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Voorwoord 

Na 2 seizoenen geen volledig programma te hebben gespeeld vanwege de coronacrisis kon dit seizoen 

de competitie wel volledig worden uitgespeeld. Wel was er sprake van een langere winterstop door de 

corona. Een aantal wedstrijden werd door de KNVB doordeweeks ingepland zodat het volledige 

programma inclusief de nacompetities volledig kon worden afgewerkt. Een bijzonder geslaagd seizoen 

voor de SV Nieuwleusen waarin al 4 wedstrijden voor het eind van de competitie de kampioensvlag 

kon worden gehesen. Een uitzonderlijke prestatie waarmee het eerste elftal historie heeft geschreven 

door met slechts 1 nederlaag, een uitzonderlijk hoog puntentotaal van 75 uit 26 wedstrijden en met 

maar 11 tegendoelpunten kampioen te worden. Een prestatie wat wellicht niet meer geëvenaard zal 

gaan worden.  Vol trots op deze teamprestatie heb ik dan ook dit boekwerk samengesteld. Naast de 

uitzonderlijke teamprestaties van het 1e team zijn er in deze seizoensuitgave ook andere vereniging-

gerelateerde zaken vastgelegd. Veel leesplezier gewenst. 

Met dank aan Erwin Goutbeek voor het bijhouden van de statistieken. 

 

Gerrit Krul (oftewel Dokter Krul en sinds dit seizoen ook Koning Toto) 

 

 
  



Doorstart voor ‘VoetbalTV’ 

De camera’s langs het hoofdveld van S.V. Nieuwleusen zijn weer actief. Dit betekent dat de beelden 

van wedstrijden weer kunnen worden gestreamd, en trainers de beelden weer kunnen gebruiken om 

wedstrijden of trainingen op het hoofdveld te analyseren. 

Faillissement VoetbalTV 

Sinds februari 2019 staat er langs ons 

hoofdveld een mast met twee intelligente 

camera’s van VoetbalTV. Deze camera’s 

maken opnames van de wedstrijden op het 

hoofdveld en geven trainers de 

mogelijkheid om wedstrijden te analyseren. 

Helaas stond het beeld van deze camera’s 

sinds juli 2020 op ‘zwart’. VoetbalTV 

belandde in een langslepend conflict met de 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De 

rechter stelde VoetbalTV in het gelijk, maar 

de AP ging in beroep en dat leidde eind 

2020 het faillissement van VoetbalTV in. 

Doorstart ‘Eyecons’ – 360SportsIntelligence 

De KNVB (mede-eigenaar van VoetbalTV) heeft een akkoord bereikt met ‘Eyecons’ over de 

overname van de infrastructuur van VoetbalTV. Onder de vlag van Eyecons wordt de dienstverlening 

doorgezet, en zijn de beelden dus weer beschikbaar om te streamen en te analyseren. 

Voor het analyseren van de beelden zijn we aangesloten bij 360SportsIntelligence (360SI). Zij bieden 

een geavanceerde mogelijkheden voor analyse en entertainment. 

Om de trainers bekend te maken met deze mogelijkheden, worden er in de komende weken 

gebruikerstrainingen gepland. Trainers van de selectieteams binnen onze club krijgen hiervoor een 

uitnodiging. Als trainers van andere teams hier ook in geïnteresseerd zijn, kunnen zij zich melden bij 

hun contactpersoon van de Technische Commissie of bij Timo Muller. 

Privacy en AVG 

De dienstverlening van Eyecons en 360SI voldoet aan alle richtlijnen omtrent de AVG. Een cruciaal 

verschil ten opzichte van de dienstverlening van VoetbalTV, is dat de beelden nu eigendom zijn van 

de club zelf. S.V. Nieuwleusen bepaalt dus zelf of en welke beelden worden gedeeld, wie hier toegang 

toe krijgen en hoe lang de beelden zichtbaar zijn. 

  



S.V. Nieuwleusen 1 start voorbereiding 

Na een zomerse onderbreking van vijf weken, is het 1e elftal vorige week gestart met de voorbereiding 

op het nieuwe seizoen. De eerste trainingsweek werd op zaterdag 7 augustus afgesloten met een test- 

en teambuildingsdag. 

Start voorbereiding 

Dinsdag 3 augustus stond de eerste trainingssessie van het seizoen 2021/2022 op het programma. 

Hoewel een aantal jongens nog op vakantie is, of de vakantie nog tegoed hebben, is de voorselectie al 

aardig compleet aan de voorbereiding begonnen. Naast de vakantiegangers ontbreken verder alleen 

Tom Huizingh (blessure) en de al langer geblesseerde Wouter Tabbers nog. 

De eerste twee trainingsdagen werden uiteraard rustig opgebouwd. Die opbouw zal de komende 

weken, ook tijdens de oefenwedstrijden, worden doorgetrokken.  

Test- en teambuilding dag 

Op zaterdag 7 augustus stond er een test- en teambuilding dag op de agenda. In de ochtend vonden er 

diverse testen plaats onder leiding van de trainers van Helios, om de fysieke gesteldheid van de spelers 

in kaart te brengen. De resultaten hiervan worden weer meegenomen in het vaste training onderdeel op 

de dinsdagavond, waarbij Helios een deel van de training verzorgd. 

Na deze fysieke inspanning konden we aanschuiven in het clubhuis, waar Erna een goede lunch voor 

ons had klaar staan. 

In de middag stond er een teambuildingactiviteit op de agenda. Bij Hiawatha Actief in Dalfsen, 

hebben we de Vechtdal Expeditie afgelegd. In teams moesten we een avontuurlijke tocht te voet, per 

kickbike en per kano over het water afleggen, waarbij onderweg opdrachten moest worden uitgevoerd. 

’s Avonds hebben we deze intensieve en gezellige dag afgesloten met een verzorgd buffet van 

Kouwen, en kon worden teruggekeken op een geslaagde dag. 

We danken de Club van 100 voor hun bijdrage om deze dag mede mogelijk te maken. En we hopen 

onze supporters volgende week in goede gezondheid -eindelijk- weer langs de lijn te mogen begroeten, 

bij de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen. 

  



Mooie nieuwe uitstraling van de accommodatie. 

 

De afgelopen twee weken zijn door 

vrijwilligers de muren van de kleedkamers 

en de muren van het oude clubhuis aan de 

parkeerplaatszijde gesausd. Deze hebben nu 

dezelfde kleur als van het nieuwe clubhuis. 

Het resultaat mag er zijn, vanaf de 

parkeerplaats heeft de accommodatie nu een 

prachtige uitstraling. Het verschil is op de 

foto´s duidelijk te zien. 

Ook zijn de fietsenrekken vervangen door 

fietsenbeugels. Deze beugels zijn door de 

vrijwilligers zelf gemaakt van de oude 

leunhekken langs het hoofdveld. Dit heeft 

een fikse besparing opgeleverd. 
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Tricolores geen partij voor Nieuwleusen (door Bruchterveld) 

 
Eén training brengt nog geen resultaat….. 

Afgelopen donderdag was er de eerste training van het eerste elftal van vv Bruchterveld. 

Exact 41 uur later volgde al de eerste oefenwedstrijd. 

Op sportpark “’t Klaverblad” ontvingen de oranje-zwarten de Tricolores uit Bruchterveld. 

Het eerste wat opviel was de nieuwe kantine/tribune-combinatie. Waarlijk een sieraad voor de club, al 

bleek niet iedereen hier zo over te denken, leerde een gesprek met een der verenigingsoudsten. 

Het tweede wat opviel waren de corona-kilootjes bij een aantal Bruchterveld-spelers (misschien ook 

bij de thuisclub, maar daarvan heeft de schrijver dezes geen vergelijkingsmateriaal). 

Afijn, dat zal na enkele weken ook wel weer een ander beeld geven, laat dat maar over aan onze fysio 

Esmée en trainer Job Lamberink ?? 

Het derde wat opviel was de enorm grote spelersgroep die door Lamberink was opgetrommeld voor 

deze wedstrijd, die overigens werd gespeeld in drie periodes van 30 minuten. Liefst 24 spelers en dan 

waren Rutger, Tom en Nick (vd V) en nog niet eens bij…… 

Als waren wij een profclub met een zeer ruime gelijkwaardige selectie. Er zal wel een diepere 

bedoeling achter zitten, al ontging ons dat aan de zijlijn. 

De wedstrijd zelf was een tamelijk eenzijdige. De Nieuwleusenaren oogden niet alleen veel fitter, ze 

waren het ook en lieten zien dat zij al anderhalve week eerder aan de voorbereiding waren begonnen. 

Het begin was nogal ongelukkig voor de gasten. Knullige fouten, balverlies en domweg een gebrek 

aan snelheid in het verdedigend centrum zorgden binnen 22 minuten al voor een 3-0 stand. 

En dan pakte Koen Godeke ook nog een paar aardige ballen. 



Het duurde tot de 30e minuut eer Luuk Benjamins namens Bruchterveld het eerste schot richting 

Nieuwleusen-doel lanceerde. 

Na het eerste derde bleef de opstelling vooralsnog dezelfde. Godeke kon zich meteen tot twee keer toe 

onderscheiden met goede ingrepen. 

Het beste wapenfeit kwam van Thijs Nijman die vanaf ruim 20 meter zijn pegel op de lat zag 

uiteenspatten. 

En in de 44e minuut zowaar de 3-1. Na een zeer lichte overtreding binnen de 16 op Julian Smit, was 

het Niels Lubbers die wel raad wist met het door arbiter Wim van de Velde aangeboden 11 meter-

cadeautje. 

Meteen daarna nam Kevin op de Haar de plaats onder lat over van Godeke. Zijn eerste balcontact was 

een goede redding, maar daarna vielen er snel weer een paar tegentreffers. Na 57 minuten stond het al 

7-1. Het voert te ver om alle goals afzonderlijk te omschrijven, maar het zag er aan Tricolore-kant niet 

altijd even sterk uit (understatement). 

Na exact een uur voetbal werden alle 10 veldspelers van Bruchterveld ingewisseld voor 10 verse 

krachten. 

Dit bracht vooralsnog wat meer elan en zekerheid. Met name het verdedigend centrum leek wat 

betrouwbaarder. Maar na 78 minuten waren het toch opnieuw de gastheren die scoorden, dit keer met 

een mooie inspeelbal en dito afronding, 8-1. 

Het slotakkoord was voor Lesley op de Haar die zijn (houdbare?) schot van afstand in het net zag 

belanden. 

Eindstand 8-2. Een forse nederlaag tegen een tegenstander die duidelijk enkele stappen verder was in 

de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ze speelden feller, sneller, fitter en combineerden 

gemakkelijker dan de Tricolores. In feite op alle fronten afgetroefd. 

Misschien in de winter nog maar eens testen en kijken of de verschillen dan nog zo groot zijn. 

Volgende week spelen de Tricolores uit bij Rouveen 1. Opnieuw een derdeklasser uit een andere regio. 

Hopelijk kunnen de Tricolores dan aanhaken bij het laatste wapenfeit van de wedstrijd van vanmiddag 

en kunnen de leermomenten van vandaag van nut zijn. 

 

 

 

 
 



Tempelman toernooi bij S.V. Nieuwleusen 

S.V. Nieuwleusen organiseert op dinsdag 24 en zaterdag 28 augustus het traditionele Tempelman 

toernooi als voorbereiding op het komende seizoen. Deelnemende verenigingen zijn A.S.C.’62 uit 

Dalfsen, FC Ommen, Olympia ’28 uit Hasselt en S.V. Nieuwleusen. De eerste wedstrijden worden op 

dinsdag 24 augustus om 19:00 uur gespeeld. Dan ontmoeten S.V. Nieuwleusen en Olympia ’28 elkaar 

en FC Ommen speelt tegen A.S.C. ’62. 

Zaterdag 28 augustus om 14:30 uur worden de laatste twee wedstrijden gespeeld. S.V. Nieuwleusen 

speelt dan tegen A.S.C. ’62 en Olympia ’28 tegen FC Ommen. 

Er worden drie punten toegekend voor een gewonnen wedstrijd en een punt voor een gelijkspel. Om 

het aanvallende spel te bevorderen, wordt er bovendien een punt toegekend voor elk doelpunt, met een 

maximum van twee punten per wedstrijd. Het toernooi wordt gesponsord door Aannemersbedrijf 

Tempelman uit Nieuwleusen. 

Winst voor F.C. Ommen en S.V. Nieuwleusen op Tempelmantoernooi 

S.V. Nieuwleusen heeft dinsdagavond de eerste 

wedstrijd van het Tempelmantoernooi met 1-0 

gewonnen van Olympia´28. F.C. Ommen won 

met 2-0 van A.S.C.´62. 

Op het Evert Bosch veld had S.V. Nieuwleusen in 

de 1e helft wel meer de bal, maar Olympia´28 had 

de organisatie prima op orde. Grote kansen waren 

er dan ook niet en er werd in de 1e helft niet 

gescoord. In de 65e minuut van 2e helft wisten de 

oranjehemden wel te scoren, na enkele schoten op 

het doel kon Saake Malestein inkoppen. Tien 

minuten wisten de bezoekers geklungel in de 

achterhoede niet af te straffen. Even later schoot Randy Vink na goed voorbereidend werk de bal op de 

paal. 

  



 
 

 

 

 

 

 
  



F.C. Ommen winnaar Tempelmantoernooi. 

Zaterdag 28 augustus won S.V. Nieuwleusen op het 

Tempelmantoernooi met 2-0 van A.S.C.´62 en F.C. Ommen 

met 1-0 van Olympia´28. Dinsdagavond 24 augustus won S.V. 

Nieuwleusen met 1-0 van Olympia´28 en F.C. Ommen met 2-0 

van A.S.C.´62. Hierdoor hadden F.C. Ommen en S.V. 

Nieuwleusen na 2 wedstrijden beide 9 punten met exact 

hetzelfde doelsaldo. Penalty´s moesten de beslissing brengen 

voor de toernooiwinst. Deze serie werd met 4-3 gewonnen 

door de Ommenaren. 

 

Zaterdag kwam S.V. Nieuwleusen al in de 

6e minuut op voorsprong tegen A.S.C.´62. Ruben 

Brinkman joeg een afvallende bal hard tegen de 

touwen. In de 2e helft zette Randy Vink, na een 

prachtige aanval, de 2-0 op het scorebord. Op veld 2 

scoorde Lars Dunnewind in de 60e minuut de 1-0. 

Nouri deed het voorbereidende werk. 

Dinsdagavond had S.V. Nieuwleusen in de 1e helft 

wel meer de bal, maar Olympia´28 had de 

organisatie prima op orde. Grote kansen waren er 

dan ook niet en er werd in de 1e helft niet gescoord. 

In de 65e minuut van 2e helft wisten de oranjehemden wel te scoren, na enkele schoten op het doel kon 

Saake Malestein inkoppen. Tien minuten wisten de bezoekers geklungel in de achterhoede niet af te 

straffen. Even later schoot Randy Vink na goed voorbereidend werk de bal op de paal. 

Op veld 2 kopte Niel Koggel van FC Ommen, al in de 5e minuut, de bal achter de keeper van 

A.S.C.´62. Na een weifelend begin kreeg A.S.C.´62 de wedstrijd steeds beter onder controle. Echter 

uit enkele goede aanvullen wisten de Dalfsenaren niet te scoren. In de 2e helft bracht A.S.C.´62, 11 

nieuwe spelers in het veld, maar ook deze verse krachten moesten een doelpunt incasseren. In de 

75e minuut bracht Frank Merjenburgh de stand op 2-0. Uit een corner werkte hij bij de 2e paal de bal 

tegen de touwen. 

De eindstand: 

1. F.C. Ommen             2-9(3-0) w.n.s. 

2. S.V. Nieuwleusen     2-9(3-0) 

3. Olympia´28               2-0(0-2) 

4. A.S.C.´62                  2-0(0-4) 

 

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

S.V. Nieuwleusen heeft zaterdag de bekerwedstrijd thuis tegen 4e klasser Wythmen met 3-0 

gewonnen. In deze bekerpoule won Hattem met maar liefst 10-1 van E.Z.C.´84. 

Al vroeg in de wedstrijd kreeg de thuisclub een penalty, maar deze werd gemist door Reinier 

Meijerink. De 1e helft had S.V. Nieuwleusen wel een groot veldoverwicht maar echte kansen leverde 

dit niet op. Ook in de 2e helft was het éénrichtingsverkeer zonder echte grote kansen. De 

oranjehemden kwamen in de 70e minuut op voorsprong door een doelpunt van Randy Vink. Hij krulde 

de bal van buiten de 16 meter fraai in de bovenhoek. Een paar minuten later maakte Randy ook de 2-0. 

Na een assist van Thomas Koobs schoof hij de bal, uit een lastige hoek, beheerst achter de doelman. 

Tien minuten voor tijd werd Thomas Koobs gevloerd in het strafschopgebied. Dit keer faalde Reinier 

Meijerink vanaf de penaltystip niet. 

 

 

BEKERNEDERLAAG NA DOORDEWEEKSE OEFENWINST (door VV 

Wijthmen) 
 

De doordeweekse oefenwinst van het eerste elftal op SV Zwolle (3-0) werd zaterdag gevolgd door een 

nederlaag met dezelfde cijfers in de eerste bekerwedstrijd. Een letterlijk kansloze nederlaag. In en 

tegen het sterke Nieuwleusen was de tegenstander een maatje te groot, zoals het cliché luidt. 

Op het resultaat was weinig, nee eigenlijk niets af te dwingen. Al vielen de doepunten pas in het 

laatste deel van de wedstrijd in de stralende zon. 

Op deze middag van een supergeslaagde maar korte Grassparty, waarvoor complimenten aan de 

uitstekende organisatie, had het eerste elftal eerst nog een klusje op het voetbalveld te klaren. En 

bepaald geen eenvoudig klusje. 

Er bleek weinig te halen tegen Nieuwleusen, de club waartegen Wijthmen meer dan een halve eeuw 

geleden debuteerde in het amateurvoetbal. Toen, in 1969 op het veld achter Café De Mol, werd 

trouwens ook verloren: 2-6. Wijthmen, getraind door Henk Nijmeijer, speelde destijds met plaatselijke 

coryfeeën als Tonny Vosman, Dieks en Derk-Jan Smeenk, Frits en Eef van Dam, Henk Fidder, Jan 

Wesseldijk en Wim Beltman. 



Anno 2021 hield Wijthmen het nog lang vol, ondanks de blessures van Jari Dunnink, Nick Kortstee, 

Nebi Oztürk en Jeroen Webbink. Met dank aan met name Max Beernink (excuus voor het foutief 

spellen van zijn naam in het verslag van vorige week). Het lijkt wel of de jonge, maar geroutineerde 

doelverdediger nog bijna met de week beter wordt. Tegen Nieuwleusen, dat een week eerder met 2-0 

won van ASC, onderstreepte hij dat onder meer door een strafschop te pakken en ook nog eens klem. 

Daardoor bleef de 0-0 voorlopig op het scorebord. Maar een bekerstuntje zat er niet echt in. 

Zo gek was dat ook weer niet want Nieuwleusen is derdeklasser (en in potentie een hele goeie ook) en 

het verschil tussen de vierde en de derde klasse is heel groot gebleken. Bovendien demonstreerde 

Nieuwleusen, vertrouwd spelend in een 4-4-2-formatie, een fysiek en tactisch overwicht. 

Zeventig minuten bleef Wijthmen overeind. Onder alsmaar groeiende druk, dat wel. Een 'gekraakt' 

schot van Randy Vink brak de ban. Dezelfde speler zorgde voor de 2-0. Helemaal beslist was het toen 

Reinier Meijerink voor zijn tweede strafschop mocht aanleggen. Dit keer scoorde hij wel, hoewel Max 

Beernink (foto) er opnieuw goed het oog in had. Maar niet alle ballen bleken houdbaar deze middag 

voor de Wijthmen-doelman. 

 

 

 
 

S.V. Nieuwleusen wint bekerwedstrijd van E.Z.C.´84 (door SVN) 

 
S.V. Nieuwleusen heeft zaterdag de bekerwedstrijd in Epe tegen 4e klasser E.Z.C.´84 met 0-4 

gewonnen. 

Al In de 2e minuut kwamen de gasten op voorsprong. De inzet van Randy Vink werd nog met de 

voeten gekeerd maar de rebound schoot Tom Vasse in het dak van het doel. Na een half uur spelen 

werd de score verdubbeld door Randy Vink, uit een corner trapte hij van dichtbij binnen. Op slag van 

rust kopte Saake Malestein een hoekschop hard in het doel en bracht de ruststand op 0-3. Ook in de 2e 

helft was S.V. Nieuwleusen heer en meester maar er wordt nog 1 keer gescoord. Twintig minuten voor 

tijd bracht Thomas Koobs de eindstand op 0-4. Saake wipte de bal over de defensie, waarna Thomas 

de bal fraai binnenkopte. 

 

  



In deze bekerpoule won Hattem met 0-5 van Wythmen. 

De stand in de poule: 

Hattem    2-6 (15-1) 

S.V. Nieuwleusen  2-6 (7-0) 

Wythmen   2-0 (0-7) 

E.Z.C´84   2-0 (1-14) 

A.s. zaterdag 18 september om 14.30 uur speelt S.V. Nieuwleusen de laatste bekerwedstrijd thuis 

tegen Hattem. Omdat Hattem een beter doelsaldo heeft moet er gewonnen worden om eerste te worden 

in de poule. 
 

 
 

S.V. Nieuwleusen wint van Hattem en bekert verder (door SVN) 

 
In een enerverende wedstrijd wist S.V. Nieuwleusen afgelopen zaterdag de winst in de bekerpoule de 

pakken door thuis met 1-0 te winnen van VV Hattem, dat over een goede ploeg beschikt. 

Hattem begon furieus aan de wedstrijd, met kunst en vliegwerk werd het doel schoongehouden. Hierna 

kreeg de thuisclub de zaakjes steeds beter op orde en was het een gelijk opgaande en spannende strijd. 

In de 2e helft bleef het spannend en beide teams kregen enkele uitstekende kansen. In de slotfase zette 

S.V. Nieuwleusen er een spits bij want er moest gewonnen worden om de volgende ronde te bereiken. 

In de 85e minuut was het raak, de bal komt voor de voeten van Reinier Meijerink die de bal laag in de 

hoek schuift. In een hectische slotfase ging S.V. Nieuwleusen tot het uiterste om de voorspong over de 

streep te trekken. 

 

  



Hattem uit beker na 1 – 0 nederlaag in Nieuwleusen (door VV Hattem) 
 

Nieuwleusen moest vanmiddag winnen van v.v.Hattem om door te kunnen bekeren. Dit is met een 

minimum verschil gelukt dankzij de 1-0 winst en zij plaatsen zich verdient voor de volgende 

bekerronde. Ondanks het forse doelsaldo voordeel heeft v.v.Hattem de luxepositie (voldoende aan een 

gelijkspel) om naar de volgende bekerronde te gaan niet waargemaakt. Strijd en inzet zijn meestal de 

ingrediënten om een wedstrijd winnend over de streep te trekken en vanmiddag heerste Nieuwleusen, 

weliswaar met 4 gele kaarten aan Nieuwleusen zijde, maar een verdiende winst op het pover acterend 

v.v.Hattem 1. Een slechte generale dus vlak voor de eerste competitiewedstrijd thuis tegen ESC uit 

Elburg op zaterdag 25 september aanstaande 

 

1e helft 

De eerste 20 minuten waren voor v.v.Hattem met verfrissende aanvallen zonder echte kansen, maar als 

ploeg het betere van het spel. Dit kantelde gaandeweg en met kunst en vliegwerk werd een achterstand 

voorkomen. De voorhoede van v.v.Hattem was stuurloos ook door beperkte aanvoer vanuit het 

middenveld. Het gevaar van de tegenstander zat vooral aan de rechterkant van v.v.Hattem, en de 

meeste kansen van Nieuwleusen kwamen van deze kant. Uit een corner moest de bal van de lijn 

worden gehaald en Stefan de Weerd moest attent blijven keepen om een achterstand te voorkomen. 

 

 

 

2e helft 

v.v.Nieuwleusen ging de tweede helft verder met waar ze gebleven waren, veel inzet, opportunistisch 

spel, met de lange bal aanvallen en met veel kunst en vliegwerk werd de achterstand voorkomen. Bal 

op de paal, bal van de doellijn gehaald door Kevin Isidora, en schot geblokt door Jasper van der Stouw 

voorkwamen een 1-0 achterstand. v.v.Nieuwleusen ging met 4 spitsen spelen en de druk op het doel 

werd steeds groter. In de 80ste minuut kwam de bal vanaf links en werd teruggelegd tussen de 11 en 

16 meter en het was aanvoerder Reinier Meijerink van v.v.Nieuwleusen die hard laag in de linkerhoek 

van het doel de 1-0 aantekende. Met het slot offensief en alles of niets poging was Jasper van der 

Stouw nog het dichtste bij de 1-1, die echter niet zou vallen. De voorhoede van v.v.Hattem had z’n dag 

niet, het middenveld deed z’n best maar het beste deel van de ploeg de achterhoede, hield lang stand, 

maar moest uiteindelijk capituleren voor de v.v.Nieuwleusen bevrijdende 1-0 en is met deze uitslag 

door naar de volgende bekerronde. 

 

 

Nieuw koffie-loket op terras. 

In de rust van de thuiswedstrijden van het 

1e elftal kan de koffie afgehaald worden 

bij het nieuwe koffie-loket op het terras. 

 
 

  



 

 

 

S.V. Nieuwleusen wint eerste competitiewedstrijd in Klazienaveen (door 

SVN) 
 

Na bijna een jaar lang geen competitiewedstrijd te hebben gevoetbald, mocht S.V. Nieuwleusen 

zaterdagmiddag aantreden in Klazienaveen voor de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen. Na 90 

minuten voetbal een dik verdiende overwinning voor S.V. Nieuwleusen met een eindstand van 1-4. 

De vooraf bestempelde wedstrijd als een echte topper in de 3e klasse, was zaterdagmiddag geen 

schimp van een topper. Vanaf de aftrap was S.V. Nieuwleusen heer en meester in Klazienaveen. In het 

eerste kwartier waren er opgelegde kansen voor Randy Vink, echter doelman Ebelties wenste niet te 

capituleren. S.V. Nieuwleusen kwam de eerste 45 minuten geen moment in problemen, duels werden 

gewonnen en de verdediging stond deze middag als een huis. Het doel van doelman Ebelties leek af en 

toe wel een schiettent. S.V. Nieuwleusen moest tot de 38e minuut wachten tot de doelman geen 

antwoord had op de inzet van Stijn Hoekstra 0-1. Dat de thee werd opgezocht met deze ruststand was 

volgens de vele aanwezige toeschouwers een raadsel. 

Aan het begin van de tweede helft een gelijk beeld. Met goede verdedigend werk van S.V. 

Nieuwleusen werd er niets weggegeven maar helaas ontbrak de scherpte voorin om het duel definitief 

in slot te gooien. In de 70e minuut moest Klazienaveen verder met 10 man na de 2e gele kaart voor 

Kroeze. Blijkbaar gaf dit Klazienaveen wat extra’s want S.V. Nieuwleusen werd zowaar wat 

teruggedrongen op eigen helft. Uit een van de zeer spaarzame acties van Klazienaveen gaf Jesse 



Habing doelman Tim Hoogenkamp het nakijken en scoorde uit het niets de 1-1. Echter lang kon men 

niet genieten van de gelijkmaker, want vanaf de aftrap scoorde Mark de Weerd de 1-2, na 

voorbereidend werk van Randy Vink. In de laatste 10 minuten liep S.V. Nieuwleusen nog uit naar de 

verdiende 1-4 eindstand door goals van Thomas Koobs en een benutte strafschop van Roy Bollemaat. 

Een hele mooie start van het seizoen en een dik verdiende overwinning met goed voetbal geeft moed 

voor de komende wedstrijden. Zaterdag 2 oktober komt DVC Dedemsvaart op bezoek op het 

Klaverblad. 

 

Teleurstellende competitiestart FC Klazienaveen (door FC Klazienaveen) 
 

FC Klazienaveen is de competitie zeer teleurstellend begonnen. Het verloor met 1-4 thuis van 

Nieuwleusen en daar viel niets op af te dingen. De kansen voor FC Klazienaveen waren op 1 hand te 

tellen en het was aan doelman Lennon Ebeltjes te danken dat het niet voor rust al met ruime cijfers 

achterstond. Nieuwleusen wist in de 1e helft slechts 1 van hun vele kansen te benutten voor de 0-1. Na 

rust kreeg Nieuwleusen wat minder kansen maar FC Klazienaveen kon nauwelijks tot iets komen. Pas 

toen Stan Kroeze zijn 2e gele kaart kreeg en met rood kon vertrekken, leek FC Klazienaveen wat meer 

de geest te krijgen en maakte Jesse Habing de 1-1 in de 78e minuut. Op dat moment had zomaar de 

ommekeer kunnen ontstaan want FC Klazienaveen leek het geloof te krijgen de wedstrijd te kunnen 

kantelen. Toen vlak daarna Patrick Bloemberg wegens een blessurebehandeling het veld moest 

verlaten en FC Klazienaveen met 9 man stond, sloeg Nieuwleusen toe voor de 1-2. Dat was de 

genadeklap voor FC Klazienaveen. Nieuwleusen maakt nog de 1-3 en via een strafschop de 1-4 in de 

slotfase. Nieuwleusen nam verdiend de 3 punten mee naar huis. Voor FC Klazienaveen is het zaak de 

rug te rechten en volgende week de uitwedstrijd bij Vitesse 63 in Koekange de strijd met volle 

overtuiging aan te gaan. 

 

S.V. Nieuwleusen zet scheidsrechters in het zonnetje. 

S.V. Nieuwleusen heeft zaterdag 2 oktober alle 

scheidsrechters en spelbegeleiders in het zonnetje gezet. 

De arbiters kregen een lekkernij van chocola gemaakt door 

Bakkerij Timmer. 

Het presentje werd vooraf tijdens de toss overhandigd door 

de beide aanvoerders van de teams. 

Als vereniging zijn we dan ook erg blij met deze vrijwilligers 

en vinden we het dan ook top dat ook junioren het vak willen 

leren en de vereniging voorthelpen. 

Voor de jeugd t/m 12 jaar wordt de functie van spelbegeleider over het algemeen ingevuld door één 

van de leiders. S.V. Nieuwleusen vindt het belangrijk dat ook de jongste jeugd het respect voor deze 

spelbegeleider laat zien. 

Ook dit jaar vindt de ‘Week van de Scheidsrechter’ weer plaats. Een sport breed initiatief waarbij het 

uitspreken van waardering voor de arbiter centraal staat. 

De Week van de Scheidsrechter was dit jaar van 25 september tot en met 2 oktober 2021. 

Tijdens deze week willen de KNVB en ARAG zoveel mogelijk voetballers en voetballiefhebbers de 

scheidsrechter laten bedanken voor hun waardevolle inzet. 

  

https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2021/10/scheidsrechter-Gerard.jpg


S.V. Nieuwleusen zet scheidsrechters in het zonnetje. 

  



 
S.V. Nieuwleusen wint topper tegen DVC Dedemsvaart (door SVN) 

 
Zaterdag 2 oktober, stond meteen de eerste echte topper in de 3e klasse D op het programma. S.V. 

Nieuwleusen moest het opnemen tegen de net gefuseerde DVC(Dedemsvaartse Voetbal Club). In een 

attractieve wedstrijd was het uiteindelijk de thuisploeg die met een 2-0 overwinning de drie punten bij 

kon schrijven. 

De wedstrijd op een goed gevuld sportpark ‘t Klaverblad begon met één minuut stilte vanwege het 

overlijden van oud-bestuurslid en vrijwilliger Jan Westerman. 

In de basiself één wijziging bij de thuisploeg ten opzichte van vorige week. De weer fitte Leon de 

Raad verving Gerrit Zekveld als linker verdediger. 

Vanaf het allereerste begin van de wedstrijd lieten de gasten uit Dedemsvaart zien dat ze niet voor 

niets gerekend kunnen worden tot de titelkandidaten in deze competitie. Nieuwleusen kreeg weinig 

ruimte om het spel te maken en Dedemsvaart was aantal keren erg gevaarlijk in de omschakeling. In 

de 7e minuut leverden dit meteen een grote kans op voor de gasten, maar Tim wist de inzet van Aron 

Drent op knappe wijze te keren. 

Als vrij vroeg in de wedstrijd een domper voor Nieuwleusen, Stijn Hoekstra moest met een 

enkelblessure het veld verlaten. Hij werd vervangen door Tom Vasse. Hoewel er weinig kansen waren 

voor beide ploegen, was het een aantrekkelijk duel om naar te kijken. Het spel golfde over en weer 

waarbij de goed leidende scheidsrechter Oostwoud uit Balkbrug de touwtjes stevig in handen had. 

In de 40e minuut werd de wedstrijd opengebroken door Randy Vink. Nadat hij in eerste instantie een 

opgelegde kans onbenut liet, werd hij toch weer in kansrijke positie gebracht. Na een mooie 

individuele actie liet hij doelman Koes kansloos. Voor de ploeg van trainer Jeroen Elzinga een mooie 

opsteker zo vlak voor rust. Nadat er nog een hoekschop werd genomen door DVC werd er gefloten 

voor het rustsignaal. 



Na de thee probeerde trainer Pim Donker van DVC met het doorschuiven van Ramon Hulleman wat 

meer druk te geven op het doel van Nieuwleusen. De thuisploeg bleef echter dreigend met de soms 

onnavolgbare acties van Thomas Koobs die menig verdediger van Dedemsvaart zijn hielen liet zien. 

Ook via Tom Vasse en Bas Evenboer was het af en toe gevaarlijk. Dat het nog maar 1-0 bleef, kwam 

door onnauwkeurigheid bij de Nieuwleusenaren en een enkele knappe redding van de doelman van 

DVC. 

De grootste kans was echter voor Dimitri Tempelman van DVC, voor een nagenoeg leeg doel mikte 

hij de bal langs de verkeerde kant van de paal, dit tot grote opluchting van de supporters van de 

oranjehemden. 

Het doelpunt viel echter aan de andere kant. Met nog een dik kwartier te spelen zette Randy Vink goed 

door en bereikte de opkomende Reinier Meijerink. Deze liet zien hoe je met een hijgende verdediger 

in je nek toch koelbloedig kunt scoren. Dat betekende de 2-0 voor Nieuwleusen. De gasten uit 

Dedemsvaart gaven zich nog niet gewonnen en bleven op zoek naar een treffer. Dit gaf natuurlijk 

ruimte aan de andere kant. Met iets meer geluk had Nieuwleusen de score nog enigszins kunnen 

vergroten. Mark de Weerd liet enkele malen zien ook aanvallende kwaliteiten te bezitten. Helaas 

ontbrak het geluk in de afronding. Uiteindelijk stond na ruim 90 minuten de verdiende 2-0 eindstand 

op het scorebord. 

Zaterdag 9 oktober gaat S.V. Nieuwleusen op bezoek bij CSVC uit Coevorden. De wedstrijd op 

sportpark Klinkervier begint om 14.30uur. 

 



 
 

S.V. Nieuwleusen blijft op koers tegen CSVC (door SVN) 
 

Afgelopen zaterdag moest S.V. Nieuwleusen uit naar CSVC in Coevorden, dat meestal een lastige 

tegenstander vormt. S.V. Nieuwleusen start fel en zet CSVC direct onder druk. In de 12e minuut krijgt 

S.V. Nieuwleusen een vrije trap op de rand van de 16-meter. Reinier Meijerink krult de bal fraai om de 

muur laag in de linkeronderhoek, 0-1. S.V. Nieuwleusen is heer en meester en creëert diverse kansen 

via Bas Evenboer en Randy Vink op de lat. In de 24e minuut wordt een doelpunt van de uitstekend 

spelende Tom Vasse onterecht afgekeurd vanwege buitenspel. S.V. Nieuwleusen blijft aandringen en 

krijgt nog meerdere kansen. In de 27e minuut speelt Thomas Koobs zich knap vrij en krult de bal met 

de linkervoet uiterst verfijnd in de verste hoek, 0-2. Hierna zijn er nog diverse kansen voor S.V. 

Nieuwleusen via Randy Vink, Reinier Meijerink, Tom Vasse en Bas Evenboer. Als enige kritiekpunt 

is aan te merken dat de wedstrijd al voor rust beslist had moeten zijn. 

Direct na rust is het S.V. Nieuwleusen dat direct 

weer het initiatief pakt en uit de eerste de beste 

aanval is het Randy Vink die mooi teruglegt op 

Bas Evenboer, Bas schiet de bal via de handen 

van de keeper in de kruising, 0-3. Dit is de 

nekslag voor CSVC. In de 50e minuut wordt 

Thomas Koobs vastgehouden binnen het 

strafschopgebied, dus wordt een penalty gegeven 

door de uitstekend leidende scheidsrechter A. 

Jansen uit Grolloo. De strafschop wordt hard 

naast geschoten door Reinier Meijerink. Wederom krijgt S.V. Nieuwleusen meerdere kansen om de 

voorsprong uit te bouwen. In de 71e minuut is het CSVC dat de enige kans van de wedstrijd krijgt, 

Tim Hoogenkamp strekt zich uit naar de bovenhoek en tikt de bal over. In de laatste fase worden de A-

spelers Sander Bollemaat en Jille Brinksma ingebracht die zonder problemen meespelen in de 

hoofdmacht. Jille krijgt nog een kopkans, maar de keeper redt bekwaam. 

Een uitstekende en zeer verdiende overwinning voor S.V. Nieuwleusen. 

  



 
 



S.V. Nieuwleusen wint overtuigend de topper tegen ZZVV (door SVN) 
 

Zaterdag 16 oktober moest S.V. Nieuwleusen thuis op sportbark t’ klaverblad aantreden tegen ZZVV 

uit Zuidwolde. Een echte topper al in deze prille competitie omdat beide ploegen tot afgelopen 

zaterdag al hun drie wedstrijden hadden gewonnen. 

Na een waardig In Memoriam, voorgedragen door voorzitter Erwin van Leussen naar aanleiding van 

de op 26 september overleden oud-bestuurslid Jan Westerman met aansluitend een minuut stilte werd 

de wedstrijd door scheidsrechter van der Born uit Assen enkele minuten na 14:30 aangevangen. 

Bij S.V. Nieuwleusen had Ruben Brinkman zijn plek terugverdiend na een kleine blessure en moest 

Mark de Weerd daarom op de bank beginnen vergeleken met vorige week. De eerste kansen waren er 

voor de gasten uit Zuidwolde. Stefan Dijkstra dwong de deze middag uitstekende S.V. Nieuwleusen 

keeper Tim Hoogenkamp tot een redding. Even later moest Tom Vasse helaas geblesseerd het veld 

verlaten en kon Mark toch nog zijn opwachting maken. Na deze beginfase begon S.V. Nieuwleusen 

toch steeds meer het heft in handen te nemen al had men moeite om de op één lijn opererende 5-mans 

verdediging van ZZVV te slechten. Scheidsrechter van der Born floot op zijns Bas Nijhuis en dat 

resulteerde er wel in dat er een prima tempo in de wedstrijd zat. In de 28e minuut vlagde grensrechter 

Arendsbroek van ZZVV voor buitenspel maar scheidsrechter van de Born ging op zijn eigen 

waarneming af (de beelden achteraf gaven hem gelijk) en liet Randy Vink alleen op keeper Jelle 

Verburg afgaan. Randy in deze vorm wist wel raad met deze kans en liet het talrijke thuispubliek 

juichen. 

Na de pauze begon ZZVV wel aan te dringen maar de S.V. Nieuwleusen verdediging stond weer als 

één blok en gaf geen krimp. Na wat tactische omzettingen kreeg de thuisclub weer meer grip op de 

wedstrijd. Het was in de 62e minuut dat Thomas Koobs een heerlijke aanval met een hoofdrol voor 

Bas Evenboer kon afronden. Zeven minuten later was de wedstrijd helemaal gespeeld toen Randy 

Vink op aangeven van Thomas Koobs ZZVV verdediger Bram Ekkel makkelijk uitspeelde en beheerst 

de 3-0 op het scorebord toverde. De wedstrijd was gespeeld, ZZVV drong nog wel aan maar Tim 

Hoogekamp hield in samenwerking met zijn verdediging zijn doel redelijk makkelijk schoon. 

Al met al een knappe 3-0 overwinning op een tegenstander die ongetwijfeld bovenin blijft meedraaien. 

Volgende week volgt de moeilijke uitwedstrijd tegen VV Hoogeveen die dit seizoen ook wederom 

kampioensaspiraties heeft maar voorlopig hebben de mannen van S.V. Nieuwleusen onder leiding van 

trainer Jeroen Elzinga en zijn staf overtuigend (doelsaldo 12-1) het heft in handen genomen in deze 3e 

klasse D. 

 

 

  



ZZVV moet in topper tegen S.V. Nieuwleusen het onderspit delven (door 

ZZVV) 

 
Zaterdag 16 oktober mocht ZZVV het opnemen tegen S.V. Nieuwleusen op sportpark ´t klaverblad in 

Nieuwleusen. Doordat beide ploegen in de competitie alle reeds gespeelde wedstrijden hadden 

gewonnen was de wedstrijd een echte topper. Voor aanvang van de wedstrijd werd er een minuut 

stilgestaan bij het overlijden van oud-bestuurslid van S.V. Nieuwleusen Jan Westerman. 

ZZVV begon de wedstrijd met een sterk gewijzigde opstelling. Zo was het volledige middenveld 

bestaande uit Tom Leerdam, Max Bosscher en Ger-Luuk Pol op vakantie. Hierdoor mochten Nick 

Vredenborg en de opnieuw papa geworden Joël Huiskes hun opwachting maken in de basis elf. 

De openingsfase was voor de bezoekers uit Zuidwolde die al na vier minuten een grote kans kregen 

via wingback Stefan Dijkstra. Zijn inzet werd door de keeper van S.V. Nieuwleusen gekeerd en de 

inzet van Janou van Veen nadat de bal opnieuw voor het doel werd gebracht werd geblokt door zijn 

tegenstander. Na een kwartier spelen kwam de tweede grote kans voor ZZVV na een kansrijke kopbal 

van Janou van Veen na een voorzet van Stefan Dijkstra. Na het eerste kwartier was het S.V. 

Nieuwleusen wat de klok sloeg en domineerde in balbezig. ZZVV probeerde in de tegenstoot 

gevaarlijk te worden, maar verloor voorin te snel de bal. Zo kwam S.V. Nieuwleusen na een half uur 

spelen op voorsprong. Na een steekpas door de 5-mans verdediging  van ZZVV mocht Randy Vink 

alleen op keeper Jelle Verburg af en hij faalde niet. Echter was het vlagger Arend Broek die vlagde 

voor buitenspel. Arend Broek bij ZZVV bekend als een eerlijke vlagger werd door de scheidsrechter 

genegeerd en de goal werd rechtsgeldig verklaard. In het restant van de eerste helft had S.V. 

Nieuwleusen het balbezig maar zij waren niet bij machte om door de goed georganiseerde verdediging 

van ZZVV te komen. 

Na de rust moest ZZVV meer komen wat resulteerde in een licht overwicht. Het was S.V. 

Nieuwleusen wat al snel in de tweede helft toesloeg via Thomas Koobs die na een lage voorzet de 2-0 

binnen kon tikken. Niet veel later werd de wedstrijd in de 70e minuut beslist door wederom Randy 

Vink die Bram Ekkel uitkapte en koel de bal langs Jelle Verburg schoof. ZZVV probeerde nog tot 

scoren te komen, maar was niet bij machte om kansen te creëren tegen het goed spelende S.V. 

Nieuwleusen. 

 

Voor ZZVV is het zijn wonden likken en weer vooruit kijken, want 23 oktober komt streekgenoot 

Hollandscheveld op bezoek bij de Zuidwoldigers. Ook dit zal weer een belangrijke wedstrijd worden 

voor de mannen van trainer Herman Schonewille, want Hollandscheveld doet het verassend goed en is 

met 10 punten uit 4 wedstrijden nog ongeslagen. 

 

 

  



S.V. Nieuwleusen ontvangt Cheque van Nieuwleusen Synergie. 

 

Nieuwleusen Synergie heeft tien cheques van elk duizend euro uitgereikt aan lokale verenigingen en 

goede doelen die zich hiervoor hadden gemeld. De uitreiking was aanvankelijk gepland tijdens het 

feest van de overdracht van de twee windmolens, op 18 september Maar omdat het feest vanwege 

corona-maatregelen werd afgeblazen zijn de winnaars uitgenodigd in Kulturhus De Spil. Hier lieten 

ook leerlingen van het Agnietencollege zien wat zij met windenergie kunnen. 

  

Winnaars 

De belangstelling voor de cheques was dusdanig dat er een selectie moest worden gemaakt. Deze is 

gemaakt door leden van de coöperatie. Hierbij is vooral gekeken in hoeverre de inschrijvingen 

aansluiten bij de doelstellingen van Nieuwleusen Synergie om Nieuwleusen leefbaar te houden. Van 

alle tien winnaars waren vertegenwoordigers aanwezig. Zij vertegenwoordigden: 

Bijenhoudersvereniging, EHBO (afdeling Nieuwleusen), Historische vereniging Ni’jluusn van 

vrogger/Museum Palthehof, Stichting Hand in Hand, S.V. Nieuwleusen, Stichting Molen Massier, 

Fruit voor basisscholen (samenwerkende organisaties), Eetcafé in De Spil (samenwerkende 

organisaties), Belangenvereniging Nieuwleusen Buitengebied West (BNBW) en de Kerstmarkt 

(ondernemers-vereniging). Carin Holsappel, bestuurslid van de coöperatie, overhandigde de cheques. 

 

Synergiefonds 

Nieuwleusen Synergie bekostigt de cheques met geld uit het zogenaamde Synergiefonds. Dit fonds 

wordt gevuld met inkomsten uit diverse projecten en activiteiten van de coöperatie. Vooral de 

opbrengsten van het windproject ‘veur de wind’ zullen belangrijk worden voor het fonds. Maar ook in 

de afgelopen jaren kon het synergiefonds al worden gevuld, bijvoorbeeld door inkomsten van de 

kringloopwinkel Deuroe Veuroe. 

  



 
 

S.V. Nieuwleusen verliest van Hoogeveen (door SVN) 
 

Na een uitstekende reeks uitslagen moest S.V. Nieuwleusen zaterdag 23 oktober voor het eerst dit 

seizoen het onderspit delven in en tegen Hoogeveen. De mannen van Jeroen Elzinga werden op een 2-

1 nederlaag getrakteerd. 

Op het harde kunstgrasveld in Hoogeveen was het lastig voetballen. Vooral enkele spelers van S.V. 

Nieuwleusen hadden veel moeite met de inspeelpasses en balaannames, wat resulteerde in veel 

balverlies. Het werd deze middag dan ook een rommelige wedstrijd met weinig kansen voor beide 

teams. Voordat S.V. Nieuwleusen aan de leiding kwam, was het vooral Hoogeveen dat gevaarlijk was. 

Zo werd er tot twee keer toe een bal van de lijn gehaald en moest Roy van Leussen handelend 

optreden. Een talentvolle keeper, die na een jaar afwezigheid gelukkig de handschoenen weer heeft 

aangetrokken. Hij verving deze middag Tim Hoogenkamp. In de 22e minuut zette Reinier Meijerink 

S.V. Nieuwleusen op voorsprong. Na een mooie combinatie op de linkervleugel bediende Randy Vink 

Bas Evenboer, die op zijn beurt de bal met het hoofd panklaar neerlegde voor Reinier. Zijn schot 

verraste keeper Slot, die de bal onder zich door zag gaan. Dit was tevens ook één van de weinige 

hoogtepunten aan de zijde van S.V. Nieuwleusen. Na een half uur spelen werd de 1-1 binnengeschoten 

door Jan ten Cate. Genadeloos strafte hij geklungel af in de defensie van S.V. Nieuwleusen, welke 

doorgaans te boek staat als zeker en betrouwbaar. Na een klein uur was het Mesud Yildrim, de 

gevaarlijke linkervleugelaanvaller van Hoogeveen, die de bal op maat gaf op de aanstormende Jan ten 

Cate. Hij liet vervolgens Roy van Leussen kansloos toekijken 2-1. S.V. Nieuwleusen probeerde deze 

tegenslag nog wel recht te zetten, maar was deze middag verre van de vorm waarin het de laatste tijd 

verkeerde. Lars Grubben kreeg in de slotminuut nog een mogelijkheid om de gelijkmaker aan te 

tekenen. Zijn schot miste echter kracht en overtuiging. 

Aankomende zaterdag 30 oktober kunnen de mannen van Jeroen Elzinga deze misstap weer 

rechtzetten op ‘Het Klaverblad’ in Nieuwleusen tegen Vitesse ’63 uit Koekange, aftrap 14.30 uur. 



Jan ten Cate schiet Hoogeveen langs Nieuwleusen (door VV Hoogeveen) 

 
HOOGEVEEN – Oom Guido bracht de fans van Hoogeveen jarenlang in extase en met neefje Jan 

heeft hij nu een opvolger. Met twee heerlijke treffers bezorgde de 19-jarige aanvaller zijn ploeg de 

winst in de topper tegen Nieuwleusen. 

Het was echter niet de overwinning van Ten Cate, maar van het collectief. De ploeg van trainer Niels 

van ’t Hoog had de afgelopen weken al vijf punten laten liggen, terwijl Nieuwleusen als enige ploeg 

de volle buit had gehaald. De opdracht was dan ook duidelijk en vanaf minuut één liet Hoogeveen zien 

hiervan doordrongen te zijn. 

 

Gevaarlijk 

Zonder de nog steeds geblesseerde topschutter Ismail Uçan trok men ten strijde en werd het ook 

gevaarlijk. Zo was Sander van Veen tot twee keer toe heel dichtbij een treffer. Ook de gasten lieten 

zich niet onbetuigd. Voetballend was men ook beter, maar doordat Hoogeveen de ruimtes klein hield 

en de duels fel aanging had men het wel moeilijk. Toch kwam men halverwege de eerste helft op 

voorsprong. Een prachtige aanval die begon bij de 18-jarige Randy Vink (in de belangstelling van FC 

Emmen, red.) werd prima met het hoofd verlengd door Bas Evenboer, waarna Reinier Meijerink 

succesvol afrondde. 

Ook qua spelbeeld was de wedstrijd vervolgens in evenwicht. Iets wat na ruim een half uur ook in de 

score tot uitdrukking werd gebracht. Na een mispeer in de defensie van Nieuwleusen nam Ten Cate 

viel de bal perfect voor Ten Cate die met een heerlijke volley wist te scoren. 

Opnieuw Ten Cate 

In de tweede helft kwamen de eerste speldenprikjes van de gasten, maar was het opnieuw Hoogeveen 

dat na tien minuten scoorde. Mesud Yildirim bracht de bal perfect voor, waar de geheel vrijstaande Jan 

ten Cate de bal opnieuw in één keer op z’n schoen nam. 

Heroïsch gevecht 

Wat volgde was een van Hoogeveen-zijde heroïsch gevecht. Waar men zich als voetballende ploeg 

normaal gesproken aan stoort, bracht men nu zelf in de praktijk. Veel kleine overtredingen, soms op 

het randje, spel vertragen en in de blessuretijd slim de bal bij de cornervlag in bezit houden. 

Nieuwleusen slaagde er hierdoor niet in om terug te komen in de wedstrijd en een zwaarbevochten 

zege van Hoogeveen werd hiermee een feit. De ploeg maakt nu deel uit van een hele brede kopgroep. 

 

  



 
 

S.V. Nieuwleusen recht op tijd de rug en wint verdiend van Vitesse ‘63 

(door SVN) 

 
Het was zaak vandaag om na de nederlaag van vorige week direct de draad weer op te pakken om mee 

te kunnen blijven doen in de top van de 3e klasse D. Na een moeizaam begin, werd er een prima 

tweede helft gespeeld waarin een 0-1 achterstand werd omgezet in 3-1 winst. 

Voorafgaand aan de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden vanwege het overlijden van oud-

bestuurslid Klaas Spijker. 

Vanaf het begin van de wedstrijd liet S.V. Nieuwleusen zien dat er vandaag gewonnen wenste te 

worden. Er werd veel energie in de wedstrijd gestopt en voetballend begon de thuisploeg prima. Grote 

kansen bleven helaas wel uit. Naarmate de eerste helft vorderde, kwam Vitesse beter in hun spel wat 

bestond uit het inzakken op eigen helft en loeren op de snelle uitbraak. Dit bleek een goede strategie in 

de eerste helft want de enige ploeg die gevaarlijk voor de goal werd, was Vitesse. Na een gevaarlijk 

schot op het doel van Tim Hoogenkamp, welke via de lat overging, was het in de 26e minuut wel raak 

voor Vitesse. Na een prachtige lange pass van Sander van Dijk neemt Ruben Westert de bal zeer knap 

mee en schiet de bal langs Tim: 0-1. 

S.V. Nieuwleusen gaat na deze tegenslag op dezelfde voet verder. Verdedigend staat het best goed 

maar aanvallend moet het beter. Tot aan het strafschopgebied wil nog wel maar om dan nog gevaarlijk 

voor het doel te worden, wil maar niet echt lukken. Een keer komt Randy in scoringspositie maar 

krijgt de bal niet tussen de palen. 

In de rust blijft Lars Gruben achter in de kleedkamer en komt Niels Koets voor hem in de plaats op het 

middenveld te spelen. Reinier Meijerink gaat op de positie van Lars in de spits spelen. S.V.  

  



Nieuwleusen komt goed uit de kleedkamer en neemt direct weer het initiatief. Vitesse wordt 

teruggedrongen en moet alle zeilen bijzetten. In de 57e minuut moeten ze toch buigen voor de 

gelijkmaker van S.V. Nieuwleusen. Randy Vink kopt heerlijk binnen na een afgemeten voorzet vanaf 

links. 

S.V. Nieuwleusen wordt sterker en gaat vol op zoek naar de winst. Nadat Mark de Weerd eerst Reinier 

nog bijna liet scoren, legde hij nu de bal vanuit de hoekschop precies op het hoofd van Roy Bollemaat 

die de bal perfect binnen knikt: 2-1. S.V. Nieuwleusen blijft gevaarlijk en Vitesse blijft loeren op de 

counter maar het sterke blok achterin komt niet meer in de problemen. Het veldoverwicht wordt zelfs 

nog beter uitgedrukt door het 3e doelpunt van S.V. Nieuwleusen. Vlak voor tijd gaat Reinier sterk 

door en legt de bal mooi breed op Thomas Koobs die strak binnenschiet: 3-1 en een dik verdiende 

overwinning. 

Zaterdag 6 november speelt S.V. Nieuwleusen om 14.30 uur de uitwedstrijd in Nijeveen tegen SVN 

’69. 

 

  



Intercity uit Koekange strandt in Nieuwleusen maar verwacht snel weer 

verder te kunnen (door Vitesse ‘63) 

 
Met een ontspannen sfeer reisde de ploeg van trainer Mijnheer af richting Nieuwleusen. 

Aangekomen op het sportpark vroeg Aron zich af in welk tenue we speelden want geel en rood maakt 

oranje en Nieuwleusen speelt natuurlijk in het oranje. We speelden gewoon in ons vertrouwde  geel-

rood. 

Aderlating was het afwezig zijn van aanvoerder Lars Heuvelman (ziek) zijn plek werd ingenomen 

door Roy Kuik, verder speelde de vertrouwde 10. 

Thomas-Ouluh-Peter-Roy-Ibbie-bonMark-Dijk-Ari-Frits-Porre-Ruben. 

Bankie: Stefan, Bas, Remco 

Nieuwleusen was vanaf de 1e minuut de ploeg met het balbezit en probeerde via de lopende mensen 

de juiste opening te vinden. Maar de organisatie van de Koekangenaren stond compact en gaven niks 

weg. Sterker nog de beste kansen waren voor ons. Volley van Mark net langs de kruising en een schot 

van Aron via verdediger op de lat. En in de 28e minuut komt dan ook wel de verdiende voorsprong als 

een onderschepping op het middenveld de bal bij Sander brengt met een fantastische crosspass de bal 

bij Ruben die perfect aanneemt de verdediger afhoud en in de korte hoek binnenwerkt. Het zelfde 

spelbeeld blijft maar de ruststand is gewoon 0-1. 

Na de rust voert de thuisploeg spelend richting de harde kern de druk op. Wederom geven de 

Koekangenaren geen prijs. Zo word er een scrimmage met 4 schoten door man en macht afgeweerd. 

Probleem is dat we ook niet meer aan aanvallen toe komen. In de 60e minuut is dan toch het verzet 

gebroken als de sterke aanvaller Vink met de kop onze Keizer passeert.  Dan wordt Sander gewisseld 

(die het hier niet mee eens was maar dit is later op de avond wel uitgesproken) voor Bas. Met wat 

tactische omzettingen probeert Vitesse`63 weer wat in de wedstrijd de komen maar de druk van de 

thuisploeg blijft toenemen. In de 80e minuut valt dan de 2-1 als de grootste man uit Nieuwleusen 

binnenkopt, Bollemaat is de naam. Ruben komt er daarna nog een keer gevaarlijk door maar schiet net 

voorlangs, afgeven was misschien beter geweest maar dat is een keuze en helaas niet meer terug te 

draaien. Was het een goal hoorde je niemand. Ouluh moet helaas het veld verlaten met een enkel 

blessure maar de schade lijkt mee te vallen voor hem kwam Stefan en Remco kwam nog voor Roy. 

De 3-1 viel ook nog door Koobs. In de opbouw ging er iets mis en thuisploeg profiteerde optimaal 

van. 

Een terechte nederlaag maar met opgeheven hoofd van het veld af. Volgende week komt `t Hoekie of 

wel Hollandscheveld richting Koekange, aftrap 14.30 en zien we jullie dan weer! 

`s avonds was het eerste teamfeest sinds 2 jaar weer een feit bij onze hoofdsponsor Herberg het Plein 

te Meppel samen met de 2e selectie. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er goed 

geouwehoerd en de nodige onzin uitgekraamt. Op de terugweg richting thuishaven werd een 

hoogstaande quiz uit de hoed getoverd door quizmaster Stefan Heuvelman. 

Met de finale vraag: 

Het is lang en past niet in Roy Kuik? 

Onze leider Theo tappie Oldengarm wist als enige het juiste antwoord namelijk Noa Lang. 

Voor de meeste was dit nog niet genoeg en werd er afgereisd richting Keet de Egge waar nog even 

Kobus en de Rokkers werd mee gepakt en de nodige flesjes werd genuttigd. Ook ging het met Ouluh 

zijn enkel weer een stuk beter. 

 

Fijne zondag allemaal en gegroet! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

S.V. Nieuwleusen-krant    Oktober 2021 

Na een totaal verloren voetbalseizoen is de hoofdmacht van S.V. Nieuwleusen ambitieus, nieuwsgierig 

en topfit aan een nieuwe jaargang begonnen. Een prima voorbereiding en mooie resultaten in de oefen- 

en bekerduels hebben de corona-kater van het afgelopen jaar grotendeels weggespoeld. Het team van 

Jeroen Elzinga wil deze competitie graag een prominente rol bovenin de derde klasse gaan spelen, 

maar de hoofdtrainer waakt voor overspannen verwachtingen: ‘Gaandeweg zal moeten blijken wat 

daadwerkelijk een realistische doelstelling is. Er doen meer goede ploegen mee. ’De  37-jarige  

Nieuwleusenaar  is  voor  het  derde  jaar  op  rij  technisch  eindverantwoordelijk  bij  de  

oranjehemden,  maar  in  die  rol  zag  hij  zijn  ploeg  vanwege  corona  nog  geen  competitie  

uitspelen.  Dat  zal  dus  doelstelling  nummer  één  zijn,  maar  daar  heeft  hij,  noch  zijn  ploeg,  veel  

invloed  op.  Toen het afgelopen voorjaar vorderde en duidelijk werd  dat  het  seizoen  2020/2021  als  

verloren  beschouwd mocht worden, besloot hij om al zijn pijlen  maar  op  de  nieuwe  jaargang  te  

richten.  ‘In  mei  zijn  we  al  begonnen  te  trainen  met  de  voorselectie  voor  dit  seizoen.  We  

hebben  in  die  periode al heel veel aan conditie-opbouw kunnen doen  en  veel  onderlinge  

wedstrijden  gespeeld  op  een  hoog  niveau.’  Dat  daarmee  een  goede  basis  werd  gelegd  bleek  

tijdens  de  aftrap  van  de  officiële  voorbereiding  op  het  nieuwe  seizoen.  ‘Op  7  augustus  

begonnen  we  met  een  testdag  en  hebben  we  van  alle  selectieleden  de  conditie  gepeild.  Daaruit  

bleek  dat  we  er  qua  fitheid  uitstekend voor stonden’, lijkt Elzinga niet zonder enige  trots  te  

vertellen.  ‘Voordeel  daarvan  was  dat we ons tijdens de voorbereiding direct op het voetbal zelf 

konden concentreren en er niet eerst nog  allerlei  overtollige  vakantiekilo’s  af  moesten  rennen.’ 

EIGEN JEUGD De  Nieuwleusenaren  gaan  het  vanaf  dit  seizoen  zonder Stefan van Veen 

proberen, die zijn carrière voort  heeft  gezet  bij  de  Groningse  studenten  van  The  Knickerbockers.  

Daarvoor  in  de  plaats  hevelde Elzinga een aantal talenten over vanuit de eigen jeugd. Stijn Hoekstra 

had al eerder minuten gemaakt   in   de   hoofdmacht,   maar   ook   Niek   Bollemaat, Kris Tinholt, 

Niels Koets en Randy Vink maken nu deel uit van het oranjezwarte keurkorps. Vooral laatstgenoemde 

maakte de nodige indruk. ‘Randy  is  een  echte  spits,  ontzettend  gefocust  op  het  maken  van  

doelpunten.  Zo’n  typische  puntspeler  hadden  we  nog  niet,  dus  dat  maakt  van hem direct een 

meerwaarde.’ CLICHÉ Behalve  over  de  aanstormende  jeugd  is  Elzinga  ook   uitermate   content   

over   de   ontwikkeling   van  spelers  die  al  wat  langer  uitkomen  in  het  eerste  elftal:  ‘Jongens  

als  Roy  Bollemaat,  Saake  Malestein en Reinier Meijerink zijn in deze groep eigenlijk  al  talent  af  

en  moeten  de  kar  trekken.  Mooi om te zien dat ze die rol ook daadwerkelijk oppakken en het jonge 

spul bij de hand nemen.’ De  hoofdtrainer  constateert  dat  de  onderlinge  concurrentie  in  zijn  groep  

onderhand  moordend  is.  ‘Het  klinkt  wellicht  als  een  cliché,  maar  ik  heb  veel  meer  dan  elf  

basisspelers.  De  jongens  zullen moeten vechten voor hun plek in het veld, op  sommige  posities  is  

het  echt  bijna  50/50.’   

 



Dat    er    keuzes    gemaakt    moeten    worden    levert    hem    geen    stress    op:    ‘We    hebben    

ambities  en  dan  heb  je  een  brede  groep  nodig.  Als  er  een  keer  iemand  wegvalt,  moet  je  dat  

kunnen opvangen zonder dat je er direct zwakker van  wordt.  Andere  teams  met  ambities  in  deze  

klasse  beschikken  ook  over  brede  selecties.   

Dat  er  dan  wel  eens  jongens  teleurgesteld  zullen  zijn  is  vervelend,  maar  ik  ga  er  niet  vanuit  

dat  dit  problemen op gaat leveren. ’FUSIECLUBS Hoewel  zijn  elftal  dus  prima  uit  de  zomer  

lijkt  te  zijn gekomen, probeert Elzinga de verwachtingen enigszins   te   temperen.   ‘Natuurlijk   

willen   we   graag  zo  hoog  mogelijk  eindigen,  maar  er  doen  meer goede teams mee. FC Ommen 

en DVC uit Dedemsvaart  zijn  allebei  nieuwe  fusieclubs,  die  konden het beste van twee selecties 

samenvoegen. FC  Klazienaveen  heeft  een  groot  aantal  nieuwe  spelers  gehaald  en  VV  

Hoogeveen  beschikt  ook  over een sterke ploeg, net als ZZVV uit Zuidwolde. Al die clubs barsten 

van de ambities. Wij zijn niet bang  voor  die  ploegen,  maar  het  is  niet  reëel  om  bij  voorbaat  te  

veronderstellen  dat  we  mee  kunnen  gaan  strijden  om  het  kampioenschap.  Gaandeweg de 

competitie zal moeten blijken hoe wij  ons  verhouden  ten  opzichte  van  de  overige  ploegen  en  

wat  een  realistische  doelstelling  is.  Daar zijn we zelf ook nieuwsgierig naar. Maar een plaats in de 

nacompetitie streven we sowieso na, dat moet met deze groep mogelijk zijn. 

‘Nacompetitie moet in elk geval haalbaar zijn  

’Ten opzichte van vorig seizoen, waarin er uiteindelijk maar  vier  competitiewedstrijden  zijn  

gespeeld,  is  het  eerste  elftal  bij  vrijwel  dezelfde  tegenstanders  ingedeeld.  Het  podium  vormt  

opnieuw  de  derde  klasse  D  van  District  Noord.  OZC  uit  Ommen  is  samen  met  OVC  ’21  

gefuseerd  tot  FC  Ommen,  terwijl  ook  de  eerste  elftallen  van  SCD  ’83  en  SV  Dedemsvaart   

hun   krachten   hebben   gebundeld   en  vanaf  dit  seizoen  samen  verder  gaan  als  DVC  

Dedemsvaart.   Beide   nieuwe   teams   gaan   hun   voorgangers vervangen in 3D. De complete 

indeling: VV Avereest uit Balkbrug BSVV uit Bovensmilde CSVC uit Coevorden CVV Fit Boys uit 

Beilen VV Hollandscheveld VV Hoogeveen FC Klazienaveen SC Lutten S.V. Nieuwleusen FC 

Ommen DVC Dedemsvaart SVN ’69 uit Nijeveen Vitesse ’63 uit Koekange ZZVV uit Zuidwolde 
 

 

  



 
 

Slordig S.V. Nieuwleusen wint wel (door SVN) 

 
Na een geweldige tweede helft vorige week thuis tegen Vitesse’63 speelde S.V. Nieuwleusen zaterdag 

6 november een slordige wedstrijd op sportpark De Tussenboerslanden in Nijeveen. Na een ruststand 

van 0-2 kwam de S.V.N ’69, de ploeg van de oud-trainer van S.V. Nieuwleusen David Leeuw, nog 

terug tot 1-2. Hierdoor werd het in de slotfase nog behoorlijk spannend voor de ploeg van trainer 

Jeroen Elzinga en de vele meegekomen trouwe supporters. 

S.V. Nieuwleusen startte met de opstelling waarmee het de vorige wedstrijd in de 2e helft begon, met 

Niels Koets op het middenveld en Reinier Meijerink in de spits. De oranjehemden zetten S.V.N.’69 

direct onder druk en de eerste kansen dienden zich spoedig aan. Dit resulteerde in de 19e minuut in 

een 0-1 voorsprong. Randy Vink liet zich niet opzijzetten en na een tikkie breed van Randy kon 

Thomas Koobs de aanval afronden. 

S.V.N.’69 liet zich niet onbetuigd en kleunde er flink in, scheidsrechter Van der Leek trok dan ook de 

eerste gele kaart. Binnen het half uur werd het 0-2 door Randy Vink. Hij werkte een steekbal van 

Reinier Meijerink koelbloedig tegen het net. 

De rust werd ingegaan met 0-2, wat een hele magere afspiegeling van de verhouding in het veld was. 

Ook na de rust bleef S.V. Nieuwleusen volharden in pingelvoetbal. Er moet gezegd worden dat ook 

het veld niet uitnodigde voor combinatievoetbal, toch worden er nog volop kansen gecreëerd. Alleen 

het net werd niet meer gevonden, dit kwam vooral door slordigheden van de gasten. De weer fitte Bas 

Evenboer kwam Ruben Brinkman in de 61ste minuut vervangen, maar ook Bas kon de bakens niet 

verzetten. 

Toen Denzel van Halen in de 64ste minuut een terugspeelbal van Roy Bollemaat afstrafte en 1-2 

aantekende werd het spel van S.V. Nieuwleusen er niet beter op. Slordigheid troef en S.V.N.’69 ging 

erin geloven. Zelfs toen doelman Kampherbeek, wegens hands, het veld met rood moest verlaten bleef 



de thuisploeg met lange ballen gevaarlijk. Kris Tinholt verving Gerrit Zekveld in de S.V. Nieuwleusen 

kreeg nog enkele mooie kansen, maar de ingevallen doelman Wouter Miedema redde een paar keer 

knap. 

Na het eindsignaal van de scheidsrechter togen de supporters opgelucht naar Nieuwleusen. Hun ploeg 

maakte het zich vandaag uitzonderlijk lastig, maar won wel. Op zaterdag 20 november speelt S.V. 

Nieuwleusen de laatste wedstrijd van de 1e periode thuis tegen nummer drie S.C. Lutten. Aanvang 

14.30 uur. 

A.s. donderdagavond 11 november, aanvang 20.00 uur bekert S.V. Nieuwleusen thuis tegen zondag 1e 

klasser Rohda Raalte. 

 
  



 
 

Sterk spelend S.V. Nieuwleusen uitgeschakeld in de beker (door SVN) 

 
S.V. Nieuwleusen speelde donderdagavond 11 november op ’t Klaverblad de bekerwedstrijd tegen 1e 

klasser zondag ROHDA Raalte. De thuisclub verloor met 2-4 en ligt dus uit de beker. Maar de 

oranjehemden deden met hun sterke optreden wel aan klantenbinding. 

Wegens fysiek ongemak van Bas Evenboer verscheen JO19 speler Jille Brinksma aan de aftrap. S.V. 

Nieuwleusen begon uitstekend en al in de 5e minuut was het 1-0. Thomas Koobs legde bal breed 

waarna Jille Brinksma de bal beheerst binnenschoot. In de 12e minuut was het alweer gelijk, na wat 

slap verdedigen kon Kevin Peppels de bal binnentikken. 

S.V. Nieuwleusen legde enkele mooi aanvallen op de mat en kreeg ook kansen. Tegen de verhouding 

in kwamen de gasten na een half uur spelen op voorsprong. Saake Malestein kreeg de bal wat 

ongelukkig op de hand en scheidsrechter Kiremit kon niet anders dan de bal op de stip leggen. Mart 

Lugtenberg wist hier wel raad mee: 1-2. In de 38e minuut een prima aanval van de bezoekers die door 

Julian van Hoogstraten koel werd afgerond: 1-3. Een paar minuten later scoorde Jille Brinksma alweer 

de aansluitingstreffer. Na een diepe bal ging hij als de kippen vandoor en oog in oog met keeper Frans 

van Oldeniel was hij heel koelbloedig. Direct daarna bijna de gelijkmaker, Thomas Koobs deed 

werkelijk alles goed maar vergat om te scoren, zonde dit had een beter lot verdiend. Thomas krijgt op 

slag van rust nog een mooie kans, maar zijn schot verdween via de vingertoppen van Oldeniel over het 

doel. De 1e helft was zeer vermakelijk waar S.V. Nieuwleusen de beter kansen bij elkaar voetbalde. 

Ruststand 2-3. 

De thuisclub begon de 2e helft met Lars Gruben, hij verving Jille Brinksma. Na 10 minuten spelen 

moest verdediger Saake Malestein geblesseerd het veld verlaten, Niek Bollemaat verving hem. Na en 

kwartier zorgde simpel balverlies in de verdediging ervoor dat de gasten de voorsprong konden 

vergroten, wederom door Julian van Hoogstraten. Twee minuten later gaf Niek Bollemaat een 

fantastische pass op Lars Gruben, zijn inzet spatte spatte uiteen op de lat. 

S.V. Nieuwleusen probeerde nog wel van alles maar de wedstrijd was zo goed als gespeeld. Thomas 

Koobs bleef een plaag voor de verdedigers, maar de beste kans was nog voor Lars Gruben, maar hij 

schoot de bal via de keeper over het doel. 



Naar 2e ronde KNVB District Beker (door Rohda Raalte) 

 
Rohda Raalte is doorgedrongen tot de 2e 

ronde van de KNVB District Beker. In 

Nieuwleusen wonnen de Raaltenaren 

met 2-4. Bij rust stond er een 2-3 

voorsprong op het denkbeeldige 

scorebord. Voor de Rohda Raalte 

scoorden Julian van Hoogstraten (2x), 

Kevin Peppels en Mart Lugtenberg 

vanaf de strafschopstip. 

 

 

Nieuwe coronaregels: wedstrijden zonder publiek 

Het aantal besmettingen neemt razendsnel toe. Helaas is de 

overheid genoodzaakt om wederom heftige maatregelen in te 

stellen. De samenleving wordt weer hard geraakt, ook het 

amateurvoetbal. 

Dit zijn de nieuwe regels t/m zaterdag 4 december: 

Toegang sportpark ’t Klaverblad. 

• Wij mogen blijven voetballen en trainen. 

• Het sportpark is niet toegankelijk voor ouders/publiek. 

• Het sportpark is toegankelijk voor spelers die op dat moment moeten trainen of voetballen. 

• Het sportpark is toegankelijk voor personen die een taak/functie hebben. Dit zijn o.a. trainers. 

leiders, scheidsrechters, grensrechters, ouders die moeten rijden en vrijwilligers die 

functioneel aanwezig moeten zijn. 

• Trainers en spelers mogen voor en na hun eigen wedstrijd niet gaan kijken bij 

wedstrijden/trainingen van andere teams, omdat zij dan onder de categorie ‘publiek’ vallen. 

Toegang clubhuis. 

Op donderdagavond is het clubhuis gesloten. 

• Op zaterdagen is het clubhuis tot 18.00 uur geopend voor voetballers die een wedstrijd of 

training hebben gehad, ook als je een uitwedstrijd hebt gespeeld. Verder is het clubhuis 

geopend voor personen die op zaterdag een taak/functie hebben. Dit zijn o.a. trainers, leiders, 

coaches, scheidsrechters, grensrechters, ouders die moeten rijden en vrijwilligers die 

functioneel aanwezig moeten zijn. 

• Op zaterdagen is voor het krijgen van toegang tot het clubhuis een 

Coronatoegangsbewijs(CTB) nodig. Dit geldt voor alle bezoekers vanaf 18 jaar. 

• Tijdens het verblijf in het clubhuis moet iedereen een vaste zitplaats hebben. 

• Het afhalen van eten/drinken bij een afhaalpunt (binnen) mag zonder CTB maar met 

mondkapje. 

Wij rekenen op ieders begrip en medewerking. 

Het bestuur. 



 
 

S.V. Nieuwleusen wint 1e periodetitel (door SVN) 
 

Zonder de steun van het trouwe publiek speelde S.V. Nieuwleusen afgelopen zaterdag thuis tegen het 

nog ongeslagen SC Lutten. Bij winst hadden beide ploegen kans op de 1e periodetitel maar dan moest 

koploper ZZVV punten laten liggen. Met vier fantastische goals wonnen de oranjehemden met 4-1 en 

omdat ZZVV in Klazienaveen punten gelijk speelde, ging S.V. Nieuwleusen met de 1e periodetitel 

aan de haal. 

S.V. Nieuwleusen begon de wedstrijd met bijna dezelfde opstelling als de bekerwedstijd tegen Rohda 

Raalte toen het zo sterk voor de dag kwam. Alleen Kris Tinholt verving de zieke Roy Bollemaat. Kris 

Tinholt en JO19 speler Jille Brinksma stonden voor het eerst in de basis. 

Vanaf het begin was duidelijk dat Lutten niet naar Nieuwleusen was gekomen om er een mooie pot 

voetbal van te maken. De ploeg trok zich terug op eigen helft, liet S.V. Nieuwleusen het spel maken en 

loerde op de counter, die er ook kwam. Nadat Randy Vink en Jille Brinksma al kansen gehad hadden 

leidde balverlies tot een razendsnelle aanval van de Luttenaren die goed afgewerkt werd door 

Boudewijn van der Graaf: 0-1. S.V. Nieuwleusen ging natuurlijk direct op zoek naar de gelijkmaker 

maar de verdedigers van Lutten waren taai en het bleef oppassen voor de gevaarlijke tegenaanval. De 

verdiende gelijkmaker kwam er in de 37e minuut. Na een overtreding op Thomas Koobs, net buiten 

het strafschopgebied, werd de toegekende vrij trap op een fantastische manier in de winkelhaak 

geschoten, keeper Lars Mulder was kansloos. De 1-1 was ook de ruststand. 

Al na een paar minuten in de 2e helft kreeg Lutten een goede kans. Tim Hoogekamp kon een kopbal 

uit een vrije trap met een uiterste inspanning naast het doel tikken. Daarna was het de beurt aan de 

thuisclub. Randy Vink kopte eerst de bal nog op het dak van het doek maar maakte daarna drie 



fantastische doelpunten, een loepzuivere hattrick dus. In de 65e minuut slalomde Thomas Koobs door 

de verdediging, legde de bal breed op Randy die met een mooi trap de bal in de verre hoek schoot. Een 

kwartier later speelde Randy zich prima vrij en schoot de bal van buiten de zestien hard in de 

benedenhoek. Vlak voor tijd maakte hij zijn hattrick compleet door de bal snoeihard in de kruising te 

schieten. 

Op zaterdag 27 november speelt S.V. Nieuwleusen thuis tegen Hollandscheveld. De wedstrijd begint 

om 14.00 uur en is weer via een livestream te volgen. 

 

 

 
 

 

Sc Lutten verliest van Sv Nieuwleusen (door SC Lutten) 
 

Het stond al enige weken in het achterhoofd: 20 november uit  tegen medekoploper Nieuwleusen. 

Twee elftallen die lekker meedraaien in de top, maar ook met totaal verschillende speelstijlen. De 

uitslag werd ietwat geflatteerd 4-1. 

In een troosteloze ambiance door de nieuwe corona maatregelen en daarbij nog aangevuld met somber, 

koud, regenachtig weer en op het laatst bijna in het donker, want Nieuwleusen heeft geen verlichting,  

maar wel windmolens, werd deze wedstrijd gespeeld. 

Lutten speelde zoals de laatste weken succesvol vanuit de as, om van daaruit de tegenstander van het 

doel weg te houden en zelf in de aanval die ruimte aan de zijkanten met snelheid te benutten. 

 

Zo kwamen er direct in de eerste helft wel kansen voor Nieuwleusen, maar ongevaarlijk door het 

cordon voor de Luttense doelman 

De speelstijl van Lutten was wel weer effectief, Abe Veltink werd in de tiende minuut weggestuurd en 

kon de bal voor het doel brengen. Ronald Kosse schampte de bal iets met zijn hoofd, waardoor deze 

onmisbaar voor de voeten kwam te liggen van de mee gesnelde Boudewijn de Graaf: 0-1!. Hoewel 

Nieuwleusen verzorgder speelde waren de Luttenaren in de eerste helft gevaarlijker voor het doel. 

Er waren genoeg kansen om de voorsprong te voorsprong te vergroten en zo misschien een knak bij de 

tegenstander te veroorzaken. Echter een doelpunt kwam er wel aan de andere kant 

Een vrije trap vanaf 30 meter werd wel zo genadeloos hard en zuiver in de kruising geschoten, waarbij 

de Lutter keeper kansloos werd gelaten. Eerlijk is eerlijk, een beauty deze 1-1. Met deze stand werd 

ook de thee  gedronken. 

Direct in de tweede helft liet Nieuwleusen zien niet met een gelijkspel tevreden te zijn en moest er ten 

koste van geel een paar keer aan de noodrem getrokken worden. Toch kwam er weer een kans op een 

doelpunt voor Lutten, maar de doelman van Nieuwleusen kon de bal nog net uit de hoek drukken. 

De druk van de tegenstander bleef echter toenemen en zo kwam de 2-1 tot stand, echter op een manier 

waarop je het niet zou verwachten. Met een solo dwars door het midden werden drie mensen van 

Lutten te kijk gezet. Toen de vierde man, tevens laatste ook moest instappen werd de bal plichtmatig 

opzij gelegd en kon vrij ingeschoten worden. 



Na deze score in de 64ste minuut leek Lutten zich op te richten, maar echte doelrijpe kansen kwamen 

er niet. Wel bij de tegenstander. In minuut 82 kon 3-1 gescoord worden en vlak voor tijd de einstand 

4-1. 

Kansen waren er voor Lutten, maar voetballend was Nieuwleusen duidelijk de meerdere. 

Sc Lutten moet zich eens gaan afvragen of het wel zo’n goed idee is om de flanken altijd vrij te 

houden. Lijkt me fantastisch voor de tegenstander dat je daar altijd de bal kwijt kunt. 

 

 



S.V. Nieuwleusen en hoofdtrainer Jeroen Elzinga verlengen contract. 

S.V. Nieuwleusen en hoofdtrainer Jeroen Elzinga 

zijn beiden zeer content over de samenwerking 

en de ontwikkeling van het vlaggenschip van de 

vereniging. Het resultaat is dat het lopende 

contract verlengd is en de intentie is 

uitgesproken om nog 2 jaar met elkaar verder te 

gaan. Het aflopende contract betrof al een 3-

jarige verbintenis. Destijds is hiervoor gekozen 

om de ontwikkeling van de jonge talentvolle 

groep op langere termijn te borgen. 

Helaas konden de twee voorgaande seizoenen, 

vanwege corona, niet volledige uitgespeeld 

worden. Momenteel staat de ploeg van Elzinga 

op de 1e plaats in de 3e klasse D en heeft 

afgelopen zaterdag de 1e periodetitel 

binnengehaald. 

Met deze contractverlenging willen zowel de trainer als de vereniging een vervolg geven aan de 

ingeslagen weg. Beiden zien nog veel groeimogelijkheden en zien de sportieve toekomst vol 

vertrouwen tegemoet. 

  



 

S.V. Nieuwleusen wint overtuigend van Hollandscheveld (door SVN) 

 
S.V. Nieuwleusen moest het zaterdagmiddag, wederom zonder de trouwe supporters, opnemen tegen 

middenmoter VV Hollandscheveld. Na 90 minuten was het krachtsverschil duidelijk, S.V. 

Nieuwleusen won overtuigend met 5-1. 

Vanwege de hevige regenval was het hoofdveld onbespeelbaar geworden en moest er worden 

uitgeweken naar het “Herman van den Berg” kunstgras veld. 

S.V. Nieuwleusen begon goed aan de wedstrijd en opende in de 13e minuut de score. Na goed 

voorbereidend werk van Thomas Koobs, schoot Randy Vink de bal onberispelijk achter doelman Vos. 

Echter lang kon S.V. Nieuwleusen niet genieten van de voorsprong, in de 16e minuut was het Merlijn 

Odink, die uit een corner, de gelijkmaker binnenkopte. 

Uiteraard ging S.V. Nieuwleusen opnieuw opzoek naar de voorsprong en die kwam er ook in de 30e 

minuut. Na een fenomenale actie van Thomas Koobs die vier man het bos in stuurde was het Mark de 

Weerd die binnenschoot: 2-1. 

Na de thee een gelijk spelbeeld. S.V. Nieuwleusen was 

heer en meester op het veld en gaf eigenlijk niets meer 

weg. In de 55e en 56e minuut werd de voorsprong verder 

uitgebouwd door goals van Bas Evenboer en Randy 

Vink. 

Ook het slotakkoord was van Randy Vink die na een 

prachtige steekpass van Ruben Brinkman, doelman Vos 

wederom kansloos liet: 5-1. Vooralsnog staat voor 

zaterdag 4 december de uitwedstrijd tegen BSVV op het 

programma. Omdat er door de nieuwe coronamaatregelen ’s avonds niet meer getraind mag worden 

neemt de KNVB deze week een besluit over de voortgang van de competities de komende weken. 

  



 

  



 

 

 

In Memoriam  Herman van den Berg 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

 

Herman was sinds 1966 lid van S.V. Nieuwleusen, als 11-jarige jongen begon hij bij de jeugd. Dat hij talent had bleek 

al snel. Als junior speelde hij mee in de hoofdmacht en was betrokken bij het kampioenschap van de 3e klasse afdeling 

Zwolle in het seizoen 1973-1974. 

In het seizoen 1978-1979 werd hij met het eerste elftal opnieuw kampioen, nu van de 2e klasse afdeling Zwolle. Hij 

speelde maar liefst 189 wedstrijden in de basis en scoorde 33 keer. Herman stond bekend als een brutale en slimme 

aanvaller. Zijn voetbalcarrière bouwde hij af in het tweede elftal, ook met dit team werd hij kampioen. 

Na zijn voetballoopbaan werd Herman vrijwilliger. Hij was een van de kartrekkers van de feestcommissie en maakte dit 

tot een succes. In 1990 was hij betrokken bij de organisatie van het S.V. Nieuwleusen festival ten bate van de 

privatisering van de kleedkamers. Ook was Herman lid van de sponsorcommissie. De sponsoring werd op een 

constructieve wijze aangepakt en dit leverde de vereniging een goede bron van inkomsten op. Ook was hij leider van 

het eerste elftal en maakte deel uit van de seniorencommissie. 

Van 1994 tot en met 2008 was Herman voorzitter. In die 15 jaar zijn er twee grote bouwprojecten uitgevoerd. Het 

eerste project was de bouw van een nieuwe bestuurskamer, extra vergaderruimtes en twee kleedkamers. Het tweede 

project was de bouw van vier nieuwe kleedkamers met daarboven extra bergruimtes. Onder zijn voorzitterschap werd 

het eerste elftal twee keer kampioen, in het seizoen 1994-1995 en in het seizoen 1999-2000. 

Na een onderhandelingsperiode van negen jaar ging in april 2010 het project Middengebied van start. Op sportpark ’t 

Klaverblad werden twee kunstgrasvelden voor voetbal en een kunstgrasveld voor korfbal aangelegd. Herman heeft zich 

hier van meet af aan voor ingezet, het aantal vergaderingen die hij hiervoor heeft gevoerd zijn niet te tellen. Vele uren 

heeft hij doorgebracht bij de gemeente, hij deinsde er niet voor terug om ’s ochtends om 7:30 uur bij het gemeentehuis 

te verschijnen voor overleg. Bij al zijn projecten was Herman ervan overtuigd dat het goed zou komen. Gelijk had hij, 

want het resultaat mag er zijn. 

Tijdens de opening van de kunstgrasvelden in augustus 2010 werd Herman, vanwege zijn grote verdiensten voor de 

club, benoemd tot erevoorzitter. Voorzitter Bert de Roo spelde hem een mooie insigne met het logo van S.V. 

Nieuwleusen op. Bij de openingshandeling op het kunstgrasveld wachtte Herman een nieuwe onderscheiding. Hij mocht 

zelf de naam van een kunstgrasveld onthullen en werd blij verrast toen hij de tekst op het naambord las:  “Herman van 

den Berg veld”. Hier was hij bijzonder trots op. 

Herman bleef zeer nauw betrokken bij S.V. Nieuwleusen. Bij uit- en thuiswedstrijden van het 1e elftal 

vertegenwoordigde hij de vereniging. Daarnaast was hij betrokken bij de oprichting van de bedrijvenclub en de 

organisatie van de succesvolle Bert de Roo veiling. 

In 2018 is Herman vanwege zijn vele verdiensten voor de samenleving, onder andere voor S.V. Nieuwleusen, geridderd 

in de Orde van Oranje-Nassau. 

Met zijn warme, zachte persoonlijkheid en zijn gezonde dosis humor verliezen wij in Herman een zeer geliefd 

verenigingsman. Het boegbeeld van de vereniging die altijd ondersteuning bood en met advies klaar stond wanneer dit 

nodig was. Wij zijn hem zeer dankbaar voor hetgeen hij voor de vereniging heeft betekend en zullen hem enorm missen. 

 

https://svnieuwleusen.nl/wp-content/uploads/2021/12/opening-077-kopie.jpg


     

 

 

Kristian Oude Voshaar verlengt 

contract. 

Het komende seizoen is Kristian Oude Voshaar ook 

als trainer verbonden aan S.V. Nieuwleusen. Hij 

maakt als trainer de overstap van de JO19-1 naar de 

2e selectie. De huidige trainer van het 2e elftal, 

Richard van Eerbeek, vertrekt eind van dit seizoen bij 

S.V. Nieuwleusen. 

De voetbaltechnische commissie is blij dat de 

ontstane vacature snel is ingevuld, maar is nu op zoek 

naar een nieuwe trainer voor JO19-1, uitkomend in de 

4e divisie. 

 

  



 
 

Sc Elim wint van koploper 3D, sv Nieuwleusen (door SC Elim) 
 

Elim -? Zaterdagmiddag speelde sc Elim op tijd onder zonnige maar winterse omstandigheden een 

oefenpartij tegen de koploper uit de 3de klasse D, sv Nieuwleusen. Trainer Sikkes, die nog druk in 

onderhandeling is met de club voor verlenging van zijn contract, had eindelijk weer eens andere 

dingen aan zijn hoofd. Door afwezigheid van een aantal basisspelers door werk, corona, blessures, 

klussen en bedenk nog maar een paar andere vage redenen, werd het weer een ware puzzel om de 

stukjes passend te krijgen. Ook scheidsrechter Drost uit Meppel kwam op het laatste moment 

binnenvallen en wist de ingang van de scheidsrechterkleedkamer niet te vinden omdat de deur nog op 

slot zat. Na een bezoek van Willie Oosterhuis kon hij door de deure komen. 

Het was de terugkerende Koekoek, die al snel de score wist te openen voor de thuisclub. Justin 

Benjamins maakte na een fraaie soloactie halverwege deze helft de 2-0. In de 2de helft was het 

invaller ten Oever, die na een half uur spelen de 3-0 binnen tikte. 

Vlak voor tijd was het aanvoerder Meijerink, die van dichtbij voor de uitploeg de eretreffer (3-1) 

binnenschoot. 

Ook de 3-2 had hij nog op zijn pantoffel maar deze werd van dichtbij hoog overgeschoten. Hiermee 

sluit sc Elim dit jaar winnend af en zal het met een goed gevoel de winterstop ingaan. Volgend jaar, 22 

januari, zal sc Elim haar eerste thuiswedstrijd spelen tegen medekoploper Gorecht als de 

coronamaatregelen dan wel zijn afgeschaft. 

 

Valse start 

Beide ploegen leken er deze middag niet echt veel zin in te hebben. De winterse omstandigheden, 

ondanks een waterig zonnetje, maakte het ook geen pretje om op het koude kunstgrasveld te staan. Een 

eerste kans van Gruben werd door invallende tweede keeper Klijnstra goed tot corner verwerkt. Een 

snelle uitval van Elim zorgde ervoor dat M. Doldersum er als een speer vandoor ging. Zijn geweldige 

voorzet belandde perfect op het hoofd van Koekoek. Deze zag dat keeper Hoogenkamp te ver voor 

zijn goal stond en kopte de bal precies in de linkerbovenhoek (1-0). Hierna volgenden meerdere keren 

buitenspelsituaties voor Klomp en moest Diphoorn met een te hoog geheven been volgens 

scheidsrechter Drost een vrije trap weggeven. Aan de andere kant was het Nieuwleusen wat tot haar 

grote teleurstelling regelmatig de vlag in de lucht zag gaan. 



Het was een twijfelachtige situatie waar Nieuwleusen mogelijk de gelijkmaker had kunnen maken 

maar de grensrechter van Elim stak onverbiddelijk weer de vlag omhoog. Met commentaar op de 

leiding maakte een mopperaar van Nieuwleusen geen vrienden met scheidsrechter Drost. 

 

Benjamins moment 

J. Benjamins, die we het afgelopen seizoen nog niet veel hebben gezien, kreeg via een crosspass van 

M. Doldersum het geweldig op de heupen. Met een mooi soloactie kapte hij een paar tegenstanders uit 

en rondde deze af met een fraaie lob over keeper Hoogenkamp (2-0). Hiermee liet hij zien dat hij nog 

wel over geweldige voetbalkwaliteiten beschikt. In een volgende aanval werd aanvoerder Meijering 

neergehaald en mocht de gevaarlijkste man van Nieuwleusen zijde een vrije trap nemen. Het was 

Vink, die dichtbij de openingstreffer voor zijn team zat maar zag zijn kopbal gepareerd door Klijnstra. 

 

Nieuwleusen pakt meer balbezit 

De defensie van Elim kwam onder druk te staan maar gaf geen krimp. Nieuwleusen kreeg meerdere 

corners te nemen en de grensrechter van Nieuwleusen grapte dat ze bij Nieuwleusen na 3 corners een 

penalty geven. Deze regel kende scheidsrechter Drost waarschijnlijk niet en zo werd er dan maar 

verder gespeeld. Vlak voor rust had aanvoerder Meijerink nog een grote kans maar de vuisten van 

Klijnstra brachten redding. Ook de lat was vandaag een tegenstander van Nieuwleusen want Gruben 

schoot in de volgende aanval hier hard tegenaan en na de afzwaaier van R. Bollemaat was dat slechts 

kinderspel. Vlak voor rust kreeg Nieuwleusen nog een inworp waar M. Doldersum het niet met 

scheidsrechter Drost mee eens was. Uit de woordenwisseling met zijn tegenstander bleek later wel dat 

hij gelijk had en zo werd er gerust met een kleine voorsprong voor de thuisploeg. 

 

VAR moment 

Nieuwleusen pakte na de rust meteen het initiatief en weer stond vanmiddag de paal in de weg. 

Hiermee werd de ingebrachte keeper Terpstra dan voorlopig gered. Zijn opdracht was om deze middag 

de nul te houden. Aan de andere kant was een indraaiende corner van Benjamins lastig voor 

Hoogenkamp om te pakken. Nieuwleusen mocht aan de andere kant een eerste corner nemen en deze 

werd gevaarlijk ingebracht. Njagul wist op de doellijn zijn keeper te behoeden voor de eerste 

tegentreffer. De wisselvallige jeugdspeler ten Oever werd na 10 minuten spelen ingebracht voor 

Diphoorn. Nieuwleusen dacht even aan een VAR check maar scheidsrechter Drost weigerde hier aan 

mee te werken en vond dat de bal werd gespeeld zodat deze niet op de stip kwam. Even later werd een 

buiten-spelgoal van Nieuwleusen afgekeurd nadat er eerst te lang werd doorgespeeld. Ook hier hadden 

we misschien weer een VAR moment te pakken. 

 

Meerdere goals in slotfase 

De ingevallen ten Oever kreeg een lange bal aangespeeld en wist zijn directe tegenstander goed uit te 

kappen en schoot met een fraaie voltreffer de 3-0 binnen. Een vrije bal van M. Doldersum ineens na 

vasthouden van diezelfde ten Oever werd door Hoogenkamp uitstekend gepakt. Door onnodig 

balverlies op de linkervleugel stond de defensie uit positie en kon aanvoerder Meijerink van dichtbij 

Terpstra passeren (3-1). Hiermee wist hij helaas zijn doel niet schoon te houden en tevens ging zijn 

weddenschap van een clean sheet verloren. Vlak voor tijd werd er nog een zware charge begaan door 

een speler van Nieuwleusen op de benen van M. Doldersum langs de zijlijn. Dit was een vervelende 

smet op deze anders tot nu toe zo sportieve wedstrijd. De enige gele kaart van deze middag was dan 

het gevolg. M. Doldersum werd nog even een publiekswissel gegund al kun je hier in deze 

coronatijden eigenlijk niet van spreken. Aanvoerder Meijering was vlak voor tijd nog bij de 3-2 maar 

zag zijn bal van zeer dichtbij hoog over gaan. Keeper Terpstra had nog een geweldige redding door de 

bal van de voet van een tegenstander te plukken en voorkwam hiermee de aansluitingstreffer. 

J. Doldersum kreeg bij het sluiten van de markt nog een mooie kans maar hem lukte het niet om te 

scoren. Hierna werd er afgefloten door Drost en kan sc Elim met een goed gevoel aan de winterstop 

beginnen. 

 

SC Elim - SV Nieuwleusen 2-0 (3-1). 

Scoreverloop: 6. 1-0 R. Koekoek, 19. 2-0 J. Benjamins, 75. 3-0 T. ten Oever, 80. 3-1 R. Meijerink. 

Scheidsrechter: H.J. Drost. 



 
 

S.V. Nieuwleusen wint oefenwedstrijd van DZOH (door SVN) 

 
S.V. Nieuwleusen heeft zaterdag 18 december de oefenwedstrijd thuis tegen de koploper van de 2e 

klasse DZOH (Drentse Zuid Oost Hoek) uit Emmen met 3-1 gewonnen. 

Al in de 3e minuut kwam de thuisclub op voorsprong door een doelpunt van Jille Brinksma. Enkele 

minuten stond het alweer gelijk door slordig uitverdedigen van keeper Tim Hoogenkamp. S.V. 

Nieuwleusen kreeg in de 1e helft nog enkele goede kansen maar het bleef bij 1-1 in een gelijk 

opgaande wedstrijd tussen de koplopers van de 2e en 3e klasse. In de 2e helft kreeg DZOH enkele 

goede kansen maar Tim Hoogenkamp redde uitstekend. Tien minuten voor tijd tikte Saake Malestein 

de 2-1 binnen. Vlak voor tijd schoot Joël Wallinga de bal in de kruising: 3-1. Joël kwam een kwartier 

voor tijd in het veld en maakte zijn debuut in het 1e elftal. 

 

 

  



Voorzitter Erwin van Leussen: "2021 een bewogen jaar" 

 
Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters, wat mooi dat jullie ons trouw blijven. Normaal 

gesproken had ik jullie natuurlijk van harte welkom geheten, in ons prachtige clubhuis, op de 

nieuwjaarsreceptie. Maar helaas is dit nu wederom niet mogelijk, zoals al zoveel in het jaar dat achter 

ons ligt, niet mogelijk was door de maatregelen tegen het 

Corona-virus. Vandaar dus op deze wijze de boodschap 

aan jullie. 

 

Het jaar 2021 kende helaas weer treurige momenten. Op 

gepaste wijze is er stil gestaan of gaan we nog stilstaan bij 

het overlijden van: 

▪ Jan Kappert op 9 januari in de 

leeftijd van 75 jaar; 

▪ Jan de Groot op 8 juni in de leeftijd 

van 67 jaar; 

▪ Jan Westerman 26 september in de 

leeftijd van 62 jaar; 

▪ Klaas Spijker op 25 oktober in de 

leeftijd van 79 jaar; 

▪ Herman van den Berg op 30 

november in de leeftijd van 66 jaar. 

Op speciaal verzoek van de familie Van den Berg hebben we de condoléance op zeer indrukwekkende 

wijze vormgegeven op ons sportpark en in ons clubhuis van onze ere-voorzitter Herman van den Berg. 

Alle bovengenoemde 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 sterk verankerd is in onze club. 

 

Ik zal zoals gebruikelijk bij mijn nieuwjaarstoespraken een korte terugblik geven op het jaar 2021, een 

jaar waarin wederom Corona de kop op steekt. Na afbouw van de maatregelen werd het nieuwe 

seizoen hoopvol gestart na de zomer. Door ons eerste team zelfs met de periodetitel. Helaas hebben we 

nu weer een periode met zware maatregelen en liggen de competities wederom stil. 

Maar wat was het weer fijn om bij elkaar te zijn langs de lijn en in ons clubhuis. Het is heel zichtbaar 

geworden welke belangrijke rol verenigingen hebben in onze maatschappij en zorgen voor 

samenkomst en gezelligheid van onze inwoners. Iedereen stond weer vol frisse moed klaar om te 

sporten en om vrijwilligerstaken te verrichten. En wat was het gezellig! 

Er werden al 2 kampioenschappen gevierd van MO15-1 en van JO11-2JM. Verder is de eerste 

periodetitel behaald door ons eerste elftal onder leiding van Jeroen Elzinga die tevens zijn contract 

verlengd heeft. 

We hebben alle doelen die aan vervanging toe waren vervangen door makkelijk verplaatsbare doelen. 

Dus daar mag weer veel in gescoord worden. Er was weer de nu al bijna traditionele AJAX-clinic die 

wederom fantastisch succesvol is verlopen. 

 

Ondanks meerdere vaccinaties laat 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, en ik hoop dat ze deze 

crisis doorkomen. Wat een creativiteit is er aan de dag gelegd, denk aan afhaalmogelijkheden, anders 

inzetten van medewerkers en zelfs andere activiteiten ontplooien. Super dat jullie ons blijven steunen, 

dat waarderen wij enorm. Wij blijven jullie ook steunen met acties en aandacht. Gelukkig hebben wij 

ook bijzonder trouwe leden en we groeien gestaag. Ik wil daarom al onze leden en sponsoren hartelijk 

danken voor hun loyaliteit.  

 

https://www.svnieuwleusen.nl/1-jpg/


Dan zijn er natuurlijk onze vrijwilligers. Zij hebben zich het afgelopen jaar weer op allerlei manieren 

ingezet voor de vereniging. Zo is de buitenkant van onze oude kantine aangepakt en liggen er mooie 

plannen klaar voor een renovatie in verschillende fases. Verder werken we stapje voor stapje aan een 

mooie en eenduidige uitstraling van onze accommodatie. Zoals ik al zei, groeien we gestaag door en 

hierdoor hebben we extra (kleed)ruimte nodig en zijn de onderkomens voor de scheidsrechters ook aan 

een facelift toe. 

Er zijn ook in deze tijden nog altijd veel vrijwilligers actief, ook achter de schermen. Ik kan niet 

genoeg benadrukken dat al onze vrijwilligers enorm belangrijk zijn om de vereniging draaiende te 

houden, ook in deze tijden. Wij moeten de maatregelen die opgelegd worden uitvoeren en ik hoop dat 

jullie dit ook begrijpen en ons blijven steunen. 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 2022 een beroep op jullie mogen 

doen. 

Als ik dan vooruit kijk naar 2022 dan blijven we bezig met plannen voor de toekomst. Ik noem er, in 

willekeurig volgorde, een aantal. 

▪ De voorbereidingen voor de vervanging van onze kunstgrasvelden. Dit lijkt in 

2023 of 2024 te gaan plaats vinden 

▪ We hebben als voetbalverengingen in de gemeente Dalfsen een akkoord bereikt 

met de gemeente Dalfsen over de vervanging van onze huidige veldverlichting 

door Led-verlichting. Dit natuurlijk onder voorbehoud van goedkeuring door onze 

ledenvergadering. De ledenvergaderingen van andere verenigingen zijn al 

akkoord, dus we hebben goede moed dat we door kunnen. Afgelopen jaar hadden 

we de primeur van de eerste digitale ledenvergadering, waarbij we aankondigden 

dat we hoopten dat het ook de laatste zou zijn. Ik sluit niet uit dat we de 

aankomende ledenvergadering wederom digitaal moeten doen. 

▪ Dan hebben we nog ons oude kantine. De eerste schetsen zijn gedeeld en achter 

de schermen wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de uitvoering. De 

plannen zien er fantastisch uit! We zitten behoorlijk krap met onze kleedkamers, 

ook voor de dames, we hebben extra ruimte voor de scheidsrechters nodig, verder 

willen we een representatieve multifunctionele ruimte maken. 

▪ En dan natuurlijk nog ons 65-jarig bestaan als vereniging. We hopen hier dat we 

hier een spetterend feest van kunnen maken met elkaar. 

Gelukkig hebben we via het Corona noodfonds van de gemeente Dalfsen. We zijn de gemeente 

dankbaar voor de  financiële steun.  

Het blijft natuurlijk belangrijk om te bepalen of bovenstaande plannen ook verantwoord zijn om te 

realiseren en in welk tempo. Ook hebben we zeker de ondersteuning van onze trouwe groep 

bouwvrijwilligers nodig om het geheel te kunnen realiseren. 

 

Met jullie kijk ik uit naar versoepelingen en hopelijk hervatting van alle competities. Iets waar 

iedereen reikhalzend naar uitkijkt. En vooral dat wij weer gewoon kunnen samenkomen langs de lijn 

en in ons mooie clubhuis. Elkaar weer kunnen ontmoeten. Daar kijk ik met jullie naar uit! 

Verder valt op dat Feyenoord onder de nieuwe trainer Arne Slot aan een behoorlijke comeback bezig 

is. Nu nog leren om in het goede doel te scoren…… 

 

Ik wens iedereen een gelukkig, sportief maar bovenal heel gezond 2022 toe. 

  



Nieuwe website is live! 

Dinsdag 11 januari 2022 was het dan eindelijk zover en hebben we onze 

nieuwe website gelanceerd! 

Een moderne website die specifiek is gemaakt voor sportverenigingen, 

namelijk door de organisatie SportLink die het raamwerk neerzet met de 

basiskleuren waarna de vereniging de website een eigen uitstraling kan 

geven met de eigen content en vooral heel veel voetbal gerelateerde 

informatie. 

Was de oude website dat dan niet? Qua uitstraling zeer zeker, dat was een 

speciaal voor S.V. Nieuwleusen gemaakte website en dateerde uit 2016. 

Naarmate de tijd vorderde kende deze website steeds meer moeite om 

voetbalinformatie van de KNVB zoals het programma, uitslagen en standen 

goed weer te geven en koste bovendien veel arbeid om dit up to date te 

houden en nadat bleek dat voor de benodigde plug-in geen ondersteuning meer kon worden geboden is er 

besloten om een nieuwe website te gaan bouwen. 

 

SportLink & KNVB 

De basis voor deze website is SportLink. Hét programma dat door de KNVB wordt gebruikt om naast al haar 

bondsleden ook alle voetbal gerelateerde informatie in vast te leggen. Denk aan wedstrijd- en competitie 

planning, teamindelingen, accommodatieplanning, etc. Doordat dit nu gekoppeld is met de website gebeurt het 

weergeven van deze informatie nu volledig geautomatiseerd, iets wat al gebeurde met de bekende mobiele apps 

zoals Voetbal.nl en Wedstrijdzaken app. 

Veel voetbalinformatie! 

Als voetbalclub is het tonen van team en wedstrijd gerelateerde informatie natuurlijk belangrijk. 

Op de nieuwe website zijn dan ook het programma en de uitslagen overzichtelijk te vinden. Zelfs alle logo’s van 

de tegenstanders worden netjes getoond. Zijn wedstrijden afgelast, dan verschijnt boven het Zieleman 

hoofdsponsor logo een widget met de genoemde afgelastingen, erg handig! 

Op de team pagina’s wordt wedstrijd en analyse informatie getoond. Klik je op detailinformatie van een 

wedstrijd (vergrootglas pictogram) dan zie je tevens historische gegevens zoals uitslagen en winst/verlies 

percentages. 

Ook worden de teamindelingen getoond. Mocht je jezelf niet zien staan, of misschien wil je dit juist niet, dan 

wordt dat veroorzaakt door de privacy instellingen die je zelf in de Wedstrijdzaken app hebt ingesteld. In de 

Wedstrijdzaken app is ook jouw digitale spelerspas opgeslagen. De privacy instelling kan overigens ook in de 

Voetbal.nl app worden aangepast. Je moet zijn ingelogd met het bij de vereniging bekende e-mailadres. 

Clubinformatie 

Uiteraard is er naast voetbalinformatie veel gerelateerde clubinformatie te vinden, zoals een overzicht van de 

contactgegevens, Kledingcommissie, clubhuis rooster en natuurlijk de Sponsorcommissie. Sponsoren komen 

veelvuldig voorbij op de website. Zo is de balk met onze goud sponsoren prominent in beeld. Alle goud, zilver 

en brons sponsoren zijn bovendien te vinden op de betreffende sponsorpagina’s onder het menu Sponsoring, 

waarbij je op het sponsorlogo kunt klikken om naar de betreffende website van de sponsor te gaan. 

Digitale Nieuwskranten 

De S.V. Nieuwleusen krant, die eens per kwartaal uitkomt, wordt getoond onder Clubmedia. Hier vind je de 

digitale bibliotheek waar de kranten staan en je eenvoudig kunt klikken om de krant te lezen of nog eens in de 

historie terug te bladeren. 

Compleet mediapakket 

Sinds 2017 maken we bij S.V. Nieuwleusen gebruik van ClubTV. In het nieuwe clubhuis wordt diverse relevante 

informatie getoond op de grote schermen en buiten bij de entree alsmede in het kleedkamergebouw wordt onder 

andere de kleedkamer- en veldindeling op de schermen getoond. Ook dit systeem is gekoppeld met SportLink 

waardoor we veel informatie nu op verschillende kanalen kunnen tonen, website, TV en mobiele app vanuit één 

centrale applicatie. 

Al met al kunnen we nu zeggen dat we een geïntegreerd media systeem beschikken waarin we veel minder 

beheer én kosten aan hebben. 

 



 
 

Ruime overwinning S.V. Nieuwleusen (door SVN) 
 

Zaterdag 29 januari heeft S.V. Nieuwleusen de oefenwedstrijd, thuis tegen Hardenberg’85, met maar 

liefst 7-0 gewonnen. Voor het eerst sinds 13 november mocht er weer publiek bij de wedstrijd 

aanwezig zijn. 

 

S.V. Nieuwleusen was de hele wedstrijd de bovenliggende partij. In de 8e minuut scoorde Thomas 

Koobs de 1-0. De thuisclub kreeg veel kansen en vlak voor rust werd er nog 2 keer gescoord. Reinier 

Meijerink benutte een penalty en Tom Vasse scoorde beheerst na een fraaie actie van Thomas Koobs. 

Ook in de 2e helft was het éénrichtingsverkeer. Bas Evenboer kreeg de bal via de paal voor de voeten 

en bracht de stand op 4-0. In de laatste vijf minuten van de wedstrijd werd er nog drie keer gescoord 

door Thomas Koobs, Bas Evenboer en Randy Vink. 

 

Zaterdag 5 februari wordt er om 14.30 uur thuis geoefend tegen Olde Veste 2, koploper van de reserve 

hoofdklasse. De competitie begint weer op 19 februari met een uitwedstrijd in Bovensmilde 

tegen BSVV. 

 

  



Publiek weer toegestaan en clubhuis gaat open. 

Eindelijk mogen we weer! Na twee afgebroken seizoenen kan de 
competitie weer worden hervat. Dit zijn de nieuwe regels vanaf 
woensdag 26 januari: 

Toegang sportpark ’t Klaverblad. 

▪ Er mogen weer competitiewedstrijden worden 
gespeeld. 

▪ Publiek is weer toegestaan bij trainingen en 
wedstrijden. 

▪ Kleedkamers, toiletten en douches zijn open. 

▪ Het clubhuis is weer geopend tot maximaal 
22:00 uur. 

Toegang clubhuis. 
▪ Voor het krijgen van toegang tot het clubhuis een Coronatoegangsbewijs(CTB) nodig. 

Dit geldt voor alle bezoekers vanaf 18 jaar. 

▪ Tijdens het verblijf in het clubhuis moet iedereen een vaste zitplaats hebben op 1.5 
meter afstand van elkaar. 

▪ Bij het verplaatsen in het clubhuis is een mondkapje verplicht 

▪ Het afhalen van eten/drinken mag zonder CTB maar met mondkapje 
Wij rekenen op ieders begrip en medewerking. 
Het bestuur. 
 

 

  



 
 

S.V. Nieuwleusen verliest oefenduel van S.V. Gramsbergen (door SVN) 

 
S.V. Nieuwleusen speelde zaterdag 5 februari in Gramsbergen een oefenwedstrijd tegen S.V. 

Gramsbergen, dat momenteel de vijfde plaats in de tweede klasse bezet. De ziekenboeg was door twee 

coronagevallen en vier blessures overvol bij de Nieuwleusenaren. De wedstrijd werd met 2-1 verloren. 

De gasten begonnen uitstekend aan de wedstrijd. In de 2e minuut  speelde keeper Roy van Leussen de 

bal lang op Randy Vink die koelbloedig bleef: 0-1. Na twintig minuten spelen was de stand weer 

gelijk. Na een scherp aangesneden voorzet werd de 1-1 binnengetikt. In een boeiende 1e helft was de 

ruststand 1-1 waarbij S.V. Nieuwleusen wel een doelpunt extra had kunnen en moeten maken. Na vijf 

minuten spelen in de 2e helft kwam de thuisclub op voorsprong. Uit een rebound werd in 

overduidelijke buitenspelpositie de 2-1 gescoord. De scheidrechter liet het echter gaan en keurde het 

doelpunt goed. Vlak daarna had spatte een schot van Mark de Weerd uiteen op de lat, dit had de 

terechte gelijkmaker kunnen zijn. In de 2e helft waren de ploegen goed aan elkaar gewaagd maar 

gescoord werd in deze mooie oefenwedstrijd niet meer. 

A.s. zaterdag 12 februari wordt er om 14.30 uur thuis geoefend tegen 2e klasser FC Meppel. Op 19 

februari begint de competitie weer met een uitwedstrijd tegen BSVV in Bovensmilde.  

  



 
 

S.V. Nieuwleusen verliest oefenwedstrijd van FC Meppel (door SVN) 

 
Zaterdag 12 februari speelde S.V. Nieuwleusen thuis een 

oefenwedstrijd tegen 2e klasser FC Meppel. De wedstrijd werd 

met 0-1 verloren. 

In een rommelig duel kregen beide ploegen in de 1e helft wat 

kansjes. De beste kans voor de thuisclub was voor Leon de 

Raad. Oog in ook met de doelman schoot hij op de paal. Vlak 

na rust had  Bas Evenboer de 1-0 op de schoen, maar vlak voor 

het doel schoot hij de bal hard over. Na een kwartier spelen in 

de 2e helft kwamen Kris Tinholt, Sander Bollemaat en Jille 

Brinksma in het veld voor Niels Koets, Ruben Brinkman en 

Stijn Hoekstra. De gasten kregen enkele kansen en een 

slordigheid in de verdediging werd afgestraft: 0-1. S.V. 

Nieuwleusen zette alles op alles om de gelijkmaker te forceren 

maar het wilde deze middag niet lukken.   

A.s. zaterdag 19 februari om 14.30 uur begint de competitie weer met een uitwedstrijd tegen BSVV in 

Bovensmilde. Supporters kunnen om 12.00 uur aanschuiven bij de wedstrijdbespreking(inclusief 

lunch) en meereizen met de bus.  

  



Staf- en selectie nieuws S.V. Nieuwleusen 1 

In de afgelopen periode heeft de Voetbal Technische Commissie (TC) een inventarisatie gedaan 

en  met de stafleden en selectie spelers van ons 1e elftal gesprekken gevoerd over plannen en ambities 

voor het seizoen 2022-2023. 

 Afscheid van routiniers 

Mark de Weerd (32) en Gerrit Zekveld (33) hebben 

besloten om na respectievelijk 14 en 3 seizoenen in 

S.V. Nieuwleusen 1, na dit seizoen een punt te zetten 

achter hun prestatiegerichte carrière. Beiden zijn zich 

nog aan het bezinnen op het vervolg van hun sportieve 

toekomst. We hopen dat we de twee routiniers op een 

spetterende wijze kunnen uitzwaaien, aan het einde van 

dit seizoen. 

 

Club bindt talenten 

De TC is verheugd om te melden dat álle andere 

spelers van de A-selectie hebben aangegeven ook 

volgend jaar beschikbaar te zijn voor de selectieteams 

van S.V. Nieuwleusen. De goede prestaties en het vele 

talent dat ons vlaggenschip herbergt is ook in de regio 

niet onopgemerkt gebleven. Het is daarom goed om te zien dat we met een gedeeld oranje-zwart hart, 

onze ambities en een goede sfeer en faciliteiten de selectie verder in takt weten te houden. Volgend 

seizoen wordt de selectie zelfs weer aangevuld met nieuw talent uit de eigen jeugdopleiding. 

 

Zoektocht naar nieuwe assistent-trainer 

Assistent trainer Erwin Goutbeek verwacht komende zomer zijn gezin uit te breiden en heeft besloten 

zijn taken als assistent neer te leggen. Erwin was sinds het seizoen 2018/2019 onderdeel van de staf 

van S.V. Nieuwleusen. De TC gaat in de komende weken op zoek naar een vervanger die met ingang 

van het nieuwe seizoen de staf weer completeert. 

  

Rest van de staf blijft in takt 

Met de overige stafleden kwam de TC overeen dat zij ook volgend seizoen hun functie blijven 

vervullen. Hoofdtrainer Jeroen Elzinga verlengde zijn contract eerder al met nog eens twee seizoenen. 

Hij weet zich dus geholpen met de diensten van Alexander Oldeman (keepertrainer), Timo Muller 

(teammanager), Gerrit Krul (verzorger) en Ronny Klosse (assistent scheidsrechter). 

De TC is blij dat hiermee de stabiliteit rondom ons eerste elftal is geborgd, en kijkt met vertrouwen uit 

naar de toekomst! 

 

Geen Coronamaatregelen meer 

"Het land gaat weer open" en na twee jaar gaat het zogenaamde "slot" eraf. 

Vanaf 25 februari nemen we afscheid van alle coronamaatregelen.  

Dit betekent ook dat het coronatoegangsbewijs niet meer getoond hoeft te 

worden bij het betreden van het clubhuis.  

 

 

 

  



Op 25 oktober 2021 is op 79-jarige leeftijd ons oud-bestuurslid Klaas Spijker overleden. 

Vanwege zijn overlijden is er voorafgaand aan de wedstrijd tegen VV Avereest een In 

Memoriam voorgedragen en een minuut stilte in acht genomen. 

Wegens de coronamaatregelen was dit niet eerder mogelijk tijdens een thuiswedstrijd. 

  

                     In Memoriam   Klaas Spijker 

 
Bedroefd hebben wij kennis genomen van het nieuws dat Klaas Spijker op 25 oktober 2021 op 

79-jarige leeftijd is overleden. 

Vlak na de oprichting van S.V. Nieuwleusen in 1957 heeft Klaas een jaar gevoetbald. Maar 

aangezien hij in Zwolle woonde en door de week en elke zaterdag met de fiets naar de training 

en wedstrijd moest is hij ermee gestopt. 

 

In 1972 is Klaas opnieuw lid geworden van S.V. Nieuwleusen. Hij heeft diverse 

vrijwilligersfunctie vervuld, waaronder die van jeugdleider. De jeugdafdeling had in die tijd een 

eigen bestuur en in 1975 werd Klaas lid van het jeugdbestuur. In 1979 werd het jeugdbestuur 

opgeheven en werd de jeugdcommissie opgericht. Klaas werd verkozen tot bestuurslid van het 

hoofdbestuur en daarin was hij contactpersoon voor de junioren en pupillen. 

 

Tijdens zijn periode in het hoofdbestuur was hij ook lid van de activiteitencommissie voor de 

jeugd. Daarnaast had hij ook zitting in het bestuur van de supportersvereniging. Hij 

vertegenwoordigde de supportersvereniging in het hoofdbestuur. 

Tot en met 1988 had Klaas zitting in het hoofdbestuur. In dat jaar werd hij gehuldigd voor in 

totaal twaalf en een half jaar bestuurslid van het jeugd- en hoofdbestuur. De laatste jaren in het 

bestuur was hij tevens vicevoorzitter. 

 

Klaas was in 1991 betrokken bij de oprichting van de sponsorcommissie waarvan hij tot en met 

1995 deel vanuit maakte. Samen met Bé Wolbert werden er veel nieuwe sponsoren geworven en 

dit heeft er voor een stabiele bron van inkomsten gezorgd. 

 

Ook maakte hij vele jaren deel uit van de schoonmaakploeg op de vrijdagochtend. 

 

Klaas was een trouw supporter van het eerste elftal, maar ook bij zijn kleinkinderen stond hij 

vaak langs de lijn. Hij was zeer actief en betrokken bij S.V. Nieuwleusen en heeft zich op vele 

wijze ingezet voor onze vereniging.  

 

Wij verliezen in Klaas dan ook een verenigingsman in hart en nieren. Wij zijn hem zeer 

dankbaar voor hetgeen hij voor de vereniging heeft betekend en zullen hem missen. 

 

Wij wensen zijn vrouw Dini, zijn kinderen en kleinkinderen, overige familieleden en vrienden 

veel sterkte met dit verlies. 



 
 

S.V. Nieuwleusen wint streekderby (door SVN) 
 

Zaterdagmiddag 26 februari stond de Overijsselse derby S.V. Nieuwleusen tegen V.V. Avereest op het 

programma. De uitslag was niet derby-waardig, het werd 6-0 in het voordeel van de thuisclub. Omdat 

de weergoden de grasvelden niet goed gezind waren deze week werd er uitgeweken naar het Herman 

van den Berg veld(kunstgras). Voorafgaand aan de wedstrijd werd er stil gestaan bij het overlijden van 

oud-bestuurslid Klaas Spijker. 

Een derby die niet echt een derby werd. Na vier minuten was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. In 

minuut 2 was Randy Vink al trefzeker, nadat hij zichzelf vrij eenvoudig vrijspeelde van zijn directe 

tegenstander: 1-0. Twee minuten later werd Tom Vasse gevloerd binnen de zestien-meter-lijnen, nadat 

hij zijn directe tegenstander had uitgespeeld en wou afwerken. Reinier Meijerink maakte er vanaf de 

stip 2-0 van. Vijf minuten later had scheidsrechter Van der Lei een tweede strafschop aan de 

thuisploeg moeten toekennen, nadat Bas Evenboer door keeper Zwijns werd gehaakt. Hij vond dit 

misschien iets teveel van het goede om binnen vijf minuten twee strafschoppen te geven. Bas was na 

20 minuten wel de maker van de 3-0. Hij rondde een goede actie van Thomas Koobs af, die op de 

rechtervleugel zijn tegenstander uitspeelde en de bal hard en laag voorgaf. Bas kwam goed voor zijn 

tegenstander en tikte de bal hoog in het doel achter de kansloze Zwijns. V.V. Avereest probeerde voor 

rust nog wel een aansluitingstreffer te forceren, maar verder dan de zestienmeterlijn kwamen de gasten 

niet. Het was met name Gerrit Zekveld, die vlak voor de laatste linie opereerde en veel aanvallen wist 

af te slaan. 

Na rust was het wederom S.V. Nieuwleusen dat feller van start ging. Binnen twee minuten was het 

weer raak. In minuut 47 was het Roy Bollemaat, die uit een corner hoog boven iedereen uitkwam en 

de bal binnenkopte. Jille Brinksma maakte binnen 20 seconden, nadat hij Bas Eevenboer had 

vervangen de 5-0. In de 71e minuut werd de doeltrap van Keeper Zwijns door Stijn Hoekstra 

teruggekopt, Jille was de verdediging te snel af en lobte de bal over keeper Zwijns. Een kwartier voor 

het eindsignaal moest Tim Hoogenkamp voor de eerste keer echt in actie komen. Een mooi genomen 

vrije trap ging vanaf 20 meter richting de kruising. Tim wist de bal met een uiterste krachtsinspanning 

over de lat te tikken. Dit was het enigste wapenfeit van een tandeloos V.V. Avereest deze middag. In 

de laatste minuut mocht Roy Bollemaat zijn tweede treffer van de middag vanaf de elfmeter-stip 

verzilveren, nadat Thomas Koobs werd gevloerd. Hij tekende daarmee ook de eindstand aan: 6-0. 



VV Avereest komt valse start niet meer te boven (door VV Avereest) 

 
Op de eerste zaterdag zonder maatregelen, wist Avereest een valse start in de derby tegen buurman SV 

Nieuwleusen niet meer te corrigeren. Na een 3-0 ruststand stond er na 90 minuten een duidelijke 6-0 

op het denkbeeldige scorebord. 

De voortekenen leken positief voor de tricolores. En goed resultaat tegen DVC en nu de derby tegen 

onze goede buren uit Nieuwleusen. De maatregelen waren opgeheven, veel publiek, prima 

weersomstandigheden en de wetenschap dat SV Nieuwleusen de laatste jaren lastige wedstrijden 

speelt tegen Avereest. Om het programmaboekje te citeren: “de bescheiden buurman wist al menig 

punt van de Nieuwleusenaren af te snoepen”. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een leuke pot 

voetbal met misschien wel een resultaat tegen favoriet en kampioenskandidaat SV Nieuwleusen. 

Hoe anders zou het allemaal gaan en worden. De overvloedige regenval had er voor gezorgd dat er 

niet op het hoofdveld gespeeld mocht worden. En de vele toeschouwers konden dus ook niet 

plaatsnemen op de prachtige tribune. Er moest worden uitgeweken naar het kunstgrasveld. 

Trainer Lamberink kon deze middag (opnieuw) niet beschikken over een aantal vaste basisspelers. 

Om 14.30 uur werd er door voorzitter Erwin van Leussen een waardig en respectvol In Memoriam 

voorgelezen in verband met het overlijden van Klaas Spijker, gevolgd door een minuut stilte. 

Scheidsrechter van der Lei gaf hierna het sein om de wedstrijd te beginnen. Wat er de daaropvolgende 

5 minuten is gebeurd zal voor menig toeschouwer een raadsel blijven. De normaal gesproken sterke 

punten (concentratie en inzet) van Avereest waren blijkbaar ergens blijven liggen. 

De oranjehemden starten fel en gedreven aan deze wedstrijd en na 3 minuten schoot Randy Vink de 1-

0 achter doelman Reinier Zwijns. Direct na de aftrap weer een aanval van Nieuwleusen en René 

Koster vloerde in het strafschopgebied zijn directe tegenstander. Reinier Meijerink schoot de 

strafschop feilloos binnen: 2-0. De toeschouwers wreven zich eens in de ogen en niemand wist waar 

dit toe zou leiden. Aan Nieuwleusen kant had men goede moed en aan Avereest kant zat de schrik er 

goed in! 

SV Nieuwleusen liet in het eerste halfuur zien dat men over een prima uitgebalanceerd team beschikt 

met veel snelheid, technisch vermogen en het tactische vermogen om de tegenstander de wil op te 

leggen. Binnen het halfuur schoot Bas Evenboer, na een aanval uit het boekje, de 3-0 kiezelhard achter 

een kansloze doelman Zwijns. 

Het mag gezegd worden dat Avereest bleef proberen om de voetballende oplossingen te zoeken en 

men bleef strijden voor een meer gelijkwaardige wedstrijd. Kansen kregen de tricolores nauwelijks, 

een paar mogelijkheden waren aan de voorwaartsen ook niet besteed. 

Het rustsignaal kwam voor de mannen van de Louwdijk-Rooth formatie dan ook als geroepen. 

Na rust bleef de geblesseerde Jai Rijpers in de kleedkamer achter en maakte Joost van den Bosch zijn 

opwachting bij VV Avereest. Joost speelt normaal gesproken in de O-19 en mocht vandaag zijn eerste 

minuten in het eerste elftal maken. Dit deed hij meer dan verdienstelijk en hij liet verschillende 

momenten zien een toevoeging voor het team te kunnen worden. 

 

Als er sprake zou kunnen zijn of worden van een wedstrijd, dan was een treffer van Avereest 

voorwaarde één. Als de tricolores deze gedachte al hadden, dan maakte Roy Bollemaat daar binnen 5 

minuten een einde aan. Hij kopte een corner prima binnen: 4-0. 

In de fase die hierop volgde liet Avereest bij vlagen zien ook prima te kunnen voetballen. En dat is een 

compliment waard. Niet bij de pakken neer gaan zitten. Nieuwleusen kreeg nog een aantal kansen en 

daarbij liet Reinier Zwijns zien niet voor niets tussen de palen te staan. Ook Robert Snijder maakte aan 

Avereest kant zijn debuut in het eerste elftal. Ook hij speelt in de O-19. Zijn snelheid kan in de 

toekomst zeker een extra wapen worden voor de tricolores. Avereest kreeg in deze fase ook een 

tweetal kansen waarbij doelman Tim Hoogenkamp nog een bal uit de kruising tikte. Jille Brinksma en 

Roy Bollemaat (uit een strafschop) tilden de stand uiteindelijk naar 6-0. 

De prima fluitende scheidsrechter van der Lei trok niet veel blessuretijd bij en besloot na 90 minuten 

dat het goed was geweest. 

  



 

Nieuwleusen was deze middag duidelijk de betere ploeg 

en is niet voor niets koploper en een titelkandidaat. 

Voor Avereest rest er niets anders dan de rug rechten en 

vooruit kijken. De valse start kon niet meer hersteld 

worden. Men liet echter de moed niet zakken en bleef 

werken voor een resultaat. Met de mentale weerbaarheid 

zit het goed en dat tekent de ploeg van trainer 

Lamberink. Het geeft vertrouwen voor de volgende 

wedstrijd. 

Zaterdag 5 maart ontvangt VV Avereest een 

tegenstander die zich ook in de onderste regionen van de 

ranglijst begeeft. SVN’69 uit Nijeveen is dan de 

tegenstander. Om 14.30 uur zal worden afgetrapt op 

sportpark de Balk. 

 

 

 

 

Nieuwe jassen voor de vrijwilligers onderhoud en schoonmaak 

Met dank aan de sponsoren MTS Westerman en Van Dijk 

Ontwerp en Engineering dragen alle vrijwilligers onderhoud 

en schoonmaak keurige jassen tijdens hun werkzaamheden 

op ons sportpark ’t Klaverblad. 

Deze jassen waren al enige tijd in het bezit van de 

vrijwilligers, maar door de Coronamaatregelen kon er niet 

eerder een foto gemaakt worden. Op maandag 28 februari jl 

is de foto alsnog gemaakt. 

Op de foto de trotse vrijwilligers met links vooraan sponsor 

Wim van Dijk. Sponsor Matthijs Westerman ontbreekt op de 

foto. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

S.V. Nieuwleusen wint ook in Beilen (door SVN) 

 
Op zaterdag 5 maart speelt S.V. Nieuwleusen haar uitwedstrijd tegen cvv Fit Boys op sportpark Noord 

West in Beilen. Op een hobbelig hoofdveld wordt er in één van de mindere wedstrijden van het 

seizoen met 0-2 gewonnen. In de eerste helft door een eigen doelpunt en in na de rust rond invaller 

Jille Brinksma een mooie aanval keurig af. 

S.V. Nieuwleusen start met de vaste opstelling, alleen Stijn Hoekstra vervangt de niet fitte Reinier 

Meijerink. De rode lantaarndrager wordt direct onder druk gezet en in de 13e minuut kopt Roy 

Bollemaat één van de vele corners op doel. Een speler van Fit Boys maakt er een eigen doelpunt van: 

0-1. Ook Bas Evenboer krijgt nog een kopkans uit een hoekschop van Thomas Koobs. De twee jonge 

ploegen maken er een rommelpot van, de thuisploeg verdedigt zich dapper, maar S.V. Nieuwleusen 

blijft de bovenliggende partij. 

In de tweede helft hetzelfde beeld. De vele meegereisde supporters vermaken zich prima in het 

heerlijke zonnetje. Ze verbazen zich over het slechte veld en blijven hun ploeg steunen. Spits Randy 

Vink krijgt nog een geweldige kans, maar keeper Haandrikman redt echter prima. Aan de andere kant 

komt het doel van doelman Tim Hoogenkamp niet in gevaar. Wanneer invaller Jille Brinksma een 

voorzet van Leon de Raad, afrond en de 0-2 aantekent is de wedstrijd gespeeld. Nadat de 19-jarige 

jonge scheidsrechter Mendé Bosma affluit is de reactie van de 

toeschouwers: “ niet best maar de punten gaan mooi mee naar 

Nieuwleusen ”. Het is een goede dag zaterdag voor S.V. 

Nieuwleusen omdat de naaste concurrenten punten laten liggen. 

Met nog twee wedstrijden te spelen zit de eerste competitiehelft 

er bijna op. 

Dinsdagavond 8 maart, aanvang 20.00 uur speelt S.V. 

Nieuwleusen haar inhaal uitwedstrijd tegen BSVV op sportveld 

De Fielliettaz Goethart, Sportlaan 2a in Vries. 

Zaterdag 12 maart speelt S.V. Nieuwleusen haar thuiswedstrijd 

om 14.30 uur tegen runner-up FC Ommen. 

 

 

  



FIT Boys oogst complimenten maar geen punten (door Fit Boys) 

 
De Auto Beilen-/DS Reclame-/Autohopper-equipe ontving op deze zonovergoten zaterdag op 

Sportpark Noord-West kampioenskandidaat nummer één Nieuwleusen. De ploeg van trainer/coach 

Jeroen Elzinga liet bij vlagen zien dat ze niet zouden misstaan in de 2e klasse. Maar Nieuwleusen was 

vooral, volgens eigen zeggen, aan het afzien en ploeteren en was blij dat het met 3 punten van het veld 

stapte. En daar konden zij FIT Boys voor danken, want die wist twee keer te scoren maar dan in het 

verkeerde doel. 

De eerste helft waren de ploegen aardig aan elkaar gewaagd. Nieuwleusen liet bij vlagen zien een 

prima spelende ploeg te zijn met veel individuele kwaliteiten. En met name de standaardsituaties 

leverden veel gevaar op. De ploeg herbergt veel lengte en bij corners komen de centrale verdedigers 

steevast mee naar voren. En FIT Boys heeft weinig lengte en had het daar lastig mee. Bij één van de 

vele corners de eerste helft werd deze niet goed genomen. De bal kwam laag bij de 1e paal. Een FIT 

Boys-spelers mistte de bal net en Arjan Keizer kreeg de bal wel onverwacht op de voet. Deze 

verdween buiten bereik van keeper Robert Haandrikman in het eigen doel (13e, 0 - 1). Ongelukkig, al 

had niet iedereen direct door dat het een eigen doelpunt was. FIT Boys stond verdedigend goed en als 

Nieuwleusen dan al kansjes kreeg, dan stond daar altijd nog de goed keepende invalkeeper Robert 

Haandrikman (Niels van der West had een rugblessure). De 0 - 1 werd de ruststand en de FIT Boys-

reservespelers op de bank gaven aan dat wisselen niet nodig en wenselijk was, want FIT Boys speelde 

gewoon een prima pot. 

De tweede helft veranderde er niets aan het spelbeeld. Het werd op de matige hoofdveld een echte 

vechtwedstrijd en daar was FIT Boys het beste in. Nieuwleusen had moeite met de omstandigheden en 

de felle tegenstander en kwam niet meer in hun spel. FIT Boys wisselde de moegestreden Daniël van 

der West en Stefan Eefting voor Jelmer van Dijk en Martijn de Vries. En even later ging de licht 

geblesseerde Arjan Keizer en Lars Hilbert naar de kant en vielen Johan Vriesema en Corné van der 

Berg nog in. FIT Boys ging iets opportunistischer spelen, met mid-mid Julian Boom die dieper ging 

spelen. De ploeg van trainer/coach Otto Halmingh wilde toch stiekem resultaat halen tegen de 

aanstaande kampioen en probeerde kansen te forceren. Echte 100% kansen leverde dit niet op, het 

bleef bij mogelijkheden. In de 82e minuut besliste FIT Boys de wedstrijd door het 2e eigen doelpunt te 

maken. De bal werd vanaf de rand van de 5 meter snoeihard op de lat geschoten. Keeper Robert 

Haandrikman stak zijn hand nog op en de bal kwam terug van de deklat en toucheerde zijn hand en 

verdween in het doel. Nieuwleusen vierde dit doelpunt alsof het kampioenschap al binnen was. De 

opluchting was groot, want als je kampioen wil worden moet je zulke wedstrijden ook winnen. Na 

afloop complimenteerde de staf van Nieuwleusen FIT Boys met het vertoonde spel en inzet. FIT Boys 

had het hen heel lastig gemaakt. Mooi zulke complimenten, maar daar krijg je helaas geen punten 

voor. 

De komende 1,5 week zullen die punten wel gepakt moeten gaan worden door FIT Boys. Eerst speelt 

het zaterdag 12 maart thuis tegen BSVV en dinsdag 15 maart reist de ploeg naar Coevorden voor de 

inhaalwedstrijd tegen CSVC. 

  



 
 

S.V. Nieuwleusen boekt eenvoudige overwinning (door SVN) 

 
Dinsdagavond 8 maart speelde S.V. Nieuwleusen de inhaalwedstijd uit 

tegen BSVV. Wegens het ontbreken van een lichtinstallatie in 

Bovensmilde werd er uitgeweken naar het veld van VAKO in Vries. 

S.V. Nieuwleusen boekte een makkelijke 0-6 overwinning. 

Vanaf de eerste minuut was het eenrichtingsverkeer richting het doel van 

BSVV. In de gehele wedstrijd is BSVV slechts 1 keer in het 

strafschopgebied van Tim Hoogenlamp geweest. Al in de 7e minuut 

kwamen de gasten op voorspong. De keeper leek een hoge bal eenvoudig 

uit de lucht te kunnen plukken, maar hij kwam aan het grabbelen waarna 

Bas Evenboer de bal het laatste zetje gaf. Nadat Randy Vink na een 

kwartier spelen op de paal schoot was het even later wel raak. Een voorzet van Reinier Meijerink werd 

binnengekopt door Saake Malestein. Bas Evenboer kreeg nog een goede kans, maar hij schoot over. 

Na een half uur spelen stelde Randy Vink, Thomas Koobs in de gelegenheid om de bal binnen te 

schuiven, de 0-3 was ook de ruststand. 

Direct na rust kwam de 0-4 al op het scorebord, geklungel in de achterhoede van BSVV zorgde ervoor 

dat Bas Evenboer de bal binnen kon tikken. Nadat Randy Vink al een keer dicht bij een doelpunt was 

geweest, zorgde hij, met een mooie kopbal net onder de lat, voor de 0-5. Het slotakkoord was voor 

invaller Jille Brinksma, met een fantastische pegel joeg jij de bal hard tegen de touwen. De score had 

nog wel hoger uit kunnen vallen, maar een afstandsschot van Randy Vink werd door de keeper uit de 

bovenhoek geranseld.  

  



Leden S.V. Nieuwleusen akkoord met verbouwing accommodatie 

Donderdag 10 maart 2022 werd in het clubhuis van S.V. 

Nieuwleusen de Algemene ledenvergadering gehouden. Het was 

deze keer niet voorzitter Erwin van Leussen die de ruim 60 

aanwezige leden welkom heette, maar vicevoorzitter Dinant 

Bollemaat. De voorzitter bleek namelijk getroffen te zijn door 

Corona waardoor de vicevoorzitter als zijn plaatsvervanger 

optrad. 

Jaarverslag en Financiën. 

Uit het jaarverslag werden foto’s getoond van de activiteiten die 

wel door konden gaan tijdens de pandemie. De financiën lieten 

een positief resultaat zien, wat o.a. te danken is aan het trouw 

blijven van de leden en sponsoren. Ook de subsidies hebben daar 

aan bijgedragen. S.V. Nieuwleusen is de gemeente erkentelijk voor de steun die ze hebben geboden 

door het coronanoodfonds. 

Bestuursverkiezing. 

Bij de verkiezing van de leden van het verenigingsbestuur ging het om de functies van voorzitter en 

secretaris. Zowel voorzitter Erwin van Leussen als secretaris Marc van der Kolk waren herkiesbaar en 

werden herkozen. Het bestuur presenteerde ook in het kort hun beleidsplan voor de komende jaren. 

Deze werd door de ledenvergadering goedgekeurd. 

Verbouwplannen accommodatie. 

Vervolgens kwamen de verbouwplannen van de oude accommodatie aan bod. De leden gaven akkoord 

voor verduurzamen van de gebouwen, een upgrade van kleedkamers en het verbouwen van de oude 

kantine tot vergader-, ontvangst- en sponsorruimte. Omdat er een gebrek is aan kleedkamers wordt de 

bestaande bestuurskamer verbouwd tot een kleedkamer.  

Led -Verlichting. 

Verder stond ook de LED - verlichting op de agenda. Samen met andere verenigingen uit Dalfsen is 

S.V. Nieuwleusen in gesprek met de gemeente om dit te realiseren. In de plannen van S.V. 

Nieuwleusen is ook verlichting rondom het hoofdveld meegenomen. Naast avondwedstrijden biedt dit 

ook de mogelijkheid om op het hoofveld te trainen. Momenteel is er een tekort aan trainingsruimte. 

Hier werd ook mee ingestemd door de leden waardoor er een grote stap is gezet richting een duurzame 

toekomst bij S.V. Nieuwleusen. 

 

 

 

 

 

 

      Oude situatie:                                                                                                   Nieuwe situatie: 

   



Geslaagde trainersclinic PEC Zwolle bij S.V. Nieuwleusen 

In samenwerking met PEC Zwolle organiseerde de voetbal technische commissie van S.V. 

Nieuwleusen vrijdag 11 maart een informatieve avond voor de trainers en begeleiders van de jeugd. 

Aangezien er een convenant is met de PEC Zwolle zijn er korte lijnen tussen beide clubs. 

Namens PEC Zwolle waren Ignacio Tuhutero en Mark de Haan aanwezig om een demonstratietraining 

aan JO11-1 en JO12-1 te geven. Voorafgaand aan de training was er een korte introductie waarna de 

trainers van S.V. Nieuwleusen gericht gingen observeren tijdens de verschillende oefeningen. 

Na afloop was er tijd om na te praten en vragen te stellen. ‘We kijken terug op een mooie avond met 

een grote opkomst van trainers en begeleiders’ gaf Hanneke de Weerd aan. Hanneke is coördinator 

van de onderbouw en volgt daarnaast bij de KNVB de opleiding HO (hoofd opleiding). Het stimuleren 

van de ontwikkeling van de eigen jeugdtrainers is daarbij een van de speerpunten. De avond met PEC 

Zwolle past hier dan ook goed bij en krijgt ongetwijfeld een vervolg. 

 



Voorbeschouwing ZZVV 1 - SV Nieuwleusen 1 (van ZZVV) 

 

Zaterdag 19 maart 2022 en dat betekend dat in de 3e klasse D de 14e speelronde op het 

programma staat. En er is natuurlijk maar één wedstrijd die meteen in het oog springt en dat is 

de absolute topper tussen ZZVV en SV Nieuwleusen, de nummers 1 en 2 van de ranglijst. Mocht 

de ploeg uit Overijssel er in slagen te winnen dan loopt de achterstand van ZZVV op tot maar 

liefst 7 verliespunten. Bij winst van de Zuidwoldigers is het onderlinge verschil slechts 1 puntje! 

Een wedstrijd om naar uit te kijken dus en dat geldt zeker ook voor de ploegen die momenteel 

op het vinkentouw bivakkeren, te weten Hoogeveen, Vitesse’63, Sportclub Lutten en FC 

Ommen. 

 

De kraker op het kunstgras van sportpark Woltinge-slag begint om 15 uur en staat onder leiding 

van scheidsrechter Tommy Postma uit Sneek. 

Nieuwleusen 

Voor Nieuwleusen kan het allemaal niet op dit seizoen! Na 12 wedstrijden is de ploeg de trotse 

koploper in de 3e klasse D met 33 punten uit 12 duels. Alleen in èn tegen Hoogeveen werd er verloren 

maar de overige elf wedstrijden werden gewonnen. En van die 11 winstpartijen betrof de marge in tien 

gevallen twee of meer goals verschil! Alleen in Nijeveen tegen SVN’69 betrof het verschil ‘slechts’ 

één treffer (1-2). Vorige week kwamen de oranjehemden niet in actie wegens een afmelding van FC 

Ommen maar in de weken ervoor was Ni’jluusn uitstekend op dreef. BSVV (0-6), Fit Boys (0-2) en 

Avereest (6-0) werden ruim verlagen zonder ook maar een doelpunt te hoeven incasseren. 

Toegegeven, het zijn niet de hoogvliegers uit de competitie, maar toch! 

SV Nieuwleusen is ook de meest scorende ploeg in de 3e klasse D. Liefst 41x mocht er worden 

gejuicht en het zijn de jongelingen, beide slechts 19 jaar, Randy Vink (13x) en Thomas Koobs (6x) die 

het vaakst scoorden. Met zeven tegentreffers is de verdediging tevens de minst gepasseerde. 

Het hoeft dus verder geen betoog dat de ploeg van trainer Jeroen Elzinga, die onlangs bijtekende tot 

2024(!), vol zelfvertrouwen naar Zuidwolde zal afreizen op daar te pogen de directe concurrent een 

flinke (virtuele) tik op de voetbalneus te geven. 

ZZVV 

Ook voor ZZVV verloopt het seizoen 2021/2022 zeer voorspoedig. Afgelopen zaterdag werd er 

probleemloos met 0-3 gewonnen van SVN’69 terwijl twee dager daarvoor , thuis,  met 3-2 FC Ommen 

werd verslagen. En het is vooral die overwinning die het team van Hans Slender en Marlon Kruis veel 

zelfvertrouwen moet hebben gegeven. Langetijd speelden de geelzwarten met 10 man maar de drie 

punten bleven in Zuidwolde. Ook de overige twee wedstrijden dit kalenderjaar leverden punten op. Zo 

werd er voor het eerst  in de clubhistorie gewonnen in Beilen van Fit Boys (0-3). Enige smet op het 

blazoen was het gelijke spel tegen BSVV (1-1). 

Voor de rest dus prima rapportcijfers voor de ploeg die na 13 gespeelde wedstrijden met 32 punten 

2e staat! Topscorer bij ZZVV is Jovanni van Dijk met 13 treffers, waarvan 5 in de laatste twee 

wedstrijden. 

Ook bij de thuisclub dus voldoende redenen om vol vertrouwen aan de aftrap te verschijnen. Enerzijds 

om mee te blijven doen om de koppositie, anderzijds om zich te revancheren voor de enige nederlaag 

van dit seizoen. De heenwedstrijd op sportpark Het Klaverblad werd op 16 oktober jl. een prooi voor 

Nieuwleusen, 3-0. 

ZZVV speelt vanmiddag sowieso zonder de geschorste Ger Luuk Pol en de geblesseerden Xander 

Adema, Marko Kikkert, Lex Hadders en Max Vlasveld. 

 



Historie 

ZZVV – SV Nieuwleusen staat zaterdag voor de 19e keer op het programma. Van de 18 eerdere 

ontmoetingen wist ZZVV er vijf te winnen. Zeven keer trok Nieuwleusen aan het langste eind en zes 

maal eindigde het duel in een gelijkspel. De doelcijfers over al die jaren zijn exact gelijk. 31-31. 

Een wedstrijd met een lange historie dus, de allereerste ontmoeting was in het seizoen 1963/1964, de 

gasten wonnen met 0-7. Ruim 13 jaar later boekte ZZVV haar grootste overwinning. Op 1 oktober 

1977 werd het 8-1. Grote man aan de kant van ZZVV was Frans Leerdam met 5(!) treffers. De overige 

doelpunten waren van Maarten Leerdam en Gerry van Zuthem.  

 

 

In het seizoen 1995/1996 was ZZVV – 

Nieuwleusen de openingswedstrijd van de 

competitie en op het (toen nog) echte gras op 

Woltinge-slag werd het 2-2. Voor ZZVV scoorden 

Aard Ekkel en Freddy Middag. 

 

 



 



In de recente geschiedenis staat het duel sinds weer sinds 2016 regelmatig op het programma. Op 26 

november werd het 1-1. Bram Otten (ZZVV) en Reinier Meijerink scoorden. In het seizoen 2018/2019 

won Nieuwleusen ruim met 1-4. 

 

 

Het laatste onderonsje, op Drents grondgebied, was op 9 november 2019. ZZVV won toen met 2-0 

dankzij treffers van Joël Huiskes en Jovanni van Dijk. 

 

Het affiche is mooi, de lente is in aantocht…… wij wensen iedereen een mooie voetbalzaterdag! 

  



 
 

  



S.V. Nieuwleusen wint topper van ZZVV (door SVN) 
 

Zaterdag 19 maart speelde koploper S.V. Nieuwleusen in Zuidwolde de topper tegen de nummer 2 

ZZVV. S.V. Nieuwleusen deelde een forse dreun uit aan de titelconcurrent en won met minimale 

cijfers: 0-1. 

Op het kunstgras van sportpark Woltingeslag sloeg S.V. Nieuwleusen al in de 7e minuut toe. Tom 

Vasse zette met een steekpass Randy Vink alleen voor de keeper. Via keeper Jelle Verburg stuitte de 

bal tegen de touwen. De gasten zakten daarna wat terug en ZZVV kreeg steeds meer grip op de 

wedstrijd. Na een kwartier spelen kregen de Zuidwoldenaren drie corners op rij. Uit een afgeslagen 

corner bokste doelman Tim Hoogenkamp een indraaiend schot van Janou van Veen naar de 

buitenkant. De beste kans was voor Randy Vink die in de 25e minuut alleen voor de keeper opdook, 

nu was Verburg wel de winnaar. Daarna volgde een fase met veel strijd en niet al te best voetbal. 

In de 2e helft kreeg Bas Evenboer direct al een goede kans. Hij koos ervoor om de bal breed te leggen 

waar zelf schieten wellicht een beter optie was geweest. S.V. Nieuwleusen kwam in de helft niet echt 

in de problemen. De wedstrijd was vooral meer spannend dan dat er goed gevoetbald werd. Een 

kwartier voor tijd hadden de oranjehemen de wedstrijd kunnen beslissen. Thomas Koobs slalomde 

door vier verdedigers en zette weer Randy Vink alleen voor de keeper. Jelle Verburg voorkwam met 

een dubbele redding het tweede doelpunt. Vlak voor tijd moest Tim Hoogenkamp voor de tweede keer 

deze middag redding brengen. Hij tikte vrije trap van Nick Vredenburg uit het doel. S.V. Nieuwleusen 

verstevigde met deze overwinning de koppositie en staat nu vier punten voor op ZZVV dat ook nog 

een wedstrijd meer gespeeld heeft. 

Zaterdag 26 maart om 14.30 uur speelt S.V. Nieuwleusen thuis tegen de nummer drie van de 

competitie VV Hoogeveen. Op dinsdagavond 29 maart om 20.00 uur staat de inhaalwedstrijd thuis 

tegen FC Ommen op het programma. 

 

 

ZZVV verliest topper van Nieuwleusen (door ZZVV) 

 
In de topper tussen de nummer 1 en 2 heeft ZZVV nagelaten om de koppositie over te nemen van 

Nieuwleusen. In het zonnige Zuidwolde waren de gasten met 0-1 te sterk voor de ploeg van Hans Slender. 

ZZVV leek wat gespannen aan de wedstrijd te beginnen. De oranjehemden leken hier beter mee om te kunnen 

gaan. Na zes minuten zette Tom Vasse met een prima steekbal Randy Vink alleen voor keeper Jelle Verburg. 

Via Verburg zijn voet stuiterde de bal in het dak van de goal. Na de 0-1 kwam de thuisploeg ietsje beter in de 

wedstrijd. Dit resulteerde in een aantal corners.  De eerste corner werd met enige moeite van de doellijn gebokst 

door de doelman van Nieuwleusen. De corner die daarop volgde leverde een schietkans op voor Janou van Veen. 

Ook deze bal werd prima gepareerd door keeper Hoogenkamp. Dat er spanning op de wedstrijd zat, was goed te 

merken. Beide ploegen kwamen voetballend gezien niet in de wedstrijd, maar aan strijdlust ontbrak het niet. 

Overal op het veld waren stevige duels te zien. Toch had Nieuwleusen de grootste kans om nog een goal te 

maken voor rust. Bram Ekkel kopte een bal te kort terug op Verburg. De energieke Randy Vink zat hier tussen 

en stond 1 op 1 met Verburg. Dit keer kwam Verburg wel als winnaar uit de strijd en hield zijn ploeg daarmee in 

de wedstijd. 

ZZVV had in de tweede helft de wedstrijd iets meer onder controle, maar kon aanvallend geen vuist maken. 

Nieuwleusen stond goed en loerde op foutjes in het spel van ZZVV. Een kwartier voor tijd had Nieuwleusen één 

van die foutjes moeten afstraffen. Ook dit keer hield Verburg zijn ploeg in de wedstijd. Ditmaal met drie zeer 

knappe reddingen binnen vijf seconden. Bij het laatste schot hielp Jarno van den Boomen zijn keeper op doellijn.  

Niet veel later kreeg ook Thomas Koobs de kans om de wedstrijd op slot te gooien, maar ook hij kwam niet 

langs Verburg. Zo bleef het spannend op Woltinge-slag. In de slotfase kreeg ZZVV nog een vrije bal op zo’n 

twintig meter van de goal. Nick Vredenborg ontfermde zich over deze klus. Zijn schot was prima in de hoek, 

maar de redding van Hoogenkamp was eveneens prima. De rebound resulteerde in twee halve schoten en dat 

stond eigenlijk wel symbool voor de aanvallende stootkracht van vandaag. 

Zo verliest ZZVV de topper van Nieuwleusen en bedraagt de achterstand nu vier punten op de koploper. 

Uithuilen en opnieuw beginnen, en dat mag volgende week om 17.00(!) uur in en tegen DVC Dedemsvaart. 

 

  



ZZVV kan titel voorlopig vergeten na nederlaag tegen koploper (door RTV 

Drenthe)  
 

VOETBAL- Een enorme domper voor ZZVV uit Zuidwolde. De nummer twee van de competitie 

verliest de topper in de Derde Klasse D van koploper SV Nieuwleusen met minimale cijfers: 0-1. 

Door de nederlaag staat ZZVV nu zeven punten achter op de koploper en kan het de titel 

voorlopig uit het hoofd zetten. 

Dat er veel op het spel stond was vanaf het begin te zien. Er werd veel strijd geleverd, maar dat kwam 

niet ten goede aan het spel. Toch sloeg SV Nieuwleusen na zes minuten al genadeloos toe. De 

verdediging van ZZVV stond niet goed en aanvaller Randy Vink profiteerde daar optimaal van. Hij 

ontsnapte aan de verdediging van ZZVV en verschalkte doelman Jelle Verburg in een 1-op-1 situatie: 

0-1 voor SV Nieuwleusen. 

Het duurde een minuut of tien voordat het aangeslagen ZZVV zich herpakte. Het werd via aanvaller 

Janou van Veen gevaarlijk, maar zijn indraaiende schot werd naar de buitenkant gebokst door doelman 

Hoogenkamp. Daarna volgde er een fase met veel strijd en niet al te best voetbal, wat tot aan de rust 

duurde. 0-1 dus voor koploper SV Nieuwleusen 

Aanvallend onmachtig 

Ook in de tweede helft wist ZZVV aanvallend geen vuist te maken tegen de koploper en moest het 

doelman Jelle Verburg bedanken dat de 0-2 niet na 75 minuten op het bord stond. De keeper 

voorkwam met een dubbele redding het tweede doelpunt voor de bezoekers en daarmee de beslissing 

in de wedstrijd. 

Het enige wat de ploeg van trainer Hans Slender er in aanvallend opzicht tegenover kon zetten was een 

vrije trap van middenvelder Nick Vredenborg, die naar de buitenkant werd getikt door keeper 

Hoogenkamp. Door het uitblijven van kansen bleef het na 90 minuten 0-1 voor de koploper, waardoor 

ZZVV de achterstand op Nieuwleusen ziet oplopen naar zeven punten. 

Titelkansen blijven onverminderd groot 

"De titel zetten we nog niet uit ons hoofd. Er zijn nog veel wedstrijden te spelen, en ik weet zeker dat 

Nieuwleusen nog punten gaan verspelen, wij blijven erin geloven", besluit een strijdlustige keeper 

Jelle Verburg. 

 



  



Jos Gruppen nieuwe trainer S.V. Nieuwleusen JO19-1. 

Met ingang van het seizoen 2022-2023 wordt Jos Gruppen uit Balkbrug de nieuwe trainer van S.V. 

Nieuwleusen JO19-1. Hij volgt Kristian Oude Voshaar op die het komend seizoen de overstap maakt 

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

 

 

 

 

Even voorstellen………… 

Mijn naam is Jos Gruppen. Ik ben 28 jaar en woon in Balkbrug. Ik ben werkzaam bij ProFit Gym 

Zwolle Zuid. Hier heb ik een leidinggevende functie. 

In mijn jongere jaren ben ik gestart met voetballen bij de jeugd van SC Balkbrug. Hier heb ik tot en 

met de B-junioren gevoetbald. Bij JVZ in Zuidwolde kreeg ik de kans om 2 jaar lang hoofdklasse te 

spelen in de A1. Dit was een erg mooie ervaring waarin wij in het 2e seizoen ongeslagen kampioen 

werden. 

Na 2 jaar ben ik teruggekeerd in Balkbrug bij VV-Avereest. Hier heb ik 7 jaar lang in het eerste elftal 

gespeeld. Door vele blessures ben ik helaas op mijn 27e gestopt met voetballen. 

Ik ben vroeg begonnen als trainer. Zo heb ik verschillende jeugdteams in Balkbrug getraind en heb ik 

in het seizoen 2018/2019 mijn UEFA C certificaat gehaald bij SVI JO13-1. Hierna ben ik weer 

teruggegaan naar Balkbrug om hier 1 jaar lang JO17-1 en 2 jaar lang JO19-1 te trainen, tot heden. Op 

dinsdag ben ik assistent-trainer bij VV Avereest 1. 

Ik ben een ambitieuze trainer die zich graag verder wil ontwikkelen. Ik ben sociaal, hecht veel waarde 

aan discipline en ik ben communicatief sterk. Maar gezelligheid en ontspanning vind ik ook 

belangrijk. 

Ik kijk er naar uit om met de nieuwe groep van S.V. Nieuwleusen JO19-1 aan de slag te gaan en hoop 

snel kennis met jullie te maken! 

  



 
 

S.V. Nieuwleusen laat Hoogeveen volstrekt kansloos (door SVN) 

 + SAMENVATTING 

 
In een wedstrijd die vooraf zeker als topper kon worden 

beschouwd, was de overtuigende 5-0 zege voor S. V. 

Nieuwleusen een terechte afspiegeling van het krachtsverschil 

tussen beide ploegen.  

Na de 1-0 ruststand werd de wedstrijd in de 2e helft beslist door 

een dominant Nieuwleusen en werd het 5-0. 

Kijk hier de samenvatting op Hoogeveen TV: 

https://youtu.be/_JAvTBP8jn4  

Kijk hier voor de reactie van Saake Malestein op Hoogeveen 

TV: https://www.youtube.com/watch?v=55bTpmIO6NQ  

Na een aftastend begin van beide ploegen was het in de 9e 

minuut Thomas Koobs die geraffineerd de bal ontfutselde en 

Randy Vink voor het eerst stelling bracht.  

In het duel dat volgde raakte doelman Raymond Slot dusdanig geblesseerd dat hij vervangen moest 

worden door reservekeeper Edwin Santing. 

De openingstreffer kwam na 14 minuten op het scorebord. Na een strakke voorzet vanaf links, werkte 

Bas Evenboer de bal onberispelijk tegen de touwen. 

https://youtu.be/_JAvTBP8jn4
https://www.youtube.com/watch?v=55bTpmIO6NQ


Hoewel Hoogeveen zowel fysiek als verbaal wat agressiever ging spelen, was er voor de thuisploeg 

geen vuiltje aan de lucht. Welgeteld één gevaarlijk moment voor de gasten werd onschadelijk gemaakt 

door een effectief blok van centrale verdediger Roy Bollemaat. 

Na rust was het meteen Randy Vink die met zijn inzet de lat raakte. Daarna volgde een korte periode 

waarin Hoogeveen probeerde het initiatief te pakken. Dit leverde echter weinig op voor de gasten.  

In de 56e minuut maakte Roy Bollemaat aan de Drentse illusies een einde door snoeihard, de perfect 

genomen hoekschop van Thomas Koobs tegen de touwen te koppen. 

De ploeg van Jeroen Elzinga liet zien goed in balans te zijn. Naast de aanvallende kwaliteiten was er 

wederom een solide verdediging, een zeer nuttige Gerrit Zekveld en een attent keepende Tim 

Hoogenkamp die zorgden voor behoud van de voorsprong. 

Trainer Jeroen Elzinga liet een zeer gelukkige hand van wisselen zien. De uitstekend  ingevallen Stijn 

Hoekstra, Jille Brinksma en Mark de Weerd brachten met elkaar de 5-0 eindstand op de borden. Het 

belang van een kwalitatief brede selectie werd hiermee nog maar eens benadrukt. 

Op de uitslag van 5-0 viel uiteindelijk weinig tot niets af te dingen. Deze had wellicht nog hoger had 

kunnen uitvallen wanneer er iets zorgvuldiger met de kansen was omgesprongen. Het was vooral een 

uitslag die vertrouwen geeft voor het vervolg van de competitie en daarnaast zorgde voor een sfeer in 

het clubhuis waar menig club jaloers op kan zijn. 

‘We kijken van week tot week’ aldus Elzinga. Maar dit geeft wel vertrouwen voor vervolg van de 

competitie, gaf hij na afloop aan. Dinsdagavond 29 maart om 20.00 uur wacht de thuiswedstrijd tegen 

FC Ommen en zaterdag 2 april de uitwedstrijd tegen Vitesse ‘63 in Koekange. Kortom een belangrijke 

week voor de talentvolle ploeg uit Nieuwleusen. 

 

 

Hoogeveen hard onderuit bij Nieuwleusen (door VV Hoogeveen) 

 
Koploper Nieuwleusen verloor dit seizoen alleen nog maar van Hoogeveen. Zaterdag maakte het in de 

return echter korte metten met de ploeg van trainer Niels van ’t Hoog. Hoogeveen had niets in te 

brengen en verloor kansloos met 5-0. 

Hoogeveen moest het doen zonder de sterkhouders Andy Kreeft, Saroney Vreeling (beiden geschorst) 

en Sander van Veen. Laatstgenoemde is er waarschijnlijk enkele weken uit. Niels van ’t Hoog moest 

hierdoor noodgedwongen afwijken van het tweespitsensysteem. 

Ongelukkige botsing 

Tot overmaat van ramp viel na acht minuten ook Raymond Slot geblesseerd uit. De doelman kwam 

ongelukkig in botsing met Randy Vink. Zijn vervanger Edwin Santing moest vervolgens een paar 

minuten later de bal uit het net halen. Een voorzet van Thomas Koobs kon worden binnen gewerkt 

door Bas Evenboer. 

Hoogeveen leed vervolgens veel balverlies en creëerde helemaal niet voorin. Nieuwleusen was dan 

ook de betere, maar werd ook maar sporadisch gevaarlijk. Reinier Meijerink was nog het dichtst bij 

een treffer. De aanvoerder schoot een vrijetrap op de paal. 

Korte metten 

In de tweede helft maakte de thuisploeg korte metten met Hoogeveen. Randy Vink schoot nog op de 

lat, maar na tien minuten was het Roy Bollemaat die wel wist te scoren. In het laatste kwartier werd 

het verschil met Hoogeveen vervolgens echt duidelijk. Daar waar Niels van ’t Hoog nauwelijks 

wisselmogelijkheden had die voor een ommekeer konden zorgen, bracht zijn collega Jeroen Elzinga 

drie spelers binnen de lijnen die alle drie ook nog eens scoorden. 

Eerst was het Stijn Hoekstra die van afstand mocht aanleggen en Santing het nakijken gaf. De fraaiste 

treffer kwam echter op naam van Jille Brinksma, die een prachtige aanval doeltreffend afrondde. 

Diezelfde Brinksma verzuimde vervolgens nogmaals te scoren, maar zag dat Mark de Weerd vlak voor 

tijd wel doen. 

Goede zaken 

De thuisploeg deed hierdoor goede zaken en zag het gat met achtervolger ZZVV groeien tot tien 

verliespunten. Hoogeveen zal zich moeten richten op een periodetitel. Zaterdag wacht thuis Avereest 

dat eerder met 6-0 werd verslagen, maar nu volop in de race is om de tweede periodetitel. 

  



 
 

S.V. Nieuwleusen haalt opnieuw uit. (door SVN) 

 
Na de grote uitslag vorige week thuis tegen Hoogeveen (5-0), was op zaterdag 2 april Vitesse ’63 aan 

de beurt. Het werd maar liefst 1-5 tegen de ploeg van Klaas Mijnheer, een oude bekende die in het 

verre verleden het tweede elftal van S.V. Nieuwleusen onder zijn hoede had. 

Dat deze score na 90 minuten op het scorebord zou staan had niemand in de rust vermoedt. Het was 

met name Vitesse ’63 dat in de eerste helft met goed voetbal het S.V. Nieuwleusen lastig maakte. De 

thuisploeg was agressiever en zocht daarbij ook de grenzen op bij de goed leidende arbiter Martin van 

de Brug. Nadat een grote kans werd gemist door Thomas Koobs, die vrij voor de keeper gezet werd 

door Tom Vasse was het aan de andere kant wel raak. Na een ietwat slordige overtreding, in de 11e 

minuut, van Gerrit Zekveld net buiten de zestien meterlijnen werd de vrije trap bij de eerste paal knap 

binnengekopt:1-0. De voorsprong was van korte duur. In de 21e minuut werd Randy Vink gelanceerd. 

Hij stuitte echter op de keeper die ver uit zijn doel gekomen was om deze aanval onschadelijk te 

maken. In de rebound die daaruit ontstond was het Bas Evenboer die vanaf 30 meter het vrije doel trof 

1-1. Na wat kansjes aan beide kanten werd de rust bereikt. Direct na de hervatting moest Tim 

Hoogenkamp redding brengen. Hij wist de inzet met zijn voeten te keren. Hierna trok S.V. 

Nieuwleusen het spel naar zich toe en wist hiermee ook het doel van Vitesse ’63 wat makkelijker te 

vinden. Zo kregen respectievelijk Thomas en Randy beide een dot van een kans. Beiden misten. In de 

56e minuut was het wel raak. Wederom Bas Evenboer die op de goede plek stond en de bal beheerst 

binnen kon schuiven na een goede voorzet van Leon de Raad: 1-2. In de 70e minuut was het de beurt 

aan Thomas Koobs, die een corner er op een ouderwetse manier in swingde: 1-3. Het verzet van 

Vitesse ’63 was gebroken en S.V. Nieuwleusen kon de score opvoeren.  



In minuut 75 tikte Roy Bollemaat de 1-4 binnen, nadat keeper Keizer de bal uit de handen liet glippen. 

Na 78 minuten was Stijn Hoekstra, koud in het veld de vijfde doelpuntenmaker. Tom Vasse bediende 

Stijn met een mooie dieptepass, waarop deze de bal met buitenkant voet meenam en richting het 

vijandelijke doel snelde en keeper Keizer kansloos liet. Vlak voor tijd raakte Leon de Raad nog de 

paal nadat hij een afgeslagen bal vanaf 25 meter op zijn pantoffel nam. Helaas stond de paal niet op de 

goede plek. Aankomende zaterdag 9 april moet S.V. Nieuwleusen het opnemen tegen 

degradatiekandidaat SVN ’69 uit Nijeveen, thuis op het Klaverblad om 14.30 uur. 

 

 

Vitesse'63 kan koploper Nieuwleusen niet afstoppen (door Vitesse ‘63) 
 

Zaterdag 2 april stond ook voor Vitesse’63 een topper in de 3e 

klasse D op programma tegen kloploper Nieuwleusen. Vooraf 

heeft Nieuwleusen 14 gespeeld en 39 punten, de mannen van 

Mijnheer hebben tot dan toe 15 gespeeld en 29 punten. De 

uitwedstrijd werd op het eind helaas beslist in het voordeel voor 

Nieuwleusen: 3-1. 

Vitesse’63 trad aan in een 3-4-3 systeem en wilde proberen 

Nieuwleusen te verrassen door flink druk te zetten. Dit lukte op 

het begin aardig en de oranjehemden hadden hier zichtbaar moeite 

mee in de beginfase. Vitesse’63 was agressiever dan de koploper 

en dit resulteerde in een handjevol kleine kansen. Na 11 minuten 

kreeg Vitesse’63 een vrije trap en deze werd op dat moment dan 

ook verdiend binnen gekopt door Westert: 1-0. Helaas was deze voorsprong van korte duur nadat 

Randy Vink in de 21e minuut gelanceerd werd, deze kans werd knap gepareerd door goalie Keizer, 

echter in de nastoot liet Bas Evenboer de verdediging en die zelfde Keizer kansloos en maakte er 1-1 

van. Het spel bleef op en neer gaan, echter tot grote kansen leidde dit niet meer in de 1e 45 minuten. 

De 2e helft was spectaculair, echter gold dit vooral voor de oranjehemden. Na een goede mogelijkheid 

voor de Koekangenaren trok Nieuwleusen het spel langzaam maar zeker naar zich toe. De kansen 

werden groter en wederom was het Bas Evenboer die het netje liet bollen: 1-2. In de 70ste minuut 

deed Thomas Koobs hier nog een schepje boven op en liet de 1-3 aantekenen, hierna was de drang 

vervlogen en de doffe dreun een feit. In de 75ste minuut werd het ook nog 1-4, doelpuntenmaker Roy 

Bollemaat. Alsof het nog niet voldoende was werd het in de 82ste minuut ook nog 1-5. Dit doelpunt 

kwam op naam van Stijn Hoekstra. 

Helaas dus een dreun voor de mannen van Mijnheer, maar anderzijds is er ook geen man over boord. 

Aanstaande zaterdag speelt de ploeg in en tegen Klazienaveen. Aftrap 15:00 uur. 

 

Nieuwleusen aanstaande kampioen na zege in Koekange (door Meppeler 

Courant) 

 
Nieuwleusen lijkt met de zege in Koekange en de gunstige uitslagen op andere velden de titel reeds 

veilig gesteld te hebben. Met een voorsprong van 10 punten en een wedstrijd minder is de marge 

dusdanig dat met de stabiliteit die de ploeg van trainer Jeroen Elzinga vertoont dit niet meer 

weggegeven gaat worden. De uitslag doet vermoeden dat de koploper een eenvoudige middag had, 

maar dat was zeker niet het geval. Vitesse’63 verkocht de huid duur en maakte er het eerste uur een 

echte wedstrijd van. Het zocht het randje op, was scherp in de duels en speelde lekker direct. Dat 

leverde een 1-0 voorsprong op door een treffer van Ruben Westert, 1-0. Nieuwleusen bleef ondanks 

die tegenslag rustig, hield zich bij de uitvoering en zocht geduldig naar openingen. Bas Evenboer was 

voor rust de enige die een gaatje vond en voor de verdiende gelijkmaker zorgde, 1-1. Die stand stond 

ook bij rust op het bord en beloofde veel spanning voor het tweede bedrijf. Dat was het eerste kwartier 

ook wel het geval, maar toen Bas Evenboer met zijn tweede goal voor de voorsprong (1-2) zorgde 

voor de koploper was het gedaan met de thuisploeg. Thomas Koobs, Roy Bollemaat en Stijn Hoekstra 

maakten in het laatste gedeelte van het duel handig gebruik van de ruimte die Nieuwleusen zelf 

creëerde.  



De bezoekers liepen daardoor weg naar een ietwat geflatteerde 1-5 overwinning in dit lastige uitduel. 

Elzinga constateerde tevreden dat zijn ploeg een zeer volwassen indruk maakt. “We kwamen voor het 

eerst sinds lange tijd weer achter, maar raakten niet in paniek en bleven ons bezig houden met de 

gemaakte afspraken. Het geloof in elkaar is sterk en ze vertrouwen erop dat het dan goed komt.” Voor 

Vitesse’63-oefenmeester Klaas Mijnheer kwam de nederlaag niet als een verrassing en ook hij was 

eigenlijk best tevreden met hoe zijn ploeg zich presenteerde. “We hebben er een klein uur een echte 

wedstrijd van kunnen maken door scherp te spelen. Eerlijkheidshalve moet je ook gewoon toegeven 

dat zij meer kwaliteit hebben, zeer volwassen spelen en dikverdiend winnen. 

 

Knap presterende dorpsclub Vitesse’63 zakt tegen koploper Nieuwleusen 

pas na rust door de hoeven (door de Stentor) 

 
Handhaving in de derde klasse, dat was de doelstelling van Vitesse’63. Over de helft van de competitie 

kan dat met een grote boog de afvalbak in, want de mannen van Klaas Mijnheer hebben zich stevig in 

de subtop genesteld. Een 1-5 nederlaag tegen lijstaanvoerder Nieuwleusen doet daar niets aan af. 

,,We staan er lekker tussen als klein dorpje.” 

Mark Penterman 03-04-22, 11:03 Laatste update: 03-04-22, 19:53 

Vitesse’63 verdient dit seizoen een pluim. Als nieuwkomer in de derde klasse – die twee potjes uit het 

vorige, afgebroken seizoen tellen we niet mee – staat de dorpsclub uit Koekange voorafgaand aan de 

krachtmeting met Nieuwleusen op een uitstekende derde plek, tussen de ‘grote ploegen’ met ambities 

die het hogerop willen zoeken. Of kampioen willen worden. Clubs als Nieuwleusen, maar ook ZZVV, 

Hoogeveen, FC Ommen, Klazienaveen en het tegenvallende DVC Dedemsvaart. In Koekange gingen 

de meeste teams uit dat rijtje zelfs al voor de bijl. 

Nacompetitie 

,,Wij doen het hartstikke netjes met de middelen die we hebben. Ik denk dat het knapper is dat wij 

rond de derde, vierde plek staan, dan dat Nieuwleusen bovenaan staat. Wij kunnen toch aardig 

weerstand bieden”, meent Mijnheer. De oefenmeester heeft namelijk geen brede selectie zoals 

bijvoorbeeld Nieuwleusen, dat zeven wissels op de bank heeft. Vitesse’63 heeft keuze uit drie 

invallers. ,,Ik weet dat ik een mooi team heb, als alles fit is.” 

Tot dusver gaat het boven verwachting goed, ook al wonnen de roodgelen in de vierde klasse vaak met 

zeer ruime cijfers en zit dat er dit seizoen niet in. ,,We staan er lekker tussen als klein dorpje. 

Misschien kunnen we nog nacompetitie halen. Clubs als Klazienaveen en Ommen hebben meer druk, 

dat werkt wellicht in ons voordeel”, denkt aanvoerder Lars Heuvelman. 

Ren je rot 

Nieuwleusen is voorlopig het team dat verreweg de beste papieren heeft voor de titel, maar Vitesse’63 

biedt ook deze gegadigde een helft lang uitmuntend partij. Voor rust vliegt het spel op en neer. Het 

duel is van beide kanten stevig, op het randje, en een broodje frikandel scoren betekent dat je sowieso 

iets mist. ,,Die eerste helft vloog voorbij, het was ren je rot. Ik keek op een gegeven moment op de 

klok en dacht dat we al een hele tijd gehad hadden. Maar er waren pas tien minuten voorbij”, lacht 

Heuvelman. 

Ik denk dat het knapper is dat wij rond de derde, vierde plek staan, dan dat Nieuwleusen bovenaan 

staat 

Klaas Mijnheer, Vitesse'63 

Veel gegeven 

Toch zit de verdediger na afloop balend in de dug-out. Bij rust is het dan wel 1-1 en gelijkwaardig, 

maar in de tweede helft kan Vitesse’63 niet hetzelfde brengen en loopt Nieuwleusen uit naar een ruime 

zege. De thuisploeg heeft veel gegeven voor rust, maar de bezoekers hebben veel kwaliteit. ,,Zij gaan 

ook drukken. Op een aantal posities hebben ze betere voetballers en meer loopvermogen. We kunnen 

een tijd mee, het is alleen lastig dat negentig minuten vol te houden”, analyseert Mijnheer. 

,,In de eerste helft verschuilen we ons niet. Als we het dan in de tweede helft niet meer kunnen 

bolwerken, lig ik daar niet wakker van”, haalt de trainer de schouders op. Van Nieuwleusen kun je nu 

eenmaal verliezen en met zijn Vitesse’63 is een mooie eindnotering binnen handbereik. 

 

 



 
 

Ook S.V.N. ’69 kansloos bij S.V. Nieuwleusen (door SVN) 
 

Zaterdag 9 april moesten de mannen van S.V. Nieuwleusen op het 

koude sportpark t’ klaverblad aantreden tegen S.V.N. ’69 uit 

Nijeveen. Mooi wapenfeit was, dat de voorganger van onze trainer 

Jeroen Elzinga, David Leeuw nu de scepter zwaait bij de ploeg uit 

Nijeveen. 

S.V. Nieuwleusen heeft op het ogenblik een complete fitte selectie 

wat elke zaterdag zijn vruchten afwerpt. Ook S.V.N. ’69 werd 

zonder ook maar één doelpoging van de heren uit Nijeveen naar 

huis gestuurd. David Leeuw had populair gezegd ‘de bus 

geparkeerd’ voor S.V.N. ’69 goalie Jeroen Bouwknegt. Met een 

soort van 1-6-3-1 opstelling probeerde S.V.N. ’69 de nederlaag zo 

beperkt mogelijk te houden. Het duurde ook even voor S.V. 

Nieuwleusen om hier mee om te gaan en om deze muur te slechten. 

Het was in de 28e minuut aanvoerder Reinier Meijerink die vanaf links een perfecte voorzet gaf die 

spits Randy Vink knap met het hoofd afrondde. Drie minuten later waren deze twee spelers ook 

verantwoordelijk voor de 2-0 ruststand. Reinier vond nu Randy via de grond en ook deze kans werd 

keurig door Randy tegen de touwen gewerkt. 

Wie dacht dat S.V. Nieuwleusen het rustig aan zou doen in de tweede helft kwam bedrogen uit. De 

spelvreugde bleef ervan af spatten en daar deed de gemiste penalty van uitblinker Reinier Meijerink 

niets aan af. Zijn elf meter na een overtreding op Leon de Raad werd netjes gestopt door Jeroen 

Bouwknegt. Even later was Jeroen echter wel kansloos toen uit de kluts Reinier de frustratie van zijn 

gemiste strafschop de bal in het doel ramt en de 3-0 binnenschiet. Als even later ook Randy Vink zijn 

17e competitiedoelpunt liet aantekenen was het pleit helemaal beslecht voor S.V.N. ‘69.  

  



Voor trainer Jeroen Elzinga was dat een mooi 

moment om met vier frisse wissels de fitte selectie 

zoveel mogelijk in takt te houden. Ook met deze 

nieuwe spelers bleef men vol op de aanval gaan, 

maar meer als een gemiste kans van Thomas 

Koobs leverde het niet meer op. Al met al 

wederom een mooi resultaat en nuttig leer moment 

voor de ploeg om zich te wapenen tegen ploegen 

die ongetwijfeld met dezelfde bedoelingen als 

S.V.N. ’69 naar Nieuwleusen komen. 

 

Zaterdag 16 april wacht de thuiswedstrijd tegen 

nummer laatst Fit Boys. Hierna volgt dan op 

paasmaandag om 14.30 de thuiswedstrijd tegen 

FC Ommen. Voorwaar een heerlijke affiche op 

paasmaandag voor de vele voetballiefhebbers uit 

Nieuwleusen en omstreken. 

 

 

Bas Evenboer 150 wedstrijden in 

S.V. Nieuwleusen 1. 

Zaterdag 16 april werd Bas Evenboer, 

voorafgaand aan de wedstrijd tegen Fit Boys, 

gehuldigd door Dinant Bollemaat (voorzitter 

voetbalzaken) vanwege zijn 150e wedstrijd in het 

1e elftal van S.V. Nieuwleusen. 

Zijn eerste officiële wedstrijd in de basis was op 

23 maart 2013 tegen Dieren, Bas was toen 20 jaar. 

Dat was onder trainer Hans Roeland en S.V. Nieuwleusen kwam toen voor het 2e seizoen uit in de 

2e klasse. Zijn eerste doelpunt scoorde hij op 3 november 2012. Dit was in de laatste minuut van de 

wedstrijd tegen Be Quick’28. 

Nu 9 jaar later staat de teller op 30 doelpunten, waarvan hij er dit seizoen maar liefst 8 heeft gemaakt. 

Bas is fitter dan ooit en is hopelijk nog 

lang niet uitgevoetbald. Hij is fanatiek, 

gedreven en speelt met passie en plezier. 

Met zijn coaching neemt hij het team bij 

de hand en neemt jij het voortouw. 

Hierdoor wordt hij zeer gewaardeerd 

door het team en de supporters. S.V. 

Nieuwleusen hoopt nog heel lang te 

genieten van zijn talent. 

 

Op de foto V.L.N.R: 

De pupillen Dani Dunnink en Kyan 

Bloemert. Beide jongens spelen in S.V. 

Nieuwleusen JO12-2. 

Bas Evenboer en Dinant Bollemaat. 

 

Op de achtergrond V.L.N.R.: 

Ruben Brinkman, Reinier Meijerink en 

Ronny Klosse. 

 

 



 
 

S.V. Nieuwleusen zet zegereeks voort tegen Fit Boys (door SVN) 
 

S.V. Nieuwleusen moest het zaterdagmiddag opnemen tegen rode 

lantaarndrager Fit Boys. Na 90 minuten was het krachtsverschil 

duidelijk. S.V. Nieuwleusen won overtuigend met 3-0. Voor aanvang 

van de wedstrijd werd Jubilaris Bas Evenboer in het zonnetje gezet met 

zijn 150e wedstrijd voor het eerste elftal van S.V. Nieuwleusen. 

Het was duidelijk dat S.V. Nieuwleusen deze middag de favoriet was en 

Fit Boys uitsluitend naar Nieuwleusen was gekomen om het doel zo 

lang mogelijk schoon te houden en het aantal tegengoals zo laag 

mogelijk. Vanaf de aftrap was het dan ook éénrichtingsverkeer richting 

het doel van de doelman van Fit Boys. Menige kans werd om zeep 

geholpen en dat de rust met een 0-0 stand werd bereikt was meer te danken aan het ontbreken van 

scherpte van de mannen van Jeroen Elzinga 

Na de thee eenzelfde beeld, S.V. Nieuwleusen was nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer en Fit 

Boys was uitsluitend bezig met verdedigen. In de 53e minuut was het Reinier Meijerink die de score 

opende en de welverdiende 1-0 op het scorebord zette. Blijkbaar was de ban gebroken want de 2-0 liet 

niet lang op zich wachten. In de 57e minuut was het Bas Evenboer die de stand op 2-0 bracht. 

In de 67e minuut vond Jeroen Elzinga het tijd voor wat nieuw élan en wisselde op 5 plekken in het 

elftal. Waarschijnlijk ook om wat mensen rust te gunnen voor de belangrijke wedstrijd van 2e paasdag 

tegen FC Ommen. De wissels pakten goed uit, want het was Niels Koets die in de 69e minuut de 3-0 

binnenschoot. Met nog enkele opgelegde kansen, paal en lat bleef de eindstand steken op 3-0. 

Een plichtsgetrouwe overwinning voor S.V. Nieuwleusen, voor wie op 2e paasdag om 14.30 uur de 

zware thuiswedstrijd tegen FC Ommen op het programma staat. 

 

 



FIT Boys moet meerdere erkennen in kampioen Nieuwleusen (door Fit 

Boys) 

 
Op deze zonnige zaterdag tijdens het paasweekend ging de Auto Beilen-/DS Reclame-/Autohopper-

equipe van trainer/coach Otto Halmingh op pad naar Nieuwleusen, naar de aanstaande kampioen. Met 

enig oponthoud door een ongeval (stilstaande file en later omrijden) begon de wedstrijd om 15:00 uur. 

Het was eenrichtingsverkeer en op sommige momenten een schiettent. Maar en Nieuwleusen was niet 

voldoende scherp of een FIT Boys-speler en sta-in-de-weg keeper Robert Haandrikman konden een 

doelpunt voorkomen. En toen Nieuwleusen één keer scoorde ging de vlag van assistent-scheidsrechter 

Gert Pronk terecht de lucht in voor (hinderlijk) buitenspel. FIT Boys had spaarzaam de bal en kwam er 

net zo spaarzaam uit. De Nieuwleusen-keeper hoefde echter niet handelend op te treden en zo gingen 

beide ploegen, wonder boven wonder, met een 0 - 0 stand rusten. 

Na de thee werden voorstopper Mike Jonink (werken) en spits Daniël van der West (hamstring) 

vervangen. Deze middag nam Otto Halmingh maar liefst 3 JO19-spelers mee in de leeftijd van 16 en 

17 jaar. Mart Oosting (7 maart net 16 jaar geworden) kwam op de voorstopperpositie en Roan Koster 

(17 jaar en al 9 officiële wedstrijden achter zijn naam in het 1e) kwam in de spits. De tweede helft ging 

verder daar waar die in de 1e helft geëindigd was, namelijk op de helft van FIT Boys en de druk werd 

nog heviger. FIT Boys leek met kunst en vliegwerk stand te houden maar in de 53e minuut was de ban 

gebroken. De 1 - 0 werd gemaakt door Reinier Meijerink. Nog geen 4 minuten later lag de bal al weer 

in het netje (2 - 0, Bas Evenboer) en nu moest FIT Boys gaan waken voor een afstraffing. Het rechte 

de rug en het was goed te zien dat youngster Mart Oosting goede dingen liet zien, hij stond positioneel 

vaak goed en schuwde de duels niet. In de spits had Roan Koster het lastig. Het is ook een ondankbare 

taak om in een zo'n verdedigend concept als spits in te vallen. Hij werkte hard en loerde op die ene 

kans. In de loop van de 2e helft kwamen Jako van Faassen en Giel Kerssies (17 jaar) de moegestreden 

Martijn de Vries en Johan Vriesema nog vervangen. Ook Giel speelde met een hartverwarmende inzet 

en zo speelden de drie JO19-spelers dus prima mee en gaan zij de komende jaren waarschijnlijk mede 

het gezicht bepalen van FIT Boys 1. Vlak voor tijd viel Gerald Haandrikman, die bijna het hele 

seizoen geblesseerd is geweest en weer toewerkt naar 90 minuten, uit en werd vervangen door Lars 

Hilberts. En tussen door maakte Nieuwleusen nog de 3 - 0 (69e Niels Koets) en had nog vaker kunnen 

scoren, maar zoals gezegd het vizier stond niet op scherp (diverse ballen liggen nu nog op de 

parkeerplaats) of keeper Robert Haandrikman redde voor zijn ploeg. De goed leidende scheidsrechter 

Elroy Hogeweide floot kort na de 90 minuten voor het einde. Nieuwleusen, alvast gefeliciteerd met het 

kampioenschap. Dit mag niet meer misgaan. Met deze ploeg ga je moeiteloos meedraaien in de 2e 

klasse. 

FIT Boys speelt 23 april thuis op Sportpark Noord-West om 14:30 uur tegen Hoogeveen. De wedstrijd 

staat onder leiding van scheidsrechter Rolf van der Molen. 

 

 



 
 

S.V. Nieuwleusen overrompeld FC Ommen (door SVN) 
 

S.V. Nieuwleusen speelde op tweede paasdag de inhaalwedstrijd 

thuis tegen FC Ommen. Het duel werd wegens coronaperikelen al 

2 keer afgelast. De Ommenaren werden in de 1e helft volledig 

overrompeld, de ruststand was tevens de eindstand: 3-0. 

Kijk hier voor de samenvatting: 

https://youtu.be/82eBafDuk7U 

S.V. Nieuwleusen maakte er in die in 1e helft een mooie 

voetbalshow van. Aanval na aanval kwam op van doelman Mark 

Bennemeer af. Al in de 4e minuut was het raak, Randy Vink zette 

met een steekpass Leon de Raad voor het doel die beheerst 

binnenschoot: 1-0. De oranjehemden kregen in de eerste helft nog 

enkele grote kansen maar het duurde nog tot de 38e minuut toen 

de 2-0 op het scorebord werd gezet. Een afvallende bal uit een corner belandde voor de voeten van 

Tom Vasse die snoeihard binnenschoot. Vlak voor rust was het Randy Vink die een voorzet van 

Thomas Koobs via binnenkant paal binnen kopte: 3-0. 

In de 2e helft deed S.V. Nieuwleusen het wat rustiger aan en de gasten waren niet bij machte om het 

de thuisclub lastig te maken. Het was warm en de wedstrijd was gespeeld. S.V. Nieuwleusen kreeg 

nog enkele kansjes en ook Thomas Koobs liet nog enkele hoogstandjes zien, maar de buit was al lang 

binnen en het zonnige terras zag er uitnodigend uit. 

A.s. zaterdag 23 april speelt S.V. Nieuwleusen om 14.30 uur in en tegen Lutten. 

  

https://youtu.be/82eBafDuk7U


FC Ommen volledig ontmanteld in Nieuwleusen (door FC Ommen) 

 
Nieuwleusen – De kraker Nieuwleusen versus FC Ommen stond gepland op zaterdag 12 maart. 

Jammer dan. De runner-up uit Ommen trok een dag voor het duel de coronakaart, dus werd een nieuw 

datum geprikt en wel dinsdagavond 29 maart. Een doordeweeks duel. Geen klap aan. Een garantie 

voor een korte nababbel met hooguit een, twee biertjes en vlot op de keet aan, want: de andere dag 

weer vroeg op en aan de arbeid. Maar nu was het de koploper uit het lintdorp die gekweld werd door 

het coronavirus en een streep door het duel haalde. Helaas pindakaas. Driemaal is scheepsrecht wil een 

eeuwenoud gezegde. Als derde poging voor de Hoogmis uit 3D werd tweede paasdag uitverkoren. 

Hèhè, eindelijk: daar was ie dan, de koploper uit het lintdorp tegen de uitdager uit het toeristenstadje. 

‘Het andere Oranje’ zoals de club liefkozend door de eigen supporters wordt genoemd, bivakkeert op 

een roze wolk. Eerstvolgende belager ZZVV staat mijlenver op afstand, om over de rest van het 

deelnemersveld niet te spreken. De vraag is niet langer of het dit seizoen gaat lukken in Nieuwleusen, 

hooguit wanneer de titelkandidaat rekenkundig niet meer te achterhalen is. De club is er klaar voor. 

Grote vereniging, hechte achterban, hypermodern complex en een jonge, talentvolle spelersgroep. 

Ingrediënten om de vingers bij af te likken. Keurige vereniging, waar evenwel sportieve ambities 

lange tijd niet tot het allerhoogste goed werden gerekend, hetgeen oud-trainer Herman van de Belt op 

moment dat de club hevige degradatiezorgen kende, deed verzuchten, “ze zijn hier pas in paniek als 

het bier en de gehaktballen op zijn, eerder niet.” Om er na de onvermijdelijke afdaling aan toe te 

voegen, “het zijn ideale schoonzonen, daar win je de oorlog niet mee.” Aan het handje van Jeroen 

Elzinga lijkt de kentering ingezet en lijkt de modelclub serieus een gooi te doen naar de titel, met een 

granieten defensie als fundament en aanvallend voetbal in de hoogste versnelling.  



Paradepaardje bij de voetbaltrots uit het lintdorp is Randy Vink. De centrumspits banjert pas negentien 

lentes op deze aardkloot rond, maar is nu al een gevreesd sluipschutter in klasse 3D Noord. Eerste 

boodschap voor de Ommer afweer: kort aan de teugel deze sniper. Als het lukt ‘Goudvinkie’ een 

toontje lager te laten zingen is het eerste gif geneutraliseerd. Oeps, valse start. Al na drie munten 

ballen steekt Vink de bal op Leon de Raad, die daar wel raad mee weet. Schuivertje en de 1-0 

verschijnt op het scorebord. De goal heeft een verlammende werking op de uitdager uit Ommen. De 

ene na de ander oranje aanval golft richting Mark Bennemeer. ‘De groene mamba’ van FC Ommen 

kan tot een minuutje of acht voor de onderbreking de schade beperken. Dan is het bingo. Een corner 

wordt halfzacht verwerkt door de Ommer afweer. De Derbystar hobbelt richting de rechter van Tom 

Vasse, die zich niet bedenkt. Boem, als een raket slaat de bal tegen de touwen. Waar is Vinkie? Hier is 

Vinkie! Niks wonden likken bij 2-0 achter en een kopje slappe thee. Zout in de wond. Thomas Koobs 

mikt het leer op de plaat van Vink. Tegendraads kopballetje en het aluminium 

is behulpzaam. Kets en tegen het nylon. 3-0, wedstrijd gespeeld. 

De paaseieren liggen zwaar op de maag bij de bezoekers. Heskamp strijkt de 

spreekwoordelijke vlag. Legt zich neer bij de ontmanteling van zich team en 

geeft zijn wissels speeltijd. De schade beperken lijkt het parool. Dit lukt. In 

Coevorden de inhaalwedstrijd tegen CSVC omzetten in winst en de tweede 

periodetitel is alsnog binnen. Nieuwleusen vindt het best en schakelt terug. 

De buit is binnen. De gasten uit Ommen zijn niet bij machte om de eer te 

redden. Eerlijk is eerlijk, maatje te groot deze oranje machine. De zwarte 

rammen gaan er als weerloze lammetjes af. Geen ‘black magic’ vandaag. 

Geen schande, de thuisclub stijgt kwalitatief met kop en schouders boven de 

rest van 3D uit. Het is een slag welke verloren is gegaan, nog niet de oorlog.   



 
 

S.V. Nieuwleusen boekt eenvoudige zege in Lutten (door SVN) 
 

Na een succesvol paasweekend trad S.V. Nieuwleusen zaterdag aan tegen middenmoter S.C. Lutten. 

De wedstrijd, die eigenlijk nooit een wedstrijd werd, eindigde in een simpele zege voor de 

Nieuwleusenaren. Na een 0-2 ruststand was het uiteindelijk een overtuigende 0-3 voor de ploeg van 

Jeroen Elzinga. 

Op een zonnig sportpark De Kei, naast ponypark Slagharen, klinkt om half drie het eerste fluitsignaal. 

Na een korte periode van aftasten, is het Nieuwleusen dat al snel het initiatief pakt. Na een eerste 

doelpoging van Tom Vasse, die met zijn linker de bal overschiet, is het in de 10e minuut Leon de 

Raad die komt opstomen vanaf het middenveld. Met een eenvoudige kapbeweging stuurt hij zijn 

directe tegenstander de verkeerde kant op en schiet met zijn rechterbeen de bal keurig binnen. Het 

verdedigende tactische plan van Sander van Lustgraaf, hoofdtrainer van de thuisploeg, kan al snel de 

prullenbak in. Nieuwleusen blijft de bovenliggende partij in deze fase van de wedstrijd. Reinier 

Meijerink laat zijn klasse zien door met een sierlijke pirouette aanvoerder Ewout Spijker het bos in te 

sturen. Naast applaus van het publiek is ook Spijker vol lof en gul met schouderklopjes. 

In de slotfase van de eerste helft is er voor het eerst sprake van wat druk op het doel van de gasten. 

Keeper Tim Hoogenkamp laat zien dat hij ook in deze wedstrijden alert is. 

Nog voor rust brengt Nieuwleusen de marge op twee. Tom Vasse snijdt behendig de ‘zestienmeter’ 

binnen en wordt onreglementair gevloerd. De hier opvolgende strafschop is aan aanvoerder Reinier 

Meijerink wel besteed en is het 0-2. 

Na rust probeert Lutten de aansluitingstreffer te forceren. Verder dan enkele halve kansen en een 

hartstochtelijke roep om een strafschop komt men echter niet. Het dreigt iets venijniger te worden, 

maar na ruim zestig minuten spelen gooit de topscorer Randy Vink de wedstrijd definitief in het slot, 

0-3. 

In de resterende speeltijd dringt Nieuwleusen niet echt meer aan en is de thuisploeg niet in staat er nog 

een echte wedstrijd van te maken. Kenmerkend voor de wedstrijd is het moment dat aanvoerder 

Spijker opnieuw laat zien en horen onder de indruk te zijn van de kwaliteiten van zijn tegenstander. Na 

een mooie actie van Thomas Koobs spreekt hij verzuchtend uit wat al menig tegenstander dit seizoen 

al heeft gedacht.....’wat een handig kereltje’. Kortom, de handdoek wordt in de ring gegooid en de 

wedstrijd wordt plichtmatig uitgespeeld. Jille Brinksma en Bas Evenboer zijn nog dichtbij de 0-4, 

maar er wordt niet meer gescoord. 



De meegereisde supporters zijn vooral druk met het berekenen van de datum dat het kampioenschap 

officieel kan worden binnengehaald. Na de 0-0 van ‘concurrent’ ZZVV komt dat moment steeds 

dichterbij. 

Zaterdag 30 april speelt Nieuwleusen thuis tegen CSVC uit Coevorden. De wedstrijd op sportpark ‘t 

Klaverblad begint om 14.30 uur. 

 

 

 

Ook Sc Lutten kan koploper Nieuwleusen geen halt toeroepen (door SC 

Lutten) 

 
Nieuwleusen heeft zaterdag op sportpark De Kei zijn status van koploper volledig waar gemaakt. 

Zonder al te bovenmatige inspanningen gingen de bezoekers met een 0-3 zege huiswaarts. 

De koploper kwam met indrukwekkende statistieken naar Lutten. Tegenover de 17 overwinningen 

stond slechts één nederlaag (uit tegen Hoogeveen). In achttien wedstrijden werd 62 keer gescoord en 

werden slechts 8 tegentreffers (waarvan één tegen SC Lutten op 20 november) geïncasseerd. In dit 

kalenderjaar 2022 hoefde de doelman van Nieuwleusen maar één keer te capituleren (uit in de 

wedstrijd tegen Vitesse ’63). 

Voor de objectieve toeschouwer was het dan zaterdag ook niet de vraag of Nieuwleusen zou winnen, 

maar met hoeveel. 

Met name in de eerste helft liet Nieuwleusen zien waarom het de leiding in deze derde klasse Noord 

heeft. De verdediging stond als een huis en met vlotte en gevarieerde aanvallen ging het richting 

doelman Lars Mulder. Al na acht minuten kwam Nieuwleusen via Leon de Raad op 0-1. Het 

vlagsignaal van Herman Weekamp werd door de Almelose arbiter Niels Mulder genegeerd. Het 

duurde tot de 24ste minuut voordat SC Lutten voor de eerste keer bij het doel van Nieuwleusen kwam. 

Het schot van Jan va de Berg ging hoog over. De eerste echte  kans kwam voort uit de vrije trap van 

Thorben Scholten ten minuten later. Doelman Tim 

Hoogenkamp tikte de bal prima uit de hoek. In de 

veertigste minuut verdubbelden de bezoekers hun 

voorsprong. Tom Vasse werd binnen de beruchte 

lijnen onderuit gehaald. De toegekende strafschop 

werd door Reinier Meijerink onberispelijk binnen 

geschoten. 

In de tweede helft tapte SC Lutten volledig uit een 

ander vaatje. De verdedigende stellingen werden wat 

los gelaten, hetgeen leidde tot enkele serieuze kansen.  

Een voorzet van Thorben Scholten werd door de 

keeper gedeeltelijk verwerkt. Uit de rebound schoot 

Jan van de Berg over. Ewoud Altena leek de 

aansluitingstreffer op zijn voet te hebben, maar een 

verdediger tikte de bal – nadat de doelman al was 

gepasseerd – op het laatste moment uit het doel. En zo 

ontstonden kansen/kansjes voor Ronald Kosse, Frank 

Altena en Jan van de Berg. In die periode zou een treffer van SC Lutten geheel niet onverdiend zijn 

geweest. Jan van den Berg claimde zelfs een strafschop toen hij naar eigen zeggen door een verdediger 

ondersteboven werd gelopen. De arbiter oordeelde dat Jan maar al te graag naar het gras ging  en 

kende geen strafschop toe. Over de juistheid van de beslissing van de scheidrechter liepen de 

meningen nogal uiteen. 

Twee minuten later ging  de wedstrijd uiteindelijk definitief  in het slot. Op schlemielige wijze werd  

de bal verloren en kon één van de voorwaartsen simpel de 0-3 intikken. 

 



 
 

S.V. Nieuwleusen dendert door tegen machteloos CSVC (door SVN) 
 

Zaterdag 30 april ontving S.V. Nieuwleusen op het Klaverblad CSVC uit Coevorden. Ondanks dat het 

niet allemaal vanzelf liep werd er toch een ruime overwinning geboekt, 4-0. 

S.V. Nieuwleusen speelde in een iets gewijzigde opstelling dan normaal. Vanwege het ontbreken van 

Roy Bollemaat, mocht Kris Tinholt centraal achterin plaatsnemen naast Saake Malestein. Die twee 

hoefden niet aan elkaar te wennen maar waar iedereen wel aan moest wennen, was het stroeve veld. 

De bal leek aan het veld te plakken en daar hadden de meeste spelers het in het begin lastig mee. De 

wedstrijd kwam hierdoor niet lekker op gang en kwam het voetbal vandaag niet ten goede. Het 

grootste gevaar kwam in de eerste helft dan ook voornamelijk uit standaard spelsituaties. Randy Vink 

was in de 10e minuut dicht bij een doelpunt. Uit een vrije trap miste hij net de kracht om de kopbal 

strak tussen de palen te krijgen. Pas in de 23e minuut werd er een beetje gevaar gesticht en was het 

Thomas Koobs die vanaf rechts de bal laag voor kon zetten en Gerrit Zekveld op de rand van het 

strafschopgebied wist te bereiken. Die schoot beheerst binnen in de rechterhoek. 

Hierna komt de wedstrijd wat meer op gang maar echt grote kansen blijven uit. S.V. Nieuwleusen 

blijft de aanval zoeken maar blijft het lastig vinden om de doorgang naar het doel van de CSVC te 

vinden. Hieruit volgen nog wel kansjes maar keeper Rogier Assen is alert op schoten van Randy en 

Thomas. Het publiek veerde nog wel even op van de stoel toen Randy na een snelle uitbraak 

overduidelijk werd gevloerd in het strafschopgebied maar de verder uitstekend fluitende scheidsrechter 

Heijmeriks wuifde een strafschop weg. 

Ook de tweede helft begint wat tam en het niveau van het spel zakt zelfs nog wat verder weg. Er 

komen af en toe wel kansjes maar het wordt niet echt gevaarlijk. Wat wel goed loopt is het heroveren 

van de bal bij balverlies. Dit doet S.V. Nieuwleusen erg goed en geeft mooi het collectief van dit team 

weer. In de 68e minuut kan er voor de tweede keer gejuicht worden. Kris levert een prachtige 

crosspass af die Niels Koets bereikt die de bal panklaar legt op het hoofd van Bas Evenboer. Bas kan 

de bal voor een leeg doel inkoppen. Binnen een minuut heeft S.V. Nieuwleusen alweer het net 

gevonden want Reinier Meijerink krult een vrije trap op het hoofd van Thomas Koobs die beheerst 

naar de hoek kopt, 3-0. 

  



 

Inmiddels heeft S.V. Nieuwleusen vers bloed in het veld gebracht met Jille Brinksma en Stijn 

Hoekstra die de verdediging van CSVC mooi zoet weten te houden. CSVC moet zich nog steeds 

beperken tot verdedigen en is de hele wedstrijd al niet bij machte om aanvallend serieus gevaarlijk te 

worden. S.V. Nieuwleusen komt zelden in de problemen en kan nu lekker vrijuit aanvallen. De backs 

blijven opkomen en krijgen hier ook alle ruimte voor. Het mooiste doelpunt van de dag komt op naam 

van Randy. Hij wordt vanaf links goed laag aangespeeld door Jille waarna Randy prachtig wegdraait 

van zijn tegenstander en de keeper kansloos laat met een strak schot laag links in de hoek. Met deze 4-

0 overwinning behoudt S.V. Nieuwleusen haar comfortabele voorsprong van 15 punten op ZZVV in 

de 3e klasse D en 15 wedstrijden op rij inmiddels gewonnen. Een prachtig clubrecord. 

De volgende wedstrijd van S.V. Nieuwleusen is op 7 mei 2022 in Ommen om 14:30 uur tegen FC 

Ommen op Sportpark Westbroek. 

 

 

 

  



 
 

 

S.V. Nieuwleusen wint ook op sportpark Westbroek van FC Ommen (door 

SVN) 
 

Zaterdag 7 mei troffen FC Ommen en S.V. Nieuwleusen elkaar binnen een maand voor de tweede 

keer. Na een 3-0 thuiswinst op paasmaandag 18 april pakte S.V. Nieuwleusen ook in Ommen de winst 

met 0-2. Randy Vink was met twee doelpunten het goudhaantje. 

De ploeg van trainer Jeroen Elzinga 

zette FC Ommen direct onder druk. FC 

Ommen speelde teruggetrokken en 

trainer Heskamp was blijkbaar nog 

onder de indruk van de tegenstander na 

de uitwedstrijd in Nieuwleusen. 

Routinier Tip, met zijn 38 jaar, werd 

opgeofferd om de 19 jarige Thomas 

Koobs de gehele wedstrijd te volgen. 

Nadat Saake Malestein uit een corner 

over kopte strandde in de 13e minuut 

een afstandsschot, vanaf 25 meter, van 

aanvoerder Reinier Meijerink op de lat. 

Spits Randy Vink was er als de kippen 

bij en kopte de 0-1 binnen. S.V. Nieuwleusen werd hierna wat slordig in de verdediging. FC Ommen 

spits Rik-Jan de Groot kwam na balverlies 1 op 1 met doelman Tim Hoogenkamp. Tim redde op een 

geweldige manier met zijn voet en hield de spits hiermee van zijn 100ste doelpunt af. In de 33ste 

minuut was het weer raak voor S.V. Nieuwleusen. Na een afgeslagen corner kwam de bal bij Tom 

Vasse. Tom gaf de bal door aan Thomas Koobs, die keurig voorzette. Randy Vink schoot de bal bij de 

1e paal achter de kansloze doelman Stefan Kortman. Na wat counterkansen van FC Ommen ging men 

de rust in met een 0-2 voorsprong voor S.V. Nieuwleusen. 

De tweede helft was achteraf gezien een formaliteit. S.V. Nieuwleusen hoefde niet meer zo nodig en 

FC Ommen kon niet beter. Al moet gezegd worden dat FC Ommen nog een keer gevaarlijk op de paal 

schoot. Ook S.V. Nieuwleusen kreeg nog enkele kleine kansjes.  



Na negentig minuten floot scheidsrechter Niels Mulder af en gingen de supporters van S.V. 

Nieuwleusen tevreden naar huis. Dit wel met een gevoel dat de wedstrijd een beetje uitging als een 

nachtkaars, maar de drie punten waren weer binnen. 

A.s. dinsdag 10 mei om 19.30 uur speelt S.V. Nieuwleusen in Balkbrug tegen VV Avereest. S.V. 

Nieuwleusen heeft nog 1 punt nodig voor het kampioenschap. FC Ommen zal via de nacompetitie 

moeten proberen promotie af te dwingen. 

 

 

Ommen kan Nieuwleusen opnieuw geen halt toeroepen (door FC Ommen)  

 
Ommen – De van nature opgewekte Yves Heskamp, was opvallend mopperig na de zaadpartij van zijn 

FC Ommen in en tegen Hoogeveen. De trainer van de Vechtdalclub nam zelfs de dodelijke term ‘door 

de ondergrens zakken’ in de mond. Het was inderdaad ‘soep zonder ballen’ op de belabberde kunstmat 

van de nummer drie van 3D. Impotent voetbal. 

‘Ballen in de broek’ zijn wel nodig om een openstaande rekening te vereffenen met de aanstaande 

kampioen Nieuwleusen. Het is niet de vraag of de ploeg van Jeroen Elzinga de titel pakt, maar de 

vraag is wanneer. Liever niet in Ommen. Ga dat feestje maar lekker ergens anders vieren. De 

hoofdprijs is voor Nieuwleusen, FC Ommen legde als eerste beslag op de drie openstaande 

startbewijzen voor de nacompetitie. 

In feite kun je stellen dat er op Westbroek niets anders op het spel stond dan de sportieve eer. Maar 

niet alleen in Ommen, overal in de voetbalwereld smaakt het biertje na afloop lekkerder met drie 

punten in de pocket. Bovendien, als je de aanstaande kampioen een loer kunt draaien, moet je dat niet 

nalaten. Een overwinning voor het gevoel? Om de napijn van het debacle in Hoogeveen te doven? 

Waarom niet? Die kansloze 3-0 in Nieuwleusen schrijnt nog steeds het fiere Ommer voetbalhart. Kom 

op boys, toon een derby-instelling. Laat je deze keer niet weer de gek aansteken door de buren. In de 

citruspers met die sinaasappels uit dat lintdorp!  

Helaas geen ‘black magic’ op Westbroek, maar ‘Oranje Boven’. 0-2 verklapte het scorebord na 

negentig minuten en een beetje. Een terechte zege voor oranje machine van Jeroen Elzinga. Niets op af 

te dingen. Maar toch…, maar toch…, wat als Rik-Jan de Groot de 1-1 binnenschiet na de 

openingstreffer van de gasten uit het sliertdorp. En die 0-1 van ‘goudvinkie’, officieel Randy Vink. 

Buitenspel toch? Twijfelgevalletje? Op z’n minst! Een kogel van Reinier Meijerink ketst via de lat 

terug het speelveld in en natuurlijk uitgerekend voor de ‘5 voor 1-voeten’ van Vink. Staat altijd op de 

goede plaats dat dekselse jonk. Kun je niet leren, dat is instinct en slechts weinigen gegeven. Boem, en 

weer heeft de koningsschutter van 3D er een streepje bij op zijn toch al indrukwekkende conduitestaat. 

Maar enkele zelfverklaarde kenners zagen buitenspel. Zo niet lijnrechter Hermen Schuttert. Die hield 

de vlag omlaag. Gedwee ondergaan de elf Ommenaren het noodlot. Weinig protest als arbiter Niels 

Mulder naar de middenstip wijst. Goedkope goal, wel verdiend. Er was in het eerste kwartier maar een 

ploeg die voetbalde, de andere liep er achteraan en was het ronde kreng na een, twee schijven balbezit 

alweer kwijt.  

Pas tegen het eind van het eerste halve uur meldt de thuisclub zich voor de goal van Tim 

Hoogenkamp. Na een zeldzaam slippertje van het granieten duo Malestein en Bollemaat mag Rik-Jan 

de Groot alleen op de goalie van Nieuwleusen af. Dat is kassa. Een buitenkansje die de lepe vos zich 

niet laat ontnemen. Of toch? Vertwijfeling langs de lijn. De Groot toont zich ook maar een mens en 

produceert een slap rollertje, waar Hoogenkamp niet van verblikt of verbloost. 

Geen 1-1, maar even later wel 0-2. Thomas Koobs kruipt in de rol van voorbereider en wie anders dan 

Vink is de beul.  

Na de onderbreking is de partij meer in evenwicht. Nieuwleusen, is naar mening van de in grote getale 

meegereisde fans, niet in topvorm en Maarten Bel brengt de oranje afweer in verlegenheid. Het 

aluminium redt de brigade van Elzinga. Ondanks dat het niet top is bij de kampioen in spé is het 

voldoende om FC Ommen in bedwang te houden. Routinier De Groot zit ‘kort aan de teugel’, maar is 

de enige die zo nu en dan een losse flodder richting vijandelijk doel afvuurt. 

Opnieuw kansloos er af. Het is met de beste bedoeling, maar de tegen de toko van kampioenskliek uit 

Nieuwleusen is geen kruid gewassen. Winnen van Nieuwleusen? Het is en blijft fictie.     

 



 
 

S.V. Nieuwleusen zet kroon op schitterend seizoen (door SVN) 

 
Een prachtige sfeer voltrok zich dinsdagavond 10 mei 

2022 op sportpark De Balk in Balkbrug. Met de bus, 

auto of op de fiets, Nieuwleusen liep leeg om in 

Balkbrug bij de kampioenswedstrijd te zijn. VV 

Avereest werd met 1-3 verslagen en dus kampioen in de 

derde klasse D Noord. 

Na een prachtige opkomst met vuurwerk, oranje 

rookbommen en tromgeroffel, lieten S.V. Nieuwleusen 

zien waarom het vandaag kampioen kon worden. Geen 

verrassingen in de opstelling, er moest wel rekening 

gehouden worden met het lange en droge gras. 

Aan het begin van de wedstrijd is het nog een beetje 

aftasten maar S.V. Nieuwleusen laat wel zien dat het meer wil dan alleen het benodigde ene punt. Na 

een minuut of tien komt de wedstrijd een beetje los en ontstaan er wat kansjes. Vanuit de scrimmage 

in het strafschopgebied van VV Avereest wordt het doel drie keer gezocht maar alle keren zit er een 

been tussen van een fanatieke verdediger. Grote kansen zijn er nog niet. Reinier Meijerink weet Randy 

Vink vrij te spelen maar weer zit er een verdedigend been tussen. Halverwege de eerste helft is het Bas 

Evenboer die met een schouderworp gevloerd wordt in het strafschopgebied maar scheidsrechter 

Yankeng Dassi wuift een penalty weg. In de 29e minuut komt dan toch de bevrijdende goal wanneer 

Saake Malestein de corner van Thomas Koobs perfect doorkopt en Randy Vink binnen kan koppen. 
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Het laatste gevaar in de eerste helft komt van de uitstekend spelende Reinier. Hij speelt knap zijn man 

uit op rand zestien maar weer is het een verdediger van VV Avereest die goed wegkomt na een 

duidelijke overtreding in het strafschopgebied. De scheidsrechter wil er wederom niet aan. 

De tweede helft is nog maar net begonnen of Bas kan een te korte terugspeelbal onderscheppen maar 

komt net te kort om echt gevaarlijk te worden. S.V. Nieuwleusen lijkt daarna iets in te zakken 

waardoor Avereest wat meer aan voetballen toekomt. In de 55e minuut is het Nick Oosterveen die de 

spanning weer terugbrengt in de wedstrijd. Hij neemt een goede voorzet vanaf rechts van Jurgen 

Visscher goed aan en schiet beheerst in het dak van het doel, 1-1. Twee minuten later is het echter S.V. 

Nieuwleusen dat weer op voorsprong komt. Thomas legt de bal vanaf rechts prachtig op het hoofd van 

Roy Bollemaat die keihard via onderkant lat binnenkopt, 1-2. Even wordt het publiek stil als de 

grensrechter met zijn vlag omhoog blijft staan maar de scheidsrechter keurt de goal toch goed. Vanaf 

dat moment gaat VV Avereest wat meer ruimte weggeven en na het inbrengen van de snelle Jille 

Brinksma voor de moegestreden Randy Vink, blijft S.V. Nieuwleusen gevaarlijk in de omschakeling. 

De bij vlagen ongrijpbare Thomas Koobs gooit er nog paar heerlijke acties uit maar weet steeds net 

niet een medespeler te bereiken. Tien minuten voor tijd is het, de prima ingevallen, Jille die op rechts 

zijn tegenstander te snel af is en goed naar binnen trekt. Met een vlammend schot met links treft hij 

helaas vol de paal. Jille staat echter wel aan de basis van de 1-3. In de 88e minuut draait hij prachtig 

weg bij zijn tegenstander en legt de bal panklaar neer voor Stijn Hoekstra die vrij voor de keeper niet 

twijfelt en binnen schiet. Gefeliciteerd mannen, het kampioenschap is binnen en dik verdiend! 

A.s. zaterdag 14 mei speelt S.V. Nieuwleusen thuis tegen FC Klazienaveen. Daarna volgt de rondrit 

met een cabriobus en ’s avonds het kampioensfeest. 

 

 

 

  



 

VV Avereest verliest van terechte kampioen SV Nieuwleusen (door VV 

Avereest) 
 

Op een vol sportpark de Balk en onder prima weersomstandigheden verloor Avereest na een 0-1 

ruststand met 1-3 van buurman SV Nieuwleusen. Nieuwleusen werd daarmee de terechte kampioen na 

een prima seizoen. Bij deze onze hartelijke felicitaties en heel veel succes in de 2e klasse. 

Het was al vroeg een drukte van belang op Sportpark de Balk. Buurman SV Nieuwleusen kwam op 

bezoek. De uitgangspunten waren duidelijk: bij een gelijkspel of winst mocht Nieuwleusen de 

kampioenschaal in ontvangst nemen. De supporters wisten in grote getale de weg te vinden naar het 

sportpark. SV Nieuwleusen draait een uitstekend seizoen. Van de, tot vanavond, gespeelde wedstrijden 

werden er 20 gewonnen en slechts 1 keer verloren. Doelsaldo: 71 voor en 8 tegen. Indrukwekkende 

cijfers. 

VV Avereest had zich goed voorbereid op de komst van de oranje-zwart invasie. Vele vrijwilligers 

zorgden er voor dat alles prima verliep. Waar zou een vereniging zijn zonder deze mensen die 

belangeloos hun tijd en energie geven aan hun club. Een welgemeend: BEDANKT voor al deze 

mensen. 

De opkomst, onder leiding van scheidsrechter Yankeng Dassi, was prachtig. Met knallend vuurwerk, 

tromgeroffel en veel oranjerookbommen betraden de beide teams het veld. 

Trainer Stef Lamberink kon beschikken, afgezien van de langduriger afwezigen, over een fitte selectie. 

De tricolores waren niet op voorhand van plan om mee te werken aan het feestje van onze vrienden uit 

Nieuwleusen. En je weet het natuurlijk nooit. Ook een goede ploeg kan een slechte dag hebben en 

Avereest kon vrijuit voetballen. 

  



De oranje-zwarten uit Nieuwleusen hadden mogelijk wat last van de zenuwen want het begin was van 

beide kanten wat rommelig. Nieuwleusen had meer balbezit en liet ook bij vlagen zien over prima 

voetballers te beschikken en dat op alle posities. Bij Avereest kwam een aantal bepalende spelers niet 

echt in hun spel en daardoor werd er soms onnodig balverlies geleden. 

Na ruim een kwartier nam Nieuwleusen steeds meer het initiatief en de druk op het doel van doelman 

Zwijns werd opgevoerd. Een aantal pogingen van de voorwaartsen werden door de verdedigers van 

Avereest geneutraliseerd. Er werd met volle inzet gestreden en geknokt voor iedere meter. De huid 

werd zo duur mogelijk verkocht. Onder aanvoering van de uitstekend spelende aanvoerder Reinier 

Meijerink bleef 

Nieuwleusen goed 

combinerend de aanval 

zoeken, In de 28e minuut 

werd een goed 

ingestudeerde hoekschop 

tot doelpunt 

gepromoveerd door 

topscorer Randy Vink: 

0-1. 

Nieuwleusen bleef de 

bovenliggende partij. De 

Louwdijk-Rooth 

formatie kwam een 

aantal keren dreigend voor het doel van Tim Hogenkamp zonder dat dit echte kansen opleverde. 

In de 2e helft kwam Avereest beter uit de startblokken. Tactisch was er iets gewijzigd en Nieuwleusen 

kwam in de eerste fase minder aan haar voetballende oplossingen toe. In de 55e minuut passeerde 

Jurgen Visscher een aantal tegenstanders en gaf een prima voorzet. De actieve en attente Nick 

Oosterveen controleerde de voorzet en liet doelman Hogenkamp kansloos: 1-1. Een opsteker van 

jewelste! Scoren tegen een bijna onneembare vesting is een prestatie op zich. 

Mocht Avereest de gedachte hebben dat er een stunt mogelijk was, dan werd deze door de formatie 

van trainer Jeroen Elzinga direct teniet gedaan. In de 57e minuut gaf de technisch prachtige voetballer 

Thomas Koobs een perfecte voorzet en Roy Bollemaat kopte prachtig binnen: 1-2. 

 

Het moet en mag gezegd worden, Avereest bleef strijden voor een beter resultaat. Men bleef de aanval 

zoeken, maar met snelle en technisch goede aanvallers bij Nieuwleusen is dat wel een risico. Zonder 

ook maar een van de spelers tekort te willen doen; het duo Rene Koster/Sander Hoeve speelde een 

prima wedstrijd in de verdediging van de tricolores en zij wisten verschillende aanvallen in de kiem te 

smoren. 

In de 88e minuut gaf invaller Jille 

Brinksma de bal op een 

presenteerblaadje aan mede-

invaller Stijn Hoekstra en hij 

rondde beheerst af: 1-3. Hiermee 

was de wedstrijd gespeeld en kon 

gewacht worden op het laatste 

fluitsignaal. Dit volgde al vrij snel 

en werd het veld bestormd door 

alles wat SV Nieuwleusen een 

warm hart toedraagt. Een terechte overwinning en een terechte kampioen. 

Het was nog lang gezellig en druk op het sportpark de Balk. SV Nieuwleusen vertrok enige tijd later 

weer naar haar eigen clubhuis waar het vast nog lang (positief) onrustig is geweest. 

VV Avereest kan terug zien op een wedstrijd waarin ze alles heeft gegeven. Zaterdag 14 mei staat de 

volgende wedstrijd op de agenda en dan zal om 13.30 uur (LET OP: half twee!) worden afgetrapt op 

Sportpark de Tussenboerslanden in Nijeveen. SVN’69 is dan de tegenstander.  
 

 



 

 

  



Nieuwleusen zet met kampioenschap de kroon op zeldzaam seizoen: ‘Dit 

maak je niet vaak mee, nee’ (door de Stentor) 
 

Nieuwleusen grijpt op het veld van Avereest de titel in de noordelijke derde klasse D (1-3). Dat moet 

het begin zijn van meer moois.  

Het ene kampioenschap is het andere niet. Nieuwleusen verdient de hoofdprijs op een manier zoals dat 

maar zelden voorkomt, met 21 overwinningen in 22 wedstrijden. Het unieke karakter van die prestatie 

is ook wel ingedaald, stelt trainer Jeroen Elzinga. ,,In dit kalenderjaar hadden we twaalf duels 

gewonnen, doelcijfers 44-1. Dat maak je niet vaak mee, nee.’’ Daarom is die titel er nu al, terwijl er 

nog vier wedstrijden te spelen zijn. 

Onalledaags is ook dat Nieuwleusen met Elzinga een kind van de club als trainer heeft. Hij speelde 

lang in het oranje shirt, werkte er jaren als jeugdtrainer en stroomde door toen David Leeuw drie jaar 

geleden vertrok. Elzinga ziet het als een voordeel, met vrijwel alle selectiespelers heeft hij in de jeugd 

al gewerkt.  

Jeugdig 

De jeugdigheid is ook een kenmerk van het eerste team. De laatste maanden is er veel aandacht 

geweest voor Randy Vink (19), de aanvaller die al meer dan twintig doelpunten heeft gemaakt. Maar 

Elzinga noemt in een adem ook Thomas Koobs en Niels Koets, tieners die wekelijks in de basis staan. 

,,En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik denk dat elf spelers uit de selectie 21 jaar of jonger zijn. Het 

zijn jongens uit dezelfde generatie, vrienden van elkaar. Jongens die goed kunnen voetballen, maar 

ook veel voor elkaar over hebben.’’ 

Daar kan Nieuwleusen dus nog jaren mee vooruit. Elzinga weet dat de routiniers Gerrit Zekveld (34) 

en Mark de Weerd (33) in de zomer stoppen. Maar het O19-team speelt in de vierde divisie, de 

opvolgers staan te trappelen. 

,,De opleiding is al jaren op orde, er zit enorm veel potentie in. De andere jongens blijven, ze willen 

met Nieuwleusen naar de tweede klasse. Er is vast wel eens geïnformeerd naar sommige spelers, maar 

ik denk dat ze beter een stap omhoog kunnen zetten als ze wat ouder zijn en meer ervaring hebben. 

Met Nieuwleusen naar de eerste klasse? 

Dat is wat veel gevraagd, lijkt mij. De 

stap naar de tweede klasse is al groot.’’ 

Thuiswedstrijd 

In de lange reeks successen - 

Nieuwleusen verloor alleen in oktober 

van Hoogeveen (2-1) - is de wedstrijd 

bij Avereest vooral spannend omdat het 

een derby en de kampioenswedstrijd 

betreft. Het mag op papier een 

uitwedstrijd zijn, in de praktijk speelt 

Nieuwleusen vooral voor eigen volk, het 

wemelt van de zwarte jasjes met oranje 

opdruk. Er zal een man of 500 langs de lijn staan, zeker driekwart komt voor de gasten. 

Groots is de partij niet en dat is wel logisch gezien de belangen en het grasveld, dat - voorzichtig 

gesteld - een paar dagen niet is gemaaid. De last valt Nieuwleusen pas na een half uur een beetje van 

de schouders als Vink na een doorgekopte corner scoort. Nick Oosterveen heeft namens de thuisclub 

een antwoord paraat, maar daarna zorgt Roy Bollemaat aan de overkant vrijwel meteen weer voor rust, 

en 1-2. 

Pas na de treffer van Stijn Hoekstra in de voorlaatste minuut kunnen de remmen los, rennen de 

wisselspelers het veld op en bestormt de jeugd het terrein. 

Het feest wordt later op de avond 9,5 kilometer verderop voortgezet, op Het Klaverblad. Voor de 

zekerheid heeft Elzinga maar een vrije woensdag opgenomen. In de wetenschap dat je niet iedere dag 

kampioen wordt, en zeker niet op zo'n overtuigende manier. 
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Ook F.C. Klazienaveen aan de kampioenskar gebonden (door SVN) 

 
Onder stralende weersomstandigheden werd afgelopen zaterdag op sportpark ’t klaverblad het 

kampioenschap van S.V. Nieuwleusen gevierd. Het vele publiek en de uitgenodigde sponsors werden 

tijdens het vieren van het kampioenschap onderbroken door de competitiewedstrijd tegen F.C. 

Klazienaveen. 

Voordat de competitie begon werd F.C. Klazienaveen getipt (door hunzelf) als een serieuze 

kampioenskandidaat, mede omdat er van her en der spelers naar toe gingen. Geen woorden maar 

daden zullen we maar zeggen want ook F.C. Klazienaveen werd met een nederlaag naar huis gestuurd 

door de kampioensploeg uit Nieuwleusen. 

De eerste helft liet zien dat de uitploeg fysiek het duel niet schuwde en scheidsrechter Zander Pouls uit 

Dedemsvaart had zijn handen vol om de wedstrijd in goede banen te leidden, mede doordat trainer 

Patrick Beek het ook nodig vond om met woord en gebaar een duit in het zakje te doen. Maar gelukkig 

voor S.V. Nieuwleusen was het spits Randy Vink die in de 26e minuut de bal tegen de touwen joeg en 

het thuispubliek liet juichen. Opmerkelijk feit was nog dat assistent-scheidsrechter Ronny Klosse een 

spierblessure opliep maar zijn rol werd vlekkeloos ingevuld door allround verzorger Gerrit Krul. 

Direct na de rust kwam F.C. Klazienaveen verrassend uit de startblokken via Jesse Habing die de bal 

netjes in het doel tikte na een aanval via de linkerkant. Maar lang konden de mannen uit Klazienaveen 

niet genieten van de gelijkmaker doordat vier minuten later keeper Lennon Ebeltjes de vrije trap van 

Reinier Meijerink niet onder controle kon houden en Bas Evenboer er als de kippen bij was om S.V. 

Nieuwleusen weer op voorsprong te zetten. Tien minuten later was de strijd gestreden toen Randy 

Vink simpel de 3-1 binnen kon tikken na een aanval wederom via Reinier en Bas. In de stand kwam 

verder geen verandering ondanks een aantal frisse wissels die trainer Jeroen Elzinga wederom 

invoerde. 



Na de officiële uitreiking van de medailles, oorkonde en kampioenschaal door de heer Bé Veen 

namens de KNVB en voorzitter Erwin van Leussen aan aanvoerder Reinier Meijerink werd er tot in de 

late uurtjes heerlijk gefeest op sportpark t’ klaverblad. Zaterdag 21 mei wacht om 14.30 de 

uitwedstrijd tegen V.V. Hollandscheveld. Pupillen van de week waren deze week de talentvolle JO12-

1JM spelers Bas Velthuis en Owen Talen. 

 

 

  



FC Klazienaveen verliest bij Nieuwleusen (door FC Klazienaveen) 

 

Het is FC Klazienaveen niet gelukt om punten mee te nemen uit Nieuwleusen. Nieuwleusen won met 

3-1. En dat was een verdiende overwinning voor Nieuwleusen. Het was van beide kanten geen grootse 

wedstrijd maar Nieuwleusen wist elkaar wel beter te vinden. FC Klazienaveen hanteerde veelvuldig de 

lange bal die veelal een prooi was voor de Nieuwleuser verdediging. En eigenlijk deed FC 

Klazienaveen zich zelf de das om. Het leed balverlies bij het uitverdedigen vlak voor de eigen 16 

meter. Nieuwleusen profiteerde door de 1-0 te maken. Vlak na rust maakte Jesse Habing fraai de 

gelijkmaker maar werd de hoop op een resultaat gelijk de kop in gedrukt toen Nieuwleusen direct 

daarop al de 2-1 kon maken. Ook hier zag FC Klazienaveen er verdedigend niet goed uit. Nieuwleusen 

maakt in de rest van de wedstrijd nog de 3-1 en FC Klazienaveen was niet meer in staat daar nog iets 

tegen in te brengen. Na de wedstrijd werd Nieuwleusen gehuldigd voor het meer dan verdiende 

kampioenschap. Voor FC Klazienaveen resteert de laatste drie wedstrijden te winnen en te hopen op 

puntverlies van de concurrentie om alsnog een prijs te kunnen pakken. Zaterdag wacht de 

thuiswedstrijd tegen Ommen. 

 

S.V. Nieuwleusen 1 is kampioen! 
Om dit prachtige resultaat nooit meer te vergeten, hebben wij 

de kampioensfoto af laten drukken. Voor iedereen van de club 

is er een poster beschikbaar. Ze liggen zaterdag klaar in het 

clubhuis. Leiders, willen jullie deze uitdelen in jouw team? 

 

Met vriendelijke groet, 

André en Wilko 

Zieleman 



Bedankt! Het was onvergetelijk. 
o  

Club, bestuur, vrijwilligers en supporters, bedankt voor 

het onvergetelijke kampioensfeest! 

Het is, onmiskenbaar, een prachtig seizoen.  We zijn 

dankbaar voor de massale steun van onze trouwe 

supporters die we wekelijks ervaren. En niet te vergeten 

alle vrijwilligers, die samen veel mogelijk maken voor 

onze mooie club. Met deze week als absoluut 

hoogtepunt.  

We hebben enorm genoten van de sfeer, de support en 

alle festiviteiten rondom de kampioenswedstrijd op 

dinsdagavond, en deel 2 van het feest en de huldiging 

op de zaterdag.  

Het was geweldig om het kampioenschap zo intens met 

de gehele club, en iedereen die S.V. Nieuwleusen een 

warm hart toedraagt, te vieren. Het is oprecht een 

kampioenschap van- en voor de hele club.  

Op naar de 2e klasse!  
 

Spelers en staf, 

S.V. Nieuwleusen 1 

 

 

  



 

 

Ook Hollandscheveld prooi voor hongerig S.V. Nieuwleusen (door SVN) 

 
Zaterdagmiddag 21 mei moest S.V. Nieuwleusen het opnemen tegen V.V. Hollandscheveld dat nog 

niet zeker was van lijfsbehoud. Wie dacht dat S.V. Nieuwleusen het rustig aan zou doen na het 

behaalde kampioenschap kwam bedrogen uit. 

Vanaf de eerste minuut werd met veel druk en met snel en goed combinatievoetbal gespeeld. Een 

doelpunt kon dan ook niet uitblijven. In de 12e minuut een fantastische actie van Thomas Koobs. Hij 

krult de bal met links in de verre hoek en via de binnenkant van de paal is het 0-1. S.V. Nieuwleusen 

blijft kansen creëren en in de 25e minuut laat de uitstekend fluitende scheidsrechter Venekamp terecht 

doorspelen na het vlagsignaal van de grensrechter en schiet Ruben Brinkman met een geplaatst schot 

met zijn linker raak, 0-2. In de 43e minuut geeft Stijn Hoekstra de bal mooi mee aan Randy Vink, die 

de bal beheerst onder de keeper doorschuift en de 0-3 ruststand op het scorebord zet. 

Vlak na rust is het Stijn Hoekstra die op randje van buitenspel de bal teruglegt op Bas Evenboer die 

strak met zijn linker inschiet, 0-4. Daarna volgen 3 wissels met een hoofdrol voor de ingevallen Gerrit 

Zekveld, die fraai wegdraait en de bal met zijn linker in de kruising knalt 0-5. Twee minuten later is 

het opnieuw Gerrit Zekveld die na aangeven van Kris Tinholt voor de mooiste treffer van de middag 

zorgt. Van een meter of 25 afstand van het doel, aait hij de bal over de keeper heen. Wat een goal! 0-6. 

Een kwartier voor tijd redt Thom Koopman de eer en volleyt de 1-6 binnen. Weer een zege voor het 

kampioensteam, de 19e overwinning op rij. 

 

Zaterdag 28 mei speelt S.V. Nieuwleusen, de laatste thuiswedstrijd van het seizoen thuis, tegen BSVV 

uit Bovensmilde. De wedstrijd op het Klaverblad begint om 14.30 uur. 



Hollandscheveld-S.V. Nieuwleusen (door VV Hollandscheveld) 

 
Zaterdag jl.. ontving Hollandscheveld het ‘andere oranje’ op hun sportcomplex. Sv Nieuwleusen was 

al lang en breed kampioen in de 3e klasse D, maar bleek deze middag hun sportieve plicht zoals 

verwacht te doen. Waar het bovenin de 3e klasse beslist is zal het onderin tot de laatste ronde 

spannend blijven gezien de uitslagen van afgelopen zaterdag. Wederom waarde het blessurespook 

rond bij de thuisploeg en dus trad men de kampioen tegemoet met twee A-junioren in de basis. Vanaf 

de eerste minuut was het bij alle toeschouwers duidelijk dat Nieuwleusen de wedstrijd naar zich toe 

wilde trekken, maar het moet gezegd worden, Hollandscheveld bleef voetballen en weigerde de lange 

bal te hanteren om onder de druk van de kampioen uit te komen. Waar Hollandscheveld kon zocht 

men de aanval en probeerde men voetballende oplossingen te zoeken. Dit moet de staf en supporters 

van ’t Oekie toch het nodige vertrouwen geven voor de twee en halve wedstrijd die nog in het 

verschiet liggen. Dat het uiteindelijk 1-6 werd zegt veel over de klasse van de kampioen, maar net 

zoveel over de werkethos en strijdlust van de thuisploeg die weigerde zich vrijwillig naar de 

slachtbank te laten leiden. Met een ruststand van 0-3 was er niemand die nog een kans zag voor 

Hollandscheveld op de drie punten, maar dat men na rust bleef aanvallen waar men kon op sympathie 

rekenen van alle aanwezigen. Met twee beauty’s van treffers van de ingevallen Zekveld voor 

Nieuwleusen en aanvoerder Koopman van Hollandscheveld viel er genoeg te genieten. Grote sta in de 

weg deze middag was keeper Vos die grote kansen van Nieuwleusen om zeep wist te helpen. Nu is het 

zaak om tegen Hoogeveen, CSVC en SVN een resultaat te halen om ook volgend seizoen actief te zijn 

in de 3e klasse. 

 

 

  



 

 

S.V. Nieuwleusen blijft hongerig (door SVN) 
 

Zaterdag 28 mei was de laatste 

thuiswedstrijd van S.V. Nieuwleusen 

van het memorabele seizoen 2021-

2022. Ook zaterdag was het team niet 

van plan om cadeautjes weg te geven, 

waar de gasten uit Bovensmilde 

ongetwijfeld een klein beetje op 

hoopten omdat ze de broodnodige 

punten tegen degradatie nog wel 

konden gebruiken. Bij S.V. 

Nieuwleusen ontbrak aanvoerder 

Reinier Meijerink wegens een 

schorsing en linksback Leon de Raad 

wegens een weekend weg. 

De eerste kans was al na twee 

minuten toen Randy Vink perfect door Thomas Koobs werd bediend maar keeper Melvin van den 

Broek van B.S.V.V. was een te grote sta in de weg. Na deze eerste redding groeide hij in de wedstrijd 

en werd hij de absolute uitblinker van zijn ploeg. Met tal van reddingen na pogingen van Randy, 

Thomas en Mark hield hij zijn ploeg op de been. Ook wilde hij na 28 minuten niet capituleren voor 

een strafschop van Niels Koets. Het enige wapenfeit van B.S.V.V. ontstond na een kleine 

onachtzaamheid in de Nieuwleusener verdediging. Jordy de Groot dacht alleen op keeper Tim 

Hoogenkamp af te gaan maar Saake Malestein en Roy Bollemaat konden dit eendrachtig voorkomen 

ten koste van een kleine overtreding. Waar B.S.V.V. hoopte op een rode kaart liet scheidsrechter 

Jansen het bij een vrije trap op de rand van de zestien. De vrije trap smoorde vervolgens in de muur. 

 

  



De tweede helft begon met een knap schot vanaf links van de ingevallen Niek Bollemaat, maar Melvin 

van den Broek wilde nog van geen opgeven weten. Helaas voor S.V. Nieuwleusen moest hierna Stijn 

Hoekstra met een blessure het veld verlaten. Na een wat rommelige fase, mede door de hoofd 

blessures van Niels Koets en tegenstrever Jordy de Groot, was het in de 65e minuut tijd om afscheid te 

nemen van Mark de Weerd en Gerrit Zekveld in Nieuwleusen 1. Ze werden vervangen door Ruben 

Brinkman en JO19 speler Melle Vrieling. Dat de kweekvijver bij S.V. Nieuwleusen nog niet leeg is 

bewees Melle door zich moeiteloos aan te passen.  

De zaken werden, aangemoedigd door trainer Jeroen Elzinga, weer energiek opgepakt en dat leverde 

in de 70e minuut een prachtig doelpunt op van Tom Vasse. Zijn geplaatste schot was zelfs keeper 

Melvin te machtig. Toen in de 85e minuut Randy, op aangeven van Melle, de trekker overhaalde voor 

zijn 27e competitiedoelpunt was het definitief gebeurd voor de gasten uit Bovensmilde. 

Het slot akkoord was uiteindelijk voor Ruben Brinkman die voor de 3-0 eindstand zorgde met een 

“gekraakt” schot. 

 

Zaterdag 3 juni om 14.30 uur gaat S.V. Nieuwleusen op bezoek bij DVC in Dedemsvaart die 

ongetwijfeld de kampioensploeg van dit seizoen graag een pootje wil lichten. Voorwaar een leuke 

affiche voor de laatste competitiewedstrijd van het seizoen. 

 

  



S.V. Nieuwleusen 1 neemt afscheid van Gerrit Zekveld en Mark de Weerd. 

Dit is het laatste seizoen voor Gerrit 

Zekveld en Mark de Weerd in het 

1e elftal van S.V. Nieuwleusen. Gerrit 

gaat het volgend seizoen bij zijn 

vrienden in een lager team van 

Olympia’28 voetballen en Mark de 

Weerd in het 9e elftal van S.V. 

Nieuwleusen. 

Zaterdag 28 mei in de laatste 

thuiswedstrijd van het seizoen, die met 

3-0 van BSVV  gewonnen werd, 

kregen de beide spelers in de 

65e minuut een publiekswissel. Tijdens het verlaten van het veld vormden medespelers en staf een 

erehaag en werd er door Ernst Bollemaat van de voetbaltechnische commissie kort stil gestaan bij hun 

voetbalcarrière. 

 

Gerrit Zekveld: 
Gerrit is 3 seizoenen geleden overgekomen van Olympia’28 en daarvoor kwam hij uit voor ASV 

Dronten. Hij heeft zich hier snel aangepast en voelde zich direct thuis bij S.V. Nieuwleusen. Helaas 

heeft Gerrit door de Coronamaatregelen de afgelopen 2 seizoenen weinig kunnen spelen in onze 

hoofdmacht.  

Des te mooier is het dat hij afscheid neemt met een fantastisch kampioenschap waarin hij een hele 

belangrijke rol heeft gespeeld als één van de ervaren spelers. Wij wensen Gerrit heel veel succes toe 

bij Olympia’28  en bedanken hem voor zijn geweldige inzet. We hopen hem nog eens weer te 

ontmoeten op ons sportpark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mark de Weerd: 
Mark stopt na maar liefst 14 seizoenen in de 1e selectie te hebben gespeeld. Hij speelde zaterdag zijn 

185e wedstrijd waarin hij in totaal 22 doelpunten scoorde. Zonder de Coronamaatregelen hadden dit er 

ongetwijfeld meer geweest. In 2018 is Mark gehuldigd met zijn 150e wedstrijd en met 185 wedstrijden 

komt Mark in de “all time list” precies tussen Hendrik Jan Huzen (179) en Herman v.d. Berg (189). 

Mark is door zijn tomeloze inzet in al die jaren een belangrijke speler geweest en met name de laatste 

jaren was hij één van de dragende spelers van het 1e elftal. Dit seizoen heeft hij wellicht wat minder in 

de basis gestaan, maar bij dit prachtige kampioenschap was hij als ervaren speler toch ook buiten het 

veld heel belangrijk binnen deze jonge selectie. Gelukkig blijft Mark bij S.V. Nieuwleusen voetballe 

en gaat hij volgend seizoen zijn geluk beproeven in het huidige 9e elftal.  

We willen Mark bedanken voor zijn geweldige inzet in al 

die jaren en we zien hem uiteraard volgend seizoen nog 

vaak genoeg terug op het sportpark het Klaverblad.  

 

 

  



S.V. Nieuwleusen JO11-1 kampioen Hoofdklasse 

Het seizoen begon stroef voor S.V. Nieuwleusen JO11-1, er werden maar 3 punten gehaald uit de 

eerste 5 wedstrijden. De wedstrijden werden verloren met grote uitslagen. 

Verder in het seizoen ging het steeds beter! Er werden meer punten gehaald, maar tegenstanders als 

Rohda Raalte, USV en De Zweef bleven een maatje te groot. 

De jongens kwamen fris en fruitig en de winterstop uit. In de 3e fase werden Rohda en De Zweef 

ontlopen en verloor het team slechts een keer van HHC. Dit resulteerde in de 1e plek! 

In de 4e fase, en tevens laatste competitie die uit 8 teams bestond, werd er weer tegen de sterkere 

teams als Rohda, HHC en De Zweef gespeeld. 

Nieuwleusen begon met een 6-5 overwinning op DETO JO11-1 die tot stand kwam in de laatste 

minuten. Hierop volgde een overtuigende 6-1 overwinning op Hellendoorn. De 3e wedstrijd ging 

Nieuwleusen op bezoek bij Rohda Raalte. De vorige bezoeken in Raalte eindigden in een 9-3 en 7-2 

verlies en van mooi voetbal moest het niet komen die dag, door super hard werken werd voor het eerst 

gewonnen van Raalte met 4-5! Deze mooie uitslag laat zien dat er een flinke progressie door het team 

is gemaakt. Aansluitend hierop werd er met 3-11 van HHC en 4-2 van Dedemsvaart gewonnen. 

Zaterdag 21 mei stond de kampioenswedstrijd op het programma, De Zweef JO11-1 – S.V. 

Nieuwleusen JO11-1. Bij winst van Nieuwleusen was het team niet meer in te halen. 

De eerste 5 minuten waren voor De Zweef, dat meteen met 2-0 voor kwam. Gelukkig lieten de jongens 

de kopjes niet hangen en wisten ze terug te knokken tot 4-4. De comeback van deze leuke en 

spannende wedstrijd werd uiteindelijk gecompleteerd door met 4-6 te winnen. 

Bij terugkomst op 't Klaverblad werden de jongens opgewacht door de feestende ouders en werd er 

afsluitend gesmuld van de patat in het clubhuis. 

De jongens van JO11-1 hebben dit seizoen veel progressie gemaakt wat zich heeft vertaald in klinklare 

resultaten in deze Hoofdklasse. Ze mogen zichzelf daardoor terecht kronen tot ongeslagen kampioen! 

Zaterdag 28 mei zijn de jongens op ‘t Klaverblad gehuldigd met de kampioensmedailles. 

Dit succesvolle seizoen wordt later deze maand nog in stijl afgesloten met een leuke activiteit en een 

BBQ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto: 

Bovenste rij :Tom Huizingh (leider), Roy Bollemaat (Trainer/coach), Lennard de Weerd 

(trainer/coach) 

Middelste rij: Kyan Hoeve, Jayden ter Bruggen, Mart Bijker, Gijsbert Brinkman 

Onderste rij : Swen Visscher, Stijn Schuurman, Robin Schuurman, Floris Tinholt 

Op de foto ontbreekt speler Jippe Bonsink 



 

S.V. Nieuwleusen sluit seizoen in stijl af (door SVN) 
 

Zaterdag 4 juni speelde S.V. Nieuwleusen haar 

laatste wedstrijd van het seizoen uit tegen DVC 

Dedemsvaart. Met een 0-2 overwinning werd het 

seizoen in stijl afgesloten. 

S.V. Nieuwleusen ging door waar het de laatste 

weken gebleven was, veel balbezit en goed 

combinatie voetbal. In de 9e minuut kopt Roy 

Bollemaat net over. Niet veel later volgt een 

mooie aanval via Thomas Koobs en Reinier 

Meijerink die Randy Vink in stelling brengen, 

maar hij stuit op doelman Koes. Na een half uur 

krijgt Bas Evenboer een kans, maar de keeper redt opnieuw. Met een 0-0 ruststand wordt de 

kleedkamer opgezocht, veel kansen, maar nog geen doelpunten. 

Tien minuten na rust wordt Randy Vink over de knie geworpen van een tegenstander, penalty! Reinier 

Meijerink gaat achter de bal staan en schuift de bal in de hoek die keeper Koes ook kiest. In de aanval 

hierna krijgt DVC een grote kans, maar Tim Hoogenkamp laat zien waarom hij de minst gepasseerde 

keeper van het zaterdagvoetbal is. Hij redt fantastisch na een van richting veranderd schot. Na drie 

verse wissels zet S.V. Nieuwleusen opnieuw aan en is het in de 65e minuut een fantastische actie van 

Thomas Koobs. Hij stuurt 3 man het bos in en legt de bal op een presenteerblad voor Randy Vink, die 

de bal makkelijk binnen kan prikken, 0-1. Tieme Brinksma komt erin voor Tom Vasse en maakt direct 

een goede actie, maar Randy Vink raakt de bal niet lekker. In de 69e minuut is het een super goal van 

Reinier Meijerink. Hij ziet op de middenlijn de keeper ver voor zijn doel staan en aarzelt niet. Vanaf 

de middenlijn schiet hij de bal over keeper Koes en tekent op fraaie wijze voor de 0-2. Dit is tevens de 

eindstand. 

  



 

 

Het kampioenschap is binnen en dat moet gevierd worden 

  



 

En het feest ging nog lang door die dinsdagavond 



 

Na de huldiging op zaterdag in de cabrio door het dorp  



 

Ja Klaas, wat is nu de mooiste foto? 

  



S.V. Nieuwleusen is de ploeg die uit hele zaterdagvoetbal van Nederland de meeste punten heeft 

behaald met de minst gepasseerde defensie. Van de 26 wedstrijden werden er 25 gewonnen en slechts 

1 verloren. Maar liefst 88 keer werd er gescoord en slechts 11 doelpunten tegen. Wat een fantastisch 

seizoen voor dit kampioensteam: 2e klasse here we come! 

 

 

 

 

  



 

 

  



S.V. Nieuwleusen winnaar Rabobank-actie en ontvangt € 20.000,00. 

S.V. Nieuwleusen is tot winnaar uitgeroepen van 

de Rabobank-actie “verduurzamen 

maatschappelijke gebouwen.”  Van de negen 

ingediende plannen kreeg S.V. Nieuwleusen van 

de Rabobankleden de meeste stemmen voor het 

plan om de oude accommodatie te verduurzamen. 

Dit betekent dat wij van de Rabobank een bijdrage 

krijgen van maar liefst  € 20.000,00  voor de 

aanschaf van zonnepanelen. 

Wat is het plan? 

De sportaccommodatie verbruikt veel energie en 

de energierekening is een stevige kostenpost. Wij 

hebben het doel om de gehele sportaccommodatie 

te verduurzamen. Hierdoor blijft er meer geld over 

voor de sport en komt er minder CO2 in de lucht. In 2019 hebben wij een nieuw clubhuis annex 

tribune langs het hoofdveld in gebruik genomen. Hier hebben zo’n 150 vrijwilligers aan gewerkt en de 

bouwmaterialen zijn geleverd door sponsoren. Duurzaamheid was een belangrijk uitgangspunt bij de 

bouw, het gebouw is volledig energieneutraal. Er is geen gasaansluiting aangelegd en er is een 

luchtwarmtepomp met vloerverwarming geïnstalleerd. 

Naast het nieuwe clubhuis willen wij ook de kleedkamers, vergaderruimtes en ontvangstruimte 

verduurzamen. Ook hier willen wij een luchtwarmtepompen installeren voor de verwarming van alle 

ruimtes en het douchewater. De benodigde elektriciteit voor de installaties willen wij opwekken door 

middel van zonnepanelen. 

 

 

S.V. Nieuwleusen 1 sluit seizoen af in Eibergen 

o  

Vorig weekend heeft ons vlaggenschip het seizoen 2021-2022 

afgesloten tijdens het jaarlijkse weekend weg. In Eibergen was er 

volop ruimte voor ontspanning, plezier en het afscheid van spelers. 

Al met al een geweldige afsluiter, van een geweldig seizoen!  

In de middag van vrijdag 8 juli vertrokken de manschappen 

richting landgoed de Greune Weide in Eibergen. Tegen de tijd dat 

de voltallige selectie zich had gemeld en gesetteld, was het al vlot 

tijd om het weekend weg af te trappen met een barbecue. In de 

avond hebben de heren zich uitstekend vermaakt bij het tentfeest in 

het naastgelegen Rietbergen.  

De zaterdagmiddag stond in het teken van ‘afscheid’. Daarbij 

werden mooie en dankbare woorden uitgewisseld tussen 

aanvoerder Reinier Meijerink en de afzwaaiende spelers Mark de 

Weerd en Lars Gruben. Beiden werden bedankt voor bewezen 

diensten en kregen volgens traditie de bijhorende karikatuur 

uitgereikt. Mark benadrukte in zijn dankwoord nog maar eens hoe 

uniek dit seizoen is geweest. Aansluitend bood teammanager Timo Muller iedereen van de selectie 

nog een mooi fotoboek aan namens de club, als aandenken aan het schitterende kampioensfeest.  

Eerder werd er al afscheid genomen van Gerrit Zekveld, omdat hij deze dag aan zich voorbij moest 

laten gaan in verband met zijn verhuizing.   

Later op de middag werd er nog een potje gebowld, waarna in de avond Enschede werd aangedaan.  

Al met al was het een gezellige afsluiter, van een schitterend seizoen. We bedanken de Club van 100 

voor hun (kampioens)bijdrage, waardoor dit weekend mede mogelijk was.  

De spelers en staf genieten nu van een korte zomerstop, waarna op dinsdag 9 augustus de 

voorbereiding op het nieuwe seizoen weer wordt hervat.  



  



 



 

Voorspelling Koning Toto is uitgekomen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Het geloof in deze fantastische groep is 

bevestigd en bezegeld met een overgetelijk kampioenschap. 

SV Nieuwleusen heeft historie geschreven dankzij de beste 

spelergroep en staf dat S.V. Nieuwleusen tot nu toe heeft gekend. 
Sponsors, toeschouwers, bestuur en alle leden van de SV Nieuwleusen 

ontzettend bedankt voor jullie steun in dit fantastische seizoen. 


