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Beste 
voetballiefhebbers 
uit Zuidwolde (e.o.) 
Voor u ligt de nieuwe jubileumgids van vv Zuidwolde; een 
vereniging die dit jaar haar 70e verjaardag viert en die wordt 
gekenmerkt door termen als nuchterheid, vrijzinnig en 
onafhankelijkheid. Een jubileumjaar waar we met z’n allen nu al 
heel trots op kunnen zijn; promotie van ons eerste team naar de 
zondag-tweede klasse Noord van de KNVB, het tweede elftal 
handhaafde zich in de eerste klasse, kampioenschappen van 
ons damesteam én van ons vijfde team! 

Maar er is binnen vv Zuidwolde veel meer om trots op te 
zijn. Zo hebben we onder de vlag van JVZ een goed lopende 
jeugdafdeling; al vroeg op de zaterdagochtend zien we hoe 
de allerjongsten, de kabouters met rode wangetjes bezig zijn, 
hiervan kunnen we met z’n allen genieten en hier wordt de basis 
gelegd voor de toekomst. Als club zijn we constant bezig met 
onze toekomst, hoe houden we een goede doorstroming, wat 
verwachten onze leden van ons? Op dit moment zijn we druk bezig 
om een nieuw clubgebouw te realiseren. Het oude gebouw is tot 
op de draad versleten, we zijn er al die jaren zuinig op geweest, 
maar nu is het moment daar en de verbouwing is inmiddels in volle gang. Door de hulp van onze vrijwilligers, de 
actieve rol van onze sponsorcommissie en een geweldige supportersvereniging hebben we de middelen en de 
mensen om dit allemaal te realiseren. 

Vv Zuidwolde is voor iedereen toegankelijk, onze vereniging moet een club zijn, waar iedereen zich zichtbaar thuis 
voelt, waarbij we de basisvoorwaarden scheppen voor een plezierige manier van de voetbalsport. Daarnaast kiezen 
we voor herkenbaarheid, spelers uit eigen jeugd en dorp. Het vertrouwen in onze mensen is groot, wetende dat 

we gezamenlijk sterk zijn. Jeugd krijgt alle ruimte, zo hebben 
afgelopen jaar drie junioren hun debuut gemaakt in de selectie. 
Onze nieuwe trainer Bas Bijen wil graag, net als zijn voorganger 
Jarrisch Keizer, de jeugd laten integreren en kans geven 
op speelminuten. Het tweede team zal met ingang van dit 
seizoen worden geleid door de 3 J’s, geen muzikaal trio, maar 
voetbaldieren (Jan, Jan en Jan). Echte clubmensen met een 
rood-zwart hart, zij zullen de jeugd begeleiden en proberen naar 
het hoogste te tillen. Vrouwenvoetbal groeit de laatste jaren 

heel erg in populariteit, enkele jaren geleden is vv Zuidwolde hiermee gestart, gezien de 
belangstelling gaan we dit mogelijk nog uitbreiden met een tweede vrouwenteam. 

Laat u verrassen en bezoek eens een wedstrijd op ons 
mooie sportpark met vernieuwd clubgebouw.

vv Zuidwolde is klaar voor de toekomst.  

Bert Kruit, Voorzitter vv Zuidwolde 

Op deze foto ontbreken Tjisse Noordhuis, 
Willem Jansen en Henk de Jonge

Amateurvoetbal sinds 2 september 1947 // PAGINA 3PAGINA 2  // 70 jaar VV Zuidwolde

vv Zuidwolde is 
voor iedereen 
toegankelijk

Bestuur vv Zuidwolde
Bert Kruit  Voorzitter  06-46114919   
Mariëtte Buning  Secretaris  0528-373434  info@vvzuidwolde.nl
Dennis Meester  Penningmeester  06-23551323  penningmeester@vvzuidwolde.nl
Willem Jansen  Kantinezaken  06-36394822   
Jan Remmelts  Materialenbeheer      
   en vicevoorzitter  06-25497718   
Sjaak Pronk  Voetbaltechnische zaken  06-83550795  sjaakpronk71@hotmail.com
Jaap Zoer  Wedstrijdsecretaris  06-20367472  
  0528-391445  jaap.zoer@ziggo.nl
Bert Brontsema  Sponsor- & PR-commissie  06-30662536   
Tjisse Noordhuis   Accommodatiezaken  06-51537488
Henk de Jonge  Supportersvereniging  0528-371614   
Jan Jabben  JVZ-jeugdzaken  0528-373014   

Kantinecommissie:
Willem Jansen, Lineke Jabben en Chantal Kleine. 

Sponsorcommissie:  
Gert Zinger, Jan Remmelts, Pascal Bunskoek, 
Hans van der Vegt en Mathijs Steenbergen. 

PR-commissie:
Bert Brontsema, Klaas Kuiper, 
Suzanne van Vliet en Mariëtte Buning

Technische commissie:  
Sjaak Pronk, Jan Jabben, Albert Dekker 
en Bonne Bekkema

Ereleden: 
Arend Ringenier, Jan Schoemaker, 
Henk Dekker en Jan Remmelts

Leden van Verdienste: 
Jan Schoemaker, Roelof Bruins, Lambert van Eijck, 
Wim Jansen, Rein Hoorn, Klaas Huls, Willem Jansen, 
Cor Wietsma, Jan Hut, Luit Terpstra en Geert Vrielink

Clubkleuren:
Rood met zwart manchet en kraag, zwarte broek 
en rode kousen met zwarte boord

Algemene gegevens:
Sportpark Woltingeslag  // Sportlaantje 4 // 7921 BT // Zuidwolde
tel 0528-372515 // www.vvzuidwolde.nl // info@vvzuidwolde.nl

Redactie:
Bert Brontsema, Klaas Kuiper, 
Suzanne van Vliet 
en Mariëtte Buning 

Fotografie:
Chantal Oosterga
en archief vv Zuidwolde

Member to memberkorting 

in ons jubileumjaar! 

Weet jij nog iemand die graag wil voetballen en lid wil worden van 

vv Zuidwolde? Iedereen die in het jubileumjaar 2017 een nieuw 

lid aanbrengt ontvangt € 25,- korting op de contributie (geldig t/m 

31 december 2017). Neem contact op via info@vvzuidwolde.nl

Spijkerbroek, lange 
haren. Gave Nikes,

trainingsjack...
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Zuidwolde 1 kende een merkwaardig seizoen 2016-2017. Tot en met de winterstop leek het een middelmatig en 
redelijk kleurloos seizoen te worden. Totdat op 26 maart 2017 Zuidwolde 1 een klinkende 8-2 overwinning behaalde 
op de historisch geduchte tegenstander Dwingeloo. De overwinningsroes eindigde pas na dertien onafgebroken 
zeges op een rij. In het roemrijke bestaan 
van de club een absoluut clubrecord vanaf 
2 september 1947. Een bijzonder seizoen 
met een onwaarschijnlijke apotheose 
op 5 juni 2017. Zuidwolde 1 wint in de 
nacompetitite de finale van ASVB en 
promoveert naar de 2e klasse.

Over het hoe en waarom van dit 
merkwaardige seizoen spraken wij met de huidige 1e elftalspelers: Stefan Liezen, Mathijs Steenbergen, Steven 
Berghuis en Leon Schoemaker. Mede aanleiding voor dit gesprek was het boven tafel komen van jeugdelftalfoto 
(D1) hieronder uit het seizoen 2002-2003. Het was het laatste jaar, dat Zuidwolde nog een eigen jeugdtak had. 
Het jaar waarin zij kampioen werden met de D’s tegen Vitesse ‘63 uit Koekange. 

Historie vv Zuidwolde 
De Voetbalvereniging Zuidwolde is officieel de oudste voetbalvereniging in het dorp Zuidwolde. Zij werd opgericht 
op 2 september 1947 en bestaat derhalve in het jaar 2017 exact 70 jaar. De clubkleuren zijn: rood-zwart. De vv 
Zuidwolde heeft van oudsher en ook nu met nadruk altijd ingezet op jeugd uit eigen dorp. 

Exponenten van de jeugd van de vv Zuidwolde zijn:
Albert van der Haar, Wouter Marinus, Gerald Kreuze, Henk Hoorn, Egbert en Jan Wever, André Steenbergen, Erik 
Hegen, Martijn Doldersum, Martin van Zandwijk, Sander Danes, Jeroen van de Belt, Stefan Liezen, Marcel Linthorst 
en Carlos Lopez Macedo. Zij allen hebben zich via de weg van vv Zuidwolde gemanifesteerd in het betaalde 
voetbal, dan wel het spelen op hoofdklasseniveau. Daar zijn we als club dan ook bijzonder trots op. Aanvankelijk 
speelde de algehele voetbalvereniging Zuidwolde in de afdeling Zwolle. 

Prestatief acteerde de hoofdmacht van vv Zuidwolde vele jaren tot in de jaren ’80 van de vorige eeuw in de 1e of 
2e klasse van de onderafdeling Zwolle. Een kering in de prestaties vond plaats in het seizoen 1985/1986. Sindsdien 
heeft de club de weg omhoog gevonden, waarbij de 2e klasse dan wel 3e klasse van de KNVB haar plafond is. 
Eenmaal leek zelfs de 1e klasse gehaald te kunnen worden. In het seizoen 1994-1995 werd na het behalen van een 
periodetitel een promotiewedstrijd gespeeld tegen de studentenploeg Forward uit Groningen. Op sportpark “De 
Perkenslag” te Westerbork vond voor maar liefst 3500 toeschouwers deze beslissingswedstrijd plaats. Helaas 
trok Zuidwolde aan het kortste eind en werd promotie naar de 1e klasse net niet gehaald. In de achterliggende 

tien jaar bivakkeert Zuidwolde veelal in de 2e 
of 3e klasse. In 2006 en 2012 werd promotie 
naar de 2e klasse behaald. Sinds 2013 speelt de 
hoofdmacht van Zuidwolde weer in de 3e klasse. 
Het afgelopen seizoen promoveerde Zuidwolde 
na vijf seizoenen weer naar de 2e klasse. Via het 
behalen van de 3e periode en met historisch 
clubrecord zette Zuidwolde met dertien 
onafgebroken overwinningen een prachtige 
kroon op een fantastisch voetbalseizoen. Ook 
het 2e team van Zuidwolde presteert zeer goed 
en speelt sinds 2016 op 1e klassenniveau. Al met 
al zijn wij zeer trots op de behaalde resultaten.

Het leek een middelmatig 
en redelijk kleurloos 
seizoen te worden

Vol gas naar 

de 2e klas(se)!!

Bekroning van een 
merkwaardig seizoen
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De weg van individu naar collectiviteit - onderling respect. De basis lag in het VVZ-D1 team 2002-2003 - “het 
laatste kampioenschap” Vanaf het seizoen 2003/2004 speelt de jeugd onder de naam JVZ. Stefan, Mathijs, 

Steven en Leon spelen al vanaf hun jongste jeugd bij vv Zuidwolde/JVZ. De basis van het succes van het afgelopen 
seizoen van Zuidwolde 1 lag min of meer in het toenmalige (2002-2003) zeer talentvolle D1-team van 
vv Zuidwolde. Vanuit dat elftal kennen we elkaar als “vriendenploeg” door dik en dun.

In de winterstop zijn er bij de hoofdmacht van Zuidwolde enige aanpassingen geweest en al in de winterperiode 
werden de contouren van aanstaande successen zichtbaar. In die periode werden oefenduels tegen (Ruinerwold 

- 2e klasse en Wolvega – 1e klasse overtuigend gewonnen). 
In competitieverband werd nog wel onverdiend met 0-1 van 
het onverslaanbare S.V. Epe verloren, maar daarna kwam de 
Schwung erin. Na de grote 8-2 overwinning op Dwingeloo is 
het allemaal gaan lopen. “De poppetjes” stonden steeds op de 
goede plek en er zat gewoon heel veel voetbal in het team.

Coaching en omgaan met kritiek
Voelbaar en merkbaar - ook voor het publiek - was de positieve onderlinge coaching. Het getuigde van een ervaren 
en vooral jonge ploeg, hetgeen zeker geen vanzelfsprekendheid is. Coaching wil nog weleens als kritiek beschouwd 
worden. Kritiek heeft veelal een negatieve klank. Alle spelers van het team van Zuidwolde 1 hebben geleerd, dat 
kritiek alleen maar een “zakelijke kritiek” is en nimmer op de persoon is gericht. Kritiek is positief bedoeld en alleen 
maar om elkaar te helpen. Belangrijk was vooral, dat de coaching - veelal genoemd door de man vanuit de rug - 
onvoorwaardelijk werd opgevolgd. 

Stefan, Mathijs, Steven en Leon geven aan, dat er veel 
onderling respect is voor elkaar. Onderling kennen we elkaars 
krachten en beperkingen. Daar waar de één minder goed in is 
hielp de ander onvoorwaardelijk. Je liet en laat elkaar niet in 
de steek. Bovenstaand fenomeen is zeer waarschijnlijk één van 
de fundamenten geweest van de merkwaardige en bijzondere 
promotie van Zuidwolde 1 naar de 2e klasse. 

Met dank aan het vv Zuidwolde D1- team uit het seizoen 
2002-2003

Bovenste rij: 
Frits van Eijck (leider), Klaas Baas (leider), 
Mark Waninge, Henk ‘het kanon’ Wiegers, 
Jelmer Schenkel, Andy de Nijs, Bart Jan 
Schinkel, Richard Rijstenberg (coach).

Onderste rij:
Marijn Jassies, Remco Hempen, 
Stefan Liezen, Leon Schoemaker, 
Erikjan van Heijst, Peter van de Vegt, 
Steven Berghuis en Mathijs Steenbergen

De poppetjes 
stonden steeds 

op de goede plek
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Martijn Spijkerman (19 jaar) Martijn is op 5-jarige leeftijd met competitievoetbal 
begonnen bij de jeugdtak JVZ. Hij begon ooit bij JVZ F9 en heeft sindsdien alle lichtingen 
van F t/m A’s doorlopen. In de jeugd speelde hij vaak op het middenveld, maar zijn favoriete 
plek is toch wel rechtsback. Vorig seizoen (6 november 2016) debuteerde Martijn in de 
A-selectie van vv Zuidwolde tijdens de belangrijke uitwedstrijd tegen DIO Oosterwolde. Hij 
kwam toen als “Benjamin” meer dan symbolisch in het veld voor “good-old” Gerald Kreuze. 
Op karakter werd toen een onverwachte 1-2 zege uit het vuur gesleept tegen de toenmalige 
topper en nr. 3 in de competitie uit Oosterwolde. Op 14 mei 2017 scoorde Martijn inmiddels 
zijn eerste goal in de hoofdmacht van Zuidwolde. Met een prachtige ìSpijkerman-kopgoal” 
stond hij mede aan de basis van de uiteindelijk 1-6 overwinning op St‚nfries uit Appelscha. 
De ambitie van Martijn is om zich dit seizoen als vaste waarde een plek in het 1e team te verwerven. Het 1e team 
vindt hij een erg fijne (vrienden)ploeg om in te mogen spelen. Naast speler is Martijn ook jeugdtrainer bij JVZ JO15. 
Ook als voetbaltrainer heeft Martijn ambities om b.v. het TC-3 diploma te gaan halen. Internationaal heeft Martijn 
als voorbeelden: Philip Lahm (Bayern München) en Dani Alves (PSG). Zijn favoriete team in het betaalde voetbal is 
Ajax. In het dagelijkse leven volgt Martijn een opleiding tot elektromonteur. Hij wil zich daartoe vooral specialiseren 
in de woningbouw.

Cedric Jansen (19 jaar) Cedric is bij de start van JVZ (in het seizoen 2003-2004) met competitievoetbal 
begonnen. Hij is begonnen bij JVZ F8 en heeft inmiddels alle lichtingen van F t/m de A-jeugd doorlopen. Cedric 

speelt het liefst centraal achterin, maar is vooral een multifunctionele speler. Hij is op 
meerdere plekken in een team inzetbaar. Op 16 oktober 2016 debuteerde Cedric in het 
uitduel tegen Ruinen voor het eerst in het 1e team van Zuidwolde. Bij Zuidwolde 2 maakte hij 
zijn debuut in de uitwedstrijd tegen Hoogezand 2. Voetbal betekent heel veel voor Cedric. 
Plezier staat op de eerste plaats, met kort daarachter samen voor en door het team: punten 
pakken. Zijn voorbeeld in het betaalde voetbal is Jan Vertonghen. Een echte sterke centrale 
verdediger. Zijn favoriete team in het betaalde voetbal is AJAX. Buiten het voetbal studeert 
Cedric in Utrecht: sociale geografie en planologie (dit vakgebied houdt zich oa bezig met 
de ruimtelijke organisatie en inrichting van de wereld in de ruimste zin des woords, maar 
ook de menselijke invloeden op hun omgeving en inrichting van gebieden - zeg maar de 
migratiestromen van inwoners). Doordeweeks woont Cedric in Utrecht en studeert hij aan 

de Universiteit Utrecht en traint aldaar zodat hij de aansluiting met het 1e en het 2e van vv Zuidwolde blijft houden. 
Zuidwolde is toch wel “mijn cluppie”.

Sjors van de Weide (18 jaar) Sjors is op zijn 6e jaar met voetballen bij de club begonnen. Sjors heeft 
bij JVZ alle lichtingen doorlopen en is op dit moment keeper bij JVZ A1. Opvallend is, dat Sjors bij de F-jes eerst 
als spits is gaan voetballen en daarna doelman is geworden. Als doelman kent hij derhalve “de kneepjes van 

Aanstormende 
jeugd klopt aan 
de deur 
In het nieuwe seizoen 2017-2018 spelen zeven 
jeugdspelers - vanuit de jeugdopleiding JVZ - bij 
de senioren van vv Zuidwolde. Deze gedreven 
jeugdspelers stellen zich graag aan u voor.
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het spitsenvak”. Op D-leeftijd is hij al eens als doelman geselecteerd door FC/PEC ZWOLLE. Pas bij de 
laatste selectie viel hij af voor de definitieve keuze. Sjors is een doelman met talent en oogt vooral als een 

stijlvolle keeper. Een belangrijk voordeel als doelman is zijn lengte van thans 1.91 m. Vanaf 
de afgelopen zomer is hij bijna 10 cm gegroeid. Naast zijn lengte is zijn “natuurlijk rustige 
karakter” een belangrijk aspect voor het “doelman-zijn”. Dit geeft voor zijn teamgenoten veel 
vertrouwen. Sjors is ambitieus en vindt het fantastisch om zaterdags bij JVZ A1 te keepen 
en zondags bij de selectie van Zuidwolde 1 te mogen zijn. In huidig 1e elftal-keeper Jelmer 
Timmer heeft hij een goed voorbeeld. Sjors zou in de voorbereiding op het huidige seizoen 
zijn debuut maken in het oefenduel tegen OVC’21. Helaas werd deze wedstrijd afgelast. Een 
voorbeeld in het betaalde voetbal heeft hij niet echt, maar het PEC Zwolle van Albert van der 
Haar en Wouter Marinus is zijn favoriete team. Daarnaast is een neef van Sjors voetbalanalist 
in het betaalde voetbal (PEC Zwolle en thans FC Twente). Voetbalgenen zitten zeker in de 
familie. Zijn opa speelde o.a. bij Hoogeveen en HZVV. Plezier, gezelligheid en in teamverband 

presteren staan hoog in het vaandel bij Sjors. Naast het voetbal volgt Sjors aan het Alfa-college een mbo-studie 
bouwkunde. Maatschappelijk is het zijn doel om als technisch tekenaar aan de slag te gaan.

Joris de Roo (18 jaar) Joris is in 2005 gaan voetballen bij de jeugd van JVZ. Hij is begonnen bij F8 en heeft 
inmiddels alle jeugdlichtingen gehad en speelt thans in JVZ A1-team. Zijn favoriete plek in het team is het spelen 
op de flanken, maar ook als spits en als middenvelder kan hij prima uit de voeten. Afgelopen seizoen speelde hij 
vanaf de winterstop op de zondag al eens 8 wedstrijden mee bij Zuidwolde 2. De kwaliteiten 
van Joris waren van dien aard, dat toenmalig hoofdcoach Jarrisch Keizer hem al vroegtijdig 
bij de 1e selectie haalde. Op 14 mei 2017 maakte Joris zijn debuut bij Zuidwolde 1 in het 
uitduel tegen Stanfries. Joris kwam in de 2e helft in dat duel in de ploeg en leek direct al 
te scoren. In de 47e minuut ging zijn kopbal rakelings over de goal van St‚nfries. In de na 
competitieduels tegen SC Franeker liet Joris zijn doeltreffendheid zien. Middels o.a. goede 
loopacties kon een “Joris-treffer” niet uitblijven. In Franeker lukte het net niet, maar in het 
thuisduel tegen de Friezen zorgde Joris voor het slotakkoord door de 7-2 winst aan te 
tekenen. Voor Joris gaan presteren en plezier maken “hand in hand”. Voetbal vindt hij een 
geweldige sport. Daarnaast wil hij graag belangrijk zijn voor het team en nooit verzaken. Zijn 
jeugdheld in het betaalde voetbal was/is: Dirk Kuyt. Die verzaakte ook nooit en moest het 
vooral hebben van hard werken. Zijn favoriete team in het betaalde voetbal is: Hoe kan het ook anders... Feyenoord. 
In het buitenland vindt hij met name FC Barcelona, Bayern München en FC Liverpool mooie clubs.  Buiten het 
voetballen om studeert Joris aan de Hanze Hogeschool commerciÎle economie; hierin wil hij zich later verder 
specialiseren.

Tim Wijbinga (18 jaar) Tim is bij de start van JVZ (seizoen 2003-2004) op 
5-jarige leeftijd gaan voetballen. Hij heeft inmiddels alle lichtingen doorlopen en speelt 
op de zaterdag thans bij JVZ A2 en op de zondag bij Zuidwolde 2. Tim speelt bij 
voorkeur “rechts op het middenveld”. Hij is daarmee een echte “Box to Box-speler”; een 
verbindingsspeler met een goed loopvermogen. Onder leiding van de “3 J’s” heeft Tim al 
de nodige bekerwedstrijden voor Zuidwolde 2 gespeeld. De inmiddels behaalde resultaten 
zijn goed. Thuis - bij het debuut van Tim in het team van Zuidwolde 2 - werd met 2-1 
gewonnen van Dwingeloo 2. In het 2e duel (uit tegen Ruinen 2) scoorde Ruinen kort voor 
het einde van deze bekerwedstrijd de gelijkmaker (1-1). In het 3e duel tegen Havelte 2 werd 
de zege binnengehaald met een echte “zevenklapper” (7-0). Voor Tim zijn plezier maken 

en in teamverband presteren belangrijke pijlers. Zijn favoriete speler in het betaalde voetbal is: De voor “MANU” 
uitkomende Belg: Marouane Fellaini. Zonder het goed te kunnen duiden vindt hij de “allover-uitstraling” (niet alleen 
vanwege zijn bijzondere haardos) van Fellaini meer dan indrukwekkend. Zijn favoriete club in het betaalde voetbal 
is: SC Heerenveen. Buiten het voetballen om volgt Tim een studie “Sport en Recreatie” bij het Deltion-College. Zijn 
uiteindelijke doel is om in het onderwijs te mogen gaan werken.

Nick Wijbinga (17 jaar) Inderdaad de neef van Tim. Evenals Tim is Nick al op 
jonge leeftijd bij de jeugd van JVZ gestart met het voetballen. Hij heeft inmiddels alle 
jeugdlichtingen doorlopen en speelt thans op de zaterdag bij de A-jeugd van JVZ en op de 
zondag bij Zuidwolde 2. Vanaf de D’s speelt Nick in de spits, maar onder de “3 J’s” speelt 
Nick bij Zuidwolde 2 op het middenveld. De behaalde resultaten zijn goed. Nick is in alle 
opzichten een gedreven persoon en wil het uiterste uit zich halen. Voetballend wil hij zich 
eerst manifesteren bij Zuidwolde 2, maar spelen in de hoofdmacht is zeker een uitdaging 
voor de gedreven Nick. Zijn favoriete ploegen in het betaalde voetbal zijn: SC Heerenveen 
en PEC Zwolle. Voetbal betekent voor Nick: plezier hebben en als team iets bereiken. Buiten 
het voetballen om volgt Nick de MBO-opleiding (niveau 4): “Sport en Beweging”.  Daarna wil 
Nick in deze sector een HBO-opleiding gaan volgen. Uiteindelijk doel voor hem is het vinden van werk bij de Politie, 
dan wel een eigen bedrijf beginnen.

Jasper Jabben (16 jaar) Jasper is met zijn 16 jaar de Benjamin van het zevental 
aanstormende talenten”. Ook Jasper is al op jonge leeftijd met voetballen begonnen bij 
de jeugdtak JVZ. Momenteel speelt Jasper op de zaterdag bij de A’s en op de zondag bij 
Zuidwolde 2. Zijn favoriete plek is het middenveld (rechts -of linkshalf). Eveneens dus een 
“Box to Box-speler”. Naast loopvermogen en verbindingsspeler is vooral zijn karakter een 
sterk wapen. Bij Zuidwolde 2 vindt hij het prachtig om te mogen spelen. De resultaten zijn 
goed en ook de sfeer in de groep is heel goed. Zijn ambities liggen op dit moment nog bij 
de jeugd en daarnaast wil hij zich op dit moment waarmaken bij Zuidwolde 2. Zijn favoriete 
ploeg in het betaalde voetbal is uiteraard... Feyenoord. Voetbal betekent voor Jasper vooral: 
het presteren als team. Buiten het voetballen om volgt Jasper een Mbo-opleiding (Niveau 4): 

Vliegtuigtechniek en daar liggen in “het nabij Hoogeveense” mooie kansen voor Jasper.

Wij wensen alle 7 jonge talenten veel succes toe!

Frans Capellen, coach 
en inspirator voor de jeugd van JVZ
Frans Capellen kennen we niet alleen als spits van Zuidwolde 1, maar 
daarnaast ook als een zeer betrokken coach van de jeugd van JVZ. Hij 
is inmiddels 12 jaar jeugdcoach. Tijd derhalve om Frans als jeugdcoach 
aan het woord te laten.

Wie is toch deze enthousiaste coach? Ik ben inderdaad 
12 jaar geleden begonnen met het geven van trainingen bij de jeugd 
van JVZ. Ik voetbalde toen zelf niet maar het leek mij wel leuk om 
een jeugdteam te trainen. Ik had aanvankelijk niet verwacht, dat ik 
twaalf jaar later nog steeds jeugdtrainer zou zijn. Ik ben begonnen bij 
de D-jeugd. Na drie jaar D-jeugd ben ik trainer van de F-jeugd(JO9) 
geworden. Daarnaast ben ik sinds het begin trainer van de Voetbal Academy.

Je krijgt zoveel terug van kinderen - nieuwe energie Plezier staat bij het jeugdvoetbal 
op de 1e plaats. Simpele trainingsvormen bedenken, delen van trainingsvormen van anderen overnemen of iets 
compleet nieuws bedenken en het steeds bijschaven. Bij de jongste jeugd gaat het vooral om techniek; dribbelen, 
drijven, kappen, maar vooral aannemen. Want voetbal begint pas als je een bal hebt aangenomen. 
Kinderen vinden het fantastisch als ze moeilijke trucjes leren. Van die trucjes die er geweldig uitzien 
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Nieuwe hoofdtrainer Bas Bijen: 
“Vereniging is, samen een doel bereiken”

Even voorstellen Mijn naam is Bas Bijen, 
met ingang van dit seizoen ben ik verbonden aan de 
vv Zuidwolde als hoofdtrainer van het eerste elftal. 
Ik ben 46 jaar en woon samen in Meppel, ik ben geboren 
in Schoonebeek en heb een dochter van 21. Ik werk nu 
acht jaar bij Bläkläder werkkleding, in de buitendienst. 
Tot mijn 37e heb ik zelf gevoetbald. Eerst een jaar of 
twaalf bij het eerste van MSC en daarna als afsluiting 
nog twee jaar bij Wacker. Mijn motto is altijd: je speelt 
voetbal om te winnen. Verder heb ik ervaring als trainer 
bij MSC, Vroomshoopse boys en HHC. Het meest trots 
ben ik dat ik speler in de hoofdklasse van MSC ben 
geweest, na enkele kampioenschappen, dit was destijds 
het hoogste amateurniveau van Nederland onder de 
Eredivisie en Jupiler league. Daarnaast ben ik de C-Jeugd 
ook nog Nederlands kampioen zaalvoetbal geweest met 
SC Oranje (nu SVV ‘04). 

Wat ga je betekenen voor VVZ? Ik vind 
het belangrijk om de spelers en het team te blijven 
ontwikkelen en daarbij een goede doorstroom vanuit de 
jeugd te realiseren. Je moet voor de jeugd een brug slaan 
naar het 1e en ze zo triggeren om te blijven voetballen. 
Samen met de TC en het bestuur gaan we hier een mooi 
plan voor maken. Ik ben nu een onderdeel van de club en 
wil een positieve bijdrage leveren. 

Vanaf december is het 1e goed bijgestuurd en valt 

de puzzel goed in elkaar. Ik vind het belangrijk dat 
spelers zich blijven ontwikkelen, individueel en als team. 
We willen zo hoog mogelijk kunnen spelen en alleen maar 
beter worden. Ik vind het mooi om met deze uitdaging 
te kunnen starten. Ik heb een heel goed gevoel over 

komend seizoen, de spelers in het veld werken voor elkaar en dat is heel belangrijk om verder te komen. We 
moeten uit controle willen spelen, de bal niet kwijtraken. Maar dit is ook afhankelijk van de tegenstander, als dit niet 
werkt kijken we naar de kwaliteiten van de groep en passen we 
van daar uit het plan aan.

Wat vind je belangrijk in het voetbal? Contact hebben met het team, je moet geven en nemen. 
Voetbal zal altijd leidend zijn, maar ook inzet voor de club vind ik erg belangrijk. En voornamelijk ook de waardering 
voor vrijwilligers en de intentie hebben om het samen te gaan doen. We moeten kijken naar de kracht van VVZ en 
dit uitstralen. Dat is wat het woord vereniging ook betekent: samendoen!

Je moet voor de 
jeugd een brug slaan 

naar het eerste
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maar waar je niets aan 
hebt, juist, die trucjes! Dat is 

juist het plezier in voetbal. In de 
meeste trainingsvormen hebben 
alle kinderen een bal. Hoe vaker 
ze een bal raken, hoe sneller ze 
beter worden. Daarnaast zijn 
kinderen minder snel afgeleid 
als ze allemaal een bal hebben. 
Eigenlijk zijn de dingen waarop we 
trainen heel simpel. Het zijn echt de 
basisprincipes van voetbal, maar 
dan wel de basisprincipes die vaak 
vergeten worden! Denk daarbij 
aan: voetballen met beide benen, 
kappen, draaien, dribbelen, passen 
en schieten. Bij tegenstanders zie 
ik vaak dat trainers met allerlei 
aspecten bezig zijn waar kinderen 
nog helemaal niet aan toe zijn. Ja, 
één of twee spelers uit het team 

zijn eraan toe, maar de rest nog niet. Twee spelers worden beter, de rest hangt er maar wat bij. Hoe mooi is het 
voor een kind om te trainen op zijn/haar eigen niveau en vooral de basisprincipes te leren. Deze zorgen voor veel 
plezier en dat kinderen wat durven. Met ‘de bal zo snel mogelijk inleveren bij je grootste speler in het team’ win 
je misschien wel wedstrijden maar hoe leuk is dat voor de rest van het team, wat leren zij ervan? Naast techniek 
is er ook veel aandacht voor het team. Hoe ga je met elkaar om, hoe komt een speler voor zichzelf op en hoe 
gaan we als team zo snel mogelijk weer achter de bal aan. (Voor de mensen die mij kennen als voetballer, ja, dit 
omschakelverhaal lezen jullie goed).

Na een lange en drukke werkdag rij ik met veel plezier richting het voetbalveld. Ik zou het eenieder aanraden om 
na een werkdag even ‘het veld op te gaan en jeugdtrainingen geven’. Het kost inderdaad tijd en is soms lastig te 
combineren maar het levert je veel op!

Waar komt die “bezige bij” toch vandaan? Het actieve en drukke leven is iets waar ik van geniet, 
valt dat gevoel weg dan onderneem ik actie om toch bezig te zijn.  Al op jonge leeftijd combineerde ik studie, 
jeugdtrainingen geven, zelf voetballen met op de markt staan op zaterdag om bloemen te verkopen bij Rolf de Gier.  
Daar heb ik veel mensenkennis opgedaan; er komen daar erg veel verschillende soorten mensen die je allemaal op 
de beste manier wil helpen. Mijn studie is zeker belangrijk geweest maar werken op de markt en training geven bij 
JVZ, daar pluk ik nu elke dag nog de vruchten van, tijdens mijn huidige werk als Marketing & BI-manager bij Fortop 
in Zwartsluis. 

Huidige doorbrekende jeugd ken je dus? Dat klopt. Bastin Steenbergen, Sjors van der Weide, Joris 
de Roo, Martijn Spijkerman, Cedric Jansen, Nick Wijbinga, Tim Wijbinga en Jasper Jabben heb ik allemaal training 
gegeven. Het is natuurlijk fantastisch dat je nu met Bastin, Martijn en Cedric in het eerste voetbalt. Joris de Roo 
heeft vorig jaar aan het eind van het seizoen regelmatig meegespeeld en Sjors van der Weide traint regelmatig 
mee. Toen ik die jongens training gaf heb ik daar nooit over nagedacht maar ik vind het nu wel bijzonder om met 
ze te voetballen. Ze hebben allemaal de volledige ‘jeugdopleiding’ doorlopen, jongens uit Zuidwolde en ze zijn 
actief binnen de club. 

Het zijn mooie ontwikkelingen bij de club en wij danken Frans, dat hij - als pionier - zoveel geeft aan het 
jeugdvoetbal in Zuidwolde.
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In gesprek met Rik 
Buning Wegenbouw is al 
sinds midden jaren tachtig 
trouwe hoofdsponsor van 
de vv Zuidwolde. Aanleiding 
voldoende om het gesprek aan 
te gaan met Rik Buning, die 
samen met zijn broer Egbert 
het bedrijf runt en ook samen 
het sponsorschap regelen. Het 
sponsorschap van Zuidwolde 
gaat ver terug in de tijd. 
Rik speelde toen nog in de 
A-junioren. Vanuit het werk in 
de wegenbouw waren er reeds 
goede contacten tussen Eppe 
Buning (vader van Rik & Egbert) 
en de toenmalige voorzitter van 
de vv Zuidwolde, Willem Jansen. 
Uit deze contacten is uiteindelijk 
het hoofdsponsorschap 
voortgevloeid.

De achterliggende reden om hoofdsponsor te worden, gaat echter nog veel verder terug in de tijd. Egbert (Eppe) 
Buning senior kwam uit een nest van drie broers. Ze woonden op den Ekel oftewel de huidige Ekelenberg. Ze 
hadden het financieel niet te breed en al helemaal geen geld voor het lidmaatschap van de voetbal. Voetbal voor 
de drie broers werd toch mogelijk gemaakt door meester Dikkenberg, die de jongens naar vv Zuidwolde haalde. 
Dit leidde er uiteindelijk toe dat eind jaren 50 alle drie de broers gezamenlijk in het eerste speelden. Qua professie 
zit Buning al generaties lang in de wegenbouw. Egbert Buning Sr was van de tweede generatie. In de Jaren ’60 en 
’70 groeide het bedrijf onder zijn leiding en ging het de familie financieel voor de wind. Egbert Sr was niet vergeten 
wat meester Dikkenberg in hun jeugd voor hun had betekend en wilde graag wat terug doen voor de club. Dit 
mondde uiteindelijk uit in het hoofdsponsorschap wat inmiddels al bijna 35 jaar duurt en voortgezet wordt door 
Rik en Egbert. 

Het sponsorschap wordt tegenwoordig wel anders ingevuld dan ten tijde van hun vader. Egbert Sr was actief 
betrokken bij het wel en wee van het eerste, terwijl Rik en Egbert wat meer op de achtergrond opereren. Rik geeft 
aan dat voor Buning niet noodzakelijk is dat je als sponsor er iets voor terugkrijgt in wat voor vorm dan ook. Hij 
vindt het belangrijk om de club te helpen, wanneer er om gevraagd wordt, wat dat betreft komt de club bij hun 
nooit voor dichte deur te staan. Bij werkzaamheden op het sportpark kan Buning meestal wel iets betekenen, of 
het nu straatwerk is of gebruik makend van de goede contacten bij de gemeente.

Wanneer gevraagd wordt, waar Rik het meest trots op is in de jaren dat Buning hoofdsponsor is, antwoordt hij 
dat juist deze lange periode hem trots maakt, dat in goede en minder goede tijden de vereniging en Buning elkaar 
trouw zijn gebleven, dat er al die jaren gewoon een goede klik is tussen beiden en geen onvertogen woord gevallen 
is. Moest er iets besloten worden, dan ging dat altijd in goed overleg. Dit was en is het geval met alle besturen tot 
nu toe.

Rik geeft aan het belangrijk te vinden dat de club staat voor datgene waar Buning wegenbouw ook voor staat. 
Hij ziet vele overeenkomsten tussen werk en voetbal. Teamwork en de wil om ervoor te gaan zijn hierin zeer 

belangrijk. Dat Rik actief lid is geweest van de voetbalvereniging is algemeen bekend, dat Egbert ook op de velden 
heeft gestaan is wat minder bekend. Egbert was wat minder getalenteerd dan Rik en heeft tot aan de B’s bij 
vv Zuidwolde gespeeld. Egbert heeft 1 keer in zijn carrière gescoord. Dit gebeurde tijdens een toernooi van E2 in 
Slagharen bij EMMS, waar hij samen met Rik speelde. Het toeval wilde dat zijn ouders op dat moment ook beide 
toeschouwer waren en dus getuige waren van het hoogtepunt in Egbert zijn voetbalcarrière.

Rik behoorde tot een getalenteerde lichting van begin jaren ‘80. Samen met o.a. Bobby Huls, Jacco Krikken, 
Johnny Rijstenberg, Henk Spijkerman en Willem Flinkert kwam hij vanuit de A-jeugd bij de eerste selectie. Wat 
hem hierin trots maakt, is dat hij alles uit zijn carrière gehaald heeft wat erin zat. Hij was elke dag met voetbal 
bezig, drie keer per week trainen, daarnaast nog 1 à 2 
keer hardlopen en vervolgens op zondag een wedstrijd 
spelen. Wat opvallend is, is dat Rik niet altijd in de 
hoogste jeugdelftallen heeft gespeeld. Hij heeft nog wel 
in E1 gespeeld onder leiding van Jan Terpstra en trainer 
Koop Zoer, maar daarna speelde in D2, C2 en B2. In deze 
periode was Rik ook minder fanatiek. In B2 onder Andre 
Botter vond de kentering plaats. Vanuit B2 maakte hij 
de stap naar A1 en na 8 wedstrijden werd Rik al door 
Rein Hoorn gevraagd om met het eerste mee te gaan. In de jaren erna onder Jacobs Koops heeft Rik zich verder 
ontwikkeld als spits van het eerste, gebruik makend van zijn snelheid en neusje voor de goal.

Kijkend naar het huidige eerste heeft Rik het afgelopen seizoen een wisselend Zuidwolde gezien, topvoetbal 
werd afgewisseld met mindere partijen, waarbij naar zijn mening te ingetogen en met te weinig lef werd gespeeld. 
Dat het uiteindelijk wel is gaan lopen en dat men de laatste periode gewonnen heeft, is dan des te knapper. 
En een groot compliment naar de technische staf met de uiteindelijk bereikte promotie naar de 2e klasse.
Voor wat betreft de verbouwplannen van het clubgebouw geeft Rik aan dat hij het erg verstandig vindt om geld 
te reserveren om het gebouw op peil te houden, waarbij hij het advies meegeeft om meerdere mensen te 
raadplegen en zich goed door derden te laten adviseren, voordat er besluiten genomen worden. Sterk punt van 
de huidige plannen is dat er nu een bouwcommissie is, welke bestaat uit meerdere mensen uit alle geledingen van 
de vereniging. Hierbij geeft Rik aan bewondering te hebben voor alle vrijwilligers, die zoveel vrije tijd in hun cluppie 
willen steken, om de vereniging draaiende te houden. 

Op de vraag wat hij zou doen, wanneer hij het voor het 
zeggen had bij Zuidwolde, geeft Rik aan dat het eerste 
dan weer gewoon op gras zou gaan spelen. Veld 2 zou 
dan het kunstgrasveld worden en veld 1 een weer gewoon 
gras. Gras maakt het spelletje minder voorspelbaar, 

spannender en daardoor gaat het gepaard met meer emotie. Een bal kan doorschieten of een andere kant 
opstuiteren afhankelijk van de gesteldheid van het veld, daarnaast zie je nog prachtige lange slidings en dat er op 
het scherpst van de snede gespeeld wordt. Dit alles hoort bij voetbal. Op kunstgras stuitert de bal anders, is het 
veld stroever, rolt de bal altijd hetzelfde en is het spel trager. Rik ziet dit als een groot nadeel en hij is dan ook een 
groot pleitbezorger van spelen op gewoon gras.

Na zijn voetbalcarrière is Rik zich gaan richten op golfen. Regelmatig staat hij op de golfbaan in Ommen. Bij het 
voetbal is hij momenteel minder actief betrokken. Wel gaat hij nog regelmatig kijken bij zijn zoon Wessel in het 
tweede. Zijn broer Egbert daarentegen heeft de smaak de laatste jaren te pakken gekregen en bezoekt bijna elke 
wedstrijd van Zuidwolde 1. Ook schoonzus Mariëtte is actief binnen de club als secretaris.

Rik wil tot slot nog gebruik maken van de mogelijkheid om de vereniging te bedanken dat hij van zijn zesde tot zijn 
50ste met zoveel plezier heeft kunnen voetballen bij de vereniging en hoopt dat Buning wegenbouw nog een lange 
periode sponsor blijft bij de club, waar zij zo nauw mee verbonden is (geweest).

meester Dikkenberg 
haalde de jongens 
naar vv Zuidwolde
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Piet Boverhof, Melle Kats, Willem Westerbeek en Peter Meeuwese zeer gedreven en bevlogen sportmensen/
voetbaldieren. Zij zorgden altijd voor een gezellige en gezonde voetbalsfeer. Tegenwoordig is dat allemaal anders 
geworden. Niet iedereen voetbalt meer en dat is best wel zorgelijk voor volkssport nummer 1: “Koning Voetbal”. Het 
is allemaal individualistischer geworden en de schoolmeesters zijn in de loop der jaren meer en meer vervangen 
door schooljuffrouwen. Zonder de schooljuffrouwen te kort te doen, er is toch een andere (voetbal)energie 
ontstaan. Ook het digitale voetbal (Playstation) neemt individueel een steeds prominentere rol in het (voetbal)
leven van de jeugd.

Schoolvoetbal
Via de school deden we ook mee aan het jaarlijkse schoolvoetbal-kampioenschappen. Kwam je door de 1e ronden 
heen, dan plaatste je uiteindelijk voor het landelijke toernooi in Zeist. In de Zeister-bossen van de KNVB speelde je 
dan om de landelijke kampioenschappen.  Dat waren voor ons als voetballende jeugd toch wel “de krenten in de 
pap”. We zijn daar - aldus Gerald Kreuze - ooit eens derde van Nederland geworden, een ongelofelijke prestatie 
was dat. We hadden niet eens zo veel talent in ons team. Vooral op basis van groepskracht zijn we toen derde 
van Nederland geworden. Als groep stonden we altijd “bokkie 
voor elkaar”. 

Als je geluk had dan trof je aldaar ook A-internationals van 
het Nederlands elftal. In 1988 (ter voorbereiding op het EK in 
Duitsland) verbleef ook de toenmalige selectie van het Nederlands 
elftal in Zeist. Dat gaf toen een geweldige voetbalsfeer. Menigeen 
heeft toen nog handtekeningen kunnen verzamelen van spelers als Ruud Gullit, Marco van Basten, Ronald Koeman, 
bondscoach Rinus Michels etc. Wie had kunnen bevroeden dat enkele weken later het Nederlands elftal Europees 
kampioen werd.

Voetbaltoernooien
In onze tijd - aldus André, Gerald en Richard - werden er door diverse verenigingen voetbaltoernooien 
georganiseerd. De vv Zuidwolde had indertijd in deze regio één van de grootste jeugdtoernooien. Voor alle 
jeugdelftallen en jeugdspelers (van A t/m F-jeugd) werd er jaarlijks een fantastisch jeugdtoernooi op sportpark 

Woltingeslag georganiseerd. Wijd en zijd was dit vv Zuidwolde-
toernooi alom bekend. Helaas is dit toernooi verdwenen. Het zou mooi 
zijn als een dergelijk toernooi weer nieuw leven wordt ingeblazen. 
Zoiets geeft toch altijd weer een nieuwe “kick” aan het voetballen.

Promoting van “Koning Voetbal”
Gedrieën pleiten André, Gerald en Richard thans dan ook voor het 
meer promoten van voetbal als teamsport. Zij hebben ervaren hoe 
fijn het kan zijn om als groep te mogen voetballen en presteren. 
Op elk ‘level’ kun je heel fijn presteren ‘topsport is breedtesport’, 
maar daarnaast is ‘breedtesport ook zeker topsport’. Voor eenieder 
de moeite meer dan waard om daarin als groep te investeren. Ook 
maatschappelijk levert je dat uiteindelijk heel veel op.

Met name André en Gerald hebben ervaren wat investeren in 
voetballende jeugd ook in je latere (voetbal)carrière allemaal wel 
niet te weeg kan brengen. Nog altijd staat op hun netvlies, dat zij 
beiden met Zuidwolde 1 voor een bomvolle tribune in de jaren ‘90 een 
beslissingswedstrijd voor promotie naar de 1e klasse op het sportpark 
“Perkenslag” van Westerbork speelden tegen de studentenploeg 
GSAVV Forward uit Groningen. Een geweldige en onvergetelijke 
ambiance was dat.

De succesvolle voetbaljeugd van 
Gerald Kreuze, Richard Rijstenberg 
en André Steenbergen

In de jaren ‘80 van de vorige eeuw kende de voetbaljeugd van de vv Zuidwolde een zeer succesvolle periode. 
Boegbeelden van die periode waren onder andere André Steenbergen, Gerald Kreuze en Richard Rijstenberg. 
Met deze drie boegbeelden kijken we terug op die periode, met daarbij vooral aandacht voor de oorzaken van die 
succesvolle voetbalperioden, die weer als voorbeeld kunnen dienen voor de hedendaagse voetbaljeugd.

Oorzaken succesvolle voetbaljeugd
Gedrieën geven André, Gerald en Richard aan, dat de oorzaken van die succesvolle voetbalperiode vooral een 
combinatie van factoren waren.

Succesvolle lichtingen
Met name André en Richard geven aan, dat er veel talent in hun voetballichtingen zat. In onze voetballichting 
- aldus Gerald - zat minder talent, maar desondanks promoveerden we bij de A-junioren op basis van een zeer 
sterke collectieve groep naar de hoofdklasse. Dat was voor onze groep een uitstekende prestatie

Goede trainers en begeleiding
Binnen de club kregen we als jeugdige talenten trainingen van uitstekende en gedreven coaches, 
zoals André Botter, Jacob Koops, Egbert Wever, Henk Spijkerman, Jan Doldersum, Jan Jabben. Zij hebben 
veel voor ons betekend.

Vriendenploeg
Daarnaast - en minstens zo belangrijk - was er bij alle groepen sprake van een vriendenploeg. Door “dik en dun” 
steunde je altijd elkaar. Er was een sterk “wij-gevoel”. Ook buiten het voetballen om was er een sterke onderlinge 
band, we gingen veel met elkaar om. Kortom de cohesie binnen de groep was zeer sterk.

School/ altijd voetballen/twee jassen en je had een voetbaldoel
Daarnaast was de inbreng van de school erg belangrijk. In vergelijking met thans waren de keuzemogelijkheden 
voor de jeugd beperkt. Alle jongens op school voetbalden toen. Na schooltijd gingen we altijd voetballen. 
Met “2 jassen als doel” speelden we na schooltijd onder mekaar altijd een partijtje voetbal. Naast de training bij 
de club trainden we na schooltijd nog wel minstens 5x per week. We waren eigenlijk altijd aan het voetballen. 
“Koning Voetbal” stond bij ons op de 1e plaats. Bovendien hadden we in onderwijzers/voetballiefhebbers als 

Er was een sterk 
“wij-gevoel”
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Koen Romme:
‘going to America’ 
Afgelopen seizoen was Koen Romme met 13 competitie-
treffers en vele assists één van de smaakmakers van 
Zuidwolde. Collectief werd dit beloond met promotie 
van Zuidwolde 1 naar de 2e klasse. Individueel werd Koen 
beloond met de eretitel “Voetballer van het Jaar” van de 
vv Zuidwolde over het seizoen 2016-2017. Gelet op zijn 
jonge leeftijd (19 jaar) en zijn aansprekende statistieken 
stond Koen Romme terecht in de belangstelling van 
meerdere topclubs. Desondanks heeft Koen besloten een 
andere wending aan zijn carrière te geven. Binnenkort maakt Koen Romme de oversteek naar de USA om aldaar te 
gaan sporten (voetballen) en studeren. Niet studeren en sporten, maar juist andersom, op zijn ‘Americana’. De sport 
derhalve op de 1e plaats, waarbij daarnaast faciliteiten worden geboden om een studie te volgen. Tijd derhalve voor 
een interview met Koen.

Wie is Koen Romme? Geboren op 3-9-1997. Het gezin 
Romme bestaat uit vader, moeder en de broer van Koen.

Zit sport in de genen?
Jazeker, vader heeft gevoetbald en gevolleybald. Mijn moeder 
volleybalde.

Voetballen bij vv Zuidwolde
Via de jeugdtak JVZ maakte Koen Romme op 9 augustus 2015 
zijn debuut in de hoofdmacht van Zuidwolde. In het EP-KUIK-
toernooi te Hollandscheveld stond Koen voor het eerst in de basis 
van Zuidwolde 1 in een duel tegen Hodo. Naast de 2-4 winst tegen 
angstgegner Hodo, scoorde Koen gelijk bij zijn debuut met een 
fraaie en uitgekiende kopbal. Al bij zijn debuut gaf Koen blijk van 
zijn veelzijdigheid (scoren/passing/inzicht/techniek). Sindsdien is 
Koen een onomstotelijk “zekerheidje” in de selectie van Zuidwolde 1.

Terugblik op het voetbalseizoen 2016-2017
Het was - aldus Koen - een contrasterend seizoen, waarbij het na de winterstop allemaal is gaan lopen. Met name 
was er sprake van een sterke homogeniteit in de ploeg. In het afgelopen seizoen liepen de onafgebroken zeges 
van Zuidwolde (13 zeges op een rij) gelijk op met het aantal gescoorde competitiedoelpunten van Koen (13). Het is 
- aldus Koen - een onvergetelijk seizoen voor ons, maar ook voor mij persoonlijk geworden.

Vertel over de bijzondere stap naar de USA
Bij de Landstede-school in Zwolle heb ik de opleiding “sport en beweging” gevolgd. In die combinatie zit voor mij 
een zekere verdere toekomstlijn. Al enige tijd was ik bezig om mij internationaal te oriënteren. Via de organisatie 
“Kings talent” (zie ook: www.kingstalent.nl- rubriek “News”) heb ik de kans gekregen om mijn favoriete hobby 
(voetbal) te combineren met mijn studie, waarbij de sport op de 1e plaats komt. In de USA word ik gefaciliteerd 
om me verder in de voetbalsport te ontwikkelen en tevens een studie-ontwikkeling te maken op het terrein van 
fysiotherapie. Ik ga daar voetballen via de Universiteit van Colorado in de Northeastern Junior College.
Eind juli 2017 is Koen vertrokken naar de USA. Met gepaste trots danken wij Koen voor zijn inzet bij JVZ en 
vv Zuidwolde en wensen hem veel succes met zijn (voetbal)carrière in de USA.

Vrouwen bestormen het voetbal, 
POWER VROUWEN!

Een team anders dan alle andere is ons damesteam. 
De grote vraag hier blijft: zorgt gezelligheid voor 
overwinningen, of overwinningen voor gezelligheid? 
Het is een hecht team binnen VVZ dat in en op het veld 
veel voor elkaar over heeft. Zij zetten zich in voor onze 
club en overige activiteiten. Zo doen zij als team mee aan 
alle activiteiten 
die worden 
georganiseerd, 
maar 

bijvoorbeeld ook voor het goede doel, zoals de Samenloop voor Hoop. 

De dames oftewel Zuidwolde VR1 worden getraind door onze eerste 
selectie en het afgelopen jaar was dit heel succesvol. Het team werd 
zelfs twee keer achter elkaar kampioen, een bijzonder knappe prestatie 
hierdoor komt het vrouwenvoetbal binnen VVZ ook steeds meer in de 
belangstelling te staan. De dames spelen op vrijdagavond; kom gerust 
eens tijdens een thuiswedstrijd langs om te kijken en verrast te worden 
door het voetbal van ons damesteam!

zorgt gezelligheid 
voor overwinningen, 

of overwinningen voor 
gezelligheid?

Kampioen
2016-2017!
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Interview Henk de Jonge, 
voorzitter Supportersvereniging

Een kijkje bij de 
vrijwilligersclub 
Elke dinsdagochtend om 9.00 uur komt de vrijwilligersclub van vv Zuidwolde bij elkaar om diverse klussen op het 
sportpark te doen. Op de vraag wat ze dan zo al doen, antwoorden ze “van alles en nog wat”. Bij enig doorvragen 
komt er een waslijst aan activiteiten uit: reclameborden vervangen, netten afhalen en ophangen, tribune 
schoonmaken, prullenbakken leeghalen, grasmaaien, stenen rapen, voordat velden opnieuw ingezaaid worden, 
bosschages knippen, lijnen verven, kleedkamers uitvegen en nu helpen ze ook mee met opruimwerkzaamheden bij 
de verbouwing van de kantine. De groep bestaat uit Jan Remmelts, Lute Meester, Johan Folkerts, Klaas Jan Kolk, 
Jan Spijkerman, Geert Prent, Koos Boumeester en Okko Zantingh. Acht mannen op respectabele leeftijd, allemaal 
met een voetbal verleden bij vv Zuidwolde en nu nog elke dinsdag actief voor de club.  

Eind jaren 90 /begin 2000 is men gestart met de vrijwilligersclub, toen bleek dat de gemeente zich meer en meer 
terugtrok van het onderhoud van het sportpark. Mannen van het eerste uur waren Ab van ’t Zand, Johan Folkerts, 
Arend Dekker, Jan Bloemberg en Arie Post. Rond 2010 is ook ZZVV begonnen met een vrijwilligersclub. Zij zijn op 
donderdagochtend actief op hert sportpark. Jan Remmelts en Gezienus Bork zijn de verbindende personen tussen 
ZZVV en vv Zuidwolde en zorgen dat de werkzaamheden goed afgestemd en verdeeld worden tussen beide clubs.
Bij de vraag wat ze zo leuk vinden aan het werk, dan is het antwoord van eenieder steevast de gezelligheid, het 
samen optrekken, het maakt dan niet uit wat voor klussen er gedaan moeten worden. Zo is het een traditie dat 
iedereen, die jarig is, trakteert op gebak bij de koffie. Het bewijs stond deze ochtend op de tafel…

Er zijn in de loop der jaren wel diverse ontwikkelingen geweest die hun werk hebben veranderd. Natuurlijk is er 
door de komst van kunstgras het een en ander veranderd (dat onderhoud wordt nu gedaan op donderdagochtend 
door Henk Kroezen en Jan Remmelts), en ook het kalken van de lijnen heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt. 
Vroeger werd er nog met een kalkwagentje 
kalkpoeder uitgestrooid, dat werd later vervangen 
door het verven van de lijnen, waarbij de verf door 
hen zelf gemengd moest worden. Tegenwoordig 
wordt de verf al kant en klaar aangeleverd en kunnen 
ze direct beginnen met “kalken”. Wat dat betreft 
is het werk van de vrijwilligersclub nog steeds aan 
verandering onderhevig. 

Als u in het nieuwe seizoen weer eens op het 
sportpark rondloopt, bedenkt u zich dan eens dat 
het er zo strak bij ligt, dankzij de inspanning en het 
enthousiasme van de vrijwilligers. Voor de vrijwilligers 
is het een gezellig tijdverdrijf, maar voor de vereniging 
is het van heel groot belang, dat al deze klussen 
worden opgepakt. 

Als we alles zouden moeten uitbesteden, dan komen 
daar heel wat kosten bij kijken. Mocht er iemand zijn, 
die na het lezen van dit stuk ook op dinsdagochtend 
zou willen helpen, dan kun je je het beste even 
melden bij Jan Remmelts (06-25497718).

Op deze foto ontbreken 
Klaas Jan Kolk en Okko Zantingh

Sinds september 2013 is Henk de Jonge voorzitter van de Supportersvereniging van de vv Zuidwolde Hij heeft 
toentertijd het stokje overgenomen van Ab Spijkerman, die daarvoor jarenlang voorzitter is geweest. Henk is reeds 
14 à 15 jaar bij de Supportersvereniging. Tot zijn 29ste heeft hij in het tweede van de zaterdag van vv Zuidwolde 
gespeeld. Hij moest echter stoppen vanwege knieproblemen. Al die tijd is Henk vaste supporter geweest van 
het eerste en hierdoor is hij in contact gekomen met Ab Spijkerman, die hem enthousiast maakte voor de 
supportersvereniging.

De supportersvereniging is opgericht op 1 juni 1974. Mensen van het eerste uur waren oa Jan Hut en Bart Schra.  
Een aantal jaren later kwam Ab Spijkerman erbij. Momenteel bestaat de supportersvereniging uit Jarno de Vries 
(secretaris), Lia Pronk (penningmeester), Lineke Jabben, Paulien van ’t Zand, Maartje Klooster en Steven Berghuis. 
Het totaal aantal leden bedraagt 165.

De supportersvereniging organiseert jaarlijks diverse activiteiten voor de club. Het meest aansprekend zijn de paas- 
en kerstbingo, de familiedag, playbackshow, het eierzoeken tijdens Pasen, het darttoernooi en natuurlijk de blinde 
pool bij elke thuiswedstrijd van het eerste.

Henk geeft daarbij aan dat het iedere keer weer een uitdaging is om elke keer weer activiteiten te bedenken, 
die voldoende mensen aanspreken. Naast de vaste kern, die je koestert, wil je ook graag de wat jongere jeugd 
aanspreken. Het darttoernooi en de playbackshow zijn hier goede voorbeelden van.

Henk geeft aan meest trots te zijn op activiteiten, waar veel mensen op afkomen, waarbij mensen een leuke 
activiteit geboden worden en daarnaast nog inkomsten voor de vereniging gegenereerd worden. De jaarlijkse 
familiedag is hier een goed voorbeeld van. De opkomst was dit jaar met meer dan 100 mensen zeer goed te 
noemen. Dit geeft ook goed aan waar de supportersvereniging voor staat, de supportersvereniging is er voor de 
gehele vereniging, van jong tot oud, man of vrouw, voor eenieder die zich betrokken voelt bij deze mooie club.
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Dames vv Zuidwolde; 
de 12e man van 
vv Zuidwolde
De vv Zuidwolde heeft eveneens een rijke historie in het 
damesvoetbal. In het boekje van het 40-jarig-bestaan van de club 
wordt al in de jaren ‘60 van de vorige eeuw gesproken over een 
dameselftal. Damesvoetbal oftewel tegenwoordig vrouwenvoetbal 
is sindsdien onlosmakelijk verbonden met de voetbalvereniging 

Zuidwolde. Maar ook anderszins hebben dames altijd een prominente plek binnen de voetbalvereniging Zuidwolde 
gehad. Zo kende “eind jaren ‘80 van de vorige eeuw” de hoofdmacht van Zuidwolde (in haar toenmalige glorietijd 
van promotie naar de 4e en 3e klasse KNVB) een 
ongekend support “langs de lijn” van de spelersvrouwen.   
 
Ook thans kent Zuidwolde een soortgelijk support, tijdens 
de promotiewedstrijd waren de spelersvrouwen als 
morele steun en als zeer fanatiek toeschouwer allen erbij. 
Niet alleen langs de lijn, maar ook nadrukkelijk binnen 
de lijnen als actieve speelsters van de aspiranten VR2 
van Zuidwolde. Tevens zijn de huidige spelersvrouwen 
ook anderszins nadrukkelijk aanwezig binnen de club 
(kantinewerk-zaamheden/omroepcabine etc.); derhalve 
nadrukkelijk in de spotlights van vv Zuidwolde, chapeau!

Verbouwing kantine; 
duurzaam daar waar het kan 
Het leek haast wel gepland, maar dat was niet zo. Met de promotie 
van de hoofdmacht naar de 2e klasse, ondergaat ons clubhuis een 
metamorfose. Meteen de volgende dag (6 juni jl.) is de verbouwing 
begonnen. Er zijn vier fases vastgesteld; als eerste is de keuken en de 
toiletgroep aan de beurt en als tweede de bar. Streven is dit allemaal 
voor de start van de nieuwe competitie klaar te hebben. De volgende 
fase voor de winter behelst de aanpak van de buitenmuur waarbij de 
voormuur wordt verhoogd, dit moet het pand meer uitstraling geven. De laatste fase is de aanbouw van een 
bestuurs- en vergaderkamer. 

Niet alleen het gebouw optisch moderner maken, maar ook de bruikbaarheid vergroten met 
aandacht voor duurzaamheid en hergebruik van materialen.  Dit kan eenvoudig gecombineerd 
worden met energiebesparing en inzet van menselijke talenten. Samen 
met een professionele aannemer is de verbouwing dan ook grotendeels 
gerealiseerd door talentvolle mensen als vrijwilligers, vakantiewerkers 
en vakkundige clubmensen die (soms) belangeloos hun diensten 

verleenden. Zo zijn de onderstellen van de tafels en de barkrukken overgespoten, oude 
kastplanken hergebruikt en is de bar in eigen beheer ontworpen, uitgewerkt en gemaakt 
van 100% FSC-hout. Soms hebben we echter compromissen moeten sluiten als het echt 
niet anders kon. Overtollige inventaris is voor een groot deel verkocht, wat weer gunstig 
was voor het budget. Het afgevoerde bouwafval is gesorteerd in fracties en zo geschikt 
voor hergebruik (papier, plastic, metaal, steen en hout). Dit scheelt uiteraard ook in de kosten; zelf meubels maken, 
onderstellen overspuiten, materialen hergebruiken, isolatie en milieuvriendelijke verf aanbrengen etc. etc. etc. In de 
materiaalkeuze voor de kozijnen is gekozen voor aluminium, omdat aluminium 100% recyclebaar en onderhoudsvrij 
is. Muren en beglazing zijn voorzien 
van moderne materialen om een 
hogere isolatiewaarde te halen.  

Bij de inrichting is onder andere 
gekozen voor een eikenhouten 
stamtafel gemaakt van duurzaam 
Europees (Duitsland) kernhout 
gecombineerd met recyclebare 
polypropyleen kantinestoelen. 
Met het oog op de toekomst is er 
onder meer een gasloze keuken 
en energiezuinige ledverlichting 
aangelegd. Ook willen we het 
afval en het gebruik van plastic 
verpakkingsmateriaal verminderen, dus proberen we het inkoopbeleid ook geleidelijk aan te passen, bijvoorbeeld 
een kartonnen koffiebeker. Om het duurzame beleid verder handen en voeten te geven staat voor de nabije 
toekomst op ons wensenlijstje o.a. nog digitale facturering en zonnepanelen. De VV Zuidwolde is ervan overtuigd 
dat een gezonde balans zorgt voor een duurzaam voortbestaan, behoud van ons milieu en een goed leefklimaat. 
Op deze manier hopen we bij te dragen aan een betere wereld nu en voor onze kinderen. 

Met dank aan iedereen, die in welke vorm dan ook, belangeloos heeft bijgedragen.

Zuidwolde VR1: 
achterste rij vlnr: Linda Kleis, Lia Pronk, Judith Bouwkamp, 

Geri de Lange, Miranda Smit en Yanaika Bruins. Voorste rij vlnr: 
Anouk Jansen, Karin Kreuze, Michelle Dragt, Marilla Bruins, 
Seline vd Haar en Monique Perdon. Op deze foto ontbreken 

Hinke Baukje vd Veen en sponsor Bakkerij Berghuis. 

Zuidwolde VR2: 
achterste rij vlnr: Roos de Jonge, Femke van Buiten, 

Chantal Kleine en Linda Muller. Voorste rij vlnr: Daimy Middelveld, 
Petra Hessels, Marisa Uiterwaal en Annemiek Klein. Op de foto 

ontbreken Isabel de Wit, Merin Knaapen en Claudia Roelofs.

Nog meer dames van vv Zuidwolde
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Zuidwolde 5 
achterste rij vlnr: Dhr. Mul van Hoeve Sonneclaer, Rob Benning, 

Herjan Dekker, Kelvin Krikken, Jan Hoogeveen, Marco Schuldink, 
Marcel Smilde, Mark Krikken, Sander Nijboer, Dhr. Krikken 

van Elka grootkeukentechniek en Harold Benning. Voorste rij vlnr: 
Henk Wiegers, Remco Hempen, Marcel Baas, William Post, 
Stefan Mul, Hans vd Beld, Mike vd Water, Patrick Vogelzang 

en Adrian Idzi.

Zuidwolde 45+ 
achterste rij vlnr: Bert Meijering van BM Livestock BV, 

Bonne Bekkema, Klaas Kuiper, Sjaak Pronk, Wim Beekelaar 
van Schilderwerken Wim Beekelaar. Voorste rij vlnr: Jacco Krikken, 

Jan Nieborg en Koop Steenbergen. Op deze foto ontbreken 
Roel Klomp, Jan Linthorst en Henri Reinders.  

Zuidwolde 1 
achterste rij vlnr: Jan Remmelts (leider), Mathijs Steenbergen, 

Mark vd Beld, Bas Hempen, Jerry Dekker, Joris de Roo, 
Cedric Jansen, Peter Nijboer (ass. leider) en Frans Capellen. 

Middelste rij vlnr: Mariëtte Buning (sponsor Buning wegenbouw), 
Henk Duinkerken (ass. scheidsrechter), Danny Deuten (ass. 
keepertrainer), Jarmo de Jonge, Wessel Buning, Stef Raben, 

Mark Tiggelaar, Steven Berghuis, Stefan Liezen, Rudi Giethoorn en 
Bert Kruit (voorzitter). Voorste rij vlnr: Bas Bijen (hoofdtrainer), 

Bastin Steenbergen, Robin Steenbergen, Sjors vd Weide, 
Jelmer Timmer, Leon Schoemaker, Martijn Spijkerman 
en Gerald Kreuze (ass. trainer). Op de foto ontbreekt 

verzorger Henk vd Berg. 

Zuidwolde 2
achterste rij vlnr: Jan Nieborg (leider), Jos Bouwes, Wessel Buning, 
Hans vd Vegt, Egbert Buning en Cedric Jansen. Middelste rij vlnr: 

Alfred Steenbergen van Partyservice Steenbergen, 
Jan Spijkerman (trainer), Frank Middelveld, Robin Tiggelaar, 

Mark Tiggelaar, Erwin Fieten, Jan Jabben (trainer) en Robin vd Belt 
van Vd Belt Catering. Voorste rij vlnr: Sander Bruins, 
Martijn van Meurs, Robin van Goor, Erwin de Lange, 

Jarno Bruins Slot, Nick Wijbinga, Tim Wijbinga en Jasper Jabben. 
Op deze foto ontbreken Justin de Vries, Erwin Bijmolen, 

Ruben Kroezen en Tieman Wegman. 

Zuidwolde 3
achterste rij vlnr: Sven Feelues, Jesse Mulderij, Rick van Egten, 

Tim Schonewille en Stefan Kikkert. Middelste rij vlnr: 
Miranda Vrieling van bouwbedrijf Huta, Sam de Gier, 

Dani vd Water, Jari vd Water, Laurens de la Vieter, Jasper Grit 
en Vincent Pruntel van bouwbedrijf Huta. Voorste rij vlnr: 

Rutger Wijbinga, Justin Kreuze, Lucas Jongerius, Lars Hester, 
Keano Loopers en Nick Buning. Op deze foto ontbreken 

Bas Schipper en Mesfin Been.

Zuidwolde 4
achterste rij vlnr: Eelke van Eijck, Henri Reinders, Martin Dekker, 

Aert Renting en Kirst Bruinsma. Middelste rij vlnr: 
Silvano Wildeboer, Stefan vd Water, Roel Haar, Gerben Kreuze 

en Dennis Meester. Voorste rij vlnr: Sjaak Pronk (leider), 
Gerard van Gestel, Wilco Beuving, Stefan Klein, Jarno de Vries, 

Erwin Linthorst en Nico Guichelaar (trainer). Op de foto ontbreken 
Vincent Pruntel, Koen vd Hof, Ronald van Lubek, Remon Baas, 

Thom Broens en de sponsoren Henk Dekker en Pascal Bunskoek 
van AllezFlex.

HOOFDSPONSOR: 
Buning Wegenbouw

Pranger gerechtsdeurwaarders
Spoelder & Spijkerman
Sport-Inn Bruins

CERTIFICAATHOUDERS:
AlleZFlex
Chamel
De Steenbergerhoeve

De Witte Assurantiën
Hubo XL Zuidwolde
Jansen | Meester

KLEDINGSPONSOREN:
Partyservice Steenbergen
Van de Belt Catering
Huta Bouw

Henk Dekker Mode
Wim Beekelaar Schilderwerken
BM Livestock

Bakkerij Berghuis
’t Overschotje Fluitenberg
Elka Grootkeukentechniek

Benning Bouw
Hoeve Sonneclaer
Gebr. Benning

OVERIGE SPONSOREN 
(m.u.v. CLUB VAN 50):
A&H Catering
AA Dekker
AA Drink
Albert Kreuze Transport
All-Inn Schonewille
Allround Dogsecurity
Antea Realisatie
Autobedrijf Vogelzang
B.B. Dakbedekking
Bakkerij Drost
De Bandenbeurs
Benjamins & Steenbergen
BM Livestock
Boogaerdt Bedrijfsmakelaars
Bosscher Delicatessen
Bouwbedrijf Bruins-Slot
Bouwbedrijf Huta
Bouwbedrijf Muller
Bouwbedrijf Van Egten
Brand Oil
Brink Accountants
Bruincafé ’t Achterhuus
Bruins Precisiemetaal
Bruinsma Hifi
Buitenherberg
Bunskoek
Café De Falieberg

Cafetaria Het Busstation
Compleet in beeld
De Gier Bloemen
De Jong & Laan
De Wolden Financiële 
Dienstverlening
Den Kaat
Drukkerij Spijkerman
Duiveman Installatietechniek
Eujen Advocatuur
Flinkert Service en Installatie
Foox Groothandel Hoogeveen
FTC Zuidwolde
Garage De Lange
Garage Heuvelman
Garage Kloeze
Gebr. Haar
Gebr. Middelveld
Grillroom Yusuf
Groencentrum Zuidwolde
Gruppen Installatiebedrijf
GSM & Zo
Hageca Lichtreclame
Henk Dekker Mode
Hoogstra Autosport
Inbev Nederland
J II L Bouw & Advies
John Kuik Installatietechniek

JUMBO Termeulen
Juwelier Dekker
K&D Klooster
Kaashandel Oosting
Kip Beveiliging
Klein Muziekhandel
Kloeze Rijwielen
Kloeze Staalbouw
Marco Optiek
Mela Media reclame & advies
Keukencentrum Uniek
Montagers
Nijmeijer Koeltechniek
Omgevingsrecht Zuidema
Plus Automatisering
Plus van Tongeren
Printjob
Python
Rietdekkersbedrijf A. Zantingh
Rietdekkersbedrijf Dekker
Roelof Kreuze
Roelofs Wegenbouw
Schildersbedrijd A. Rodermond
Schildersbedrijf Gruppen
Schilderwerken Wim Beekelaar
Snijder Stukadoorsbedrijf
Stege Makelaardij
Straalbedrijf Van ’t Hoge

Stukadoorsbedrijf Zwiep
Supportersvereniging VVZ
T. de Gorter Loon- & Grondverzet
‘t Web Opleidingen
Tapijt- en Slaap Toko
Tegelhome
Tegelzetbedrijf H. Boer
Ten Heuvel Tours
Tentzetter
Theo Veldman Sierbestrating
Tolman Hekwerk
Tong Fang
Trailerplus.nl
Tweewielercentr. G. van der Sleen
Unive Noord-Nederland
Van Gansewinkel Nederland
Van Genne
Vercon Vrielink 
Verkeersopleidingen
Verschoma Schoonmaakbedrijf
Wanbon Webdesign
Wemmenhove Autobedrijf
Westerbeek Schildersbedrijf
Wolthers Jagersma Advocaten
www.origineelcadeau.nl
Zanting Recycling
Zinger Telecom
Zuidema Aannemers

Met dank aan onze sponsoren

Dit bint de ‘Echten’

kampioen 2016-2017

1947-2017PRESENTATIEGIDS 2017-2018



- Logo en huisstijl
 Logo ontwerp
 Huisstijl ontwerp
 Buitenreclame

- Reclame en marketing
 Folders en brochures
 Campagne en concept
 Advertenties
 Drukwerk
 DTP
 Vormgeving
 Fotografie
 Tekst
 Presentatie en promotie

- Websites en webshops0528 261 434 - www.melamedia.nl

Scoor 
met 
reclame


