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Doelpuntenfestijn op Tempelmantoernooi 

 
Het Tempelmantoernooi begon dinsdagavond met een waar doelpuntenfestijn, er werd maar liefst 16 keer 

gescoord. A.S.C.’62 en Olympia’28 speelden in een spectaculaire wedstrijd met 5-5 gelijk en S.V. Nieuwleusen 

verloor met 4-2 van O.Z.C. 

 

A.S.C. kwam al snel op een 0-2 voorsprong. Olympia’28 kwam terug tot 2-1 maar nog voor de rust werd de 

marge weer 2 doelpunten. Na de rust kwam Olympia’28 sterk terug en werd het een zeer vermakelijk wedstrijd. 

Vlak voor tijd leek Olympia’28 zelfs de volle winst te pakken maar toch wist A.S.C ’62 er nog een gelijkspel uit 
te slepen. 

 
S.V. Nieuwleusen kwam in de 1e helft op een 1-0 achterstand. Direct na rust werd het 0-2 en 0-3. Na de 0-4 

kwam de thuisclub toch nog goed terug tot 4-2, waarna de oranjehemden nog enkele goede kansen kregen. 

 

 

De tussenstand: 
O.Z.C. 1-5 

Olympia’28 1-3 

A.S.C’62 1-3 

S.V. Nieuwleusen 1-2 

 

  

https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2018/08/Tempelman-ASC.png


 

ASC’62 winnaar Tempelmantoernooi 
 

 

ASC’62 uit Dalfsen heeft het Tempelmantoernooi 

gewonnen. Zaterdag 25 augustus werd er met 2-0 

gewonnen van O.Z.C.. Lange tijd leek het erop dat 

een loting de winnaar van deze editie van het 
Tempelmantoernooi moest aanwijzen. Op het andere 

veld was de tussenstand bij S.V. Nieuwleusen -

Olympia ’28 ook lange tijd 2 – 0 in het voordeel van 

de ploeg uit Hasselt. Aangezien de wedstrijd tussen 

A.S.C.’62 en Olympia’28 afgelopen dinsdagavond 

met 5-5 gelijk was geëindigd stonden deze twee 

ploegen zowel als punten als doelsaldo exact gelijk. 

S.V. Nieuwleusen knokte zich tegen Olympia ’28 

echter knap terug in de wedstrijd en wist uit een mooi opgezette aanval de 2-1 te maken. Een op dat moment 

verdiende gelijkmaker beleef helaas uit voor de thuis spelende ploeg. Net als afgelopen dinsdagavond toen het 

met 4-2 verloor van O.Z.C. kon het een nederlaag niet voorkomen 
 

De eindstand is als volgt: 

ASC ’62                         8 ptn   doelsaldo 7-5 

Olympia ’28                   8 ptn   doelsaldo 7-6 

O.Z.C.                            5 ptn   doelsaldo 4-4 

S.V. Nieuwleusen          3 ptn   doelsaldo 3-6 

 

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. 

 

http://www.aannemersbedrijftempelman.nl/
https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2018/08/IMG_20180825_161603.jpg


 

S.V. Nieuwleusen verliest bekerwedstrijd van Hattem 
 

S.V. Nieuwleusen heeft op de open dag de bekerwedstrijd met 0-3 verloren van Hattem. In de 1e helft kreeg de 

thuisclub legio kansen. De gasten kregen slechts enkele kansen maar waren wel scherp in de afronding: 0-2. In 

de 2e helft werd de score zelfs nog uitgebreid tot 0-3. Zaterdag 8 september speelt S.V. Nieuwleusen de 

bekerwedstrijd tegen SEH in Heerde. SEH won de 1e bekerwedstrijd met maar liefst 1-6 van Bruchterveld. 

  



Open Dag SV Nieuwleusen 

 

S.V. Nieuwleusen kijkt terug op prachtige open dag. 

 

S.V. Nieuwleusen kijkt terug op een prachtige open dag met veel bezoekers. De diverse activiteiten in 
combinatie met het prachtige weer zorgde wederom voor een daverend succes! De hele dag waren er diverse 

activiteiten gepland. Hoogtepunt van de ochtend was ongetwijfeld de ‘training’ van Jong Oranje. Dit jaar hadden 

we een record aantal beginnende voetballertjes. De kinderen kregen een echt S.V. Nieuwleusen voetbalshirt en 

een bal. 

Ook het open huis van het nieuwe clubhuis was een groot succes. Aan de oproep “kom eens kijken hoever we al 

zijn” werd massaal gehoor gegeven. Kulturhus “De Spil” had deze dag ook open huis en mensen combineerden 

dit met een bezoek aan S.V. Nieuwleusen. 

  

De afsluiting van de open dag was weer erg gezellig met muziek van Always Sunday en R&D DJ. Kouwen Uw 

slager verzorgde de BBQ en de clubhuisvrijwilligers leverden een topprestatie om iedereen van een drankje te 

voorzien! 

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers die helpen meegeholpen om deze dag te organiseren. 

  



Huldiging Jubilarissen S.V. Nieuwleusen op de Open Dag 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de jaarlijkse open dag van S.V. Nieuwleusen werden ook dit jaar weer de jubilarissen gehuldigd. Er 
werd uitgebreid stil gestaan bij de jubilarissen in de categorie 50- en 60-jarig lidmaatschap van S.V. 

Nieuwleusen. Vorig jaar was het voor het eerst dat er leden gehuldigd konden worden in de categorie van een 

60-jarig jubileum bij de vereniging. 

 

Hieronder de namen van de jubilarissen: 

Aalt Westerman (60 jaar lid) 

Een stoere voetballer uit het verleden. Eerst als aanvaller later werd Aalt verdediger. Speelde 150 wedstrijden in 

S.V. Nieuwleusen 1. 

Jaren verzorgde Aalt de toto en lotto voor onze club. Welke bij hem thuis en in het clubhuis ingeleverd kon 

worden. 

Daarnaast is Aalt onze geluid – muziek specialist. Voor het nieuwe clubhuis fungeert hij dan ook als adviseur op 
dit gebied. 

  

Jan Visscher (50 jaar lid) 

 Tegenwoordig zien wij Jan Visscher alleen nog langs de lijn als supporter bij ons 1e elftal. Niet alleen bij 

thuiswedstrijden maar ook bij alle uitwedstrijden is Jan met zijn makkers van de partij. 

Maar in het verleden was Jan ook actief als leider, en scheidsrechter. In zijn jonge jaren voetbalde Jan als 

hardwerkende middenvelder. 

Ook was Jan jaren grensrechter binnen onze vereniging bij het 2e elftal. 

  

40 jaar lid: 

–          Wolter Eijkenaar 

–          Henk Visscher 
–          Arie Luttels 

–          Thijs Westerman 

–          Jan Westerman (41 jaar lid) 

  

25 jaar lid: 

–          Dineke Smit 

–          Henri Vasse 

Afwezig:  

–          Henk Krul (40 jaar lid) 

–          Hendrie Herssevoort (25 jaar lid) 

–          Henrold Luttels (25 jaar lid) 
–          Jan Roo (25 jaar lid) 

–          Martin de Weerd (25 jaar lid) 

  



Vrijwilligers van de clubhuisschoonmaakploeg in het zonnetje gezet 

Het bestuur waardeert de inzet van al haar 

vrijwilligers, die ervoor zorgen dat er 

gevoetbald kan worden op een goed 

verzorgde accommodatie. Om die reden 

schenkt het bestuur elk jaar extra aandacht 

aan een specifieke vrijwilligersgroep op de 

open dag.  

Dit jaar viel de beurt te eer aan de 

vrijwilligers van de schoonmaakploeg, die 

ervoor zorgen dat het clubhuis er altijd weer 
spik en span uit ziet, om in het zonnetje te 

worden gezet. Het clubhuis is een belangrijk 

onderdeel van de vereniging, daarom wil je 

dat die er ook verzorgd, netjes en schoon uit 

ziet. Dit wordt gedaan door een grote groep 

vrijwilligers. Er zijn verschillende groepjes die in een cyclus van een aantal weken weer aan de beurt zijn om het 

clubhuis schoon te maken.   

Het bestuur bedankt deze vrijwilligers hartelijk voor hun inzet en dat het clubhuis er altijd keurig uitziet.  

 

Team JAN zet zich in voor de strijd tegen ALS! 

Op 29 mei 2019 gaan wij als familie De Weert meedoen aan de Tour du ALS. We gaan samen de Mont Ventoux 

beklimmen in de strijd tegen ALS.  

Tijdens de open dag van S.V. Nieuwleusen verkopen we allerlei zelfgemaakte 

lekkernijen zoals chocoladecake, blondies, fudge en kruidcake, voor onze actie 

gebrouwen speciaalbier en steigerhouten accessoires. 

Het is ook mogelijk om onze actie te steunen door middel van een donatie op onze 

teampagina.  https://www.tourduals.nl/team/team-jan 

 Bijna 10 jaar geleden is ‘onze’ Jan overleden aan de gevolgen van de ziekte ALS. 

Jan heeft van seizoen  ‘95/’96  tot en met seizoen ‘99/’00 deel uitgemaakt van 

het    1e elftal van S.V. Nieuwleusen en daarom vinden wij het erg leuk dat we van 

S.V. Nieuwleusen de kans krijgen om op de open dag aanwezig te zijn en zo onze actie onder de aandacht te 
brengen. Wij proberen door middel van diverse acties, (shirt)sponsoring van bedrijven en donaties, zoveel 

mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek en betere zorg voor ALS-patiënten en hun familie. 

 

 

https://www.tourduals.nl/team/team-jan
https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2018/08/team-Jan-foto-invoegen.jpg


 

S.V. Nieuwleusen wint bekerwedstrijd van SEH 
  

S.V. Nieuwleusen heeft zaterdag 8 september de bekerwedstrijd in Heerde met 0-3 gewonnen. S.V. Nieuwleusen 

was de 1e helft oppermachtig. Al in de 6e minuut scoorde Reinier Meijerink maar het doelpunt werd onterecht 

afgekeurd wegens buitenspel. Na een half uur spelen kwamen de gasten eindelijke op een 0-1 voorsprong, Tom 
Vasse schoot de rebound binnen. Nog voor de rust werd het 0-2 door een benutte penalty van Reinier Meijerink. 

Ook de 2e helft had S.V. Nieuwleusen het betere van het spel. Vlak voor het eindsignaal bracht Tom Vasse de 

eindstand op 0-3. Hattem won de bekerwedstrijd met 4-2 van Bruchterveld. A.s. zaterdag 15 september speelt 

S.V. Nieuwleusen de om 14.30 uur de bekerwedstrijd in en tegen Bruchterveld. Dan staat ook de wedstrijd SEH 

– Hattem op het programma. Alleen bij een hele ruime overwinning maakt S.V. Nieuwleusen nog kans om de 

poule te winnen. 

 

De stand in de poule is als volgt: 

 

1. Hattem  2-6 (7- 2) 

 

2. SEH   2-3 (6- 4) 
 

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

 

4. Bruchterveld  2-0 (3-10) 

 

 

  



Terechte nederlaag voor SEH 1 

 
Het eerste elftal van SEH heeft afgelopen zaterdag haar tweede bekerwedstrijd verloren. In eigen huis was 

tegenstander Nieuwleusen uiteindelijk met 0-3 te sterk voor de Heerdenaren. Een terechte nederlaag voor het 

team van Pascal Diender, dat met name in de eerste helft geen vuist kon maken en veelal achter Nieuwleusen aan 

moest rennen. 

 

De oranejehemden dachten na ongeveer 10 minuten op voorsprong te komen in Heerde, maar de prima fluitende 

Kwakkel ging correct mee in het vlagsignaal van assistent Houtman, die vlak voor de goal een buitenspelpositie 

geconstateerd had. 

 
Toch kwam Nieuwleusen, komend seizoen derdeklasser in het district ´Noord´, na een half uur voetballen terecht 

op voorsprong, toen Vasse het meest alert reageerde bij een vrije trap en van dichtbij voor de 0-1 zorgde. Vijf 

minuten voor rust werd die marge verdubbeld, toen Meijerink vanaf elf meter mocht aanleggen en oog in oog 

met doelman Gert Jan Barneveld geen fout maakte: 0-2. 

 

Na de pauze was er sprake van een ander duel, daar SEH veel feller vooruit verdedigde en druk zette op de 

tegenstander, waardoor het voor de neutrale toeschouwer een veel aantrekkelijker duel werd. De grootste 

mogelijkheid die SEH in die fase kreeg was een bal die een kwartier voor tijd uiteen spatte op de deklat, toen 

Erik Barneveld met zijn favoriete linker uithaalde vanaf 20 meter. 

 

In de 89e minuut viel toch nog een treffer voor Nieuwleusen, terwijl even daarvoor doelman Barneveld in een 1 

op 1 situatie nog redding bracht. Opnieuw was het Vasse die nu koel binnenschoot in de korte hoek: 0-3 en dat 
was tevens de eindstand. 

 

Volgende week speelt SEH haar laatste bekerduel in en tegen Hattem. Bij winst in dat duel is door bekeren nog 

steeds mogelijk. Aanvang Hattem – SEH op Sportpark Achterveen is 14.30 uur. 

 

Opstelling SEH: Barneveld, De Jager, Rosendal (45. De Gooijer), Van der Steege, Niemeijer, Van Oene ©, 

Treep, Van Beek (60. Moerenhout), Van de Beek, Barneveld, Van de Most (45. Logtenberg) 

 
  



 

S.V. Nieuwleusen wint bekerwedstrijd van Bruchterveld 
 

Zaterdag 15 september heeft S.V. Nieuwleusen de bekerwedstrijd in en tegen Bruchterveld met 3-4 gewonnen. 

Voorafgaand aan de wedstrijd werd een minuut stilte in acht genomen wegens het overlijden van oud-bestuurslid 

van S.V. Nieuwleusen, Gerrit Lenters. 

S.V. Nieuwleusen begon goed aan de wedstrijd. In de 7e minuut schiet Bas Evenboer een verre ingooi van Robin 

Hoogenkamp prachtig binnen: 0-1. Na een prachtige aanval werd het na een half uur spelen 0-2 door en doelpunt 
van Nick Holsappel. Na 10 minuten in de 2e helft maakt keeper Tim Hoogenkamp een overtreding op de spits 

van Bruchterveld en krijgt daarvoor de rode kaart. Robin Hoogenkamp neemt zijn plaats in het doel in. Ook met 

10 man weet S.V. Nieuwleusen in de 66e minuut te scoren, wederom door een doelpunt van Nick Holsappel. 

Vijf minuten later scoort Bruchterveld de 1-3 en in de 78e minuut ook de 2-3. Tien minuten voor tijd scoort 

Ruben Brinkman uit een prachtige vrije trap de 2-4. Enkele minuten later wordt de eindstand op 3-4 gebracht 

door een benutte penalty. Hattem won de wedstrijd tegen SEH met 5-0 en gaat door in de beker. 

A.s. zaterdag 22 september om 14.30 uur begint de competitie met een uitwedstrijd tegen Hollandscheveld. 

  



Nieuwleusen maatje te groot (door Bruchterveld) 

 
De uitslag van de bekerwedstrijd Bruchterveld – Nieuwleusen (3-4) doet vermoeden dat het een gelijk opgaande 

strijd was, maar schijn bedriegt. 

Van meet af aan was het duidelijk dat de ex-tweedeklasser een pittige kluif zou worden voor de Tricolores. Al in 

de 6e minuut volleerde Bas Evenboer de bal prachtig achter de kansloze Huisjes. 

Even later weer een lange bal achter de verdediging en nu ging de lob van Evenboer net over. 

Na een half uurtje stond Nick Holsappel aan het eind van een prima aanval en tikte de 0-2 binnen. 

De eerste kans voor Bruchterveld kwam toen keeper Hoogenkamp voor het eerst deze dag in de fout ging, de 

inzet van Otter ging echter voor het verlaten doel langs. 

Op slag van rust had Op de Haar de 1-2 op de voet, maar zijn slappe inzet belande in de handen van 
Hoogenkamp. Veel uitgespeelde kansen creëerde Bruchterveld de eerste helft niet. Nieuwleusen was gewoon een 

maatje te groot. 

Zo’n 10 minuten na rust was er een breekpunt in de wedstrijd. Op rechts ging Op de Haar er van door, er werd 

gevlagd voor buitenspel, maar arbiter Veldhuizen negeerde dit signaal. 

Net buiten de zestien ging de uitgelopen Hoogenkamp opnieuw in de fout. Hij miste de bal en vergreep zich aan 

Op de Haar. De straf was een rode kaart en een vrije trap tegen. 

Veldspeler Robin Hoogenkamp ging op doel en deed dit niet onverdienstelijk. De vrije trap smoorde overigens 

in de muur. 

Er ontstond met een mannetje minder op het veld wat meer ruimte voor de Bruchtervelders. De wedstrijd was 

ook wat meer in evenwicht nu. Lubbers kreeg nog een ferme kans, maar zijn inzet was te slap. 

Hij en Dijk mochten hierna gaan douchen. Met Lenters en Odink kwamen er twee verse krachten. 

Het was wachten op de 1-2, maar de 0-3 viel aan de andere kant. Nick Ros greep sterk in, maar leverde de bal 
daarna ook zo weer in. De geheel vrijstaande Holsappel kon makkelijk binnen koppen. 

Invaller Gijs Odink deed daarna een paar keer van zich spreken. 

Hij zette goed door, en schoof de bal vanaf de zestien meter netjes in de hoek, 1-3. 

Even later een corner van Van der Veen en bij de tweede paal kon de vrijstaande Benjamins de 2-3 tegen de 

touwen rossen. De inhaaljacht was begonnen, maar een prima vrije trap van Ruben Brinkman bracht het verschil 

weer op twee (2-4). 

Hierna was het weer Odink die lastig was voor de oranje-verdediging, hij werd afgestopt met een ferme duw in 

de rug. Penalty oordeelde Veldhuizen. Koen Otten benutte deze feilloos. 

Ondanks dat Bruchterveld een kans rook op de 4-4, werd deze niet meer gescoord. 

Conclusie: Met elf tegen elf was er weinig eer te behalen voor de gastheren. Met een man meer werd het toch 

nog een vermakelijk potje. 
Volgende week de seizoenopening uit tegen ’s Heerenbroek. Is Bruchterveld er klaar voor? In de voorbereiding 

inclusief bekerwedstrijden presteerde het nogal wisselend, mede door wat uitprobeersels van trainer Keuken. We 

zullen het zien volgende week op sportpark De Kandelaar. 

  



 

S.V. Nieuwleusen begint competitie met winst in Hollandscheveld 

 
Afgelopen zaterdagmiddag mocht S.V. Nieuwleusen aantreden voor de eerste competitiewedstrijd op het veld 

van Hollandscheveld. In een boeiende wedstijd wist de hoofdmacht van de oranjehemden de 3 punten mee naar 

huis te nemen door een mooie 2- 3 overwinning. 

S.V. Nieuwleusen begon zeer voortvarend aan de wedstrijd. In de 4e minuut was het Tom Vasse die via een 

prachtige aanval doelman Vos wist te passeren 0-1. Echter was Hollandscheveld deze snelle achterstand snel te 

boven, door wat misverstanden in de verdediging van S.V. Nieuwleusen was het Hans Zomer die in de 9e 

minuut de gelijkmaker achter Tim Hoogenkamp tikte. 

Dat beide teams deze middag absoluut voor 3 punten wilden gaan bleek wel uit de nodige strijdlust van beide 

teams. S.V. Nieuwleusen probeerde te blijven voetballen en Hollandscheveld probeerde met de lange bal de 

snelle buitenspelers en balvaste spits te bereiken. In de 30e minuut was het Hollandscheveld dat op voorsprong 
kwam. Door een goede counter en niet helemaal goed uitziende verdedigende actie van S.V. Nieuwleusen was 

het spits Robin Sikken die de 2-1 binnen schoot. Met deze stand werd de thee opgezocht. 

In de tweede helft een ander beeld. 

S.V. Nieuwleusen was de bovenliggende partij en het leek als dat Hollandscheveld te veel met haar krachten had 

gesmeten in de eerste helft. Na wat tactische omzettingen en wissels was het Bas Evenboer die in de 67e minuut 

prachtig binnenkopte en de gelijke stand op het scorebord zette 2-2. 

Hollandscheveld probeerde wel onder de druk van S.V. Nieuwleusen uit te voetballen, maar S.V. Nieuwleusen 

was op alle fronten de betere ploeg. In de 81e minuut wisten de oranjehemden dit ook om te zetten in de toen 

verdiende voorsprong. Wederom was het Bas Evenboer die doelman Vos wist te verschalken, via buitenkantje 

schoen en binnenkantje paal schoot hij de 2-3 binnen. Zo gingen de 3 punten mee naar Nieuwleusen een goed 

begin van de competitie. 
Zaterdag 29 september zal S.V. Nieuwleusen op eigen veld Hoogeveen ontvangen. 

  



 

S.V. Nieuwleusen wint van VV Hoogeveen 
 

Op een zonnig sportpark ontving S.V. Nieuwleusen zaterdag 29 september V.V. Hoogeveen. Beide ploegen 

hadden hun eerste competitiewedstrijd gewonnen, er was dus sprake van een heuse ‘topper’. Na een 2-0 

ruststand stond er na negentig minuten een 4-0 stand op het scorebord in het voordeel van de thuisploeg. 

Voor de wedstrijd werd er stil gestaan bij het overlijden van oud-bestuurslid Gerrit Lenters. Om hem te 

herdenken werd een In Memoriam voorgedragen, afgesloten met een minuut stilte. 

Vanaf de eerste minuut pakten de gasten uit Hoogeveen het initiatief en zetten Nieuwleusen onder druk. Dit 

resulteerde direct in een aantal gevaarlijke hoekschoppen. 

Tot grote verrassing van het thuispubliek was het toch S.V. Nieuwleusen dat op voorsprong kwam. In de 
Hoogeveense defensie werd de bal ongelukkig weggewerkt, waarbij ook de keeper zeker niet vrijuit ging. Tom 

Vasse wist wel raad met deze buitenkans en tekenden de 1-0 aan. Niet lang daarna was het Bas Evenboer die 

onreglementair gestuit werd binnen de ‘zestienmeter’. De toegekende strafschop werd door Reinier Meijerink 

benut. Helaas voor de geblesseerde Robin Hoogenkamp kwam er vroegtijdig een eind aan de wedstrijd. Hij 

moest worden vervangen door Ruben Brinkman. 

Hoogeveen bleef druk houden op het doel van de Nieuwleusenaren. Tim Hoogenkamp liet zien in goede vorm te 

zijn en hield zijn doel schoon. 

Het laatste kwartier van de eerste helft werd het wat venijnig binnen de lijnen. Scheidsrechter Yildiz bestrafte dit 

met enkele gele kaarten. Op slag van rust kreeg Damian Dissel van Hoogeveen zijn 2e gele kaart, ditmaal 

vanwege opmerkingen op de leiding. Hij moest dan ook vertrekken. 

Na de rust bracht trainer Leeuw van Nieuwleusen Wouter Tabbers binnen de lijnen. Nieuwleusen bleef het 
echter lastig vinden om, ondanks de man meer situatie, de vrije man te vinden. 

Net als in de eerste helft viel ook nu een treffer uit het niets. Saake Malenstein schoot van ruime afstand een als 

voorzet bedoeld schot achter de doelman van Hoogeveen. Een geweldig doelpunt. Met deze 3-0 viel de wedstrijd 

in het slot. De gasten uit Hoogeveen bleven wel strijdvaardig en op zoek naar een treffer. Verder dan een groot 

aantal hoekschoppen kwamen ze niet. 

In de slotfase bracht Wouter Tabbers de goed meegelopen Reinier Meijerink in stelling. Met zijn tweede van de 

middag en de vierde voor S.V. Nieuwleusen, bepaalde Reinier de eindstand op 4-0. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

In Memoriam Gerrit Lenters 

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het nieuws dat op 14 september 2018 Gerrit Lenters is 

overleden in de leeftijd van 76 jaar.  

Gerrit was vanaf 1 maart 1977 lid van S.V. Nieuwleusen. Vorig jaar was hij als jubilaris aanwezig op 

de open dag van onze vereniging en werd hij gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap.  

Gerrit zat samen met de vorig jaar overleden Gerrit Jan van Leussen in de kantinecommissie en hij was 

vanuit die functie als bestuurslid betrokken bij de bouw van het clubhuis en 6 kleedkamers. In 1979 

werd begonnen met de bouw hiervan en een jaar later vond de opening plaats. Ze waren 

verantwoordelijk voor de inrichting van de keuken en de kantine. Op deze wijze heeft hij als bestuurder 

een belangrijke bijdrage geleverd aan het huidige gestalte van ons sportpark.  

In 1982 bestond S.V. Nieuwleusen 25 jaar. Gerrit maakte toen onderdeel uit van de feestcommissie 

voor dit 25-jarige jubileum van S.V. Nieuwleusen.   

Gerrit was een betrokken verenigingsman en veelvuldig te vinden op het sportpark als trouwe supporter 

van ons eerste elftal.  

Zijn betrokkenheid blijkt ook uit dat hij lid was van de supportersvereniging. Ook daar droeg hij zijn 

steentje bij en nam hij vele taken op zich.  

 Gerrit was een bijzonder vriendelijk en een fijn mens in de omgang.  

We verliezen in Gerrit een betrokken verenigingslid, die veel voor de vereniging heeft betekend en 

gedaan. We zijn Gerrit dankbaar voor datgene hij voor S.V. Nieuwleusen heeft betekend en zullen hem 

missen.  

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Mien, dochter Diona en zoon Alrik. Maar ook naar overige 

familieleden en vrienden.  

 



 

S.V. Nieuwleusen wint van ZZVV 
 

S.V. Nieuwleusen werd deze middag welkom geheten op sportpark Woltinge-slag in Zuidwolde. Dit deden de 

gastheren door in de voorbeschouwing eens in de historie van de onderlinge duels te duiken. Zeer leuk om te 

lezen. Het duel van deze middag gaat in het voordeel van Nieuwleusen de geschiedenisboeken in, 1-4. 
De eerste 10 minuten van de wedstrijd gaan redelijk gelijk op. Beide teams maken direct duidelijk wel te willen 

voetballen op het kurkdroge kunstgras van ZZVV. Echt grote kansen doen zich nog niet voor maar toch ligt de 

bal ineens in het doel van S.V. Nieuwleusen. Uit een corner van ZZVV lijkt de Tim Hoogenkamp te worden 

gehinderd waardoor Roald Schinkel in een leeg doel vrij kan inkoppen: 1-0 voor ZZVV. 

In de fase die volgt heeft S.V. Nieuwleusen het niet makkelijk en weet geen kansen te creëren. ZZVV heeft het 

betere van het spel en dwingt Nieuwleusen tot het maken van slordige foutjes. Maar net zo  onverwachts als de 

1-0, valt ook de 1-1. Reinier Meijerink zet ineens Tom Vasse op links vrij voor de keeper die het hoofd koel 

houdt en met een mooie boog in de verre hoek prachtig afrond. 

Op een vrije trap van Reinier na, die door de keeper uit de kruising wordt getikt, gebeurt er in het restant van de 

eerste helft niet zoveel meer: ruststand 1-1. 

De tweede helft begint met een sterker Nieuwleusen. ZZVV heeft het moeilijk en kan niet veel meer afdwingen. 

Na een klein kwartier verovert Saake Malestein in een sterk duel de bal op het middenveld en speelt direct Tom 
Vasse in op links. Hij weet Reinier Meijerink voor het doel te bereiken die de gasten op een 1-2 voorsprong 

schiet. 

Het is nogmaals Reinier die het net vindt. Nog geen vijf minuten later krijgt hij de bal op 20 meter op een 

presenteerblaadje van Nick Holsappel die voor Bas Evenboer in het veld is gekomen. Met een heerlijke pegel 

knalt hij de 1-3 binnen. 

Een kwartier voor tijd komt, na een lange afwezigheid, Lars Gruben in het veld voor Saake Malestein. Niet lang 

daarna  luistert hij zijn terugkeer op met een doelpunt. Wederom op aangeven van Tom Vasse zet Lars de 1-4 

eindstand op het scorebord. Zeker op basis van de tweede helft een dik verdiende overwinning. 

  



Tweede thuisnederlaag op rij voor ZZVV (door ZZVV) 

 
ZUIDWOLDE – ZZVV heeft voor de tweede week op rij een thuisnederlaag geleden. Op Sportpark 

Woltingeslag was SV Nieuwleusen met 4-1 te sterk. Na een goede eerste helft van de thuisploeg namen de 

gasten de wedstrijd in de tweede helft over. Nieuwleusen is door de zege de trotse koploper in de derde klasse D. 

ZZVV staat met drie uit drie onder in de middenmoot. 

De wedstrijd begon voortvarend voor ZZVV. Na elf minuten kwam de ploeg op voorsprong door een doelpunt 

van Roald Schinkel. De centrale verdediger scoorde met het hoofd nadat doelman Tim Hoogenkamp bij een 

corner niet bij de bal kon. Aan de kant van Nieuwleusen klonken protesten dat hij gehinderd zou zijn door een 

speler van ZZVV, maar scheidsrechter Smit had niks waargenomen waardoor de treffer afgekeurd zou moeten 

worden. Tien minuutjes later volgden twee mooie kansen voor ZZVV. Maar zowel de kopbal van Max Bosscher 
als het afstandsschot van Bram Otten trof geen doel. 

Waar ZZVV de kansen miste was het bij de volgende aanval van de gasten wel raak. Reinier Meijerink kreeg de 

bal na slordig uitverdedigen wat gelukkig in de voeten. De spits deed daarna precies wat er van hem verwacht 

mocht worden. Hij speelde zich vrij en leverde de bal af bij Tom Vasse. De zwervende middenvelder dook op de 

goede plek op in de zestien meter en plaatste de bal fraai over Jelle Verburg in de verre hoek. Veel grote kansen 

volgden er niet meer in de eerste helft. In de blessuretijd kreeg Nieuwleusen nog wel een vrije trap cadeau maar 

Verburg trad goed op bij de poging van Meijerink. 

In de eerste helft had ZZVV misschien wel licht de overhand. In de tweede helft was daar absoluut geen sprake 

van. Nieuwleusen was het meest dreigend en kwam na een kwartier spelen ook op voorsprong. Na een goede 

aanval over de linkerkant kon Meijerink de bal, volledig vrij voor het doel, tegen de touwen tikken. Vijf minuten 

later kwam ook direct de genadeklap. Het was wederom Meijerink die de goal maakte. Een afvallende bal werd 

ongenadig hard op de pantoffel genomen door de spits vanaf een meter of twintig. Doelman Verburg was 
kansloos en de wedstrijd lag door de treffer in zijn plooi. 

De wedstrijd was helemaal beslist toen invaller Lars Gruben tien minuten voor tijd zorgde voor de 1-4. Hij tikte 

met een subtiele beweging de bal binnen na wederom een voorzet vanaf de linkerkant. Paul Bos kreeg in de 

slotminuten nog een aardige kans om de stand een wat draaglijker aanzien te geven maar zoals bijna alles in de 

tweede helft liep dat niet goed af voor ZZVV. 

 
 

  



 

S.V. Nieuwleusen wint opnieuw 

 
Zaterdag 13 oktober werd door S.V. Nieuwleusen ook de vierde wedstrijd van dit seizoen gewonnen. SCD´83 

werd met een 3-0 nederlaag weer terug naar Dedemsvaart gestuurd. 

Een dik verdiende overwinning op het zonovergoten sportpark ’t Klaverblad, waar bij de zomerse temperaturen 

de eindscore ook wel verdubbeld had kunnen zijn. Met name in de eerste helft was het Bas Evenboer die zijn 

vizier niet scherp had staan. In de 3e minuut zette Tom Vasse, Bas alleen voor doelman Jelmer Koes. Hij mikte 

de bal echter ver over het doel. En in de 10e minuut was het weer Tom die Bas vrij voor het doel bracht. Nu was 

het een verdediger die de bal van de lijn wist te halen. Ook Reinier Meijerink wist de goed keepende doelman 
Koes niet te passeren in twee één tegen één situaties. Ook een schitterend schot van Stefan van Veen vanaf 40 

meter over, de iets te ver voor zijn doel staande, doelman Koes werd niet beloond. Zijn schot trof de paal. Het 

enige wat SCD’83 hier tegenover kon zetten waren enkele corners, waaruit toch iedere keer vrij kon werden 

ingekopt. De meeste ballen verdwenen of net naast of in de handen van Tim Hoogenkamp. In de tweede helft 

was het dan eindelijk wel raak. In de 52e minuut was het Tom Vasse die door de verdediging sneed en doelman 

Koes verschalkte met een harde schuiver:1-0. In de 65e minuut was het dan toch eindelijk raak voor de altijd 

hard werkende Bas Evenboer. Reinier Meijerink wist de bal voor de achterlijn nog net binnen te houden. Zijn 

voorzet bereikte Bas en deze kon éénvoudig binnentikken:2-0. Grensrechter Van de Belt meende echter dat de 

bal de achterlijn gepasseerd was, maar scheidsrechter Brokelman keurde het doelpunt toch goed. Hij had het 

goed gezien want uit de videobeelden, gemaakt door een supporter achter het doel, bleek dat de bal nog voor de 

achterlijn werd voorgezet. Het mooiste doelpunt werd bewaard voor de 87e minuut. Nick Holsappel zag zijn 
perfecte voorzet vanaf de rechterflank op een eveneens perfecte kopbal van Saake Malenstein in de kruising 

verdwijnen. SCD’83 kwam ook in de tweede helft niet veel verder dan een paar kleine kansen, welke door Tim 

Hoogenkamp éénvoudig onschadelijk werden gemaakt. 

Zaterdag 20 oktober om 14.30 staat de uitwedstrijd tegen Fit Boys in Beilen op het programma. 

 

  



NIEUWLEUSEN TE STERK VOOR SCD’83 3 – 0 (door SCD ’83) 

 
SCD’83 heeft geen punten weten te pakken bij sv Nieuwleusen thuis op het sportpark ’t Klaverblad. 

SCD’83 kreeg direct na het begin signaal van scheidsrechter Brokelman een cornerbal te nemen die door Stan 

Dekker werd naast geknald. Zo ging het met meer ballen van SCD’83  die de juiste richting niet mee kregen. 

Nieuwleuser  doelman Tim Hoogenkamp kon zich relatief goed staande houden bij de sporadisch gevaarlijke 

aanvallen van SCD’83, dit kon zijn collega aan de overkant Jelmer Koes niet zeggen die in de 3e minuut Bas 

Evenboer voor zich zag opduiken maar van dichtbij ging de bal over. Even later was het weer Evenboer die de 

bal naast zag gaan. Na twintig minuut werd terecht de treffer van Reinier Meijerink wegens buitspel 

geannuleerd. Na een goed half uur leek Nieuwleusen op een spectaculaire wijze de score te openen, vanaf net 

over de middenlijn staande verdediger Stefan van Veen knalde de bal over de ver voor zijn doel staande Jelmer 
Koes heen  en via de binnenkant paal belandde deze in de handen van de goalie. Even later hield  de SCD’83 

sluitpost op uitstekende wijze Reinier Meijerink van score af en zag in de slotminuten Bas Evenboer naast 

koppen met de 0 - 0 de ruststand behaald.  

2E HELFT 

Nadat SCD’83 via Stan Dekker nog een kansje had, nam de thuisploeg in 63e minuut de voorsprong het was 

Tom Vasse die op rechts iedereen te snel af was en de 1 – 0 liet aantekenen. In de 67e minuut bouwde 

Nieuwleusen op enigszins dubieuze wijze de voorsprong uit. Het leek erop dat de voorzet van Reinier Meijerink 

vanaf buiten de achterlijn werd voorgezet waarbij de verdediging van SCD’83 bleef staan, Bas Evenboer niet en 

knalde binnen. Scheidsrechter Brokelman oordeelde uiteindelijk dat de bal niet achter was geweest 2 – 0. 

SCD’83 kreeg via invaller Tim Dekker nog een paar kansen en ook Ramon Hulleman had de aansluitingstreffer 

op de slof, maar vond het doel niet. In de 83e minuut maakte Nieuwleusen aan alle SCD’83 illusie van deze 

middag een eind, Nick Holsappel vond vanaf de rechterkant met een hoge bal, de meegekomen verdediger Saake 
Malestein die met een kopbal doelman Koes voor de derde maal versloeg. 

 

 

 

 

 
 

  



 

Op de valreep toch nog één punt voor S.V. Nieuwleusen 

 
Zaterdag 20 oktober moest koploper S.V. Nieuwleusen het in Beilen opnemen tegen middenmoter Fit Boys, getypeerd 
als een stugge ploeg, die het spel van de tegenstander probeert te ontregelen. De talrijk meegereisde supporters zagen 

dat S.V. Nieuwleusen er in blessuretijd nog een gelijkspel uit wist te slepen: 2-2. S.V. Nieuwleusen startte vol 
zelfvertrouwen en kwam zeer sterk uit de startblokken. Keeper Tim Hoogenkamp geeft met een perfecte uittrap 

Reinier Meijerink te bereiken. Hij gaat diep en op de punt van de 16 meter neemt hij de bal vol op de pantoffel en de 
bal verdwijnt fraai via de binnenkant van de paal in het doel: 0-1. Hierna is S.V. Nieuwleusen met fraai 

combinatievoetbal en met de bal in één keer raken de bovenliggende partij en het is wachten op het uitbouwen van de 
score. Tom Vasse komt alleen voor de keeper na een fraaie steekpass van Mark de Weerd, maar faalt oog in oog met 

de keeper. 
Na een kwartier krijgt Fit Boys een vrije trap op de rand van de 16 meter, na zwak uitverdedigen. Tim Hoogenkamp 

zet de muur neer en Matthijs Bonnen schiet de bal houdbaar langs de muur in de hoek van de keeper, maar Tim 

blundert en de stand is 1-1. S.V. Nieuwleusen is het goede spel helemaal kwijt en grossiert in slordige passes en gaat 
mee in het fysieke spel van Fit Boys. Hiermee spelen ze Fit Boys in de kaart, want dit is precies waar Fit Boys op uit 

is: zorgen dat S.V. Nieuwleusen de duels in moet gaan, want daar is S.V. Nieuwleusen de mindere in. 
Na rust moet Saake Malenstein de 1-2 aantekenen uit een vrije trap van Mark de Weerd, maar hij tikt de bal voorlangs. 

Fit Boys blijft sterker in de duels en S.V. Nieuwleusen weet hier voetballend niet uit te komen, dus speelt het Fit Boys 
in de kaart. In de 59e minuut is het na matig wegwerken van een voorzet door de verdediging van S.V. Nieuwleusen, 

Jos Gerding die het presentje uitpakt en de bal hard in de korte hoek knalt: 2-1 voor Fit Boys. S.V. Nieuwleusen is 
aangeslagen en lijkt niet meer in staat het tij te keren. Totdat scheidsrechter Wenting een handsbal ziet in de 16 meter, 

na een ongeluk op stuiterende bal op de hand van een verdediger. Reinier Meijerink legt aan voor de gelijkmaker, maar 
keeper Oosting slaat de bal uit het doel. In de 80e minuut neemt Saake Malenstein de bal vol op de slof maar het is 

wederom de keeper die op de lijn redt. Als iedereen zich al neergelegd heeft bij de eerste nederlaag van S.V. 
Nieuwleusen is het Reinier Meijerink die in de 95e minuut hier anders over denkt. Hij frommelt zich door de 

verdediging en krijgt de bal vrij voor zijn linkervoet. Heel beheerst schiet hij de bal in de verre hoek voor de 
gelijkmaker en de gasten nemen zo toch nog een punt mee uit Beilen. 

Zaterdag 27 oktober speelt S.V. Nieuwleusen om 14.30 uur thuis tegen koploper S.V. Elim. Kom naar het Klaverblad 
om S.V. Nieuwleusen aan te moedigen. Het team zal uit een ander vaatje moeten tappen, dus ze kunnen alle steun 

gebruiken. 

  



FIT Boys verliest na gelijkspel andermaal 2 punten (door Fit Boys) 
 
De equipe van trainer/coach Joop van Dalfsen oogst louter lof en respect van de tegenstanders, maar staat aan het 

einde van de meeste wedstrijden met 1 of 0 punten zuur te kijken. Zo ook weer deze zaterdagmiddag tegen de 

ongeslagen koploper Nieuwleusen. Na amper 2 minuten stond het 0 – 1 (Reinier Meijerink) en had FIT Boys het 

moeilijk. Daarna kwam FIT Boys sterk terug en maakte Matthijs Bonnen de 1 – 1 (16e minuut). In de tweede 
helft ronde Jos Gerding een werkelijk prachtige aanval via opkomende verdediger Wilko Stevens mooi af (60e, 2 

– 1). Daarna stopt één van de uitblinkers Peter Jan Oosting een penalty en leek FIT Boys koploper Nieuwleusen 

de eerste nederlaag van het seizoen toe te brengen. De verslaggever van Nieuwleusen had de kop al klaar: “FIT 

Boys op karakter naar overwinning!” Het mocht niet zo zijn. Heel ver in blessuretijd, na een tweede gele kaart 

voor aanvoerder Ruud Seubring, moest FIT Boys het hoofd toch nog buigen. In de 96e minuut scoorde 

Nieuwleusen de 2 – 2, wie anders dan Reinier Meijerink. Nieuwleusen vierde dit punt en FIT Boys was in rouw. 

Twee verloren punten. Na afloop gaf Nieuwleusen eerlijk toe: “Jullie hadden meer verdiend.” Daar koopt FIT 

Boys niets voor. Leuk die complimenten, maar de ploeg verdiende juist vanmiddag tegen het ongeslagen 

Nieuwleusen de volle 3 punten. 

Het in grote getale aanwezige publiek, ook Nieuwleusen was uitgelopen, en onder aangename nazomerse 

omstandigheden trapten nummer 8 FIT Boys en koploper Nieuwleusen om half drie af. Het leek of FIT Boys niet 

goed wakker was en Nieuwleusen begon sterk. Na 2 minuten glipte de pijlsnelle Reinier Meijerink van eigen 
helft al door de FIT Boys-verdediging en zette Nieuwleusen op 0 – 1. FIT Boys moest zich herpakken en de zaak 

beter neerzetten en kwam na een kwartier beter in de wedstrijd. Tegen zo’n sterke ploeg moet je een topprestatie 

leveren en langzaam groeide FIT Boys qua inzet en wedstrijdbeleving naar een topniveau. In de 16 minuut kreeg 

FIT Boys al loon naar werk, al was daar wel een blunder van de Nieuwleusen-keeper voor nodig. Een vrije bal 

van Matthijs Bonnen werd hem te machtig en met een stuit verdween de bal in het doel (1 – 1). En in deze fase 

van de wedstrijd had FIT Boys het heft in handen. Buitenspelers Jonathan Schans en Stefan Eefting waren sterk 

op dreef en lieten menigmaal hun directe tegenstander hun hielen zien. De tegenstander van Stefan werd zelfs in 

de 2e helft gewisseld en stond naast de zijlijn nog te tollen op zijn benen. Ook centrale middenvelder Elwin Dam 

speelde wederom een ijzersterke pot en stopte heel veel energie in de wedstrijd. 

De tweede helft was er sprake van een meer gelijk opgaande strijd, met dat verschil dat FIT Boys naast 

voetballen ook een tomeloze inzet en passie aan de dag legde. Nieuwleusen dacht het deze middag voetballend te 
gaan doen en kon niet mee in het moordende tempo waarmee FIT Boys druk zette en speelde. Conditioneel blijkt 

de formatie uit Beilen de beste ploegen in de 3e klasse makkelijk de baas en Nieuwleusen besefte dat het wel 

eens een hele lastige middag zou kunnen gaan worden. En dat werd het. In de 68e minuut onderschepte de 

ijzersterk spelende centrale verdediger Wilko Stevens de bal bij de middenlijn, stoomde op naar voren en uit 

deze aanval werd spits Jos Gedring bereikt en hij promoveerde deze werkelijk prachtige aanval met zijn linker 

tot doelpunt (2 – 1). Nieuwleusen leek een wonder nodig te hebben om hier überhaupt nog een punt uit te slepen 

en dat wonder kwam. Een voorzet laag in de zestien van FIT Boys stuiterde raar op en kwam via het lichaam op 

de arm van Renaldo Boom. Scheidsrechter Wenting wees resoluut naar de stip en Nieuwleusen nam dit presentje 

dankbaar in ontvangst. De bal verdween vanaf de stip richting linkerhoek, maar FIT Boys-keeper Peter Jan 

Oosting liet deze middag zie bij de topkeepers van de 3e klasse te horen. Met een katachtige reactie tikte hij de 

bal er uit en zo bleef de stand 2 – 1. Het Nieuwleusen-kamp had zich al verzoend met een nederlaag. De 

verslaggever van Nieuwleusen, die opvallend veel gelijkenis vertoonde met Willibrord Frequin (“Ja, jullie 
dachten zeker even te winnen van Nieuwleusen hé.”), had de kop van het verslag al klaar “FIT Boys op karakter 

naar overwinning!” Maar in de laatste minuten van een wedstrijd valt vaak de echte beslising. Zo nu ook. Eerst 

was er een rode kaart na twee keer geel voor Ruud Seubring. Bij de tweede gele kaart blesseerde beide spelers 

elkaar en ging Ruud dus geblesseerd van het veld. Met 10 man was het zorgen dat FIT Boys de 2  – 1 

voorsprong over de eindstreep zou spelen. Door de vele wissels en blessurebehandelingen trok scheidsrechter 

Wenting 8 minuten bij en in de 97e minuut was er sprake van totale deceptie bij FIT Boys en ongekende vreugde 

bij Nieuwleusen. Wie anders dan Reinier Meijerink rommelde zich langs de FIT Boys-verdedigers en schoof de 

bal laag in de verre hoek (2 – 2). Kort daarna floot Wenting de wedstrijd de boeken in. FIT Boys was in zak en 

as en Nieuwleusen besefte dat ze hier heel erg goed weg waren gekomen. Van de toeschouwers van zowel 

Nieuwleusen als FIT Boys en van de eigen staf en die van Nieuwleusen, kreeg FIT Boys niets dan lof. Wat een 

vechtmachine, wat een passie en beleving. Volgens de Nieuwleusen-staf gaan niet veel ploegen hier in Beilen 
winnen. Een heel mooi compliment, maar zo kort na de wedstrijd koopt FIT Boys hier niets voor. Weer twee 

punten verloren (waar kennen we dat van) en dus weer na een gelijkspel met 2 – 2 verloren…. 

 

  



 

S.V. Nieuwleusen lijdt eerste nederlaag van het seizoen 
 

Zaterdag 27 oktober moest de nummer twee van de competitie S.V. Nieuwleusen aantreden tegen koploper S.C. 

Elim, dat nog geen puntverlies had geleden. Voor beide ploegen dus een belangrijke wedstrijd in deze derde 

klasse D. De wedstrijd werd uiteindelijk beslist door een eigen doelpunt van de Nieuwleusenaren: eindstand 0-1. 

Bij S.V. Nieuwleusen begonnen Wouter Tabbers en Robin Hoogenkamp in de basis, wat ten koste ging van Bas 

Evenboer en Stan Scholten. S.V. Nieuwleusen begon voortvarend en al in de eerste minuut had Wouter Tabbers 

de wedstrijd kunnen openbreken. Maar op aangeven van Tom Vasse kon hij SC Elim keeper Alex Padding niet 

verschalken. Het spel golfde op en neer en het was Elim-aanvaller Jarno Prijs die tegen de paal kopte. Ook 

Thomas Huzen kon de bal na een mooie aanval niet in het doel krijgen. Helaas voor S.V. Nieuwleusen kon 

Ruben Brinkman dat wel door een voorzet, van wederom Jarno Prijs, hoogst ongelukkig in eigen doel te werken. 

De 0-1 achterstand werd bijna uitgebreid door een schot van Mike Doldersum die de paal raakte. Na een dik 

halfuur werd een inzet van Tom Vasse van de doellijn gered door Marcel Koops. 
In de tweede helft voerde S.V. Nieuwleusen de druk op om de gelijkmaker te forceren. De ingevallen Bas 

Evenboer was tweemaal nog het dichtst bij de 1-1, maar na een prima voorzet van Tom Vasse raakte hij de paal 

en even later werd een kopbal van Bas van de doellijn gehaald. Aan de andere kant voorkwam keeper Tim 

Hoogenkamp met een schitterende reflex de 0-2 na een inzet van Herman Klomp. Trainer David Leeuw stuurde 

al zijn manschappen naar voren, maar de verdiende gelijkmaker zat er niet meer in. Dit kwam ook door een stug 

en goed verdedigend SC Elim. Al met al een ietwat zure nederlaag.



Sc Elim wint in topper tegen Nieuwleusen maar scoort zelf niet (door Elim) 

 
Nieuwleusen – Zaterdag speelde sc Elim uit tegen degradant uit de 2de klasse s.v. Nieuwleusen uit de 

gelijknamige woonplaats. Nieuwleusen wat op de 2 plaats stond met de topscoorders Meijerink en Vasse in hun 

midden wilde vandaag de punten op sportpark ’t Klaverblad houden. Of dit tegen het sterke Elim zou lukken was 

nog maar de vraag want de debutant doet het tot nu uitstekend en is bezig aan een ongeslagen reeks in de eerste 

periode. Nadat de 2 pupillen van de week gezamenlijk het eerste doelpunt had gescoord floot scheidsrechter G. 

Smeenk uit Twello af voor de wedstrijd. Er werd al snel door Nieuwleusen gescoord maar tot grote verbazing 

van het thuispubliek gebeurde dit in eigen doel. Verdediger Brinkman schatte zijn positie niet goed in en wist de 

bal in het dak van eigen doel te werken. Hij werd hiermee de allesbepalende speler van deze wedstrijd want in 

het verdere verloop zou er niet meer worden gescoord. Er werd vooral veel gevoetbald op het middenveld en het 
spel golfde over en weer. Zo blijft sc Elim ongeslagen maar moest het deze keer gebeuren met medewerking van 

de tegenstander. Volgende week speelt sc Elim alweer een derby want dan moet er worden aangetreden op het 

kunstgras tegen v.v. Hoogeveen. 

1ste helft: Dat Nieuwleusen een goede voorhoede had wist Elim al want al snel na de aftrap moest Padding met 

zijn uitgestoken voet redding brengen. Het spitsenduo Vasse en Meijerink wisten hierbij elkaar prima te vinden 

want het schot van de laatstgenoemde werd geblokt. Aan de andere kant deed Prijs wat terug maar zijn kopbal op 

aangeven van M. Doldersum ging net naast. Huzen kreeg vervolgens aan de andere kant weer een enorme kans 

want keeper Padding lag al gestrekt naar de rechterhoek maar de bal kon door zijn verdediging worden 

weggewerkt. Aan de andere kant gaf Prijs vervolgens vanaf de rechterflank een geweldig mooie voorzet. Deze 

werd door Brinkman verkeerd ingeschat en zo verraste hij zijn eigen doelman in het dak van de linkerbovenhoek 

(0-1). Hiermee nam sc Elim verrassend de leiding. Huzen kreeg weer de kans om de gelijkmaker te scoren maar 

ook deze keer ging zijn afstandsschot naast. De eerste corner na een kwartier spelen voor sc Elim werd slecht 
weggewerkt door de defensie van Nieuwleusen maar in de return werd de bal te slap ingeschoten.  

Halverwege deze helft kreeg M. Doldersum de grote kans om de score te verdubbelen maar zijn harde schot 

spatte uiteen op de paal. Trainer Leeuw zag dat het spel niet naar zijn wens verliep en wisselde Hoogenkamp in 

voor Holsappel. Hiermee werd er wat meer druk op het middenveld gecreeerd en kreeg Nieuwleusen de betere 

kansen. Zo moest Padding meerdere keren redding brengen en ook M. Koops moest hem helpen door een bal 

van de doellijn weg te werken na een schot van Meijerink. Het veelkoppige thuispubliek stond daardoor net iets 

te vroeg te juichen. D. Doldersum ging aan de andere zijde eens op avontuur en kwam binnen de 16 meter uit. 

Hier kon hij de bal niet meer kwijt omdat hij omsingeld werd door meerdere verdedigers. Uiteindelijk lag hij op 

de grond maar scheidsrechter Smeenk zag hierin geen penalty. De tweede corner van Elim verdween aan het 

einde van deze helft kansloos over de achterlijn. Hierna werden de kleedkamers opgezocht en kon beide ploegen 

zichzelf verwijten dat men meer had moeten scoren. 
2de helft: De eerste corner in deze helft viel deel aan Nieuwleusen maar werd ver overgeschoten door Huzen. Na 

2 minuten spelen kreeg Elim een corner en weer was het prijs die een fraaie voorzet gaf. Bijna gebeurde weer dat 

door een paniekreactie de bal in eigen goal werd geschoten, maar kon deze keer ternauwernood door keeper 

Hoogenkamp tot corner worden weggewerkt. De rebound hieruit leverde een gemiste kopkans op voor D. 

Doldersum. Na 5 minuten spelen werd aanvoerder Benjamins lelijk geraakt en moest er een blessurebehandeling 

plaatsvinden. Echter dit duurde nogal even voordat mocht plaatsvinden omdat scheidsrechter Smeenk behoorlijk 

lang liet doorspelen. Ook J. Doldersum kreeg nog een mooie kans om te scoren maar de corner van zijn broer 

Mike verdween in de handen van keeper Hoogenkamp. Na een uur spelen wisselde trainer Leeuw Huzen in voor 

Visser omdat hij vandaag waarschijnlijk niet goed in de wedstrijd zat. Na ruim een uur spelen was het Prijs die 

de vijfde corner nam maar ook hieruit kwam weinig tot geen gevaar. Vervolgens wisselde trainer Benjamins 

Koekoek voor Klomp. Het was echter verdediger Malestein die aan de andere zijde nipt voorlangs schoot 

ondanks dat hij werd belemmerd door 3 Elim verdedigers.  
De eerste gele kaart werd gegeven aan Nieuwleusen omdat er aan het shirtje van Doldersum jr. werd getrokken. 

Brinkman probeerde nog zijn blunder uit de eerste helft goed te maken maar zijn afstandsschot vanaf 25 meter 

ging naast. Ook Tabbers moest deze middag zijn plek afstaan aan Evenboer na bijna 5 kwartier spelen. Het was 

deze Evenboer die bijna de gelijkmaker scoorde maar zijn schot verdween in het zijnet waar iedereen van 

Elimzijde dacht dat hij buitenspel liep. Ook het harde schot van Vasse uit de tweede lijn na een rebound een vrije 

trap ging net naast. Vervolgens werden er 2 gele kaarten aan Elim zijde door onnodig onderbreken van het spel 

gegeven. Na een snelle spelhervatting kwam Nieuwleusen weer in kansrijke positie en zagen de supporters de 

bal van Meijerink al over de doellijn gaan. Er werd volop gejuicht maar daar was weer de bliksemsnelle 

rechtsback B. Koops die de bal van de doellijn wegroste. Zo bleef er nog steeds een magere doelsaldo op het 

scorebord staan. Er werden nog meerdere corners en vrije trappen genomen en ook het inbrengen van Gritter 

leverde verder niet veel meer op. Scheidsrechter Smeenk vond het na ruim 5 minuten extra tijd welletjes en floot 
deze wedstrijd tot een goed einde. Door zelf niet te scoren weet Elim toch nog te winnen. Door deze uitslag doet 

Elim goede zaken en blijft het op koers voor de eerste periode die in de komende twee wedstrijden beslist zal 

worden. Volgende week speelt Elim uit tegen v.v. Hoogeveen. 



 

S.V. Nieuwleusen speelt gelijk tegen S.V. Marknesse (door SV Nieuwleusen) 

 
Op sportcomplex “De Punt” in Marknesse heeft S.V. Nieuwleusen tegen SVM, de nummer 2 op de ranglijst, met 

1-1 gelijk gespeeld. 

S.V. Nieuwleusen liet zich vooral in de eerste helft niet van haar beste zijde zien. De opbouw en de 

nauwkeurigheid in de passing liet sterk te wensen over. Ook de vleugelverdediging had de grootste moeite om de 

snelle spitsen van SVM af te stoppen. Uit de spaarzame aanvallen van S.V. Nieuwleusen had Wouter Tabbers in 

de 10e minuut de score bijna geopend via een afstandsschot dat maar rakelings over de kruising ging. In de 20e 
minuut kreeg dezelfde speler uit een snel genomen vrije trap een betere kans die niet werd benut. Zijn schot ging 

rakelings voorlangs het doel. Een mooie combinatie tussen Reinier Meijerink en Tom Vasse in de 40e minuut 

had S.V. Nieuwleusen de voorsprong kunnen opleveren. Het schot van Vasse belandde echter in het zijnet. Nog 

geen minuut later was het bijna raak aan de andere kant, ware het niet dat Tim Hoogenkamp een prima redding 

verrichte ten koste van een hoekschop. Op slag van rust ontsnapte S.V. Nieuwleusen opnieuw aan een 

achterstand. De snelle en behendige spits Chris Berndsen soleerde door de verdediging en zijn inzet trof tot grote 

opluchting van de meegereisde supporters slechts de paal. 

Na de rust zag het spel van S.V. Nieuwleusen er beter uit en werd het aanvallende gevaar van SVM meer aan 

banden gelegd. Toch ontsnapte S.V. Nieuwleusen een kwartier voor tijd weer aan een achterstand. Ook nu liet 

Tim Hoogenkamp zijn kwaliteiten zien door ternauwernood via zijn voeten redding te brengen. S.V. 

Nieuwleusen putte hieruit moed en ging meer in de aanval. Dit leidde tot een kans voor Saake Malestein op 
aangeven van Wouter Tabbers. Nu redde de doelman van SVM zijn ploeg voor een achterstand. Het harde 

werken van S.V. Nieuwleusen werd in de slotfase beloond. In de 88e minuut scoorde de goed spelende Reinier 

Meijerink op aangeven van de ingevallen Anne Jan Broek. In eerste instantie belandde zijn inzet op de lat, maar 

in de rebound wist hij alsnog het net te vinden (0-1). Om toch nog een punt te redden ging SVM met man en 

macht in de aanval en niet zonder resultaat. In blessuretijd wist Jorn Strijk uit een voorzet over rechts de 

uiteindelijk toch wel verdiende gelijkmaker te scoren (1-1). 

  



Gelijkspel SVM-Nieuwleusen na boeiend duel (door SVM) 

 
Afgelopen zaterdag stond de thuiswedstrijd van ons team tegen Nieuwleusen op het programma. 

Een mooie kans om te kijken waar SVM stond tegen een team wat ook bovenin meedraait. 

Nieuwleusen is vorig seizoen gedegradeerd uit de 2e klasse, maar staat dit nieuwe seizoen bij de bovenste 

ploegen.  

Het werd een mooi, boeiend en spannend duel tussen twee voetballende ploegen die niet veel voor elkaar 

onderdeden. Nieuwleusen had meer balbezit en was wat aanvallender, echter de grootste kansen waren voor 

SVM zonder dat deze benut werden. Voor de aanwezige toeschouwers een wedstrijd waarin veel gebeurde, in 

hoog tempo werd gespeelt en geen moment verveelde. Het venijn in dit duel zat duidelijk aan het eind van de 

wedstrijd. 
In de voorbespreking had de trainer een gewijzigd spelsysteem op het bord gezet ten opzichte van de vorige 

wedstrijden. Na dit besproken te hebben wist eenieder wat er van hem werd verwacht in de wedstrijd. Het begin 

van de wedstrijd liet een fel Nieuwleusen zien wat in de 2e minuut al resulteerde in een schot over de goal van 

Christiaan Haagsma. De eerste aanval van SVM leverde een mooie pass op van Jurjen Wieringa op Chris 

Berndsen. Zijn schot met rechts leverde geen kracht en precisie op waar gebruik van zijn linkerbeen beter was 

geweest. Het leek in het eerste kwartier dat de speelwijze van SVM wat problemen opleverde voor onze 

tegenstander, maar vrij snel had Nieuwleusen door hoe het bij ons stond.  

Het aanvallende spel van SVM leverde een aantal kansen op. Zo schoot Sander Heimens de bal in de handen van 

keeper Hoogenkamp en na een kwartier spelen een grote kans voor Chris Berndsen die door Martin Peters vrij 

voor de keeper wordt gezet. Deze komt snel en attent keepend uit de goal en is eerder bij de bal. Daarna neemt 

Nieuwleusen het spel over, ze vinden elkaar wat gemakkelijker dan SVM. Een snel genomen vrije trap wordt 

voorlangs onze goal geschoten en een snelle aanval van Nieuwleusen wordt door Tom Vasse in het zijnet 
geschoten. SVM moet alert blijven. Verder speelt het spel zich grotendeels af op het middenveld waar veel strijd 

wordt geleverd in hoog tempo. Aan het einde van de eerste helft komen er een aantal grote kansen voor SVM 

achter elkaar. Zo schiet na een goede pass van achteruit van Richard Bijsterveld, Martin Peters gehaast voorlangs 

en naast. Maar kort voor rust komen de twee grootste kansen voor Chris Berndsen die helaas niet gelukkig is met 

zijn uitvoering en afronding. Een aanval via Richard de Boer en Sander Heimens zet Chris Berndsen vrij voor de 

keeper. Deze red met zijn linkerbeen en een minuut later speelt dezelfde Berndsen knap drie man van 

Nieuwleusen uit en alleen voor de keeper schiet hij via de buitenkant van de paal naast. Helaas geen voorsprong 

zo kort voor de rust zodat deze ingaat met een 0-0 stand. 

Het eerste kwartier na rust levert weer veel strijd op van beide kanten met meer lichte druk naar voren van 

Nieuwleusen. Er worden in deze fase een aantal kleine overtredingen door beide ploegen begaan, waarbij de 

goed leidende scheidsrechter H. Boland moet optreden. De druk naar voren van onze tegenstander resulteert in 
een aantal schoten op het doel van keeper Haagsma, waarvan 1 schot op het dak van de goal eindigt en 1 in zijn 

handen beland. Nieuwleusen kan het hoge tempo goed volhouden en bij SVM lijkt het alsof bij sommige spelers 

de krachten gaan afnemen. In de 70e minuut wederom een grote kans voor SVM. Na goed doorzetten op links 

van Sander Heimens schiet Richard de Boer knap in maar weer is de keeper Hoogenkamp erbij om een knappe 

redding te verrichten. Trainer Koos van der Galiën ziet zich genoodzaakt om twee wissels toe te passen. In de 

70e minuut betreedt Bart Bakker het veld voor de moegestreden Arjan Wolters en een tiental minuten later komt 

Zoe Smit in het veld voor Sander Heimens. Ook Nieuwleusen komt in deze fase tot een knap ingeschoten bal, 

maar Christiaan Haagsma staat op de juiste plaats om deze tegen te houden. De beide keepers zorgen ervoor dat 

er nog steeds niet gescoord is. Het blijft een spannende wedstrijd naar het einde toe waarbij beide ploegen geen 

genoegen nemen met een gelijkspel. Nieuwleusen is op het eind dreigender en meer in balbezit en SVM krijgt 

het wat lastiger. Zowie Smit komt nog tot een schot welke tot corner wordt verwerkt. 

Zo breken de laatste minuten aan en in de 88e minuut lijkt het alsof Nieuwleusen er met de overwinning vandoor 
gaat uit Marknesse. Na een vrije trap wordt de bal vanaf de achterlijn voorgegeven waar aanvoerder Reinier 

Meijerink de bal eerst tegen de lat werkt en de terugspringende bal alsnog in het doel werkt. Een domper voor 

SVM zo kort voor het einde. Zou de eerste nederlaag in dit seizoen een feit zijn? Onze trainer gaat de laatste 

minuten va banque spelen en stuurt Jorn Strijk mee naar voren. In de 90e minuut een snelle aanval via rechts 

waar de bal bij Bart Bakker beland. Deze geeft een harde en strakke voorzet en bij de tweede paal komt de bal 

bij de mee naar voren gestuurde Jorn Strijk en deze schiet de bal knap en verdiend binnen. De 1-1 brengt een 

opluchting teweeg bij heel SVM en kort na de gelijkmaker maakt scheidsrechter Boland een einde aan de 

wedstrijd. Het was voor de supporters van SVM en de veel meegekomen supporters van Nieuwleusen een goede 

wedstrijd om naar te kijken met een terechte einduitslag. 

  



David Leeuw stopt na dit seizoen als hoofdtrainer bij S.V. Nieuwleusen. 

 David Leeuw heeft bij de voetbaltechnische commissie van S.V. 

Nieuwleusen aangegeven dat het na 4 seizoenen goed is voor 

beide partijen dat zijn hoofdtrainerschap bij S.V. Nieuwleusen na 

dit seizoen stopt. Gezien de zeer prettige en goede samenwerking 

vinden wij dit jammer maar delen ook zijn mening dat het voor 

de selectie goed is dat er na 4 seizoenen een nieuwe trainer voor 

de groep staat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



S.V. Nieuwleusen JO11-1 wint Internationaal Toernooi om de Dutch Super 

Cup 

Dit weekend even geen competitievoetbal 

voor de JO11-1 maar wel een 2-daags 

Internationaal toernooi om de 3. Dutch Super 

Cup. Het toernooi, dat ieder jaar door de 

Duitse organisatie Komm-Mit wordt 

georganiseerd, werd in Ommen op het 

Sportpark Westbroek gehouden. 

Tegenstanders waren Deense, Duitse en 

Nederlandse teams.  De wedstrijden duren 
2×20 minuten en worden volgens de oude 

JO11 regels gespeeld, dus 7×7 en inbal is 

gewoon weer een ingooi. 

Op vrijdag 19 oktober stonden twee 

wedstrijden op het programma. Voor JO11-1 

betekende dit de openingswedstrijd tegen het 

Deense HG Herlufsholm 1. De fysiek sterk ogende noormannen begonnen sterk aan de wedstrijd totdat de 

oranjehemden begonnen te voetballen, 4-0 was het voor rust en na de rust bouwden de boys de stand uit naar 

maar liefst 9-0 ! De kop was er af ! 

De tweede tegenstander was JCO Ommen JO11-1, die we ook in de reguliere 

competitie tegen zullen komen. Nu moest er uit een ander vaatje worden getapt 

al stond het met rust 3-0 voor Nieuwleusen. Na rust was Ommen de baas en 
kwam het knap terug naar 3-2. Op het eind van de 2e helft herpakten de 

oranjehemden zich en konden met 4-2 van het veld stappen. 

Op zaterdagochtend was het de beurt 

aan FC Concordia Birgelen 1 die zich mocht meten met de 

oranjehemden. Nieuwleusen kwam al vlot op 2-0 voorsprong maar met 

rust was het 2-1. Na rust begonnen de Duitsers sterk en lang bleef het 

2-2. Uiteindelijk trokken de oranjehemden aan het langste eind en 

wonnen toch nog met 5-2 en waren hiermee poule winnaar ! 

In de 1e kruisfinale werd er gespeeld 

tegen de nummer 2 van de andere 

poule. Verrassend genoeg was dit niet 
een Deens team maar het sterke SG Telgte 1. De groenhemden waren eveneens 

gebrand op een overwinning en mede geholpen door een zeer fanatieke duitse 

aanhang, was dit een echte clash van een wedstrijd, een echte ‘Nederland-

Duitsland’. Ondanks de druk van de groenhemden kwam Nieuwleusen op een 

1-0 voorsprong wat ook de ruststand was. De Duitsers begonnen sterk aan de 2e 

helft en maakte de aansluitingstreffer, 1-1. Hoewel Nieuwleusen de 

mogelijkheid had om de wedstrijd op slot te gooien werden het toch een strafschoppen serie. Nieuwleusen won 

deze bloedstollende serie met 6-5 en stonden daarmee in de finale voor de Dutch Super Cup. 

In de finale was opnieuw JCO Ommen JO11-1 de tegenstander die 

met 3-1 van het Deense Herlufsholm 3 wonnen. De aanvang van de 

wedstrijd begon met vlaggen, muziek, gezamelijk oplopen en het 

Wilhelmus. Nieuwleusen begon zeer goed aan de wedstrijd en al snel 
was het 1-0. Met de rust was het met goed voetbal 3-1. In de 2e helft 

werd de stand uitgebouwd naar maar liefst een 6-1 overwinning ! 

Nieuwleusen JO11-1 was hiermee winnaar van het Dutch Super Cup 

toernooi. 
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S.V. Nieuwleusen wint oefenwedstrijd van V.V. Dalen 
S.V. Nieuwleusen heeft donderdag 8 november de oefenwedstrijd tegen VV Dalen met 2-1 gewonnen. VV 

Dalen komt uit in de 3e klasse zondag en bezet daar de 3e plaats. In de 39e minuut kwam de thuisclub op een 0-1 

achterstand. In de 2e helft wist S.V. Nieuwleusen door doelpunten van Wouter Tabbers, in de 60e en 86e minuut, 

de wedstrijd alsnog in winst om te buigen. Zaterdag 17 november speelt S.V. Nieuwleusen om 14.30 uur de 

competitiewedstrijd thuis tegen S.C. Lutten. 

 



S.V. Nieuwleusen komt slechte 1e helft niet meer te boven  

 
Zaterdagmiddag stond de topper S.V. Nieuwleusen tegen SC Lutten op het programma. Na een wel hele dramatische 1e helft 
werd er uiteindelijk met 2-3 verloren op sportpark ’t Klaverblad. 

Ten opzichte van de vorige competitiewedstrijd tegen SVM, werd er met 2 andere backs gespeeld. Ruben Brinkman en Stan 
Scholten werden op hun positie vervangen door Anne-Jan Broek en Mark de Weerd. Lutten begon enorm fel aan de 
wedstrijd, waar SV Nieuwleusen wel erg slap van start ging. In het 1e kwartier was er 1 moment voor de thuisclub, waarbij 
een penalty geclaimd werd, nadat Reinier in de 16 ten val werd gebracht. Echter wou de scheidsrechter hier niet aan. SC 
Lutten kwam daarna 2x in een positie om te scoren, maar de precisie bij de schoten ontbrak. In de 17e minuut kopte Jan van 
den Berg snoeihard een voorzet op doel, maar deze werd op schitterende wijze door Tim uit de kruising geranseld. Enkele 
minuten later werd door S.V. Nieuwleusen de bal onderschept op de middenlijn, waarna direct Reinier diep werd gestuurd. 
Hij ging alleen op de keeper af en faalde niet. De grensrechter vlagde voor buitenspel wat het ook zeker leek, maar 

scheidsrechter Van de Brug wees gedecideerd naar de middenstip. 1-0. Nog geen 2 minuten later was het alweer 1-1, doordat 
Tim een strakke indraaiende corner van Nick Lamberink ietwat verkeerd inschatte, en via zijn handen in 1 keer binnensloeg. 
Een flinke domper die alleen maar erger werd, doordat SC Lutten voor de zoveelste keer over onze linkerkant raasde, en na 
een bekeken voorzet schoot Ronald Kosse de 1-2 binnen. Het leed werd een kwartier later alleen maar erger, nadat Stefan van 
Veen aanvaller Ronald Kosse wel heel opzichtig naar beneden trok in de zestien. De toegekende strafschop werd feilloos 
benut door David Koopman, 1-3. Met deze tussenstand werd er gerust, en daar mochten we onze handen mee dichtknijpen. 
In de 2e helft werd er gelijk een dubbele wissel toegepast bij S.V. Nieuwleusen, om er nog wat van te maken. Thomas Huzen 
en Nick Holsappel bleven achter in de kleedkamer, en werden vervangen door Lars Gruben en Ruben Brinkman. De eerste 

twintig minuten gebeurde er praktisch helemaal niets. Na 65 minuten was het eerste schotje van Wouter die maar net naast 
getikt kon worden door de keeper. Nadat ook een afstandsschot van Saake door de keeper ternauwernood uit het doel werd 
getikt, spatte even later een schot van Ruben Brinkman van een meter of 35 uiteen op de lat. Het zat, in deze fase, een in ieder 
geval hardwerkend S.V. Nieuwleusen niet mee. In de 86e minuut kon SC Lutten het duel definitief beslissen, maar ze mistten 
scherpte bij de afronding. Zelfs in 2 instanties kregen ze de bal er niet in. Uit de tegen aanval kwam de bal via een hoge bal 
uiteindelijk met een carambole op het achterhoofd van een speler van Lutten en belandde zo in het doel. 2-3. Het werd 
uiteindelijk een zeer hectische slotfase, waarin meerdere keren een appèl werd gedaan op penalty’s en schoten net over. In de  
allerlaatste seconden werd er nog een bal van de lijn gekopt door speler van Lutten op een hard schot van Wouter Tabbers. 

Hopelijk hebben de spelers hun les geleerd door deze 1e helft, en laten ze in het vervolg zien dat dit een incident was. 
 

Sc Lutten blijft ongeslagen status behouden (door SC Lutten) 

 
Doelstelling van zaterdag 17 november was de ongeslagen status behouden en omdat we altijd spelen om te winnen was dit 
laatste natuurlijk het uitgangspunt. Met de zeer laagstaande zon als handicap begonnen we goed aan de wedstrijd. 
Aanvankelijk ging het spel aardig op en neer maar naarmate de tijd vorderde kwamen we steeds beter in ons spel en dwongen 
we diverse kansen af. Nick Lamberink en Ronald Kosse, beide 2x, hadden de bal voor het inschieten, maar helaas. De 
zwakke plek van Nieuwleusen (links achter) hadden we inmiddels ontdekt en Rick de Gooier speelde als rechtsbuiten prima 
en hij bracht middels mooi aanvalsspel de spitsen dus regelmatig in kansrijke positie. Het publiek van Nieuwleusen begon al 
te morren; toch konden ze juichen toen Reinier Meijerink in minuut 20 echter in buitenspelpositie de 1-0 kon aantekenen. 

Iedereen op het sportpark was éénsgezind en vond dat de goal onrechtmatig was; behalve de scheidsrechter. Dit gaf SC 
Lutten nog meer stimulans en het uitstekende spel werd direct weer opgepakt. Een corner vanaf links werd door Nick 
Lamberink genomen en draaide in één keer in de verre hoek. Misschien heeft één haarspriet van David Koopman een 
verdediger of de keeper er nog aangezeten maar het doelpunt in de 22e minuut tellen we voor Nick. De aanvalsdrang was nog 
niet voorbij; uit een corner van rechts kopte good old Jan v.d. Berg strak in de kruising; iedereen die dacht … daar is ie … 
maar de keeper redde knap. Voor Nieuwleusen was het echter uitstel van executie want de mooiste aanval van de wedstrijd, 
via het middenveld, over rechts, door Rick de Gooier op een presenteerblaadje gelegd en door goudhaantje Ronald Kosse in 
de 26e minuut binnengetikt. De zwart-witten waren over het gehele veld de baas en in minuut 38 werd Ronald Kosse na een 
pass van Jan v.d. Berg naar beneden getrokken. David schoot beheerst vanaf elf meter de bal binnen en de echte blijdschap 

van iedereen, was mooi om te zien. Voor rust had de 1-4 er ook nog wel ingezeten, maar we mochten tevreden zijn met de 
beste helft van dit seizoen. 
Na rust konden we vrij lang een opdringerig Nieuwleusen ver van het doel houden. Een afstandsschot, uitstekend gepareerd 
door Ramon Soer en een knal op de lat was tot op dat moment het enige wapenfeit. Na enkele wissels aan Lutterkant kreeg 
Frank Altena de uitgelezen kans op de 1-4, de redding van de keeper bracht Rick Lamberink in stelling, maar ook hij kon de 
bal niet tegen de touwen krijgen. In de 88e minuut werd het toch nog 2-3 door een zeer vreemd “klutsbaldoelpunt” 
De spanning was volledig terug en de scheidsrechter drukte opnieuw een stempel op de wedstrijd door een bijzonder lange 
blessuretijd er bij te tellen. Ramon Soer keerde in de 100e minuut op spectaculaire een Nieuwleuser inzet en daarmee was het 

gelukkig gedaan. Op basis van een uitstekende eerste helft, een dik en dik verdiende overwinning. Na onze wedstijd waren 
alle andere wedstrijden al lang afgelopen en hoorden we dat koploper Elim twee puntjes heeft laten liggen !! 
Volgende week opnieuw uit, naar een oude bekende; namelijk SV Marknesse dat precies gelijk met ons staat. Dat wordt er 
weer eentje; wees zo vrij om ons te steunen. 
 

  



Ledenavond club van 100 groot succes 

Vrijdagavond 23 november jl. hield de Club van 100 haar 

jaarlijkse ledenavond. 

Naast de gebruikelijke agendapunten werd door de club 

bekend gemaakt wie de speler van het seizoen 2017-2018 
was geworden. Een onafhankelijk en geheim 

supporterskwartet geeft elke competitiewedstrijd punten aan 

de spelers van het 1e elftal. 

De uitslag was: 1. Reinier Meijerink 6,89 (gemiddeld) 2. 

Tom Vasse 6,86 en 3. Stefan van Veen 6,70. Deze drie 

spelers ontvingen een mooie waardebon. 

Vervolgens werd uit de genomineerde talenten Lisanne Visscher, Wouter Tabbers, Stefan van Veen en Tim 

Hoogenkamp het talent van het jaar gekozen. 

Doelman Tim Hoogenkamp werd het talent van het jaar 2017-2018. Ook Tim ontving een waardebon. 

Na dit officiële gedeelte werd de avond verder verzorgd door 

voetbalquizmaster Paul Brinkman. Per groep moesten twee maal 

15 vragen worden beantwoord. Tussen door vond het bekende 
petje op petje af spel plaats. Tim Hoogenkamp was iedereen te 

slim af en ontving een echte clubsjaal. 

 

 

 

Na de tweede vragenronde volgde een gezellige afsluiting van 

de avond. Die nog even spannend werd toen Paul Brinkman 

de winnaars bekend maakte. Het winnende team ging met een 

vaantje van S.V. Nieuwleusen op huis aan. 

 

Het bestuur van de Club van 100 kijkt met haar aanwezige leden terug op een succesvolle ledenavond. Tijdens 
deze vergadering riepen de leden hun mede leden op elk twee nieuwe leden te werven. Zodat wij binnenkort een 

echte Club van 100 zijn. 

Deze laatste oproep wordt door het huidige bestuur, bestaande uit Annelies Kooiker – Westerik, Bertus Knotters, 

Henry Nijland en Hendrik Jan Huzen van harte onderstreept. 
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Winst S.V. Nieuwleusen in knotsgekke wedstrijd (door SV Nieuwleusen) 

 
Met muts op en handschoenen aan togen de supporters van S.V. Nieuwleusen richting Nijeveen waar de uitwedstrijd tegen de 

hekkensluiter van Noord 3e klasse D op het programma stond. Ondanks de koude wind uit het oosten hield de spanning de 
supporters warm en werd deze knotsgekke wedstrijd beslist in het voordeel van S.V. Nieuwleusen: 3-4. 
Het was vooral Nieuwleusen dat vanaf het beginsignaal probeerde te voetballen maar dat werd niet makkelijk gemaakt door 
het veld en de tegenstander. SVN ’69 liet weten dat er ondanks de stand op de ranglijst, het geen gemakkelijke middag zou 
worden voor de bezoekers. De mouwen werden opgestroopt en er werd, af en toe op het randje, gestreden voor elke bal. Dat 
kwam het veldspel van Nieuwleusen niet ten goede. Ondanks de prachtige 0-1 van Wouter Tabbers in de 11e minuut werd 
gedurende de eerste helft het niveau steeds minder. De volledig onnodige 1-1 viel dan ook al snel. Er werd niet opgelet bij 
een vrije trap die erg lang onderweg was. Deze werd door de kleinste man van het veld ingekopt. Voor SVN ’69 een reden 
om de mouwen nog meer op te stropen. Beide partijen gingen de lange bal, al dan niet bewust, steeds meer hanteren zonder 

daarmee echt kansen te creëren. Met een 1-1 tussenstand en niet al te best voetbal werd er gerust. 
De tweede helft werd voortvarend gestart door S.V. Nieuwleusen. Er werd weer meer gecombineerd en dat resulteerde direct 
in een aantal mogelijkheden. Na tien minuten was er de eerste echte kans van de tweede helft. Na een mooie combinatie 
tussen Tom Vasse en Reinier Meijerink kwam Wouter Tabbers in scoringspositie maar zijn schot vond het net helaas niet. 
S.V. Nieuwleusen wordt steeds sterker en er komen meer kansen, vooral via de vleugels. Geheel tegen de verhouding in is 
het SVN’69 dat op dat moment weet te scoren. Na een uitbraak over rechts is het Stefan van Veen die de bal erg ongelukkig 
in eigen doel werkt: 2-1. De oranjehemden raken gelukkig niet in paniek en blijft kansen creëren. Al vrij snel na de 2-1 trekt 
Reinier Meijerink de stand weer gelijk. Hij benut een penalty na een handsbal van de thuisclub. 

Een paar minuten later komt S.V. Nieuwleusen zelfs weer op voorsprong. Een prachtig uitgevoerde counter wordt bij de 
tweede paal onberispelijk afgewerkt door Wouter Tabbers: 2-3. 
SVN ’69 blijft gevaarlijk uit dode spelmomenten en bij een vrije trap voor SVN ‘69 ziet de verdediging van S.V. 
Nieuwleusen er niet goed uit. Eén van de aanvallers wordt volledig vrijgelaten die beheerst afrondt, de stand is weer gelijk. 
Het is geen moment saai in de tweede helft. Ook de thuisclub laat zien dat verdedigen best lastig kan zijn. Tom Vasse straft 
genadeloos een persoonlijke fout van de centrale verdediger van SVN ’69 af en met nog een kwartier te spelen is het 3-4. In 
een kwartier tijd is er in totaal vijf keer gescoord. In de restant van de wedstrijd wordt er niet meer gescoord maar tot het 
laatste fluitsignaal bleef het ongekend spannend. 

Zaterdag 1 december speelt S.V. Nieuwleusen om 14.30 uur thuis tegen Hardenberg ’85. 

  



S.V. Nieuwleusen verrast drie goede doelen 

Tijdens de jaarlijks sponsoravond (donderdag 22 

november j.l.) samen met ASC’62 , SV Dalfsen 

en dit jaar ook jeugdvoetbalvereniging FC 

Dalfsen overhandigde de sponsorcommissie van 

S.V. Nieuwleusen drie cheques van € 500,– . 

Gelukkigen waren Alpe d’HuZes team D211 

KWF, ALS Team Jan en de stichting MGVGN 

(Motorrijders Gaan Voor Gehandicapten 
Nieuwleusenstichting. Marcel Brasjen, Karin de 

Weert en Dicky Schoemaker waren namens hun 

Goede Doelen aangenaam verrast. 

Met haar actie “ Een Stoel voor het Goede Doel” 

heeft de sponsorcommissie haar bijdrage 

geleverd aan het realiseren van het nieuwe 

clubhuis. Alle 228 beschikbare tribunestoeltjes 

zijn gesponsord door leden, supporters en sponsoren. Dit met de belofte dat vijf procent van de opbrengst naar 

goede doelen gaat. 

Voorzitter Erwin van Leussen heette de sponsoren van harte welkom in het nieuwe clubhuis van S.V. 

Nieuwleusen. 

Daarna vertelde Menno Hoekstra van de bouwploeg over de 
vorderingen, de geschiedenis van het ontstaan van de plannen tot 

waar de vele vrijwilligers nu zijn. 

 

De gezamenlijke sponsoravond van de vier clubs stond verder in 

het teken van de verhalen van oud eredivisiescheidsrechter Roelf 

Luinge. De ruim 120 aanwezige sponsoren werden meegenomen 

langs amateurvelden, de 1e divisie, natuurlijk de eredivisie en ook 

Europa in. 

Na het eerste betoog van Roelof vertelde de voorzitter 

van de jeugdvoetbalvereniging FC Dalfsen dhr. 

Booyink enthousiast hoe de voetbaljeugd van ASC ’ 62 
en SV Dalfsen zijn samengevoegd en nu op een 

geweldige manier samen als één vereniging voetballen. 

Dit zowel voor de jongens als de meisjes. 

Na de pauze ging scheidsrechter Luinge weer vrolijk 

verder met zijn mooie verhalen over zijn belevenissen in 

de voetbalsport. Diverse trainers, bestuurders, 

echtgenoten van bestuurders en trainers en spelers 

kwamen voorbij. 

 

De avond werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel. En Roelof Luinge en zijn chauffeur Peter verlieten 

als laatsten het clubhuis richting Bussum. 

De organiserende sponsorcommissie kan terugkijken op een prima geslaagde avond. 
Dit wederom met dank aan de vele vrijwilligers van S.V. Nieuwleusen die het nog in afbouw zijnde nieuwe 

clubhuis tot een ware feestzaal hadden omgebouwd. Hulde ! 
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Jeroen Elzinga volgend seizoen nieuwe hoofdtrainer S.V. Nieuwleusen. 

S.V. Nieuwleusen heeft in Jeroen Elzinga de opvolger gevonden voor David 

Leeuw die na dit seizoen stopt als hoofdtrainer. De 33 jarige Nieuwleusenaar 

voetbalde vanaf de pupillen bij S.V. Nieuwleusen waaronder een aantal jaren in 

het 1e elftal. 

Jeroen is momenteel trainer van S.V. Nieuwleusen JO17-1, welke uitkomt in de 

hoofdklasse. De afgelopen jaren trainde Jeroen diverse jeugd selectieteams van 

S.V. Nieuwleusen. Als jeugdtrainer maakt hij veel indruk, Jeroen is een zeer 

gedreven en tactisch sterke trainer. S.V. Nieuwleusen heeft veel vertrouwen in 

hem. 

 

 

 

 

 

Bestuur S.V. Nieuwleusen op volle kracht 

Tijdens de algemene ledenvergadering van S.V. Nieuwleusen 

op 29 november hebben zich er een aantal bestuurlijke 

wijzigingen voorgedaan. Zo is er een einde gekomen aan een 

periode waarin Edwin Lefers als interim-penningmeester heeft 

gediend. Een opvolger is gevonden in de persoon van Roel 

Wever, die tijdens de ledenvergadering is benoemd tot de 

nieuwe penningmeester. 

 

V.L.N.R. Erwin van Leussen(voorzitter), Roel Wever en Edwin Lefers 

De zoektocht naar een nieuwe penningmeester heeft enige tijd in beslag genomen, maar in Roel vindt het bestuur 

een waardige opvolger voor het penningmeesterschap. 

Dit was niet de enige bestuurlijke verandering die plaatsvond, Kars 

Odink stopte na ruim vier jaar zitting te hebben genomen in het 

bestuur. Kars had de post Marketing & Communicatie onder zijn 

hoede. Kars was met zijn 25 jaar bij zijn aanstelling het jongste 

bestuurslid in de historie van de vereniging. 

Een opvolger voor Kars is ook gevonden en tijdens de 

ledenvergadering benoemd, zijn 
opvolger is Henry van der Woude. 

Henry was reeds betrokken binnen 

Marketing & Communicatie als 

voorzitter van de sponsorcommissie. Hij brengt kennis, kunde en de nodige 

bestuurlijke ervaring met zich mee en is daarmee een ideale opvolger. 

 

Met deze wijzigingen is het bestuur van S.V.  Nieuwleusen weer volledig 

bezet en kan met frisse krachten de toekomst tegemoet. – 
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Belangrijke overwinning S.V. Nieuwleusen (door SV Nieuwleusen) 

 
Op de eerste zaterdag in december behaalde S.V. Nieuwleusen een belangrijke overwinning in de 3e klasse D. 

Noord. Thuis op het eigen prachtige sportpark ’t Klaverblad werd er met 2-0 gewonnen van Hardenberg ’85. 

Tom Vasse scoorde in de eerste helft en Wouter Tabbers maakte in de tweede helft de verdiende 2-0. Hierdoor 

blijft de ploeg van hoofdtrainer David Leeuw aansluiting houden met de bovenste plaatsen. 

S.V. Nieuwleusen begon de wedstrijd te afwachtend, wat dit seizoen wel vaker het geval is. De spelers wisten 
elkaar niet te vinden of de ballen werden simpel ingeleverd bij de tegenstander. Hardenberg’85 was op dat 

moment de bovenliggende partij, kreeg veel corners en een paar aardige kansen. Gelukkig misten hun spitsen de 

koelbloedigheid of stond doelman Tim Hoogenkamp op de juiste plaats. 

Na een half uur pakte S.V. Nieuwleusen de zaken beter op. De gedreven Tom Vasse dribbelde het 

strafschopgebied van Hardenberg ’85 in, kaatste met spits Bas Evenboer en ronde zijn eigen aanval af met een 

strak schot in de verste hoek. Met deze 1-0 gingen beide teams aan de thee. 

Na de rust een beter S.V. Nieuwleusen. De tegenstander werd onder druk gezet en er kwamen meer kansen. 

Wanneer Hardenberg ‘85 er een keer door kwam was er altijd nog gelegenheids laatste man Saake Malestein die 

met zijn snelheid redding bracht. De wedstrijd kabbelde rustig verder, tot de 62ste minuut toen rechtsback Robin 

Hoogenkamp het op zijn heupen kreeg. Vanaf eigen helft stoomde hij met de bal aan de voet naar voren. Hij 

omspeelde enkele tegenstanders, bracht de bal vanaf de achterlijn keurig voor het doel zodat Wouter Tabbers bij 
de eerste paal het oranje-zwarte net kon laten bollen. De verdiende 2-0 ontstond net als in de eerste helft weer uit 

een prachtige aanval. 

Hierna gooide S.V. Nieuwleusen de schroom van zich af. Invaller Thomas Huzen bracht nieuw élan op het 

middenveld en ook de jeugdige aanvaller Mathijs v.d. Beld liet een goede indruk achter. Thomas Huzen had de 

drie nul nog op zijn schoen, maar in plaats van zelf, in kansrijke positie, af te ronden gaf hij de bal voor. 

Ook verdediger Sander Lefers maakte zijn debuut. Scheidsrechter Maneschijn uit Daarlerveen floot voor het 

eindsignaal en de supporters zochten in grote getale het warme clubhuis op. 

Volgende week speelt S.V. Nieuwleusen in en tegen Bant. Supporters kunnen met de bus mee die om 12.30 uur 

vertrekt. 

  



Dug-out sponsoring door Autobedrijf Zieleman en Hoekman roestvaststaal. 

 

Omdat er voor de nieuwe tribune op sportpark ’t Klaverblad van S.V. Nieuwleusen geen ruimte is voor dug-outs 

worden deze aan de oostkant van het hoofdveld geplaatst. Dit zijn mooie en ruime Dug-outs met 12 stoeltjes. 

Enkele relatiebeheerders van de sponsorcommissie kwamen hierover in gesprek met Hoekman Roestvaststaal. 

Dit bedrijf heeft ook de oude dug-outs gemaakt en had interesse voor een nieuwe actie. Gedeeltelijke sponsoring 

en vervaardiging van de twee nieuwe dug outs kwam er uit de bus. Ook komt er een mega reclamebord van 

Hoekman Roestvaststaal rond het hoofdveld. 

Hoofdsponsor Autobedrijf Zieleman had al enkele malen aangegeven, in het kader van de realisatie van ons 

nieuwe clubhuis, iets blijvends op ons sportpark te willen aanbieden. De link werd snel gelegd. Hoofdsponsor 

Autobedrijf Zieleman gaat de resterende kosten van de twee dug-outs sponsor 

Als tegenprestatie gaan de 1e elftalspelers, enkele leden van 
de sponsorcommisie en het verenigingsbestuur op zaterdag 22 

december a.s. de gehele dag (bij tourbeurt) de wasstraat bij 

Autobedrijf Zieleman bemannen. Hierover komt er nog een 

huis-aan-huis flyer die samen met De Marskramer wordt 

bezorgd. Voor de flyer is er een fotosessie gehouden, waar 

onderstaande foto deel van uitmaakt.  

 

Het worden twee prachtige dug-outs die straks 
samen met een nieuw leunhek rond het 

hoofdveld, de nieuwe tribune en het nieuwe 

clubhuis het geheel compleet maken. 

De door Wim van Dijk ontworpen Dug-out. 
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S.V. Nieuwleusen wint van Bant (door SV Nieuwleusen) 

 
S.V. Nieuwleusen won zaterdag in de Noordoostpolder met 0-3 van Bant. De ruststand was ook de eindstand, in 

de 2e helft was er dan ook niet veel meer te beleven op sportpark “De Akkers.” In tegenstelling van wat er stond 

geschreven in de voorbeschouwing op de website van S.V. Nieuwleusen en in het programmablad is er wel 

degelijk historie tussen de beide ploegen. In de jaren ’70 werd er in competitieverband 6 keer tegen elkaar 

gespeeld. De meeste wedstrijden werden toen in het voordeel van Bant beslist. 

Trainer David Leeuw kon zaterdag niet beschikken over Lars Gruben, Saake Malestein( beiden ziek) en keeper 

Tim Hoogenkamp(geblesseerd). Oudgediende Jori Koerhuis stond onder de lat. 

S.V. Nieuwleusen kwam goed uit de startblokken, in de 4e minuut stuurde Tom Vasse, Wouter Tabbers de 

diepte in. Over rechts ging Wouter alleen op de keeper af en scoorde beheerst: 0-1. In de 18e minuut kwam Bant 
er gevaarlijk uit en kreeg een goede kans, Jori Koerhuis bracht redding met de voeten. In de tegenaanval kreeg 

Bas Evenboer een goede kans maar zijn inzet ging net naast. Twee minuten later was het wel raak. Nu gaf Stefan 

van Veen een dieptepass op Wouter Tabbers, die de bal langs de keeper wist te krijgen: 0-2. Wouter Tabbers 

kreeg nog 2 kansen maar een lobje ging net naast en een hard schot werd uit de benedenhoek getikt. Helaas geen 

hattrick voor Wouter. In de 41e minuut kreeg Bant een enorme kans, de bal leek te worden binnengelopen door 

Ferdy Timmer, maar ging naast. Op slag van rust werd er binnen het strafschopgebied een overtreding begaan op 

Tom Vasse en kreeg S.V. Nieuwleusen een penalty. Deze werd onberispelijk binnengeschoten door Reinier 

Meijerink: 0-3. 

De 1e helft was al niet best maar in de 2e helft zakte de wedstrijd naar een bedenkelijk niveau. Opmerkelijk was 

de 3 dubbele wissel in de 58e minuut. In die 2e helft kreeg S.V. Nieuwleusen enkele spaarzame kansjes. De 

beste kansen waren voor de thuisclub en het was keeper Jori Koerhuis die, met enkele fraaie reddingen, zijn 
ploeg op de been hield. S.V. Nieuwleusen ging met de 3 punten naar huis maar wat wel zorgen baart is dat de 

ploeg tegen laagvlieger Bant zoveel kansen weggaf. 

A.s. zaterdag 15 december speelt S.V. Nieuwleusen de derby thuis tegen Avereest. 

  



 

S.V. Nieuwleusen verliest derby van Avereest (door SV Nieuwleusen) 
 

In de laatste wedstrijd voor de winterstop moest S.V. Nieuwleusen het zaterdag 15 december opnemen tegen 

naaste buurman VV Avereerst. Vooraf bestempeld als een zeer lastige tegenstander en na 90 minuten bleek dit 
waarheid. De punten gingen mee naar Balkbrug, door een 0-2 overwinning. 

Door de afwezigheid van Robin Hoogenkamp en Stefan van Veen begon S.V. Nieuwleusen de wedstrijd met 

good-old Rick Jansen op de rechtsback positie. 

Vanaf het eerste fluitsignaal was het S.V. Nieuwleusen dat Avereest onder druk zette. Met Mark de Weerd als 

motor probeerde S.V. Nieuwleusen de opbouw van Avereest te verstoren. Avereest speelde ook met passie en 

loerde op de counter. Tim Hoogenkamp bracht fantastisch redding na een van deze goed uitgevoerde counters 

Aan de andere kant zag Wouter Tabbers zijn inzet op de paal verdwijnen en bracht doelman Zwijns goed redding 

bij de inzet van Tom Vasse en een hard schot van Ruben Brinkman. Zo werd de thee opgezocht met de brilstand 

op het scorebord. 

In de tweede helft een gelijk beeld. 2 teams die strijd en inzet leverden, maar gelijktijdig erg slordig in opbouw 

en passing. In de 56e minuut viel de openingstreffer. In weer een goed uitgevoerde counter zet Jeroen Dijk Jos 

Gruppen vrij voor Tim Hoogenkamp en deze schoot feilloos de 0-1 binnen. 
Met de verse krachten Lars Gruben en Thomas Huzen probeerde Nieuwleusen de aansluitingstreffer te creëren. 

Maar het geluk was deze middag niet aan de zijde van S.V. Nieuwleusen, paal en lat stonden de gelijkmaker in 

de weg. 

Aan de andere kant wist oude bekende Erik Mostert een foute communicatie tussen Tim Hoogenkamp en Mark 

de Weerd wel af te straffen en schoot de eindstand van 0-2 op het scorebord. Zo gingen na 90 minuten de punten 

mee naar Balkbrug en kunnen de teams in derde klasse Noord zich opmaken voor de winterstop. 

Maandagavond 17 december speelt het JO23 team een oefenwedstrijd in Westenholte tegen WVF JO23. De 

wedstijd begint om 20.00 uur. 

De Pupillen van de week waren: Siem Eikelboom en Max Rens beide spelen in JO13-2 

  



VV Avereest wint ook de derby in Nieuwleusen! (door VV Avereest) 

 
Na het verlies thuis tegen SC Elim was het voor VV Avereest zaak om de winterstop met vertrouwen in te gaan. 

Dit werd geen gemakkelijke opgave gezien de uitwedstrijd in en tegen SV Nieuwleusen. Maar VVA wil zich 

tegen geen enkele tegenstander kansloos achten en gaat altijd met moed voor een resultaat. Met geweldig 

keeperswerk van Reinier Zwijns, een flink portie werklust, concentratie en wat geluk op het houtwerk leverde 

Avereest een teamprestatie: 0-2. 

De binnenkomst bij Nieuwleusen was enthousiasmerend. Eerst in de gezellige, knusse maar betegelde kantine, 

daarna naar buiten om de nieuwe kantine en bijbehorende tribune te bewonderen. Het is allemaal nog niet af, 

maar de mensen van Nieuwleusen zijn vol goede moed dat het over een paar maanden allemaal ingedronken kan 

worden. Bewonderenswaardig is de wijze waarop het allemaal wordt gefinancierd. Alle respect voor het grote 
project, westerburen! 

In de kou floot scheidsrechter Siertsema om 14:30 uur voor het begin van de wedstrijd. De thuisploeg nam het 

initiatief en zette direct aan om de openingstreffer te maken. Avereest kreeg de bal maar niet weg en verdedigde 

aanval na aanval slecht uit. Kevin Buiter werd direct op de bon geslingerd omdat hij de bal bij een overtreding 

twee meter meenam, even daarna reageerde de arbiter op het publiek door uitleg te geven over een vermeende 

handsbal. De normaal gesproken prima leidsman leek wat last te hebben van de gure temperaturen. Wouter 

Tabbers kreeg in de beginfase de grootste kans op de 1-0. Een inzet vanaf de linkerkant ging via Zwijns op de 

paal en stuiterde gelukkig weer in de handen van de doelman. 

VVA kwam na het eerste kwartier iets beter in de wedstrijd. Jos Gruppen knokte zich een aantal malen langs zijn 

tegenstander aan de rechterkant en ook Wouter Nouwels liet zich gelden. Marcel Dijk won veel duels voorin en 

speelde een erg sterke eerste helft. De altijd loerende Niek Kuiper werd een paar keer diep gestuurd, wat maakte 

dat het spel zich ook wat meer op de helft van Nieuwleusen liet afspelen. Nieuwleusen probeerde het veelal met 
positiewisselingen voorin en daarna de lange bal, maar dit werd vaak in de kiem gesmoord door Wouter 

Nouwels en René Koster. Jeroen Dijk kreeg een dot van een kans na een piekfijne voorzet van Gruppen. Keeper 

Hoogenkamp bewoog echter goed mee met de inzet en kon zodoende keren. Nieuwleusen werd nog dreigend via 

de levensgevaarlijke Tom Vasse, maar hij had het vizier niet op scherp. Zwijns kon zijn schot pakken en had ook 

op een antwoord op een harde poeier van Ruben Brinkman. VVA had minder balbezit, maar bood genoeg 

tegenstand om er een leuke tweede helft van te maken. En dat gebeurde. 

Trainer Lamberink bracht Dani Docter op linkshalf voor Remon Pielman, hij had het moeilijk naast Kevin Buiter 

op de CVM. Jeroen Dijk ging met Kevin centraal spelen. Dani werd een paar keer gezocht aan de linkerkant en 

kon zo in het wedstrijdritme komen. In de 56e minuut werd Docter wederom aangespeeld. Hij wilde naar binnen 

kappen, maar dit was toch echt onmogelijk. Totdat oranje-zwart aanvoerder Mark de Weerd uitgleed en Jeroen 

Dijk de bal mee kon nemen. Hij stak direct Jos Gruppen weg tussen drie verdedigers en zo ging Jos 1-op-1! 
Gruppen bleef koel, wachtte en schoof de bal rustig binnen, 0-1! Het werd het begin voor het offensief van 

Nieuwleusen, maar Avereest groepeerde zich en ging vol voor de overwinning. Wederom gesteund door veel 

uitpubliek uit Balkbrug en omstreken, geweldig! 

Bernhard Binnendijk ging voorop in de strijd en werkte zich een slag in de rondte. In een duel om de bal blokte 

hij met links, rechts, links, nam de bal met zijn romp mee en kon er uiteindelijk een ingooi van maken. SV 

Nieuwleusen had wederom meer de bal, maar had moeite om Avereest echt kapot te spelen. Een schot op randje 

zestien kreeg doorgang tot het doel van Zwijns, maar spatte uiteen op de paal. Een andere inzet werd ook 

onschadelijk gemaakt door de Avereester goalie. René Koster bleef rustig achterin en werkte zoals gewoonlijk 

ontzettend veel weg. Jeroen Dijk zorgde er meerdere malen voor dat Avereest met bal kon omschakelen. De 

sprinters Docter en Kuiper bleven zo voor dreiging zorgen. Jos Gruppen kon rond de 70e minuut niet meer 

verder en werd vervangen door Erik Mostert. 

De komst van de oudgediende bracht veel gevaar met zich mee. Dani Docter kreeg de bal in de loop en leek de 
verdediging van Nieuwleusen al te zijn ontsnapt. Toch gaf hij de bal af aan Mostert, die voor de keeper kwam. 

Ook Erik bleef koel en schoot binnen! Dhr. Siertsema leek de goal in eerste instantie goed te keuren, maar nam 

Avereest de goal toch af na overleg met de grensrechter. De 0-2 leek even later alsnog binnen te gaan. Docter 

was wederom los en gaf geweldig voor op Niek Kuiper, maar zijn volley ging dit keer naast. Hij had zijn kruid 

nog in Hollandscheveld liggen. Hierna kwam Nieuwleusen weer opzetten. Een corner werd op de lat gekopt en 

in de omsingeling erna ging de bal maar ternauwernood voorlangs. Nick Buiter was flink geraakt in het 

vijfmetergebied, maar het mocht allemaal door. 

In de 85e kwam VVA eruit via Nick Buiter. De hardwerkende linksback had het verdedigend op orde en kon 

crossen richting Kuiper. Mark de Weerd was eerder bij de bal en speelde terug op zijn keeper. Erik Mostert had 

dit echter door en snoepte het speeltuig af van Hoogenkamp. De alweer -met alle respect- 38-jarige topschutter 

had een leeg doel voor zich en schoot dan ook binnen, 0-2! De ontlading was groot aan Avereester zijde, maar 
Nieuwleusen was nog niet klaar met deze wedstrijd. De handige Tom Vasse snelde zich langs Wouter Nouwels, 

maar hij trok flink aan de noodrem. Nouwels kreeg geel, de vrije trap zeilde in de handen van Zwijns. Even later 

pakte ook de met adrenaline volgelopen Binnendijk een gele prent. De in principe gestopte Job Lamberink kwam 



nog in de ploeg van de Tricolores voor de laatste minuten en hield samen met de rest het doel schoon. Siertsema 

floot af voor het einde van de wedstrijd en zo won Avereest ook de derby in Nieuwleusen! 

Winterstop. Evaluerend staat VV Avereest er gewoonweg prima voor. Ondanks diverse blessures heeft de brede 

selectie zich niet van de wijs laten brengen. Het is elke week weer afwachten wat er om half vijf op de het 

scorebord staat, maar VVA laat zien dat het mee kan komen in deze Noordelijke 3e klasse D. 

 

 

 

 

 

Aluvo snertloop: goed begin van het nieuwe jaar 

Het was voor de meeste prestatielopers de eerste wedstrijd van het 

nieuwe jaar. Maar ook veel recreatieve lopers deden afgelopen 

zaterdag weer mee aan de traditionele Aluvo Snertloop, die sinds 

enkele jaren gezamenlijk wordt georganiseerd door de 

supportersvereniging van S.V. Nieuwleusen en Loopgroep AG ’85. 

Voor veel deelnemers was het een uitstekende gelegenheid om de 
eventuele extra pondjes van de feestdagen er weer af te lopen. Ook 

veel zeer jeugdige deelnemertjes verschenen aan de start op sportpark 

’t Klaverblad, zodat het evenement het karakter kreeg van een in- en 

ontspannende familieaangelegenheid. Met zoals gebruikelijk na afloop 

een kop dampende snert voor iedere deelnemer. 

Niettemin gingen prestatielopers ook voor de prijzen op de 

verschillende afstanden. Zo was Remy Sijbom uit Nieuwleusen de 

snelste bij de heren op de 5 km, gevolgd door Niko van der Sluis 

(Staphorst) en Edwin van Leussen (Loopgroep AG ’85). De drie 

snelste dames op deze afstand waren allen leden van AG’85: 

achtereenvolgens Rianne Niewold, Corina Wierbos en Germien Krul. 
AG ’85-lid Kasper Bisschop liep het hardst op de 10 km, met in zijn 

kielzog Rob Goutbeek en Ronald Kooyman (Helios Sport & 

Wellness). Snelste dame op de 10 km was Petra Hasper uit Meppel, 

gevolgd door Sandra Pasman (Loopgroep AG ’85) en Natascha Groels 

(Helios Sport & Wellness). 

  



Gezellige en geslaagde nieuwjaarsreceptie 

Op vrijdagavond 4 januari vond in het clubhuis de 

nieuwjaarsreceptie van S.V. Nieuwleusen plaats. Er 

waren weer veel leden, vrijwilligers, supporters en 

sponsoren naar deze avond bijeengekomen om 

elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar toe te 

wensen. In zijn nieuwjaarstoespraak nam voorzitter 

Erwin van Leussen de aanwezigen mee door het 

afgelopen jaar. Waar hij onder andere sprak over 
treurige momenten door het ontvallen van leden en 

vrijwilligers, bij wie verbondenheid en 

betrokkenheid aanwezig was voor de vereniging. 

Eigenschappen die ook terug te vinden zijn bij de 

grote vrijwilligersgroep die ervoor zorgen dat het 

balletje bij S.V. Nieuwleusen rolt. Hij sprak verder 

nog over de prestaties van de hoofdmacht, Vrouwen 

1, en JO19-1 en JO17-1. Daarnaast sprak de 

voorzitter over het bij S.V. Nieuwleusen gegeven Ajax-clinic. Deze is goed bevallen van beide kanten en zal in 

2019 ook weer worden gehouden bij S.V. Nieuwleusen. Voorzitter Van Leussen noemde hierna verschillende 

activiteiten die zullen plaatsvinden, waaronder de Bert de Roo veiling die zal plaatsvinden in 2019 en de opening 

van het nieuwe clubhuis. Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij de bouw van het clubhuis en één van die 

vrijwilligers is Henk van Zomeren en die bijna dag en nacht in het nieuwe clubhuis te vinden is. 

De Stentor heeft in november de actie clubhelden van de amateursport gehouden. Daarbij is Henk van Zomeren 

de clubheld van de Amateursport van de gemeente Dalfsen 2018 geworden. Onder luid applaus ontving hij een 

oorkonde. Vervolgens werd kort iets over de toekomstplannen van het huidige clubhuis gesproken. De 

vrijwilligers werden bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. Toen iedereen voorzien was van een drankje hief 

voorzitter Erwin van Leussen het glas om gezamenlijk met de aanwezigen te proosten op een gezond, gelukkig 

en sportief 2019. 

Nieuwjaarstoespraak 4 januari 2019  

Dames en heren, leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren, genodigden, kortom iedereen die S.V. Nieuwleusen 

een warm hart toedraagt van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie.   

 Traditiegetrouw neem ik jullie mee door het afgelopen jaar aan de hand van wat voorbeelden hoe het afgelopen 

jaar er voor de vereniging heeft uitgezien en zal ik een blik werpen op het jaar 2019.     Om te beginnen kende 

2018 voor ons als club treurige momenten zoals het ontvallen van leden en vrijwilligers. Op gepaste wijze is er 

stil gestaan bij het overlijden van: - Henk van Munster, overleden op 28 februari op 89-jarige leeftijd; - Evert 

Uitslag overleden op 16 mei op 67-jarige leeftijd; - Willy Westerman overleden op 23 mei op 69-jarige leeftijd; - 

Gerrit Lenters overleden op 14 september op 76-jarige leeftijd; - Theus van den Brink overleden op 17 december 

op 82-jarige leeftijd; - Antje de Weerd overleden op 20 december op 79-jarige leeftijd. Al deze mensen waren 

nauw verbonden met en betrokken bij S.V. Nieuwleusen, en hoe moeilijk afscheid ook is, we kunnen kracht 

halen uit het feit dat die verbondenheid en betrokkenheid nog steeds in deze club zit.  

 Verbondenheid en betrokkenheid, die je ook terugvindt binnen ons vrijwilligerskorps. Als je ziet dat alle 

vrijwilligers het voor elkaar krijgen om onze club zo te laten draaien, dan kan en mag, nee MOET is misschien 

beter op zijn plaats, je daar ongelofelijk trots op zijn. Ik ben dat in ieder geval wel en ik hoop dat jullie dat ook 

zijn. Want zonder de inzet van onze vrijwilligers, zou het balletje niet rollen en zouden we hier nu niet staan. Dit 

jaar is dat hier nog, maar volgend jaar zal dat in ons nieuwe clubhuis zijn. En ook dit, de realisatie van het 

nieuwe clubhuis wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers en natuurlijk met behulp van 

de sponsoren. Dit clubhuis en ook de fantastische bar, vraagt er gewoon om, om goed ingewijd te gaan worden.   

Als we terugkijken op de prestaties, dan heeft de hoofdmacht het helaas niet kunnen redden in de tweede klasse. 

Dat is uiteraard vervelend, maar gezien de vele blessures, het ontbreken van ervaren spelers, waar voorgaande 

jaren op gebouwd werd, werd het lijfsbehoud wel erg moeilijk. Veel geleerd, vooral ook topografisch…. we zijn 
op de meest exotische plaatsen geweest, waarvan ik het bestaan niet kende, zoals Oostwold en Ten Boer. We zijn 

nu weer terug in de derde klasse met een jong team, dat moet groeien, stabieler worden, en vandaar uit weer 

hogerop proberen te komen. Er komt het nodige talent aan, dat ook al op de deur klopt en dat is mooi om te zien.  



 Dames 1 heeft afgelopen seizoen gestreden in de nacompetitie voor promotie, helaas is dat niet gelukt. Op dit 

moment 5e, wat onnodige puntjes verloren, dus ik ga ervan uit dat jullie nog wel een paar plekken zullen stijgen, 

zeker nu met Bart erbij als trainer en jullie de vaste patronen kunnen gaan inslijten. Gaan voor de nacompetitie, 

dat moet jullie doel zijn.   

 JO19-1 en JO17-1 spelen beide hoofdklasse, wat heel goed is voor onze club, het vormt een goede basis voor 

onze talenten, waarvan er zeker een aantal gaan doorstromen naar de hoofdmacht.   

 Ik zal niet alle teamprestaties bij langs gaan, want dan wordt het nachtwerk, maar deze teams heb ik er even 

uitgelicht. Als ik zie met hoeveel passie en plezier er in elk team, hoog of laag, klein of groot, gespeeld wordt, 
dat is gewoon genieten. En na de wedstrijd wordt nog volop nagepraat met een hapje en een drankje. De 

teamprestaties zijn altijd terug te vinden in het jaarverslag en natuurlijk elke week op onze website.   

 Afgezien van prestaties op voetballend gebied, organiseren wij ook wel eens wat. Zo hielden we vorig jaar voor 

het eerst de Ajax-clinic. Het is natuurlijk fantastisch dat zo’n professionele en geweldige voetbalclub bij ons de 

jeugd het één en ander leert. Nu leren ze tenminste wat écht voetbal is. Het is natuurlijk nog de enige club die 

ons Europees vertegenwoordigt, ook iets om trots op te zijn. Met het aankomende carnaval in Lampegat, de 

naam voor Eindhoven, zullen ze daar ook wel de nodige puntjes gaan morsen, zodat Ajax ten tijde van de clinic 

wel de trotse lijstaanvoerder zal zijn. Het gat met de derde plaats is zo groot, dat ik momenteel niet eens kan zien 

wie daar staat…….  

 Het goede nieuws is, dat de Ajax-clinic van beide kanten zeer goed is bevallen en dat ze ook dit jaar terug zullen 

komen.  

 Ik heb nu een mooie brug geslagen naar 2019 en ik heb ook al gezegd dat we wel eens wat organiseren. Dat 

begint morgen (5 januari) al, met de koekactie. Dus als de koekverkopers morgen bij je aan de deur staan: Zeg 

dan geen nee, maar doe eens gek en koop er twee. Meer mag natuurlijk ook.  Ook is de snertloop morgen (5 

januari), deze wordt georganiseerd door de supportersvereniging in samenwerking met loopgroep AG’85. Op 

vrijdagavond 11 januari is er de pubquiz voor het goede doel, ALS, geef je op in teams van maximaal 4 

personen.  Het wintertoernooi voor senioren is op 12 januari.  

  

En dan hebben we in 2019 nog de Bert de Roo-veiling op het programma staan, veel van jullie hebben als 

commissielid een uitnodiging ontvangen om op 30 januari hier meer over te vernemen met veilingmeester Cees 

Lubbers, de oprichter van BVA-auctions-online veilingen. De bedoeling is dan dat we ergens in 2019 kavels 

gaan veilen, jullie gaan hier zeker meer van horen. Dus genodigden kom zeker, want als we met zijn allen de 
schouders eronder zetten, wordt het een succes. Bert heeft zo'n 2 jaar geleden tijdens zijn ziekte, voor deze 

veiling het draaiboek geschreven, over clubliefde gesproken, laten we zorgen dat wij zijn plan tot een grootse 

uitvoer brengen in 2019!   

 Als ik kijk naar 2019 dan zal de opening van het nieuwe clubhuis ergens dit jaar plaatsvinden. Ik heb me vorig 

jaar al gewaagd aan een dergelijke uitspraak, met het woord, vrijwel zeker in 2018, maar dat is iets te voorbarig 

gebleken, maar nu kan ik dat dan toch met iets meer zekerheid zeggen. Er zijn allerlei oorzaken dat het allemaal 

wat langer duurt dan oorspronkelijk gedacht, maar het gaat erom dat we straks in een fantastisch mooi, nieuw 

clubhuis zitten. Bovendien willen we kwaliteit en het moet ook leuk blijven om te doen, dus geen druk. Dit 

neemt gewoon wat meer tijd om dat te bereiken.   

Één van die vrijwilligers die er bijna dag en nacht te vinden is, wil ik nu naar voren vragen: Henk van Zomeren. 

In het najaar heeft de Stentor een actie gehouden, clubhelden van de Amateursport en die actie heeft ertoe geleid 

dat jij je Clubheld van de Amateursport 2018 van de gemeente Dalfsen mag noemen! Mag ik een heel groot 

applaus voor Henk van Zomeren.  

 Ook zullen er plannen worden gemaakt voor het oude clubhuis. Maar dat moet nog allemaal uitgewerkt worden, 

binnenkort worden de eerste schetsen gemaakt en het is nog in zo’n vroeg stadium dat ik daar verder niks over 

kan zeggen. Te zijner tijd zal dit tijdens een algemene ledenvergadering aan bod komen. Over de 

ledenvergaderingen gesproken, een compliment voor de opkomst, het is met recht een ledenvergadering, volle 

bak, ook daaruit blijkt jullie betrokkenheid. Wij waarderen dit zeer als bestuur.  



Ik hoop dat alle teams dit jaar weer een goede prestatie neerzetten en vooral heel veel plezier beleven aan het 

beoefenen van deze mooi sport. Ook wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor het afgelopen jaar en 

wil ze ook vragen om dit te blijven doen. Jullie inzet is zeer belangrijk voor onze vereniging, inzet klein of groot, 

alles doet ertoe. Een vereniging draait op vrijwilligers en samen verenigd zijn we een fantastisch cluppie. Samen 

met vrijwilligers, leden, supporters, sponsoren maken we S.V. Nieuwleusen tot wat het is. Het bloeit en groeit 

hier! En ik wil iedereen die hieraan bijdraagt super bedanken. Een applaus is op zijn plaats.   

Er zullen zo nog wat kaartjes rondgaan voor leden en vrijwilligers die wel een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken. Mocht je iemand daarvoor willen aandragen dan kan dat bij de secretaris, Marc van der Kolk.   

Dit gezegd hebbende, wil ik u allen een heel gezond, sportief en gelukkig 2019 wensen. Laten we een glaasje 

pakken, dan komen we zo nog even terug en dan brengen we samen een proost uit.  

Proost op een gezond, gelukkig en sportief 2019! 

 

 

 

Vrijwilligers voeren straatwerkzaamheden uit 

Vandaag zijn vrijwilligers begonnen met het herstellen van 

het straatwerk op het sportpark. Door de bouw van het 

nieuwe clubhuis moest een groot deel van het oude terras 

opnieuw worden bestraat. De mannen zijn vanochtend om 

9.00 uur begonnen en om 16.00 uur zat de hele straat er 

weer bijna in. Het is de bedoeling dat een andere groep 

vrijwilligers morgen de werkzaamheden afmaakt. Het is 

mooi om te zien dat onze vrijwilligers ook in het nieuwe 
jaar weer samen de schouders onder alle werkzaamheden 

zetten! 
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S.V. Nieuwleusen 1 test fitheid en samenwerking tijdens teambuildingsdag 

Op zaterdag 12 januari heeft de selectie van het vlaggenschip van S.V. Nieuwleusen zich door middel van een 

teambuildingsdag voorbereid op de tweede seizoenshelft. Hoewel de voorbereiding op deel twee van het seizoen 

al een week eerder was begonnen met de snertloop, werd op deze dag gekeken hoe het met de fitheid van de 

spelers gesteld was. 

Spelers en staf begonnen de dag om 12.00 uur met 

een gezamenlijke lunch in het clubhuis. Na de lunch 

ging het gezelschap naar fitnesscentrum Helios. Hier 

keken de specialisten van het fitnesscentrum naar de 
fitheid van de spelers. Onder andere het 

vetpercentage, de spiermassa en de bloedruk werd 

gemeten. Daarnaast werden de lichamen van de 

spelers getest op onderontwikkelde spieren en ook de 

wendbaarheid en sprintsnelheid werd beoordeeld. Dit 

alles wordt verwerkt in een individueel rapport per 

speler waarover de technische staf de beschikking 

krijgt. 

Nadat alle fysieke testen waren afgelegd vertrok de 

groep naar escape room ‘The great escape’ in Zwolle. De hele groep inclusief staf werd in vier groepen verdeeld. 

Iedere groep ging een aparte escape room in waar intensief samengewerkt moest worden om te kunnen 

ontsnappen. Naast dat deze activiteit een bijzonder leuke ervaring was voor iedereen, was dit ook een goede 

manier om de samenwerking binnen het team verder te verbeteren. 

Nadat ook de laatste groep zich uit de escape room had geworsteld, was de selectie toe aan flinke maaltijd. 

Daarom werd brasserie Dunnik bezocht. Hier werd uitgebreid gegeten en gedronken, waarna een groot deel van 

het gezelschap de avond heeft voortgezet in het centrum van Zwolle om nog verder te werken aan het 

teamgevoel. 

Dinsdag 15 januari speelt het elftal een oefenwedstrijd uit tegen HZVV 2. Dan kunnen de fitheid en 

samenwerking in de praktijk worden getest. 

De teambuildingsdag is mede mogelijk gemaakt door de bedrijvenclub. Namens deze weg willen de spelersgroep 

en de technische staf de bedrijvenclub hiervoor bedanken. 

 

S.V. Nieuwleusen wint oefenwedstrijd van ’s Heerenbroek 

Zaterdag 19 januari werd de competitiewedstrijd uit tegen BSVV afgelast. S.V. Nieuwleusen speelde thuis een 

oefenwedstrijd tegen 4e klasser ’s Heerenbroek en won deze met 3-1. 
Na een 0-0 ruststand kwam S.V. Nieuwleusen vlak na rust door een eigen doelpunt op een 1-0 voorsprong. Twee 

minuten later was het door een blunder in de verdediging alweer gelijk: 1-1. Bas Evenboer scoorde een kwartier 

voor tijd de 2-1 en in de laatste minuut bracht hij ook de eindstand op het scorebord. 

A.s. zaterdag 26 januari speelt S.V. Nieuwleusen thuis de competitiewedstrijd tegen de nummer twee S.V. 

Marknesse. Om aansluiting met de top te behouden zal deze wedstrijd gewonnen moeten worden. De wedstrijd 

begint om 14.30 uur. 

 

  



Zeer geslaagde Pub Quiz Team JAN 

Vrijdagavond 11 januari organiseerde Team JAN 

in samenwerking met S.V. Nieuwleusen een Pub 

Quiz in de kantine van S.V. Nieuwleusen. De Pub 

Quiz werd gesponsord door 

http://www.mistersmart.nl. Het idee om samen een 

activiteit te organiseren voor de stichting ALS 

ontstond afgelopen zomer. Team JAN (familie De 

Weert) gaat 29 mei a.s. meedoen aan de Tour du 
ALS om zo geld op te halen voor onderzoek en 

betere zorg voor ALS-patiënten en hun familie én 

om Jan te gedenken die 10 jaar geleden overleed 

aan de gevolgen van de ziekte ALS. 

Jan heeft van seizoen ‘95/’96 tot en met seizoen ‘99/’00 deel uitgemaakt van het 1e elftal van S.V. Nieuwleusen. 

Voor S.V. Nieuwleusen aanleiding om samen een activiteit te organiseren om zo een bijdrage te leveren aan dit 

goede doel. 

Afgelopen vrijdagavond mochten we 24 teams verwelkomen in de kantine van S.V. Nieuwleusen. Mede dankzij 

het enthousiasme van de vele teams, het kantinepersoneel van S.V. Nieuwleusen en de enthousiaste presentatie 

van Paul Brinkman was het een geslaagde avond! Winnaar was het team Linette & Co met 88 punten, bestaande 

uit Linette, Erwin, Jeroen & Erwin. Zij gingen naar huis met een dinerbon van 50 Euro, beschikbaar gesteld door 

Koop en Marjo van Restaurant de Viersprong. De tweede plek was voor Team Nooitvaneheurd met 87 punten, 
bestaande uit Annelies, Klaas, Kim en André. Zij ontvingen 4 VIP-kaarten voor de wedstrijd S.C. Heerenveen 

tegen PEC Zwolle, beschikbaar gesteld door JAKO sportkleding. De troostprijs was voor team Frits, bestaande 

uit Luuk, Gé, Egbert & Bea. 

Tijdens de pauze werd aan het Rad van Avontuur gedraaid, waarvoor mooie prijzen beschikbaar waren gesteld 

door een groot aantal ondernemers uit Nieuwleusen. 

Naast de opbrengst van de Pub Quiz en het Rad van Avontuur, stelde S.V. Nieuwleusen een deel van de 

opbrengst van de consumpties beschikbaar voor stichting ALS. De totale opbrengst van de avond kwam op bijna 

€ 1.800,–!! 

Informatie over de Tour du ALS is te vinden op: www.tourduals.nl/team/team-jan 

Teambuilding 1e selectie in Zwolle (Escaperoom) 

 

http://www.mistersmart.nl/
http://www.tourduals.nl/team/team-jan


 

Fantastische teamprestatie S.V. Nieuwleusen in Lutten  (door SVN) 
 

De thuiswedstrijd in Nieuwleusen leverde een 2-3 nederlaag op tegen S.C. Lutten. Afgelopen zaterdag werd het 
1-3 en gingen de punten mee naar Nieuwleusen. 

S.V. Nieuwleusen kwam zeer sterk uit de startblokken, zeer kort dekkend op de tegenstander en er werd geen 

enkele ruimte weggegeven. Al in de 2e minuut schiet er een bal door waar Tom Vasse wel in gelooft, hij neemt 

de bal op fraaie wijze mee en legt hem perfect breed op Wouter Tabbers. Wouter schiet de bal onberispelijk 

tegen de touwen en zet S.V. Nieuwleusen op een 0-1 voorsprong. 

Vijf minuten daarna wordt er een lange bal achter de verdediging van S.C. Lutten gelegd. Bas Evenboer is de 

enige die hierin gelooft en jaagt op de bal, hij kruist net voor de verdediger van S.C. Lutten langs die hem 

ongelukkig aantikt. Een ongelukkige maar terechte strafschop is het resultaat. Reinier Meijerink weet hier wel 

raad mee en schiet de strafschop links van de keeper onhoudbaar binnen: 0-2. 

S.V. Nieuwleusen is heer en meester en troeft S.C. Lutten in elk duel af, ze blijven kort op de bal en in de duels, 

waarmee ze Lutten geen enkele kans geven om in de wedstrijd te komen. Toch weet Lutten een kans te creëren, 

maar de bal gaat net via een verdediger van S.V. Nieuwleusen voorlangs. 
Na rust gaat S.C. Lutten furieus uit de startblokken en zet hoger druk. In de 55e minuut schiet de linkerspits de 

bal hard in de korte hoek, Tim Hoogenkamp redt fraai. David Koopman van S.C. Lutten, die de hele middag al 

verbaal en fysiek op het randje speelt, maakt een grove overtreding op Reinier Meijerink en pakt zijn tweede 

gele kaart, dus rood. Direct hierna legt S.V. Nieuwleusen een fraaie aanval op de mat, Tom Vasse geeft de 

perfecte dieptepass op Lars Gruben, die weer in zijn oude vorm komt. Lars schuift de bal beheerst onder de 

keeper door: 0-3. 

Het fraaiste doelpunt moet echter nog gemaakt worden en komt op naam van Jan van de Berg van S.C. Lutten. 

Vanaf eigen helft schiet hij met een verdedigend frustratieschot de bal hoog door de lucht en tot zijn eigen 

verbazing gaat de bal over Tim Hoogenkamp het doel in: 1-3. 

S.V. Nieuwleusen krijgt nog wat mogelijkheden om de score op te voeren, maar er wordt niet meer gescoord. Na 

een collectief prima teamprestatie worden de 3 punten mee naar Nieuwleusen genomen. Een mooie start na de 
winterstop, dat vertrouwen geeft voor de tweede seizoenshelft. 

Zaterdag 9 februari speelt S.V. Nieuwleusen om 14.30 uur thuis tegen Hollandscheveld. 

  



Sc Lutten kansloos tegen Nieuwleusen (door SC Lutten) 

 
Dat de ene wedstrijd de andere niet is, werd zaterdag weer eens ondubbelzinnig duidelijk. Werd tijdens de vorige 

thuiswedstrijd met prima voetbal koploper Elim verslagen, zaterdag leed SC Lutten met matig voetbal een 

kansloze nederlaag tegen SV Nieuwleusen (1-3). Dat SC Lutten via Jan van de Berg het mooiste doelpunt van de  

wedstrijd maakte, was slechts een doekje voor het bloeden. 

Na zeven minuten keek de thuisploeg al tegen een 0-2 achterstand aan. De eerste aanval van Nieuwleusen 

betekende gelijk een doelpunt. Een voorzet van Tom Vasse werd fraai afgerond door Wout Takkers. Vijf 

minuten later zag de veel fluitende arbiter Everlo uit Hengelo in een actie van Jan van de Berg een overtreding. 

Aangezien die in het zestien-meter gebied zou zijn gemaakt, ging de bal op de stip. Reinier Meijerink benutte het 

buitenkansje en liet doelman Ramon Soer kansloos (0-2). 
SC Lutten was duidelijke aangeslagen door deze vroege achterstand en wist nauwelijks aan goede aanval  op te 

zetten. Nieuwleusen bleef de bovenliggende partij en het was uiteindelijk aan doelman Soer te danken dat SC 

Lutten al na 45 minuten niet tegen een onoverbrugbare achterstand aankeek. Pas in blessuretijd van het eerste 

bedrijf creëerde SC Lutten de eerste kans. De bal kwam uit een vrije trap van Nick Lamberink op het hoofd van 

David Koopman. De keeper van Nieuwleusen hoefde echter niet in actie te komen. De bal ging ver over en 

naast. 

Na de pauze leek SC Lutten het initiatief naar zich toe te trekken. Na tien minuten leek Nick Lamberink op weg 

naar de aansluitingstreffer. Hij kapte fraai een verdediger uit, maar stuitte uiteindelijk op doelman Tim 

Hoogenkamp. De opleving van de zwart-witten was van korte duur. Zeker nadat David Koopman twintig 

minuten voor tijd de tweede gele kaart kreeg en dus met rood het veld af moest. 

Lutten was niet opgewassen tegen het fysiek sterkere Nieuwleusen, dat met Stefan van Veen een voortreffelijke 

verdediger kende. Hij dichtte alle gaten, ontregelde de aanvallen van SC Lutten en stond aan de basis van menig 
Nieuwleusen-aanval. Uit één  van die aanvallen scoorde Tom Vasse, die op vrij eenvoudige wijze enkele Lutten-

verdedigers te vlug af was en Ramon Soer het nakijken gaf. Ook bij de 0-3 bleven de beste kansen voor 

Nieuwleusen. 

Jan van de Berg zorgde voor een aardig slot. Vanaf de middenlijn schoot hij de bal over de op de rand van het 

strafschopgebied staande Nieuwleusen-doelman, die niet meer kon voorkomen dat de bal in het doel belandde. 

Verder dan dit ene doelpunt kwam SC Lutten niet. Met de winst is Nieuwleusen de Luttenaren gepasseerd op de 

ranglijst. Komende zaterdag staat de gemeentelijke derby Hardenberg’85 – SC Lutten op het programma. 

Aanvang 15.15 uur. 

  



 

S.V. Nieuwleusen wint overtuigend van Hollandscheveld (door SVN) 
 

S.V. Nieuwleusen moest het zaterdag 9 februari op thuis opnemen tegen de nummer twaalf Hollandscheveld. Er 

waaide een stormachtige zuidwesten wind over sportpark ’t Klaverblad wat goed voetbal eigenlijk onmogelijk 

maakte. Toch won het vlaggenschip overtuigend met 3-1. Doordat het Evert Bosch veld onbespeelbaar was, 

moest er worden uitgeweken naar het Herman van den Berg veld(kunstgras). In de 1e helft had S.V. 

Nieuwleusen de wind in de rug. 

S.V. Nieuwleusen begon met twee veranderingen t.o.v. vorige week. Robin Hoogenkamp en Lars Gruben 

vervingen de geblesseerden Rick Jansen en Wouter Tabbers. Vanaf het begin af aan was de thuisclub de betere 

partij. Het eerste gevaarlijke moment in de 7e minuut was meteen een doelpunt. Uit een afgeslagen corner, 
kwam de bal voor de voeten van Ruben Brinkman. In de tweede instanties schoot hij diagonaal in de verre hoek 

de 1-0 tegen de touwen. Bij het tweede gevaar in de 18e minuut, stond de 2-0 al op het scorebord. Bas Evenboer 

speelde Reinier Meijerink met een korte corner snel in. Reinier kapte zijn tegenstander goed uit in de 16, en 

schoot onberispelijk hard in de korte hoek de 2-0 achter keeper Vos. S.V. Nieuwleusen liet ondanks de harde 

meewind goed verzorgd voetbal zien, wat na 30 minuten resulteerde in de 3-0 voorsprong. Wederom uit een 

korte corner, schoot dit keer Tom Vasse hard op doel. Keeper Vos moest pareren, maar werd in de rebound 

geklopt door Saake Malestein. Onder andere door een fantastisch afstandsschot van Ruben Brinkman, en nog een 

aantal goede kansen, bleef het bij een comfortabele 3-0 bij de rust, waar 4 of 5-0 ook zeker had gemogen. 

Zonder te wisselen werd er aan de 2e helft begonnen. Waar S.V. Nieuwleusen in de 1e helft goed met de harde 

wind omging, werd er niet goed met de tegenwind omgegaan. Veel te veel ging er ineens door de lucht in plaats 

van over de grond. Uit het niets maakte Hollandscheveld in de 50e minuut de 3-1. Een vrije trap rond de 
middenlijn werd de 16 in geslingerd. Geheel vrijgelaten schoot Robbin Sikken de 3-1 onberispelijk achter Tim 

Hoogenkamp. Doordat de spaarzame momentjes dat Hollandscheveld de aansluitingstreffer zou kunnen maken 

goed afliepen, kwam er niet echt veel spanning meer in de wedstrijd. S.V. Nieuwleusen had op het einde van de 

wedstrijd de score nog kunnen uitbouwen, maar de echte scherpte ontbrak bij de afronding. Wel jammer dat het 

goede spel van de 1e helft niet doorgezet kon worden in de 2e helft. Maar het zijn weer 3 belangrijke punten die 

bijgeschreven kunnen worden in de stand en de strijd om de 2e periode, waarin S.V. Nieuwleusen bovenaan 

staat. 

  



HOLLANDSCHEVELD ONDER EXTREME OMSTANDIGHEDEN 

ONDERUIT (door VV Hollandscheveld) 

 
Door de winterse omstandigheden werd de competitie afgelopen zaterdag pas hervat door Hollandscheveld. 

Meteen stond er een zwaar affiche op het programma. Een uitwedstrijd naar Nieuwleusen, dat de derde plek 

bezette op de ranglijst. De vorige confrontatie eindigde in een nipte overwinning voor Nieuwleusen. Ditmaal 

ging Nieuwleusen wederom met de punten naar huis: 3-1. 

Vanaf de eerste minuut had de harde wind een grote invloed op de wedstrijd. De spelers werden gedwongen om 

het spel laag te houden. Mede door de wind was de openingsfase van de wedstrijd éénrichtingsverkeer in het 

voordeel van de thuisploeg. Na tien minuten spelen werd een afvallende bal werd randje zestien knap met 

buitenkant voet ingeschoten. De bal verdween in de linkerhoek achter Vos: 1-0. 

Precies tien minuten later werd de score verdubbeld. Een korte corner werd slecht verdedigd. Met een simpele 

beweging kon er vrij uitgehaald worden. De bal werd binnengeschoten in de korte hoek: 2-0. 
Nieuwleusen zette hoog druk en Hollandscheveld was niet in staat om hier onderuit te voetballen. De derde kans 

van de thuisploeg werd ook omgezet in een doelpunt. Identiek aan de 2-0 was het wederom een korte corner en 

wederom dezelfde aanvaller die makkelijk kon wegdraaien en schieten. Ditmaal werd het schot nog gekeerd 

door Vos, maar de rebound was onhoudbaar: 3-0. Het is te danken aan Vos dat de voorsprong niet verder uitliep. 

Met twee knappe reddingen weet hij een vierde tegentreffer te voorkomen. 

De tweede helft speelde de Hollandscheveld met de wind in de rug. Het verschil werd duidelijk op het veld. Nu 

was het Nieuwleusen dat werd vastgezet op de eigen helft. Op schitterende wijze kwam Hollandscheveld terug in 

de wedstrijd. Rond de middenlijn nam M. Mol een vrije bal. Zijn lange bal gaat over de gehele defensie heen en 

Sikken neemt de bal vanuit de lucht op de volley. De bal vliegt hard binnen en Hollandscheveld begon aan de 

comeback: 3-1. 

Vervolgens kon Hollandscheveld niet doordrukken, het kwam niet tot grote kansen. Hollandscheveld kreeg veel 

corners cadeau, maar kon hier niet gevaarlijk uit worden. Verder speelde de tweede helft zich grotendeels af op 
het middenveld. Tien minuten voor tijd werd Sikken doorgeschoven als spits. 

Door het slotoffensief van Hollandscheveld volgen er aan beide kanten nog wat kleine kansjes, maar beide 

keepers werden niet aan het werk gezet. Het bleef 1-3 en Hollandscheveld verliet zonder punten het veld. 

Volgende week komt SVN'69 op bezoek en zal men de winst moeten grijpen om het zicht op handhaving te 

behouden. 

 

 



S.V. Nieuwleusen afgetroefd in subtopper (door SVN) 
 

Op sportpark Bentinckspark in Hoogeveen werd S.V. Nieuwleusen in de subtopper tegen VV Hoogeveen met 

maar liefst 4-0 afgetroefd. 

Vanaf de aftrap nam VV Hoogeveen het initiatief en dat resulteerde in enkele prima kansen om de score te 

openen. De eerste bijna niet te missen kans ontstond door slecht verdedigend werk. Tot opluchting van de talrijk 

meegereisde supporters belandde de bal op de lat. Even later ging een afstandschot maar rakelings over het doel. 

Na een kwartier spelen had ook S.V. Nieuwleusen de score kunnen openen. Tom Vasse bracht met een mooie 

pass Saake Malestein in stelling. Zijn inzet was echter te slap en een gemakkelijke prooi voor de doelman. Ook 
een schot van Lars Gruben na een voorzet van Saake Malestein werd éénvoudig onschadelijk gemaakt. Na 

alweer slordig verdedigen van S.V. Nieuwleusen leek het er dan toch op dat VV Hoogeveen de score zou 

openen. Ook nu werd er slordig met deze kans omgegaan en naast geschoten. Vlak voor rust kwam VV 

Hoogeveen toch op voorsprong uit een toegekende strafschop nadat Roy Bollemaat zijn tegenstander net binnen 

de 16 meterlijn onreglementair had gestopt. De strafschop werd onberispelijk benut door Marco Santing (1-0). In 

de blessuretijd had VV Hoogeveen de voorsprong nog kunnen verdubbelen toen de verdediging van S.V. 

Nieuwleusen het opnieuw liet afweten en 2 spelers vrij voor Tim Hoogenkamp verschenen maar de geboden 

kans onbenut lieten. 

De 2e helft was nog maar nauwelijks begonnen of S.V. Nieuwleusen kreeg een vrij trap tegen, net buiten het 

strafschopgebied. Deze werd onhoudbaar ingeschoten door Marco Santing (2-0). S.V. Nieuwleusen probeerde 

hierna wel wat aan de achterstand te doen, maar de verdediging van VV Hoogeveen stond goed en er werden 

geen echte kansen gecreëerd. Wel had een lange trap van Wouter Tabbers bijna de aansluitingstreffer kunnen 
zijn. De ver voor zijn doel staande Raymon Slot wist maar ternauwernood redding te brengen. Een kwartier voor 

tijd kwam VV Hoogeveen met tien man te staan na een tweede gele kaart voor Mitchel Strijker. S.V. 

Nieuwleusen ging nu volop in de aanval om de aansluitingstreffer te forceren. Saake Malestein had de beste kans 

hierop. Uit een corner kopte hij rakelings naast. Het aanvallende spel van S.V. Nieuwleusen gaf de tegenstander 

wel volop de gelegenheid te counteren. Vlak voor tijd werd uit zo’n counter gescoord door Twan Reinders (3-0). 

En hiermee was het nog niet gedaan. In blessuretijd werd de nederlaag compleet door een goal van Julian Mol 

(4-0). 

Een verdiende nederlaag voor S.V. Nieuwleusen waardoor de kans op de 2e periodetitel een stuk kleiner is 

geworden. 

 

 

 

 

 

Hoogeveen wint topper (door VV Hoogeveen) 

 
Hoogeveen zaterdag is voor de vijfde keer op rij ongeslagen gebleven. De ploeg van trainer Edward Sabandar 

won de topper tegen Nieuwleusen met 4-0. Door dit resultaat heeft men de kansen om de tweede periodetitel te 

winnen in eigen hand. Men treft hierin nog Hollandscheveld en Elim (beiden uit). 

Zonder de geblesseerde Marcel Linthorst kwam Hoogeveen vlak voor rust via een benutte strafschop van Marco 

Santing op voorsprong. Diezelfde Santing pegelde vlak na rust een vrijetrap in de kruising. In een rommelig duel 

kreeg Mitchel Strijker een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart. Ondanks de man minder counterde 

Hoogeveen vervolgens via Twan Reinders en Julian Mol naar een 4-0 zege. 
Hoogeveen zaterdag – Nieuwleusen: 4-0 (1-0). Scoreverloop: 43e en 47e Marco Santing 1-0 en 2-0, 87e Twan 

Reinders 3-0, 90e Julian Mol 4-0.  

 

  



 

S.V. Nieuwleusen wint matige wedstrijd in Bovensmilde (door SVN) 
 

Onder de rook van Assen en het TT-circuit moest S.V. Nieuwleusen 1 het opnemen tegen de BovenSmilde 

VoetbalVereniging, BSVV. In een zeer matige wedstrijd gingen de 3 punten mee naar Nieuwleusen: 0-3. 
Onder het genot van een mooie bijna lentezon, maar op een zeer hobbelige “grasmat” begon S.V. Nieuwleusen 

deze inhaalwedstrijd tegen een nogal onbekende tegenstander. Beide partijen met wisselende belangen, BSVV 

moest punten pakken om uit de degradatiezone te komen en S.V. Nieuwleusen moest na het verlies in 

Hoogeveen aansluiting houden met kop van de competitie en de druk op Hoogeveen houden in de stand om de 

2e periode. 

De eerste grote kans om de score te openen was voor BSVV, echter de paal zat een treffer voor BSVV in de 

weg. In de 10e minuut was het Tom Vasse die zich wel raad wist met een slippertje in de verdediging van BSVV 

en opende de score: 0-1. Verder was de eerste helft van bedenkelijk niveau, veel foute passes en balverlies leidde 

tot slecht voetbal van beide kanten. Ook het moeilijk bespeelbare veld speelde hier zeker parten. 

In de tweede helft een gelijk spelbeeld. Matig voetbal van beide kanten. 

BSVV ging wat opportunistischer spelen waardoor S.V. Nieuwleusen iets meer ruimte kreeg achter de 

verdediging van BSVV wat in de 68e minuut resulteerde in de 0-2. Een voorzet van Reinier Meijerink belandde 
op het hoofd van Lars Gruben en die zag de bal over doelman Budding in het doel verdwijnen. Na nog enkele 

mogelijkheden voor S.V. Nieuwleusen middels Ruben van Dijk (bal op de lat) en Saake Malestein, tikte Lars 

Gruben in blessuretijd nog de 0-3 binnen. 

Zo gingen de mannen van David de Leeuw met 3 punten huiswaarts, maar zal er 9 maart 2019 uit een ander 

vaatje getapt moeten worden als S.V. Nieuwleusen thuis speelt tegen Fit Boys. 

  



 
 

S.V. Nieuwleusen – Fit Boys gestaakt wegens blessure (door SVN) 

 
In de 80e minuut werd het duel tussen S.V. Nieuwleusen en C.V.V. Fit Boys uit Beilen gestaakt door 

scheidsrechter Tramper. De stand op dat moment was 5-0 voor S.V. Nieuwleusen. De wedstrijd wordt alleen 

uitgespeeld wanneer dit van belang is voor het doelsaldo. 

Het was Jonathan Schans van Fit Boys die de bal van erg dicht bij, vol op zijn hoofd kreeg. De blessure die hij 

hier bij opliep zag er zo ernstig uit dat scheidsrechter Tramper het duel staakte. De speler werd met een brancard 

van het veld gehaald. De ambulance en zelfs de traumahelicopter werden opgeroepen. Na de eerste diagnose van 

het ambulancepersoneel werd de trauma weer afgezegd. Wel werd hij meegenomen door de ambulance en 

overgebracht voor verder onderzoek naar de Isala in Zwolle. Gelukkig kwam er later die avond het nieuws dat 

hij alleen een hersenschudding had en weer naar huis mocht. 

Op het moment van staken stond er een 5-0 stand op het scorebord in het voordeel van S.V. Nieuwleusen. Het 
was een dik verdiende stand. De gasten uit Beilen hadden weinig te vertellen deze middag. Vrij éénvoudig 

maakten Tom Vasse en Lars Grubben op identieke wijze de 1-0 en 2-0 door de bal laag in de linkerhoek te 

schuiven. Beide keren had de keeper van Fit Boys zonder zich al teveel in te spannen het nakijken. Na rust 

probeerde Fit Boys het tij te keren, maar het was Anne Jan Broek die al na drie minuten in de tweede helft met 

zijn verkeerde been de bal loepzuiver via binnenkant paal achter doelman Oosting plaatste: 3-0. Hiermee was 

ook direct het verzet van de gasten gebroken. De enige mogelijkheid voor de gasten was een kans in de 57e 

minuut. Deze werd op de lijn gered door de sterk verdedigende Robin Hoogenkamp. Saake Malestein schoot in 

de 60e minuut met een zuiver schot na een wat rommelige situatie de 4-0 binnen. Enkele minuten later had Tom 

Vasse zijn tweede van de middag kunnen maken. Maar helaas was het doelman Oosting die door goed uit te 

komen het duel met Tom in zijn voordeel besliste. In de 70e minuut zette Wouter Tabbers de voorlopige 

eindstand op het bord door zich binnen de zestien knap vrij te draaien en binnen te schieten: 5-0. 



Een vrij éénvoudige overwinning deze middag die hopelijk voldoende vertrouwen geeft voor de topper van 

komende zaterdag 16 maart. De uitwedstrijd tegen koploper Elim staat dan op het programma. 

Restant wedstrijd 

Donderdag 2 mei werd er thuis tegen Fit Boys, de resterende 14 minuten gespeeld van deze op 9 maart gestaakte 

wedstrijd. De stand was op dat moment 5-0 voor S.V. Nieuwleusen. Fit Boys schoot een penalty op de lat 

waardoor de eindstand ook 5-0 is. Noemenswaardig is dat 3 spelers van JO17 hun debuut maakten: Thomas 

Koobs, Randy Vink en Stijn Hoekstra. 

Na de 14 minuten tegen Fit Boys werd er een oefenwedstrijd van 2 keer een half uur gespeeld met een mix van 
spelers van de A-selectie en spelers van Onder 23. 

 

 

 
  



FIT Boys verliest kansloos van Nieuwleusen (door Fit Boys) 

 
FIT Boys verloor deze zaterdagmiddag 

kansloos van Nieuwleusen (5 – 0), maar 

werd na afloop weinig over gesproken. 

Groot was de schrik toen in de 80e 

minuut aanvaller Jonathan Schans van 

erg dichtbij en bal keihard tegen zijn 

hoofd kreeg. Hij viel neer en maakte 

schokkerige bewegingen. Leider Martin 

Datema was er samen met verzorgster 
Marjan van der West direct bij en ook 

trainer/coach Joop van Dalfsen ontfermde 

zich over Jonathan. Her zag er behoorlijk 

ernstig uit en Jonathan ging met een 

brancard van het veld. De symptomen 

leken op een hersenschudding, maar er 

waren ook nek en armklachten. 

Ambulance en zelfs de traumahelikopter 

waren al onderweg. Toen het 

ambulancepersoneel ter plaatse de eerste 

diagnose had gesteld, werd de traumahelikopter afgezegd. Jonathan ging samen met vrienden van zijn vader en 

moeder, Carl en Thea Drenth naar het ziekenhuis in Zwolle en ook pa en ma Schans waren opgeroepen en 
onderweg. Later die middag kwamen er gelukkig goede berichten vanuit Zwolle. Jonathan had gelukkig alleen 

een hersenschudding en mocht weer naar huis. 

Over de wedstrijd kunnen we kort zijn. Het was deze middag een kansloze missie. Daar waar in de 

thuiswedstrijd beide ploegen aardig aan elkaar gewaagd waren, was daar deze zaterdagmiddag geen sprake van. 

Nieuwleusen was op alle fronten beter en stond bij rust al met 2 – 0 voor. FIT Boys zette daar een halve kans 

tegenover. De ploeg kwam na de thee gemotiveerd uit de kleedkamer en wilde er nog een wedstrijd van maken 

door op de 2 – 1 te jagen. Die plannen konden snel de prullenbak in toen Nieuwleusen kort na de rust de 3 – 0 

maakte. Het liep ook nog eenvoudig uit naar 5 – 0, totdat in de 80e minuut het incident met Jonathan plaatsvond. 

Nieuwleusen kan twee complimenten gemaakt worden. Allereerst wonnen zij meer dan terecht en met 

overtuiging de wedstrijd en hebben FIT Boys geen moment in de wedstrijd laten komen. Het tweede compliment 

is aan het adres van de staf en de bestuursleden van dienst van Nieuwleusen. Zij handelden zeer adequaat en 
hadden goede zorg voor Jonathan en de FIT Boys staf. Bedankt daarvoor en succes verder in de competitie. 

FIT Boys speelt volgende week de superbelangrijke pot thuis om 14:30 uur tegen Bant en heeft nog wat recht te 

zetten voor het 5 – 0 verlies uit bij Bant. 

 

 

 

  



 

Moeizame overwinning S.V. Nieuwleusen (door SVN) 
 

S.V. Nieuwleusen speelde zaterdag 23 maart thuis tegen BSVV uit Bovensmilde. De thuisclub had het op een 

moeilijk bespeelbaar veld niet makkelijk tegen de Drenten, maar de punten bleven in Nieuwleusen: 2-0. 
S.V. Nieuwleusen begon goed aan de wedstrijd, in de 3e minuut ging een schot van Wouter Tabbers rakelings 

over. Vijf minuten later legde Ruben Brinkman aan voor een verwoestend schot dat op de paal uiteen spatte. Een 

minuut later konden de oranjehemden wel juichen. Reinier Meijerink schoot van rand 16 meter de bal laag in de 

verre hoek: 1-0. 

De eerste 10 minuten leken een voorbode voor een makkelijk middag maar dat was allerminst het geval. BSVV 

kreeg in de 13e minuut een enorme kans maar Calvin Kunstman schoot van dichtbij hard op de lat. Twee 

minuten later kwam Kaji Mohammad alleen voor Tim Hoogenkamp te staan, met een reflex kon Tim de bal net 

over tikken. Daarna werd het allemaal toch wat minder wat de toeschouwers voorgeschoteld kregen. Pas in 27e 

minuut was er weer een kans te noteren. De kopbal van Bas Evenboer werd gepareerd door de keeper. In het 

laatste kwartier van de 1e helft waren er nog 4 schoten op doel van Wouter Tabbers, maar deze werden gekeerd 

door keeper Daan Budding of tot corner verwerkt door de verdediging. 

BSVV komt beter uit de kleedkamer dan S.V. Nieuwleusen. In de 56e minuut krijgt Wouter Kuik een grote kans, 
maar Tim Hoogenkamp redde wederom fantastisch. Pas in de 65e minuut krijgt de thuisclub weer een kans, maar 

de kopbal van Saake Malestein wordt gekeerd door de keeper. S.V. Nieuwleusen kreeg wat meer grip op de 

wedstrijd. Er waren er nog enkele schoten van Wouter Tabbers, maar hij was niet erg gelukkig in de afwerking. 

In de 84e minuut was er dan toch de bevrijdende 2e treffer. Nadat Tom Vasse werd aangetikt ging de bal op de 

stip en Reinier Meijerink schoot beheerst binnen. In de laatste minuut kon Reinier Meijerink nog aanleggen voor 

een vrije trap, maar zijn schot belandde op de paal. 

Zaterdag 30 maart staat er een inhaalronde op het programma. Dit zijn de laatste wedstrijden van de 2e periode. 

S.V. Nieuwleusen speelt om 14.30 uur thuis tegen S.V. Marknesse. Wanneer S.V. Nieuwleusen wint en 

Hoogeveen laat punten liggen tegen Elim dan is S.V. Nieuwleusen winnaar van de 2e periode. 

  



 

S.V. Nieuwleusen pakt tweede periodetitel (door SVN) 

 
Zaterdag 30 maart deed S.V. Nieuwleusen goede zaken op sportpark ’t Klaverblad. Door zelf te winnen van 

nummer 2 S.V. Marknesse pakten de mannen van trainer David Leeuw de tweede periodetitel. Tevens deed het 

team voor de reguliere competitiestand goede zaken doordat de nummer 1 en 3 van deze competitie, 

respectievelijk SC Elim en VV Hoogeveen, de punten broederlijk deelden. De top vier kruipt zo heel dicht naar 

elkaar toe en het beloofd nog een spannende eindfase te worden voor het kampioenschap. 

De eerste helft van de wedstrijd was duidelijk voor de Nieuwleusenaren op het goed bespeelbare hoofdveld, 
SVM werd vanaf het begin de duimschroeven aangedraaid. Vooral de actieve Tom Vasse was een ware plaag 

voor de Marknesse verdedigers. Twee mooie doelpunten van Roy Bollemaat werden helaas afgekeurd, voor 

respectievelijk buitenspel en aanvallen van de keeper. In de 24e minuut was het toch Tom Vasse die de 

Nieuwleusener aanhang liet juichen door 1-0 aan te tekenen na goed doorzetten van Bas Evenboer. Het enige 

wapenfeit van de bezoekers was een vrije trap van Jorn Strijk, die S.V. Nieuwleusen keeper Tim Hoogenkamp in 

twee instanties kon keren. In de tweede helft kwam S.V. Nieuwleusen nauwelijks in de problemen, ook al leek 

SVM wel een optisch overwicht te creëren. De S.V. Nieuwleusen verdediging onder leiding van de souvereine 

keeper Tim Hoogenkamp en het centrale duo Stefan van Veen en Robin Hoogenkamp gaf geen krimp. Ook de 

backs Rick Jansen en Stan Scholten gaven geen duimbreed toe, zodat de nul toch vrij éénvoudig gehandhaafd 

kon blijven. De counters van S.V. Nieuwleusen oogden wel gevaarlijk, maar tot echte kansen leidden ze niet 

zodat de uiteindelijke 1-0 eindstand op het scorebord stond.  
Een klein feestje kon beginnen omdat door het gelijke spel van VV Hoogeveen in Elim de 2e periodetitel voor 

S.V. Nieuwleusen binnen was. De ploeg is nu in ieder geval verzekerd van een aantal extra wedstrijden na de 

reguliere competitie om eventuele promotie naar de 2e klasse af te dwingen. Volgende week staat in Balkbrug de 

streekderby tegen VV Avereest op het programma, en ook tegen die club valt nog wat goed te maken voor de 

Nieuwleusenaren. 

  



 

S.V. Nieuwleusen pakt belangrijke punten tegen Avereest (door SVN) 
 

S.V. Nieuwleusen speelde zaterdag in Balkbrug de derby tegen V.V. Avereest. Na een wedstrijd die meer 

spannend dan goed was, namen de gasten uit Nieuwleusen uiteindelijk de drie punten mee naar huis. Al in de 1e 

helft bepaalde Tom Vasse de eindstand op 0-1. 

Voor de altijd beladen derby tegen de buren uit Balkbrug moest trainer David Leeuw wat aanpassingen doen in 

zijn elftal. Vanwege de goed gevulde ziekenboeg startte A-junior Leon de Raad in de basis. Hij hield zich 

verdedigend goed staande en maakte de negentig minuten vol. Bij de thuisploeg stonden Jurgen Visscher en Erik 
Mostert in de basis. Beide aanvallers hebben een bij S.V. Nieuwleusen gespeeld. 

S.V. Nieuwleusen begon matig aan de wedstrijd en moest meteen verdedigend aan de bak. Avereest probeerde 

via hun linkervleugel een aantal keren gevaar te stichten, maar Stan Scholten verdedigde alert. 

Het eerste half uur leverde van beide kanten geen noemenswaardige kansen op. Het bleef vooral beperkt tot 

schoten vanuit de tweede lijn. De laatste fase van de eerste helft begonnen de gasten uit Nieuwleusen aan te 

dringen. Avereest maakte de nodige overtredingen om de verschillende aanvallen onschadelijk te maken. Bas 

Evenboer was namens de Nieuwleusenaren twee keer dichtbij de openingstreffer. De eerste keer redde de keeper 

van Avereest, de tweede keer was Bas helaas ongelukkig in de afwerking. 

Uiteindelijk kwam toch de verdiende voorsprong op het bord. Na goed voorbereidend werk van Reinier 

Meijerink was het Tom Vasse die met een bekeken schot in de verre hoek de keeper van Avereest kansloos liet. 

Op slag van rust was het bijna 0-2. Wouter Tabbers nam de bal in één keer uit de lucht. Helaas voor de gasten 
ging deze volley rakelings over. Dat betekende een ruststand van 0-1. 

In de tweede helft was het vooral S.V. Nieuwleusen dat probeerde te voetballen. Avereest beperkte zich vooral 

tot het ontregelen van het spel. Vanwege de 0-1 stand bleef de thuisploeg echter nog volledig in de wedstrijd. De 

ploeg van David Leeuw verzuimde het kwaliteitsverschil in deze wedstrijd vroegtijdig in een grotere voorsprong 

uit te drukken. 

De spaarzame gevaarlijke momenten voor het doel wist Tim Hoogenkamp door alert keeperswerk onschadelijk 

te maken. In de slotfase was het dus vooral spannend. De thuisploeg had nog hoop op een punt, terwijl S.V. 

Nieuwleusen het niet voor elkaar kreeg definitief afstand te nemen. 

Het eindsignaal werd dan ook door iedereen met enige sympathie voor de oranjehemden met gejuich begroet. 

Mede door de nederlaag van koploper Elim tegen S.V. Marknesse waren de drie punten tegen Avereest extra 

belangrijk. De strijd om de koppositie in de Noordelijke 3e klasse D ligt weer helemaal open. 
Zaterdag 13 april speelt S.V. Nieuwleusen thuis tegen Bant. Vervolgens treden de mannen van David Leeuw in 

een midweekse inhaalwedstrijd aan tegen de grote concurrent Elim. Laatstgenoemde wedstrijd is dinsdagavond 

16 april om 18.45 uur uit in Elim. Voor iedereen die S.V. Nieuwleusen een warm hart toedraagt een uitwedstrijd 

die niet gemist mag worden. 



Nieuwleusen wint derby bij Avereest dankzij fraai doelpunt (door de 

Stentor) 

 
Dankzij een prachtige treffer wint SV Nieuwleusen de derby bij VV Avereest: 0-1. De bezoekers doen daarmee 

prima zaken, al wint de concurrentie ook. 

Het is ergens vlak voor rust. Met nog een paar minuten te spelen krijgt Nieuwleusen-aanvoerder Reinier 

Meijerink de bal voor de voeten. Met een behendige beweging poort hij een bewaker, waarna hij de bal richting 

rechterflank stuurt. Wat volgt is een aanval over meerdere schijven. Tom Vasse brengt de bal vervolgens terug 

naar de linkerkant van het veld. Rond de zestien ontvangt Meijerink de bal weer, waarna hij de compleet 

vrijstaande Vasse vindt. Met z’n rechter legt de nummer 10 de bal klaar, met links vindt hij een gaatje in de verre 

hoek: 0-1. Het is zijn tiende van het seizoen. 

Het is een spaarzaam hoogtepunt in de derby tussen Avereest en Nieuwleusen. De wedstrijd kenmerkt zich 

vooral door het grote aantal overtredingen, het vele gezeur en de soms ietwat verhitte reacties langs de kant 
richting dienstdoende arbiter. Het voetbal wordt er niet beter op, een echte derby is het zodoende wel. In dat 

soort wedstrijden valt het spelletje zelf vaak tegen. Het is overigens een wedstrijd waarin het beide kanten op 

kan. 

Nieuwleusen voetbalt makkelijker, Avereest moet er meer voor doen om tot vlot spel en kansen te komen. 

Kansen krijgen beide ploegen zeker, maar gescoord wordt er niet meer. Daardoor doet Nieuwleusen goede zaken 

in de strijd om de titel. De winnaar van de tweede periode ziet alleen de concurrenten ook winnen, waardoor de 

strijd nog lang niet is gestreden. Zeker gezien het feit dat Nieuwleusen nog een inhaalduel bij rivaal Elim mag 

spelen. 



  



 

 

 

 



 

Monsterzege voor S.V. Nieuwleusen (door SVN) 

 
Zaterdag 13 april moest S.V. Nieuwleusen het opnemen tegen rode lantaarndrager van de 3e klasse D, S.C. Bant. 

Een historische monsterzege op het ’t Klaverblad, Bant werd met 11-0 verslagen. 

Wetende dat het doelsaldo aan het einde van het seizoen bepalend kan zijn, was de doelstelling van deze middag 

vooraf duidelijk bepaald, goals maken. 

S.V. Nieuwleusen begon ook zeer voortvarend aan de wedstrijd en opende als snel de score. De altijd gedreven 

Tom Vasse legde de bal in de 7e minuut panklaar voor Bas Eveboer en die tikte beheerst de 1-0 binnen. In de 

25e minuut was het wederom raak, waar iedereen dacht aan een strafschop besloot scheidsrechter Geubels de bal 

buiten de 16 meter te leggen. De vrije trap werd feilloos benut door Reinier Meijerink: 2-0. De kansen bleven 

maar komen en in de 37e minuut passeerde Nick Holsappel keeper Van der Beek met een schitterende boogbal: 

3-0. Dit was ook de ruststand. 

Na de rust een zelfde spelbeeld en een richtingsverkeer richting het doel van keeper Van der Beek van Bant. 
Deze doelman beleefde een zeer zware middag want in de 2e helft leek zijn doel wel een schiettent. 

Achteréénvolgens waren het Nick Holsappel en Stan Scholten die in het eerste kwartier van de 2e helft voor de 4 

en 5 – 0 zorgden. 

Wouter Tabbers kwam Bas Evenboer aflossen en Mark de Weerd kwam in de ploeg voor Anne Jan Broek. Beide 

bleken ook nog graag hun doelpuntjes mee te pikken, want nadat Reinier Meijerink reeds de 6 – 0 op het 

scorebord had gezet, waren het Wouter en Mark die zorgden voor de 7, 8 en 9 -0. Het slotakkoord was weer voor 

Reinier en Nick. De 10-0 uit een strafschop door Reinier en 11 – 0 door Nick Holsappel. 

Al met al een historische overwinning voor S.V. Nieuwleusen en een goede generale voor de wedstrijd van a.s. 

dinsdagavond 16 april, dan zal S.V. Nieuwleusen in Elim aantreden voor de topper tegen S.C. Elim. Aanvang 

18.45 uur. 

  



 

S.C. Elim te sterk voor S.V. Nieuwleusen (door SVN) 
 

Dinsdagavond 16 april moest S.V. Nieuwleusen haar inhaalwedstrijd spelen tegen mede titelkandidaat Elim. 

Wanneer S.V. Nieuwleusen mee wilde blijven doen voor het kampioenschap moest er gewonnen worden. De 

vele meegereisde trouwe supporters kwamen echter bedrogen uit. Trainer David Leeuw en zijn jongens werden 

geknipt en geschoren door de mannen uit Elim. Na een ruststand van 3-0 werd er kansloos met 4-1 verloren. 

De thuisclub zette S.V. Nieuwleusen direct onder druk, won de duels en had meer inzet en loopvermogen in de 

ploeg. Net als tegen Hoogeveen speelde S.V Nieuwleusen te angstig en zonder enig zelfvertrouwen. Al moet 

gezegd worden dat het kleine en keiharde speelveld ook niet in het voordeel van S.V. Nieuwleusen werkte. Ook 
scheidsrechter C.E. Annen ging mee in de malaise toen hij in de 20ste minuut wel erg makkelijk een strafschop 

gaf voor de thuisploeg. Emiel Njagul wist hier wel raad mee: 1-0. De 2-0 van Dayman Doldersum en de 3-0 van 

Jay Doldersum volgden daarna wel erg snel na slecht verdedigen. 

Na de rust een iets beter spelend S.V. Nieuwleusen, Leon de Raad verving Stan Scholten verdienstelijk. Toch 

was het Elim dat de 4-0 aantekende, ook nu weer door goed doorzetten van de thuisclub. Herman Klomp ronde 

een snelle aanval knap af. Na een handsbal op de doellijn, normaal goed voor rood, gaf scheidsrechter tot grote 

verrassing van zowel de thuis – als uitsupporters slechts geel. Reinier Meijerink pikte hierdoor zijn doelpunt 

weer mee: 4-1. Dit was ook de eindstand. 

Hiermee is ook alles gezegd over het spel van S.V. Nieuwleusen. Het is te hopen dat trainer David Leeuw en zijn 

kaderleden deze week weer zelfvertrouwen in hun ploeg krijgen, want voetballen kan onze jonge talentvolle 

groep. Elim was vooraf bang voor S.V. Nieuwleusen, alleen bezitten zij al de juiste mentaliteit die nodig is om 

mee te doen om de prijzen. 
Zaterdag 20 april a.s. speelt S.V. Nieuwleusen een uitwedstrijd tegen Hardenberg ‘ 85. De wedstrijd begint om 

15.15 uur. Met nog vier wedstrijden te spelen, de tien minuten tegen Fit Boys niet meegeteld, is er nog van alles 

mogelijk in de 3e klasse D Noord. Opgeven is geen optie en het is een must om in de juiste flow te komen voor 

de nacompetitie. 



  



SC Elim heer en meester tegen sv Nieuwleusen (door Elim) 

 
Elim -Afgelopen dinsdagavond speelde sc Elim haar 2de inhaalwedstrijd van dit seizoen. Tegenstander was deze 

keer directe concurrent om de titel sv Nieuwleusen uit de gelijknamige woonplaats. Door het mooie lenteweer 

waren er bijna 500 toeschouwers op deze wedstrijd afgekomen. Ook RTV Drenthe was erbij waardoor de 

wedstrijd ook live op de radio was te volgen. Scheidsrechter Annen liet op tijd aftrappen zodat men voor de 

invallende duisternis zou zijn uit gevoetbald. Elim was van meet af aan de bovenliggende partij en had al vroeg 

kunnen scoren maar pas halverwege deze helft scoorde Njagul via een penalty de 1-0. De 2-0 en de 3-0 lagen 

daarna snel binnen zodat voor de rust eigenlijk de wedstrijd al was gespeeld.  

Na de rust probeerde Nieuwleusen wat terug te doen maar naar een snelle combinatie tussen de gebroeders 

Doldersum en de scorende Klomp was het snel gedaan (4-0) in deze helft. Een corner van Nieuwleusen verraste 
Padding maar M. Doldersum haalde de bal achter de doellijn weg met zijn hand. Scheidsrechter Annen had het 

zich een stuk makkelijker kunnen maken door direct een goal toe te kennen maar hij gaf hier een penalty 

waardoor topscoorder Meijerink zijn score (4-1) verder kan uitbreiden als topscoorder in deze klasse. Na deze 

score werd er aan beide kanten slordig gespeeld en gescoord werd er dan ook niet meer. Sc Elim kan terug zien 

op geweldige avond en neemt de tweede plaats weer over op de ranglijst met 1 punt achterstand op SVM, welke 

moeite hadden om de derby tegen Bant in winst om te zetten (0-1). 

Overmacht 

Elim verloor de toss zodat de eerste helft richting de kantine werd gespeeld, wat mogelijk duidde op een goed 

voorteken. Want al snel had D. Doldersum een kans maar hij werd teruggefloten omdat Prijs buitenspel liep. 

Binnen 5 minuten had Doldersum weer een kans maar legde hij de bal terug waar hij misschien zelf beter had 

kunnen schieten. Na een goede voorzet van Prijs was het Klomp die de bal net aantikte waardoor hij voorlangs 

gleed. Maar Evenboer dook aan de andere kant op voor keeper Padding omdat Njagul even mis zat maar 
gelukkig bracht Padding hier redding. Ook de eerste corner van Elim was gevaarlijk want Boertien kon zijn 

hoofd net niet tegen de bal krijgen. Uit een vrije bal van Scholten was Meijerink te laat omdat Boertien hem voor 

was om de bal weg te koppen.  

M. Doldersum verzorgde een perfecte indraaiende corner maar zijn bal ging totaal voorlangs omdat niemand de 

bal beroerde. Prijs was ook nog eens dichtbij een goal maar zijn gelobde bal verdween naast goal. Het liet dan 

ook niet lang meer op zich wachten of Elim moest haast wel scoren. Een doorgebroken D. Doldersum probeerde 

bij de achterlijn de bal terug te leggen maar hij werd door een duw in de rug door verdediger Scholten tegen de 

grond gewerkt. Scheidsrechter Annen legde de bal resoluut op de stip en Njagul wist hier wel raad mee (1-0). 

Van Veen vond het een onterechte beslissing van de scheidsrechter en hem stond de eerste gele kaart van deze 

avond te wachten na commentaar op de leiding. 

Kansen en corners 
Nieuwleusen probeerde wat terug te doen maar het schot van Vasse ging deels voorlangs en Padding had de bal 

voor het oprapen. Na ruim een half uur spelen kwamen Boertien en Vasse met elkaar in botsing en moest aan 

beide zijden de verzorging binnen de lijnen verschijnen. Met de volgende vrije trap van Benjamins werd M. 

Doldersum het bos ingestuurd maar al draaiend en kappend kwam hij hier geweldig uit en zo scoorde hij weer 

eens een fraaie voltreffer (2-0). De 3de corner door Prijs werd helaas door D. Doldersum bij de 2de paal net 

naast gekopt. Elim kreeg meerdere kansen en een afvallend bal uit de Nieuwleuser defensie werd door J. 

Doldersum loeiend hard in de linkeronderhoek geschoten (3-0). Vervolgens kreeg Nieuwleusen meerdere 

corners te nemen en Brinkman was nog wel het dichtst bij een goal maar zijn schot zwaaide veraf. In de extra 

tijd waren er nog wat kansen voor sc Elim maar gescoord werd er niet meer. 

Doorgaan 

Elim ging door waar het gebleven was en kreeg direct 2 corners en 2 vrije trappen te nemen, maar allen zonder 

gevolgen. Maar als een duveltje uit een doosje werd een aanval opgezet door D. Doldersum, die zijn broer Mike 
over de flank wist te bereiken. Met een super voorzet bereikte hij Klomp en deze wist wel raad met dit 

buitenkansje (4-0). Een voorzet van Evenboer werd door topscoorder Meijerink overgeschoten en ook een hard 

afstandsschot van Tabbers ging naast. Vervolgens kreeg Nieuwleusen 2 corners te nemen en het harde schot van 

Meijerink verraste Padding maar M. Doldersum sloeg de bal met de hand van achter de doellijn het veld weer in. 

Scheidsrechter Annen gaf hiervoor een gele kaart aan Doldersum waar het publiek een rode kaart in gedachten 

had. De penalty aan Nieuwleusen werd vervolgens door aanvoerder Meijerink genomen en was onhoudbaar voor 

Padding (4-1). Trainer Leeuw dacht het tij nog te kunnen keren door Jansen eruit te halen en Holsappel erin te 

brengen. De Raad kreeg tussendoor nog eens een gele kaart omdat hij de shirtkwaliteit van M. Doldersum testte.  

Wissels 

Vervolgens werd de moegestreden Klomp vervangen door middenvelder Koekoek. Aan het eind van deze 

wedstrijd werd er nog meerdere keren gewisseld en zo bloedde de wedstrijd dood omdat iedereen wel wist dat 
deze strijd was gelopen. Bij het scheiden van de markt kreeg M. Doldersum nog een kans maar zijn bal werd nog 

ternauwernood weggetrapt. Voor zowel Elim als Ajax werd het een prachtige avond want beide ploegen blijven 

meedoen voor de prijzen. A.s. zaterdag speelt Elim een uitwedstrijd tegen Fit Boys in Beilen. 



 
S.V. Nieuwleusen verslaat Hardenberg ’85 (door SVN) 

Onder zomerse weersomstandigheden won S.V. Nieuwleusen in Hardenberg vrij éénvoudig met 1-3 van 

Hardenberg ’85. 

Pas na 17 minuten kon de eerst echt gevaarlijke aanval genoteerd worden voor S.V. Nieuwleusen. Deze eindigde 

echter in de handen van de keeper. Vijf minuten later was het wel raak. Tom Vasse slalomde op de 

rechtervleugel tussen enkele verdedigers door en bediende Bas Evenboer, die op zijn beurt Wouter Tabbers in 

stelling bracht: 0-1. In de 34e minuut was het Rick Koelman, die zijn naamgenoot Rick Jansen zijn hielen liet 

zien. Jansen kon niet anders dan Koelman onreglementair afstoppen. Dit wel ten koste van een strafschop en een 
gele kaart. Een onbeschreven wet in het voetbal kwam hier naar boven, Koelman nam zelf de strafschop. Het 

was Tim Hoogenkamp die de goede hoek koos en de bal klemvast pakte. Het was dezelfde Rick Koelman die 

een minuut later weer Jansen te snel af was. Zijn schot verdween naast het doel.  

In de laatste vijf minuten voor rust had S.V. Nieuwleusen de voorsprong met drie doelpunten kunnen uitbreiden. 

Allereerst Wouter Tabbers, die zijn schot via beide doelpalen weer het veld in zag springen, daarna Tom Vasse 

die oog in oog met doelman Kortman zijn schot gekeerd zag door de doelman. Vervolgens was het weer Wouter 

Tabbers, die keeper Kortman omspeelt en vervolgens over de bal struikelde in plaats van de bal in het vrije doel 

te spelen.  

Direct na rust probeerde Hardenberg ’85 de aansluitingstreffer te maken door een licht offensief. Het was echter 

Tim Hoogenkamp die met enkele mooie reddingen vooralsnog de nul vast kon houden. De geblesseerde Wouter 

Tabbers werd begin tweede helft vervangen door Nick Holsappel. Hij liet zien dat S.V. Nieuwleusen over enkele 

goede spitsen beschikt. Kort na zijn invalbeurt ontving hij de bal op de rand van het zestienmetergebied. Draaide 
zich knap vrij en plaatste de bal in de kruising (0-2). Twee minuten later, in de 62e minuut mocht hij een fraai 

opgezette aanval, die van achter uit door snel combinatiespel voor zijn voeten belandde, afronden. Hij lepelde de 

bal koelbloedig over de uit zijn doel komende keeper Kortman (0-3). Hiermee was het verzet van de thuisploeg 

gebroken en ook de gasten vonden het wel goed. In de blessuretijd scoorde David Meijer voor Hardenberg’85 de 

1-3.  

Vermeldenswaardig is dat Niek Bollemaat op 16-jarige leeftijd vanmiddag een prima debuut maakte in het eerste 

elftal van S.V. Nieuwleusen. 

Op donderdag 2 mei om 20.00 uur wordt thuis tegen Fit Boys de resterende tien minuten gespeeld van deze 

onlangs gestaakte wedstrijd. De stand was op dat moment 5-0 voor S.V. Nieuwleusen. Daarna wordt er nog 80 

minuten tegen elkaar geoefend. 



 

 

 

 

  



 

Zakelijke overwinning S.V. Nieuwleusen (door SVN) 

 
S.V. Nieuwleusen heeft zaterdag 11 mei thuis met 4-1 gewonnen van SVN’69 uit Nijeveen. Anders dan de 
uitslag doet vermoeden was het geen gemakkelijk overwinning. 

De eerste grote kans was voor de bezoekers, in de 3e minuut ging Dennis van der Veen alleen op het doel af, 

maar keeper Tim Hoogenlamp redde uitstekend. Drie minuten later gaf Rick Jansen de bal diep op Wouter 

Tabbers, die zijn tegenstander uitkapte en de bal hard en laag in de korte hoek schoot: 1-0. 

Een minuut later was het linksback Chris Timmerman van SVN die vanuit een moeilijke hoek op de paal schoot. 

In de 10e minuut komt Dennis van der Veen alweer alleen voor de keeper te staan en nu is het wel raak: 1-1. Tot 

aan de 30e minuut gebeurde er niet zoveel meer. Wouter Tabbers schiet uit de draai hard op het doel, maar 

keeper Klaas Schra bracht redding met de vuisten. S.V. Nieuwleusen laat het allemaal een beetje lopen en SVN 

krijgt nog enkele goede kansen, maar Tim Hoogenkamp was goed bij de les. Toch was het S.V. Nieuwleusen dat 

op voorsprong kwam. Na goed voorbereidend werk van Wouter Tabbers, kopt Bas Evenboer vlak voor rust de 2-

1 binnen. 

In de 2e helft was het allemaal niet zo best wat het publiek voorgeschoteld kreeg. In de loop van de 2e helft paste 
S.V. Nieuwleusen enkele wissels toe. Na blessureleed maakten Saake Malestein en Lars Grubben hun rentree. In 

de 63e minuut viel er weer wat te beleven, een schot van Ruben Brinkman werd uit de hoek getikt door keeper 

Klaas Schra. Enkele minuten daarna was het wel raak, nu is het Ruben Brinkman die Wouter Tabbers de diepte 

in stuurt. Wederom schiet hij hard en laag in: 3-1. Anne Jan Broek zet in de 78e minuut de eindstand op het 

scorebord. Wouter Tabbers legt de bal goed af en Anne Jan schiet de bal laag via binnenkant paal binnen. 

Zaterdag 18 mei speelt S.V. Nieuwleusen weer thuis, dan staat de wedstrijd tegen ZZVV uit Zuidwolde op het 

programma. Zaterdag 25 mei speelt S.V. Nieuwleusen uit tegen S.CD.’83. De nacompetitie begint op zaterdag 1 

juni. Afhankelijk van de stand op de ranglijst wordt bepaald tegen wie en of er thuis of uit gespeeld wordt. 

Eindigt S.V. Nieuwleusen op de 2e plek dan speelt men thuis tegen een periodekampioen van de 3e klasse C. 

Eindigt S.V. Nieuwleusen lager dan moet er een uitwedstrijd tegen een herkanser van de 2e klasse gespeeld 

worden. 

  



 

Hectische eindfase op ’t Klaverblad bij puntendeling S.V. Nieuwleusen 

(door SVN) 
 
Zaterdag 18 mei speelde S.V. Nieuwleusen haar laatste competitiewedstrijd thuis tegen ZZVV uit Zuidwolde. De 

wedstrijd leek te eindigen op een 0-2 nederlaag voor de oranje hemden maar door de dolle laatste 10 minuten 

werd er uiteindelijk een 3-3 eindstand op het scorebord getoverd. 

Bekijk hier de foto’s gemaakt door Robin Hoogenkamp: https://myalbum.com/album/dZqWVgssSvsn 

De eerste kans werd genoteerd voor Tom Vasse die na een pass van Anne-jan Broek alleen op ZZVV keeper Bas 

Blanken kon afgaan maar de inzet van Tom werd gekeerd door de ZZVV keeper. Na verloop van tijd kreeg 

ZZVV het betere van het spel mede door Joël Huiskes die de lijnen uitzette bij de gastheren. S.V. Nieuwleusen 

keeper Tim Hoogenkamp redde bekwaam toen achteréénvolgens Marco Kikkert en Sander Hartman alleen op 

hem af kwam. Maar ook Tim kon niet voorkomen dat Nick Vredenborg éénvoudig binnen kon tikken na een 

vloeiende aanval van de Zuidwoldenaren via de rechterkant. S.V. Nieuwleusen mocht verder nog van geluk 

spreken dat Janou van Veen een dot van een kans hoog over schoot. 

In de tweede helft zorgde de ingevallen Bas Evenboer voor meer enthousiasme bij de thuisploeg. S.V. 
Nieuwleusen werd steeds dreigender richting de trouwe aanhang achter de Zuidwoldiger goalie, maar meer dan 

een bal voorlangs van de tevens ingevallen Stefan van Veen en een schot van Anne Jan Broek op de lat, leverde 

het niet op. Ook het invallen van Nick Holsappel gaf de ploeg weer energie, maar het was Roy Bollemaat die 10 

minuten voor tijd ongelukkig zijn eigen doelman passeerde. Maar wie dacht dat de strijd gestreden was na de 0-2 

achterstand, kwam bedrogen uit. Het was drie minuten later Wouter Tabbers die voor de aansluitingstreffer 

zorgde, en drie minuten later was het weer raak toen Bas Evenboer zijn voortreffelijke invalbeurt beloonde met 

de gelijkmaker. En nog was de koek niet op. Want nadat ZZVV een penalty claimde was het Reinier Meijerink 

die uit de tegenaanval beheerst scoorde na een actie vanaf links van Tom Vasse. Een overwinning leek in het 

verschiet, maar daar dachten de 70-jarige arbiter Beldman uit Holten en Joël Huiskes anders over. Joël Huiskes 

kon vrij inkoppen nadat hij eerst Nieuwleusen-middenvelder Ruben Brinkman opzichtig opzij duwde. Arbiter 

Beldman deed of zijn neus bloedde en bevestigde hiermee zijn warrige optreden in de tweede helft.  
S.V. Nieuwleusen staat nu uiteindelijk derde in de competitie en daar kan ook de laatste uitwedstrijd in de 

competitie op 25 mei in Dedemsvaart tegen SCD’83 niets meer aan veranderen. Op zaterdag 1 juni volgt dan de 

eerste nacompetitie wedstrijd. S.V. Nieuwleusen speelt dan een uitwedstrijd tegen de nummer 13 van de 2e 

klasse J. Naar alle waarschijnlijkheid is dat Omlandia uit Ten Boer. 

  

https://myalbum.com/album/dZqWVgssSvsn


ZZVV vermaakt het publiek in Nieuwleusen (door ZZVV) 

 
NIEUWLEUSEN – ZZVV heeft aan een vermakelijke wedstrijd in Nieuwleusen een punt overgehouden. Tegen 

de ploeg die nog een kleine mogelijkheid had om de titel te pakken in 3D werd een 2-0 voorsprong verspeeld 

maar in blessuretijd maakte Joël Huiskes toch nog de gelijkmaker. 

Veel stond er niet meer op het spel zaterdagmiddag. Nieuwleusen had nog een minieme kans op het 

kampioenschap maar was daarvoor afhankelijk van SVM en Elim, twee ploegen met op papier een niet al te 

moeilijk schema. Het enige doel op de ranglijst voor ZZVV was het veiligstellen van de vijfde plaats. Uiteraard 

wilde het ook het trouwe meegekomen publiek vermaken en daarin slaagde het met vlag en wimpel. 

Indruk maakten de geelzwarten in de eerste helft met fel druk zetten, vlotte combinaties en echt teamwork. 

Doelman Bas Blanken toonde zich ook alert toen hij Tom Vasse in de openingsminuten van een treffer afhield. 
Hetzelfde gold voor Tim Hoogenkamp aan de overzijde die een poging van Marco Kikkert keerde. Na een klein 

half uur deed de doelman dat ook bij een inzet van Sander Hartman. Lars Gruben schoot in de tegenaanval een 

bal in het zijnet en Reinier Meijerink schoot snel daarna hard en hoog over. 

In het laatste kwartier van de eerste helft beloonde ZZVV zichzelf steeds meer voor het goede voetbal dat het 

speelde. Hoogenkamp kon eerst nog een inzet van de vrij staande Kikkert net aan verwerken tot corner maar 

moest zeven minuten voor rust wel capituleren. Janou van Veen werd diep gestuurd en behield goed het 

overzicht door de voorzet terug te trekken in de zestien meter waar de uitblinkende Nick Vredenborg hard tegen 

de touwen kon schieten. Overigens had Van Veen de stand nog op 0-2 moeten zetten voor rust maar de aanvaller 

ramde de bal vanaf een meter of vier van de doellijn hoog over. 

Nieuwleusen kwam na rust iets beter voor de dag maar lange tijd leverde het weinig kansen op. Anne Jan Broek 

raakte na twintig minuten de lat met een mooie poging. Vredenborg was voor ZZVV het dichtst bij een treffer 

maar zijn knal ging net naast. Uiteindelijk zou bijna al het spektakel zich ophopen in de laatste tien minuten van 
de wedstrijd. Eerst leek Hartman de wedstrijd te beslissen door raak te koppen. De thuisploeg gaf echter niet op 

en via een soortgelijke kopbal bracht Wouter Tabbers de ploeg weer terug in de wedstrijd. 

Scheidsrechter Beldman eiste een hoofdrol voor zich op in de slotminuten. Eerst vergat hij ZZVV een strafschop 

te geven nadat de doorgebroken Kikkert door Hoogenkamp onderuit werd getrokken, een paar seconde later lag 

de bal er aan de overzijde in toen Bas Evenboer binnentikte. Omdat Meijerink in de laatste minuut van de 

officiële speeltijd ook nog voor de 3-2 tekende leken de punten in Nieuwleusen te blijven. In de laatste seconden 

kopte Huiskes echter nog de 3-3 binnen, dat deed hij overigens nadat hij zijn directe tegenstander een duw in de 

rug gaf waardoor beide ploegen zich na afloop konden beklagen. De punten werden in ieder geval gedeeld. 

 

  



 

S.C.D’83 en S.V. Nieuwleusen houden elkaar in evenwicht (door SVN) 

 
Zaterdag 25 mei speelde S.V. Nieuwleusen haar laatste competitie wedstrijd van het seizoen in Dedemsvaart 

tegen S.C.D.’83 De wedstijd om des keizers baard werd met 2-2 gelijkgespeeld. 

Klik op de link voor de foto’s: https://myalbum.com/album/jLjQk5ANj3vo 
In de 3e minuut was de 1e schietkans voor de thuisclub, maar Tim bracht redding met de vuisten. Enkele 

minuten daarna het eerste wapenfeit voor de oranjehemden. Na een gekraakt schot van Reinier, schoot Wouter in 

de korte hoek maar de keeper bracht redding. In de 11e minuut was het wel raak, een steekbal van Thomas werd 

knap afgerond door Lars: 0-1. S.V. Nieuwleusen had in de 1e helft de overhand. Reinier en Wouter schoten de 

bal maar net voorlangs. De geelhemden werden vlak voor rust nog een keer gevaarlijk maar Tim stond paraat. 

Vlak voor rust was het bijna 0-2, maar de schuiver van Lars Gruben werd nog net gekeerd door de keeper. Toch 

wist SCD in de 45e minuut op gelijke hoogte te komen. Een schot werd Tim toch net te machtig: ruststand 1-1. 

Vijf minuten na rust krijgt SCD, 2 grote kansen, maar aan de ander kant ging de bal er wel in. Tom legde de bal 

op een presenteerblaadje en Wouter schoot beheers binnen: 1-2. In de 74e minuut krijgt Wouter een enorme 

kans, hij wilde de keeper met een lob verschalken ,maar da mislukte. Na nog enkele kansen van zowel SCD als 

SV. Nieuwleusen kwam SCD in de 86e minuut op gelijke hoogte. De achterhoede werd te kijk gezet en ook Tim 

kon niet meer redden. 
Zaterdag 1 juni speelt S.V. Nieuwleusen de nacompetitiewedstrijd uit tegen Omlandia uit Ten Boer. De winnaar 

gaat door naar de volgende ronde op 8 juni. 

 

  

https://myalbum.com/album/jLjQk5ANj3vo


SCD’83 sluit seizoen af met een gelijkspel 2 – 2 (door SCD) 

 
Op de laatste speeldag van 3D kreeg SCD’83 de oranjehemden uit Nieuwleusen op bezoek. Voor beide teams 

stond er eigenlijk niets meer dan eer op het spel, aangezien Nieuwleusen zich middels een periode al had 

geplaatst voor de nacompetitie, en SCD’83 zich al lang en breed in de veilige middenmoot had gevoetbald.  

Ondanks het feit dat er alleen de spreekwoordelijk eer viel te behalen begon SCD’83 sterk en goed aan de 

wedstrijd. Binnen een aantal minuten kwam SCD’83 een aantal keer gevaarlijk voor het doel van Tim 

Hoogenkamp, maar de doelman stond op zijn post om redding te brengen. Dat de ploeg van Richard Tempelman 

het vandaag niet cadeau zou krijgen tegen het goed en makkelijk voetballende Nieuwleusen bleek echter al snel. 

Deze gedachte werd in de 11e minuut kracht bijgezet toen spits Lars Gruben werd gevonden welke de bal leep 

langs de uitgekomen Jelmer Koes lepelde: 0-1. SCD’83 leek zichtbaar aangeslagen van deze snelle tegentreffer 
en Nieuwleusen kreeg meer en meer de overhand, met enkele kleine kansjes tot gevolg. Beide teams lieten zien 

dat ze beschikten over voldoende voetballend vermogen, waardoor er, voor de neutrale toeschouwer, een leuke 

open wedstrijd ontstond. Net voordat de toeschouwers op de gang naar de kantine hadden ingezet voor een natje 

en een droogje was daar wederom Martijn Ballast die van zich liet spreken. Met een onvervalste ‘aka’ creëerde 

hij ruimte voor het schot welke via de handen van de keeper keurig in de verre hoek belande: 1-1. Met dit 

doelpunt bracht Ballast zijn doelpuntentotaal op 10, waarmee hij topscoorder van SCD’83 is geworden.  

Na de thee en uiteraard verschillende tactische aanwijzingen en aanpassingen ontstond eigenlijk hetzelfde 

wedstrijdbeeld als waar het vanmiddag om 14.30 mee begon. SCD’83 creëerde direct een tweetal levensgrote 

kansen via Martijn Ballast. Zijn eerste schot belandde in het zijnet, waar terugleggen op de ingestormde Tim 

Dekker een beter optie leek. Luttele seconden daarna kon Ballast SCD’83 op voorsprong schieten, maar oog in 

oog met doelman Hoogenkamp schoot hij de bal over het doel. Ook vanmiddag bleek de oude voetbalwet 

wederom van kracht, want amper 5 minuten later kon doelman Koes de gang naar het net maken. Na een snelle 
omschakeling van Nieuwleusen vond Tom Vasse de ingevallen Bas Evenboer die met een lage schuiver het net 

wist de vinden: 1-2. Na deze tegentreffer kreeg Peter Joosten zijn verdiende ‘publiekswissel’ aangezien hij het na 

dit seizoen voor gezien houdt binnen SCD’83. Naast Peter stopt ook Frank Redder dit seizoen, hij kwam in de 

80e minuut in de ploeg voor Erik Wencker. Dat de kwaliteiten van zowel Joosten als Redder gemist gaan worden 

bleek vrijwel direct toen Frank met een bekeken balletje Melvin Hulleman vrij voor keeper Hoogenkamp zette. 

Melvin deed vervolgens wat SCD’83 daarvoor een aantal keer verzuimde, namelijk scoren. Hiermee tekende hij 

voor de verdiende eindstand van 2 tegen 2.  

Na het laatste fluitsignaal was het tijd voor het nemen van afscheid van Redder, Joosten, maar ook assistent-

trainer Douwe Rossing. Na het uitwisselen van de nodige mooie woorden, bedankjes en presententjes 

schakelende een ieder naadloos over naar feestelijke seizoensafsluiting. Tot het volgend seizoen! 

 

 
  



 

S.V. Nieuwleusen verliest van vv Omlandia (door SVN) 

 
In het verre Ten Boer, een plaatsje ten oosten van Groningen ging S.V. Nieuwleusen hard onderuit in de strijd 

om een plaats in de tweede klasse. Met een 3-0 verlies tegen vv Omlandia op zak gingen de spelers en de vele 

meegereisde supporters weer terug naar Nieuwleusen. 
De foto’s zijn gemaakt door Robin Hoogenkamp: https://myalbum.com/album/3SiGo7FNg2E8 

In de beginfase van de wedstrijd deinde het spel wat op en neer met wat schietkansjes voor beide ploegen. 

Enkele keren werd S.V. Nieuwleusen verrast met een dieptebal door het centrum. Zo werd in de 21e minuut de 

spits van Omlandia weggestuurd, die deze wel heel grote kans kinderlijk verprutste. Oog in oog met keeper Tim 

Hoogenkamp vergat hij de trekker over te halen en schoot de bal recht in de handen van Tim.  

Aan de andere kant was het Wouter Tabbers, die vandaag niet gelukkig was in zijn doelpogingen. Of de schoten 

mistten doel of de uitstekend keepende Wim Beukema lag in de weg. S.V. Nieuwleusen kwam in de eerste helft 

verder bijna niet bij het doel van de tegenpartij, mede door niet bezette vleugels of opkomende backs. Het 

centrum van Omlandia had geen enkele moeite met deze vorm tactiek. In de 38e minuut was het Ferry Knol van 

Omlandia die de 1-0 op het bord liet verschijnen. In een scrimmage voor het doel was hij wel resoluut, in 

tegenstelling tot enkele verdedigers en schoof de bal langs Hoogenkamp.  

In de rust had trainer David Leeuw zijn team zo aangepast dat er wel meer druk naar voren werd uitgeoefend. 
Tom Vasse kwam dieper tussen de spitsen te spelen en Reinier Meijerink kwam vlak achter het trio te spelen. Zo 

werd de druk op het doel van Omlandia flink opgevoerd, wat resulteerde in enkele goede kansen. In de 46e 

minuut was het Thomas Huzen die van dichtbij de keeper op zijn weg vond. Enkele minuten later loste Reinier 

Meijerink een schot die in de kruising zou verdwijnen. Zou, want het was wederom Kromdijk die zijn ploeg 

redde door de bal uit de kruising te tikken.  

Ook Wouter Tabbers kon met enkele goede schoten de keeper niet passeren. Bij een zeldzame uitval van 

Omlandia in de tweede helft, die zich louter op het verdedigen richtte was het Kees van der Wolde die de 2-0 

binnenschoot. Keeper Hoogenkamp beoordeelde een vrije trap vanaf de zijkant niet goed, zodat deze éénvoudig 

bij de eerste paal binnenviel. De aansluitingstreffer lag enkele minuten later op de voeten van Rick Jansen, die 

vanaf één meter voor het doel tegen de voeten van keeper Beukema schoot. Ruben Doornkamp zette Omlandia 

vlak voor tijd nog op 3-0. Hiermee was het verzet van S.V. Nieuwleusen definitief gebroken.  
Het niveau van de tweede klasse is op dit moment nog te hoog gegrepen voor de mannen van de afscheid 

nemende David Leeuw. Een uitdaging voor de nieuwe trainer Jeroen Elzinga om in het nieuwe seizoen zijn team 

wel naar dit niveau te tillen. 

  

https://myalbum.com/album/3SiGo7FNg2E8


  

 

 

 

 

 

 

 



Seizoen 2018-2059 statistieken per speler: 

 

 

 



 



 
 



 



 
 

  

  



De jaarlijks feestelijke afsluiting van het seizoen 

 

 

 

  



Op naar volgend seizoen welke zal worden ingeluid met een spetterende 

feestweek in verband de opening van het nieuwe clubhuis 


