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algemene gegevens
Accommodatie
Sportpark Woltingeslag - Sportlaantje 4
7921 BT Zuidwolde - telefoon: 0528-372515
info@vvzuidwolde.nl - www.vvzuidwolde.nl
Opgericht		Teams
2 september 1947		5 seniorenteams
Clubkleuren: Rood/Zwart
Shirt: Rood met zwarte manchet en kraag
Broek: Zwart - Kousen: Rood met zwarte boord
Correspondentieadres
Postbus 50
7921 AA Zuidwolde
Jeugd
VV Zuidwolde, ZZVV, VVAK en DOS ’63 hebben
in 2003 besloten om de jeugd van de verenigingen
samen te laten voetballen. Dit middels de
oprichting van de aparte geleding onder de naam
van thans: Jeugd Voetbal Zuidwolde, afgekort
JVZ. Alle teams van JVZ spelen en trainen op
Sportpark Woltingeslag. De teams dragen een
volledig blauw tenue.

Ere-leden en
Leden van Verdienste
Ere-leden
J. Bruins
H. Hoekman
J. Zoer sr.
J. Schoemaker (Kerkenbosweg)
A. Ringenier
H. Dekker
A. van ’t Zand
Leden van Verdienste
R. Bruins
K. Huls
R. Hoorn
A. Post
J. Rijstenberg
L. Terpstra
G.A. Vrielink
J. Schoemaker (Roggestraat)
C. Wietsma
W. Jansen (voormalig voorzitter)
L. van Eijck
W. Jansen (Burg. Tonckensstraat)
J. Hut
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Op de extra ledenvergadering van 30 mei
2013 nam Bert Kruit de voorzittershamer
over van scheidend voorzitter Joost Heidekamp. Reden om thans de antecedenten van Bert Kruit nader aan het daglicht
toe te vertrouwen. Bert Kruit is 50 jaar,
gehuwd met Alja en samen hebben ze 2
kinderen. Bert heeft een passie voor het
voetbal. In zijn actieve carrière heeft hij gevoetbald bij Stadskanaal, Titan, NWVV en
Hollandscheveld. Na zijn actieve voetbalcarrière is hij onder andere 3 jaar voorzitter
geweest van voetbalvereniging Hollandscheveld. De jeugd heeft altijd zijn warme
belangstelling gehad. In dat kader is het
zeker noemenswaardig te vermelden, dat
Bert 3 jaar lang scout voor de jeugd is geweest, ten dienste van de KNVB.
Inmiddels mag Bert zich al meer dan 20
jaar ‘Zuudwoldiger’ noemen en ook hier
heeft hij zijn passie voor het voetballen absoluut niet verloren. In de achterliggende
5 jaar was hij jeugdvoorzitter van ‘RisingStar’ JVZ (Jeugdvoetbal Zuidwolde). Onder zijn voorzitterschap realiseerde de
gezamenlijke jeugdtak JVZ met name het
afgelopen seizoen een spectaculaire doorgroei. Zonder andere jeugdteams tekort te
doen gaf met name de unieke promotie
van JVZ A1 en JVZ D1 naar de landelijke
divisies een enorme boost aan het jeugdvoetbal in Zuidwolde. Een beter moment
om over te stappen naar de seniorenverenging VV Zuidwolde was er voor Bert dan
eigenlijk ook niet.
Doelstellingen van Bert Kruit op korte en
lange termijn
Structureel 2e klasserschap - Allereerst
vindt hij gezelligheid en sfeer belangrijk.
Het ‘goed vertoeven bij de club’ en ‘het
samen dingen doen’ vindt hij belangrijke
pijlers voor een club in het algemeen en
VV Zuidwolde in het bijzonder. Prestatief

wil hij doorgroeien naar een structureel
2e klasserschap voor de hoofdmacht van
Zuidwolde en dat vooral met Zuidwoldiger
jongens. Hij vindt het fantastisch dat de
huidige A-en B-selectie nagenoeg alleen
Zuidwoldiger jongens herbergt. Het is ook
mooi om te zien dat er op de trainingsavonden met een grote groep van circa 25
man wordt getraind. Ook in het veld vindt
hij sfeer een belangrijk element. Die moet
zodanig zijn, dat men graag voor de club
wil spelen. In het recente verleden heeft
VV Zuidwolde incidenteel geproefd aan
het spelen in de 2e klasse. Met de toenmalige coryfeeën Carlos Lopes Macedo,
Marcel Linthorst en Stefan Liezen lukte het
echter niet om structureel in de 2e klasse
te blijven. Met de kwalitatief sterke en brede doorstromingsmogelijkheden via JVZ
zijn er nieuwe kansen om een structureel
2e klasserschap te gaan behalen.
Stand van zaken één vereniging
In de achterliggende jaren heeft het bestuur van VV Zuidwolde ingezet op de totstandkoming van één vereniging met zustervereniging ZZVVV. Tot voor kort leek er
weinig voortgang te zitten in deze ontwikkeling. Recentelijk heeft echter het bestuur
van ZZVV nieuwe impulsen gegeven aan
de mogelijkheden om tot één vereniging te
komen nader te onderzoeken.
Als bestuur van VV Zuidwolde zijn wij blij
met deze ontwikkeling. Inmiddels zijn er
de nodige besprekingen geweest en zal
binnenkort een onafhankelijke commissie
nader onderzoek doen naar de mogelijke
totstandkoming van één vereniging. Deze
commissie wordt – in overleg en met facilitering door de gemeente De Wolden - professioneel ondersteund in de persoon van
Anne Prins van Sport Drenthe.
Vernieuwing kantine
Daarnaast hebben de leden van VV Zuidwolde in de laatste algemene ledenvergadering fiat gegeven aan een verdergaand
onderzoek naar een nieuwe kantine. Zeker nu komend jaar het gehele sportpark
een enorme facelift zal ondergaan (aanleg
kunstgras en de komst van korfbalvereniging ZKC ‘19 aan de voorkant van het
sportpark) is het nu tijd om ook onze voetbalkantine te gaan updaten.
Tijdens de laatst gehouden algemene
ledenvergadering zijn de fraaie plannen
beeldend weergegeven aan de leden.
Kortom: voorzitter Bert Kruit zit volop
nieuwe plannen om de club met een nieuw
eigentijds elan te laten stralen.
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Besturen en commissies

Algemeen Bestuur v.l.n.r. Martijn Duinkerken (Kantinecommissie),
Dennis Meester (penningmeester), Jan Kroezen (sponsor- en PRcommissi), Bert Kruit (voorzitter), Willem Jansen (secretaris),
Jan Remmelts (materialencommissie), Jaap Zoer (Technische
commissie), Jan Jabben (jeugdzaken – JVZ)

Dagelijks Bestuur v.l.n.r. Dennis Meester (Penningmeester), Bert Kruit
(voorzitter), Willem Jansen (secretaris)

Kantinecommissie v.l.n.r. Lineke Jabben, Martijn Duinkerken,
Willie Kroezen, Arie Post

Sponsor en PR-commissie v.l.n.r. Frans Capellen, Gerben Kreuze,
Jan Remmelts, Bert Brontsema, Jan Kroezen, Bart Jan Schinkel

Technische commissie v.l.n.r. Jaap Zoer, Sjaak Pronk,
Arie Barelds, Albert Dekker

Radio De Wolden en PR omroepcabine v.l.n.r. Henk Duinkerken
(Radio De Wolden) en Bert Brontsema (Omroepcabine)

Supportersvereniging v.l.n.r. Lineke Jabben, Henk de Jonge,
Lia Pronk, Arie Post, Oetje Kreuze

Scheidsrechters VV Zuidwolde (sponsoring Club van 50)
v.l.n.r. Jan Spijkerman, Roelof Pol, Benny Prij, Henk Bakker
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Kunstgras op Sportpark Woltingeslag

8 november 2012 vond een raadsvergadering plaats, waarin gestemd
werd over aanleg van een kunstgrasveld voor de korfbal en een kunstgrasveld voor de voetbal in Zuidwolde, bouw van een nieuw clubgebouw van de korfbal inclusief de sloop van het huidige gebouw (zogenaamde variant 1).
De motie voor variant 1 werd ingediend door de VVD en werd gesteund
door de Gemeentebelangen. De niet collegepartijen stemden tegen, wat
uiteindelijk resulteerde dat de motie met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen werd aangenomen.
Na het bekend worden van het raadsbesluit besloten VV Zuidwolde,
ZZVV en JVZ gezamenlijk een hardgras commissie in te stellen die de
verdere voorbereiding zou doen voor aanleg van het kunstgrasveld op
sportpark Woltingeslag. Deze commissie bestaat uit een kernteam en
een uitvoerend team. In het kernteam zitten John Slagter (ZZVV), Bé
Bols (ZZVV), Jan Nikkels (JVZ), Klaas Geers (JVZ) en Klaas Kuiper (VV
Zuidwolde). In het uitvoerende team zitten Jan Remmelts, Lute Meester,
Gezinus Bork en Gerrie Luppes.
Begin december vond de eerste bespreking plaats en al snel kwam de
commissie tot de conclusie, dat het belangrijk was om met zoveel mogelijk (buiten)sportverenigingen een plan te maken voor de inrichting
van het sportpark, wat toekomstbestendig was voor meerdere verenigingen en zo efficiënt mogelijk gebruik zou maken van de beschikbare
gemeentegelden.

In het begin van dit jaar werd daarom diverse keren met zowel de mountainbikevereniging als ook met de korfbalvereniging gesproken om eisen, wensen en ideeën met elkaar te delen en te kijken waar we elkaar
kunnen vinden. Helaas is dit overleg in april gestopt en is besloten om
de voorbereidingen verder met JVZ, VV Zuidwolde en ZZVV op te pakken. Jan Nikkels en Klaas Geers zijn destijds ook uit het kernteam gestapt. Gelukkig kon het team uitgebreid worden met Arend Ringenier
(ex-voorzitter van VV Zuidwolde) die vanuit zijn werk als algemeen
directeur bij Roelofs Wegenbouw ruimschoots ervaring heeft met gemeentelijke aanbestedingstrajecten.
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Na diverse gesprekken met de gemeente en bezoeken aan de kunstgrasvelden van VV Nieuwleusen, SC Heerenveen, Schalkhaar, Hardenberg ‘85 en DKB (De Krim) ligt het plan er nu als volgt voor:
Het huidige hoofdveld wordt een kunstgrasveld van 105 bij 69 meter
met rondom een uitloop van 4 meter (FIFA 2 star gecertificeerd). Daar
omheen komt een hekwerk met ophangsysteem voor reclameborden.
De ballenvangers worden geïntegreerd in het hekwerk. Het veld wordt
voorzien van verlichting, bestaande uit 8 lichtmasten (volgens KNVB
norm, voorzien van wedstrijd- en trainingsstand en de mogelijkheid om
een half veld te verlichten). Tevens worden de huidige twee dug-outs
opgeknapt en geïntegreerd in het hekwerk.
Rondom de omheining
komt straatwerk. Verder
komen er uitsparingen in
het hekwerk aan de lange
zijde (aan de kant van de
omroepcabine), waar de
pupillendoelen en trainingsdoelen voor de senioren kunnen worden opgeslagen. Tenslotte komt
er een talud aan de lange
zijde van het veld (aan de kant van de omroepcabine).
Om dit alles gerealiseerd te krijgen is er ook zelfwerkzaamheid van de
leden van de drie voetbalverenigingen vereist.
Hiervoor dienen de volgende werkzaamheden verricht te worden:
• Verwijderen & aanleggen tegelpad rondom hoofdveld
• Verwijderen hekwerk, reclameborden en ballenvangers
• Monteren ophangsysteem & reclameborden aan nieuw hekwerk
• Sloot achter hoofdveld schoonmaken
Verder worden de volgende aspecten nog onderzocht:
• Verplaatsen fietsenstalling richting Sportlaantje
• Aanleg panna-veldje voor de jongste jeugd
• Aanleg sproei installatie kunstgras
• Aankleding ingang sportpark
• Ophogen trainingsveld tussen veld 2 en veld 4 & 5
• Voetbalarena voor de jeugd
• Aanschaf trekkertje, borstel & sleepmatten en bladblazer
voor onderhoud kunstgras
• Aanschaf pupillendoelen & senioren trainingsdoelen
geschikt voor kunstgras
De gemeente heeft één en ander reeds aanbesteed en de verwachting is
dat op korte termijn helder is, wie de mat gaat leveren en de werkzaamheden gaat uitvoeren. De werkzaamheden voor het kunstgras voor de
korfbal staan gepland voor april 2014, veld 2 wordt in mei aangepakt en
het hoofdveld zal vervangen worden na de laatste competitiewedstrijd
van het eerste elftal. De inschatting is dat het aanleggen van het kunstgrasveld circa 12 weken gaat duren.
Mocht je naar aanleiding van dit stuk nog ideeën hebben over hoe we
alle werkzaamheden nog beter, mooier, goedkoper of efficiënter kunnen
doen, dan kun je contact opnemen met iemand van het kernteam.
Tevens zijn we op zoek naar vrijwilligers die in de zomermaanden kunnen helpen bij de zelfwerkzaamheden. In het voorjaar zullen we daarvoor diverse mensen gaan benaderen, maar natuurlijk mag je jezelf ook
aanmelden bij één van de kernteamleden.
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Geert Oosterloo
gaat voor
een top-3
klassering
De weg van reactie- naar actievoetbal
Coach Geert Oosterloo heeft de hoofdmacht van Zuidwolde 1 in het seizoen 2013-2014 voor het 2e jaar onder zijn hoede. Een moment derhalve
om even terug te kijken, maar vooral ook om met veel positieve energie
verder voorwaarts te trekken.
Terugblik op het seizoen 2012 – 2013
Afgelopen seizoen stond vooral in het teken van de opbouw naar een
nieuw team en ook van een andere werkwijze. Na een moeizame start
werden in de fase tot aan de winterstop met matig voetbalspel slechts
12 punten bij elkaar gesprokkeld. Bij de supporters van ZUIDWOLDE
leefde toen de gedachte, dat ZUIDWOLDE wel eens verder kon degraderen naar de 4e klasse. Dat gevoel heeft coach Geert Oosterloo nimmer gehad. Positivo Geert Oosterloo durfde rond de winterstop een
voor velen gewaagde voorspelling te doen, dat ZUIDWOLDE in de 2e
seizoenshelft nog 30 punten zou halen. Niemand geloofde – na een zo
moeizame start – in een dergelijke stunt. Welnu de 30 punten werden
net niet gehaald, doch de uiteindelijk behaalde 29 punten na de winterstop mag met recht sensationeel genoemd worden. Ook het spelniveau
werd gaandeweg steeds beter, met ook als gevolg dat latere promovendi als DWINGELOO en WACKER gevoelig puntverlies leden tegen
een sterke Rood-Zwarte-brigade. Zuidwolde liep in de slotfase van de
competitie nog net een prijs mis in de vorm van een Periodetitel.
Het seizoen 2013-2014: De blik naar voren en de andere werkwijze
“Het eind goed al goed gevoel” aan het einde van het seizoen smaakt
naar meer en ook naar een continuering van de gehanteerde werkwijze
van het afgelopen seizoen. De andere werkwijze bestond vooral uit het
werken en trainen met een grote A- en B-groep van circa 25 man. Daarnaast werd veel en intensief aandacht besteed aan communicatie en
onderlinge coaching.
Nu één jaar later is het op trainingsavonden vooral mooi om te zien, dat er steeds een grote groep met heel veel plezier aan het trainen is. Het gemiddelde niveau is mede door de komst en doorbraak van een aantal talentvolle A-junioren ( Wessel Buning/ Ouren Nikkels en Mathijs Capellen)
fors gegroeid. Wat vooral mooi is, dat de complete A-en B-groep uit nagenoeg alleen uit Zuidwoldiger jongens bestaat. Dat is absoluut een grote
kracht binnen het team. Iedereen knokt zich een slag in de rondte om een goed resultaat neer te willen zetten.
Sterke seizoensouverture van Zuidwolde
De goede teamgeest heeft geleid tot een sterke seizoensopening van Zuidwolde en vooral ook met goed voetbal. Er zit veel potentie in het relatief
jonge Zuidwoldiger team. Opvallend is ook de positieve onderlinge coaching. Zonder aanziens des persoons durft men elkaar aan te spreken op
verantwoordelijkheden. De onderlinge opbouwende kritiek is uitsluitend een zakelijke kritiek en is nimmer persoonlijk bedoeld. Het respect en de
bescherming van de persoon staat bij coach Geert Oosterloo altijd voorop.
Verfrissend voetbal
Het resultaat van de nieuwe werkwijze levert verkwikkend en verfrissend voetbal op. Het team straalt in toenemende mate veel zelfvertrouwen uit. In
één jaar tijd zijn de contouren van het nieuwe elan goed zichtbaar en voelbaar. In het afgelopen seizoen was er nog veelal sprake van reactievoetbal,
thans kunnen we in toenemende mate een ontwikkeling zien van actievoetbal. De intentie van Geert Oosterloo is dan ook om in wedstrijden steeds
meer bepalend te worden. ZUIDWOLDE heeft daartoe – zeker met de sterke jeugdtak JVZ – het nodige materiaal voor. Geert Oosterloo streeft er
met ZUIDWOLDE naar om een top-3 klassering te behalen. Via die weg tracht hij promotie naar de 2e klasse te behalen. De redactie van dit blad
wenst Geert Oosterloo en zijn team veel succes toe.
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De toekomst van het voetbal zowel
Een gesprek met Anne Prins van Sport Drenthe

10 jaar op een ongekend hoog niveau geplaatst. Alle standaardjeugdteams spelen op Hoofdklasseniveau en in het achterliggende jaar zorgden JVZ A1 en JVZ D1 voor een unicum door kampioen te worden in de
Hoofdklasse. Komend seizoen spelen JVZ A1 en JVZ D1 in de landelijke
Divisie-klassen (respectievelijk landelijk 4e –Divisie en landelijk 2e- Divisie). Nog nimmer speelden Jeugdteams uit Zuidwolde op een dergelijk
hoog niveau.

Landelijk veel “reuring” in het voetbal - Zowel in het profvoetbal alsmede in het amateurvoetbal is er veel “reuring in de tent”. Ga maar na:
In de Jupiler League zijn het afgelopen 2 jaar 2 BVO’s (Betaald Voetbalorganisaties) failliet gegaan (AGOVV en Veendam). Om de Jupiler
League volwaardige en competitief op de kaart te zetten zijn er nogal
revolutionaire maatregelen genomen, te weten:
- Uitbreiding naar 20 elftallen/teams
- Doorstroming vanuit TOP-Klasse gestalte geven cq realiseren
Vanuit TOP-Klasse stroomt ACHILLES ’29 door
naar de Jupiler League
- Daarnaast stromen de Beloftenteams van Ajax (B), PSV (B)
en Twente (B) eveneens door naar de Jupiler League
Zou het in de toekomst zo maar kunnen gebeuren, dat Beloftenteams
doorstromen naar de Eredivisie? Nu nog niet, maar wie weet wat de
voetbaltoekomst dienaangaande nog zal brengen
In het amateurvoetbal zien we steeds meer een tendens van een kennelijke behoefte om meer en meer op de zaterdag te gaan voetballen.
Mede door de opkomst van Kunstgrasvelden bij amateurverenigingen
(Inclusief veldverlichting) zien we ook regelmatig zondagverenigingen
op de zaterdagavonden competitiewedstrijden spelen. Zeker bij locale
derby’s is dit een aantrekkelijke sportieve en commerciële attractie.
Zie hierbij de voorbeelden in deze regio in Coevorden (Germanicus –
Raptim) en in Meppel (De Meppeler-stadsderby MSC – Alcides trekt bijvoorbeeld 2.000 à 3.000 toeschouwers).
Hoe zit het met de toekomst van het voetbal in Zuidwolde?
Dichter bij huis – in Zuidwolde derhalve – komt het komend seizoen naar
verwachting ook een Kunstgrasvoetbalveld en zoals het er nu uitziet
ook inclusief een veldverlichting. Een wedstrijdveldverlichting biedt in
ieder geval de mogelijkheid om ook ’s avonds (competitiewedstrijden)
te spelen. Het zou de realisering kunnen zijn van een lang gekoesterde
wens in Zuidwolde.
Bovendien speelt in Zuidwolde steeds meer de behoefte om de beide
moederverenigingen (VV Zuidwolde en ZZVV) onder één vlag te laten
spelen, temeer daar ook de jeugd van beide moederverenigingen al tien
jaar samenvoetbalt onder de sterke Jeugdtak JVZ. De bundeling van
krachten bij JVZ heeft het voetbal in Zuidwolde in de achterliggende
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Maar na de A-jeugd keert men terug naar de moederverenigingen en
keldert men ook in niveau terug naar thans de 3e klasse. Het uit elkaar
moeten gaan was voor de JVZ-A-jeugd aanleiding om eind 2012 een
zgn. brandbrief te sturen naar de beide moederverenigingen.
De beide moederverenigingen zijn vervolgens in het inmiddels achterliggende kalenderjaar 2013 aan de slag gegaan met deze wens van de
jeugd uit het dorp Zuidwolde.
Na langdurig overleg binnen de leden van de beide moederverenigingen (VV Zuidwolde en ZZVV) is er recentelijk een startschot gegeven
voor de instelling van een onafhankelijke commissie, die onderzoek gaat
doen naar de mogelijkheden om tot één-vereniging te gaan komen. De
commissie wordt daarin professioneel ondersteund door de heer Anne
Prins van Sport Drenthe.
Al deze ontwikkelingen waren voor het bestuur en de PR-commissie van
VV Zuidwolde aanleiding om daarover in gesprek te gaan met Anne
Prins van Sport Drenthe. Vanuit Sport Drenthe zijn er vele professionele
contacten met de KNVB. Het Thema “De toekomst van het Voetbal” is
Anne Prins dan ook op het lijf geschreven.
Wat is het beeld van Sport Drenthe over de toekomst
van (zondag)amateurvoetbal?
Er zijn – aldus Anne - diverse ontwikkelingen gaande in de sport in het
algemeen, het voetbal en dan ook met name in het amateurvoetbal in
het bijzonder. Denk maar aan de volgende zaken:
- Subsidies van gemeenten lopen terug
- Accommodatiekosten worden steeds duurder
- Gemeenten berekenen hogere tarieven (10 tot 20% hoger)
- Het wordt steeds moeilijker om (voldoende) vrijwilligers te vinden
- Bevolkingskrimp
- Economische recessie
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landelijk en specifiek in Zuidwolde
Het zijn zo maar wat zaken, die je zeker kunt omschrijven als bedreigingen voor (voetbal)verenigingen. Aan de andere kant bieden die bedreigingen ook weer kansen om zaken - mogelijk ook wel noodgedwongen
- anders aan te gaan pakken. Niet alleen in het profvoetbal maar ook in
het amateurvoetbal wordt het financieel steeds lastiger voor clubs om
op de been te blijven.
Het zelfstandig blijven bestaan van verenigingen kan door bovenstaande zaken behoorlijk onder druk komen te staan. In den lande zie je daardoor ook steeds meer (voetbal)verenigingen in allerlei vormen gaan
samenwerken cq samenvoegen.
Samenwerking heeft beslist voordelen, zoals het bundelen van allerlei
krachten en – niet onbelangrijk - een vermindering van kosten. Belangrijk is vooral en ook in het dorp en regio Zuidwolde – zo vindt ook Sport
Drenthe – dat je als (eén)vereniging wat te bieden moet hebben voor de
jeugd en met name ook de samenleving van het dorp Zuidwolde.
Wat is de tendens/ontwikkeling in het zaterdag- en zondagvoetbal?
In zijn algemeenheid loopt het zondagvoetbal terug. Dit is vooral in
Zuid-Nederland goed voelbaar. Landelijk stoppen er op dit moment
jaarlijks 1000(!?) standaardteams op de zondag. Zoals gezegd speelt
dit vooral in het zuiden. In Noord-Nederland speelt dit duidelijk minder,
maar toch is dit ook hier wel een toenemend beeld. In toenemende mate
wil de jeugd (cq de toekomstige senioren) op dit moment op de zaterdag voetballen/sporten.
In Noord-Nederland spelen de meeste standaardteams op de zondag.
Op de zondagen heb je als voordeel, dat je veel meer derby´s hebt
en dat trekt toch weer veel meer publiek en dus levert dat ook weer
meer inkomsten op voor de clubkas. In zijn algemeenheid trekt het
zaterdag(middag)voetbal minder publiek dan op de zondagmiddag. Op
dit moment is het voor zondagverenigingen op dat terrein beslist nog
geen voordeel om op de zaterdagmiddag te gaan spelen.
De zaterdagavonden kunnen wel
weer aantrekkelijk zijn om als speelavond te dienen. Alleen heb je dan
wel kunstlicht nodig en dat heeft
niet iedere vereniging. Mocht er
voldoende kunstlicht aanwezig zijn, dan biedt dit ook voor de jeugd
mogelijkheden om op een avond te gaan voetballen. Er zijn al discussies
geweest om de A-jeugd op de vrijdagavond te laten spelen.
Wat ook van sterk belang is, dat de voetbalsport vooral een volkssport
is en moet blijven. Voor een juiste keuze van speeldag (of avond) zal
ook vooral aandacht moeten worden besteed aan het fenomeen ‘volkssport’, waarbij ook het support van toeschouwers (veel draagvlak dus)
een groeiend gestalte zal moeten gaan krijgen.

Door de 2-verenigingenstructuur in Zuidwolde (en dat is niet alleen in
Zuidwolde zo) zie je vaak dat de hoofdtrainers bijtijds aan de Jeugd
gaat trekken, oftewel: “Kom bij ons spelen”.
Mijn idee is (aldus Anne), doe dat de jeugd niet aan. Stel jeugd niet voor
dergelijke lastige keuzes. Het maken van een keuze zal men vaak voelen
als het niet maken van een keuze voor de ander. Mijn ervaring is dat
jeugd dan uiteindelijk weggaat bij de vereniging. Dat is toch het laatste
wat verenigingen moeten willen!
Wat zou je dan wel kunnen doen als verenigingen?
Allereerst lijkt het mij gewenst dat beide verenigingen, indien beiden de
intentie hebben om tot één-vereniging te komen, een beleidsplan gaan
opmaken waarin een gezamenlijk ambitieniveau wordt uitgesproken.
Met het ambitieniveau kun je de (jeugd)leden wellicht iets meer bieden.
Als het ambitieniveau hoog is, blijven ze gemakkelijker bij de vereniging
en hoeven ze op dat terrein niet hun geluk bij een andere vereniging te
zoeken. Heb je dat ambitieniveau gezamenlijk op papier staan, dan kun
je vervolgstappen zetten om je doel te bereiken.
Welke prestatieve keuzes zijn er dan?
Mocht het tot een samenwerking/samenvoeging komen tussen VV
Zuidwolde en ZZVV dan zullen de leden van de verenigingen zich kunnen buigen en uitspreken over de volgende keuzes:
- Eén-vereniging en daarbij op dezelfde voet voortgaan
(dus met een sterk Zaterdagelftal en met een sterk Zondagelftal)
- Prestatie-elftal op de zaterdag (Einde zondag 1-elftal)
- Prestatie-elftal op de zondag (Einde zaterdag 1-elftal)
- Prestatie-elftal op zaterdag (recreatie op zaterdag en zondag,
waarbij zondag 1 op lager niveau speelt)
- Prestatie-elftal op de zondag (recreatie op zaterdag en zondag,
waarbij zaterdag 1 op een lager niveau speelt.)
Belangrijk is dat de leden betrokken
worden bij de uiteindelijke keuze,
draagvlak is erg belangrijk. Het lijkt
vaak een complex verhaal, maar het
is vaak beter dit traject in te gaan
dan achteraf te worden geconfronteerd met ontevreden leden of, nog
erger, leden die afhaken.
Met de juiste personen op de juiste
plaats moet er in Zuidwolde een goede, verantwoorde keuze worden
gemaakt. Belangrijk is immers dat de continuïteit van het voetbal kan
worden gewaarborgd, je de jeugd iets te bieden hebt en de vereniging
een bindende factor heeft met betrekking tot het dorp Zuidwolde.

Belangrijk dat de continuïteit van het
voetbal kan worden gewaarborgd,
je de jeugd iets te bieden hebt en de
vereniging een bindende factor heeft
in het dorp Zuidwolde.

Wat zouden de prestatieve gevolgen kunnen zijn van samenwerking
cq samenvoeging van de verenigingen VV Zuidwolde / ZZVV?
Als verenigingen zul je je in toenemende mate moeten gaan richten
op de wensen van de jeugd. Dit zijn per slot van rekening je toekomstige senioren. Voor een samenwerking/samenvoeging zul je je gedegen
moeten voorbereiden. Haastige spoed is zelden goed. Bij de huidige
situatie in Zuidwolde moet de jeugd kiezen waar ze uiteindelijk bij de senioren willen spelen. Het liefste willen ze natuurlijk met hetzelfde A-team
bij de senioren verder. Op dit moment kan dat in Zuidwolde (nog) niet.
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Dames- / meidenvoetba
Los van de vroege uitschakeling van het Nederlands Dameselftal moet
ik zeggen, dat er best aardige wedstrijden tussen zaten. Met name wedstrijden, alwaar behoorlijk door de meiden gebikkeld werd. Kennelijk
geldt bij het Dames- en meidenvoetbal steeds meer het adagium: ‘Je
bent pas een meid als je tot voetballen bent bereid’.
Hoe ziet die ontwikkeling bij het Dames- en Meidenvoetbal bij JVZ er
uit. Een opvallende verschijning in het afgelopen seizoen was daarbij
Amber Tjeerdsma, die haar steentje – te midden van de jongens in het
standaardteam van JVZ B1 – bijdroeg. Zeker op die leeftijdsniveau gewoonweg bijzonder, dat een dergelijke jonge meid zich op dat niveau
staande weet te houden. Reden voor de redactie van dit blad om eens
nader kennis te maken met Amber.
Het eerste wat opvalt in het thuisgesprek met Amber is een bord met
een tiental affirmaties (positieve boodschappen), zoals: ‘Work hard’ en
‘Be Creative’, deze werken positief en stimulerend

Amber Tjeerdsma
een ambitieuze meid

De voetballende jeugd binnen JVZ-Zuidwolde maakt een enorme ontwikkeling door. Ga maar na: 10 jaar JVZ heeft er komend seizoen voor
gezorgd dat JVZ A1 en JVZ D1 in de landelijke Divisie gaan spelen.
Die spectaculaire ontwikkeling geldt echter niet allen voor het jongensvoetbal, maar ook zeker voor het dames- en meidenvoetbal binnen JVZ.
Schrijver dezes is nog afkomstig vanuit een oude sportcultuur, alwaar
het dames- en zeker meidenvoetbal van ondergeschikte betekenis was.
Het deed mij altijd wat oubollig aan. Dat is echter bepaald niet meer van
deze tijd. Dames- en meidenvoetbal
heeft zich zowel kwantitatief alsmede kwalitatief met name de afgelopen 10 jaar spectaculair ontwikkeld.
Het zal ongetwijfeld ook te maken
hebben met de steeds verdere ontwikkeling van de emancipatie van
de vrouw. Informeer bij de KNVB
waar nog groei in zit en het antwoord van de KNVB is overduidelijk ‘het meidenvoetbal’.

Wie is Amber Tjeerdsma?
Ik ben 16 jaar en ga komend jaar een belangrijk schooljaar tegemoet. Ik
kom dan in de examenklas van 5-HAVO.
Ik ben op 7-jarige leeftijd in verenigingsverband gaan voetballen bij
VVAK (Alteveer/ Kerkenveld). Later is dit overgegaan in JVZ (Jeugd
Voetbal Zuidwolde). Vanaf 9-jarige leeftijd ben ik vervolgens gaan voetballen bij Meisjes-C1 en aansluitend bij jongens C1 en afgelopen seizoen
bij jongens B1 op Hoofdklasseniveau.
Als meid spelen bij JVZ B1 is bijzonder.
Zit voetbal(sport) in de familiegenen?
Deels is dat zeker het geval. Mijn opa van moederskant (Harm Hilgen)
heeft 18 jaar in het 1e elftal van Titan (Nieuw Weerdinge) gespeeld. Verder heb ik nog een neef (Tjeerd Tjeerdsma), die op nationaal en internationaal niveau in de Judosport wedstrijdactief is.
Hoe is zie jij jouw voetbalontwikkeling/toekomst?
Vanuit mijn gestage ontwikkeling
door het goede organisatorische
niveau bij JVZ ben ik ook in de picture gekomen van de KNVB. Vanaf
10-jarige leeftijd ben ik steeds door
de KNVB geselecteerd voor selectiewedstrijden. Samen met mijn
‘maatje’ Tessa Peters (van SVN) ben ik één van de weinige meiden, die
nog steeds geselecteerd worden.

Door het goede organisatorische
niveau bij JVZ ben ik ook in de
picture gekomen bij de KNVB

Voor de KNVB is die spectaculaire groei van het meidenvoetbal aanleiding om daartoe vanaf september 2013 samen met de Rijksuniversiteit
Leiden nader onderzoek te verrichten. Kortgeleden vond het Europees
Kampioenschap voor damesvoetbal plaats in Zweden, alwaar ook Nederland aan deelnam.
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In het verlengde van deze selectiewedstrijden heb ik ook testwedstrijden gepeeld bij het damesteam van SC Heerenveen en recentelijk ook
voor het damesteam van PEC Zwolle. PEC Zwolle heeft serieuze belangstelling getoond, maar toch heb ik besloten om komend seizoen
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al sterk in ontwikkeling

te gaan spelen voor het damesteam van HZVV. Het is voor mij een erg
lastige keus geweest om te kiezen voor nog 1 jaar JVZ B1 of het damesteam van HZVV omdat ik het afgelopen seizoen met heel veel plezier
heb gespeeld bij JVZ B1. Dit was een fantastisch sfeervol elftal, mede
dankzij de voortreffelijke begeleiding van de Technische Staf (Gregory
Wismeijer, Christiaan Akse en Jan Loovers).
Vooral vanwege mijn studie (examenjaar 5-HAVO) heb ik komend seizoen gekozen voor het Damesteam van HZVV. Dit team speelt in de 1e
klasse en heeft altijd op landelijke Hoofdklasse-niveau gespeeld. Het damesteam
van HZVV heeft de ambitie om weer terug
te keren naar de Hoofdklasse. Die ambitie
spreekt mij enorm aan.

Mijn sterke kanten zijn vooral
- Een goed/sterk karakter
- Goed overzicht en inzicht
- Verder is coaching een sterk punt bij mij
Mijn verbeterpunten zijn vooral gericht op:
- Snelheid
- Lange bal
- Techniek
Komend seizoen HZVV, hoe ziet jouw
voetbalweek er dan uit?
Op 27 juli 2013 is de voorbereiding op het
seizoen begonnen. Op de dinsdagavond
en de donderavond wordt er getraind van 20.00 uur tot 21.30 uur. Het
wezenlijke verschil met training bij JVZ B1 zal vooral gelegen zijn in specifieke krachttraining. Het zal best ‘pezen’ worden en daarnaast zal ik
– door de concurrentie – vol aan de bak moeten om een basisplaats te
krijgen. Op de zaterdagen vinden dan op landelijk niveau wedstrijden
plaats. Ik kijk er echt naar uit.

‘Work hard’ en ‘Be creative’

Wat zijn jouw voetbalambities?
Op korte termijn is dat bij het Damesteam van HZVV, maar op termijn
heb ik zeker de ambities om te gaan spelen in het “betaalde Damesvoetbal”. De selectiewedstrijden bij SC Heerenveen, maar met name bij
PEC Zwolle smaken zeker naar meer. Het is voor mij absoluut een doel
om daar voor te gaan. Ik zal er alles aan doen om dat te gaan bereiken.
Op welke positie speel je en waar ligt je kracht?
Het afgelopen seizoen speelde ik bij JVZ B1 rechts op het middenveld.
Maar mijn voorkeur gaat uit naar een positie in de as van de verdediging.

Tot slot
zijn we als voetbaldorp Zuidwolde apetrots op de prestaties van Amber
en wensen haar voor de toekomst veel succes toe... ‘Work Hard en Be
Creative’
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Alle VV Zuidwolde sponso
Sinds jaar en dag
onze hoofdsponsor:

www.buning.nl
Onze kledingsponsoren en certificaathouders

Boekhandel en Drukkerij
Spijkerman
www.degroenepost.nl

HRM Real Estate
www.hrmrealstate.nl

Henk Dekker Mode
www.henkdekkermode.nl

A&H Catering
www.ahcatering.nl

Kantoor Jansen
www.kantoorjansen.nl

Loonbedrijf
Gebroeders Benning

Schoemaker
Evenementen Verzorging

Jumbo Termeulen
jumbotermeulen.nl

Het Clubhuis / Sport-Inn
wondersloffen.nl
sport-innzwolle.nl

Sonneclaer Hoeve
sonneclaer.nl

Elka grootkeukentechniek
elkagrootkeukentechniek.nl

Garage
de Lange

!Pet
.petonline.nl

Allround Dogsecurity
allrounddogsecurity.nl

Bergsma Groothandel
groothandelbergsma.nl

Bouwbedrijf Van Egten
bouwbedrijfdrenthe.nl

A&H Catering
ahcatering.nl

APZ
autopoetsbedrijfzuidwolde.nl

Bert Zwiers Woningstoffering
zwierswonen.nl

Brink Accountants
brinkaccountants.nl

AA Dekker
aadekker.nl

Bandenbeurs De
bandenbeurs-pekel.nl

Bosscher Delicatessen
janbosscher.nl

Bruincafé ‘t Achterhuus
achterhuus.com

Albert Kreuze Transport

Benjamins & Steenbergen
benjamins-steenbergen.nl

Bouwbedrijf Reins BV
reins.nl

Bruins Precisiemetaal
bruins-tooling.nl
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ors/supporters op een rijtje
Stucadoorsbedrijf Zwiep
zwiep.nl
Bruinsma HiFi
bruinsmahifi.nl / avspecialist.nl

Gebr. Haar
0528-371767

Keukencentrum Uniek
keukencentrumuniek.nl

Bunskoek VOF
0528-372402

Gebr. Middelveld
middelveld.nl

Loon- & Grondverzetbedrijf
T. de Gorter
loonbedrijfdegorter.nl

JUMBO K. Termeulen
jumbotermeulen.nl

Grillroom Yusuf
grillroomyusuf.nl

Café De Falieberg
0528-371262

Groencentrum Zuidwolde
groencentrumzuidwoldewebshop.nl

Middag Milieuadvies
middag-advies.nl

Gruppen Installatiebedrijf
0528-374160

Muziekhandel Klein
muziekhandelklein.nl

Hartgers
autohartgers.nl

Overschotje Dorpshuis
0528 272 391

Heidbuurt Woningstoffering
0528-373906

Party Service Steenbergen
partyservicesteenbergen.nl

Henk Dekker Mode
henkdekkermode.nl

Plus Automatisering
plusautomatisering.nl

De Wolden Financiële
Dienstverlening
wolden.nl

HRM Real Estate
hrmrealestate.nl

Python BV
python.nl

Den Kaat
den-kaat.nl

Huta Bouw
hutabouw.nl

Rabobank Zuidwest-Drenthe
rabobank.nl

Elka grootkeuken techniek
grootkeuken.nl

Inbev Nederland BV
ab-inbev.nl

Rietdekkersbedrijf A. Zantingh
rietdekkersbedrijf-zuidwolde.nl

Vercon Vrielink
Verkeersopleidingen
vercon.nl

Drukkerij Spijkerman
mijnboekhandel.nl

Jari Techniek
jaritechniek.nl

Roelofs Wegenbouw
roelofsgroep.nl

Verschoma Schoonmaakbedrijf
verschoma.nl

Duiveman Installatietechniek
duiveman.net

Juwelier Dekker
juwelierdekker.nl

Schildersbedrijd A. Rodermond
rodermondcorte.nl

Wanbon Webdesign
wanbon.nl

Flinkert Service en Installatie
andreflinkert.nl

K&D Klooster BV
kloosterbv.nl

Schildersbedrijf Gruppen
0528-371409

Westerbeek Schildersbedrijf
westerbeek-schilders.nl

Garage De Lange
garagedelange.nl

Kantoor Jansen
kantoorjansen.nl

Slagerij Bouwman
bouwman.gildeslager.nl

Wolthers Jagersma Advocaten
wolthersjagersma.nl

Garage Heuvelman
autobedrijf-heuvelman.nl

Kip Beveiliging
kipbeveiliging.nl

Snijder Stukadoorsbedrijf
0528 373 771

Zanting Recycling
zantingrecycling.nl

GBO Bert Oosting
0528-372281

Kloeze Rijwielen
kloeze-rijwielen.nl

Spoelder & Spijkerman
spoelderak.nl

Zanting Verhuur
zantingverhuur.nl

Gebr. Benning
06-20178341

Klussenbedrijf R. Drenthen
0528-370773

Straalbedrijf Van ‘t Hoge
straalbedrijfvanhethoge.nl

Zinger Telecom BV
zingertelecom.nl

Cafetaria Het Busstation
0528-371759
Compleet in beeld
compleetinbeeld.nl
Concordia Meppel
nvconcordia.nl
De Jong & Laan
jonglaan.nl

Mela Media
melamedia.nl

Supportersvereniging VVZ
‘t Web Opleidingen
tweb.nl
Tapijt- en Slaap Toko
tokohoogeveen.nl
Tegelzetbedrijf H. Boer
0528-391507
Tentzetter
tentzetter.nl
Texaco G. v/d Sleen
gerritvandersleen.nl
Tong Fang
chineeszuidwolde.nl
Univé
unive.nl
Van Elburg Bronboringen
0528-391180
Van Gansewinkel Nederland B.V.
vangansewinkel.com
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Zuidwolde A en B selectie
hoofdsponsor: buning wegenbouw b.v.
Achterste rij: Henk van den Berg (verzorger), Ruben Kroezen, Koert Bouman, Frank Middelveld, Mark Tiggelaar,
Bart Jan Schinkel, Hans van der Vegt, Leon Schoemaker, Gerard Zandkuil (verzorger), Henri Vogelzang (assistent-coach)
Middelste rij: Gert Vogelzang (assistent scheidsrechter B-selectie), Egbert Buning (hoofsponsor), Mathijs Steenbergen,
Michiel Vrielink, Bas Hempen, Steven Berghuis, Terry van de Belt, Arno Reinders, Robin Steenbergen, Erwin Fieten,
Geert Oosterloo (Hoofdcoach), Bert Kruit (voorzitter), Rik Buning (hoofdsponsor)
Voorste rij: Jan Remmelts (Assistent Teammanager), Gerald Kreuze, Jos Nijboer, Peter Nijboer, Tom Pepers,
Jelle Verburg, Wessel Buning, Frans Capellen, Gerben Reinders, Martijn van Meurs, Erwin Linthorst (Teammanager)
Op deze foto ontbreken: Jelmer Timmer (doelman), Matthijs Capellen en Ouren Nikkels

Speelschema:
Datum
16 febr
23 febr
09 mrt
16 mrt
23 mrt

Tijd		
14.00	uur	
14.00	uur	
14.00	uur	
14.00	uur	
14.00	uur	

Thuisspelende ploeg
Beilen 1
Zuidwolde 1
Nieuweschoot 1
Zuidwolde 1
Jubbega 1

Uitspelende ploeg
Zuidwolde 1
Roden 1
Zuidwolde 1
Asser Boys 1
Zuidwolde 1

Datum
06 apr
13 apr
19 apr
04 mei
11 mei

Tijd		
14.00	uur	
14.00	uur	
14.00	uur	
14.00	uur	
14.00	uur	

Thuisspelende ploeg
Emmeloord 1
Zuidwolde 1
Oldemarkt 1
Zuidwolde 1
FC Assen 1

Uitspelende ploeg
Zuidwolde 1
VENO 1
Zuidwolde 1
Steenw.wold 1
Zuidwolde 1
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Zuidwolde 2
shirtsponsor: Drukkerij D. Spijkerman
Achterste rij:
Jan Kroezen (bestuur VV Zuidwolde sponsorcie),
Henri Vogelzang (coach), Michiel Vrielink,
Erwin Fieten, Bart Jan Schinkel,
Mark Tiggelaar, Hans van der Vegt,
Frank Middelveld, Robin Steenbergen,
Mevr. Spijkerman, Dhr. Spijkerman
Voorste rij:
Gert Vogelzang (leider/ ass.scheidsrechter),
Arno Reinders, Terry van de Belt, Tom Pepers,
Jelle Verburg, Jos Nijboer, Koert Bouman,
Bas Hempen, Ruben Kroezen

Speelschema:
Datum
23 feb
09 mrt
16 mrt
23 mrt

Tijd		
11.00 UUR
11.00 UUR
10.00 UUR
11.00 UUR

Thuisspelende ploeg
FC ASSEN 2
ZUIDWOLDE 2
BEILEN 2
ZUIDWOLDE 2

Uitspelende ploeg
ZUIDWOLDE 2
JUBBEGA 2
ZUIDWOLDE 2
ASSERBOYS 2

Datum
06 apr
20 apr
04 mei

Tijd		
11.00 UUR
10.30 UUR
11.00 UUR

Thuisspelende ploeg
OERTERP 2
DIO OOSTERWPLDE 2
ZUIDWOLDE 2

Uitspelende ploeg
ZUIDWOLDE 2
ZUIDWOLDE 2
GOMOS 2

Datum
13 apr
20 apr
04 mei
18 mei
25 mei

Tijd		
10.00 UUR
10.00 UUR
10.00 UUR
11.00 UUR
11.00 UUR

Thuisspelende ploeg
SVH 2
EHS’85 2
VKW 3
ZUIDWOLDE 3
ACHILLES 1894 3

Uitspelende ploeg
ZUIDWOLDE 3
ZUIDWOLDE 3
ZUIDWOLDE 3
LEO 3
ZUIDWOLDE 3

Zuidwolde 3
shirtsponsor: hrm real estate
Achterste rij:
Jan Kroezen (bestuur VV Zuidwolde –sponsorcie),
Nico Guichelaar (coach), Jan Hoogeveen,
Stefan Riedeman, Roel Haar, Dennis Dalmolen,
Vincent Pruntel, Willem Jansen
(bestuur VV Zuidwolde/elftalleider),
Hemmo Tiggelaar (HRM Real Estate)

Voorste rij:
Henk Wiechers, Alwin Kleine,
Arnout Zantingh, Jelle Verburg,
Ronald van Lubek, Robin van Goor,
Thom Broens

Speelschema:
Datum
02 mrt
09 mrt
16 mrt
23 mrt
06 apr

Tijd		
10.00 UUR
11.00 UUR
11.00 UUR
10.00 UUR
10.00 UUR

Thuisspelende ploeg
EMMEN 3
ZUIDWOLDE 3
ZUIDWOLDE 3
HH COMBI 2
ROLDER BOYS 3
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Uitspelende ploeg
ZUIDWOLDE 3
VAKO 2
SMILDE’94 2
ZUIDWOLDE 3
ZUIDWOLDE 3
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Zuidwolde 4
shirtsponsor: Henk Dekker Mode
Achterste rij:
Bert Kruit (voorzitter VV Zuidwolde),
Sjaak Pronk, Dennis Meester, Bart Perdon,
Jarno Luppes, Rik Gruppen, Jan Linthorst,
Jacco Krikken, Henk Dekker (Henk Dekker mode)

Voorste rij:
Gerben Kreuze, Patrick Kuiper, Erwin de Lange,
Wiljan van Eck, Andres Jansen, Jarno de Vries,
Henri Reinders

Speelschema:
Datum
02 mrt
09 mrt
16 mrt
23 mrt
06 apr
13 apr

Tijd		
10.00 UUR
10.00 UUR
10.00 UUR
10.00 UUR
10.30 UUR
10.00 UUR

Thuisspelende ploeg
ZUIDWOLDE 4
ZUIDWOLDE 4
RAPTIM 4
ZUIDWOLDE 4
HOOGEVEEN 3
ZUIDWOLDE 4

Uitspelende ploeg
SCHOONEBEEK 3
RUINEN 3
ZUIDWOLDE 4
ALCIDES 4
ZUIDWOLDE 4
ZWARTM.BOYS 3

Datum
20 apr
4 me
11 mei
18 mei
25 mei

Tijd		
10.00 UUR
10.00 UUR
10.00 UUR
10.30 UUR
10.00 UUR

Thuisspelende ploeg
ZUIDWOLDE 2
ZUIDWOLDE 4
GERMANICUS 4
WACKER 3
ZUIDWOLDE 4

Uitspelende ploeg
SVBC 2
MSC 3
ZUIDWOLDE 4
ZUIDWOLDE 4
DSC’65 2

Datum
04 mei
11 mei
18 mei
25 mei

Tijd		
11.00 UUR
10.30 UUR
10.30 UUR
14.00 UUR

Thuisspelende ploeg
DIEVER/WAPSE 3
ZUIDWOLDE 5
ZUIDWOLDE 5
PESSE 2

Uitspelende ploeg
ZUIDWOLDE 5
DWINGELOO 3
VIOS (O) 2
ZUIDWOLDE 5

Zuidwolde 5
shirtsponsors: Gebr. Benning,
elka en Sonneclaer
Achterste rij:
Harold & Henny Benning (gebr. Benning),
Joke Plag (Het Overschotje), Marcel Smilde,
Kelvin Krikken, Mark Palmers, Patrick Vogelzang,
Rob Benning, Mike van de Water, Jeroen Plag,
Herjan Dekker, Lambertus Krikken (Elka Grootkeukentechniek), Gerard Mul (Sonneclaer),
Nico Benning (gebr. Benning)
Voorste rij:
Bart Plag (Het Overschotje), Sander Nijboer,
Remco Hempen, Adriaan Idzi, Mark Krikken,
William Post, Martin van der Sterre,
Stefan Mul, Douwe Rinkes,
Stefan Benning (gebr. Benning)

Speelschema:
Datum
02 mrt
09 mrt
23 mrt
13 apr
20 apr

Tijd		
10.00 UUR
10.00 UUR
10.00 UUR
10.30 UUR
10.00 UUR

Thuisspelende ploeg
FC ASSEN 3
RUINERWOLD 3
ZBC 3
ZUIDWOLDE 5
BEW 2

Uitspelende ploeg
ZUIDWOLDE 5
ZUIDWOLDE 5
ZUIDWOLDE 5
VKW 3
ZUIDWOLDE 5
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VOOR AL UW GROND-, STRAATEN RIOLERINGSWERK!

Nijverheidsweg 38 • Zuidwolde • tel. 0528 37 31 64 • www.buning.nl

Ben je op zoek naar een
reclamebureau waar ze je
écht begrijpen?

Logo en huisstijl
Logo ontwerp
Huisstijl ontwerp

Wij hebben aan
een half woo

Belettering
Reclame en marketing
Folders en brochures
Campagne en concept
Advertenties
Drukwerk
DTP
Vormgeving
Fotografie
Tekst
Presentatie en promotie
Website en webshop
Zoekmachine optimalisatie

0528 261 434 - www.melamedia.nl

CMS

