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Richard van Eerbeek dit seizoen trainer 2e selectie bij S.V. Nieuwleusen 

 
Richard van Eerbeek is dit seizoen de nieuwe 

trainer van de 2e selectie van S.V. Nieuwleusen. 

De Dalfsenaar is de opvolger van Jeroen Kloekke, 

die na dit seizoen vertrekt naar WVF-2. 

De 48-jarige oefenmeester is op dit moment trainer 

van ASC’62-3 en tevens assistent bij ASC’62-2. 

Richard woont in Dalfsen, is getrouwd en is vader 

van 2 zonen die allebei in de jeugd van FC Dalfsen 

spelen. In het dagelijks leven is Richard werkzaam 

bij Foreco als werkvoorbereider. 

De voetbaltechnische commissie is bijzonder 

content met de benoeming van Richard van Eerbeek als trainer van onze 2e selectie en we wensen hem 

alvast heel veel succes toe voor het nieuwe voetbalseizoen. 

 

 

S.V. Nieuwleusen weer ingedeeld in 3e klasse D Noord 

Het 1e elftal van S.V. Nieuwleusen is weer ingedeeld in de 3e klasse D Noord. Nieuwkomers zijn 

Achilles 94 uit Assen, C.S.V.C, uit Coevorden en FC Klazienaveen. 

 

 



Selectienieuws S.V. Nieuwleusen 

Nu het huidige voetbalseizoen er zo goed als op zit, 

geven we in aanloop naar het seizoen 2019-2020 

graag een update over een aantal mutaties binnen de 

A-selectie van S.V. Nieuwleusen. 

Vertrekkende / stoppende spelers 

Halverwege het afgelopen seizoen is Rick Jansen 

aangesloten bij de selectie om de personele 

problemen van toen op te lossen. Zijn rentree bij de 

selectie blijft helaas bij de afgelopen seizoenshelft, 

omdat hij heeft aangegeven volgend jaar weer terug 

te gaan naar zijn team in de lagere senioren. Rick schroefde de afgelopen maanden zijn aantal caps op 

naar het respectabele totaal van 199. 

Stan Scholten heeft aangegeven volgend seizoen zijn succes te willen beproeven bij buurman USV. 

De 21-jarige verdediger speelde zijn hele jeugd bij S.V. Nieuwleusen, maakte sinds zijn overstap naar 

de senioren in 2015 deel uit van de A-selectie en verzamelde totaal 49 ‘caps’. Wij wensen Stan 

allereerst een goed herstel, nadat hij in zijn laatste wedstrijd voor S.V. Nieuwleusen nog zijn 

middenvoetsbeentje brak. Maar zeker ook veel succes bij de blauw-witten! 

Ook Joran Buursema (22) zal in het nieuwe seizoen geen onderdeel meer uitmaken van de selectie. De 

middenvelder kampt al lange tijd met chronisch blessureleed en kwam de afgelopen voetbaljaargang 

ook helemaal niet in actie. Mede daardoor verzamelde hij ‘slechts’ 34 caps in S.V. Nieuwleusen 1. We 

wensen Joran heel veel succes op zijn weg naar ‘duurzaam’ herstel. 

Nieuwe gezichten in de selectie 

Tegenover de drie stoppende/vertrekkende spelers, staan ook aanvullingen uit eigen jeugd en van 

‘buitenaf’. 

Allereerst zal de 18-jarige Leon de Raad volgend seizoen aansluiten bij de selectie van trainer Jeroen 

Elzinga. Leon komt over uit onze eigen JO19-1 en is voor het publiek geen onbekende. Afgelopen 

seizoen maakte Leon al zijn officiële basisdebuut in de uitwedstrijd bij Avereest (0-1 winst), terwijl hij 

ook aan het einde van het afgelopen seizoen al de nodige speelminuten al maakte. 

Een nieuw gezicht is die van Stijn Theunissen (foto). De 21-jarige verdediger woont in Meppel, en 

speelde het afgelopen seizoen met Alcides 2 nog in de reserve Hoofdklasse (zo). Stijn traint sinds 

december vorig jaar al structureel mee met de A-selectie van S.V. Nieuwleusen en maakt met ingang 

van het nieuwe seizoen dus de definitieve overstap. 

Tot slot heten we Gerrit Zekveld van harte welkom. De routinier (31) komt over van Olympia ’28 

waar hij de afgelopen vier seizoenen speelde. Gerrit heeft verder een verleden bij ASV Dronten, waar 

hij met het 1e elftal in 2014 nog het kampioenschap in de 2e klasse vierde en een seizoen in de 1e 

klasse uitkwam. Na zijn verhuizing naar Zwolle besloot hij het dichter bij huis te zoeken en belandde 

dus in Hasselt. Na vier seizoenen daar is hij op zoek naar een nieuwe uitdaging, die hij bij S.V. 

Nieuwleusen heeft gevonden! 

In de voorbereiding van het nieuwe seizoen zullen Stijn en Gerrit zichzelf via de mediakanalen van 

S.V. Nieuwleusen nog verder gaan voorstellen. 

We heten de nieuwkomers van harte welkom en wensen hen allen veel (sportief) succes! 

 
 



  

S.V. Nieuwleusen wint oefenwedstrijd van ’s Heerenbroek (door SVN) 
 

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. 

 

 

  



 

  



 

SV Nieuwleusen wint eigen Tempeltoernooi (door SVN) 
 
De 2e wedstrijden in het Tempelman toernooi werden gespeeld onder schitterende 

weersomstandigheden, de buitenthermometer gaf minstens 28 graden C aan! Voor de omstanders en 

het in grote getale toegestroomde publiek heerlijke omstandigheden om een goed stukje voetbal te 

aanschouwen, echter voor de spelende deelnemers was het een inspannende middag. SV Nieuwleusen 

wist het eigen toernooi te winnen.  

De einduitslag was als volgt: 

1. S.V. Nieuwleusen 

2. Olympia (zij verloren het eerste duel van S.V. Nieuwleusen, 4-3, en wonnen het 2e duel tegen  

OZC     met 0-3) 

3. OZC 

4.  ASC’62 Dalfsen (zij verloren het eerste duel tegen OZC en het laatste duel tegen S.V. 

Nieuwleusen met 2-5) 

 

De prijsuitreiking geschiedde door Ronnie 

Schuurman, die mede de sponsor (Marcel 

Tempelman) en de 2 scheidsrechters bedankte 

voor hun inbreng in dit toernooi. 

Het was nog lang gezellig op het sportpark.  
 

 

 

 

  



Opening nieuwe clubhuis S.V. Nieuwleusen 

Het nieuwe clubhuis van S.V. Nieuwleusen / 

D’Ommerdiek is op woensdagavond 28 

augustus feestelijk geopend. De genodigden 

werden na hun entree over de oranje loper, 

persoonlijk door het bestuur welkom geheten. 

De ceremonimeester van deze avond, Henry 

van der Woude, heette iedereen nogmaals 

welkom, waarna de heer Jan Uitslag, wethouder 

en loco-burgemeester van de Gemeente Dalfsen 

met de door Loes van de Wetering en Erwin 

van Leussen (resp. voorzitter van 

D’Ommerdiek en S.V. Nieuwleusen) 

uitgereikte schaar, de opening van het clubhuis 

verrichtte. Klik hier voor de foto’s. 

 

De genodigden kregen de gelegenheid om het 

clubgebouw te bezichtigen en een drankje te 

nuttigen. Na een half uur sprak Erwin van 

Leussen de genodigden toe. Hij bedankte allen 

voor hun komst en de belangstelling. In zijn 

speech memoreerde hij in het kort hoe de 

plannen voor een nieuwe clubgebouw zijn 

ontstaan. Doordat de plannen van de 

herinrichting van het middengebied (nu 

Cultuurhuus) voor S.V. Nieuwleusen en 

D’Ommerdiek niet haalbaar waren, zijn de 2 

verenigingen samen gaan zitten om te 

inventariseren of ze een samenwerking aan 

konden gaan om samen een clubgebouw te realiseren. En waar een wil is is een weg, de samenwerking 

kwam tot stand ! 

De plannen kregen vorm, de financien werden opgemaakt en zouden een half miljoen euro bedragen 

maar doordat inmiddels de crisis voorbij was, stegen de bouwkosten en de levertijd voor materialen. 

Dit kostte de nodige creativiteit om het uitgewerkte plan te realiseren. 

Er werden de nodige acties op touw gezet o.a werden de clubleden verzocht een renteloze lening aan 

de vereniging te verstrekken. Hier werd in grote getale op ingegaan en leverde uiteindelijk Euro 

120.000 op. 

Ook vanuit gemeentelijke wegen werd de nodige flexibiliteit geboden met name tijdens een verkorte 

aanvraag voor een bouwbesluit, binnen een paar dagen lag het besluit ter goedkeuring voor. Dat 

resulteerde ertoe dat op 17 maart 2017 de eerste schop de grond in ging met een beoogde oplevering in 

augustus hetzelfde jaar. Dat was echter te ambitieus en de planning werd al gauw bijgesteld. Dat 

kwam de kwaliteit van de bouw en het welzijn van betrokken vrijwilligers ten goede. 

In de 2 jaren erop ontstond langzaamaan dit prachtige clubhuis dat mede te danken is aan de enorme 

inzet van alle vrijwilligers en sponsoren. De een voerde het schilderwerk uit, de ander zorgde voor de 

elektriciteit, een bedrijf kocht de materialen tegen gereduceerde tarieven in, de bestaande tafels werden 

gepimpt, de financien werden nauwlettend in de gaten gehouden door een expert op dit gebied en ga 

zo maar door. Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk hiervoor te bedanken maar het resultaat 

hiervan is zeker de KROON op ELKE persoonlijke bijdage ! 

https://svnieuwleusen.nl/gallery/opening-clubhuis/


De heer Uitslag gaf ten slotte aan dat dit clubgebouw (geen kantine) een voorbeeld is voor de regio 

ivm de energie-neutrale bouw. Hij wenste beide verenigingen veel sportplezier toe in en rondom deze 

mooie gelegenheid. Daarop volgde een daverend applaus waarbij ieder die zijn steentje had 

bijgedragen, zich persoonlijk bedankt mocht weten. 

Kortom we mogen terug kijken op een geweldige avond waarvan elk clubhart sneller ging kloppen en 

het oranje/zwarte bloed sneller ging stromen. 

(Zie ook Vechtdal sport: https://youtu.be/40h_o9WQns4) 

 

 

Bouwvrijwilligers nieuw clubhuis in het zonnetje gezet 

Elk jaar wordt er een groep vrijwilligers in het zonnetje gezet tijdens de open dag van S.V. 

Nieuwleusen. Het bestuur waardeert de inzet van al haar vrijwilligers zeer en probeert op deze wijze 

een groep vrijwilligers eens extra aandacht te schenken door ze tijdens de open dag de waardering te 

geven en uit te spreken die ze verdienen. 

Dit jaar waren het de bouwvrijwilligers van het nieuwe clubhuis die werden toegesproken door 

voorzitter Erwin van Leussen. Het resultaat mag er zijn dankzij de inzet van de vele vrijwilligers die 

hebben geholpen bij het realiseren van de kroon op ons sportpark. Een prachtig aangezicht en een 

gebouw die ook nog eens energieneutraal is. Dat was zonder de inzet van alle vrijwilligers die daarbij 

een bijdrage aan hebben geleverd, groot of klein, nooit gelukt. 

Het bestuur wil deze vrijwilligers dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens de bouw en 

afwerking van het nieuwe clubhuis. 

  

https://youtu.be/40h_o9WQns4


S.V. Nieuwleusen bedankt sponsoren dug-outs 

Zaterdag 31 augustus tijdens de open dag konden geïnteresseerden een kijkje nemen op het 

vernieuwde sportpark van S.V. Nieuwleusen. De club nam het nieuwe clubhuis in gebruik, maar ook 

het hoofdveld kreeg een nieuwe uitstraling. Naast een nieuw leunhek werden er twee nieuwe dug-outs 

geplaatst. Deze dug-outs zijn geproduceerd door Hoekman Roestvaststaal uit Nieuwleusen. Het 

ontwerp was van Van Dijk Ontwerp & Engineering. 

Het uitgangspunt van het ontwerp was een moderne uitstraling met voldoende zitplekken voor 

wisselspelers en de technische staf. Het moesten comfortabele dug-outs worden, in de clubkleuren, 

waar de club de komende jaren mee vooruit kan. Met het ontwerp werd er aangeklopt bij Hoekman 

Roestvaststaal uit Nieuwleusen, toeleverancier van plaatwerk lassamenstellingen. Hoewel het maken 

van dug-outs niet tot de dagelijkse werkzaamheden van het metaalbedrijf behoort, zagen zij wel de 

mogelijkheden om ze te produceren. Hoekman deed de toezegging om in een co-sponsoring met 

Autoberdrijf Zieleman de productie voor zijn rekening te nemen. 

Met één van de engineers van Hoekman, werd het ontwerp 

tegen het licht gehouden om tot een produceerbaar geheel te 

komen. Om de kosten beheersbaar te houden en het 

éénvoudiger door het productieproces te laten lopen, werd in 

samenspraak het design herzien. Daarbij werd er gekeken of er 

zoveel mogelijk uit handelsformaten geproduceerd kon worden. 

Het resultaat was een kant en klaar bouwpakket, dat door de 

vrijwilligers van de bouwploeg op locatie in elkaar kon worden 

gezet. 

De profielen werden op de juiste lengte gezet uit handelsformaten van 6meter x 2meter. 

v.l.n.r.: Heleen Wildvank – Hoekman, Wim van 

Dijk en André en Wilco Zieleman 

De sponsoren tijdens de druk bezochte Open Dag 

op 31 augustus, waar zij nogmaals hartelijk werden 

bedankt voor hun bijdrage aan het prachtige 

hoofdveld op sportpark ’t Klaverblad. 

 

 

 

Design van Wim van Dijk 

 

   

 

 Eindresultaat: opgebouwd door de vrijwilligers 

 

https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2019/09/Dug-out-1.jpg
https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2019/09/design-Wim-van-Dijk.jpg
https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2019/09/IMG_0053-a.jpg
https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2019/09/IMG_6683.jpg


 

S.V. Nieuwleusen wint bekerwedstrijd van Wilsum (door SVN) 

 
Op de zeer druk bezochte Open Dag heeft S.V. Nieuwleusen de bekerwedstrijd tegen Wilsum met 5-1 

gewonnen. In de rust keken de oranjehemden nog tegen een 0-1 achterstand aan. In de 2e helft werd 

dit snel rechtgezet. Doelpunten makers waren Saake Malestein, Steven Visscher, Reinier Meijerink en 

Lars Gruben(2 keer). De andere wedstrijd in de poule werd door Zwolsche Boys met 5-0 gewonnen 

van Lemele. Zaterdag 7 september om 14.30 uur speelt S.V. Nieuwleusen de bekerwedstrijd in en 

tegen Lemele. 

 

 

  



Jan Pasman benoemd tot erelid van S.V. Nieuwleusen 

Zaterdag 31 augustus tijdens de zeer druk bezochte open dag bij S.V. Nieuwleusen, is Jan Pasman 

benoemd tot erelid. Jan Pasman zet zich al jarenlang in op vele vlakken, zoals diverse functies in de 

jeugdcommissies en bestuurslid van jeugdzaken en voetbalzaken. Ook organiseerde hij diverse 

toernooien. Hij is ook de grondlegger voor het plan om de jeugd van S.V. Nieuwleusen naar een hoger 

spelniveau te brengen en met succes. Daarnaast is Jan betrokken geweest bij de oprichting van de 

Voetbalschool Nieuwleusen. 

Namens het bestuur kondigde voorzitter Erwin van Leussen de benoeming aan en speldde Jan Pasman 

de welverdiende erelid-speld op. Met een minutenlange staande ovatie liet het voltallige publiek de 

waardering blijken voor de zichtbaar geëmotioneerde Jan. 

De speech van voorzitter Erwin van Leussen: 

Dag allemaal, 

Mag ik jullie speciale aandacht vragen voor een bijzondere huldiging voor een bijzondere man. 

Mag ik naar voren vragen Jan Pasman en zijn vrouw en kinderen. 

Jan, ik weet hoe fijn je het vindt om vol in de spotlights te staan, niet dus….maar dit kan écht niet 

zonder de zeer verdiende spotlights dus laat het maar lekker over je heen komen. Je hebt het verdiend. 

Ik beloof je dat Ik het kort zal houden. 

Jan Pasman, wat een bijzondere man. Wat een tijd en energie heb jij in deze club geïnvesteerd en 

investeer je nog steeds! 

Een kleine greep uit de vele activiteiten die jij doet en gedaan hebt: 

– Voorzitter jeugdcommissie; 

– Jarenlang jeugdleider geweest; 

– Jarenlang bestuurslid van jeugdzaken , de jeugdcommissie; 

– Samen met Harm Jan Haak en Piet Elzinga de grondlegger van het plan om de jeugd van S.V. 

Nieuwleusen op een hoger niveau te brengen, de resultaten zien we. Daar gaan we de komende jaren 

zeker de vruchten van plukken; 

– Na je carrière als bestuurslid maakte je onderdeel uit van Voetbalzaken; 

– Voorzitter van de afdeling Jeugd, Jeugdcoördinator; 

– Je ging en gaat op bezoek nieuwe leden en hun ouders; 

– Je bent organisator van diverse toernooien geweest; 

– Je runde de Kledingcommissie; 

– Verdere specialiteit van je is het uitzoeken van voetbalkleding in de zomermaanden; 

– Je bent betrokken bij de oprichting van onze Voetbalschool; 

– Leider van ons 4e seniorenteam dat vorig jaar glansrijk kampioen is geworden; 

– Uitstekende contacten bij en met de KNVB en andere sportverenigingen, wie kent jou niet; 

– Jan is van vele zaken het aanspreekpunt voor onze leden. 

Jan mede door jou liggen er hier nu 2 kunstgrasvelden achter elkaar, zonder jou had dit er nooit zou 

uitgezien. Jij was het die zei: “Als we nou een klein stukje van het speelveld van het zwembad erbij 

krijgen dan kunnen we de velden draaien en achter elkaar leggen” en zo geschiedde. 

Verder ben je bij nacht en ontij op de club. Ik was hier ooit op een tijdstip in de zomerstop, waarvan ik 

zeker wist dat er niemand zou zijn. En toch hek open, ik op onderzoek uit en ja hoor. Daar staat Jan 

Pasman…. Wat doe jij hier nou? Ach ik dacht binnenkort beginnen de trainingen en de wedstrijden 

weer dus laat ik voor elk team de ballen maar oppompen en de waterzakken klaarmaken. Ik zei, dat 

kunnen de leiders toch wel zelf doen? Jij zei, ik doe dat met veel plezier en dan hoeven de leiders dat 

niet meer te doen. Jij neemt veel mensen ongemerkt heel veel werk uit handen. 



Jan, in de rol die jij zoveel jaren hebt vervuld, moet je kunnen organiseren maar zeker ook relativeren 

en incasseren. Voetbal is emotie. Dat begint in het seizoen al met de indeling van m.n. de jeugdteams. 

We weten allemaal dat er over de indelingen altijd veel meningen zijn. Natuurlijk van de spelers maar 

ook diverse ouders weten zich dan te roeren waarbij ze vaak niet altijd de achtergronden kennen van 

sommige keuzes. Kortom, je moet soms een olifantenhuid hebben. Natuurlijk deed je dat niet alleen. 

Maar daar waar veel mensen de handdoek al lang in de ring zouden hebben gegooid, daar kwam bij 

jou de clubliefde extra naar boven en ging je samen met vele anderen onverminderd door. We kunnen 

daar alleen maar ontzettend veel respect voor hebben. 

Jan dan is nu toch écht het officiële moment gekomen dat wij als bestuur van S.V. Nieuwleusen 

besloten hebben om jou tot erelid van onze vereniging te benoemen. 

Wij willen je namens onze hele vereniging bedanken voor jouw inzet. We kennen je 

gezondheidssituatie met het gevecht dat je keer op keer aangaat. We duimen voor je en hopen op 

positievere berichten. Dank voor al die jaren inzet en we hopen met jou en je familie dat jij dit nog 

heel lang kunt doen! 

Ik wil je dan nu graag de erespeld opspelden en de bos bloemen aan je vrouw Alice geven en ons 

publiek vragen om te gaan staan en om je een staande ovatie te geven. 

Jan, Alice en kinderen bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jubilarissen gehuldigd tijdens Open Dag 

Op de jaarlijkse open dag van S.V. Nieuwleusen werden er diverse mensen weer gehuldigd vanwege 

hun jubileum. Zij ontvingen van het bestuur een mooie bos bloemen en een bijbehorend 

jubileumspeldje. Ook werd er bij de jubilarissen in de categorie van 50 jaar lid uitgebreid stil gestaan. 

Jubilarissen 50 jaar lid 

Evert Kwakkel: Evert Kwakkel was in zijn jeugdjaren een vleugelverdediger en werd later ook als 

centrale verdediger ingezet. Evert speelde in een talentvolle jeuglichting en is in de B-jeugd kampioen 

geworden. Hij heeft het 1e elftal gehaald en heeft jarenlang in 2e elftal gespeeld zijn voetbalcarrière 

heeft hij afgesloten in het 3e elftal. Evert moest het vooral van zijn inzet en fanatisme hebben. 

Tegenwoordig is Evert op de tennisbaan te vinden. Evert is een vaste supporter van het eerste elftal 

zowel bij uit als thuis wedstrijden is hij van de partij. 

Klaas Hekman: Klaas Hekman speelde in een talentvolle jeugdlichting en is kampioen geworden in 

de B junioren eerst met B2 en later met B1. Klaas was een robuuste centrale verdediger. Ook zat Klaas 

samen met o.a. Herman van den Berg in de feestcommissie. Tegenwoordig kom je Klaas nog vaak 

achter de bar tegen, hij is daar als barvrijwilliger nog steeds actief. 

Johan de Weerd: Johan de Weerd jarenlang een vaste waarde binnen facilitaire zaken, hij zorgde dat 

alles goed geregeld was. Hij was de spil bij het organiseren van allerlei activiteiten die onze vereniging 

kent. Zo kwam bijvoorbeeld het Oktoberfest o.a. uit zijn koker, maar ook is hij (mede)organisator van 

de jaarlijks terugkerende wintertoernooi voor de senioren. 

Hendrik Jan Huzen: Hendrik Jan Huzen ons erelid is ook 50 jaar lid. Een duizendpoot die op velerlei 

gebied actief binnen onze vereniging is. Zo is Hendrik Jan relatiebeheerder bij de sponsorcommissie. 

Penningmeester van de Club van Honderd, ook zit hij in de financiële commissie van de bestuursgroep 

Financiën en Administratie, was actief binnen de financiële commissie van de bouw van ons nieuwe 

clubhuis, is daarnaast ook nog vertegenwoordiger van S.V. Nieuwleusen samen met Herman van den 

Berg bij uit- en thuiswedstrijden van het eerste elftal. En dan zijn er vast nog wel een aantal functies 

vergeten te noemen die hij heeft gedaan en wellicht nog steeds doet. Kortom een zeer betrokken en 

actief lid binnen onze vereniging. 

Gerard Kooiker: Dan zijn we nu aangekomen bij Gerard Kooiker, 50 jaar lid, maar niet zo maar 50 

jaar lid… Gerard is 50 jaar spelend lid! Afgelopen mei heeft hij 50 seizoenen volgemaakt. Dat is een 

unieke en heel bijzondere prestatie die voor maar weinigen is weggelegd. Gerard begon op 9 jarige 

leeftijd bij S.V. Nieuwleusen te voetballen onder leiding van Gerrit Klompjan. In die tijd mocht je nog 

niet eerder gaan voetballen dan met negen jaar, anders had Gerard dat zeker gedaan. Ook Gerard werd 

in de B’s kampioen onder leiding van Bé Harke en Roel Terhorst. Gerard behaalde het eerste elftal en 

heeft uiteindelijk 118 keer in het eerste gespeeld. Twee keer kampioen geworden met het eerste en ook 

twee keer met het tweede elftal en nog een keer met het derde. De 50 seizoenen zijn behaald en dat 

betekende ook een einde aan zijn actieve voetbalcarrière. Hij sloot zijn voetbalcarrière af in het zesde 

die hem een mooie laatste wedstrijd bezorgde waarin hij als spits maar liefst drie keer wist te scoren. 

Een verslag over zijn laatste wedstrijd is terug te vinden op onze site. Gerard blijft nog wel actief als 

scheidsrechter binnen onze vereniging. 

Het bestuur vind het volmaken van 50 seizoenen 

een dusdanige unieke en bijzondere prestatie dat 

zij Gerard een ingelijste shirt van S.V. 

Nieuwleusen met de naam Kooiker en 50 er op 

aan hem hebben aangeboden.                             

Op de foto v.l.n.r.  Gerard Kooiker, Klaas 

Hekman, Johan de Weerd, Hendrik Jan Huzen en 

Evert Kwakkel 

https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2019/09/IMG_0194.jpg


Jubilarissen 40 jaar lid 

 

V.l.n.r. Heico Ruitenberg, Thiemo Vreeburg, 

Been Dunnink, Hendrik Jan de Weerd, Dinant 

Bollemaat, Gerrit Eikrlboom en Ben Eikelboom 

 

 

 

Jubilarissen 25 jaar lid 

V.l.n.r. : Aart Dekens, Jorrit Knol, Rick 

Jansen, Annelies Kooiker-Westerik,  Tom 

Odink, Jeroen de Bruin, Jasper Brinkman, John 

Brinkman, Jacob van den Berg 

Afwezig: 

– Henk Laarman (40 jaar lid) 

– Gert Alteveer (40 jaar lid) 

– Gerrit ten Kate (40 jaar lid)  

 

https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2019/09/IMG_0185.jpg
https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2019/09/IMG_0177.jpg


 

 

 

 

S.V. Nieuwleusen speelt gelijk tegen S.C. Lemele (door SVN) 

In een niet al te beste wedstrijd speelde S.V. Nieuwleusen de bekerwedstrijd in en tegen Lemele met 

1-1 gelijk. Na een half uur spelen kwamen de oranjehemden op een 0-1 voorsprong door een doelpunt 

van Saake Malestein. In de 70e minuut scoorde Rémon Kleinlugtenbeld de gelijkmaker. De andere 

wedstrijd in de poule werd door Zwolsche Boys met 2-4 gewonnen van Wilsum. A.s. zaterdag 14 

september om 14.30 uur speelt S.V. Nieuwleusen in Zwolle tegen Zwolsche Boys. Om door te gaan in 

de beker moet S.V. Nieuwleusen deze wedstrijd winnen. 

  



 

S.V. Nieuwleusen uitgeschakeld voor de beker (door SVN) 
 

S.V. Nieuwleusen is uitgeschakeld in de beker. De Nieuwleusenaren moesten in Zwolle van Zwolsche 

Boys winnen om door gaan, maar er werd met 4-1 verloren. Na een kwartier spelen stond de thuisclub 

al met 2-0 voor. De gasten kwamen in de 1e helft nog wel terug door een doelpunt van Bas Evenboer. 

In de 2e helft kwamen de Zwollenaren al snel op een 3-1 voorsprong. Vlak voor tijd werd de eindstand 

op het scorebord gezet. Hierdoor gaat Zwolsche boys verder in de beker. A.s. zaterdag 21 september 

begint de competitie. Dan staat om 14.30 uur de thuiswedstrijd tegen Hollandscheveld op het 

programma. 

 

  



 
 

S.V. Nieuwleusen wint met 4-2 van Hollandscheveld (door SVN) 
 

De eerste klap is een daalder waard, zo moest trainer Jeroen Elzinga gedacht hebben om zijn doel, een 

plek in de nacompetitie, te bereiken. In een zwaar bevochten wedstrijd was S.V. Nieuwleusen te sterk 

voor vv Hollandscheveld. Het werd een 4-2 overwinning voor de thuisploeg. 

Al na tien minuten spelen stond het 2-0 in het voordeel van S.V. Nieuwleusen. In de 4e minuut was 

het Bas Evenboer, die na een steekbal oog in oog met keeper Vos geen fout maakte en de bal bekeken 

in het doel schoot. Vijf minuten later was het Saake Malestein, die met een fenomenale lob keeper Vos 

wederom het nakijken gaf. Het leek een makkelijke middag te worden voor de thuisclub. 

Hollandscheveld zakte ver in en liet S.V. Nieuwleusen vrijuit voetballen. Tot het moment dat trainer 

John Kikkert vanaf de kant zijn mannen de opdracht gaf om het oude systeem weer op te pakken. Dat 

gaf de ploeg vertrouwen en zo stond het binnen no-time 2-2. Beide keren zag de defensie van S.V. 

Nieuwleusen er wat haperend uit. Tot twee keer toe, in de 20e en 24e minuut was het Mathijs Snippe 

die na combinaties door het hart van de verdediging, oog in oog kwam te staan met Tim Hoogenkamp. 

Beide keren was hij doeltreffend. Zo leek de wedstrijd gekanteld, maar beide ploegen trokken zich aan 

elkaar op. Tot de rust ontstond er vooral strijd op het middenveld met weinig kansen voor beide 

ploegen. 

Zo begonnen beide ploegen ook aan de tweede helft. Toch was het Bas Evenboer die verandering in de 

stand aanbracht: 3-2. Het was een prachtige actie van Saake Malestein, die enkele verdedigers het bos 

in stuurde en de bal panklaar neerlegde voor Bas, die zo zijn tweede doelpunt van de middag kon 

maken. Enkele minuten later had Tim Hoogenkamp het nakijken op een prachtige kopbal. Hierbij had 

hij het geluk aan zijn zijde, want de bal raakte de kruising. Hollandscheveld deed verwoede pogingen 

om de gelijkmaker te maken. Het was echter ijdele hoop want het was Lars Grubben, die in de 79e 

minuut de 4-2 binnen knalde en de wedstrijd definitief besliste. Hollandscheveld was niet meer bij 

machte om in de laatste tien minuten het net te vinden. Al moet gezegd worden dat Tim Hoogenkamp 

de tweede helft goed stond te keepen en vlak voor tijd nog een bal uit de kruising wist te tikken. Aan 

de andere kant waren het Thomas Huzen en Lars Grubben die beiden faalden in een situatie dat ze vrij 

voor doelman Vos kwamen te staan. 

De overwinning was een feit en S.V. Nieuwleusen kan zich opmaken voor de derby in Balkbrug tegen 

Avereest, zaterdag 28 september om 14.30 uur. 



 

S.V. Nieuwleusen speelt gelijk bij V.V. Avereest (door SVN) 

S.V. Nieuwleusen speelde zaterdag 28 september de derby in Balkbrug tegen V.V. Avereest. De 

wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel, een terechte uitslag. 

De wedstrijd stond onder leiding van scheidsrechter Geubels. V.V. Avereest kwam heel fel uit de 

startblokken en bracht veel fysiek in zoals verwacht. S.V. Nieuwleusen begon veel te slap en gezapig 

aan de wedstrijd en het was al in de 8e minuut dat S.V. Nieuwleusen dacht dat de bal over de zijlijn 

was geweest en wachtte op het fluitje, maar de scheidsrechter floot niet. Avereest profiteerde hier 

optimaal van en Leyon Courtz schoot de bal keihard via de binnenkant van de paal onhoudbaar 

binnen. 

S.V. Nieuwleusen was wakker geschud en werd een paar keer gevaarlijk. In de 20e minuut kon S.V. 

Nieuwleusen de gelijkmaker aantekenen. Lars Gruben legde de bal terug op Saake Malestein die de 

bal koelbloedig in de linker benedenhoek schoot. V.V. Avereest was zeer gevaarlijk in de 

omschakeling en had de beste kansen, maar Tim Hoogenkamp redde een paar keer goed. 

De tweede helft was een waar spektakel. Van goed voetbal was geen sprake, maar het publiek kon 

genieten van vele kansen over en weer. Saake Malenstein’s schot wordt net op tijd geblokt en Avereest 

schiet een paar keer net over het doel. Tim Hoogenkamp redde een paar keer fabuleus. In de 69e 

minuut nam Nick Holsappel een prima strakke corner en Lars Gruben kopte de 1-2 fraai binnen. In de 

77e minuut kregen de aanvallers van V.V. Avereest veel te veel ruimte en Jurgen Visscher weet 

hiermee wel raad. Hij schiet de bal van dichtbij nog via Tim Hoogenkamp binnen en tekent de 2-2 aan. 

Hierna schiet Avereest de bal nog een keer net voorlangs en is het Wouter Tabbers die 3 gevaarlijke 

schoten op het doel afvuurt in een tijdsbestek van 5 minuten, maar zijn schoten gaan net voorlangs of 

worden nog net aangeraakt. 

Een terechte uitslag voor een matig spelend S.V. Nieuwleusen in een wedstrijd waar de vleugels te 

weinig gebruikt werden, het veld te lang werd gehouden en te weinig duels gewonnen werden. 

Zaterdag 5 oktober speelt S.V. Nieuwleusen thuis op het Klaverblad tegen Fit Boys uit Beilen. 

 



 
  



 

S.V. Nieuwleusen behoudt ongeslagen status (door SVN) 

Na drie wedstrijden in de competitie is S.V. Nieuwleusen nog steeds ongeslagen. Zaterdag werd met 

2-1 gewonnen van Fit Boys uit Beilen. Na drie wedstrijden bezet de ploeg van Jeroen Elzinga nu de 

derde plaats achter koplopers Achilles 94 en CSVC. 

De wedstrijd in Nieuwleusen begint zaterdag met een minuut stilte vanwege het overlijden van een 

jeugdspeler van Fit Boys. 

In de beginopstelling van de Nieuwleusenaren zijn enkele wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd 

tegen Avereest. Leon de Raad is vanwege een blessure niet beschikbaar, hierdoor schuift Bas 

Evenboer, multifunctioneel inzetbaar, twee linies naar achteren en speelt als linksback. Reinier 

Meijerink speelt hierdoor in de spits en Thomas Huzen completeert het middenveld. 

Vanaf het eerste fluitsignaal is wel duidelijk dat de gasten uit Beilen vooral naar Nieuwleusen zijn 

gekomen om niet te verliezen. De ploeg trekt zich terug op eigen helft en laat Nieuwleusen vooral aan 

de bal. Nieuwleusen krijgt via onder meer Reinier Meijerink, Saake Malenstein en Roy Bollemaat een 

aantal mogelijkheden, maar weet deze niet om te zetten in doelpunten. Aan de andere kant is Fit Boys 

ook aantal keer gevaarlijk vanuit de counter. Zeker wanneer de eigenzinnig fluitende scheidsrechter 

zijn assistent Ronny Klosse negeert, is het gelukkig de attent keepende Tim Hoogenkamp, die zijn 

doel schoon houdt. 

In de 40e minuut is het dan toch Nieuwleusen dat de score opent. Via de linkerkant komt Saake goed 

door, hij legt de bal terug buiten de ‘zestien’. Stijn Theunissen haalt verwoestend uit met zijn linker en 

de bal verdwijnt onhoudbaar in de bovenhoek. 

https://youtu.be/8DgUS9v_ReY 

Vlak voor rust is het Wouter Tabbers met de mogelijkheid voor de 2-0, maar de keeper van Fit Boys 

redt. Net na de rust wordt de 2-0 gemaakt door Bas Evenboer. Vanuit een hoekschop belandt de bal 

voor zijn voeten, hij brengt de bal onder controle en schiet beheerst binnen. 

In de tweede helft is het spelbeeld vergelijkbaar met de eerste helft. De formatie uit Beilen probeert 

iets meer de aanval te zoeken, maar S.V. Nieuwleusen blijft de bovenliggende partij. De jonge Thomas 

Koobs is de vervanger van Thomas Huzen. De A-junior speelt onbevangen en zorgt met regelmaat 

voor dreiging in het vijandelijke strafschopgebied. Eén van zijn doelpogingen eindigt op de paal, zodat 

zijn officiële debuut helaas niet opgeluisterd wordt met een doelpunt. 

  

https://youtu.be/8DgUS9v_ReY


 

Met nog een half uur te spelen komt Fit Boys terug in de wedstrijd. Vanuit een hoekschop brengt 

Mark Seubring de 2-1 op het scorebord. Deze stand betekent een spannend slot van de wedstrijd waar 

Nieuwleusen probeert afstand te nemen, maar alert moet blijven om de gelijkmaker te voorkomen. Na 

ruim negentig minuten fluit de scheidsrechter voor het eind van de wedstrijd kan de ploeg van trainer 

Elzinga drie verdiende, maar toch nog zwaarbevochten punten bijschrijven. 

Zaterdag 5 oktober speelt S.V. Nieuwleusen wederom thuis, dan komt hekkensluiter SVN’69 uit 

Nijeveen op bezoek. De wedstrijd begint om 14.30 uur. 

 

 

FIT Boys beleeft moeilijke middag in Nieuwleusen (door Fit Boys) 

 
De stilte op sportpark Het Klaverblad in Nieuwleusen rond 14:30 uur was intens en indrukwekkend en 

uit respect voor het overlijden van Bart Janssens. Het maakte de nodige emoties los, met name bij de 

spelers die trainer en/of leider van Bart zijn geweest. Complimenten gaan uit naar sv Nieuwleusen en 

scheidsrechter Van Leeuwen die met de situatie uiterst respectvol en begripvol omgingen. Dank 

daarvoor! Maar daarna moest de knop om voor FIT Boys in de wedstrijd uit tegen Nieuwleusen. 

Wederom speelde de Auto Beilen-/DS Reclame-/Autoschade Bazuin-equipe met een ijzersterke 

discipline en maakte het Nieuwleusen ook best lastig. In tegenstelling tot de wedstrijd vorige week 

tegen Hoogeveen voetbalde FIT Boys bij vlagen ook meer vooruit en dat leverde ook mogelijkheden 

en één grote kans op. In de 37e minuut werd Mark Seubring prima de diepte in gestuurd en ondanks 

het vlagsignaal liet de prima leidende scheidsrechter Van Leeuwen doorgaan. Mark kwam oog in oog 

met de Nieuwleusen-keeper en probeerde de bal door de benen van de keeper in het doel te plaatsen. 

Het schot smoorde en deze 100% kans was verkeken. 2 minuten later werd een afgeslagen corner net 

buiten de zestien op de pantoffel genomen. Via de kuit van een FIT Boys-speler verdween de bal 

precies in de bovenhoek en kwam Nieuwleusen op 1 – 0 (Stijn Teunissen). Dat was ook de ruststand. 

De 2e helft was nog maar kort begonnen toen sv Nieuwleusen een corner kreeg. De bal kwam voor het 

doel en bleef hangen rond de penaltystip. Ondanks diverse blauw-wit-hemden rondom de bal werd 

deze niet weggewerkt en kon na wat kappen en draaien van Bas Evenboer de bal in de verre hoek 

worden geplaatst (2 – 0). Een domper voor FIT Boys, maar de ploeg bleef vasthouden aan de gekozen 

tactiek. Naarmate de 1e helft vorderde kwam het accent ook iets meer voorwaarts te liggen en af en toe 

kon FIT Boys Nieuwleusen ook onder druk zetten. De spelhervattingen aan FIT Boys-zijde hielden 

deze middag niet over en zo ook rond de 67e minuut een corner, die laag bij de eerste paal terecht 

kwam. Toch wist spits Mark Seubring zijn voet tegen de bal te krijgen en de bal verdween hoog in het 

doel (2 – 1). Vanaf dat moment nam FIT Boys iets meer risico en dat betekende ook kansen voor 

Nieuwleusen, maar zoals elke week stond sluitpost Peterjan Oosting weer ijzersterk te keepen en leek 

in die fase niet te passeren. Aan de andere kant kreeg FIT Boys mogelijkheden tot scoren, maar vaak 

werd of de verkeerde keuze gemaakt of te lang getwijfeld met afdrukken. De ultieme kans op de 

gelijkmaker kwam in de slotseconden van de wedstrijd. Een voorzet kwam bij de tweede paal bij de 

mee opgekomen voorstopper Nick Middelbos. Nick staat er, na een seizoen blessureleed en een stroef 

begin van het seizoen, nadrukkelijk en speelde de Nieuwleusen-spits behoorlijk uit de wedstrijd. Nick 

kwam een teenlengte te kort, raakte de bal wel maar deze verdween langs de verkeerde kant van de 

paal. Kort daarna floot scheidsrechter Van Leeuwen deze wedstrijd ook de boeken in. Andermaal zette 

FIT Boys een hele goede teamprestatie neer, maar dat leverde voor de 2e week achtereen geen punten 

op. 

 



 

S.V. Nieuwleusen zet zegereeks voort (door SVN) 

 
Op het druilerige sportpark ‘t Klaverblad speelde het eerste van S.V. Nieuwleusen zaterdag hun vierde 

competitiewedstrijd tegen SVN’69 uit Nijeveen. Om bij te blijven bij de bovensten was een 

overwinning noodzakelijk tegen het nog puntloze SVN ’69. De gastheren uit Nijeveen hadden de pech 

echter om deze competitie te startten tegen de ploegen die normaal gesproken bovenin mee gaan 

draaien in deze 3e klasse D. 

Bij de ploeg van trainer Jeroen Elzinga begon Steven Visscher op het middenveld terwijl daardoor 

Reinier Meijerink opschoof in het basisteam en de aanval completeerde naast Wouter Tabbers. 

SVN’69 kwam toch nog enigszins verassend uit de startblokken en dat leverde een kans op voor Niels 

Vriend. Na een kwartier nam S.V. Nieuwleusen het heft in handen en liet men zien dat de ploeg uit 

Nieuwleusen duidelijk een maatje te groot was voor SVN’69. Reinier Meijerink opende dan ook na 17 

minuten de score op voortreffelijk aangeven van Wouter Tabbers. SVN’69 probeerde nog wel het tij te 

keren o.l.v. good old Anton Bijker maar ook hij kon niet verhinderen dat in de 38e minuut Ruben 

Brinkman genadeloos uithaalde en de 2-0 binnen schoot. Doelverdediger Klaas Schra van de gasten 

kon zich naar hartenlust uitleven op schoten van Saake Malestein en Wouter Tabbers maar was toch 

ook kansloos als Bas Evenboer, net voor rust,  kiezelhard inkopte na een prima voorzet van Saake. In 

de tweede helft controleerde S.V. Nieuwleusen prima de wedstrijd met af en toe heel frivool en 

aantrekkelijk voetbal. Het enige dat eigenlijk ontbrak was de afwerking. Mooi voor de ploeg (en 

natuurlijk voor hemzelf) was dat Tom Vasse na blessureleed zijn competitiedebuut kon maken. 

Zodoende raakt de ziekenboeg steeds leger en de concurrentie steeds groter wat alleen maar een luxe 

probleem kan gaan opleveren voor de technische staf. Het was uiteindelijk aanvoerder Reinier 

Meijerink die na een individuele actie de 4-0 eindstand liet aantekenen. Ondanks de trieste 

weersomstandigheden kon de S.V. Nieuwleusen aanhang hierna toch positief en enthousiast het 

clubhuis bezoeken voor een gezellige derde helft. Volgende week wacht om 15.15 uur de uitwedstrijd 

tegen Hardenberg ’85. De pupillen van de week waren twee meiden van MO13-1 namelijk Iris 

Middelveld en Naomi Goos die zich het verdiende bakje patat lekker lieten smaken. 

 

 

 

 



 

 

Nieuwe borden “Hogerop met eigen Talent” 

Al enkele jaren hing er achter het doel van ons 

hoofdveld aan de parkeerplaatskant een prachtig 

winddoek met de tekst: “Hogerop met eigen 

Talent”. 

Maar dit doek ging na vele reparaties de 

vuilnisbak in. Hierdoor moesten wij op zoek naar 

iets nieuws. Een bord van 25 meter zou vast 

langer meegaan was onze conclusie. 

Met dank aan Erik Fieten van ALVASI en  Klaas Kooiker van KLAAS FOSFAAT  hangen er nu een 

prachtig bord dat aan beide zijden bedrukt is. 

Effeweg.nl verlengt sponsoring S.V. Nieuwleusen 2 

Zaterdag 12 oktober heeft Bas Schoemaker van Effeweg.nl nieuwe shirts aangeboden aan het tweede 

team van S.V. Nieuwleusen. Het talentvolle 2e team bedankt Bas en Effeweg.nl. Dit bedrijf is al jaren 

(kleding)sponsor van onze vereniging. S.V. Nieuwleusen bedankt Effeweg.nl hartelijk voor de 

sponsoring. 

 

  

https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2019/10/fOTO-2.0-1.jpg


S.V. Nieuwleusen op trainingskamp naar Lloret de Mar 

S.V. Nieuwleusen gaat opnieuw met vier van haar selectieteams op trainingskamp naar Spanje. Het 

eerste en tweede elftal, Vrouwen 1 en de JO19-1 selectie verblijven van donderdag 20 februari tot en 

met zondag 23 februari 2020 in Lloret de Mar. 

 

Waar bij het succesvolle trainingskamp in 2016, dat eveneens in Spanje werd belegd, nog werd 

gekozen voor een lange busreis, is dit keer gekozen om te vliegen. Via de luchthavens van Eindhoven 

en Barcelona reist de club met ca. 100 van haar leden af naar de Catalaanse stad aan de Costa Brava. 

De Nieuwleusenaren verblijven in hotel Samba, met een trainingsaccomodatie en het strand in de 

nabije omgeving. Er wordt nog gewerkt aan een sportieve invulling van het trainingskamp, maar naast 

trainingen en mogelijk een oefenwedstrijd zal er in ieder geval ook een bezoek worden gebracht aan 

voetbalhoofdstad Barcelona. 

De reis en het verblijf worden mede mogelijk gemaakt door sponsoren Vechtdal Bouw, Aluvo, De 

Sprong, Installatiebedrijf Heide en Gebo Tours. Ook vanuit de Bedrijvenclub van S.V. Nieuwleusen 

en de Club van 100 kan men rekenen op een bijdrage. Daarnaast betalen de spelers ook zelf een deel. 

  

https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2019/10/vlag-Spanje.jpg
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Mooie overwinning S.V. Nieuwleusen in Hardenberg (door SVN) 
 

S.V. Nieuwleusen boekte zaterdag 19 oktober jl., uit bij Hardenberg’85, een regelmatige overwinning. 

Dit ondanks een slordige fase in de eerste helft. Toch was het met rust al 0-2 door doelpunten van Bas 

Evenboer en Ruben Brinkman. Lars Gruben tekende halverwege de tweede helft de 0-3 aan. Hierdoor 

blijven de oranjehemden favoriet Achilles 1894 op de hielen zitten. 

S.V. Nieuwleusen startte met Tom Vasse voor Steven Visscher. Voor de rest had trainer Jeroen 

Elzinga zijn team ongewijzigd gelaten. De opdracht was duidelijk: direct druk zetten op de 

achterhoede van Hardenberg’85. Het eerste kwartier was S.V. Nieuwleusen dan ook de betere ploeg. 

Na een actie van Tom Vasse kreeg rechtsback Stijn Theunissen een opgelegde kans. Maar helaas liet 

hij de vele meegereisde supporters nog niet juichen. Hierna brak een slordige periode van S.V. 

Nieuwleusen aan. Simpel balverlies terwijl een makkelijke manier van het aanspelen mogelijk was. 

Geen overzicht en te druk en te veel lopen met de bal was het gevolg. Na een half uur spelen krijgt 

Hardenberg’85 enkele kansen, maar doelman Tim Hoogenkamp houdt zijn doel schoon. Reinier 

Meijerink laat nog een mooie kans onbenut. In de 33e minuut scoort Bas Evenboer de 0-1. Na een 

corner van Hardenberg’85 zoekt S.V. Nieuwleusen direct de aanval. Ruben Brinkman schiet op het 

doel, de doelman stompt de bal voor de voeten van Bas, die deze kans koelbloedig afrond. Nog geen 

minuut later scoort Ruben Brinkman zelf de 0-2 na een aanval over links en een mooie voorzet van 

Tom Vasse. Daarna laten Lars Gruben en Saake Malestein prachtige kansen op een hogere score 

liggen. 

Na de rust probeert Hardenberg’85 de wedstrijd naar zich toe te trekken. Wat de thuisploeg niets 

oplevert want S.V. Nieuwleusen blijft de betere ploeg. Wederom krijgt de uitploeg de betere kansen. 

Alleen Lars Gruben weet nog te scoren. De jonge Thomas Koobs komt voor Tom Vasse en met een 

paar leuke acties krijgt hij de supporters op de banken. De ook ingevallen Wouter Tabbers en Steven 

Visscher krijgen beiden in hun eerste actie de mogelijkheid het net te laten bollen, wat helaas niet lukt. 

Roy Bollemaat kopt nog over. Hardenberg’85 kan daar met een enkele counters weinig tegenover 

zetten. Al met al een meer dan verdiende overwinning voor de fit ogende ploeg van hoofdtrainer 

Jeroen Elzinga en zijn kaderleden. 

Na negentig minuten fluit scheidsrechter J.Klein Ganseij voor het eindsignaal. In deze sportieve 

wedstrijd kon hij de kaarten op zak houden. 

Volgende week zaterdag 26 oktober speelt S.V. Nieuwleusen om 14.30 uur thuis tegen SCD’83 uit 

Dedemsvaart. Een altijd lastige tegenstander voor S.V. Nieuwleusen. 

Vooraf houdt hoofdtrainer Jeroen Elzinga om 13.30 uur een extra wedstrijdbespreking voor leden van 

de Supportersvereniging en Club van 100. 

  



Nieuwleusen wint overtuigend van Hardenberg'85 (Door De Stentor) 

 

De formatie van de jonge trainer Jeroen Elzinga, Nieuwleusen, won vanmiddag op sportpark 

Baalderveld met 0-3 van Hardenberg’85 en daar was niks op aan te merken. 

Marco Hollak trainer van de thuisclub was daar heel duidelijk over. ,, Verdiend verloren van een 

betere tegenstander. Nieuwleusen is gewoon verder dan wij en ook volwassener. Wij hebben het 

redelijk goed gedaan, alleen missen we een afmaker”. 

Rick Broek was geblesseerd en die misten ze bij de thuisclub. Bij Nieuwleusen was Tom Vasse weer 

fit en dat betaalde zich na vier minuten al bijna uit. Slim weggelopen, prima voorzet, alleen kreeg Stijn 

Teunissen de bal voor zijn linker en daar kan de rechtsback alleen maar op leunen. Een slap rolletje 

was het gevolg. 

Na een dik half uur deed Bas Evenboer een tikkie terug, alleen schoot Roy Meijerink recht op de 

vuisten van Tim Hoogenkamp. Niet veel later was dezelfde Evenboer heel attent toen de bal 

terugkwam van Ramon Tijs en hij zette de 0-1 op het bord. Nog geen minuut later was het 0-2 toen 

Ruben Brinkman geen strobreed in de weg werd gelegd vanaf randje zestien en hard raakt schoot. 

Na een uur was de wedstrijd gespeeld. Stijn Teunissen gaf de bal met rechts prima mee aan Lars 

Gruben. De bal vloog in de lange hoek binnen voor 0-3. 

Nieuwleusen speelde daarna de wedstrijd simpel uit, terwijl Hardenberg’85 het wel probeerde maar 

geen deuk in het bekende pakje boter trapte. Nieuwleusen blijft ongeslagen en staat op een mooie 

tweede plek. 



 
  



 

Moeizame overwinning S.V. Nieuwleusen (door SVN) 

 
De thuiswedstrijd tegen SCD ’83 uit Dedemsvaart werd door S.V. Nieuwleusen moeizaam gewonnen 

met 2-1. Voorafgaand aan de wedstrijd werd Ruben Brinkman in het zonnetje gezet. De 28-jarige 

middenvelder werd gehuldigd voor zijn 150e wedstrijd in het eerste elftal van S.V. Nieuwleusen. 

Na een aftastend begin was de eerste kans van de wedstrijd voor S.V. Nieuwleusen na tien minuten 

spelen. Uit een aanval over rechts werd de bal maar net voorlangs het doel geschoten. De vrij harde 

wind had er bijna voor gezorgd dat SCD ’83 enkele minuten later op voorsprong zou komen. De 

indraaiende hoekschop eindigde, geholpen door de wind, op de lat. In het verdere verloop van de 

eerste helft had S.V. Nieuwleusen de beste kansen om de score te openen. Tom Vasse kwam 

plotseling helemaal vrij te staan op links. Zijn mislukte schot ging echter ver naast. Op slag van rust 

kreeg S.V. Nieuwleusen een vrije trap te nemen ver buiten de 16 meterlijn. Het harde schot van Ruben 

Brinkman werd prima onschadelijk gemaakt door doelman Robert Withaar. Veel toeschouwers waren 

al op weg naar de koffie toen SCD ’83 in blessuretijd onverwacht op voorsprong kwam. Hiervoor was 

wel de hulp van doelman Tim Hoogenkamp nodig. Zijn slechte uittrap werd onderschept door een 

speler van SCD ’83 en uit de daaropvolgende scrimage voor het doel wist Melvin Hulleman te scoren 

(0-1). 

De tweede helft werd gekenmerkt door een aanvallend S.V. Nieuwleusen en SCD ’83 dat koste wat 

het kost de voorsprong wilde verdedigen. Dit lukte SCD ’83 aardig, want S.V. Nieuwleusen had grote 

moeite om tot een fatsoenlijke aanval te komen. Verder dan weer een hard schot van Ruben Brinkman 

uit een vrije trap dat met moeite werd gestopt door Robert Withaar kwam het voorlopig niet. Totdat 

een kwartier voor tijd de onmiskenbare klasse van Reinier Meijerink zorgde voor de 

aansluitingstreffer. Hij omspeelde op fraaie wijze zijn directe tegenstander en schoot beheerst in (1-1). 

S.V. Nieuwleusen bleef de aanval zoeken en kreeg loon naar werken nadat een fraaie steekpass van 

Tom Vasse op Reinier Meijerink leidde tot de verdiende voorsprong (2-1). SCD ’83 verliet de 

verdedigende stellingen maar was niet in staat om in de resterende minuten echt gevaar te stichten. De 

voor Tom Vasse ingevallen Nick Holsappel kreeg kort voor het einde van de wedstrijd nog een kans 

om de voorsprong te vergroten. Hij werd door Wouter Tabbers vanaf de achterlijn op maat bediend, 

maar wist de geboden kans niet te benutten. 



SCD’83 bijna tot winst (door SCD) 

SCD’83 leek op het sportpark ’t Klaverblad tegen Nieuwleusen voor een stunt te zorgen. 

Tot ruim een kwartier voor het einde stond de ploeg van trainer Tempelman tegen de nummer twee op 

een 0 – 1 voorsprong. Uiteindelijk zorgde aanvoerder Reinier Meijerink met twee treffer dat winst in 

Nieuwleusen bleef. 

Het sterkere Nieuwleusen kende de nodige kopzorgen met de tactische uitvoering dat het SCD’83 

trainersduo had bedacht voor hun ploeg. Met een dubbele verdedigingslinie werden de normaal snelle 

aanvallen van Nieuwleusen geremd of onschadelijk gemaakt. Af en toe slipte er een balletje tussen de 

SCD’83 verdediging door en na 8 minuten leek Lars Grubben dan ook te gaan scoren maar zijn 

kopstoot ging voor het SCD doel langs en ook een de combinatie tussen Bas Evenboer en Tom Vasse 

liep op niets uit. Na ongeveer een kwartier kroop SCD’83 meer en meer uit hun schulp. De jonge Aron 

Drent die uitstekend speelde in de basis had pech met zijn corner, via de vuisten van doelman Tim 

Hoogenkamp stuiterde de bal via onderkant lat het veld weer in en een minuut later knalde hij maar 

rakelings over. De wedstrijd golfde op en neer met de nodige kansen aan beide zijden om de score te 

openen. Tom Vasse kreeg een uitstekende mogelijkheid om zijn ploeg op voorsprong te schieten via 

de binnenkant voet van de uitkomende doelman Withaar schoot hij de bal naast, en Ruben Brinkman 

die vooraf gaande van de wedstrijd in het zonnetje werd gezet vanwege zijn 250ste wedstrijd schoot de 

vrije trap van Reinier Meijerink net naast het SCD-doel. In de extra tijd die scheidsrechter Robèrt 

Hoornstra bijtelde leek Nieuwleusen op voorsprong te komen maar met een katachtige reactie tikte 

doelman Withaar de vrijetrap van Ruben Brinkman uit de kruising. Niemand had het direct verwacht 

maar SCD’83 ging met voorsprong alsnog de rust in. Doelman Hoogenkamp schoot een balletje 

achteloos in de voeten van Mathijs Schumacher die Erik Wencker vond zijn schot werd in de eerste 

instantie nog gekeerd door de sluitpost maar deed dit precies voor de voeten van Melvin Hulleman die 

de 0 – 1 langs de goalie binnen knalde. In de tweede helft bleef Nieuwleusen aandringen maar ook nu 

pareerden SCD’83 deze op voortreffelijke wijze. In de 66e minuut leek de thuisploeg te gaan scoren 

maar nu ook pakte doelman Withaar zij het in 2e instantie de vrijetrap van Ruben Brinkman. In de 74e 

minuut was het dan toch Nieuwleusen die een gaatje in de hechte SCD’83 verdediging vonden, Ruben 

Meijerink speelde zich rond de 16 vrij en op zijn knal hat Withaar geen antwoord 1 – 1. En 10 minuten 

later (84) kwamen oranjehemden toch nog op voorsprong Tom Vasse vond Ruben Meijerink die 

koelbloedig af tikte voor Nieuwleusen 2 - 1. SCD’83 probeerde het nog wel om een puntje mee te 

pikken maar Nieuwleusen speelde de wedstrijd koelbloedig uit. In de slotminuut kreeg de thuisploeg 

bijna meer dan waar het recht op had maar Nick Holsappel kwam alleen voor doelman Withaar niet tot 

scoren. 

 

  



Ruben Brinkman 150 wedstrijden in 1e elftal S.V. Nieuwleusen 

Zaterdag 26 oktober in de wedstrijd tegen SCD’83 

speelde Ruben Brinkman zijn 150e competitiewedstrijd 

in de hoofdmacht van S.V. Nieuwleusen. Zijn 1e 

wedstrijd was in het seizoen 2011-2012 toen hij inviel in 

de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen O.Z.C. In het 

seizoen 2012-2013 viel Ruben  3 keer in. Zijn eerste 

officiële wedstrijd in de basis was op 7-9-2013 uit tegen 

Bergentheim. Een week later scoorde hij de 1-0 tegen 

HTC. In zijn debuutseizoen scoorde hij 4 keer en stond 

hij 14 keer in de basis. In totaal scoorde Ruben 16 keer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.V. Nieuwleusen werkt aan gezonder clubhuis 

S.V. Nieuwleusen heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de 

gezonde leefstijl van onze leden en bezoekers. We vinden een gezond voedingsaanbod en een gezonde 

uitstraling belangrijk voor ons clubhuis. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere 

Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de 

makkelijke keuze. S.V. Nieuwleusen werkt structureel aan een gezonder clubhuis, dit doen wij o.a. 

door jaarlijks de kantinescan uit te voeren. 

Volgende week zaterdag 9 november wordt er een definitieve scan uit gevoerd door TEAM 

FIT(http://www.teamfit.nl) of wij voldoen aan de voorwaarden van een gezond clubhuis! 

Een gezond clubhuis houd in dat je naast de producten die aangeboden worden ook in iedere 

productgroep een betere (gezondere) keuze aanbied. Aan deze criteria voldoen wij nu als clubhuis. 

Hiernaast bieden wij al gratis fruit en smaakwater aan in ons clubhuis. 

  

http://kantine.voedingscentrum.nl/nl/wat-en-waarom/wat-is-een-gezonde-kantine.aspx
http://kantine.voedingscentrum.nl/nl/wat-en-waarom/wat-is-een-gezonde-kantine.aspx
http://www.teamfit.nl/
https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2019/10/Ruben-met-Ernst-en-Dinant.png


 

 

 

https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2019/10/IMG-20191028-WA0008.jpg
https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2019/10/Jan-mensenlinq.jpg


 

S.V. Nieuwleusen strijdend ten onder bij Achilles (door SVN) 

 
Zaterdag 2 november werd de belangrijke uitwedstrijd tegen Achilles 1894 uit Assen met 2-0 verloren. 

Na een moeizame eerste helft maar een goede tweede moest S.V. Nieuwleusen toch het hoofd buigen 

voor de koploper uit Assen. 

Na een zeer indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan het overlijden van Jan Pasman, werd 

er om 15.00 uur afgetrapt op Sportpark Marsdijk in Assen. 

Het strijdplan werd snel duidelijk. Compact spelen en Achilles het spel laten maken. Dit strijdplan kon 

eigenlijk na 2 minuten al in de prullenbak. Achilles had het net al gevonden. De vooraf gevreesde spits 

van Achilles Dzenan Sarkinovic loopt direct al een voorzet binnen. 

Na nog een gevaarlijke actie van dezelfde spits gelooft Achilles het wel even en laat S.V. Nieuwleusen 

wat van de schrik bekomen. Maar S.V. Nieuwleusen heeft moeite met voetballen in de eerste helft. 

Het is druk op het middenveld waardoor vaak direct de lange bal gehanteerd werd. Na een minuut of 

25 kwamen er de eerste kansjes voor S.V. Nieuwleusen. Na een mooie aanval werd een doelpunt van 

Reinier afgekeurd wegens buitenspel. Erg jammer. 

Na een halfuur spelen moet Bas Evenboer helaas het veld verlaten wegens een hamstringblessure. 

Hopelijk valt het mee. Marc Hoogenkamp is zijn vervanger en gaat linksback spelen. Leon de Raad 

gaat centraal spelen op de plek van Bas. 

Een paar minuten later lijkt Achilles de wedstrijd op slot te kunnen gooien. De terecht gegeven 

strafschop wordt echter gestopt door Tim Hoogenkamp. S.V. Nieuwleusen houdt hoop maar zal in de 

tweede helft wel uit een ander vaatje moeten gaan tappen om tot een goed resultaat te komen. 

S.V. Nieuwleusen begint vol goede moed aan de tweede helft. Er wordt verder naar voren gevoetbald 

wat het spel ten goede komt. S.V. Nieuwleusen komt steeds beter in de wedstrijd en de kansjes 

beginnen te komen. Het blijft moeilijk om gevaarlijk in het strafschopgebied van Achilles te worden 

waardoor echte grote kansen uitblijven. Het blijft uitkijken voor de tegenstoten van Achilles. Het is 

een goede ploeg die vanuit het niets ineens makkelijk combineert en gevaarlijk wordt. Zij creëren de 

nodige kansjes en vlak voor tijd is het raak voor Achilles, 2-0. Na een tweede helft vol strijd met hoop 

op de gelijkmaker, blijven de punten toch in Assen. 



Achilles 1894 voorbij Nieuwleusen (door Achilles / RTV Drenthe) 

ASSEN – Achilles 1894 heeft de topper tegen Nieuwleusen met 2-0 gewonnen. Daardoor zijn de 

Assenaren de enige ongeslagen ploeg in de 3e klasse D. 

door René Posthuma 

Achilles 1894 heeft de volle buit uit zeven wedstrijden, 21 punten. Hoogeveen staat nu tweede op drie 

punten van de koploper. De thuisploeg begon overrompelend aan de wedstrijd. Binnen een minuut 

verzuimde de ploeg van trainer Harold Wekema te scoren, maar deed dat nog geen twee minuten later 

wel. Dzenan Sarkinovic bracht met zijn zesde treffer van het seizoen, de Assenaren op een 1-0 

voorsprong. 

Vijf minuten later was het weer Sarkinovic die bijna de 2-0 maakte, maar zijn afstandsschot ging 

rakelings naast. In een matige eerste helft verzuimde Sarkinovic zijn score te verdubbelen. De spits 

mocht, een terecht gegeven strafschop, nemen, maar schoot de bal te slap in en kon doelman 

Hoogenkamp de penalty keren. Voor rust werd er niet meer gescoord. In de tweede helft gaven de 

gasten meer tegenstand en werd Achilles slordig. De thuisclub maakte veel fouten en de gasten werden 

een paar keer gevaarlijk. 

Terwijl het wachten was op de gelijkmaker, sloegen de Assenaren hard toe. Wouter van der Molen 

besliste vier minuten voor tijd de wedstrijd door de 2-0 binnen te tikken. En dus blijft Achilles 1894 

ongeslagen en heeft het nog geen punt verloren. 

Bron: RTV Drenthe. 

  



 

Pijnlijke nederlaag S.V. Nieuwleusen tegen ZZVV (door SVN) 

 
Zaterdag 9 november speelde S.V. Nieuwleusen in Zuidwolde tegen ZZVV. Er werd met 2-0 verloren. 

S.V. Nieuwleusen begon uitstekend aan de wedstrijd. In de 4e minuut kreeg Lars Gruben een goed 

kans, maar zijn schot ging net naast. Enkele minuten daarna weer een mooie aanval en op aangeven 

van Reinier Meijerink schoot Tom Vasse rakelings voorlangs. In de 10e minuut kwam Tom Vasse 

weer alleen voor de keeper, maar nu lag keeper Verburg in de weg. Achteraf gezien waren dit de beste 

10 minuten van de oranjehemden, het missen van deze drie 100% kansen bleken dure missers. 

Het spel van de Nieuwleusenaren werd steeds minder en ZZVV kwam iets beter in de wedstrijd. 

Kansen kreeg de thuisclub echter niet, maar ook voor de gasten viel er ook geen kans meer te noteren. 

In de 33e minuut probeerde Saake Malestein het met een goed schot vanaf de 16 meter, maar Verburg 

redde met de vuisten. Een minuut later was het raak voor de thuisclub. Stefan van Veen ging onder een 

voorzet door en de bal werd panklaar gelegd voor Joël Huiskes die geheel vrij de bal makkelijk in het 

doel kon schieten. Het was het eerst schot op de goal van ZZVV maar wel direct raak. S.V. 

Nieuwleusen probeerde natuurlijk nog voor de rust op gelijke hoogte te komen maar veel verder dan 

een schot van Reinier Meijerink kwam het niet. 

Na de rust probeerde S.V. Nieuwleusen orde op zaken te stellen, maar al na 5 minuten ging het weer 

mis. Een vrije trap van ZZVV, helemaal van eigen helft, werd verkeerd beoordeeld door de 

verdediging waardoor Jovanni van Dijk de bal langs keeper Tim Hoogenkamp kon schuiven. De 

tweede kans van ZZVV dus ook raak. Veel te gehaast probeerde S.V. Nieuwleusen het doel te zoeken 

en het is het allemaal net niet deze middag. We moeten tot de 62e minuut wachten totdat er weer een 

kans komt. Roy Bollemaat kopt een vrij trap richting de hoek meer keeper Verburg wist er nog net een 

hand achter te krijgen. Tien minuten later mistte Roy een hele grote kans, de bal werd door Tom 

Vasse, op de 5 meter panklaar gelegd, maar hij schoot naast. Dit was dan zo’n middag dat niets lukte 

en de bal er niet in wilde. 

A.s. donderdag 14 november om 20.00 uur. speelt S.V. Nieuwleusen een oefenwedstrijd met 2 

gemengde teams van het 1e elftal en JO19-1. Zaterdag 16 november is er een inhaalprogramma en op 

zaterdag 23 november speelt S.V. Nieuwleusen om 14.30 uur thuis tegen S.C. Lutten. 

  



ZZVV boekt knappe zege op Nieuwleusen (door ZZVV) 
 

ZUIDWOLDE – ZZVV heeft een knappe 2-0 overwinning geboekt op SV Nieuwleusen. In 

tegenstelling tot de vorige weken was de ploeg uit Zuidwolde scherp bij de eerste kansen die het kreeg 

en voetbalde het ditmaal de wedstrijd knap uit. 

In de eerste tien minuten leek het er nog niet op dat ZZVV aan het langste eind zou trekken. De gasten 

begonnen onder aanvoering van spelmaker Tom Vasse furieus aan de wedstrijd en kregen binnen tien 

minuten drie goede kansen om op voorsprong te komen maar Jelle Verburg werd niet gepasseerd. Na 

die openingsfase kwam ZZVV iets beter in het spel en waagde het in de persoon van Matthijs 

Capellen een aardige poging. 

Met nog een kwartiertje te gaan in de eerste helft pareerde Verburg een pegel van Saake Malestein en 

een paar minuten later volgde het laatste wapenfeit voor rust. Een heerlijke lange bal richting de 

zestien van Nieuwleusen viel over de verdediger en werd knap aangenomen door Capellen. Hij legde 

de bal weer goed breed op Huiskes die geen problemen kende met de afronding. 

Met twee verse krachten in de ploeg bij ZZVV en een iets andere strijdwijze pakte de ploeg het 

initatief en kreeg het kansen. Invaller Van Dijk probeerde het al in de eerste minuut. Zijn poging werd 

makkelijk gepakt maar bij zijn tweede kans was de aanvaller dodelijk. Een fantastische vrije bal van 

Capellen, ver op eigen helft, was precies op maat waarna Van Dijk zijn man makkelijk afhield en 

diagonaal raak schoot. 

Nieuwleusen zette aan en kreeg halverwege de tweede helft twee kansen op de aansluitingstreffer. 

Eerst redde Verburg knap op een kopbal van verdediger Roy Bollemaat en even later wist Bollemaat 

wederom geen doel te treffer met een inzet van een meter of acht. Daarna gaf ZZVV eigenlijk 

nauwelijks meer iets weg ondanks dat de gasten het met man en macht probeerden. Er zat echter altijd 

een verdedigend been tussen in de beslissende fase. 

Aan de overzijde verzuimde ZZVV de wedstrijd in het slot te gooien en nog verder weg te lopen. 

Vooral Van Dijk kreeg de mogelijkheden maar hij kreeg de bal niet meer langs doelman Tim 

Hoogenkamp. Ook in de laatste minuten, met steeds meer ruimte, lukte het ZZVV niet om de de derde 

treffer op het scorebord te zetten. De ingevallen Max Vlasveld was dichtbij en hetzelfde gold voor 

Xander Adema maar gescoord werd er niet meer. 

Door deze overwinning heeft ZZVV zich weer even wat lucht op de ranglijst verschaft. Komende 

zaterdag wacht de bekerwedstrijd in en tegen Steenwijkerwold om 17.0 uur. De week er op start er een 

belangrijke serie in de competitie te beginnen met de thuiswedstrijd tegen Avereest. 

 

  



  

S.V. Nieuwleusen en S.C. Lutten delen de punten (door SVN) 
 

S.V. Nieuwleusen speelde zaterdag 23 november thuis tegen S.C. Lutten. Na een 0-2 achterstand 

kwam de thuisclub nog terug tot een 2-2 gelijkspel. 

Voorafgaand aan de wedstrijd werd er een indrukwekkend eerbetoon gehouden voor erelid Jan 

Pasman, die op 27 oktober jl. overleed. 

In het begin van de wedstrijd was de S.V. Nieuwleuse nog niet bij de les. De verdedigers lieten zich 

gemakkelijk aftroeven en een stuiterbal kon door Fons Veltink over de uitlopende doelman Tim 

Hoogenkamp getikt worden: 0-1. S.V. Nieuwleusen had wel een licht veldoverwicht maar na ruim een 

kwartier spelen greep de verdediging weer niet goed in. Op aangeven van Nick Lamberink ging 

Ronald Kosse alleen op het doel af en schoot hard binnen: 0-2. Hierna werd Wouter Tabbers in het 

veld gebracht voor Stijn Theunissen. De druk op het doel van Lutten werd groter. Een bekeken schot 

van Wouter kon net uit de hoek getikt worden door keeper Lars Mulder. In de 40e minuut was het wel 

raak. Knap of onbedoeld wipte Reinier Meijerink, na goed voorbereidend werk van Wouter Tabbers, 

de bal over de doelman. 

In het begin van de 2e helft kwam S.V. Nieuwleusen goed weg. Een scherpe voorzet ging aan alle en 

iedereen voorbij en verdween naast het doel. De thuisclub deed er een schepje bovenop om de 

gelijkmaker te forceren. Dit lukte in de 70e minuut. Stefan van Veen gaf een uitstekende voorzet en 

Reinier Meijerink kopte bij de 2e paal knap binnen. De oranjehemden probeerden nog om de punten 

thuis te houden maar moest ook oppassen voor de scherpe counters van de gasten. Leon de Raad was 

nog het dichtst bij een doelpunt, maar zijn kopbal ging naast. 

 

 

Sc Lutten en SV Nieuwleusen houden elkaar in evenwicht (door SC Lutten) 
 

Op voorhand is dit een wedstrijd waar altijd wel wat bijzonders gebeurd. Verrassingen uit verleden, 

waar SC Lutten altijd wel iets uit de toverhoed wist te halen. Vooraf was er eerst een indrukwekkend 

afscheid (in memoriam):  Er werd stilgestaan bij het overlijden van erelid Jan Pasman, die op de 

leeftijd van 53 jaar was  overleden. Natuurlijk veel te jong voor deze verenigingsman in hart en nieren 

van de thuisclub SV Nieuwleusen. 

 



Nadat de scheidsrechter het fluitsignaal had gegeven, kwam de eerste verrassing snel boven. Gelijk bij 

de eerste aanval van Lutten brigade was het raak. De bal werd op het middenveld veroverd door prima 

storend werk. Met een splijtende pass door het centrum kwam Fons Veltink oog in oog met de 

doelman, een perfecte lob en zo stond het na twee minuten voetbal: 0-1. In de openingsfase bleef SC 

Lutten zeer gevaarlijk door prima counter voetbal. Het had in de 8e minuut zo maar weer raak kunnen 

zijn. De bal kwam via de vleugel over links bij Nick Weekamp, deze gaf een prima voorzet, maar die 

werd helaas rakelings gemist door Ronald Kosse. De koek was nog niet op, want bij de volgende 

verrassende snelle aanval van Lutten werd er een prachtige steekpass gegeven door Ewout Altena. 

Ronald Kosse wist de pass goed op waarde in te schatten en hij bracht Lutten in de 18e minuut op een 

verrassende 0-2. Nieuwleusen was van slag door deze snelle achterstand, maar kwam geleidelijk beter 

in de wedstrijd, en Lutten moest een stap terug doen, maar bleef op de counter loeren. Nieuwleusen 

vocht zich verbeten naar voren en de kansen kwamen. In de 35e minuut was een gevaarlijk 

afstandsschot  een voorbode.  De oranjehemden kwamen uit het niets op een de aansluitingstreffer. In 

de 40e miuut kwam een verdwaalde voorzet op de hak van de schoen van de spits waarbij doelman 

Lars Mulder naar voren stapte om het doelgebied kleiner te maken: het leer vloog pardoes verrassend 

binnen. 

Een hete 2e helft stonden de zwartwitten te wachten op een koud sportpark. Een energiek  

Nieuwleusen kwam goed uit de startblokken, maar wist zich geen echte doelrijpe kansen te creëren. 

Tot de 16-meter en dan stokte het bij de thuisploeg. Lutten bleef stug verdedigen met af en toe een 

gevaarlijke uitval wat in de 56e minuut zomaar tot een doelpunt had kunnen leiden als Fons Veltink de 

bal iets beter had kunnen controleren. De druk werd echter steeds groter op het Lutten doel en een 

doelpunt kon helaas niet uitblijven. In de 70e minuut kwam een strakke voorzet in het Lutter 

doelgebied en een geweldige kopbal zorgde voor de 2-2. Doelman Mulder was kansloos. Hierna zakte 

de wedstrijd in. Beide teams hadden veel energie verbruikt. De gelijke stand bleef staan op het 

scorebord. Een uitslag waar beide clubs zich wel in konden vinden. 

 

 

S.V. Nieuwleusen tekent hernieuwde overeenkomst met PEC Zwolle 

Zaterdagavond 23 november speelde PEC Zwolle de thuiswedstrijd 

tegen Fortuna Sittard (3-1). Voorafgaand aan dat duel vond in het Event 

Center van Hotel Lumen een bijeenkomst plaats waarbij alle 

convenantclubs van PEC Zwolle de hernieuwde overeenkomst 

ondertekenden. Namens S.V. Nieuwleusen waren Erwin van 

Leussen(voorzitter) en Dinant Bollemaat(voorzitter voetbalzaken) hierbij 

aanwezig. 

Op de foto V.l.N.R. : Henk Brugge(hoofd opleiding PEC Zwolle), Erwin van Leussen(voorzitter S.V. 

Nieuwleusen), Dinant Bollemaat(voorzitter voetbalzaken S.V. Nieuwleusen), Alexander Palland(hoofd 

opleidingen PEC Zwolle). 

De avond stond in het teken van het ondertekenen van de al bestaande maar vernieuwde contracten. 

Tevens vond er een tafelgesprek plaats met technisch manager Mike Willems, commercieel directeur 

Edwin Peterman, hoofden opleidingen Alexander Palland en Henk Brugge én keeperstrainer Diederik 

Boer, die als jonge keeper via huidig convenantclub Flevo Boys 

naar Zwolle kwam en vandaag de dag zijn kennis en kunde 

overbrengt op de keepers van de Voetbalacademie. 

Na afloop van de ondertekening keek het gezelschap hoe PEC 

Zwolle in een bijna uitverkocht MAC3PARK stadion Fortuna 

Sittard met 3-1 versloeg. 
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Indrukwekkend eerbetoon voor overleden erelid Jan Pasman 

Zaterdag 23 november is er voorafgaand aan de wedstrijd S.V. Nieuwleusen – S.C. Lutten een 

indrukwekkend eerbetoon gehouden voor ons overleden erelid Jan Pasman. Zeer veel jeugdleden 

waren in trainingspak gekomen om Jan te gedenken. 

Op 27 oktober verloor S.V. Nieuwleusen met Jan een verenigingsman in hart en nieren, die altijd 

klaar stond voor de club. Om hem te gedenken werd er een In Memoriam voorgedragen, 

afgesloten net een minuut stilte. 

Voorzitter Erwin van Leussen droeg het In Memoriam voor. 

https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2019/11/DSC08941.jpg
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In Memoriam Jan Pasman 

Op zondag 27 oktober 2019 ontvingen wij het droevige nieuws dat Jan Pasman op 53-jarige leeftijd is 

overleden. Jan werd tijdens de open dag van 2019 benoemd tot erelid van S.V. Nieuwleusen. Deze eer 

kwam hem toe, door zijn enorme inzet voor de vereniging. Wat heeft Jan hiervan genoten en wat kreeg hij 

een daverend applaus en wat heeft hij dit gewaardeerd. Een kippenvelmoment om nooit meer te vergeten. 

Jan is begonnen bij S.V. Nieuwleusen als leider van zijn neefjes, samen met zijn broer Evert Jan. Altijd 

betrokken en vol passie, fanatiek in de goede zin van het woord. Hij heeft vele jeugdteams onder zijn 

hoede gehad. De laatste jaren was Jan leider van het vierde elftal, waar zijn beide zoons in voetballen. 

Hoogtepunten zijn de kampioenschappen van het 4e in 2018 en vorig jaar in 2019. De mannen van het 4e 

staan hier nu ook bij ons in de middencirkel. 

Naast leider heeft Jan diverse andere functies gehad binnen de bestuursgroep Voetbal Zaken. Met name op 

het gebied van de jeugd heeft hij veel voor de vereniging gedaan. Jan zat in het hoofdbestuur als 

bestuurslid jeugdzaken, en was hij jeugdcoördinator en zat hij in de jeugdcommissie. Jan was een man van 

vooruit denken en ook pragmatisch, niet te moeilijk doen, niet te lang praten, maar gewoon aanpakken en 

oplossen. 

Aan het begin van het seizoen was het vaak puzzelen bij de indelingen van teams, maar Jan kwam altijd 

wel met een creatieve oplossing. 

De jeugd dat was écht Jan zijn passie, wat heeft hij hier een tijd en energie in gestoken, vandaar ook dat de 

jeugd en jeugdleiders hier nu langs de zijlijn staan als speciaal eerbetoon voor Jan. Ook waren er diverse 

jeugdleden die speciaal in trainingspak naar de condoleance gingen. Jan werd en wordt door de jeugd zeer 

gewaardeerd. 

Jan wilde de jeugd ook naar een hoger niveau brengen. Hij hielp mee aan het masterplan om dit realiseren, 

en wat heeft hij ervan genoten dat dit lukte, en wat zijn we Jan hier dankbaar voor. Zo was hij ook 

betrokken bij de oprichting van onze voetbalschool voor heel Nieuwleusen. Jan was ook het aanspreekpunt 

voor allerlei zaken voor de KNVB, voor onze leden en voor hun ouders. Hij bezocht ook de nieuwe leden, 

zorgde ervoor dat ze kleding kregen en zich welkom voelden binnen onze mooie vereniging. 

Jan bedacht de geniale oplossing om de 2 kunstgrasvelden op de velden 3 en 4 achter elkaar te leggen. 

Zonder hem had het er hier niet zo fraai uitgezien. 

Het is haast onmogelijk om alles te benoemen wat Jan allemaal heeft gedaan, dus ik heb me beperkt tot 

deze hoofdzaken. Het is bijna niet te bevatten wat Jan allemaal deed voor S.V. Nieuwleusen. Hij deed het 

met liefde, de voetbal was zijn passie en zijn uitlaatklep tot het allerlaatste moment aan toe. De begrafenis 

mocht absoluut niet op zaterdag, want dat zou ten koste gaan van de voetbal, dat moest en zou doorgaan. 

Dat tekende Jan, een man met een héél groot voetbalhart. 

We verliezen in Jan een zeer betrokken en actieve verenigingsman in hart en nieren, die veel voor onze 

vereniging betekend heeft. Op zijn fiets tot het laatste aan toe om de velden heen rijden, even kijken naar 

het voetbal, wat dingetjes regelen ondertussen, een praatje hier en een praatje daar. Wat is het kaal op ons 

sportpark zonder Jan met zijn fiets. 

We zijn Jan dankbaar voor al datgene dat hij voor S.V. Nieuwleusen heeft gedaan en we missen hem 

ongelofelijk. 

Wij wensen Alice, Jordy en Marlou, Danny, familie, vrienden en bekenden, alles toe wat jullie nodig 

hebben en laten we ons sterken met de mooie woorden die jij, Alice, sprak tijdens de begrafenis: “Je bent 

pas overleden als er niet meer over je gepraat wordt! 

Indien u in de gelegenheid bent, mag ik u dan vragen om te gaan staan om met elkaar 1 minuut stilte te 

houden ter nagedachtenis aan Jan. 



 

S.V. Nieuwleusen verliest in Klazienaveen (door SVN) 

 
Zaterdag 30 november mocht S.V. Nieuwleusen aantreden in en tegen Klazienaveen. 

In een wedstrijd met 2 gezichten bleven de 3 punten in Klazienaveen en ging S.V. Nieuwleusen met 

lege handen huiswaarts door een 2-1 winst van F.C. Klazienaveen. 

Vanaf de aftrap was duidelijk dat Klazienaveen er deze middag geen gras over liet groeien. Met 

meerdere vlotte aanvallen was het een stormloop op het doel van Tim Hoogenkamp. 

Met het nodige kunst en vliegwerk wist Tim Hoogenkamp zijn doel schoon te houden en gelukkig 

stond het vizier van de verschillende spelers van Klazienaveen niet op scherp. Toch valt in de 19e 

minuut de verdiende 1-0 door een geplaatste kopbal van Nick van den Sleen. S.V. Nieuwleusen was 

zeer slordig in de opbouw en eigenlijk lukte deze eerste helft niet veel. Klazienaveen was in alles de 

bovenliggende partij en kwam dan ook in de 28e minuut op de 2-0 voorsprong. Melroy Hemme was 

de verdediging van S.V. Nieuwleusen te slim af en schoot de 2-0 achter Tim Hoogenkamp. Het enige 

wapenfeit in de eerste helft van S.V. Nieuwleusen kwam van Wouter Tabbers, echter de doelman van 

Klazienaveen was niet van plan te capituleren en tikte de bal vakkundig over het doel. 

In de tweede helft een volledig ander beeld. Blijkbaar had Jeroen Elzinga de spelers een hartig 

woordje toe gesproken want S.V. Nieuwleusen kwam met een ware metamorfose uit de kleedkamer. 

Klazienaveen werd terug gedrongen en het wachten was op de verdiende aansluitingstreffer. Die 

kwam er ook, in de 59e minuut wist Roy Bollemaat met een rake kopbal de 2-1 op het scorebord te 

zetten. Klazienaveen was geen schim van de ploeg van de eerste helft en met aardig fysiek voetbal 

(soms over randje van toelaatbare) wist men S.V. Nieuwleusen op afstand te houden. 

Echter na iets meer dan 90 minuten stond S.V. Nieuwleusen met lege handen waar een puntendeling 

wellicht wel verdiend was geweest. 



FC Klazienaveen wint van Nieuwleusen (door FC Klazienaveen) 

FC Klazienaveen speelde een prima eerste helft tegen Nieuwleusen. Vanaf het beginsignaal zat FC 

Klazienaveen er bovenop en kreeg gelijk al een aantal hoekschoppen. Nick van der Sleen maakte de 1-

0 na een kwartier, tien minuten later gevolgd door de 2-0 van Melroy Hemme. Daarna kreeg FC 

Klazienaveen nog een aantal levensgrote kansen om de voorsprong verder te vergroten maar scoorde 

niet en liet zodoende Nieuwleusen nog hoop koesteren op een resultaat. De tweede helft een ander 

beeld. Nieuwleusen had het meeste balbezit en FC Klazienaveen werd teruggedrongen. Nieuwleusen 

kon echter weinig creëren. Het scoorde 1 keer met een kopbal uit een vrije bal maar was verder amper 

gevaarlijk. Hoofdrolspeler was de scheidsrechter in de tweede helft die 8 gele kaarten gaf in een duel 

dat redelijk sportief verliep. Daar waren ook twee dubbele gele kaarten bij zodat er aan beide kanten 

een speler naar de kleedkamer kon. FC Klazienaveen moest het langst met 10 man spelen maar 

Nieuwleusen wist daar geen voordeel uit te behalen. Zo bleven de drie punten in Klazienaveen en is 

FC Klazienaveen bezig aan een goede serie. Volgende week zaterdag wacht het uitduel naar 

Hardenberg dat pas om 15.15 aanvangt. 

  



 

S.V. Nieuwleusen JO19-1 kampioen Hoofdklasse 

Op de foto: 

Staand van links naar rechts:  trainer Bart Smid, Thomas Koobs, Sjoerd Klein, Luuk v/d Kolk, Thijs 

van Vliet, Sander Lefers, Stijn Hoekstra, Joël Walinga, Roan Spijker, Randy Vink, Tom Huizingh, 

Niek Bollemaat,  Jille Brinksma en leider Rolf Huizingh. Zittend/liggend van links naar rechts: Niels 

Koets, Lennard de Weerd en Roy in’t Veld. Op deze foto ontbreekt Kris Tinholt. 

Verslag van de competitie 

Op zaterdag 7 december is S.V. Nieuwleusen JO19-1 kampioen geworden in de Hoofdklasse-01. Ons 

JO19-1 team had een vliegende start in deze competitie. De eerste 7 wedstrijden werden veelal 

overtuigend gewonnen. De uitslagen waren 7-2, 9-1, 5-1, 2-1, 4-2, 5-1 en nog eens 5-1. Daarna 

verloren wij met 3-2 van Schalkhaar. SC Schalkhaar heeft maar liefst 7 teams in de JO19, dus 

eigenlijk is daarvan verliezen geen schande. Maar als wij na 30 seconden niet achter hadden gestaan 

en later in de wedstrijd geen 2-1 voorsprong hadden weggegeven of onze kansen hadden verzilverd, 

dan had er een beter resultaat ingezeten. Jammer maar wij stonden weer met beide benen terug de 

grond. 

Na Schalkhaar was er de kraker tegen onze achtervolger FC Dalfsen. Wij hadden 2 punten voorsprong 

op de ranglijst. Op ons mooie kunstgrasveld werd een boeiende partij gespeeld. Met respect voor 

elkaar werd er gestreden voor de toppositie op de ranglijst. Nadat wij 2 grote kansen hadden gemist, 

kopieerde FC Dalfsen ons door ook 2 goede kansen te missen. Helaas voor ons ging de derde 

mogelijkheid van FC Dalfsen er wel in. De ruststand was 0-1. Na rust werd FC Dalfsen 

teruggedrongen en halverwege de tweede helft viel de gelijkmaker. Ook daarna kon het alle kanten op. 

De laatste minuten waren super spannend. Eerst schoot een speler van Dalfsen de bal snoeihard tegen 

de binnenkant van de paal waarna de bal voorlangs ging en gelukkig bij een oranjehemd belande, in de 

tegenaanval schoot S.V. Nieuwleusen de bal net over het doel. De scheidsrechter hield de kaarten op 

zak en floot af. Met een 1-1 uitslag kon iedereen zich wel vinden maar waren wij nog niet kampioen. 

Op de laatste speeldag won FC Dalfsen met 4-0 waardoor wij later op de dag moesten winnen van 

Lemelerveld. Langs het hoofdveld van Lemelerveld waren net als vorige week veel toeschouwers 

getuige van onze wedstrijd. Na een kwartier voetballen kwam Lemelerveld met een geplaatste kopbal 

op voorsprong. Een paar minuten later kwamen de spelers van FC Dalfsen op het sportpark aan en 

zagen de verrassende tussenstand op het scorebord staan. Vervolgens werd onze tegenstander 

hartstochtelijk aangemoedigd door de Dalfsenaren. Gelukkig werd door goed doorzetten nog voor de 

rust tweemaal door ons gescoord zodat de ruststand 2-1 was. Na rust was het snel bekeken. De 3-1 

werd gemaakt en S.V. Nieuwleusen was los. De 4-1 was de mooiste treffer van de dag.  



Een poeier van 25 meter vloog linea recta de kruising in. Vervolgens liep de stand na een aantal mooie 

aanvallen op naar 6-1. Het team van trainer/coach Bart Smid kon het kampioenschap gaan vieren. Met 

een groot applaus en spectaculair vuurwerk erbij werden de spelers door het publiek beloond. Daarna 

volgde de gebruikelijke teamfoto sessie en werd er luid gezongen in de kleedkamer. 

Graag bedanken wij de FC Dalfsen spelers voor de sportieve felicitaties, VV Lemelerveld, S.V. 

Nieuwleusen, onze sponsor Bos Bedden en de club-van- 100 voor de attenties en consumpties. Tevens 

bedanken wij de spelers van JO19-2, JO17-1 en JO17-2 die gedurende de competitie meegespeeld 

hebben en mede bijgedragen hebben aan het kampioenschap. 

Vanaf februari 2020 zal S.V. Nieuwleusen JO19-1 in een nieuwe hoofdklasse te bezichtigen zijn. De 

bovenste 4 teams uit diverse hoofdklasse najaar competities worden samengevoegd in een “super” 

hoofdklasse. De winnaar van deze voorjaarshoofdklasse zal promoveren naar de vierde divisie. Naast 

S.V. Nieuwleusen zullen FC Dalfsen, SJO JVZ (Zuidwolde) en SC Schalkhaar hieraan deelnemen. 

De andere teams uit onze najaar competitie zullen hun wedstrijden voor spek en bonen in een andere 

hoofdklasse gaan spelen. Door de nieuwe competitie opzet is degradatie uit de hoofdklasse niet meer 

mogelijk. 

Als de velden er goed bijliggen zal in januari nog een paar oefenwedstrijden gespeeld worden. Wie 

weet kunnen wij dan wel eens de nul houden, want nog eens kampioen worden met in elke wedstrijd 

minstens één tegendoelpunt zal niet lukken. 

Na de oefenwedstrijden zal JO19-1 strijden voor een mooie positie in de voorjaarscompetitie. 

Wij zien U graag terug als supporter langs de velden. 

 

Contractverlenging hoofdtrainer Jeroen Elzinga 

De voetbaltechnische commissie 

van S.V. Nieuwleusen en 

hoofdtrainer Jeroen Elzinga 

hebben het lopende contract met 

2 jaar verlengd, tot de zomer van 

2022. Beide partijen spreken 

daarmee het vertrouwen uit in de 

ingeslagen weg. 

Na het vertrek van David Leeuw 

afgelopen zomer, moest S.V. 

Nieuwleusen op zoek naar een 

nieuwe hoofdtrainer. Met Jeroen 

Elzinga vond men die in eigen 

gelederen. 

De geboren Nieuwleusenaar 

heeft in zijn eerste maanden een 

goede indruk achtergelaten op zowel de voetbaltechnische commissie als op de spelersgroep. 

“Doorgaans verlengen we contracten met de periode van één voetbalseizoen. Maar we zijn met Jeroen 

een weg ingeslagen, waarvan wij zijn overtuigd dat die ons naar een hoger plan gaat brengen. En ook 

de spelersgroep was unaniem positief. We hebben daarom de intentie uitgesproken om de komende 

twee seizoenen een vervolg te geven aan de samenwerking”, beargumenteerd Paul van den Bergh 

(voorzitter voetbaltechnische commissie). 

Elzinga zelf reageert ook verheugd op de verlenging en geeft aan heel veel potentie te zien in de 

huidige spelersgroep en de jeugd van S.V. Nieuwleusen. 

De ambitieuze trainer is bij S.V. Nieuwleusen bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer, en bezet 

momenteel de vierde plek in de 3e klasse. 



 

S.V. Nieuwleusen wint boeiend duel van Hoogeveen (door SVN) 

 
De wedstrijd tegen Hoogeveen stond in het teken van de strijd om de tweede plek. Zowel S.V. 

Nieuwleusen als vv Hoogeveen gingen er vol voor, maar het was S.V. Nieuwleusen dat de winst wist 

te pakken in een zeer boeiende wedstrijd. 

Vanaf het eerste fluitsignaal maakten beide ploegen duidelijk om vol voor de winst te gaan. De 

mouwen werden opgestroopt en er werd geknokt voor elke bal. De thuisploeg zette vroeg druk 

waardoor Hoogeveen moeilijk tot voetballen kwam. Wel was het duidelijk dat de ploeg over een snelle 

voorhoede beschikt waar veel gevaar van uitging. De eerste kans was dan ook voor Hoogeveen maar 

een afstandsschot ging net over. 

In de 12e minuut was het voor de eerste keer raak. Wouter Tabbers trok aan de linkerkant de 

verdedigers naar zich toe maar hij wist, de op rechts volledig vrijstaande, Tom Vasse te bereiken die 

oog in oog met de keeper koel bleef: 1-0. 

Er werd de hele eerste helft geen gas terug gegeven, waardoor het een erg leuke wedstrijd voor het 

publiek was. S.V. Nieuwleusen bleef gevaarlijk en kansen creëren. Eenmaal kwam Bas Evenboer net 

te laat bij de tweede paal en een tweede maal werd door de scheidsrechter een zuivere handsbal over 

het hoofd gezien. Waar een ieder dacht dat er met een 1-0 voorsprong gerust zou gaan worden, wist 

Hoogeveen plotseling het doel te vinden. Nadat Reinier Meijerink de bal simpel inleverde bij de 

tegenstander wist deze met een prachtige dieptepass Danny Kuiper te bereiken. Met een mooie 

boogbal over de uitkomende Tim Hoogenkamp zette hij de stand op 1-1. Het had ook nog zomaar 1-2 

kunnen worden. Yorno Luneborg van Hoogeveen schrok wellicht van de vrijheid die hij ineens kreeg 

bij de tweede paal en schoot de bal in de handen van Tim. 

De tweede helft begon eigenlijk weer net als de eerste helft met een S.V. Nieuwleusen wat direct druk 

begon te zetten. Hier had Hoogeveen het de hele wedstrijd toch moeilijk mee. Nadat eerst Wouter van 

50 meter net naast schoot, is het Reinier die zijn fout uit de eerste helft goed wist te maken. Hij stond 

aan het eind van een prachtige aanval die begon bij Leon de Raad. Via Bas zette Wouter, Reinier met 

een heerlijke steekbal vrij voor de keeper: 1-2. En niet veel later legde Ruben Brinkman uit een vrije 

trap de bal bij de tweede paal waar wederom Reinier de bal binnen kon schieten. Hoogeveen raakte 

hierdoor wat gefrustreerd en kreeg meer oog voor de tegenstander dan voor de bal wat het spel zeker 

niet ten goede kwam.   



Tot aan het eind van de wedstrijd wisten de oranjehemden de druk op de tegenstander te houden. Veel 

kansen kwamen er voor beide teams niet meer en de scheidsrechter floot af voor een dik verdiende 3-1 

overwinning voor de thuisploeg. 

A.s. zaterdag 14 december speelt S.V. Nieuwleusen uit om 14.00 uur tegen BSVV uit Bovensmilde. 

De wedstrijd is vervroegd i.v.m. de invallende duisternis. Supporters kunnen mee met de bus die om 

12.00 uur vertrekt. 

 

 

 

Hoogeveen zaterdag verliest opnieuw (door VV Hoogeveen) 

 

NIEUWLEUSEN – Nadat men vorige week afhaakte in de strijd om de titel liep Hoogeveen 

zaterdag in en tegen Nieuwleusen opnieuw tegen een nederlaag op. Met name in de tweede 

helft liet Hoogeveen en liggen en pakte de thuisploeg uiteindelijk een verdiende 3-1 

overwinning. De ploeg van trainer Edward Sabandar verzuimde dan ook verder weg te lopen 

in de strijd om de tweede plaats en liet de thuisploeg weer aansluiten. 

De laatste twee seizoenen deed Nieuwleusen lang mee om de titel, maar de laatste weken liep 

het allemaal wat minder waardoor het duel tegen Hoogeveen cruciaal was om aansluiting te 

houden met de blauwwitten. Vanaf het begin liet men ook zien voor die laatste kans te willen 

strijden. De duels werden fel aangegaan en al snel opende men ook de score. Tom Vasse werd 

zomaar vrij voor doelman Edwin Santing gezet en faalde niet. 

Halverwege de eerste helft kreeg Hoogeveen wat meer grip op de wedstrijd. Uiteindelijk 

leidde dat vlak voor rust in de gelijkmaker. Dylano Wolters bediende op fraaie wijze Danny 

Kuiper, die net zo fraai de bal over de uitkomende doelman Hoogenkamp liftte. 

NIEUWLEUSEN SLAAT DE TOON 

In de beginfase van de tweede helft kreeg Hoogeveen nog een goede mogelijkheid via Eduard 

Kobes, maar daarna was het felle en gretige Nieuwleusen dat de toon sloeg. De voorsprong 

halverwege de tweede helft was dan ook niet onverdiend. Met een prachtige bal zette Wouter 

Tabbers de scorende Reinier Meijerink vrij voor doelman Santing. Diezelfde Meijerink 

gooide vier minuten later de wedstrijd definitief in het slot toen de Hoogeveen-defensie bij 

een vrijetrap even niet stond op te letten. 

ENORME DOMPER 

Trainer Edward Sabandar zag het met lede ogen aan. ‘Na de 2-1 gingen we teveel over op de 

lange bal en dat was koren op de molen voor de tegenstander. We wonnen ook geen duel 

meer en creëerden nauwelijks iets. We waren het ook helemaal kwijt. Na vorige week is dit 

een enorme domper. Het was te pover vandaag. Nu is het zaak de kop omhoog te houden. We 

hebben laten zien dat we het kunnen.’ 

 

 

  



 

Ruime overwinning S.V. Nieuwleusen in Bovensmilde (door SVN) 
 

Op een gure laatste competitiedag van het jaar 2019 mocht S.V. Nieuwleusen aantreden tegen BSVV 

in Bovensmilde. Met een eindstand van 0-4 op het scorebord kon S.V. Nieuwleusen terugkijken op 

een relatief makkelijke overwinning. 

Vanaf het begin fluitsignaal ging S.V. Nieuwleusen nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer. De 

eerste mogelijkheid was er al in de 2e minuut, echter oog in oog met keeper Van der Broek wist 

Wouter Tabbers de score niet te openen. 

S.V. Nieuwleusen had duidelijk het betere van het spel en BSVV creeërde ook weinig tot geen gevaar 

voor het doel van Tim Hoogenkamp. In de 39e minuut wist Tom Vasse de verdiende openingstreffer 

te maken, met een bekeken diagonaal schot passeerde hij doelman Van der Broek 0-1. Slechts vier 

minuten later was het opnieuw raak, in een zeer goed uitgevoerde counter tikte Bas Evenboer de 0-2 

binnen. 

In de tweede helft een gelijk spelbeeld. Een ijverig en hard werkend S.V. Nieuwleusen was heer en 

meester op het veld. Het was doelman Van der Broek die een grotere achterstand wist te voorkomen 

en groeide ook uit tot beste man bij BSVV. Echter op de prachtige volley van Wouter Tabbers in de 

60e minuut heeft de doelman geen antwoord 0-3. Enkele minuten later wist Tom Vasse met een 

prachtig geplaatst schot zijn tweede van de dag en de vierde van S.V. Nieuwleusen binnen te schieten: 

0-4. 

Zo ging S.V. Nieuwleusen met een ruime overwinning huiswaarts en met een goed gevoel de 

winterstop in. De oranjehemden bezetten nu de tweede plaats in de competitie. Wanneer de weergoden 

het toelaten begint de competitie weer op 25 januari met een thuiswedstrijd tegen CSVC. 

  



Bert de Roo veiling brengt € 10.000,– op. 

De Bert de Roo heeft het mooie bedrag van € 10,000,– opgebracht. Dit geld wordt besteed aan de 

verbetering van de akoustiek in het nieuwe clubhuis. 

In maart 2017 is Bert de Roo overleden, iemand de niet alleen als sponsor maar zeker ook als 

voorzitter veel voor S.V. Nieuwleusen heeft betekend. Veel initiatieven kwamen uit de koker van Bert. 

Voor zijn overlijden heeft Bert nog een plan voor een veiling uitgewerkt. Dit als één van de acties voor 

de financiering van de bouw van het clubhuis. Na zijn overlijden is in overleg met de familie De Roo 

besloten om de veiling in 2019 te organiseren. 

Er is er een werkgroep samengesteld om de veiling te organiseren. De werkgroep bestaat uit Johan de 

Weerd, Hendrik Jan Huzen, Klaas Kreule en Herman van den Berg. Bert had Cees Lubbers van BVA 

Auctions al gevraagd om S.V. Nieuwleusen te ondersteunen. 

Na een paar vergaderingen en overleg met Cees Lubbers werd al snel duidelijk dat het een on-line 

veiling zou worden met hulp van BVA Auctions. Leden en sponsoren zijn vanaf maart 2019 benaderd 

voor het beschikbaar stellen van een product of dienst(kavels). De werkgroep kreeg hierbij ook hulp 

van de sponsorcommissie. 

Er kwam heel wat binnen, we moesten die spullen wel ergens laten. De gebroeders Bouwmeester van 

PVC vloeren, één van onze trouwe sponsoren boden ruimte aan op het industrieterrein. Fantastisch dat 

we daar ruim een half jaar gebruik van konden maken, zonder kosten. 

In totaal hadden we 257 kavels voor de verkoop. Barkrukken, Pirelli kalender, etentje bij een S.V. 

Nieuwleusen lid thuis. Kilometers stroomdraad, friteuse, BBQ-pakketten, waardebonnen, stoelen, 

Heineken borden, schoenen, gereedschap, tuinbanken, kilo’s bevestigingsmateriaal, schilderijen, 

opbergstellingen, fitness apparatuur, vakanties, dagjes uit, overnachtingen, huurauto’s enz. enz. 

Op de website van S.V. Nieuwleusen waren de kavels te bekijken en natuurlijk ook op de 

veilingwebsite van BVA Auctions. Op 23 oktober gingen we on-line, de kijkdag was zaterdag 2 

november en er kon geboden worden t/m dinsdag 5 november. 

Mede dankzij het grote klantenbestand van BVA Auctions, kregen maar liefst 1,8 miljoen klanten een 

mailing van de veiling. Met name de laatste uren van de veiling is er nog flink geboden. Zo leverden 

het bureau van Bert de Roo en directietafel van Nijwa meer op dan op voorhand werd verwacht. 

Zaterdag 9 november konden de spullen opgehaald worden en toen zagen we waar alles naar toe ging. 

Zo ging de friteuse uit de oude kantine naar een strandtent in Hoek van Holland, de oude tapinstallatie 

naar een manege in Amsterdam. Het oude bureau van Bert de Roo ging naar Lisse. De afzuiginstallatie 

uit de oude keuken naar Maastricht. De model vrachtwagen ging naar een verzamelaar in Arnhem. Het 

was een mooie, gezellige en drukke dag en werden voorzien van een natje en droogje door Maria de 

Roo. Zij was ook erg geïnteresseerd in het succes van de veiling. 

Een succes is het. Maar we zijn nog niet klaar want er zijn nog kavels over. Een aantal kavels worden 

verkocht via Marktplaats. Daarnaast organiseren we een grote Pubquiz voor teams van 2 tot 5 

personen op vrijdagavond 7 februari 2020. Opgave kan via pubquiz@svnieuwleusen.nl. Tijdens deze 

quiz houden we een grote verloting met de overgebleven kavels als prijs. 

Wij bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de veiling. De sponsoren en de leden die 

een kavel beschikbaar hebben gesteld, de leden die een bijdrage hebben 

 

 



  

S.V. Nieuwleusen verliest oefenwedstrijd (door SVN) 
 

Zaterdag 11 januari heeft S.V. Nieuwleusen de oefenwedstrijd in Wapenveld tegen 4e klasser WZC 

met ruime cijfers verloren, het werd maar liefst 4-1 voor de thuisclub. In de eerste helft kwam de 

thuisclub al op een 3-0 voorsprong. Vlak na rust kon S.V. Nieuwleusen wat terugdoen, Roy Bollemaat 

scoorde vanaf de penaltystip. Tien minuten voor tijd bracht W.Z.C. de eindstrand op 4-1. Dinsdag 14 

januari om 20.00 uur speelt S.V. Nieuwleusen thuis de oefenwedstrijd thuis tegen 3e klasser S.C. 

Rouveen. Zaterdag 18 januari wordt er om 14.30 uur in Hattem geoefend tegen Hatto Heim 
  



 

  

S.V. Nieuwleusen verliest ook van S.C. Rouveen. (door SVN) 
 

Dinsdagavond 14 januari heeft S.V. Nieuwleusen op ’t Klaverblad de oefenwedstrijd tegen S.C. 

Rouveen met 0- 2 verloren. Het was een interessant treffen waarbij beide ploegen behoorlijk aan 

elkaar gewaagd waren. In de 70e minuut kwam Rouveen op een 0-1 voorsprong doordat doelman Tim 

Hoogenkamp onnodig met de bal aan de wandel ging en deze kwijt raakte. In een leeg doel was het 

voor de gasten makkelijk scoren. Tien minuten later werd een counter knap afgewerkt: 0-2. A.s. 

zaterdag 18 januari speelt S.V. Nieuwleusen om 14.30 uur de oefenwedstrijd in Hattem tegen Hatto 

Heim.  
 

  



  

S.V. Nieuwleusen verliest oefenwedstrijd van Hatto Heim (door SVN) 

 
Zaterdag 18 januari speelde S.V. Nieuwleusen een oefenwedstrijd in Hattem tegen de lijstaanvoerder 

van de 3e klasse C Oost, Hatto Heim. S.V. Nieuwleusen verloor de wedstrijd met 3-0. 

In de 1e helft was S.V. Nieuwleusen de betere ploeg en kreeg enkele goede kansen. Zo kopte Bas 

Evenboer net voorlangs en schoot Lars Gruben op de paal. Een doelpunt van Lars Gruben werd 

afgekeurd wegens buitenspel. 

In de 2e helft was Hatto heim de betere ploeg en scherper in de afwerking. De thuisclub liep uit naar 

een 3-0 voorsprong. De gasten kregen nog wel enkele kleine kansjes maar er werd niet gescoord. 

A.s. zaterdag 25 januari wordt de competitie na de winterstop hervat met de thuiswedstrijd tegen 

CSVC uit Coevorden. De wedstrijd begint om 14.30 uur. 

 
  



 

S.V. Nieuwleusen begint goed in 2020 (door SVN) 
 

S.V. Nieuwleusen hervatte zaterdag 25 januari de competitie in de 3e klasse D thuis tegen CSVC uit 

Coevorden en won de wedstrijd met 1-0. Helaas moest de thuisclub starten zonder de geblesseerde 

spelers Reinier Meijerink, Tom Vasse en Wouter Tabbers. Zodoende begon de net 17-jarige Thomas 

Koobs in de basis elf. Verder werd het centrum in de verdediging nu bemand door het duo Saake 

Malestein en Roy Bollemaat zodat Stefan van Veen naar de rechtsback positie verhuisde. 

Klik op de link voor de foto’s gemaakt door Robin Hoogekamp: 

https://myalbum.com/album/uG6nXEDYN4vx  

Beide ploegen begonnen afwachtend aan de wedstrijd ook al had de S.V. Nieuwleusen wel de 

overhand. Het eerste wapenfeit kwam van Lars Gruben die verassend uit de draai uithaalde en CSVC 

keeper Rogier Assen tot een uiterste krachtinspanning dreef. Even daarvoor viel een voorzet van Jarne 

Pol pardoes bovenop de lat bij S.V. Nieuwleusen keeper Tim Hoogenkamp. Pal voor rust was het Roy 

Bollemaat die net over kopte na een vrije trap van Ruben Brinkman. De vrije trappen bleven 

gevaarlijk, want een kwartier na rust was het wederom Roy die nu op de lat kopte na een vrije trap van 

Ruben Brinkman. 

https://twitter.com/i/status/1221083189009141760  

In de 65e minuut mocht Ruben wederom aanleggen voor een vrije trap, na een overtreding op de goed 

spelende Leon de Raad. Nu lepelde Ruben de bal op het hoofd van Bas Evenboer, die wèl raak kopte: 

1-0. 

https://twitter.com/i/status/1221084198422896648  

Even daarna zou het bijna 2-0 worden door een prima aanval van links die de 17-jarige invaller Randy 

Vink net niet kon afronden. CSVC probeerde nog wel de gelijkmaker te forceren maar erg overtuigend 

was het niet, zodat het leek dat ze met een kleine nederlaag ook tevreden waren en die kregen ze dus 

ook. Een mooie opsteker voor de mannen van S.V. Nieuwleusen die ondanks de blessures toch een 

degelijke 1-0 overwinning uit het vuur wisten te slepen. A.s. zaterdag 1 februari staat de uitwedstrijd 

tegen Hollandscheveld op het programma. 

  

https://myalbum.com/album/uG6nXEDYN4vx
https://twitter.com/i/status/1221083189009141760
https://twitter.com/i/status/1221084198422896648


CSVC weer puntloos in Nieuwleusen (door CSVC) 

 
Op een koud maar fraai sportpark 't Klaverblad, waar het standje met warme worst en echte snert 

gretig aftrek vond van haar waar, wist CSVC de weg naar boven wederom niet te vinden. Eindigde 

CSVC nog derde in de eerste periode neemt het nu de onderste plaats in in de tweede periode. De 

kentering zal binnenkort moeten komen om aansluiting te behouden in het gevecht om de vierde plaats 

in de eindrangschikking daar die positie meestal nog een periodetitel oplevert. Gezien de stand op de 

ranglijst in de tweede periode klinkt dat misschien vreemd maar in de wedstrijd in Nieuwleusen was 

toch duidelijk te zien dat het twee van de betere teams in deze competitie betrof. Beide teams zochten 

naar de voetballende oplossing maar gezegd moet worden dat beide teams daar weinig rendement uit 

wisten te halen. De thuisclub drong aan terwijl CSVC het verdedigende concept hanteerde en 

probeerde via de snelle spitsen Justin Regtop en Dylan Huizing tot succes te komen. Voor rust vielen 

er amper kansen te noteren. Na rust ebde het wat weg bij de thuisclub en voetbalde CSVC wat meer 

naar voren maar de defensie's bleven vooralsnog de baas. Na ruim een kwartier spelen in de tweede 

helft lukte het de thuisclub toch om op voorsprong te komen. In de zestigste minuut raakte men nog de 

lat maar drie minuten later wist Bas Evenboer een voorzet vanaf rechts achter doelman Rogier Assen 

te werken. Daarna kreeg de wedstrijd een meer open karakter en kregen beide teams mogelijkheden. In 

de tachtigste minuut leek CSVC na haar beste aanval van de wedstrijd langszij te komen. Wesley 

Schutten werd op links vrijgespeeld en diens strakke voorzet werd door Justin Regtop in het doel 

gegleden. Hoewel de goed leidende arbiter J. Boers uit Emmen eerst naar de middenstip wees 

corrigeerde hij zichzelf op basis van het vlagsignaal van de assistent van de thuisclub. Buitenspel van 

Schutten, terwijl dat er totaal niet op leek. Nieuwleusen behield haar voorsprong en ondanks een 

levendige slotfase van CSVC wist het de volle winst thuis te houden. Voor CSVC begint nu een 

periode met tegenstanders waar punten van gehaald moeten en kunnen worden, te beginnen zaterdag 

thuis tegen SCD '83. 
 

  



 

S.V. Nieuwleusen zeer effectief in Hollandscheveld (door SVN) 

Zaterdag 1 februari moest S.V. Nieuwleusen uit naar V.V. Hollandscheveld. Een altijd lastige 

tegenstander en dit seizoen ook voor meerdere ploegen in de hogere regionen. S.V. Nieuwleusen dat 

maar liefst 4 basisspelers miste, was zeer effectief in de afronding en won met 0-2. De wedstrijd werd 

geleid door de heer Oostwoud die prima floot. 

De eerste grote kans was voor Nick Holsappel ,die met een lange bal bediend werd door Ruben 

Brinkman. Zijn schot ging net voorlangs. In de tegenaanval kreeg Hollandscheveld een grote kans, de 

aanvaller omspeelt keeper Tim Hoogenkamp en schiet vanuit een moeilijke hoek net voorlangs. S.V. 

Nieuwleusen heeft het betere van het spel, maar krijgt weinig grote kansen. Tot net voor rust. Na een 

prima aanval van S.V. Nieuwleusen, staat Bas Evenboer oog in oog met de keeper, die zijn schot nog 

kan keren. In de rebound is de uitstekend spelende Saake Malestein er als de kippen bij om in te 

tikken, een prima moment om de rust mee in te gaan. 

Na rust is het Hollandscheveld dat het middenveld in handen krijgt en steeds gevaarlijker wordt. Toch 

is het S.V. Nieuwleusen dat in de 57e minuut een grote kans krijgt na een vrije trap van Mark de 

Weerd. Roy Bollemaat kan de bal net niet inkoppen en de bal wordt door iedereen gemist en verdwijnt 

maar net voorlangs. Vlak hierna krijgt S.V. Nieuwleusen nog een grote kans als de keeper de bal 

verdedigt en de bal in de voeten van Mark de Weerd speelt. Van grote afstand probeert Mark de bal in 

het doel te schieten, maar helaas gaat de bal net naast. 

Hierna neemt Hollandscheveld het heft in handen en troeft S.V. Nieuwleusen op bijna alle fronten af. 

Bijna alle fronten, want Tim Hoogenkamp is deze middag niet te passeren. In de 70e minuut redt Tim 

in een 1 op 1 situatie en in de 78e minuut wederom. In de 88e minuut komt Tim weer als sterkste uit 

de strijd. In de laatste minuut van de officiële speeltijd is het Lars Gruben die goed inschiet en uit de 

rebound schiet Steven Visscher beheerst binnen:0-2. 

Hierna krijgt Hollandscheveld nog twee grote kansen, maar S.V. Nieuwleusen neemt de belangrijke 3 

punten mee. 

 
 



 

S.C.D.’83 troeft S.V. Nieuwleusen af (door SVN) 
 

S.V. Nieuwleusen verloor zaterdag de derby in Dedemsvaart teleurstellend met 2-0 van SCD’83. Een 

pijnlijke nederlaag in de strijd om de 2e periodetitel. De Nieuwleusenaren werden afgetroefd op 

felheid en wilskracht. 

Bas Evenboer kreeg in het begin van de wedstrijd een paar kansjes maar keeper Withaar stond op de 

juiste plaats. Na 10 minuten spelen moest doelman Tim Hoogenkamp gestrekt naar de hoek op een 

inzet van Erik Wenckel. In de 18e minuut was het wel raak, balverlies zorgde ervoor dat SCD er snel 

uit kon komen. Dimitri Tempelman schoof de bal onder Tim Hoogenkamp door: 1-0. SCD’83 gooide 

heel veel energie in de wedstrijd en de oranjehemden stelden daar maar bitter weinig tegenover. Veel 

te vaak werd de bal lang gespeeld, wat makkelijk te verdedigen was. Vlak voor rust kreeg S.V. 

Nieuwleusen nog wel enkele mogelijkheden. Een vrije trap van Ruben Brinkman werd door Bas 

Evenboer goed ingekopt maar keeper Robert Withaar redde katachtig. Vlak daarna weer een goede 

redding van Withaar na een afstandsschot van Ruben Brinkman. 

Er zal wel het nodige gezegd zijn in de kleedkamer maar ook de 2e helft was niet veel beter. In de 50e 

minuut kopte Jordi Hulleman uit een corner de bal op de paal. Enkele minuten daarna wist SCD 

opnieuw niet profiteren na een aantal hachelijke momenten in het doelgebied. We moesten tot de 73e 

minuut wachten tot S.V. Nieuwleusen weer een kans kreeg. Lars Gruben schoot van dichtbij hard in, 

maar keeper Withaar hield zijn ploeg wederom op de been. S.V. Nieuwleusen drong nog wel aan om 

een goed resultaat te halen maar de goal viel aan de andere kant. Het was duidelijk buitenspel maar 

scheidsrechter Wolterink liet het gaan en negeerde het vlagsignaal. Martijn Ballast knalde de bal in de 

touwen: 2-0. 

S.V. Nieuwleusen heeft nog wel kans op de 2e periodetitel maar dan zal het a.s. zaterdag 15 februari 

tegen Hardenberg’85 heel anders voor de dag moeten komen. De wedstrijd op ’t Klaverblad begint om 

14.30 uur. 

 

  



SCD’83 wint van sv Nieuwleusen. (door SCD) 

 
Geen groots voetbal wel veel inzet en beleving, dat lieten SCD’83 en de sv Nieuwleusen 

zaterdagmiddag zien op de Boekweit in Dedemsvaart. Het was SCD’83 dat deze strijd won met 2 – 0. 

Wilde SCD’83 niet helemaal in de onderste regionen van de competitie belanden dan was het 

belangrijk dat de punten binnen huis bleven deze middag en SCD’83 had nog een rekening te vereffen 

met sv Nieuwleusen die de eerste wedstrijd thuis nipt won met 2 – 1 nadat SCD’83 lange tijd op 

voorsprong had gestaan. 

De eerste kansen waren er voor Nieuwleusen maar deze waren aan Bas Evenboer dankzij doelman 

Robert Withaar niet besteed. Daarna kwam SCD’83 meer in zijn ritme en werden gevaarlijker voor het 

doel van Tim Hoogenkamp. De snelle Dimitri Tempelman op rechts werd met zijn snelheid een ware 

plaag voor de achterhoede van Nieuwleusen. In de 10e minuut glipte hij langs zijn directe tegenstander 

de voorzet belandde bij Erik Wencker zijn inzet in de hoek werd door Hoogenkamp nog net naast zag 

getikt. In de 18e minuut opende SCD’83 de score, Martijn Ballast vond met een uitstekende passe 

Tempelman die de tussen de benen door van Hoogenkamp doel trof 1 – 0. In de slotfase van de eerste 

45 minuten was het aan doelman Withaar te danken dat SCD’83 met de voorsprong aan de thee kon 

gaan. Weer was het Bas Evenboer die zag hoe Withaar met een katachtige reactie zijn inzet pakte, en 

op slag van het rustsignaal was het de SCD-goalie die een vrijetrap van Ruben Brinkman uit hoek 

ranselde. De tweede helft was enkele minuten oud toen Nieuwleusen opgelucht adem haalde toen een 

cornerbal die bij Jordi Hulleman voor de voeten kwam tegen de paal belandde. Nieuwleusen drong 

meer en meer aan maar wisten geen bres te slaan in de SCD’83 verdediging. In de 84e minuut gooide 

SCD’83 de wedstrijd op slot, Dimitri Tempelman ging er als een haas vandoor strandde in eerste 

instantie nog op doelman Hoogenkamp kreeg de rebound weer voor de voeten legde deze terug op 

Martijn Ballast die met een geweldige uithaal de Nieuwleuser-goallie het nakijken gaf 2 – 0. Geheel 

Nieuwleusen protesteerde daarna bij scheidsrechter Wolterink dat Tempelman daarvoor buitenspel zou 

hebben gestaan maar de referee bleef bij zijn besluit. In een alles of niets poging daarna probeerde 

Nieuwleusen waarbij Withaar nog de hulp kreeg van Niels Baas die de bal voor de lijn weghaalde om 

nog een punt te pakken maar hun pogingen liepen op niets uit. 

  



 

S.V. Nieuwleusen laat opnieuw punten liggen (door SVN) 
 

In de strijd om de tweede periode in de derde klasse D heeft S.V. Nieuwleusen, na de misstap van 

vorige week in Dedemsvaart opnieuw belangrijke punten laten liggen. De ploeg van Jeroen Elzinga 

bleef steken op een gelijkspel 1-1 thuis tegen Hardenberg ’85. 

Het was zaak voor S.V. Nieuwleusen om deze wedstrijd winnend af te sluiten om nog een gooi te doen 

naar de 2e periodetitel. Gezien het spelbeeld deze middag mochten de gastheren tevreden zijn met een 

gelijkspel. Veel meer zat er ook niet in. Enkele basisspelers, de complete voorhoede zit op dit moment 

in de lappenmand werden node gemist. In het eerste kwartier had Hardenberg ’85 de wedstrijd al op 

slot kunnen gooien, indien de drie dotten van kansen werden benut. De spitsen van Hardenberg ’85 

hadden hun vizier nog niet op scherp staan, zo erg zelfs dat voor open doel werd gemist na een 

ongelukkige uittrap van Tim Hoogenkamp. Hierna kwam S.V. Nieuwleusen beter in de wedstrijd, wat 

resulteerde in ook wat kansen. Bas Evenboer schoot te gehaast hoog over nadat hij bediend werd door 

Thomas Koobs. Ook Roy Bollemaat kreeg een vrije kopkans vlak voor het doel uit een vrije trap van 

Ruben Brinkman. De bal belandde precies in de handen van de keeper. De tweede helft verliep erg 

matig, waarbij bij beide ploegen weinig kansen creëerden. Het was in de 57e minuut Hardenberg ’85 

dat op voorsprong kwam. Leon de Raad, die een solide wedstrijd speelde was ongelukkig met een 

terugspeelbal, die opgepikt werd door spits Lars Jansonius van Hardenberg ’85. Deze was koel en 

tekende de 0-1 aan. De gasten werden hierna onder druk gezet. Met name Thomas Koobs was de man 

die deze middag het verschil kon maken. Als er dreiging was richting het vijandelijke doel, stond hij 

vaak aan de basis. Zo ook bij de gelijkmaker, waarbij hij zijn directe tegenstander zijn hielen liet zien 

en met een steekpass Ruben Brinkman bediende, die op zijn beurt Bas Evenboer in stelling bracht. Hij 

werd echter gehaakt bij zijn doelpoging, wat een strafschop opleverde. Roy Bollemaat nam in de 72e 

min. de verantwoordelijkheid en schoot deze onhoudbaar binnen: 1-1. De laatste twintig minuten 

kwamen beide ploegen niet meer tot scoren, zodat de punten gedeeld werden. 

De komende twee zaterdagen staan in het teken van inhaalwedstrijden en carnaval, waarna op 7 maart 

S.V. Nieuwleusen op bezoek gaat bij Fit Boys in Beilen. 

 

  



 

S.V. Nieuwleusen speelt gelijk tegen A.S.C.’62 (door SVN) 
 

Zaterdag 29 februari speelde het 1e elftal van S.V. Nieuwleusen in Dalfsen een oefenwedstrijd tegen 

2e klasser A.S.C.’62. In de 1e helft kreeg A.S.C.’62 enkele goede kansen maar het bleef mede door 

goed keeperswerk van Tim Hoogenkamp 0-0. In de 2e helft waren de betere kansen voor S.V. 

Nieuwleusen. De oranjehemden kwamen in de 66e minuut op voorsprong door een doelpunt van Bas 

Evenboer: 0-1. Tien minuten voor tijd kwam de thuisclub weer op gelijke hoogte: 1-1, dit was ook de 

eindstand. A.s. zaterdag 7 maart speelt S.V. Nieuwleusen in Beilen de competitiewedstrijd tegen Fit 

Boys. Aanvang 14.30 uur. De selectie reist met de bus naar Beilen, en supporters kunnen kosteloos 

meereizen. De bus vertrekt om 12.45 uur. 

  



 

Ruime overwinning S.V. Nieuwleusen (door SVN) 

 
Op sportpark Noord-West in Beilen boekte S.V. Nieuwleusen tegen Fit Boys, rode lantaarndrager in 

de 3e klasse D, een simpele en ruime 2-6 overwinning. 

Vanaf de aftrap nam S.V. Nieuwleusen het initiatief en dat resulteerde in enkele prima kansen om de 

score te openen. Nadat Bas Evenboer uit een hoekschop rakelings over had gekopt en Leon de Raad 

zijn inzet zag gestopt door doelman Robert Haandrikman was het na tien minuten wel raak. Een 

voorzet op maat van Stijn Hoekstra werd door Leon de Raad koppend benut (0-1). S.V. Nieuwleusen 

bleef de aanval zoeken en na weer een prima voorzet van Stijn Hoekstra had Nick Holsappel de score 

kunnen verdubbelen. Zijn te slappe schot werd echter moeiteloos gekeerd door Haandrikman. Hierna 

liet S.V. Nieuwleusen Fit Boys beter in de wedstrijd komen door wat gas terug te nemen en soms 

slordig samenspel. Een grote kans op de gelijkmaker kreeg Tim Seubring uit een vrije trap na een 

overtreding van Stefan van Veen. Zijn kopbal werd gekeerd door doelman Tim Hoogenkamp. Op slag 

van rust wist S.V. Nieuwleusen uit de rebound van een afgeslagen aanval toch nog te scoren via Bas 

Evenboer (0-2). 

Kort na rust kreeg Fit Boys een grote kans op de aansluitingstreffer. Mark de Weerd wist maar 

ternauwernood redding te brengen op de doellijn. Even later was het weer raak voor S.V. 

Nieuwleusen. De voorzet van de voor Nick Holsappel ingevallen Tom Vasse werd prima afgerond 

door Stijn Hoekstra (0-3). De verdediging van Fit Boys had grote moeite om de van een blessure 

teruggekeerde Tom Vasse af te stoppen. Hij kreeg dan ook de kans te scoren oog in oog met 

Haandrikman maar wist deze niet te passeren. Ook een voorzet van Vasse op de vrijstaande Hoekstra 

leidde niet tot de definitieve genadeklap. Fit Boys kwam nauwelijks nog aan een fatsoenlijke aanval 

toe maar kwam toch tot scoren. Een afgeslagen aanval van S.V. Nieuwleusen kwam voor de voeten 

van Ruud Seubrink die zag dat Tim Hoogenkamp wel erg ver voor zijn doel stond. Van grote afstand 

ondernam hij een poging die tot succes leidde (1-3). Nadat Roy Bollemaat uit een vrije trap de 1-4 had 

ingekopt was de wedstrijd wel gespeeld, helemaal toen Gerrit Zekveld de 1-5 liet aantekenen. Fit Boys 

deed daarna nog iets terug door de aanvallend ingestelde verdediging van S.V. Nieuwleusen te 

verrassen via Jonathan Schans (2-5). De fraaie solo en het afronden van Saake Malestein in de laatste 

minuuut maakte het klasseverschil helemaal duidelijk (2-6). 



Door deze winst had S.V. Nieuwleusen nog een theoretische kans op de tweede periodetitel, maar 

omdat FC Klazienaveen ook wist te winnen is aan die illusie een eind gekomen. 

 

FIT Boys benut kansen niet, Nieuwleusen wel (door Fit Boys) 

 
De Auto Beilen-/DS Reclame-/Autoschade Bazuin-equipe kreeg deze zaterdag nummer 3 

Nieuwleusen op bezoek. Hoewel Nieuwleusen de beter ploeg was, was FIT Boys zeker niet kansloos 

deze middag. Maar het werd de middag van de gemiste kansen en van een aloude voetbalwet: “Als je 

ze zelf niet maakt, vallen ze aan de andere kant.” 

Nadat Pupil van de Week Yafet Atobrham de aftrap had gedaan en gescoord, kon de wedstrijd starten. 

Al snel bleek dat Nieuwleusen over een goede ploeg beschikt met heel veel beweging en prima 

voetballers. FIT Boys was in het eerste half uur aan het zoeken om hier de juiste organisatie tegenover 

te zetten. In dit half uur viel de 0 – 1 al na een kwartier. Corners en vrije ballen waren constant een 

gevaar, omdat het lange centrale duo achterin dan voorin te vinden is. Bij een corner liet aanvaller 

Jonathan Schans zich te makkelijk aan de kant zetten en Nieuwleusen-speler Leon de Raad kopte raak. 

Naarmate de 2e helft vorderde en door een vroege wissel (aanvaller Stefan Eefting er uit en 

middenvelder Jos Gerding erbij) kreeg FIT Boys meer en meer grip op Nieuwleusen. Sterker nog, het 

kreeg vier 100%-kansen om te scoren. Eerst bediende Ruben Oostenbrink Jonathan Schans perfect in 

de diepte. Zijn lage voorzet kon door Stefan Eefting op de rand van de 5 meter binnen worden getikt, 

maar met een uiterste krachtsinspanning wist een Nieuwleusen-verdediger met een sliding de bal tot 

corner te verwerken. Even later was het de beurt aan Jonathan Schans, maar hij schoot van dichtbij de 

bal hoog over. Uit een corner kon de mee naar voren gekomen laatste man Tim Seubring prima 

koppen, plaatste de bal in de hoek, maar deze ging net naast. De laatste kans was voor Stefan Eefting, 

maar de Nieuwleusen-keeper kan deze kans keren. De stand blijft 0 – 1, daar waar FIT Boys 

gemakkelijk 2 of 3 keer had kunnen en moeten scoren. En de aloude voetbalwet komt dat weer om de 

hoek kijken: “Als je ze zelf niet maakt, vallen ze aan de andere kant.” En dat gebeurde in de 44e 

minuut wederom uit een corner. De bal wordt weg gekopt in de voeten bij Bas Evenboer. Hij kan in de 

zestien rustig aannemen, draaien en schieten. Er wordt hem geen strobreed in de weg gelegd en hij 

plaatst de bal in de hoek (0 – 2). Een domper zo voor de rust, zeker gezien het vertoonde spel en de 

kansen voor FIT Boys. 

Na de rust wil FIT Boys de lijn uit de 1e helft doortrekken en weer kansen creëren om zo snel de 

aansluitingstreffer te maken. Maar dat gaat net even anders. Nieuwleusen valt aan over rechts en de 

voorzet wordt door Renaldo Boom weggewerkt, precies in de voeten van de volledig vrijstaande Stijn 

Hoekstra die de bal in het dak van het doel plaatst. De mooiste goal wordt door FIT Boys gemaakt, al 

is dat een pleister op de wond. Ruud Seubring ziet rond de 55e minuut net op de helft van 

Nieuwleusen de Nieuwleusen-keeper te ver voor zijn doel staan. Met een prachtige en sublieme lange 

lob verschalkt hij de keeper en maakt de 1 – 3. Applaus, ook van de Nieuwleusen-supporters. Maar 

FIT Boys kan het tij niet meer keren en speelt een verloren wedstrijd. Nieuwleusen voert de score nog 

op door doelpunten van Roy Bollemaat (78e 1 – 4) en Gerrit Zekveld (80e 1 – 5). Daarna mag FIT 

Boys in de persoon van Jonathan Schans nog iets terug doen. Hij maakt de 2- 5 (81e minuut), maar het 

slotakkoord is voor Nieuwleusen als Saake Malestein de 2 – 6 maakt en daarmee de eindstand op het 

scorebord zet. Scheidsrechter Hans Bulthuis trekt geen tijd bij en fluit deze wedstrijd rond 16:25 uur 

de boeken in. De missie van FIT Boys 1 wordt er niet makkelijker op en de ploeg moet in de 

resterende 11 wedstrijden het tij nog zien te keren. 

Dat kan de ploeg doen tegen de nummer 10 Hardenberg’85. Zaterdag 14 maart om 15:15 uur spelen 

beide ploegen in Hardenberg tegen elkaar. 

 

 

Helaas kon de competitie hierna in verband met de CORONA niet 

volledig worden afgewerkt en werd de competitie na 17 van de 26 

wedstrijden in seizoen 2019-2020 gestaakt.   
  



Oproep: Koop je spullen bij de plaatselijk middenstand. 

Onze sponsoren worden hard getroffen door de economische crisis die het COVID-19 virus (Corona) 

met zich meebrengt. Met dit filmpje willen wij steun betuigen aan onze sponsoren en roepen iedereen 

op hun inkopen te doen bij de plaatselijke middenstand. De sponsoren hebben ons nodig!! Aan dit 

filmpje is een PRIJSVRAAG verbonden met als prijs een cadeaubon van Ondernemersvereniging 

Actief Nieuwleusen t.w.v. maar liefst € 100,– . 

 

 Stuur de antwoorden van de 3 vragen 

voor 11 mei a.s. naar 

redactie@svnieuwleusen.nl. Bij 

meerdere goede inzendingen wordt er 

geloot. Ook kun je hier terecht voor 

eventuele onduidelijkheden/vragen. 

Vraag 1. 

Hoeveel bedrijven maken reclame via de 4 reclamezuilen bij de ingang van sportpark ’t Klaverblad”? 

Vraag 2. 

Hoeveel bedrijven maken reclame d.m.v. borden rond het hoofdveld aan de 2e ring? Dit zijn de grote 

borden en de kleinere borden die er net onder hangen. 

Let op: 

Meerdere borden van hetzelfde bedrijf telt voor 1. 

Het grote bord van installatiebedrijf Schiphorst en het kleine bord van servicepartner Schiphorst(net 

boven de dug out) telt voor 1. 

De 2 kleine borden van De Roo works en Gehuurd.nl telt voor 1. 

De borden van A. Heide b.v. Vaillant telt voor 1. 

Het bord van de Supportersvereniging S.V. Nieuwleusen telt niet mee. 

Vraag 3. 

Hoeveel bedrijven maken reclame d.m.v. borden die bevestigd zijn aan het leunhek rond het 

hoofdveld. 

Let op: 

Meerdere borden van hetzelfde bedrijf telt voor 1. 

De borden van S.V. Nieuwleusen zelf tellen niet mee. 
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Jeugd mag weer voorzichtig trainen 

Vanaf 29 april is het voor jeugdige 

sporters weer toegestaan om 

georganiseerd en beheersbaar te 

gaan sporten. Zo mogen kinderen 

tot en met 12 jaar  van de overheid 

weer voetballen, waarbij ze niet 

per se de 1,5 meter afstand hoeven 

aan te houden. Voor jeugd van 

13 tot en met 18 jaar is dit ook 

toegestaan mits zij wél op 1,5 

meter afstand van elkaar blijven. 

De verenigingen kunnen onder 

deskundige begeleiding 

voetbalactiviteiten voor de jeugd 

organiseren zoals trainingen en 

alternatieve voetbalvormen. Competities starten niet voor het najaar en de kantines en kleedkamers 

blijven voorlopig nog dicht. Op dit moment is S.V. Nieuwleusen aan het kijken op welke manier en 

met welke frequentie we de voetbalactiviteiten voor de jeugd kunnen hervatten. Dit doen we in 

samenspraak met de gemeente Dalfsen en de KNVB. Er wordt in ieder geval onderscheid gemaakt in 

manier van trainen bij de jeugd t/m 12 jaar en de jeugd van 13 t/m/ 18 jaar. We hopen zo snel mogelijk 

te kunnen communiceren hoe de maand mei op sportpark ‘t Klaverblad eruit gaat zien. De 

Voetbalschool Nieuwleusen wordt hierin ook meegenomen. 

De voetbalvelden zijn nog steeds gesloten en ook vanaf 29 april blijven de velden, buiten de 

georganiseerde activiteiten om, gesloten. 

 

Voetbaltrainingen voor de jeugd weer van start 

Vanaf 29 april is het voor 

jeugd weer toegestaan om 

georganiseerd en 

beheersbaar te gaan trainen. 

Kinderen tot en met 12 jaar 

mogen van de overheid 

weer voetballen, waarbij ze 

niet per se de 1,5 meter 

afstand hoeven aan te 

houden. Voor jeugd van 13 

tot en met 18 jaar is dit ook 

toegestaan mits zij wél op 

1,5 meter afstand van 

elkaar blijven. Daarbij 

blijven kantines en 

kleedkamers voorlopig nog dicht en zijn ouders niet toegestaan op de accommodatie. 

  



Vanaf woensdagavond werd er direct alweer volop getraind op ’t Klaverblad. Het plezier straalde er 

vanaf, de jongens en meisjes zijn blij dat ze weer mogen voetballen. Bij de trainingen van de jeugd t/m 

12 jaar mogen er onderlinge partijtjes gespeeld worden.  

Bij de oudere jeugd mag dit niet en is de anderhalve meter training best wel even wennen, maar ook 

hier is iedereen blij dat ze na 7 weken weer het veld op mogen. 

 

 

Voorbereiding A-selectie seizoen 2020-2021 

Met de versoepeling 

van de 

coronamaatregelen 

mogen ook de 

senioren de trainingen, 

onder strikte 

voorwaarden, weer 

hervatten. Sinds 12 

mei traint de 

voorselectie van ons 

vlaggenschip dus 

weer, ter 

voorbereiding op het 

nieuwe seizoen. 

 

 

Het afgelopen seizoen 

Zoals voor heel voetballend Nederland, maakte de corona pandemie op 12 maart abrupt een eind aan 

het voetbalseizoen 2019-2020. Achilles 1894 heeft promotie aangevraagd naar de 2e klasse en dis is 

toegekend door de KNVB. 

Er kwam een eind aan een seizoen waarin ons vlaggenschip zich roerde in de bovenste regionen van 

de derde klasse, en serieus aanspraak maakte om een plek in de nacompetitie. Met de behaalde 

successen kreeg het elftal van de nieuwe hoofdtrainer Jeroen Elzinga steeds meer gestalte, waarmee 

het geloof groeide in de ambities van de club. Wat dat betreft kijken we uit naar het nieuwe seizoen, 

waarin er voor de hoofdtrainer nog meer keuzemogelijkheden komen in de selectie, gezien de 

overkomende jeugd. 

De voorselectie voor het nieuwe seizoen 

De selectie, zoals die er eind van het afgelopen seizoen uitzag, blijft intact. Daarnaast heeft trainer 

Jeroen Elzinga vier spelers uit de eigen gelederen toegevoegd aan de voorselectie. Vanuit de JO19-1 

sluiten Thomas Koobs (17), Sander Lefers (18) en Tom Huizingh (19) aan, terwijl Marc Hoogenkamp 

(24) uit het 2e elftal overkomt, om voor een plek in de definitieve selectie te strijden. 

Zie onderaan dit artikel de complete voorselectie (24 personen), waaruit Jeroen zijn selectie van 18 

man (16 + 2) kan vormen. 

  



De trainingen – voorbereiding 

De A-selectie heeft op 12 mei de trainingen weer hervat, en traint tot 1 september in drie blokken; 

Periode 1: van 12 mei t/m 28 mei 

Periode 2: van 23 juni t/m 11 juli 

Periode 3: van 11 augustus tot 1 september. 

Op deze manier blijft de selectie werken aan het balgevoel, kracht en conditie. Tussen de periodes 

door is er tijd vrij gepland, waarin de spelers voor zichzelf wat kunnen doen, zoals ook tijdens de 

reguliere zomerstop. 

In eerste instantie wordt er enkel op de dinsdag en donderdag getraind, waarbij het geldende protocol 

in acht wordt genomen. Dat wil zeggen dat spelers zich thuis omkleden, thuis douchen, zelf drinken 

meenemen, en we tijdens de oefeningen de 1,5 meter afstand hanteren. 

Jeroen heeft de trainingen opgebouwd uit een voetbal- en spelelementen, en uit een conditie en kracht 

deel. Afgelopen seizoen verzorgde Thomas Klein Ganseij namens Helios al eens per week een deel 

van de training. Die samenwerking is nu tijdelijk geïntensiveerd, waarmee Helios nu beide 

trainingsdagen een deel van de training verzorgd. 

 

  

De (technische) staf 

Ook het kader van S.V. Nieuwleusen 1 blijft voor het grootste gedeelte bijeen. Waar hoofdtrainer 

Jeroen Elzinga eerder al zijn contract met twee seizoenen verlengde, heeft de TC zich voor het 

komende seizoen ook verzekerd van de diensten van Erwin Goutbeek (assistent trainer), Timo Muller 

(teammanager), Gerrit Krul (verzorger) en Ronny Klosse (assistent scheidsrechter). 

Alleen Frens de Weert verlaat de oranjehemden, om in zijn woonplaats de keepers van S.C. Rouveen 1 

onder zijn hoede te nemen. Frens keert daarmee tevens terug bij de club waar hij ook als speler actief 

was. We danken Frens voor bewezen diensten in de afgelopen vier jaar, en wensen hem alle goeds toe 

bij zijn nieuwe club. 

In de persoon van Alexander Oldeman is deze positie inmiddels ook ingevuld voor het nieuwe 

seizoen. De 47 jarige Ommenaar was zelf als keeper zelf actief bij OVC’21, Rohda Raalte, Hattem, 

WVF en OZC. Nadat hij in 2008 een punt zette achter zijn actieve carrière, ging hij aan de slag als 

jeugdtrainer en later ook als keepertrainer bij de selecties van de beide clubs uit Ommen, SDOL en 

USV. 
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Complete voorselectie S.V. Nieuwleusen 1 seizoen 2020-2021 

Keepers 

1. Tim Hoogenkamp 

2. Roy van Leussen 

Verdediging 

3. Saake Malestein 

4. Roy Bollemaat 

5. Stefan van Veen 

6. Robin Hoogenkamp 

7. Leon de Raad 

8. Thomas Huzen 

9. Sander Lefers 

10. Marc Hoogenkamp 

Middenveld 

11. Mark de Weerd 

12. Gerrit Zekveld 

13. Ruben Brinkman 

14. Ruben van Dijk 

15. Steven Visscher 

16. Thom Kappert 

17. Tom Huizingh 

Aanval 

18. Reinier Meijerink 

19. Bas Evenboer 

20. Tom Vasse 

21. Wouter Tabbers 

22. Nick Holsappel 

23. Lars Gruben 

24. Thomas Koobs 

 

Afscheid van Bart Smid, trainer van JO19-1 



Deze foto is genomen tijdens de laatste training op 27 mei. Op de foto: 

Van links naar rechts: Niels Koets, Tom Huizingh, Thomas Koobs, Niek Bollemaat, Thijs van Vliet, 

Stijn Hoekstra, Sander Lefers, Bart Smid, Luuk van de Kolk, Roan Spijker, Joël Walinga, Kris 

Tinholt, Roy in’t Veld en Sjoerd Klein. Randy Vink en Lennard de Weerd ontbreken op de foto. 

Beste S.V. Nieuwleusenaren, 

Via deze ongewone weg wil ik toch even afscheid nemen nu er op een abrupte manier een einde is 

gekomen aan mijn periode als trainer bij S.V. Nieuwleusen. Ik had dit uiteraard graag persoonlijk 

willen doen, maar door de vreemde tijd waar in we leven en een terechte reden, namelijk gezondheid, 

is dat helaas niet mogelijk. 

Ik wil beginnen om iedereen te bedanken voor mijn fantastische tijd in Nieuwleusen, dan kan ik in 

ieder geval niemand vergeten, dus iedereen BEDANKT! 

Ik ben 4 seizoenen met heel veel plezier trainer geweest bij deze mooie club! En dat is mede mogelijk 

gemaakt door mensen waar je veel en intensief mee samenwerkt en die er voor zorgen dat je je thuis 

voelt. 

Het eerste jaar met Wim, Tonnie en Dick; een top seizoen en de doelstelling ruimschoots gehaald! 
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Het tweede jaar was alleen met Dick, ik had 

m’n handen vol aan hem! Maar een 

vriendschap voor het leven is geboren! 

Speciaal tijdens dit seizoen, was de 

belangstelling van de spelersgroep, 

begeleiding en de club, voor mijn vrouw 

tijdens haar ziek zijn. 

 

 

 

 

 

Het derde seizoen was samen met Rolf! Wanneer je 

informatie over een tegenstander nodig bent, dan ben je bij 

Rolf aan het goede adres! 

 

Het vierde seizoen was wederom met 

Rolf. We werden kampioen in de 

najaars competitie! Uit in 

Lemelerveld werd het eerst nog even 

spannend door een 1-0 achterstand. 

Maar de aanwezigheid van FC 

Dalfsen JO-19 werkte als een rode lap 

op een stier en de achterstand werd in 

no-time omgedraaid. Aan het eind van 

de wedstrijd stond er 1-6 op het 

scorebord! KAMPIOEN! 

Rolf onwijs bedankt voor de twee prachtige seizoenen en je luisterend oor wanneer ik je weer eens 

belde! 

Ook de samenwerking met collega trainers heb ik altijd als zeer prettig ervaren, niet altijd makkelijk 

maar altijd met respect en op een volwassen manier, Jeroen E, Gert, Sander, Wiebren, David, John, 

Jeroen K en Richard, BEDANKT! 

Ook de samenwerking met de Techniche Commissie was prachtig en uitdagend, pittige discussies over 

spelers wel/niet doorschuiven, individueel opleiden of als team, ik heb er veel van geleerd en altijd 

positief kritisch geweest met het belang van S.V. Nieuwleusen voorop. 

Herman, Paul, Ernst, Dick en Dinant enorm bedankt! 

En natuurlijk niet te vergeten Jan Pasman! 

Ik ga het nieuwe seizoen als hoofdtrainer bij SC Nieuwlande aan de slag, een zaterdag 4e klasser. Ik 

ben ambitieus en wil me verder ontwikkelen als trainer en die kans wordt me daar geboden. 

In die 4 jaar ben ik toch een S.V. Nieuwleusenaar geworden en ik zal de club dan ook blijven volgen. 

Bestuur, ouders, vrijwilligers en spelers van S.V. Nieuwleusen, het ga jullie allemaal goed en wie weet 

zien we elkaar weer in de toekomst! Als trainer, ouder of toeschouwer! 

Gr. Bart Smid 
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Frens de Weert stopt als keeperstrainer 

Aan het begin van dit jaar werd bekend dat Frens de Weert aan het einde van dit seizoen stopt als 

keeperstrainer van de selectie van S.V. Nieuwleusen. Na vier seizoenen de keepers van de selectie 

elftallen te hebben getraind gaat hij terug naar ‘zijn’ club, SC Rouveen. Vanwege de huidige situatie 

omtrent Corona komt er een vervroegd einde aan het laatste seizoen van Frens bij S.V. 

Nieuwleusen.We gunnen Frens de overstap naar SC Rouveen van harte, maar uiteraard is het jammer 

dat de fijne samenwerking tussen de trainer en zijn keepers ten einde komt. 

Inmiddels is er ook nieuws vanuit de technische commissie. Voor volgend seizoen neemt Alexander 

Oldeman het stokje over van Frens. Alexander is 47 jaar en woonachtig in Ommen. Vanaf de 

voorbereiding op het nieuwe seizoen gaat Alexander aan de slag met de keepers om hen weer naar een 

hoger plan te tillen. 

Namens iedereen binnen de club, maar in het bijzonder namens alle keepers die je getraind hebt: 

Frens, bedankt!  

Luuk Malestein 

Op de foto V.L.N.R.: 

Arno Huisman, Luuk Malestein, Tim 

Hoogenkamp, Thijs van Vliet en Roy van 

Leussen. 

 

Preventieve maatregelen verzorging(ruimte) 

Per 1 juli zijn er een flink aantal versoepelingen 

doorgevoerd van de Coronamaatregelen. Daardoor is 

het ook voor senioren weer mogelijk om ‘gewoon’ te 

trainen en oefenwedstrijden te spelen. 

Dat betekent dat ook de verzorgers van het 1e elftal 

(Gerrit) en Vrouwen 1 (Rolande) weer beschikbaar 

zijn om geblesseerde spelers te behandelen. Ook 

andere teams zijn wellicht ‘gewend’ dat ze bij hen 

naar binnen kunnen stappen voor een behandeling. 

Dat blijft uiteraard mogelijk, maar; 

Per direct gelden er een aantal preventieve 

maatregelen, ter bescherming van een ieder; 

De massageruimte mag alleen nog op afspraak worden betreedt, óf bij uitzondering met instemming 

van een verzorger; 

Naast de verzorger mag er nog maximaal 1 ander persoon tegelijkertijd in de massageruimte zijn. 

Verder krijgen de verzorgers de beschikking over mondkapjes, die zij kunnen dragen tijdens de 

behandeling en zal de ruimte na iedere behandeling worden gedesinfecteerd. 
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Afscheid van Wiebren de Jong, trainer van JO15-1. 

Op de foto: 

Van links naar rechts: Jim Marsman, Sam de Bruin, Joris Kreule, Jip Braakman, Yesper Makkinga, 

Huub Beverwijk, Stefanie van Kesteren, Jeroen Schouten, assistent trainer Robin Hoogenkamp, 

Sophie Vasse, Wiebren de Jong, Lars Herssevoort, leider Jarno de Bruin, Rafaël Hetharia, Mart 

Leegsma, Nico Zenderink, Chris Bollemaat, Jorn Hoeve, Rinse Visscher en Mille Hekkert. 

Stabiele vereniging, prima organisatie, betrokken bestuurders en vrijwilligers, warme dorpsclub, goed 

geoutilleerd. Dat is voor mij in een aantal kernachtige bewoordingen S.V. Nieuwleusen. Een club 

waarvan ik na twee seizoenen afscheid neem. 

Ik had voor een derde seizoen kunnen bijtekenen, maar ik koos voor de mogelijkheid om bij het 

Zwolse S.V.I. aan de slag te gaan. De keuze viel op deze club doordat S.V.I. gehuisvest is in de wijk 

waarin ik woon. Actief zijn binnen deze club vergroot voor mij de kans om mijn sociale contacten in 

mijn woonplaats Zwolle uit te breiden. Dat is voor mij de belangrijkste motivatie voor mijn overstap. 

Nadat ik deze keuze had gemaakt, kwam hier nog bij dat ik daarnaast het volgend seizoen assistent-

trainer van PEC Zwolle Jong Vrouwen wordt. Twee mooie nieuwe uitdagingen! 

Ik heb bij S.V. Nieuwleusen een prima tijd gehad met de selecties van JO 15-1 en fijn samengewerkt 

met de leiders Hans Brinksma, Frits Jan Westerman en (het tweede seizoen) Jarno de Bruin en vaste 

vlaggenist Arjan Visscher. Alle vier betrokken mensen die veel vrije tijd in de club steken. Op hen 

deed ik nooit tevergeefs een beroep. Hartelijk dank voor jullie support! 

Daarnaast heb ik een coördinerende rol vervuld bij de Voetbalschool Nieuwleusen en ook daar weer 

trof ik het met de mensen waarmee ik nauw heb samengewerkt: Hanneke de Weerd en Wiebe 

Bonsink. Met veel passie doen zij hun best voor de pupillen van S.V. Nieuwleusen. Ook jullie bedankt 

voor de prettige samenwerking. 

De samenwerking met leden van de Technische Commissie heb ik als plezierig en ondersteunend 

ervaren. Bij de verenigingen waarin ik als trainer actief ben geweest heb nooit zo’n grote 

betrokkenheid vanuit de TC gevoeld als bij S.V. Nieuwleusen. Jan Pasman en met name Herman 

Vrieling woonden dikwijls een training bij. Ook de thuiswedstrijden werden, wanneer het maar even 

kon, door hen bijgewoond. Daardoor konden ze de ontwikkeling van alle spelers goed volgen en 

konden we goed klankborden over speelwijze en de voortgang van de teamontwikkeling. Hartelijk 

dank! 



Helaas kon ik de laatste twee maanden weinig meer voor S.V. Nieuwleusen betekenen doordat ik met 

Corona – klachten te maken kreeg. Juist in die periode kwam de warmte van de club in mijn 

huiskamer. Veel bestuurs- en commissieleden namen bijna wekelijks de tijd om telefonisch of via 

WhatsApp te informeren hoe het mij verging. Van anderen kreeg ik een bemoedigende kaart. Echt, 

voor mij hartverwarmend. Ik heb dit erg op prijs gesteld! 

Ik heb een band gekregen met deze vereniging en zal daarom de club én de spelers wie ik getraind 

heb, blijven volgen. Wie weet, als het aan mij ligt, keer ik ooit nog eens terug bij deze fijne 

vereniging……. 

Wiebren de Jong 

 

Clubhuis en terras geopend op 4 juli. 

Vanaf 1 juli mogen 

sportkantines weer open. Dit 

gaan wij dan ook doen op 

zaterdag 4 juli a.s., zodat 

iedereen elkaar bij de club 

weer kan ontmoeten en we het 

seizoen toch nog op een 

waardige manier af kunnen 

sluiten. Het terras wordt ruimer 

opgezet en overal wordt 

rekening worden gehouden met 

de geldende 

Coronamaatregelen. 

Het clubhuis/terras is open om 

14.30 uur en we gaan door tot 

18.30 uur. 

Wij hebben er heel veel zin in en hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op 4 juli!! 

Bezichtiging kleedkamers 

Vrijwilligers zijn de afgelopen 3 maanden druk bezig 

geweest met het schilderen van de kleedkamers in onze 

clubkleuren. Wij zijn trots op het resultaat en op 4 juli is 

er vanaf 14.30 uur de gelegenheid om de vernieuwde 

kleedkamers te bezichtigen. 
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Grand café De Viersprong Co-sponsor 1e elftal S.V. Nieuwleusen. 

Op foto v.l.n.r.: Iris Buursema, 1e 

elftalspeler Mark de Weerd en 

sponsorrelatiebeheerder Hendrik 

Jan Huzen. 

Nadat Grand café De Viersprong, 

begin dit jaar bordsponsor werd bij 

S.V. Nieuwleusen prijkt  “De 

Viersprong” vanaf het nieuwe 

seizoen ook achterop de inloop- en 

wedstrijdshirts van het 

vlaggenschip van S.V. 

Nieuwleusen. 

Hiermee wordt Grand café De 

Viersprong, naast hoofdsponsor 

Autobedrijf Zieleman, Co-sponsor 

van Heren 1.  Naast shirtreclame 

komen er twee vlaggen langs het 

hoofdveld en komt het logo van “De Viersprong” op de deur van kleedkamer 9 van onze 

accommodatie. 

De sponsorcommissie bedankt Iris Buursema en Harrold Bril voor hun ondersteuning en wenst hen 

veel succes met hun prachtige en kenmerkende bedrijf aan de Burg. Backxlaan in de Kerkenhoek in 

Nieuwleusen. 

  

 

Iris met prachtig shirt bij haar reclamebord. 

 

 

 

 

 

Naast de sponsorcommissie is ook 1e elftalspeler Mark 

de Weerd trots op de Co-sponsor achter op zijn 

wedstrijdshirt. 
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Over Grand café De Viersprong 

Al sinds menig Nieuwleusenaar zich kan herinneren, is De Viersprong gevestigd op het kruispunt van 

de Burgemeester Backxlaan, Westeinde, Dommelerdijk en Oosteinde. Na een ruime eeuw mooi 

ondernemerschap binnen het familiebedrijf van de familie Schoemaker, staan vanaf juli 2019 Iris 

Buursema en Harrold Bril aan het begin van een nieuwe stap binnen De Viersprong. Zij zetten het 

prachtige bedrijf met dezelfde passie voor gastvrijheid voort. 

Grand café de Viersprong biedt voor alle gezelschappen de ultieme plek om te genieten van lunch, 

diner of een borrel. Of jij nou komt met familie om een verjaardag te vieren of met een zakelijke 

afspraak, het kan allemaal. Met verse ingrediënten maakt de chef kok de lekkerste lunchgerechten en 

diners klaar. De Viersprong wil graag iedereen van harte welkom heten. Wanneer wij rekening kunnen 

houden met uw eetgewoontes, allergieën of intoleranties horen wij dat uiteraard graag. 

Voor feesten en partijen kunt u terecht in de Trommelzaal, een ruime zaal welke geschikt is voor alle 

denkbare bijeenkomsten. Bij de Viersprong kun je terecht wanneer je iets te vieren hebt, als je wilt 

vergaderen of met een gezelschap van een uitgebreid buffet wilt genieten. Alles is mogelijk op het 

gebied van entertainment, eten en drinken en samenkomen. Grand café De Viersprong denkt graag 

met jou mee. 

Ben je benieuwd geworden waarvoor je bij ons terecht kunt? Bekijk onze website voor tal van 

mogelijkheden! 

https://www.grandcafedeviersprong.nl 
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Kleedkamers geschilderd in de clubkleuren 

 

Toen begin maart de Corona crisis uitbrak en het duidelijk werd dat de kleedkamers voor lange tijd 

niet gebruikt konden worden zijn een groep vrijwilligers aan de slag gegaan om de 

kleedaccommodatie in onze clubkleuren te schilderen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag werd er 

in meerdere ploegen bijna 4 maanden gewerkt aan de deze grote klus. Zaterdag 4 juli ging voor het 

eerst het clubhuis weer open en met trots werd het fantastische resultaat getoond aan alle bezoekers. 

Voorzitter Erwin van Leussen zette de vrijwilligers tijdens de zeer druk bezochte middag dan ook 

terecht in het zonnetje. 

De vrijwilligers zijn: 

Jan Schoemaker, Gerrit Schottert, Bé Krul, Frans Kappert, Freek Kleen, Freek Dijk, Gerrit Evenboer, 

Henk Laarman, Hans Schrooten, Willem de Weerd, Klaas Spijker, Ronni Klosse, Arend Jan 

Schuurman, Dju Bosch. 

  



S.V. Nieuwleusen 2 promoveert naar de reserve 2e klasse 

Deze week kregen de spelers 

van het tweede elftal goed 

nieuws te horen. De KNVB 

heeft het verzoek tot promotie 

kunnen honoreren naar de 2e 

klasse, waardoor het 2e elftal 

van onze prachtige vereniging 

volgend seizoen op een 

niveau hoger haar wedstrijden 

gaat spelen. 

Nadat S.V. Nieuwleusen 2 

met de winterstop bovenaan de competitieranglijst stond, was het tweede elftal in ieder geval verzekerd van een 

plek in de nacompetitie. Het team wil uiteraard meer en iedereen gelooft in een kampioenschap met rechtstreekse 

promotie. Vol goede moed begon het team aan de tweede helft van de competitie, te beginnen met twee zeer 

lastige wedstrijden tegen directe concurrenten ASC ’62 en VV Staphorst. Het 2e verloor beide wedstrijden, en 

werd vooral verslagen op ervaring door de vaak oudere en sluwere spelers van de tegenstander. Een keiharde 

realiteitscheck, binnen twee weken werd het kampioenschap volledig weggegooid en S.V. Nieuwleusen 2 zakte 

weg naar de vierde plek op de ranglijst. In de weken die volgden werden er nog wel twee overwinningen geboekt 

tegen de laagvliegers uit de competitie, respectievelijk ZAC en HTC. 

Vervolgens kwam het seizoen vanwege Corona abrupt aan zijn einde, en viel het voetbal voor iedereen in dit 

land stil. Na een aantal weken in onzekerheid werd er uiteindelijk besloten dat de huidige competities ongeldig 

werden verklaard en de amateurcompetities niet meer uitgespeeld gingen worden. Een bittere pil voor de mannen 

van trainer Richard van Eerbeek, aangezien het de doelstelling was om dit jaar promotie af te dwingen naar de 2e 

klasse. 

Uiteindelijk kwam de KNVB met een voorstel naar alle amateurverenigingen in dit land. In principe zijn er dit 

seizoen geen promoties of degradaties, maar uiteraard zijn er altijd verenigingen die gebaat zijn bij een eventuele 

promotie of degradatie. Wanneer je hier gebruik van wilde maken moest je dit voor een bepaalde datum kenbaar 

maken en de KNVB ging hier een oordeel over vellen. Lang niet elk verzoek kon worden gehonoreerd, maar er 

konden enkele wisselingen plaats vinden. De technische commissie heeft dit verzoek voor het 2e elftal 

ingediend. 

Een begrijpelijk besluit, aangezien S.V. Nieuwleusen 2 in de laatste jaren steeds erg dicht bij promotie was. 

Vorig seizoen stond het team nog in de finale maar verloor het deze wedstrijd van AZSV. En ook voor dit jaar 

konden de oranjehemden weer een gooi doen naar een eventuele promotie, aangezien een ticket voor de 

nacompetitie al in de broekzak zat. 

Na een aantal weken wachten kwam daar het verlossende antwoord van de KNVB, met veel plezier konden zij 

ons meedelen dat we  gepromoveerd zijn. 

Natuurlijk was er blijdschap, een club als S.V. Nieuwleusen hoort met haar 2e elftal minimaal in de 2e klasse te 

spelen. Een doel waar de spelers al jaren voor aan het werken waren, maar die vaak werd gestuit door één of 

twee sterke tegenstanders bij je in de competitie. Hierdoor leek promotie voor de vaak jonge selectie van het 

tweede elftal af en toe een onneembare horde. Via deze omweg gaat ons tweede elftal nu alsnog naar de reserve 

2e klasse, maar dit hadden zij liever op het veld afgedwongen. 

Ondanks dat zijn er enorm veel positieve kanten aan deze promotie. Het gat verkleinen richting het eerste elftal, 

individuele ontwikkeling, ontwikkeling als team en meer uitdaging voor jeugdspelers die overkomen uit de O-

19. 

Over een aantal weken starten de mannen van het tweede elftal aan hun voorbereiding, een grote, brede en goede 

selectie staat dan op het veld. De spelers en de leiding van het tweede elftal kijken met veel plezier uit naar 

volgend seizoen. In oefenwedstrijden die er zijn gespeeld in de afgelopen jaren is het duidelijk dat S.V. 

Nieuwleusen 2 zich kan meten met teams uit de reserve 2e klasse. Vanuit de club, en met name vanuit de TC, 

voelen wij enorm veel vertrouwen om een stabiele 2e-klasser te worden. Wij gaan er alles aan doen om dit 

vertrouwen terug te betalen op het veld. 

Luuk Malestein, speler van het 2e elftal 

  



Jaarverslag Club van Honderd seizoen 2019-2020 

Leden. 

Het seizoen 2019-2020 was voor de Club van 100 een rustig jaar. De club was mede sponsor voor het 

trainingskamp in Spanje, zorgde voor een echte wedstrijdbalzuil en nieuw bord “hogerop met eigen 

talent”. De ledenavond was weer supergezellig. Per 30 juni 2020 bestond de club uit negenenzestig 

leden. 

Bestuur. 

De samenstelling van het bestuur onderging geen wijzigingen. Alleen Henry Vasse nam het 

penningmeesterschap over van Hendrik Jan Huzen. Zodat Hendrik Jan alleen secretaris blijft. 

Ledenavond. 

Vrijdagavond 1 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 

2018-2019 was geworden. Een onafhankelijk en geheim supporterskwartet geeft elke 

competitiewedstrijd punten aan de spelers van het 1e elftal. 

Tim Hoogenkamp werd de beste speler van het seizoen 2018-2019. 

Hij bleef met een 7,3 Tom Vasse (7,21) en Saake Malestein (7,20) 

net voor. 

 

Tot talent van het jaar 

werd Roy Bollemaat 

(Heren 1) gekozen. De 

overige kandidaten 

waren; Anja van 

Kesteren (Vrouwen 1) 

Luuk Malestein (Heren 

2) en Leon de Raad 

(JO19-1) 

 

Na de pauze vertelde hoofdtrainer Jeroen 

Elzinga hoe hij met zijn kader stap voor stap ons 

eerste elftal begeleidt en probeert een hoger niveau te bereiken. Heel belangrijk hierin is de fitheid van 

de groep. Met ondersteuning van Helios en Fysio Vechtdal wordt hier wekelijks aan gewerkt. Ook 

vertelde hij de vele aanwezigen hoe ons eerste elftal zaterdags de wedstrijd aanpakt. Dit laatste ook als 

vervolg op het meenemen van de leden van de Club van 100 en Supporters in de wedstrijdbespreking 

van de thuiswedstrijd op 26 oktober tegen SCD’83. Na dit technische verhaal werd er door de 

aanwezigen nog even gezellig nagezeten met een hapje en drankje. 

Teamondersteuning. 

De Club van 100 had in goed overleg met de teams de jaarlijkse facilitering van het Heren 1 en 2, JO 

19-1 en Vrouwen 1 van 2018-2019 doorgeschoven naar het afgelopen seizoen. Met als doel dan weer, 

samen met Voetbalzaken, een buitenlands trainingskamp te organiseren. Zodat in februari een groep 

van een kleine honderd personen op trainingsmap ging in Lloret de Mar. Wat net als in 2016 weer een 

groot succes werd. 

https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2020/07/Annelies-en-Tim.jpg
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Hogerop met eigen Talent 2.0. 

Al enkele jaren hing er achter het doel van ons hoofdveld aan de parkeerplaatskant een prachtig 

winddoek met de tekst: “Hogerop met eigen Talent”. 

Maar dit doek ging na vele reparaties de vuilnisbak in. Hierdoor moesten wij op zoek naar iets nieuws. 

Een bord van 25 meter zou vast langer meegaan was onze conclusie. 

Met dank aan ALVASI en KLAAS FOSFAAT hangt er nu een prachtig bord met dubbele tekst. 

 

Klaas Kooiker en Erik Fieten de twee schenkers van het nieuwe bord. 

Financiën. 

De Club van 100 heeft een duur financieel jaar achter de rug. Naast de bijdrage voor het trainingskamp 

in Spanje werd er een wedstrijdbalzuil aangeschaft. 

Ledenavond 2020. 

De komende ledenavond zal in principe vrijdagavond 27 november plaatsvinden. Het bestuur zoekt 

nog naar een passende spreker of activiteit. 

De verkiezing van Speler en Talent van het seizoen 2019-2020 komt door Covid-19 te vervallen! 

Tot ziens op sportpark ´t Klaverblad. 

Het bestuur van de Club van 100 zal blijven proberen er een echte Club van Honderd (leden) van te 

maken. Tijdens de laatste Open Dag heeft er wederom een werving plaatsgevonden. Ook zijn alle 

spelers en speelsters die mee zijn geweest naar Spanje gevraagd hun ouders / verzorgers te vragen lid 

van de club te worden. 

Annelies Kooiker – Westerik, Henri Vasse, Henry Nijland en Hendrik Jan Huzen. 
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“Eindstand” seizoen 2019-2020  3e klasse D Noord 

 

 

Er wordt geen officiële einduitslag vastgesteld voor dit seizoen. Ploegen degraderen en promoveren 

dus niet op basis van deze ranking. Wel is er de mogelijkheid om een verzoek voor promotie of 

degradatie op grond van moverende redenen in te dienen bij de KNVB. Achilles 1894 heeft hier 

gebruik van gemaakt en de KNVB verzocht om in het seizoen 2020-2021 in de 2e klasse te mogen 

voetballen gezien de stand op de ranglijst. De KNVB honoreert dit verzoek. 

 

 

 

  



 



Seizoensuitgave 
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(Overschaduwd door de corona pandemie) 
 
 

3e klasse D District Noord 
SV Nieuwleusen 

 

 

 



Tempelmantoernooi S.V. Nieuwleusen op twee sportparken 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

S.V. Nieuwleusen organiseert, als voorbereiding op het nieuwe seizoen, op dinsdag 18 en zaterdag 22 

augustus het traditionele Tempelman-toernooi. Het toernooi wordt gesponsord door Aannemersbedrijf 

Tempelman uit Nieuwleusen. 

Deelnemende verenigingen zijn A.S.C.’62 uit Dalfsen, O.Z.C. uit Ommen, Olympia ’28 uit Hasselt en 

S.V. Nieuwleusen. Om het publiek te spreiden i.v.m. het Corona-virus wordt het toernooi op twee 

sportparken gespeeld: Sportpark Gerner in Dalfsen en Sportpark ’t Klaverblad in Nieuwleusen. 

De eerste wedstrijden worden op dinsdag 18 augustus om 19:00 uur gespeeld. Dan ontmoeten S.V. 

Nieuwleusen en O.Z.C. elkaar op sportpark ’t Klaverblad en in Dalfsen wordt de wedstrijd A.S.C’62 – 

Olympia’28 gespeeld. A.S.C. ’62 speelt zaterdag 22 augustus om 14.30 uur in Dalfsen tegen O.Z.C. en 

S.V. Nieuwleusen speelt dan op ’t Klaverblad tegen Olympia’28 

Er worden drie punten toegekend voor een gewonnen wedstrijd en één punt voor een gelijkspel. Om 

het aanvallende spel te bevorderen, wordt er bovendien een extra punt toegekend voor elk doelpunt, 

met een maximum van twee punten per wedstrijd. Er kan doorlopend worden gewisseld en er is geen 

maximum aan het aantal wissels. 

 



S.V. Nieuwleusen en Autobedrijf Zieleman verlengen hoofdsponsorcontract 

G  

S.V. Nieuwleusen is trots dat Autobedrijf Zieleman het contract als hoofdsponsor met vier jaar heeft 

verlengd. We zijn blij dat in we ook in deze lastige tijd steun kunnen ontvangen van een bedrijf dat 

geworteld is in de samenleving van Nieuwleusen. S.V. Nieuwleusen streeft een duurzame relatie na 

met haar sponsoren en het doet ons goed dat de band tussen vereniging en hoofdsponsor daar een 

voorbeeld van is. 

Autobedrijf Zieleman is een autobedrijf aan de Burg. Backxlaan dat in 1985 gestart is in Nieuwleusen 

en al 35 jaar een begrip is. Kijk voor uw droomauto op: https://www.autozieleman.nl/ 

André en Wilco zijn de gezichten van het bedrijf dat bestaat uit een verkooptak, een werkplaats en een 

wasstraat. De band met de familie Zieleman gaat al ver terug wanneer André en Wilco als pupillen al 

het oranje shirt dragen. 

Autobedrijf Zieleman wil sport en beweging stimuleren. Het is gezond en het brengt mensen bij 

elkaar. Het is mooi om te zien dat de kinderen en volwassenen weer mogen voetballen en samen 

genieten van de sport. 

Op de foto v.l.n.r. Jeroen Elzinga (hoofdtrainer S.V. Nieuwleusen), Wilco Zieleman, André Zieleman, 

Mark de Weerd (aanvoerder S.V. Nieuwleusen 1) 
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Winst voor A.S.C’62 en S.V. Nieuwleusen op Tempelmantoernooi 

S.V. Nieuwleusen heeft 

dinsdagavond de eerste 

wedstrijd van het 

Tempelmantoernooi 

met 3-0 gewonnen van 

OZC uit Ommen. 

A.S.C.’62 won met 

maar liefst 6-0 van 

Olympia’28 uit 

Hasselt. Vanwege de 

Coronamaatregelen 

werden de wedstrijden 

op twee sportparken 

gespeeld. 

Op sportpark ’t Klaverblad in Nieuwleusen kwam de thuisclub sterk voor de dag. Nadat OZC na 5 

minuten spelen een dot van een kans kreeg kwamen de oranjehemden in de 10e minuut op voorsprong 

door een doelpunt van Bas Evenboer, dit was ook de ruststand. Vijf minuten na rust scoorde Saake 

Malestein de 2-0 en twee minuten later bracht Reiner Meijerink vanaf de penaltystip de eindstand op 

3-0. 

Op sportpark Gerner in Dalfsen was Olympia’28 uit Hasselt geen partij voor A.S.C’62. In de eerste 

helft scoorde Mathijs van Gelder een hattrick. De 3-0 was ook de ruststand. In de tweede helft 

brachten Mathijs van Gelder, Mees Bartels en Bart Mulder de eindstand op 6-0. 

Het toernooi gaat zaterdag 22 augustus om 14:30 uur verder met de volgende wedstrijden: 

Sportpark ’t Klaverblad Nieuwleusen : S.V. Nieuwleusen – Olympia ‘28 

Sportpark Gerner Dalfsen : A.S.C. ‘62 – O.Z.C. 

De tussenstand: 

1. A.S.C. 62                 1-5 

2. S.V. Nieuwleusen  1-5 

3. O.Z.C. Ommen      1-0 

4. Olympia’28            1-0 

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. 

 
 

 



S.V. Nieuwleusen winnaar Tempelmantoernooi 

Zaterdag 22 augustus speelde S.V. Nieuwleusen op het 

Tempelmantoernooi met 2-2 gelijk tegen Olympia’28. Doordat 

A.S.C.’62 verrassend met 2-3 verloor van O.Z.C. ging de 

toernooiwinst net als vorig jaar naar de Nieuwleusenaren. 

Dinsdagavond 18 augustus won S.V. Nieuwleusen met 3-0 van 

OZC uit Ommen. A.S.C.’62 won met maar liefst 6-0 van 

Olympia’28 uit Hasselt. Vanwege de Coronamaatregelen werden 

de wedstrijden op twee sportparken gespeeld. 

S.V. Nieuwleusen kwam zaterdag tegen Olympia’28 in de 1e helft op een 2-0 voorsprong door 

doelpunten van Tom Vasse en Reinier Meijerink. In de 2e helft verzuimde de thuisclub om de 

voorsprong te vergroten. De gasten uit Hasselt kwamen terug in de wedstrijd door een doelpunt van 

Jeffrey van de Belt en tien minuten voor tijd scoorde Jan Koedijk de gelijkmaker. 

Op sportpark Gerner in Dalfsen vielen alle doelpunten in het laatste kwartier van de wedstrijd. 

A.S.C.’62 kwam op voorsprong door een doelpunt van Niloy Haroun. Niels Koggel maakte direct 

daarna de gelijkmaker en een minuut later kwam O.Z.C. zelfs op voorsprong door Rik Jan de Groot. 

Pieter Hamhuis bracht de stand weer op gelijke hoogte, maar het was O.Z.C. dat toch aan het langste 

eind trok door wederom een doelpunt van Niels Koggel. 

Dinsdagavond kwam S.V. Nieuwleusen tegen O.Z.C. sterk voor de dag. Nadat OZC na vijf minuten 

spelen een dot van een kans kreeg kwamen de oranjehemden in de 10e minuut op voorsprong door een 

doelpunt van Bas Evenboer, dit was ook de ruststand. Vijf minuten na rust scoorde Saake Malestein de 

2-0 en twee minuten later bracht Reiner Meijerink vanaf de penaltystip de eindstand op 3-0. 

In Dalfsen was Olympia’28 uit Hasselt geen partij voor A.S.C’62. In de eerste helft scoorde Mathijs 

van Gelder een hattrick. De 3-0 was ook de ruststand. In de tweede helft brachten Mathijs van Gelder, 

Mees Bartels en Bart Mulder de eindstand op 6-0. 

De eindstand: 

1. S.V. Nieuwleusen 2-8 

2. A.S.C.’62 2-7 

3. O.Z.C. Ommen 2-5 

4. Olympia’28 2-3 

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 werd gesponsord door Aannemersbedrijf Tempelman uit Nieuwleusen. 

  



Dit jaar geen open dag 

Het bestuur heeft besloten om dit jaar de opening 

van het voetbalseizoen niet te starten met de 

traditionele open dag. Ook de huldiging van de 

jubilarissen wordt uitgesteld. 

De open dag trekt ieder jaar veel bezoekers. Gelet op 

het grote aantal bezoekers is het onmogelijk om de 

veiligheid van bezoekers te garanderen en te voldoen 

aan de Corona maatregelen. De reguliere competitie- 

en bekerwedstrijden die gepland zijn gaan wel 

gewoon door. Echter alle extra activiteiten gaan niet 

door. 

Op zaterdag 29 augustus begint de ‘training” van Jong Oranje wel weer. Nadere info hierover volgt 

nog. 

 

S.V. Nieuwleusen verliest bekerwedstrijd van Swift’64  

Zaterdag 29 augustus heeft S.V. Nieuwleusen de bekerwedstrijd met 

1-2 verloren van Swift’64 uit Swifterbant. In de 37e minuut kwamen 

de gasten op een 0-1 voorsprong, dit was ook de ruststand. Na vijf 

minuten spelen in de 2e helft bracht Tomas Koobs de stand weer op 

gelijke hoogte. Door een uitval kwam Swift in de 71e minuut weer op 

voorsprong. In het laatste kwartier probeerde de thuisclub nog wel 

wat te forceren maar het bleef bij 1-2. 

A.s. zaterdag 5 september om 14.30 uur speelt S.V. Nieuwleusen de bekerwedstrijd in en tegen ’s-

Heerenbroek. 

  



 

Corona maatregelen op sportpark ’t Klaverblad; Oude kantine weer in 

gebruik. 

Iedereen is welkom op ons sportpark, echter wij zijn 

strikt gebonden aan de regels van het RIVM. Dit 

betekent dat we ten allen tijde anderhalve meter afstand 

tot elkaar houden. Ook langs de voetbalvelden moeten 

we anderhalve meter afstand houden van elkaar. Op deze 

manier houden wij het samen veilig op het sportpark. 

Wij vragen iedereen zich te houden aan deze regels. 

Kijk hier voor het volledige Corona 

protocol: https://svnieuwleusen.nl/wp-

content/uploads/2020/08/Corona-protocol-S.V.-

Nieuwleusen.pdf 

Wie hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren? 

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Leden van 1 

huishouden en jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

Extra ruimte binnen: oude kantine en tent op terras. 

Door de anderhalve meter regel kunnen we maximaal 60 personen 

toegang verlenen tot het clubhuis. Om toch zoveel mogelijk 

mensen een plekje te kunnen geven hebben wij de capaciteit 

uitgebreid door op het terras een tent te plaatsen. Hier kunnen nog 

eens 30 personen zitten. Daarnaast hebben we een deel van de oude 

kantine weer geschikt gemaakt om te gebruiken, hier kunnen 

ongeveer 40 personen zitten. 

Verder kan er gebruik worden gemaakt van het grote terras buiten. 

Het is niet toegestaan om extra stoelen bij te plaatsen of tafels te 

verplaatsen. Uitsluitend de stoelen die rondom de tafels staan 

mogen worden gebruikt. 

Bij binnenkomst van het clubhuis, tent of oude kantine bent u 

verplicht zich te registreren. Houdt u zich aan de looproutes. 

1,5 meter afstand langs de velden. 

Door de Corona maatregelen is de capaciteit op het sportpark beperkt. Maximaal mogen we 250 

bezoekers toelaten. We kunnen niet allemaal op een kluitje langs de velden gaan staan. Om bezoekers 

te ondersteunen zijn linten aangebracht om de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Ook vragen 

we u geen plaats te nemen op de afgeschermde stoelen op de tribune. 

Kleedkamers. 

De kleedkamers zijn slechts beperkt beschikbaar. De Jeugd onder de 19 kan zich na het trainen niet 

douchen en vragen wij om in voetbalkleding naar het sportpark te komen en thuis te douchen.           

Het bestuur van S.V. Nieuwleusen 

https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2020/08/Corona-protocol-S.V.-Nieuwleusen.pdf
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Ruime overwinning S.V. Nieuwleusen 

Zaterdag 5 september boekte S.V. Nieuwleusen in en tegen ’s-

Heerenbroek een ruime 1-6 overwinning. Trainer Jeroen Elzinga 

stuurde, met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar, een zeer jong elftal 

het veld in. Al in de 8e minuut kwamen de gasten op voorsprong 

door een doelpunt van JO-19 speler Stijn Hoekstra. In de 20e minuut 

verdubbelde Reinier Meijerink de score en 10e minuten later 

schoorde hij ook de 0-3. Dit was ook de ruststand. Tien minuten na 

rust schuift Marc Hoogenkamp de 0-4 binnen. Twee minuten kon de thuisclub, na een slordige 

terugspeelbal, iets terugdoen: 1-4. JO19-speler Kris Tinholt kwam binnen de lijnen en gaf zijn debuut 

in het 1e elftal glas door de 1-5 te scoren. Reinier Meijerink bracht vijf minuten voor tijd met zijn 3e 

doelpunt van de middag de eindstand op 1-6. 

Doordat S.V. Nieuwleusen in een bekerpoule zit met slechts 3 teams, staat er zaterdag 12 september 

geen bekerwedstrijd op het programma. In het Groningse Leek wordt er om 15.00 uur geoefend tegen 

2e klasser VEV’67. 

Dinsdagavond 8 september wordt om 20:00 uur thuis geoefend tegen HTC. 

 

S.V. Nieuwleusen wint en verliest een oefenwedstrijd. 

Dinsdagavond 8 september speelde S.V. 

Nieuwleusen een oefenwedstrijd thuis tegen 3e 

klasser HTC. De thuisclub legde een prima partij 

op de mat en won met 5-1. In de 1e helft 

scoorden Bas Evenboer(2x) en Stijn Hoekstra. 

Vlak na rust scoorde HTC maar daarna pakte 

S.V. Nieuwleusen de draad weer op. Uit de vele 

mooie aanvallen werd er gescoord door Bas 

Evenboer en Marc Hoogenkamp. 

Zaterdag 12 september speelde S.V. Nieuwleusen 

in Leek(Groningen) een oefenwedstrijd tegen 

VEV’67. Deze ploeg deed vorige jaar mee om de 

bovenste plekken in de 2e klasse. S.V. Nieuwleusen bood goed tegenstand. kreeg een paar kansen 

maar VEV kwam na een half uur op een 1-0 voorsprong. Vlak na rust kopte S.V. Nieuwleusen uit een 

corner de bal op de paal. De thuisclub wist uit een corner wel te scoren: 2-0.S.V. Nieuwleusen wist 

helaas de kansen niet te verzilveren. De thuisclub deed dat wel en een kwartier voor tijd werd de 

eindstand op 3-0 gebracht. 

A.s. zaterdag 19 september om 14.30 uur start de competitie met de derby thuis tegen Avereest. S.V. 

Nieuwleusen JO19-1 maakt om 11:45 uur thuis tegen Berkum haar debuut in de 4e divisie. Deze 

wedstrijd wordt op het hoofdveld gespeeld. 

  



 

S.V. Nieuwleusen begint competitie met winst op V.V. Avereest 

Na een In Memoriam en minuut 

stilte ter nagedachtenis aan het 

overlijden van oud-voorzitter en Lid 

van Verdienste van de KNVB 

Willem de Weerd begon S.V. 

Nieuwleusen zaterdag 19 september 

de competitie tegen buurman V.V. 

Avereest. 

Een echte derby en na negentig 

minuten wist S.V. Nieuwleusen de 

punten in eigen huis te houden en 

won verdiend met 1-0. 

Na ruim een half jaar was het zaterdagmiddag weer voetbal om het echie. 

Na de aftrap begonnen beide elftallen wat nerveus aan de wedstrijd. Over en weer waren er nogal wat 

slordigheden te bespeuren en dat resulteerde in weinig mogelijkheden. De fysieke duels werden 

grotendeels gewonnen door de mannen uit Balkbrug wat S.V. Nieuwleusen geen kans gaf om haar 

eigen spel te spelen. Er waren enkele spannende momenten voor het doel van Avereest maar doelman 

Zwijns bracht redding. Zo gingen we rusten met een brilstand op het scorebord. 

Na de thee een iets ander beeld, Avereest probeerde wat te forceren en kreeg ook enkele 

mogelijkheden maar wist deze niet te verzilveren. Na 60 minuten kwamen Ruben Brinkman en Marc 

Hoogenkamp, jongeling Stijn Hoekstra en Mark de Weerd vervangen. Ruben gaf meteen zijn visite 

kaartje af, zijn inzet had meer verdiend maar zijn afstandsschot spatte helaas hard uiteen op de lat van 

het doel van doelman Zwijns, die de bal waarschijnlijk alleen heeft gehoord. S.V. Nieuwleusen kreeg 

ook het betere van het spel, blijkbaar had de eerste helft nogal wat kracht gekost voor Avereest. 

In de 71e minuut resulteerde dit in de openingstreffer voor S.V. Nieuwleusen door een goal van 

Reinier Meijerink. Bas Evenboer liet de bal goed vallen voor Reinier die wel raad wist met dit 

buitenkansje 1-0. 

In de resterende tijd probeerde Avereest nog wel een aansluittreffer te creëren maar was niet meer bij 

machte om echt gevaar te stichten voor de goal van S.V. Nieuwleusen. 

Zo bleven na 90 minuten de punten in S.V. Nieuwleusen een goed begin van de competitie voor de 

oranjehemden. Op zaterdag 26 september is de uitwedstrijd in Nijeveen tegen SVN’69. 

Scoreverloop: 

71e min 1 – 0 Reinier Meijerink 

Opstelling S.V. Nieuwleusen: 

Doel: Tim Hoogenkamp 

Achter: Leon de Raad (83e Sander Lefers), Roy Bollemaat, Saake Malestein, Stefan van Veen 

Midden: Mark de Weerd (60e Ruben Brinkman) Gerrit Zekveld, Thomas Koobs 

Voor: Bas Evenboer, Reinier Meijerink, Stijn Hoekstra (60e Marc Hoogenkamp) 

 

 



 

 

 
 



 

In Memoriam Willem de Weerd 

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het nieuws 

dat op 8 september 2020 oud-voorzitter en Lid van 

Verdienste van de KNVB, Willem de Weerd op 77-

jarige leeftijd is overleden. 

Willem heeft maar liefst 200 wedstrijden voor het eerste 

elftal gespeeld. Hij stond in de regio als voetballer 

vooral bekend om zijn onverzettelijkheid. 

Na zijn actieve periode als voetballer heeft Willem 

diverse vrijwilligersfuncties bekleed. In willekeurige 

volgorde enkele belangrijke functies/ taken die Willem 

vervulde: leider van het eerste elftal, trainer van de 

lagere senioren, lid van de clubbladredactie, 

wedstrijdsecretaris, verenigingsscheidsrechter en nog 

veel meer, maar waar de mensen hem het meest van zullen kennen is van zijn periode als 

voorzitter van S.V. Nieuwleusen. Hij was 12,5 jaar voorzitter, van 1982 tot 1994. 

Voor al zijn vrijwillige verdiensten voor de vereniging is Willem benoemd tot Lid van 

Verdienste van de KNVB. 

Benoeming Lid van Verdienste van de KNVB 

De bevlogenheid en gedrevenheid die hij als speler had, had 

hij ook als lid. Met een kritische blik volgde hij alle 

ontwikkelingen binnen de vereniging. Daarnaast was hij een 

trouw supporter van het eerste elftal, die zich duidelijk liet 

horen. 

Willem was oprichter van de Club van 100, hij heeft daar 

ook in het bestuur gezeten en was nog altijd lid. Naast lid 

van de Club van 100 was Willem ook lid van de 

supportersvereniging. 

Willem was maar liefst 60 jaar lid van S.V. Nieuwleusen. In 

zijn 60 jaar lidmaatschap heeft hij veel voor de vereniging 

gedaan en betekend. We verliezen in Willem meer dan een 

zeer betrokken verenigingslid, we verliezen een stuk historie 

en een clubicoon. We zijn hem dankbaar voor datgene hij 

voor de vereniging heeft betekend en zullen hem missen. 

Wij wensen Trien, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden veel sterkte toe. 

https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Onderscheiding-Lid-van-Verdienste.jpg


S.V. Nieuwleusen boekt eenvoudige zege in Nijeveen. 

Zaterdag 26 september speelde S.V. Nieuwleusen 

haar eerste uitwedstrijd in deze nog jonge competitie. 

In Nijeveen bij S.V.N. ‘69 werd een terechte 0-3 

overwinning geboekt. Na een 0-1 ruststand werd in de 

tweede helft het trio doelpunten volgemaakt. 

Voor veel Nieuwleusenaren was het zaterdag op 

sportpark Tussenboerslanden het weerzien met ‘oude 

bekende’ David Leeuw. David was tot twee jaar 

geleden nog de hoofdtrainer van S.V. Nieuwleusen. Voor hem kende de tegenstander dus weinig 

geheimen. 

De wedstrijd kenmerkte zich door een rommelig begin. Van beide kanten was er veel balverlies. De 

spaarzame momenten voor beide doelen werden vooral veroorzaakt door de lange bal van achteruit. 

De ploeg van trainer Jeroen Elzinga probeerde wel de combinatie te zoeken maar was in de beginfase 

wat ongelukkig in de passing. De achterhoede van de thuisploeg, onder aanvoering van de 45 jarige 

routinier Anton Bijker leek zich goed staande te houden. Toch kwamen de gasten in de 21e minuut op 

voorsprong. Vanuit een inworp verlengde Bas Evenboer de bal met het hoofd, waarna de jeugdige 

Stijn Hoekstra de bal beheerst inkopte. Na de openingstreffer wilden de oranjehemden meer. Via 

voorzetten van rechterverdediger Stefan van Veen werd het af en toe gevaarlijk in het doelgebied van 

de Nijeveners. Ook pogingen van Thomas Koobs en Roy Bollemaat werden niet omgezet in 

doelpunten, zodat er met een 0-1 stand gerust kon gaan worden. 

De tweede helft was amper een minuut bezig of de bal lag al op de stip. Een handsbal van een 

verdediger van Nijeveen werd bestraft met een strafschop en een gele kaart. Reinier wist wel raad met 

dit buitenkansje en schoot de 0-2 onberispelijk binnen. Na rust vergat S.V. Nieuwleusen het 

krachtsverschil uit te drukken in een grotere score. Een prachtige actie van Ruben Brinkman had een 

beter lot verdiend, maar zijn inzet verdween net over het doel. De gemiddelde leeftijd van de toch al 

jonge ploeg uit Nieuwleusen werd nog wat lager toen Tom Huizingh zijn opwachting maakte, hij 

verving op het middenveld Gerrit Zekveld. De 0-3 viel dan toch in de 75e minuut van de wedstrijd. In 

eerste instantie werd de inzet van Stijn Hoekstra gekeerd, maar zijn voorzet die daarop volgde bereikte 

Reinier Meijerink die met een kopbal in de verre hoek keeper Kampherbeek kansloos liet. 

Direct na dit doelpunt konden Reinier Meijerink en Bas Evenboer naar de kant. Zij werden vervangen 

door Marc Hoogenkamp en Nick Holsappel. Tim Hoogenkamp moest nog wel handelend optreden bij 

een gevaarlijke vrije trap van de thuisploeg, maar hij wist zijn doel schoon te houden. 

S.V. Nieuwleusen speelt de wedstrijd volwassen uit en pakt opnieuw drie punten met wederom de 

‘nul’ achterin. Zaterdag week wacht weer een uitwedstrijd. De ploeg van Jeroen Elzinga gaat dan op 

bezoek bij CSVC in Coevorden, de aftrap is om half drie. 

Scoreverloop: 

21e minuut: 0-1 Stijn Hoekstra 

47e minuut: 0-2 Reinier Meijerink 

75e minuut: 0-3 Reinier Meijerink 

Opstelling S.V. Nieuwleusen: 

Doel: Tim Hoogenkamp 

Verdediging: Stefan van Veen, Roy Bollemaat, Saake Malestein, Leon de Raad 

Middenveld: Ruben Brinkman, Thomas Koobs, Gerrit Zekveld (69 Tom Huizingh) 

Aanval: Stijn Hoekstra, Reinier Meijerink (76 Nick Holsappel) Bas Evenboer (76 Marc Hoogenkamp) 
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S.V. Nieuwleusen niet opgewassen tegen fysiek sterk CSVC. 

Het 1e elftal van S.V. Nieuwleusen 

beleefde zaterdag 3 oktober in Coevorden 

een teleurstellende middag. Tegen het 

fysiek sterke CSVC werd op een hobbelig 

veld met 1-0 verloren. Vanwege de Corona 

maatregelen werd de wedstrijd op sportpark 

Klinkenvlier zonder publiek gespeeld. 

CSVC kreeg al in de 3e minuut een 

mogelijkheid, maar het schot ging 

voorlangs. In de 5e minuut kreeg S.V. 

Nieuwleusen een grote kans. Uit een hoekschop kopte Bas Evenboer de bal voorlangs. Na nog en 

kansje voor de thuisclub kreeg Bas Evenboer in 25e minuut, een goede kans maar zijn schot werd in de 

korte hoek gekeerd door de keeper. De volgende doelpoging was in de 37e minuut voor Leon de Raad, 

maar zijn schot stuiterde net langs de verkeerde kant van de paal. In de 1e helft had S.V. Nieuwleusen 

wel een overwicht maar wist dit niet in doelpunten om te zetten, ruststand derhalve 0-0. 

Wie dacht dat S.V. Nieuwleusen het in de 2e helft wel recht zou zetten kwam bedrogen uit. De fysieke 

sterke thuisclub zette er zelfs nog een tandje bij en het voetbal werd er  bij de tegenstander volledig 

uitgehaald. De gasten hadden hier geen antwoord op. In de 53e minuut kwam de CSVC zelfs op 

voorsprong. Keeper Tim Hoogenkamp wist het schot van Justin Regtop laag in de hoek van niet te 

keren:1-0. 

Met nog een half uur te spelen probeerde trainer Jeroen Elzinga het tij te keren. Mark de Weerd en Bas 

Evenboer werden gewisseld voor Jille Brinksma en Tom Vasse, die beiden nieuw elan op de flanken 

moesten brengen. De 2 nieuwe buitenspelers werden echter veel te weinig aangespeeld. Veel te veel 

werd er door het midden gespeeld, wat de thuisclub volledig in de kaart speelde. In de 67e minuut 

kwam S.V. Nieuwleusen goed weg toen Stefan van Veen de bal op de knie kreeg, Tim Hoogenkamp 

kreeg nog net een hand tegen de bal. In die 2e helft wist S.V. Nieuwleusen dus bijna geen kansen te 

creëren. De beste kans was in de 86e minuut voor Tom Vasse, maar zijn schot in de korte was een 

prooi voor de keeper. A.s. zaterdag 10 oktober speelt S.V. Nieuwleusen om 14.30 uur thuis tegen 

koploper Hoogeveen. 

Scoreverloop: 

53e minuut: 1-0 Justin Regtop 

 Opstelling S.V. Nieuwleusen: 

 Doel: Tim Hoogenkamp 

Verdediging: Stefan van Veen, Roy Bollemaat, Saake Malestein, Leon de Raad 

Middenveld: Ruben Brinkman(77e min. Gerrit Zekveld), Thomas Koobs, Mark de Weerd( 64e min. 

Jille Brinksma) 

Aanval: Stijn Hoekstra, Reinier Meijerink, Bas Evenboer (64e min. Tom Vasse) 



 

S.V. Nieuwleusen wint van koploper V.V. Hoogeveen  

In een zeer vermakelijke wedstrijd nam 

S.V. Nieuwleusen de koppositie over 

van Hoogeveen, die deze middag het 

onderspit delfde op het Klaverblad in 

Nieuwleusen. Het werd 3-0 in het 

voordeel van de thuisclub. 

In de eerste helft werd de meeste strijd 

gestreden op het middenveld, wat voor 

beide teams bijna geen kans opleverde. 

S.V. Nieuwleusen had misschien een 

licht overwicht, maar wist dit niet in 

kansen om te zetten. Beide defensies 

onder leiding van respectievelijk Saake 

Malestein aan S.V. Nieuwleusen kant en Andy Kreeft aan Hoogeveense zijde zaten goed in elkaar. De 

enige mogelijkheid ontstond nadat Reinier Meijerink een vrije trap snel nam op Stijn Hoekstra, die 

hierdoor alleen op de doelman kon afstevenen. Het was echter de scheidsrechter die het allemaal iets te 

snel vond gaan en de vrije trap over liet nemen. Aan de kant van Hoogeveen was het Enrico 

Schonewille, die constant voor gevaar zorgde als rechterspits. Zo snel en behendig als hij was, zo snel 

verdiende hij ook twee gele kaarten. In de 32e en 45e minuut, beide keren voor een onbesuisde 

overtreding. Door deze rode kaart kreeg het vervolg in de tweede helft een heel ander beeld. 

Hoogeveen beperkte zich met tien man tot verdedigen en hoopte door een snelle uitval gevaarlijk te 

worden. Deze strategie bleek niet de juiste. Het was S.V. Nieuwleusen dat gretig en uitstekend het ‘elf 

tegen tien’ uitspeelde. Met name de vleugelspelers Thomas Koobs, de invallende Tom Vasse en de 

opkomende back Marc Hoogenkamp zorgden voor veel gevaar. Twee minuten nadat Tom Vasse het 

veld betrad was hij zijn directe tegenstander te slim af en bediende hij Reinier Meijerink, die in de 59e 

minuut de keeper uitspeelde en de 1-0 aantekende. Drie minuten later mocht Tom zelf een mooie 

aanval afronden. Deze keer was het Thomas Koobs die na een één-tweetje met Reinier Meijerink zijn 

directe tegenstander omspeelde en de bal teruglegde op Tom Vasse, die de 2-0 binnentikte. De 3-0 in 

de 80e minuut werd ook door Tom Vasse binnengeschoten. Oog in oog met de keeper was hij 

koelbloedig en gaf keeper Benjamins het nakijken. Een gefrustreerd elftal uit Hoogeveen, dat het 

verbaal ging afreageren op scheidsrechter Dorgelo, wat resulteerde in nog vier gele kaarten voor de 

gasten en een rode kaart voor een elftalbegeleider van Hoogeveen. 

De grote verliezer deze middag was het publiek, dat niet werd toegelaten deze middag door het 

Corona-virus. Zaterdag 17 oktober speelt het eerste elftal van S.V. Nieuwleusen een uitwedstrijd in 

Zuidwolde tegen ZZVV. De aftrap van deze wedstrijd is om 15.00 uur. 

Scoreverloop: 

59e minuut: 1-0 Reinier Meijerink 

62e minuut: 2-0 Tom Vasse 

81e minuut: 3-0 Tom Vasse 

Opstelling S.V. Nieuwleusen: 

Doel: Tim Hoogenkamp 

Verdediging: Stefan van Veen (57e Tom Vasse), Roy Bollemaat, Leon de Raad (37e Marc 

Hoogenkamp), Saake Malestein 

Middenveld: Ruben Brinkman, Gerrit Zekveld, Thomas Koobs 

Voorhoede: Bas Evenboer , Stijn Hoekstra (68e Mark de Weerd), Reinier Meijerink 



 

 

 

S.V. Nieuwleusen 1 blijft scherp in Coronatijd 

Nu het niet langer is toegestaan om in 

groepsverband te trainen, is er een alternatief 

programma in elkaar gezet om de A-selectie fit te 

houden voor het moment dat ‘het sein weer op 

groen gaat’. Seniorenteams mogen alleen trainen in 

groepen van vier personen. De trainer wordt niet 

gerekend tot het viertal. 

De teleurstelling was groot, toen de week na de 

klinkende zege op vv Hoogeveen de mededeling 

kwam dat de amateurcompetities opnieuw werden 

stilgelegd. Begrip is er uiteraard ook, dus schakelde 

het kader van ons 1e elftal snel over naar de vraag; hoe behouden we het teamgevoel en fitheid van de 

selectie vast, voor het moment dat de competitie weer hervat kunnen worden? 

In overleg met onze partner Helios is voor de komende periode een programma opgesteld. Binnen de 

grenzen van wat er nog wel mogelijk is, blijven we zo op een veilige manier werken aan onze fitheid. 

De A-selectie is daarvoor verdeeld in subgroepen van 4 spelers. Op de dinsdag starten de groepen op 

verschillende tijdstippen bij Helios, waar hen een parcours wacht voor kracht- en 

stabiliteitsoefeningen. Na ongeveer een half uur, stappen de groepen dan sequentieel over naar het 

veld bij S.V. Nieuwleusen. Daar worden dan per groep nog een aantal ‘reguliere’ voetbaloefeningen 

uitgevoerd, uiteraard passend binnen de richtlijnen van de club en de KNVB. 

Trainen in groepjes van 3 a 4 spelers. 

Afgelopen donderdag starten de groepen achter 

elkaar met een bootcamp door het dorp, waar 

sprint- en krachtoefeningen in terugkomen. 

Bootcamp door Nieuwleusen. 

https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2020/10/IMG_9141-kopie.jpg
https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2020/10/Bootcamp.jpg


Zaterdagochtend lag de intensiteit wat lager, er stond een duurloop gepland met wat luchtige 

opdrachten tussendoor. De opdrachten bestonden o.a. uit quizvragen, jeu de voetbal en darten. 

 

 

 

Voetballers in Gambia blij met voetbalkleding van S.V. Nieuwleusen 

Bij S.V. Nieuwleusen voetballen de teams al 

jaren in mooie Hummel voetbalshirts, die via 

onze relatie Sport-Inn (Zwolle) verkregen. Alle 

teams zijn daarbij voorzien van een shirtsponsor 

wat allemaal een mooie indruk achterlaat. Ook 

zijn er enkele relaties die een categorie 

sponsoren. Zo is Willems Mode de shirtsponsor 

van de gehele meiden/dames tak en is Luuk Tijs 

Plus Supermarkt de sponsor van de jeugd JO8 

t/m JO9 en samen met Autobedrijf Zieleman 

ook sponsor van de JO7 (4×4) groep. 

De shirts gaan ongeveer 4 jaar mee. Na deze 

periode wordt het sponsorcontract al dan niet verlengd en zien we vaak dat na 4 jaar de logo’s zijn 

versleten. Ook komt het voor dat een sponsor een nieuw logo 

krijgt waardoor de shirts worden vervangen. De shirts zelf zijn 

echter van prima kwaliteit en kunnen nog jaren mee en wat doe 

je dan met de shirts? 

Enkele jaren geleden kwam S.V. Nieuwleusen in contact met 

een vrijwilligersgroep die een sterke relatie hebben met enkele 

dorpen in Gambia. Onlangs hebben we een vrijwilligster van 

deze groep gesproken, hieronder een deel van het interview: 

“Het liefst ga ik 1 keer per jaar naar Gambia, maar dat lukt 

niet altijd. Mijn eerste keer was in 2012, toen ging ik met broer 

en zus naar een lodge in Darsalami, een klein dorp aan de 

grens met Senegal. Geen stromend water en geen elektriciteit. 

Warm eten deden we met de eigenaar uit 1 pan. Hun met de 

handen, wij blanken kregen een lepel. Dit was een reis die veel 

indruk op ons heeft gemaakt. 

De bevolking heeft niet meer dan dat ze aan hebben. Jongens vroegen ons om voetbalkleding en of we 

een bal wilden geven. In dit dorp ben ik nu vier keer geweest, ook gaan we wel eens naar andere 

plaatsen. Wanneer ik kleding van S.V. Nieuwleusen krijg dan sorteer ik dat en breng het in dozen naar 

Coevorden, vanuit daar gaat het in een container naar Gambia. De container is 6 tot 8 weken 

onderweg. Mijn zus en ik sturen regelmatig dozen met kleding/schoenen die kant op, maar ook 

verbandmateriaal dat naar een klein zorgcentrum gaat. Dat krijgen we dan weer van de thuiszorg. De 

laatste keer heb ik naar 2 dorpen ook voetballen van S.V. Nieuwleusen gestuurd, dat was echt 

supergaaf. Het plezier wat we de mensen daarmee doen is onbeschrijfelijk. 

https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2020/10/duurloop-2.jpg
https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2020/10/duurloop.jpg
https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2020/10/Jeux-de-Boules.jpg
https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2020/10/jex-de-boules.jpg
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Zeker in deze tijd is het allemaal erg welkom, door de COVID-19 pandemie zijn er geen toeristen en 

valt een belangrijke inkomstenbron weg. Er is dus geen werk en geen inkomen en de armoede onder 

deze dorpen is enorm nu. Het is dan ook heel erg fijn dat ze dan nog wel kunnen voetballen met elkaar 

en toch plezier kunnen beleven in deze zware tijd. 

Namens de rest van de groep en natuurlijk de dorpsbewoners willen we S.V. Nieuwleusen bedanken 

voor hun steun en inzet voor deze mensen.” 

Als S.V. Nieuwleusen zijn we uiteraard apetrots dat we een rol kunnen spelen om onze passie in het 

voetbalspelletje ook elders in de wereld mogelijk te kunnen maken. 

 

Nieuwjaarstoespraak 2021: Terug naar normaal. 

Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters, wat mooi 

dat jullie ons trouw blijven. Normaal gesproken had ik jullie 

natuurlijk, in ons prachtige clubhuis, van harte welkom 

geheten op de nieuwjaarsreceptie. Maar helaas is dat nu niet 

mogelijk, zoals al zoveel in het jaar dat achter ons ligt, niet 

mogelijk was door de maatregelen tegen het Corona-virus. 

 

 

Het jaar 2020 kende treurige momenten. Op gepaste wijze is er stil gestaan bij het overlijden van: 

Bé Wolbert op 4 januari op 76-jarige leeftijd 

Gerrit van den Bosch op 11 januari op 70-jarige leeftijd 

Anton Roze op 19 augustus op 68-jarige leeftijd 

Willem de Weerd op 8 September op 77-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. 

Ik geef zoals gebruikelijk bij mijn nieuwjaarstoespraken een korte terugblik op het jaar 2020, een jaar 

dat de geschiedenis in zal gaan als het Corona jaar. Nog geen twee weken na het zeer geslaagde 

trainingskamp eind februari in Lloret de Mar, ging alles dicht en inmiddels zit alles opnieuw dicht. De 

competities zijn in september wel begonnen, maar al snel volgden nieuwe maatregelen die alles op slot 

gooide. Gelukkig speelde Voetbalzaken snel op de situatie in en werden er elke zaterdag mooie 

voetbalactiviteiten voor de jeugd georganiseerd, zodat het balletje voor hen bleef rollen. Ook kon de 

jeugd blijven trainen. Dit alles is ook uitgebreid te lezen op onze website. Blijf onze website bekijken, 

want dit is een van de manieren waarop we binding met jullie willen houden. 

Ook het clubhuis zit al lange tijd dicht, een ware aderlating voor niet alleen de vereniging maar ook 

voor onze leden, vrijwilligers en supporters. Facilitaire zaken heeft heel snel en goed ingespeeld op de 

anderhalve meter samenleving. Er werd een tent geplaatst voor extra ruimte, tafels en stoelen op 

afstand, de oude kantine werd weer in gebruik genomen en er werden markeringen rond de velden 

aangebracht. Maar het virus laat zich er nog niet onder krijgen. Op het moment dat heel normale 

dingen niet meer mogelijk zijn, merk je pas hoezeer je die mist. Het wordt zo wel heel duidelijk, welke 

belangrijke rol onze vereniging in de maatschappij vervult. 



Alles en iedereen heeft met de consequenties van deze Corona pandemie te maken. Wat te denken van 

al onze sponsoren, voor een aantal zijn het zware tijden, ik hoop dat ze deze crisis doorkomen. Ze 

blijven ons steunen, dat waarderen wij enorm. Wij blijven jullie ook steunen met allerlei acties, zoals 

de promotievideo voor sponsoren, prijsvragen en mooie exposure via de online kerstbingo. Gelukkig 

hebben wij ook bijzonder trouwe leden. Ik wil daarom al onze leden en sponsoren hartelijk danken 

voor hun loyaliteit. 

  



Dan zijn er natuurlijk onze vrijwilligers. Zij hebben zich het afgelopen jaar weer op allerlei manieren 

ingezet voor de vereniging. Een groep vrijwilligers heeft de kleedkamers grondig aangepakt en de 

deuren en banken in onze clubkleuren geschilderd. Er zijn nog altijd veel vrijwilligers actief, te denken 

valt o.a. aan de jeugdtrainers, jeugdleiders, redactieleden van de website en S.V. Nieuwleusen krant, 

de vrijwilligers bij financiën. En wat te denken van de vrijwilligers achter de online kerstbingo en de 

oliebollenactie. Ik kan niet genoeg benadrukken dat al onze vrijwilligers enorm belangrijk zijn om de 

vereniging draaiende te houden, ook in deze tijden. Jullie inzet wordt zeer gewaardeerd en wij zijn dan 

ook trots dat wij kunnen rekenen op zoveel vrijwilligers. Met jullie hulp en inzet houden we onze 

vereniging bloeiend, bedankt hiervoor. We hopen dat we ook in 2021 een beroep op jullie mogen 

doen. 

Als ik dan vooruit kijk naar 2021 dan blijven we bezig met plannen voor de toekomst. Ik noem er drie: 

1. De voorbereidingen voor de vervanging van onze kunstgrasvelden. 

Dit moet natuurlijk goed gepland worden met de gemeente Dalfsen, zodat we zo veel mogelijk kunnen 

door voetballen. Gelukkig is de samenwerking met de gemeente uitstekend. 

2. We zijn als voetbalverenigingen in Dalfsen in gesprek met de gemeente 

Dalfsen om de huidige veldverlichting te vervangen door LED verlichting. 

3. Dan hebben we nog ons oude kantine. Een kleine groep is al bezig met de 

eerste ideeën uit te werken om deze te verbouwen. We zitten behoorlijk krap in onze kleedkamers, ook 

voor de dames, en we hebben extra ruimte nodig voor de scheidsrechters. Verder willen we een 

representatieve ontvangstruimte maken, die multifunctioneel gebruikt kan worden. Na de pandemie 

moeten we eerst de financiële gevolgen op een rij zetten om te bepalen of de plannen verantwoord zijn 

om te realiseren en in welk tempo. Ook hebben we de ondersteuning nodig van onze trouwe groep 

bouwvrijwilligers om het uit te kunnen voeren. We gaan de leden uitgebreid informeren over de 

plannen en natuurlijk hebben we ook de toestemming van de leden nodig. 

We hebben een hele goede commissie financiën die scherp op de uitgaven let. Tot nu toe zorgt dit 

ervoor dat de financiële schade enigszins beperkt blijft, maar helemaal opvangen lukt vanzelfsprekend 

niet. Ik ben blij en trots dat we zeker niet bij de pakken neer gaan zitten, maar het vizier goed op de 

toekomst blijven richten. Dat is een mooi perspectief met elkaar. 

Naarmate er meer mensen gevaccineerd zijn en de besmettingsgraad flink gaat dalen, dan zullen naar 

verwachting de maatregelen worden versoepeld. Iets waar iedereen reikhalzend naar uitkijkt. Ik hoop 

dat de competities dan weer normaal opstarten en uitgespeeld worden en we weer activiteiten met 

elkaar kunnen organiseren. En dat wij weer kunnen samenkomen in ons mooie clubhuis. 

Terug naar normaal. Daar kijk ik met jullie naar uit! 

Ik wens iedereen een gelukkig, sportief maar bovenal gezond 2021 toe. 

Erwin van Leussen 

Voorzitter 

 

  



 

Online Kerstbingo groot succes 

De online kerstbingo zaterdagavond 19 

december was met 440 deelnemers een 

groot succes. Voor elke deelnemer was 

er bingopakket gevuld met wijn, bier of 

fris, worst, een gevulde koek, snoep 

een lot voor het Rad van Avontuur en 

natuurlijk de bingokaarten. De 

bingopakketten konden op 

zaterdagmorgen via een Drive-Throuh 

op de parkeerplaats afgehaald worden. 

De presentatie van de bingo was in 

handen van Marcel Brasjen en Herman 

Vrieling en vanuit huis speelden de 

deelnemers voor mooie prijzen, met als 

hoofdprijs een cadeaubon van de 

Ondernemersvereniging Actief 

Nieuwleusen t.w.v. € 100,–. Ook via 

het Rad van Avontuur waren tal van 

prijzen te winnen. Via een livestream 

op ons You Tube kanaal was de bingo 

te volgen. Op de bingokaarten stonden 

geen nummers maar de namen van onze sponsoren. Bij een bingo kon dat via een WhatsApp bericht 

worden doorgegeven. Een bezorgteam stond klaar om de prijzen in Nieuwleusen te bezorgen. 

Wij kijken erg tevreden terug op deze avond. In goed overleg met de gemeente is gezorgd voor een 

evenement dat, ondanks alle maatregelen, wel gewoon door kon gaan. Het zorgde voor saamhorigheid, 

verbinding en extra bekendheid voor sponsoren die dat in deze moeilijke tijd goed kunnen gebruiken. 

Veel Nieuwleusenaren hebben we een mooie en gezellige avond bezorgd. 

 

  



Historie S.V. Nieuwleusen met wandeling tot leven gebracht. 

 

Wij hebben een leuke wandeling gemaakt langs historische plekken van S.V. Nieuwleusen. De 

wandeling is 9 km. en begint en eindigt bij sportpark ´t Klaverblad.  Deze kun je individueel 

wandelen. Volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid mag dit met maximaal 2 personen.  Kinderen 

tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. Ook geldt er een uitzondering voor mensen die op 1 adres 

wonen. 

De historie van S.V. Nieuwleusen wordt met met 19 foto´s tot leven gebracht. Er wordt duidelijk 

omschreven wat er op de foto´s te zien is en wat er zich daar vroeger heeft afgespeeld. 

Je krijgt o.a. antwoord op de volgende vragen? 

• Wat was de 1e naam van S.V. Nieuwleusen? 

• Waar vond in 1957 de oprichtingsvergadering plaats? 

• Waarom is voor de clubkleuren oranje/zwart gekozen? 

• Op welke velden heeft S.V. Nieuwleusen gevoetbald? 

• Hoe zag sportpark ´t Klaverblad er vroeger uit? 

  



Leden enthousiast tijdens digitale Ledenvergadering 

Op zaterdag 27 maart 2021 vond voor het eerst in de historie van S.V. Nieuwleusen de Algemene 

Leden Vergadering digitaal plaats. Een kleine 30 leden waren bij de vergadering aanwezig. 

De vergadering begon met een minuut stilte voor de overleden leden Bé Wolbert, Gerrit van den 

Bosch, Anton Roze, Willem de Weerd en Jan Kappert. 

Het jaarverslag van seizoen 2019-2020 werd besproken waarbij voorzitter Erwin van Leussen, 

belangrijkste punten per bestuursgroep noemde. Nadat de financiële cijfers kort waren toegelicht en 

vragen en opmerkingen hierover werden beantwoord is door de leden het gevoerde financiële beleid 

goedgekeurd en ook de kascontrole commissie gaf haar goedkeuring. 

Met name door de loyaliteit van de leden en ook de sponsoren in deze lastige tijd is het financiële 

resultaat zeer acceptabel. Dankzij subsidies die de vereniging heeft mogen ontvangen zijn de grootste 

verliezen beperkt gebleven. Dit met name door de subsidie van de gemeente Dalfsen die recentelijk is 

toegekend. De voorzitter benadrukte dat de vereniging de gemeente Dalfsen hier zeer erkentelijk voor 

is, want lang niet elke gemeente heeft een dergelijke subsidie beschikbaar gesteld voor verenigingen. 

Ook waren er bestuursverkiezingen, waarbij de voorzitter van de bestuursgroep voetbalzaken Dinant 

Bollemaat herkiesbaar was en ook de voorzitter van de bestuursgroep Marketing & Communicatie 

Henry van der Woude was herkiesbaar. Beide bestuursleden zijn herkozen. 

Hierna kwamen de plannen naar voren van de verbouwing van de oude kantine. Via sfeervolle 

impressies werden de leden ingelicht over de plannen voor de aanpak van het aangezicht van het 

sportpark waarbij met name de buitengevel en de oude kantine voorzien waren van een nieuwe look. 

De leden waren hier erg enthousiast over en vonden het er mooi uit zien. 

De voorzitter nam als laatste de leden mee in de plannen voor LED verlichting. In een eerder stadium 

was dit met de gemeente niet gelukt, nu wordt er vanuit de Dalfser voetbal vereniging opnieuw een 

poging gedaan om dit samen met de gemeente te realiseren, in het kader van duurzaamheid. Voorop 

staat dat het exploitatieneutraal moet zijn, ook wordt er gekeken naar mogelijkheden voor 

veldverlichting rondom het hoofdveld, dit ook om het capaciteitsprobleem van het aantal velden te 

verminderen en dan met name voor de trainingscapaciteit. 

Bij de rondvraag werden er veel lovende woorden gesproken over de inzet van de vereniging over de 

activiteiten die de vereniging ontplooit voor de jeugdleden. 

De vergadering werd afgesloten met een digitale Rad van Fortuin. Nadat de winnaars bekend waren, 

werd iedereen bedankt voor hun aanwezigheid bij deze bijzondere ledenvergadering. 

 

 

 
  



 

A-selectie in voorbereiding op (alternatieve) competitie, complete staf blijft. 

 

Al sinds een aantal weken heeft de voorselectie van ons 1e elftal de trainingen weer hervat. Plezier 

maken en ‘lekker voetballen’ staat daarbij voorop. Maar met een schuin oog kijken we ook vast naar 

de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, en mogelijk op een alternatieve competitie in de komende 

maanden. Dat doen we inclusief de overkomende jeugd, en op een aangepaste manier voor de handvol 

spelers van 27 jaar en ouder. 

Voorselectie seizoen 2021/2022 

Voor het nieuwe seizoen zal er een strijd losbarsten voor de positie onder de lat. Tim krijgt daar 

concurrentie van Roy van Leussen, die heeft aangegeven zich weer volledig beschikbaar te stellen 

voor de A-selectie. Roy traint inmiddels alweer bijna twee jaar mee en was vaak al beschikbaar als 

reserve doelman op de zaterdagen. 

Vanuit het 2e elftal sluit Tim Harink aan bij de voorselectie. De 21 jarige behendige buitenspeler 

trainde het afgelopen seizoen al vaker mee, en zal de komende periode proberen een plek in de selectie 

te bemachtigen. 

Daarnaast komen er een aantal spelers over vanuit JO19; Stijn Hoekstra (18) is er daar een van, en dat 

is geen onbekende. Stijn kwam vorig seizoen al vervroegd over en ook het jaar daarvoor pikte hij al 

wat wedstrijden mee in de hoofdmacht. Verder sluiten ook Randy Vink, 

  



S.V. Nieuwleusen 1 sluit het seizoen 2020/2021 af. 

Met tóch nog een oefenwedstrijd en een gezellige barbecue heeft ook ons 1e elftal een punt gezet 

achter het seizoen 2020/2021. 

Seizoen ’20 – ‘21 

S.V. Nieuwleusen startte sterk aan de afgelopen voetbaljaargang. Na prolongatie van het eigen 

Tempelmantoernooi, werd ook de competitie gestart met twee goede overwinningen. 

In de altijd lastige derby tegen buurman Avereest toonde de ploeg het nodige karakter en defensieve 

stabiliteit, waardoor één moment voor Reinier Meijerink voldoende bleek voor de volle buit (1-0). De 

week erop gingen de oranjehemden op bezoek bij oud trainer David Leeuw, om het op te nemen tegen 

SVN’69. Met doelpunten van opnieuw Reinier (2x) en zijn neefje Stijn Hoekstra werd ook deze ploeg 

vakkundig opzij gezet (0-3). 

De volgende wedstrijd gingen de oranjehemden echter lelijk onderuit in Coevorden. Onder lastige 

omstandigheden en al zonder publiek, bleken we niet opgewassen tegen het stugge CSVC (1-0). 

Dit bleek gelukkig om een incident te gaan, toen we het thuis moesten opnemen tegen titelfavoriet v.v. 

Hoogeveen. Na een gelijk opgaande 1e helft, moesten de bezoekers het in het 2e deel met een man 

minder stellen. Mede dankzij uitblinker Tom Vasse, die met 2 doelpunten en een assist op Reinier 

belangrijk was, nam S.V. Nieuwleusen de koppositie in de 3e klasse D weer over. 

Maar dat bleek helaas ook de laatste wedstrijd van het seizoen te zijn. En daarmee kwam er een eind 

aan een ambitieuze start van de competitie. 

Corona 

Sinds het stilleggen van de competitie, halverwege oktober, tot aan eind juni heeft de ploeg van Jeroen 

Elzinga echter niet stilgezeten. 

Met inachtneming van de geldende maatregelen zijn we vrijwel de gehele periode actief met elkaar 

bezig geweest. Deels op het veld, in kleinere groepen, en voor een deel bij onze partner Helios 

(bootcamps en buitenactiviteiten). En ook is er tweemaal een digitale quiz georganiseerd met het team, 

om zo het teamgevoel in stand te houden en te bevorderen. 

Seizoen afsluiting 

Met het einde van het seizoen in het vizier, werd het vanaf eind juni weer toegestaan om 

oefenwedstrijden te spelen. Dat bood een mooie kans om het seizoen toch nog op een gepaste manier 

af te sluiten. Op 26 juni speelden we daarom nog een oefenwedstrijd, uit tegen Hardenberg ’85. Van 

beide kanten bleek het toch nog weer even wennen te zijn en ook speelde de warmte beide ploegen 

parten. Ondanks dat de oranjehemden de fittere ploeg leek, was het toch de thuisploeg die in de 

2e helft de score opende. Laat in de wedstrijd trok Tom Huizingh dat gelukkig nog recht. Met een 

fraaie volley bepaalde hij de eindstand op 1-1. 

In de avond sloten we het seizoen af met een barbecue bij onze hoofdsponsor autobedrijf Zieleman. 

Op zijn fraaie thuisbasis toonde onze hoofdsponsor zich een fantastische gastheer en ‘barbecue 

meester’. Met een EK wedstrijd op de achtergrond, een hapje, een drankje en een plons in het 

zwembad werd er zodoende op een gezellige manier een punt achter het seizoen gezet. 

 



Voorbereiding op het nieuwe seizoen 

Inmiddels zijn ook de nodige voorbereidingen op het nieuwe seizoen al getroffen. Eerder werd al naar 

buiten gebracht dat de volledige staf intact blijft en ook de selectie voor het overgrote deel bijeen 

blijft. Alleen Stefan van Veen is niet langer beschikbaar voor Jeroen Elzinga. Hij besloot zich over te 

laten schrijven naar een club in zijn woonplaats, en speelt volgend seizoen voor De Knickerbockers. 

Maar met de aanwas van zes spelers uit de eigen gelederen, blijft er nog genoeg te kiezen voor trainer 

Jeroen Elzinga. 

Dinsdag 3 augustus hervat de voorselectie de voorbereiding weer op het nieuwe seizoen. Op 7 

augustus starten we de eerste zaterdag nog met een (fitheids)test- en teambuildingdag. En op zaterdag 

14 augustus staat dan de eerste oefenwedstrijd alweer gepland. Het wedstrijdschema van de eerste 

weken ziet er als volgt uit; 

14 augustus;      S.V. Nieuwleusen 1 – Bruchterveld 1 

21 augustus;      S.V. Nieuwleusen 1 – v.v. Staphorst 2 

24 augustus;      S.V. Nieuwleusen 1 – Olympia ’28 1 (Tempelmantoernooi) 

28 augustus;      S.V. Nieuwleusen 1 – ASC ’62 1 (Tempelmantoernooi) 

4 september;     1e ronde bekercompetitie 

11 september;   2e ronde bekercompetitie 

18 september;   3e ronde bekercompetitie 

25 september;   Start competitie 

  

Indeling en publicaties nieuwe seizoen 

Vorige week is ook de voorlopige indeling van het nieuwe seizoen gepubliceerd. S.V. Nieuwleusen is 

daarbij opnieuw ingedeeld in de Noordelijke 3e klasse D. Daarin treft het de bekende ploegen waarbij 

het de afgelopen twee seizoen ook was ingedeeld. 

Het enige wat daarin is gewijzigd is dat SCD’83 en OZC zijn vervangen voor de respectievelijke 

fusieclubs DVC Dedemsvaart en FC Ommen. 

De bekerindeling wordt vrijdag 30 juli gepubliceerd, gevolgd door het wedstrijdschema op 31 juli. 

De nummering van de competitie, en daarmee het wedstrijdschema, wordt op zaterdag 28 augustus 

gepubliceerd. 

 
 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


