessuregevallen op. De komende week moet blijken hoe het met de 

kwetsuren van Jari Slort, Edwin Hodzic en Peter Wassing staat en of ze op tijd weer fit zijn om de thuiswedstrijd 

tegen DESZ uit Zwartsluis mee te kunnen doen. De Sluzigers kregen eerder deze competitie met 1-3 aan de 

broek. Een overwinning die, na een 1-0 achterstand, pas in de slotfase gestalte kreeg dankzij treffers van Daniel 

Clarke Acaster, Jari Slort en Daniël de Boer. 

* NEC Delfzijl – SV Nieuwleusen 2-0 (0-0). Nino Tualena 1-0 (strafschop); Erwin Noordhoff 2-0. 

 

 

 

Voorbeschouwing S.V. Nieuwleusen thuis tegen FC Meppel 

Aankomend weekend speelt het eerste elftal van S.V. Nieuwleusen thuis tegen FC Meppel. Met nog zes 

wedstrijden en een restantje te gaan, wordt de uitdaging voor de oranjehemden om zich dit seizoen te handhaven 

in de tweede klasse steeds lastiger. Een overwinning zaterdag zou dus van harte welkom zijn, maar juist de 

Meppelers verkeren de laatste weken in een prima vorm. 

De Nieuwleusenaren leverden afgelopen weekend in Delfzijl een uitstekende eerste helft af, maar na de thee ging 

het alsnog mis tegen NEC. De arbitrage speelde daarin geen sterke rol, maar dat veranderde niks aan het feit dat 

de oranjehemden na afloop puntloos naar huis toe moesten. Het verschil met Groen Geel blijft daardoor zes 

punten. Nu de slotfase van de competitie nadert, wordt de situatie voor S.V. Nieuwleusen steeds nijpender. 

FC Meppel leek ook lange tijd te moeten vrezen voor rechtstreekse degradatie, maar de Drenten vonden in het 

vroege voorjaar ineens de opgaan de lijn. Uit de laatste vijf duels pakte de formatie van trainer John van’t 

Westeinde maar liefst 12 punten. Hierdoor is FC Meppel opgeklommen naar plaats elf en heeft het rechtstreekse 

handhaving weer volledig in eigen hand. De Drenten doen zelfs mee in de strijd om de derde periodetitel. Zo 

snel kan het dus verkeren. 

Voor S.V. Nieuwleusen is het misschien wat minder goed nieuws dat FC Meppel zo in goeden doen is, maar de 

eerste helft van vorige week moet toch ook het nodige vertrouwen geven in het oranjezwarte kamp. Als het team 

van David Leeuw nog wat wil deze competitie, moet het onderhand gaan gebeuren. Daarbij kan het natuurlijk 

weer alle steun van de supporters gebruiken. Het duel op ’t ‘Klaverblad begint om 14:30 uur en staat onder 

leiding van scheidsrechter Gerrit Beekman uit Bant. 

 

  



 

Eindelijk winst voor S.V. Nieuwleusen 

Na een reeks nederlagen en enkele gelijke spelen was er eindelijk winst voor S.V. Nieuwleusen. Het was pas de 

tweede winstpartij dit seizoen. Het bezoekende FC Meppel dat uit de laatste vijf duels maar liefst 12 punten wist 

te pakken moest met 2-0 het onderspit delven. Voor de 1e keer dit seizoen werd door de Nieuwleusenaren “de 

nul” gehouden. Door de opgelopen rode kaarten in het vorige duel tegen NEC Delfzijl moest S.V. Nieuwleusen 

het deze middag stellen zonder de geschorste spelers Anne Jan Broek en Bas Evenboer. 

FC Meppel begon voortvarend aan de wedstrijd en dat leidde in het eerste kwartier tot enkele mogelijkheden. 

Een kopbal na een hoekschop ging maar rakelings voorlangs en even later ging een vrije kopkans maar net over 

het doel. S.V. Nieuwleusen speelde zich geleidelijk onder de druk vandaan en had een goede mogelijkheid om 

de score te openen. Een inzet van Reinier Meijerink in de korte hoek werd ten koste van een hoekschop knap 

onschadelijk gemaakt door 

de doelman van FC Meppel. 

Na een half uur spelen kwam 

de tweede goede 

mogelijkheid voor S.V. 

Nieuwleusen. Tom Vasse 

kwam oog in oog te staan 

met de doelman, maar deze 

kans werd niet benut. Kort 

voor rust kwam S.V. 

Nieuwleusen heel gelukkig 

weg. Tot grote opluchting 

van het thuispubliek 

belandde een boogbal over 

de verdediging op de paal. 

  



Kort na rust kreeg Rik Beens van FC Meppel een rode kaart wegens een overtreding op de doorgebroken Justin 

Beentjes. De toegekende vrij trap, net buiten de 16 meterlijn, werd door Reinier Meijerink perfect langs de muur 

in de rechterbenedenhoek geplaatst: 1-0. FC Meppel zag zich ondanks de man minder situatie genoodzaakt nog 

meer de aanval te zoeken om de achterstand ongedaan te maken en risico’s te nemen in de verdediging. 

Halverwege de tweede helft wist Justin Beentjes hier wel raad mee. Opnieuw was hij de verdediging te snel af, 

omspeelde de doelman en scoorde beheerst:2-0. De gasten probeerden nog wel het tij te keren maar de 

verdediging van S.V. Nieuwleusen onder aanvoering van het zeer jonge duo Roy Bollemaat en Stefan van Veen 

gaf geen krimp. 

Deze winst heeft voor S.V. Nieuwleusen helaas niet geleid tot het naderen van mede degradatiekandidaat Groen 

Geel. Ook zij wisten hun wedstrijd in winst om te zetten. S.V. Nieuwleusen zal de komende wedstrijden dus nog 

volop aan de bak moeten om rechtstreekse degradatie te voorkomen.  

 

FC Meppel delft het onderspit tegen SV Nieuwleusen 

Afgelopen zaterdag speelde FC Meppel tegen rode lantaarndrager sv Nieuwleusen. Vooraf gaf het trainersduo al 

aan dat dit een lastiger wedstrijd zou worden dan vorige week tegen koploper Bedum. En daarin kregen ze 

gelijk. Met Maarten van Olphen in het hart van de verdediging weer terug na een schorsing en doelman Stijn 

Koch stond weer onder de lat startte de wedstrijd. 

FC Meppel begn fel en dit leverde in de eerste 15 minuten al drie grote kansen op voor Rick Meijer en Emiel 

Kwant. De beide spitsen hadden duidelijk het vizier deze middag niet op scherp staan en de doelman en paal 

redden Nieuwleusen. Daarna kwam het spel meer in evenwicht. De nummer laatst streed voor haar laatste kans, 

maar liet de bezoekers het spel maken. Het team van ons duo Moes/ Van ’t Westeinde voerde de vooraf 

afgesproken taken en opdrachten onvoldoende uit en was duidelijk een stuk minder scherp als de afgelopen 

weken. Wellicht heeft alle positieve media-aandacht in de afgelopen weken toch onbewust voor onderschatting 

gezorgd. Bij rust was de score dan ook 0-0. De groen-witten hadden nog 45 minuten de wedstrijd naar zich toe te 

trekken. Met Amith Khieroe voor Steven Knotters (5 gele kaart en geschorst komende week) werd getracht 

nieuwe impulsen vanuit het middenveld te krijgen. In de 53e minuut kantelde de wedstrijd volledig, toen Rik 

Beens, na een onoplettendheid in de verdediging, een doorgesproken speler van de thuisclub onderuithaalde vlak 

voor de zestien en met rood kon vertrekken. De daaropvolgende vrije trap werd raak geschoten en zeer 

verrassend en ook tegen de verhouding in kwam Nieuwleusen op een 1-0 voorsprong. FC Meppel ging achter 

één op één spelen en Floris van Es verliet het veld en Nick Smilde, die heeft aangegeven na dit seizoen terug te 

keren naar zijn oude club vv IJhorst, kwam erin. Nieuwleusen werd door de 10 man van Meppel naar achteren 

geduwd, maar uitgespeelde kansen werden niet meer gecreerd deze mensen. In een counter scoorde Nieuwleusen 

de 2-0 en de wedstrijd was gespeeld. Meppel bewees zichzelf vanmiddag een slechte dienst. Bij winst was 

handhaving een heel stuk dichterbij en had het team aan kop gestaan in de derde periode. Maar als telt niet in de 

sport. Komende zaterdag revanche in de derby tegen DESZ. 

  



Meppeler Courant: 

 
Nieuwleusen- FC Meppel won de afgelopen twee weken van de koploper FC Klazienaveen en SV Bedum, maar 

leed vandaag een smadelijke nederlaag bij Nieuwleusen. De rode lantaarndrager streed voor de laatste kans en 

pakte deze door met 2-0 van de groen-witten te winnen. Cruciaal was de rode kaart voor Rick Beens in de 53e 

minuut die werd gevolgd door de goal van Reinier Meijerink. (1-0) 

FC Meppel startte furieus en kreeg het eerste kwartier drie opgelegde kansen via Rick Meijer (2x) en Emiel 

Kwant. Zij verzuimden de bezoekers op 0-1 te zetten waarna het duel in evenwicht kwam. Nieuwleusen vocht 

zich erin en kreeg grip op het middenveld. Tot grote kansen leidde dit niet waardoor de ruststand 0-0 was. 

Na de pauze bleek invaller Justin Beentjes de man die het verschil maakte. Hij sneed in de 53e minuut lansg 

Rick Beens die hem vloerde en met rood kon vertrekken. Reinier Meijerink schoot Nieuwleusen vanuit de 

toegekende vrije bal op 1-0 en zette daarmee de thuisploeg in een zetel. FC Meppel moest met een man minder 

komen en deed dit ook wel. Het wist echter geen gevaar te stichten en zag in de 70e minuut Justin Beentjes het 

duel beslissen. Hij omspeelde doelman Stijn Koch en schoof de 2-0 binnen. Door de nederlaag blijft FC Meppel 

in de gevarenzone en moet het oppassen dat het geen p/d duels gaat spelen. 

 

Installatieploeg werkt achter de schermen aan nieuwe clubhuis 

Daar waar de bouwploeg de ene na de andere 

mijlpaal kan melden, staan onze installateurs 

minder vaak in de spotlights. Toch zijn ook deze 

mannen al sinds oktober van vorig jaar wekelijks 

op maandag- en dinsdagavond aan het werk in ons 

nieuwe clubgebouw. Om een beter beeld van 

de werkzaamheden van deze ploeg te krijgen 

spraken we met Hilco de Weerd, één van de 

15 vrijwilligers van de installatieploeg. 

“Veel van het werk dat wij nu uitvoeren zie je niet 

terug” geeft Hilco aan. “Dat verdwijnt 

allemaal achter de lambrisering of wordt 

weggewerkt in de technische ruimte. Dat is niet erg, 

dat hoort bij het werk van een installateur. Toch is 

het soms wel eens moeilijk uitleggen als je 

wekelijks meerdere avonden met een groep jongens aan het werk bent. Je krijgt wel eens de vraag wat je nu 

eigenlijk hebt gedaan. 



Gelukkig komt er nu een boel werk aan dat wel in het zicht blijft. Het nieuwe clubgebouw krijgt een industriële 

inrichting. Dit betekent dat kabelgoten en luchtkanalen in het zicht blijven. Dat maakt het voor ons wel weer 

leuker.” 

Installatie werk is vooruitdenken, dat blijkt wel als Hilco aangeeft dat ze in oktober zijn gestart 

met werkzaamheden waar ze aan het einde van het voorjaar mee verder gaan. “Helemaal aan het begin van de 

bouw zijn we gestart met de aanleg van riolering en waterleidingen. Nu worden de toilettenvoorzieningen en de 

keuken geinstalleerd, als dat klaar is kunnen we de boel onder de vloer aansluiten. Maar daarvoor hebben we wel 

eerst beter weer nodig. Er ligt nu nog te veel water onder de vloer, dat moet eerst drogen.” 

Na de voorbereidende werkzaamheden moesten de installateurs even geduld hebben, het clubgebouw moest eerst 

wind en water dicht zijn voordat zij verder konden met het werk. De eerste grote klus die zij vervolgens konden 

uitvoeren, was de aanleg van de vloerverwarming. Hilco: “voor de vloerverwarming hebben maar liefst 3 

kilometer leiding in het clubgebouw liggen. Dat hebben we in een paar avonden gelegd, die klus verliep 

hartstikke goed.” 

Energieneutraal 

Het water dat door deze 3 kilometer lange leiding loopt, wordt verwarmt door een lucht-, waterwarmtepomp, dit 

is ene speciale pomp die energiebesparend werkt. En dat is zeker niet de enige energiebesparendemaatregel die 

genomen is. De lucht die door de luchtkanalen blaast, wordt aangejaagd door een WTW-installatie. Deze 

zogenaamde warmte-terug- win-installatie vangt straks de warme lucht uit het clubgebouw op en via leidingen 

komt het terug in de installatie waar de warmte wordt ontrokken. Dit scheelt bij het verwarmen van nieuwe 

lucht. 

Een derde energiebesparende maatregel die wordt doorgevoerd zijn de aanleg van 256 zonnepanelen. Deze 

zonnepanelen moeten straks voldoende energie geven zodat het hele sportpark straks energieneutraal is. Hilco: 

“Dit geldt zowel voor de veldverlichting, de kleedkamers als het clubgebouw! Een hele mooi prestatie.” 

Overleg 

De installatiegroep is een belangrijke spil in de ontwikkeling van het clubhuis. Er komt ontzettend veel techniek 

kijken bij dit nieuwe clubhuis geeft Hilco aan. “Naast de eerder genoemde zonnepanelen en bijzondere lucht- en 

warmte-installaties, doen we ook veel voorbereidende werkzaamheden voor andere partijen. We stemmen 

regelmatig af de interieurcommissie, bijvoorbeeld over de verlichting die in het clubhuis moet komen. Met de 

commissie online zijn we nu in gesprek over waar de schermen en bijbehorende aansluitingen moeten komen en 

met de keukencommissie denken we mee over de inrichting van de keuken. 

Er komt nog een hele boel werk aan, waar we voorlopig nog wel even zoet mee zijn. Wellicht dat we nog wel 

een avond in de week extra aan de slag gaan.  Straks moeten we alle eindjes aan elkaar zien te knopen en daar 

gaat een boel tijd in zitten. Daarom zijn we ook ontzettend blij met alle vrijwilligers die wekelijks de handen uit 

de mouwen steken om al het installatiewerk. Maar als alles straks werkt, geeft dat wel een voldaan gevoel. “ 

 

Een stoel voor het goede doel/Nog 50 stoelen over 
Update 30-4-2018: Er zijn inmiddels 200 stoeltjes verkocht, 

een fantastisch resultaat. Er zijn nog 50 stoeltjes over. 

  

Jij wilt natuurlijk ook zo’n exclusieve stoel met je eigen 

logo of naam. Ga naar onze site en bestel nu! 

www.svnieuwleusen.nl/tribunestoel. Of stuur een mail 

naar: sponsoring@svnieuwleusen.nl 

Veel van onze sponsoren hebben al gebruik gemaakt van 

deze exclusieve mogelijkheid. 

Natuurlijk zijn de stoelen op de tribune niet alleen voor 

onze sponsoren maar ook voor onze leden, supporters en 

vrijwilligers. Daarom sturen wij jullie bijgevoegde flyer met alle informatie over het “sponsoren” van de 

tribunestoeltjes. Met het sponsoren van een tribunestoel, steun je tevens het goede doel. 

  

Wees er snel bij, want op = op. 

 

http://www.svnieuwleusen.nl/tribunestoel
https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2018/04/SVN-sponsorstoeltje-DEF.pdf


Zeer gezellige vrijwilligersbarbecue 

Op zaterdag 21 april 2018 werd er voor 

de vrijwilligers en hun partners een avond 

georganiseerd om hun te bedanken voor 

hun inzet. Er werd gezorgd voor een 

hapje en een drankje, er was muziek en 

het rad van avontuur. Het hapje, bestond 

uit een compleet verzorgde barbecue door 

Slagerij Kouwen, wat zeer goed in de 

smaak viel. De selectiespelers en kader 

waren bereid gevonden om de 

vrijwilligers van een drankje te voorzien. 

Muziek werd mede mogelijk gemaakt 

door R&D DJ, met Paul Brinkman als DJ. 

Paul verzorgde tevens het rad avontuur, 

waarbij weer leuke prijsjes waren te 

winnen. Met bijna 200 bezoekers, was dit 

een zeer geslaagde vrijwilligersbarbecue. 

Het fantastische weer tijdens deze dag 

zorgde er voor dat de mensen ook buiten 

konden zitten. Om die reden waren dan ook een aantal tenten opgezet en stonden er tafels en stoelen klaar. 

Voorzitter Erwin van Leussen nam aan het begin van de avond het woord om alle vrijwilligers toe te spreken en 

hun te bedanken voor hun inzet. Het bleef tot het einde toe zeer gezellig en de sfeer zat er goed in. 

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde avond en hoopt dat iedereen net als de organisatie met een 

tevreden gevoel naar huis is gegaan. 

 

Rabobank clubkascampagne: super mooi bedrag voor S.V. Nieuwleusen 

Op vrijdag de 13e werd door De Rabobank aan 

S.V. Nieuwleusen een cheque overhandigd met 

een super bedrag van € 1.385,47. Hendrik Jan 

Huzen, lid van de sponsorcommissie, nam de 

cheque in ontvangst. Het bedrag wordt gebruikt 

wordt gebruikt voor aanschaf van nieuw meubilair 

voor het nieuwe clubhuis. 

  

Maar liefst 382 verenigingen hadden zich 

ingeschreven voor deze actie waarbij leden van de 

Rabobank konden stemmen op hun favoriete 

vereniging. S.V. Nieuwleusen heeft de op één na 

meeste stemmen gekregen. Een geweldige 

prestatie waarvoor S.V. Nieuwleusen alle 

stemmers hartelijk bedankt. Korenmolen “De 

Zwaluw” uit Hasselt behaalde voor het derde jaar 

op rij de meeste stemmen in het gebied van 

Rabobank Vaart en Vechtstreek. Met S.V. 

Nieuwleusen dus als keurige 2e en Museum Palthehof als knappe nummer drie. 

  

In het Rabobank kantoor Dalfsen waren alle regionale deelnemende verenigingen uitgenodigd om onder het 

genot van een hapje en drankje, hun sponsorbijdrage van de Rabobank Clubkas Campagne Clubhart 2018, in 

ontvangst te nemen. Het kantoor was feestelijk versierd en de clubmensen namen hun bijdrage vrolijk in 

ontvangst.  

  

  

Nogmaals alle stemmers op S.V. Nieuwleusen hartelijk bedankt! 

/  



 

 

S.V. Nieuwleusen pakt punt bij koploper Bedum 

Zaterdag 21 april moest de hoofdmacht van S.V. Nieuwleusen afreizen naar Bedum. 

De wedstrijd stond onder leiding van de vrouwelijke scheidsrechter Sarah Brinkkemper. Na wat aftasten over en 

weer met wat kleine kansen, was het Reinier Meijerink die een mooie steekpass gaf op Tom Vasse, die de bal 

netjes onder de keeper doorschuift: 0-1. Over en weer zijn er wat kansen maar tot doelpunten leidt het niet. Net 

voor rust wordt Bas Evenboer gevloerd door de aanvoerder van Bedum. De scheidsrechter beoordeelt het als net 

buiten de zestien meter en geeft geen gele kaart. Vele toeschouwers beoordeelden dit anders, maar helaas voor 

S.V. Nieuwleusen, geen penalty. Net na de rust brak Tom Vasse door en werd hij gestuit door wederom de 

aanvoerder van Bedum. Nu wel een penalty en wederom geen gele kaart. De penalty werd hard ingeschoten door 

Reinier Meijerink: 0-2. 



Direct hierna kiest S.V. Bedum de aanval en uit een afgeslagen corner wordt de bal ingeschoten en kan de 

verdediging van S.V. Nieuwleusen geen redding brengen: 1-2. 

Bedum drukt door en denkt de gelijkmaker te maken, maar het doelpunt wordt afgekeurd wegens buitenspel. In 

de 66e minuut is het toch de gelijkmaker doordat Jordy van Haag volledig vrij de bal in de kruising kan jagen: 2-

2. Bedum gaat op jacht naar de overwinning maar S.V. Nieuwleusen krijgt countermogelijkheden. Tom Vasse 

wordt opnieuw onreglementair gestuit, maar de scheidsrechter ziet dit anders. 20 minuten voor tijd schiet Bedum 

keihard op de onderkant van de lat maar de bal komt voor de doellijn terug. Tien minuten voor tijd mag Bedum 

een vrije trap nemen net buiten de zestien meter, de bal gaat perfect richting de kruising maar Tim Hoogenkamp 

rammelt de bal uit de kruising. Vijf minuten voor tijd is het bijna Rémon Scheper die S.V. Nieuwleusen de drie 

punten bezorgt, maar zijn schot verdwijnt net naast het doel. Het blijft bij een gelijkspel. 

Het lijkt erop dat S.V. Nieuwleusen gewend raakt aan het hoge niveau in de tweede klassse. Het zal de komende 

wedstrijden blijken of het verblijf in de tweede klasse behouden kan worden. Zaterdag 28 april wordt het restant 

van de wedstrijd S.V. Nieuwleusen – De weide gespeeld. Deze wedstrijd is op 3 februari wegens hevige 

sneeuwval gestaakt. Er moet nog 25 minuten uitgespeeld worden met een 0-0 stand. 
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Verslag VV De Weide: 
 

Afgelopen zaterdag reisden de groenwitten naar Nieuwleusen om het restant te spelen van de wedstrijd die 

wegens sneeuwval was gestaakt op 4 februari j.l. Met nog vijf en twintig minuten te spelen waren beide ploegen 

vooraf bezig aan een lange en intensieve warming up.  

 

De belangen waren voor beide ploegen groot, de thuisploeg kon een laatste strohalm pakken om directe 

degradatie nog te voorkomen en voor De Weide was het cruciaal om nog voor een nacompetitieplek te kunnen 

strijden de laatste drie competitieduels. De Weide startte furieus en na een voorzet van Verbeek kon de defensie 

van de thuisploeg de bal te nauwer nood wegwerken voor de inkomende Ucan. Uit de direct daarop 

volgende tegenstoot was het vervolgens doelman v.d. Weide die de openingstreffer van de thuisploeg wist te 

voorkomen na een inzet van Justin Beentjes. De Weide kwam vervolgens uit de daarop volgende aanval wel op 

voorsprong. Na een pass van Baldé kwam Buining in balbezit. Zijn pass bereikte Frank van Veen die de bal 

voorgaf. De bal werd door de defensie van de thuisploeg slecht weggewerkt en belandde voor de voeten van 

Coulier. Zijn uithaal verdween via een been van een verdediger achter de kansloos grabbelende doelman 

Koerhuis.  

 

De Weide zette de gastheren opnieuw onder druk en na een voorzet van Verbeek kopte Frank van Veen de bal in 

en werd deze door een verdediger uit de doelmond gekopt. Na opnieuw een aanval van De Weide kon in eerste 

instantie de thuisploeg de bal wegwerken, maar in de rebound werd de bal uitstekend door Verbeek bij de tweede 

paal neergelegd en kopte Frank Benjamins de bal onhoudbaar achter een geslagen doelman van de 

thuisploeg. Hierna was de aanvalshonger van De Weide nog niet gestild. De groenwitten zetten de gastheren 

onder druk en na een prima combinatie tussen Ucan en Van Veen gaf deze de bal voor. Bij de tweede paal 

blunderde doelman Koerhuis en was het vervolgens voor Frank Benjamins een koud kunstje om zijn tweede van 

de middag te laten aantekenen en De Weide na elf minuten op een riante 0-3 voorsprong te zetten. De wedstrijd 

was hiermee beslist en de resterende tijd probeerde de thuisploeg nog wel, maar konden de groenwitten de 

wedstrijd rustig uitspelen en zo drie belangrijke punten bijschrijven. 

 

Man van de wedstrijd: Henri van der Weide 

  



S.V. Nieuwleusen verliest van De Weide 

Zaterdag 28 april werd het restant van de wedstrijd S.V. Nieuwleusen – De Weide gespeeld. Deze wedstrijd 

werd begin februari in de 65e minuut wegens de hevige sneeuwval gestaakt. Het stond op dat moment nog 0-0. 

De wedstrijd werd een deceptie voor de Nieuwleusenaren. De 1e grote kans was in de 2eminuut voor Justin 

Beentjes. Hij ging via de linkerkant alleen op de keeper af, maar zijn inzet werd gestuit door de keeper. Daarna 

was het snel gebeurd, door fouten in de verdediging werd binnen 10 minuten de eindstand bereikt: 0-3. in de 

5e minuut scoorde Vincent Coulier de 0-1 en in de 9e en 10e minuut scoorde spits Frank Benjamins de 0-2 en 0-3. 

A.s. donderdag 3 mei speelt S.V. Nieuwleusen om 20.00 uur de competitiewedstrijd in Emmen tegen DZOH. 

 

 

  



Top Lotenverkopers naar FC Twente – PEC Zwolle 

Dinsdagavond 17 april kregen de top 10 lotenverkopers van de Grote Club Actie hun welverdiende beloning van 

de supportersvereniging. 

Met de Grote Club Actie hebben onze jeugdleden samen ruim € 3.500,— voor de club verdiend. Met een grote 

dubbeldekker van Gebo Tours zijn ze samen met 72 andere supporters naar de wedstrijd van FC Twente tegen 

PEC Zwolle geweest. De supportersvereniging had samen met FC Twente een actie opgezet dat ze mee mochten 

voor € 15,– incl. entreebewijs en busreis. 

Het was en wedstrijd met grote belangen voor beide teams.De Grolsch Veste was dan ook goed gevuld.. De sfeer 

zat er vanaf het begin al goed in, want Twente was baas in eigen huis. 

Onze PEC aanhangers moesten lijdzaam toezien dat Twente in de eerste helft keeper Boer twee keer wist te 

passeren. In de tweede helft kon PEC hier niets meer tegenover stellen. 

De toplotenverkopers hebben ondanks het verlies van PEC wel genoten van de wedstrijd in het mooie FC 

Twente stadion De Grolsch Veste. 

  
Grote Club Actie Top 

Lotenverkopers: 

1. Mike Verweg 

2. Rinse Visscher 

3. Jente Visscher 

4. Sem Eikelboom 

5. Robin Brinkman 

6. Alicia vd Hoeven 

7. Levi ter Bruggen 

8. Hessel vd Berg 

9. Kelvin Martens 

10. Roos Boerman 

 

 

 

 



Ere-voorzitter Herman van den Berg benoemd tot Ridder in de Orde van 

Oranje Nassau 

 
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om de  62-

jarige Herman van den Berg te benoemen  tot Ridder in de 

Orde van Oranje Nassau. Dit vanwege zijn vele verdiensten 

voor de samenleving, in het bijzonder in Nieuwleusen.  

 
  

Herman was jarenlang de voorzitter en het gezicht van S.V. 

Nieuwleusen, waar hij al sinds 1966 lid van is. Vele jaren 

speelde hij als ‘brutale’ aanvaller in het eerste elftal, 

daarnaast was hij er actief in de feest- en sponsorcommissie 

waarvan hij ook mede-oprichter was. In 2008 vond hij het 

na veertien jaar voorzitter te zijn geweest tijd om een stapje 

terug te doen.   

Ere-voorzitter 

Hij werd benoemd tot ere-voorzitter, maar bleef betrokken, 

onder andere als clubvertegenwoordiger bij de wedstrijden 

van het eerste. Mede dankzij Herman is S.V. Nieuwleusen nu twee kunstgrasvelden rijk. Eén van  van die velden 

is naar hem vernoemd. Herman is verder mede-oprichter van de Buurtvereniging Ruitenveen, en actief in de 

Dalfser lokale partij Gemeentebelangen. 
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Voorbeschouwing S.V. Nieuwleusen uit tegen DZOH 

Hoewel afgelopen weekend het doek gevallen lijkt te zijn voor het eerste elftal van S.V. Nieuwleusen, moeten de 

oranjehemden het restant van de competitie nog wel gewoon uitspelen natuurlijk. Aanstaande donderdagavond al 

komt het team van trainer David Leeuw weer in actie. Op het programma staat de uitwedstrijd bij DZOH in 

Emmen. Ook voor deze ploeg staat er niet zo veel meer op het spel. 

 De Nieuwleusenaren moesten afgelopen zaterdag in het restantje tegen VV De Weide een overwinning boeken 

om nog enigszins zicht te houden op naaste concurrent Groen Geel, maar de ploeg uit Hoogeveen won dus met 

0-3. Groen Geel boekte opnieuw een overwinning waardoor het gat tussen beide teams nu elf punten bedraagt. 

Met nog vier duels voor de boeg gaat S.V. Nieuwleusen dat niet meer goed maken, dus zit er niets anders op dan 

uit te huilen en na de zomer maar weer met frisse moed opnieuw te binnen in de derde klasse. 

 Drentse Zuid Oost Hoek is zo goed als veilig. Onder leiding van oud-prof Martin Drent bivakkeren de Drenten 

onderin de middenmoot. Een periodetitel of plaatsing voor de nacompetitie op een andere manier lijkt er niet 

meer in te zitten voor deze ploeg. DZOH kan de competitie dus ontspannen uitvoetballen. 

Eerder dit seizoen wonnen de Emmer voetballers met 0-2 op Het Klaverblad. Die stand was toen al bij de rust 

bereikt. 

 Het duel op sportpark Zwanenveld begint om 20:00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Rutger 

Werkhoven.

  



 

Wouter Tabbers schiet S.V. Nieuwleusen naar overwinning 

Donderdagavond 3 mei speelde S.V. Nieuwleusen in Emmen de competitiewedstrijd tegen DZOH. De thuisclub 

kon zich definitief veilig spelen terwijl voor S.V. Nieuwleusen het doek definitief kon vallen. De oranjehemden 

wonnen echter verrassend met 1-2. De junioren Mathijs van de Beld(B) en Wouter Tabbers(A) hadden een groot 

aandeel in de overwinning. 

Het begin van de wedstrijd begon aftastend en gebeurde er weinig. Tot in de 11eminuut na een aanval over rechts 

DZOH een levensgrote kans kreeg. Een meter voor het doel had de spits de bal voor het inschieten, maar hij 

raakte de bal niet goed en Tim Hoogenkamp bracht redding. Tim bedacht zich geen moment en met een verre 

zuivere uittrap bereikte hij Tom Vasse, die direct Justin Beentjes in stelling bracht. Justin kwam alleen voor de 

keeper maar schoot net naast. De rest van de 2e helft had DZOH een licht veldoverwicht maar de betere kansen 

waren voor S.V. Nieuwleusen. In de 17 minuut kreeg Reinier Meijerink een goede kans na een pass door het 

centrum maar zijn schot ging recht op de keeper af. Na een half uur spelen schoot Justin Beentjes net naast na 

goed doorzetten van Martin de Weerd. Met de rust was het dus nog 0-0. 

In de rust werd Ruben van Dijk gewisseld voor Wouter Tabbers, die in de spits ging spelen. Tom Vasse 

verhuisde naar de rechterkant. De 1e kans direct na rust was voor DZOH maar de inzet ging net naast. In de 

51e minuut kreeg S.V. Nieuwleusen een enorme kans. Een verre ingooi van Justin Beentjes ging over de 

verdedigers van DZOH en kwam bij Tom Vasse terecht. Tom nam de bal op de pantoffel en schoot hard tegen 

onderkant lat. In de 61e minuut ging een goede kans van de thuisclub bij de 1e paal over. In de 62e minuut werd 

Justin Beentjes gewisseld voor Matthijs van de Beld, die samen met Wouter Tabbers nieuwe gedrevenheid in de 

ploeg in bracht. De jonge ambitieuze Van de Beld was brutaal, ijverig, eiste de bal op en strooide met passes. De 

Nieuwleusenaren begonnen steeds meer te geloven dat er iets te halen viel in de Drentse Zuid Oost Hoek. Na 

nog enkele kansjes van DZOH was het in de 80e minuut Matthijs van de Beld die een pass op maat gaf op 

Wouter Tabbers. Hij lepelde de bal op prachtige wijze over de keeper: 0-1. Toch kwam de thuisclub 5 minuten 

later op gelijke hoogte, de linkerspits werd vrijgelaten waardoor zijn voorzet binnengetikt kon worden: 1-1. 

Iedereen had zich al verzoend met het gelijke spel maar Wouter Tabbers was het hier niet mee eens. Met een 

kanonskogel van 18 meter schoot hij in blessuretijd de bal in de benedenhoek:1-2. DZOH nog niet veilig en voor 

S.V. Nieuwleusen het doek nog niet definitief gevallen.  

  



S.V. Nieuwleusen kijkt terug op een grandioze Ajax Clinic dag 

 
En dan is het 3 mei 

2018! De dag waarbij 

we bij S.V. 

Nieuwleusen al een half 

jaar naar uitgekeken 

hebben  Er wordt een 

echte Ajax Clinic bij 

S.V. Nieuwleusen 

gehouden. 

De dag begint prachtig 

met volle zon en 

blauwe lucht, dat was 

begin deze week heel 

anders, en niets staat 

vandaag nog in de weg om een geweldige dag te gaan beleven. De bouwploeg heeft ervoor gezorgd dat het 

terrein, ondanks de bouw van ons nieuwe clubhuis, er fantastisch en netjes bij ligt. Arjan Hoekman is, evenals 

initiatiefnemer Marco Stegerman, om 6:45 uur present op het sportpark om het terrein en clubhuis te openen. 

Het hek is nog niet open of er wordt al luid geclaxonneerd. De boys van Ajax Amsterdam zijn gearriveerd en 

ook voor hun was het dus een vroegertje. Enkele trainers zijn naar verluidt al om 4:15 uur door de wekker 

wakker geschud. 

Mannen met een opperbest humeur stappen uit de busjes en gaan vol energie aan de slag om ons sportpark ’t 

Klaverblad voor één dag om te toveren in een mini-Toekomst, want zo heet het trainingscomplex bij de Johan 

Cruyff Arena. De groep bestaat uit trainers, begeleiders en een tweetal eventmanagers. 

Vandaag mogen we op ’t Klaverblad maar liefst 90 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar verwelkomen 

inclusief natuurlijk de enthousiaste ouders. De jongens en meisjes komen van maar liefst 13 verschillende 

voetbalverenigingen maar 80% is wel afkomstig uit Nieuwleusen en voetbalt bij zowel S.V. Nieuwleusen of 

USV. De verste deelnemer komt van een club uit de buurt van Gouda, maar is waarschijnlijk op vakantie op één 

van de vele campings in de wijde regio. 

De eerste spelers komen rond 8:45 binnen gedruppeld. Veelal gekleed in het prachtige wit rode Ajax tenue en dat 

doet de trainers goed. Gelukkig laten veel leden de eigen clubliefde zien door in onze eigen oranje 

trainingspakken te komen. Tot een uur of 9:40 konden de spelers zich aanmelden aan de Ajax desk en werd 

iedere speler in een team ingedeeld dat de naam draagt van een Ajax speler. Zo is er team Donny van de Beek, 

Hakim Ziyech, Veltman, Matthijs de Ligt, Kasper Dolberg, Frenkie de Jong, etc. Ieder team heeft een eigen 

trainer en deze trainer blijft de hele dag bij dit team. 

Ook de Ajax Merchandise stand was aanwezig waar gretig bidons, shirts, broekjes en Ajax voetballen werden 

gekocht. Had je je tenue tijdens de inschrijving op de website besteld, dan lag je setje klaar in de kleedkamer 

zoals dat ook bij Ajax 1 gebeurt. 

De deelnemers zijn vandaag voor één dag Ajax speler wat inhoudt dat er getraind wordt volgens de richtlijnen 

van de Ajax Academy en waar ook de training van het eerste elftal nog steeds op is gestoeld. Naast de Ajax 

trainingsmethode op het veld is het gedrag buiten het veld evenzo een belangrijk onderdeel van de Ajax 

Academy. Discipline en respect staan hoog in het vaandel en dat zijn dan ook aspecten die vandaag een rode 

draad vormen zowel op als buiten het veld. 

Sommige ouders kijken met verbazing toe hoe eenvoudig de Ajax trainers de jongens en meisjes in het gareel 

houden vanaf minuut één, en vinden dat een prachtig om te zien. 

Na de teamindeling gaan de spelers naar de kleedkamer om zich gereed te maken voor deel 1 van de training. De 

ouders mogen zich rondom de boarding van het veld gaan opstellen en team voor team komen de spelers in 

tempo en al klappend het veld oplopen onder de muziek van de Ajax mars (clublied). Alle teams stellen zich op 

en er wordt één grote groepsfoto gemaakt De ouders mogen even het veld op om een mooie foto te scoren en 

worden dan weer vriendelijk verzocht achter de boarding plaats te nemen. De training begint en de teams worden 

over de twee velden verdeeld. Per veld gaan de spelers rondom de middencirkel staan en wordt er gestart met 

basis bal oefeningen. Na deze oefeningen worden de ouders verzocht te gaan en blijven de kids met hun trainers 

over op het veld en wordt er gedurende de ochtend, in twee tijdsblokken, de trainingen afgewerkt met tussen de 

blokken een drinkpauze in de kleedkamer. 

De trainingen in de ochtend staan vooral in het teken van techniek training. Dit wordt in het 2e blok van de 

ochtendtraining uitgebouwd naar 1:1 met een spelelement waarbij de geleerde stof in praktijk dient te worden 

gebracht. Daarbij wordt goed gekeken op de uitvoeringen en wordt er door de trainers strak gecoached. De 

spelers krijgen een behoorlijke uitdaging voor ieders eigen niveau en staan eigenlijk geen minuut stil. 



Ondertussen zijn de dames van het clubhuis al druk doende met het voorbereiden van de gezamenlijke lunch. De 

broodjes worden gesmeerd en de tafels gedekt. Voordat de spelers naar de lunch kunnen, gaan ze eerst weer naar 

de kleedkamers waar de ochtendtrainingen worden doorgesproken maar waar ook de gedragsregels rondom de 

lunch worden verteld, discipline buiten het veld, en waar een ieder zich aan moet houden. 

De boodschap vanuit Ajax Academy is daarin duidelijk. Neem je rustmoment tijdens de lunch, eet en drink goed 

voor optimale energie in de middag. Geweldig is het om te zien hoe de jongens en meisjes van klein naar groot 

zich aan dit protocol houden. 

Nadat de buikjes vol zitten kan deel 2 van de dag worden aangevangen. Het eerste deel concentreert zich 

voornamelijk rondom het uitspelen van overtal situaties zoals 2 tegen 1 en 3 tegen 2 met behulp van zowel de 

pupillen- als de mini-goals. Er wordt heel fanatiek getraind en gecoached door de Ajax trainers. Na een 

drinkpauze vervolgen de partij spelen binnen de teams. 

Uit ieder team worden vervolgens 2 spelers geselecteerd voor de Ajax Finale. Hierin strijden de twee 

geselecteerde spelers in een 1 tegen 1 lijnvoetbal situatie gedurende anderhalve minuut tegen elkaar. Bij 

gelijkspel volgt een herkansing. Inmiddels zijn vele enthousiaste ouders, opa’s, oma’s en overige 

geïnteresseerden in grote getale aanwezig om de deelnemers aan het finale spel aan te moedigen. Uiteindelijk 

levert dit een 8 tal winnaars op die allemaal worden voorzien van een prachtige Ajax 1e prijs medaille. Voor de 

verliezers is er eveneens een mooie Ajax medaille. 

Alle deelnemers ontvangen van hun trainer in een afsluitend gesprekje per team, een mooi Ajax Certificaat voor 

deelname aan de clinic. Deze kunnen de spelers op hun eigen CV gaan plaatsen 😊 

Rond 16:30 uur zit deze prachtige dag er dan alweer op. Als organisatie zijn we natuurlijk uitermate trots hoe 

deze dag is verlopen en willen we naast Ajax Camps & Clinics ook onze eigen vrijwilligers bedanken en in het 

bijzonder het kantinepersoneel. Ook USV bedanken we voor het beschikbaar stellen van enkele mini-pupillen 

goals. 

Gedurende de dag is er diverse pers aanwezig geweest en in de komende kranten zal hier iets over worden 

geschreven zoals de Meppeler Courant, Marskramer, Dalfsener etc. Ook Vechtdal Leeft TV heeft een interview 

gehouden met de initiatiefnemer buh S.V. Nieuwleusen en de eventmanager van de Ajax Clinic. Deze is op 

YouTube en op de website van Vechtdal Leeft TV te bekijken: https://youtu.be/TIcvg_IxjgE 

 

S.V. Nieuwleusen Vrouwen 1 verzekerd van nacompetitie voor promotie. 
 

Zaterdag 12 mei 

stond de wedstrijd tegen ST Beilen/Fitboys 

Vrouwen 1 op het programma. 

Bij winst zouden de vrouwen van S.V. Nieu

wleusen zich verzekeren van nacompetitie v

oor promotie naar de 2e klasse. 

Een spannende wedstrijd die zonnige en war

m begon op sportpark ‘t Klaverblad. 

S.V. Nieuwleusen begon iets wat rommelig 

aan de wedstrijd maar na een klein kwartier 

was Nieuwleusen de ploeg die meer de bal h

ad. 

Vanuit een mooie combinatie vanaf het mid

denveld werd de bal door Alice Gosseling h

et net in getikt en zo stond het 1-0 voor de 

vrouwen van S.V. Nieuwleusen. 

Door goed spel op de rechterflank wist Nieuwleusen de bal voor te zetten en Sanne Veldman stond op juiste plek

 om hem mooi binnen te koppen: 2-0 en met stapje dichterbij de nacompetitie gaan we de rust in. 

De 2e helft wist Nieuwleusen balbezit te houden en op de helft van ST Beilen/Fitboys te blijven. Dat leverde mo

oie combinatie op maar daar werd niet uit gescoord, vlak voor het fluitsignaal wist Corina 

Wierbos het doel nog net op tijd te vinden; 3-

0 winst. S.V. Nieuwleusen vrouwen 1 heeft zicht verzekerd van nacompetitie. Met nog 2 officiële competitie we

dstrijden op het programma 19 Mei uit naar VVAK Vrouwen 1 en 26 Mei thuis tegen SVO BDE Vrouwen . Dan 

gaan de dames zich langzaam voorbereiden op na competitie. Deze wedstrijden worden gespeeld op 2 en 9 Juni. 

Bij winst spelen de vrouwen, 16 Juni de wedstrijd voor Promotie 

 

  

https://youtu.be/TIcvg_IxjgE
https://svnieuwleusen.nl/nieuws/13206/


Ga er maar eens goed voor zitten 

 

Door de bouw van het nieuwe clubhuis annex 

hoofdtribune krijgt S.V. Nieuwleusen 

binnenkort een accommodatie met een 

moderne uitstraling . Hier mogen we met z’n 

allen heel trots op zijn. De hoofdtribune biedt 

plaats aan 200 stoeltjes. Vanaf de tribune heb 

je een straks een uitstekend uitzicht op het 

hoofdveld. 

De bouw van het nieuwe clubhuis kost veel 

geld. Door middel van een renteloze lening en 

diverse clubacties is er al een deel bij elkaar 

gebracht. Daarnaast is er ook een lening bij de 

bank afgesloten. We naderen langzaam maar zeker de eindfase van de bouw en willen met een nieuwe actie de 

laatste eindjes aan elkaar knopen. Dit doen we met de sponsoractie: gesponsorde tribunestoeltjes. 

 

Bouw nieuwe 

clubhuis vordert 

 

 

 

Voorbeschouwing S.V. Nieuwleusen thuis tegen VV Omlandia 

 

Komende zaterdag speelt het eerste elftal van S.V. Nieuwleusen haar voorlaatste thuiswedstrijd van dit seizoen. 

Tegenstander is VV Omlandia uit het Groningse Ten Boer. De bezoekers hebben nog een kleine kans om zich te 

plaatsen voor de nacompetitie, terwijl voor de oranjehemden zoals bekend degradatie naar de derde klasse 

onafwendbaar lijkt. 

Hoewel de selectie van trainer David Leeuw ook zal weten dat er volgend seizoen op een niveau lager gespeeld 

moet gaan worden, lijken de spelers toch met opgeheven hoofd afscheid te willen nemen van de tweede klasse. 

De mooie 1-2 overwinning op DZOH vorige week donderdag getuigde daarvan. Twee fraaie treffers van A-

junior Wouter Tabbers bezorgden S.V. Nieuwleusen de eerste uitzege van deze competitie. Samen met de vele 

andere jongelingen die dit seizoen in actie kwamen voor de hoofdmacht bewees hij dat er talent genoeg 

aanwezig is binnen de vereniging. Dat biedt hoop en vertrouwen voor de toekomst. 

VV Omlandia komt uit Ten Boer, een dorpje dat ongeveer 10 kilometer boven Groningen ligt. De club is 

opgericht in 1951. VV Omlandia speelde de afgelopen vier seizoenen in de eerste klasse, maar degradeerde 

afgelopen jaargang via de nacompetitie. In het restant van dit seizoen kan VV Omlandia zich op basis van de 

ranglijst nog plaatsen voor de nacompetitie, maar dan moet het allemaal wel erg meezitten voor het team van 

trainer Freddy Strating. Om te beginnen zullen de Groningers zaterdag moeten winnen van S.V. Nieuwleusen. 

In Ten Boer werd het eerder dit seizoen maar liefst 6-1 voor VV Omlandia. De oranjehemden krijgen nu dus de 

kans om zich te revancheren voor deze dikke nederlaag. Het duel op Het Klaverblad begint om 14:30 uur en 

staat onder leiding van scheidsrechter Bryan Huizinga. 

 

https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2018/02/Stoel-pagina.jpg


  

 

Het doek valt definitief voor S.V. Nieuwleusen 

Zaterdag 12 mei viel voor 

S.V. Nieuwleusen in de 

2e klasse Noord helaas 

definitief het doek. Op 

het zonovergoten 

sportpark ’t Klaverblad 

moest het aantreden tegen 

VV Omlandia uit Ten 

Boer, een plaatsje 10 

kilometer boven de stad 

Groningen. 

Op het té lange gras was 

het na 18 minuten dat 

aanvoerder Jeroen Haan voor de gasten na vermeend buitenspel mocht doorgaan, maar S.V. Nieuwleusen keeper 

Tim Hoogenkamp bleek wederom een betrouwbare keeper en redde fraai. Hierna was het Mark de Weerd die 

een soepel lopende aanval wilde afronden maar zijn te zachte inzet met zijn mindere been werd van de doellijn 

gehaald. Ook Stan Scholten rukte in de 36e minuut vanaf links goed op maar ook zijn schot met zijn 

chocoladebeen werd gered door keeper Devon Harmsma. Helaas voor de spelers en de trouwe S.V. Nieuwleusen 

aanhang kwam Omlandia toch onverwacht op voorsprong net voor rust via Martin Oudman. Hij scoorde 

verrassend uit een moeilijke hoek vanaf rechts. In de tweede helft is het eerst de ingevallen Bas Evenboer en 

daarna Tom Vasse die het doel van keeper Devon Harmsma bestoken maar hun pogingen treffen helaas geen 

doel. Ook Tim redde nog een keer op een inzet van de gevaarlijke aanvoerder Jeroen Haan. Het is uiteindelijk in 

de 72e minuut Jan Oosterbeek die de wedstrijd op slot gooit door 0-2 binnen te schieten. VV Omlandia ging 

achterover leunen en S.V. Nieuwleusen bleef wel enthousiast aanvallen maar meer dan een vlammend schot van 

de ingevallen Wouter Tabbers leverde het niet op. Ook hier redde de Omlandia keeper knap. Nu maar uithuilen 

en volgend jaar met fris elan in de 3e klasse beginnen. De ervaring die deze jonge ploeg dit jaar opgedaan heeft 

in de 2eklasse zal volgend seizoen vast zijn waarde hebben. Zaterdag 19 mei volgt de uitwedstrijd tegen VV 

Zuidhorn. 

  



JO15-1 wint Aalborg City Cup in Denemarken. Update dag 3 

 
Woensdagavond 9 mei om 21:00 uur vertrokken 12 spelers en 2 begeleiders van S.V. Nieuwleusen JO15-1 met 

de bus van Eurosportring richting Denemarken. Ze nemen deel aan de 

Aalborg City Cup 2018.   

 

Voordat de bus vertrok richting Denemarken moest er eerst nog een team uit 

Bolsward opgepikt worden. De meiden van S.V. Bolsward O15 stapten met 

veel bravoure de bus in en de eerste contacten werden meteen gelegd door 

onze boys. Na een lange nacht met weinig slaap bleek dat we net op het 

nippertje aan zouden komen voor onze eerste wedstrijd. Deze wedstrijd 

moesten we spelen tegen B52 uit Denemarken. Al vrij snel keken we tegen 

een 1-0 achterstand aan door een onverwacht afstandsschot van B52. Op het 

veldspel van onze boys was echter niets aan te merken en al snel speelden we 

de fysiek sterkere Denen van het kastje naar de muur. Bij een gevaarlijke 

uitval waarbij drie spelers van B52 alleen op het doel van Rick afgingen, 

dacht iedereen dat dat de 2-0 zou opleveren. Echter Rick dacht hier anders 

over en wierp zich met zijn hele ziel en zaligheid voor de bal! Aanval 

onschadelijk gemaakt!! In de tweede helft werd de terechte gelijkmaker 

gemaakt, na loslaten van de bal door de keeper was Melle Vrieling er als de kippen bij om de gelijkmaker aan te 

tekenen. Hierna joeg het team vol op de winnende goal. Deze viel vlak voor tijd; na een voorzet van Luuk kopte 

Jille door op Randy (gastspeler dit toernooi) die de bal beheerst binnen schoot. De eerste overwinning was een 

feit! Na een half uur verdiende rust moesten we aantreden tegen Rødekro IF 2. We begonnen niet zo best aan 

deze wedstrijd. Enige overschatting van onze kant zorgde niet voor het gewenst spel. Na wat tactische 

aanwijzingen en met name wat aansporingen vanaf de kant, werd de wedstrijd toch in ons voordeel beslecht. Het 

was als eerste Randy die wederom doeltreffend uithaalde. Na goals van Tieme en Jille liepen we uit naar 3-0. 

Rødekro deed nog iets terug maar het was Maurits die tekende voor de 4-1 einduitslag. Al met al een zeer 

geslaagde eerste dag. Vrijdag  volgen de resterende twee 

poulewedstrijden. Daarna weten we of we strijden in de halve 

finale of niet, wordt vervolgd…  

 

Aalborg City Cup 2018 Dag 2  

Gisteravond na het avondeten, dat overigens best in de smaak 

viel, zijn we naar onze accommodatie voor de avond en nacht 

gegaan. De prima organisatie had shuttle bussen geregeld die 

alle deelnemende teams naar de verschillende slaap locaties 

heeft gebracht. Wij verblijven in een school samen met een 

stuk of 12 andere teams. We hebben daar het ons toebedeelde 

klaslokaal 

ingericht als 

slaapzaal en daarna nog wat gechilled. Een aantal heeft een 

mooie film gekeken op het door Jeroen en Hans vakkundig 

ontgrendelende smartboard en anderen van het team hebben zich 

vermaakt met het maken van dates voor de disco. Al met al was 

iedereen het erover eens dat het een geslaagde eerste dag was 

geweest, maar dat we zeker zouden moeten proberen om de 

halve finales te halen. Dus… redelijk op tijd het nest in en om 

6.00 stonden we allemaal weer fris naast het luchtbed! Na een 

prima ontbijt maakten we ons op voor de belangrijke derde 

poulewedstrijd tegen södra skärgårdens IK. De jongens waren 

goed geïnstrueerd door Jeroen en dat resulteerde al snel in een 2-

0 voorsprong, Randy rondde een prima aanval af en Jille benutte 

een strafschop na een overtreding op hem zelf. Het zonnetje 

schijnt volop hier in Denemarken, letterlijk maar ook figuurlijk. 

Aan de kant hebben we genoten van prachtige aanvallen en mooi 

voetbal. Uiteindelijk liepen we deze wedstrijd uit naar 5-0! Nog 

steeds hadden we na deze wedstrijd nog minimaal een puntje nodig om de halve finale te halen. De focus ging 

dan ook snel op de laatste poulewedstrijd. Nu we toch zo lekker bezig zijn willen we deze wedstrijd ook graag 

winnend afsluiten. 
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Tegen Hammel GK kwamen we wederom prima uit de startblokken. Waar we gisteren de wedstrijd op 

“normaal” gras nog wat moeite hadden ons spel te spelen, ging het vandaag prima! Resultaat: 5-0 winst! En een 

plek in de halve finale veilig gesteld!!! Na deze twee wedstrijden zijn we met zijn allen heerlijk gaan ontspannen 

bij een plaatselijk zwemterrein, waar menig potje kippen uitmondde in een ferme pets op de oortjes van 1 van de 

spelers! Vanavond natuurlijk nog weer een verrassing wat er op het menu zal staan en verder natuurlijk nog de 

disco waar menigeen ook nog graag zou “scoren”.. 

Tot nu toe beleven we met z’n allen hele mooie dagen en hebben allemaal heel veel zin in de finaledag van 

morgen!  Wordt vervolgd… 

Aalborg City Cup 2018 dag 3 

  

En jawel, vandaag was het zover! Na twee dagen poulewedstrijden was het vandaag finale day! Als eerste 

moesten we de halve spelen, deze stond gepland voor 12.40 uur, dus we hadden genoeg tijd om eerst eens even 

een beetje bij te slapen en vervolgens op het gemak te ontbijten. Aan deze voorbereiding kon het zeker niet 

liggen. De halve finale speelden we tegen Jelling FS, een team met veel fysieke kracht en een behoorlijke wil om 

te winnen. De eerste helft overleefden we de storm en we speelden zelf in de tweede helft iets opportunistischer 

wat resulteerde in een mooie kans voor Randy. Helaas voor ons miste zijn schot kracht waardoor de keeper kon 

redden. Even later was het wel raak. Na een mooie pass van Thomas kwam Jille goed door op de linkerflank. 

Randy liet goed horen dat hij vrij stond voor het doel en kon de op maat gegeven bal van Jille met zijn linkervoet 

binnenschieten! 1-0! Na deze voorsprong besloten we deze tot de laatste minuut met man en macht te 

verdedigen. Nog een paar hachelijke momenten voor het doel van Rick, maar onze keeper hield het hoofd koel 

en zijn doel schoon!!! Na het laatste fluitsignaal beseften we het: we staan in de FINALE!!! 

Deze finale zou gespeeld worden om 16.00 uur. Onze tegenstander Azalea BK uit Zweden speelde ook in oranje 

shirts waardoor wij in onze warm up tenues moesten aantreden. Een aantal spelers had dit shirt echter op de 

slaaplocatie laten liggen waardoor we nog even een ritje met de bus van het sportpark naar de school moesten 

maken en vice versa. Om 15.35 uur waren we terug en konden we direct aan de warm up beginnen, wel zo 

handig.. 

Helaas bleek in de warming up dat Luuk in de halve finale geblesseerd was geraakt en de finale aan zich voorbij 

zou moeten laten gaan. De eerste helft van de finale verliep wat chaotisch, je kon zien dat beide teams wat last 

hadden van de zenuwen. Ook niet niets natuurlijk, na twee intensieve dagen je nog 1 keer opladen voor de finale! 

Het leek erop dat Azalea het duel in handen nam. Met name via hun linkerkant kwamen ze een aantal keer 

gevaarlijk door. Rick redde knap op een schot dat richting de korte hoek ging. Verder werden de aanvallen 

vakkundig gepareerd door onze verdedigers, Mathijs, Maurits, Nemo en Jesse. De rust werd gelukkig gehaald 

met de brilstand: 0-0. We spraken af dat ons strijdplan in de 

tweede helft zou bestaan uit het sneller zoeken van onze aanvallers 

Jille en Randy. Zo gezegd zo gedaan. Tweede helft hadden we de 

touwtjes weer in handen en gingen via gevaarlijke ballen op de 

spitsen op jacht naar de 1-0. Jille zette fantastisch door aan de 

linkerkant van het veld en kom ook in het strafschopgebied niet 

meer gestopt worden. Hij haalde bekeken uit en dat betekende de 

1-0 voor ons! Na deze treffer hadden onze spelers maar 1 opdracht, 

alle ballen diep wegspelen en de 1-0 over de streep trekken. Het 

maakt namelijk niet uit HOE je een finale wint ALS je hem maar 

wint! Met veel arbeid op het middenveld van Sander, Thomas, 

Melle en Tieme werden de meeste aanvallen van Azalea 

onschadelijk gemaakt. Echt grote  kansen kregen beide teams niet 

meer, totdat Jille doorbraak via wederom de linkerkant. Op het 

moment dat hij Thomas aanspeelde werd hij ruw onderuit 

geschopt. Zijn reactie op deze smerige overtreding was niet 

verstandig maar begrijpelijk, hij duwde zijn tegenstander,  waarop 

hij de gele kaart kreeg en het veld voor 5 minuten moest verlaten. 

Gelukkig doorstonden we de laatste paar minuten met tien man. 

Na het laatste fluitsignaal van de scheids waren we natuurlijk 

allemaal enorm blij en trots op het resultaat dat we met zijn allen 

als team hebben neergezet! Ongeslagen kampioen op een 

internationaal toernooi met veel technische en fysieke weerstand! 

Trots werd de beker in ontvangst genomen en kon het feesten 

beginnen! 

Namens JO 15-1, 

Jeroen en Hans, trainer en leider, maar bovenal twee trotste 

kerels!!!   
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S.V. Nieuwleusen JO11-4 ongeslagen kampioen 2017-2018 !!  

 

Op woensdagavond 23 mei stond de topper thuis tegen Berkum JO11-4 op het programma. S.V. Nieuwleusen 

staat er goed voor en heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld ten opzichte van de opponent van 

vanavond. Beide teams zijn bovendien voetballende ploegen en dat gaf een mooie en vooral spannende 

wedstrijd. Nieuwleusen opende halverwege de eerste helft de score en ging op zoek naar meer. Maar ook 

Berkum zocht de aansluitingstreffer. De 2e helft laat eenzelfde beeld zien van twee ploegen die niet veel voor 

elkaar onder doen. Hoewel Nieuwleusen vele kansen heeft gehad om de score te verdubbelen en Berkum om de 

gelijkmaker te maken, gebeurt dat niet en is het na 50 minuten voetbal S.V. Nieuwleusen JO11-4 dat zich 

KAMPIOEN mag noemen. Met nog 2 competitieduels te gaan is het team nog steeds ongeslagen en 

onbereikbaar voor de concurrentie. 

 

S.V. Nieuwleusen JO11-4 winnaar KNVB Beker 2017-2018 en pakt de dubbel ! 

De dag van de bekerfinale was door de KNVB 

bepaald op zaterdag 2 juni om 9:30 uur en werd 

op neutraal terrein gespeeld. De KNVB heeft 

daarvoor de accommodatie van S.V. Schalkhaar 

uitgekozen. 

Nieuwleusen begon goed aan de wedstrijd en was 

direct dreigend. Vroomshoop liet echter ook zien 

waarom zij in de finale staan en zo is het een 

wedstrijd die het eerste kwartier op en neer gaat 

en waar de ploegen sterk aan elkaar gewaagd zijn. 

Vanaf de 15e minuut lijkt de wedstrijd naar de 

oranjehemden te kantelen. In de 18e minuut is dan 

toch raak en ontploft het meegereisde oranje-

legioen, 1-0. In de 23e minuut konde de handen opnieuw de lucht in nadat de 2-0 wordt binnen getikt. 

In de 2e helft kreeg S.V. Nieuwleusen de beste kansen uit hele mooie tikkie-takkie aanvallen en wordt de 3-0 

gemaakt.  En zo wint S.V. Nieuwleusen JO11-4, toch enigszins overtuigend, de KNVB Beker 2017-2018 en pakt 

hiermee dus ook de befaamde DUBBEL in dit seizoen. 

  



Voorbeschouwing S.V. Nieuwleusen uit tegen VV Zuidhorn 
 
Helaas is voor S.V. Nieuwleusen het doek gevallen in de noordelijke tweede klasse J. Toch heeft de formatie van 

trainer David Leeuw nog twee duels te spelen in deze competitie. Komende zaterdag reizen de oranjehemden af 

naar de provincie Groningen om daar aan te treden tegen VV Zuidhorn. Voor deze ploeg staat er nog wel veel op 

het spel. 

De definitieve degradatie kwam afgelopen zaterdag natuurlijk niet onverwachts na een seizoen waarin het team 

vrijwel continue onderaan heeft gestaan. Na de promotie afgelopen zomer schoten de oranjehemden vooral voor 

de winterstop tekort en liepen tegen enkele grote nederlagen aan. In het voorjaar kreeg S.V. Nieuwleusen meer 

in de melk te brokkelen en werden er ook wat punten gesprokkeld. Helaas begon toen ook de concurrentie op 

stoom te komen waardoor het uiteindelijk allemaal niet voldoende was. Volgend seizoen een nieuwe ronde met 

nieuwe kansen, maar helaas wel in de derde klasse. 

Of VV Zuidhorn volgend seizoen wél in de tweede klasse uitkomt, valt nog te bezien. De Groningers staan nu 

voorlaatste en moeten de laatste twee duels allebei winnen om nog kans te maken de nacompetitie te ontlopen. 

Daarbij is het ook nog eens sterk afhankelijk van hetgeen er gebeurt op de andere velden. VV Zuidhorn zal dus 

in de eerste plaats er alles aan doen om zaterdag te winnen van de Nieuwleusenaren. 

Het eerste onderlinge duel dit seizoen eindigde in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd aanstaande zaterdag begint om 

14:30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jantinus Meints uit Grootegast. 

 

  



 

Zeven doelpunten bij Zuidhorn – S.V. Nieuwleusen 

Zaterdag 19 mei 2018 speelde S.V. Nieuwleusen haar laatste uitwedstrijd in 2J Noord. Trainer David Leeuw had 

de wedstrijd uitgeroepen als 1e doorstart naar het nieuwe seizoen. Met een frisse jonge groep werd de wedstrijd 

tegen degradatiekandidaat Zuidhorn gestart. Alleen Stan Scholten was afwezig i.v.m. buitenlandse 

studieverplichtingen. S.V.Nieuwleusen kwam drie keer op voorsprong maar verloor de wedstrijd met 4-3. 

Op een prachtig bosrijk sportpark startte S.V. Nieuwleusen enthousiast. Na een super diepe bal van Saake 

Malestein scoorde Reinier Meijerink in de 10e minuut beheerst. Zuidhorn was zeker de gevaarlijkste ploeg maar 

doelman Tim Hoogenkamp liet zien dat hij over geweldige reflexen beschikt. Met een “gelukkie“ kwam 

Zuidhorn op 1-1. Jan Peter Steenbergen kreeg de bal oer ongeluk tegen zijn achterhoofd. In de 27e minuut 

maakte Mark Hoogenkamp zijn debuut maar moest na één minuut al weer vervangen worden door Bas Evenboer 

omdat hij bij zijn eerste actie een zweepslag opliep. Mark had Saake Malestein net vervangen. Direct hierna 

maakte Tom Vasse de 1-2. Ruben Kooistra van Zuidhorn scoorde in de 36e minuut de 2-2. S.V. Nieuwleusen 

bleef de 1e helft domineren wat een eigen doelpunt van Robin van de Steege opleverde. Met een tussenstand van 

2-3 werd de thee gedronken. 

Na de rust, met Justin Beentjes voor Stefan van Veen, was Zuidhorn de bovenliggende partij al bepaalde 

scheidsrechter Jantinus Meints de eindstand. Hij vond het in zijn afscheidswedstrijd nodig om de thuisploeg 

tweemaal een strafschop te geven. De 1e maal was dubieus omdat Ruben Brinkman de bal ongelukkig tegen zijn 

onderarm kreeg. De 2e was wel terecht omdat Mark de Weerd een domme overtreding op de rand van het 

strafschopgebied maakte. Robin van de Steege was tweemaal de winnaar vanaf de strafschopstip. Eindstand 4-3 

voor de gastvrije thuisploeg Zuidhorn. 

Het is duidelijk dat S.V. Nieuwleusen al op weg is naar het volgende seizoen. Lars Gruben was was er weer bij. 

Zijn harde werken werkte enthousiast op zijn teamgenoten. En linkspoot Mark Hoogenkamp zat natuurlijk niet 

voor niets bij de groep. Wanneer de spelers in de zomermaanden extra trainingswerk verrichtten en zich goed 

voorbereiden op het nieuwe seizoen kan er wat moois worden gerealiseerd in de 3e klasse. A.s. zaterdag 26 mei 

speelt S.V. Nieuwleusen haar laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Gramsbergen. Aanvang 14.30 uur. 



S.V. Nieuwleusen thuis tegen SV Gramsbergen 

 
Aanstaande zaterdag speelt het eerste elftal van S.V. Nieuwleusen haar laatste wedstrijd van deze competitie. De 

ploeg van trainer David Leeuw ontvangt dan op eigen veld het welbekende SV Gramsbergen. Voor beide teams 

staat er vrij weinig op het spel, behalve dan natuurlijk de sportieve eer. De Nieuwleusenaren kijken alvast 

vooruit naar volgend seizoen, terwijl de Gramsbergers bij winst de achtste plek kunnen vasthouden. 

S.V. Nieuwleusen mag dan al enige tijd in de wetenschap verkeren dat degradatie onafwendbaar is, toch speelde 

de ploeg vorige week in Zuidhorn fris en enthousiast. Uiteindelijk leverde dat niet meer op dan een 4-3 

nederlaag, maar de vele jonge spelers lieten zien dat het nieuwe avontuur in de derde klasse met vertrouwen 

tegemoet mag worden gezien. Positieve opsteker was natuurlijk ook de rentree van Lars Gruben in de basiself na 

anderhalf jaar blessureleed. 

Dat het seizoen bijna klaar is zullen ze in Gramsbergen vast geen ramp vinden. De ploeg van trainer Jan Peter 

Jonkman, die na de zomer aan zijn vierde seizoen bij deze club gaat beginnen, is de laatste weken niet bijzonder 

op dreef. Uit de afgelopen zes gespeelde wedstrijden werden slechts drie puntjes gepakt. Gelukkig voor de 

Gramsbergers was de marge met de degradatiezone groot genoeg om nog in de problemen te komen. Er kan 

natuurlijk ook gesteld worden dat SV Gramsbergen voor het tweede opeenvolgende seizoen in deze klasse uit de 

degradatiezorgen is gebleven en dat is een prestatie van formaat. Bij een overwinning op S.V. Nieuwleusen 

eindigen de Gramsbergers als achtste, bij een nederlaag kunnen ze nog wat plaatsjes duikelen. 

De eerste onderlinge wedstrijd dit seizoen eindigde in een 2-1 overwinning voor S.V. Gramsbergen. S.V. 

Nieuwleusen wil natuurlijk met een mooi resultaat afscheid nemen van het eigen publiek en van de tweede 

klasse. Of dat gaat lukken valt vanaf 14:30 uur te bekijken op sportpark ’t Klaverblad. Scheidsrechter is de heer 

R. Berends. 

 

 

Voorbeschouwing SV Gramsbergen: 
 

De eindsprint kan worden ingezet door alle 14 ploegen in de 2e klasse J. Met nog 1 speelronde te gaan staat er 

voor vele ploegen nog wat op het spel. Met name de strijd om de 3e periode ligt nog helemaal open, daarnaast is 

er waarschijnlijk nog een vervangende periode te verdienen. En dan zijn er nog ploegen die moeten vrezen voor 

het spelen van P/D wedstrijden. Voor de titel heeft Pelikaan-S de beste papieren, al hopen de achtervolgers op 

een misstap van de koploper tegen Groen Geel, die de punten ook nog nodig heeft. 

De eindfase is aangebroken, de prijzen gaan verdeeld worden en de beslissingen gaan vallen komende zaterdag. 

Het mag duidelijk zijn dat ons weer een boeiend voetbalweekend vol met belangen wacht. Voor Gramsbergen en 

Nieuwleusen staat er niets meer op spel behalve klantenbinding en een goede afsluiting van het seizoen. 

Nieuwleusen gaat volgend jaar al weer een klasse lager spelen na de promotie van vorig seizoen en dat is 

natuurlijk teleurstellend. Positief is dat de jonge ploeg van trainer David de Leeuw in sommige wedstrijden best 

indruk maakte en dat schept weer perspectief voor het nieuwe seizoen. Afgelopen zaterdag had Zuidhorn de 

grootste moeite om de winnen van Nieuwleusen en net als in Gramsbergen bracht een penalty in blessuretijd de 

winst. Nieuwleusen nam brutaal drie keer een voorsprong maar capituleerde met de finish in zicht. Gramsbergen 

had kunnen en moeten winnen van Groen Geel gezien de kansen, maar verzuimde meer te scoren. In de laatste 

thuiswedstrijd dit seizoen had trainer Jonkman dit graag anders willen zien.  Er is altijd veel publiek op sportpark 

t´ Hoge Holt en altijd een trouwe schare bij de uitwedstrijden. En dat laatste verdient een compliment. Het zijn er 

niet alleen veel, ze gedragen zich netjes en zijn in heel Noord Nederland graag geziene gasten langs de lijn en 

zeker in de kantines. Voetbal en emotie gaan ook bij het groen wit legioen wel eens samen maar ze houden het 

altijd netjes. En waar Gramsbergen zeker trots op mag zijn dat zijn de complimenten van onze tegenstanders 

over de gastvrije ontvangst en het fraaie sportcomplex. Zaterdag nog even met zijn allen naar Nieuwleusen en 

daarna maar weer uitkijken naar de nieuwe competitie die ook dit jaar eind september pas weer begint. 

 

Henk Reins 

  



 

S.V. Nieuwleusen en Gramsbergen delen de punten 

Zaterdag 26 mei speelde S.V. Nieuwleusen haar laatste wedstrijd in de tweede klasse. Het werd 2-2. 

Het was een wedstrijd waar voor beide ploegen niets meer op het spel stond. Gramsbergen had zich inmiddels 

gehandhaafd met een plek in de middenmoot en voor S.V. Nieuwleusen was de tweede klasse een maatje te 

groot, de degradatie naar de derde klasse was inmiddels een feit. Hoewel de temperatuur tropische waarden 

bereikte probeerden beide ploegen er een aantrekkelijk duel van te maken. Gramsbergen was in de eerste helft 

het meest gevaarlijk. Meerdere keren was het Tim Hoogenkamp die zijn doel met goed keeperswerk schoon wist 

te houden. Daar tegenover was het S.V. Nieuwleusen dat slordig was in de beslissende eindpass. Waar 

Gramsbergen in de verdediging veel ruimte voor de S.V. Nieuwleusen-aanvallers liet, kwamen de passes òf te 

laat òf helemaal niet. Toch was het S.V. Nieuwleusen dat in de 15e minuut op voorsprong kwam. Ruben 

Brinkman wist uit een goed genomen vrije trap Ruben van Dijk alleen voor de keeper te zetten. Ruben wist daar 

wel raad mee en schoot beheerst binnen. In de 27e minuut was het Carlo Alfring van Gramsbergen die alle 

ruimte van de S.V. Nieuwleusen verdediging kreeg en laag en hard binnenschoot: 1-1. Kort voor rust in de 

38e minuut zette de goed spelende Ruben van Dijk, Reinier Meijerink vrij voor de keeper die verwoestend 

uithaalde: 2-1. In de tweede helft hadden beide ploegen nog enkele kansen om de score te vergrootten. Het enige 

doelpunt werd gemaakt door wederom linksback Carlo Alfring, die regelmatig gevaarlijk opkwam. Met een 

enorme uithaal in de verre hoek verschalkte hij Tim Hoogenkamp: 2-2. Vlak voor tijd had Bas Evenboer de 

winnende treffer op zijn schoen. Helaas werd zijn inzet gekeerd door keeper Rolf Timmer. 

Welke ploegen S.V. Nieuwleusen in het nieuwe seizoen in de derde klasse tegenkomt is nu nog niet duidelijk. 

Trainer David Leeuw kan nu gaan bouwen aan een team dat hopelijk snel terugkeert naar de tweede klasse. A.s. 

donderdag 31 mei om 19.30 uur speelt “onder 23”  uit tegen het 1e elftal van Avereest. Avereest bereidt zich 

voor op de nacompetitie van de vierde klasse voor promotie naar de derde klasse. 
  



Verslag SV Gramsbergen: 
Op vele sportparken in Nederland werd zaterdag na de laatste competitiewedstrijd feest gevierd en natuurlijk ook 

getreurd. In Nieuwleusen werden de punten broederlijk gedeeld bij tropische temperaturen. Beide ploegen 

gingen zeker met de intentie van start om er een leuke wedstrijd van te maken maar het was geen pretje om twee 

keer driekwartier te rennen. 

Het eerste kwart was even aftasten hoe de poppetjes stonden en dat leverde nog weinig spectaculaire momenten 

op. Toch was het direct raak bij de eerste dreiging van Nieuwleusen. Een vrije trap genomen op een 20 meter 

van het doel van Gramsbergen belande zomaar bij de inlopende en vrijstaande Ruben van Dijk. Op zijn inzet had 

doelman Rolf Timmer die  beloond werd met een uitzwaaiwedstrijd, (vertrekt naar Bergentheim) geen verweer 

en stond Nieuwleusen uit het niets zomaar  op een 1-0 voorsprong. Gramsbergen herpakte zich snel en kreeg 

volop kansen om op gelijke hoogte te komen. Doelpogingen van David Houtman en Stef Schuurman hadden er 

eigenlijk best in gemogen maar stranden in schoonheid of in de handen van de keeper. Het absolute hoogtepunt 

in de eerste helft kwam in de 27e minuut van de voet van Carlo Alfing. Vanuit de verdediging komt Carlo in 

balbezit en stoomt als een dieseltrein op richting het doel van Nieuwleusen. Op 20 meter haalt hij verwoestend 

uit en jaagt de bal onhoudbaar in het doel van Nieuwleusen voor de 1-1. Nieuwleusen ging niet bij de pakken 

neerzitten en wilde zeker in de laatste wedstrijd in de 2e klasse een goed resultaat neerzetten voor de ogen van 

het thuispubliek. Gramsbergen was al met gedachten bij een koele versnapering in de rust en liet in de 41e 

minuut zomaar Reinier Meijerink door de verdediging glippen. Die wist zich wel raad met deze kans en weer 

was keeper Timmer kansloos op de inzet. Met een 2-1 stand brak de welverdiende rust aan, niet alleen voor de 

spelers, ook voor de weer vele meegereisde toeschouwers smaakte het koele biertje prima. 

 

 

Mark de Weerd gehuldigd voor 150 wedstrijden in hoofdmacht S.V. 

Nieuwleusen 

Mark de Weerd werd zaterdag 26 mei 

gehuldigd voor 150 wedstrijden in de 

hoofdmacht van S.V. Nieuwleusen. Mark 

maakte zijn debuut op 13 oktober 2007 in de 

wedstrijd S.V. Nieuwleusen – Lemele 

De 1e officiële basisplaats was op 6 september 

2008 met de wedstrijd Zalk – S.V. 

Nieuwleusen. In dit seizoen werd S.V. 

Nieuwleusen ongeslagen kampioen na een zeer 

spannende ontknoping met Zwolsche Boys. 

Mark stond in zijn 1e seizoen als linksback 22 

keer in de basis. 

Zijn eerste doelpunt maakte Mark op 6 

december 2018 in de uitwedstrijd tegen SEH. 

Na een 3-0 achterstand was Mark de aanjager 

en wisten ze nog tot 3-3 terug te komen. 

De teller staat na afgelopen zaterdag op 154 

wedstrijden waarin Mark 18 doelpunten 

scoorde. Mark is de aanvoerder van onze 

huidige hoofdmacht die als linksback verhuisde naar het middenveld. Een speler met veel inzet en inmiddels één 

van de dragende spelers van het 1e elftal. 

 
 





 

 

  



 
 

 



 



Selectie sluit seizoen af in Westwoud 

 

Afgelopen weekend heeft het vlaggenschip het seizoen gezamenlijk afgesloten met een traditioneel weekendje 

weg. Ditmaal ging de selectie naar Westwoud, een klein dorpje aan de andere kant van de Houtribdijk gelegen 

tussen Enkhuizen en Hoorn. 

Op vrijdag ging een nagenoeg voltallige selectie naar de groepsaccommodatie waar na aankomst als eerste de 

slaapvertrekken werden ingericht. Toen iedereen een plekje had gevonden was het tijd om samen een maaltijd te 

nuttigen. De aanwezig barbecue kwam hierbij uitstekend van pas. Uiteraard werd er gegeten onder het genot van 

een biertje en een wk-wedstrijd. 

Na de maaltijd werd er even stilgestaan bij het afscheid van spelers en leden van de staf. Na deze officiële 

plechtigheden werd er op het seizoen teruggeblikt door middel van een fraaie quiz. Tijdens de quiz werd menig 

speler en staflid op ludieke wijze in het zonnetje werd gezet. 

Uiteraard moest er ook nog een kijkje worden genomen bij de lokale horeca. Er werd gekozen om de eerste 

avond door te brengen in Enkhuizen, waar het overigens prima toeven was. 

De zaterdag werd vervolgens rustig opgestart en nadat iedereen op zaterdagochtend het slaap weer uit de ogen 

had gewreven en de maag had gevuld met een gebakken eitje, werd de groep aan het begin van de middag 

verstrekt door de staf. Zij waren voor de zaterdag overgekomen vanuit Nieuwleusen. 

De gehele groep zette daarna koers richting Hoorn. In Hoorn stapte de selectie aan boord van de riante sloep van 

kapitein Bram. Onder het genot van een drankje en een heerlijk zonnetje werden we rustig rondgevaren door 

Hoorn. Na enkele uurtjes ronddobberen was het tijd om Hoorn voor nu te verlaten. Eenmaal weer aangekomen in 

Westwoud werd de barbecue wederom getest. Met een volle maag en goede zin ging de groep aan het begin van 

de avond vervolgens terug naar Hoorn waar nog een avondje stappen op het programma stond. 

Toen zondagochtend iedereen weer wakker was, werd het tijd om weer richting Nieuwleusen te vertrekken. 

Al met al was het weekend weg een mooie manier om het seizoen gezamenlijk af te sluiten. Aangezien het 

weekendje mede mogelijk is gemaakt door de club van 100 willen we hen langs deze weg van harte bedanken. 

 


