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Inleiding

Jubileumgids - 10 jaar 

Accommodatie
Sportpark Woltingeslag - Sportlaantje 4
7921 BT  Zuidwolde - www.jvzvoetbal.nl 
telefoon VVZ: 0528-372515
telefoon ZZVV: 0528-372535

Opgericht  Teams
2003  30 jeugdteams

Clubkleur: 
Blauw

JVZ
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.

Algemene gegeVens

Voorzitter
Bert Kruit 0528 - 372999 bkruit@vvzuidwolde.nl

secretaris
Marcel Hulst 0528 - 391742

Coördinator wedstrijdzaken
Lambertus v/d Belt 06 - 19661761  lvdbelt@vvzuidwolde.nl

Penningmeester
Gert Schoemaker 0528 - 373059

Coördinatoren technische zaken
Jan Jabben (contactpersoon VV Zuidwolde) 0528 - 373014
Robin Steenbergen 06 - 30749205

Coördinator PR / communicatie
Gita Lopulisa 0528 - 230092 communicatie@jvzvoetbal.nl

sponsoring
Gert Schoemaker 0528 - 373059
Bert Kruit 0528 - 372999

Contactpersoon ZZVV
Aard Ekkel 0528 - 220547 jvz@zzvv.nl

Adviseur 
Jan Nikkels 0528 - 374004 jnikkels@vvzuidwolde.nl

Bestuur JVZCOlOfOn
Redactie
Gita Lopulisa (JVZ), Theresia Onvlee 
en Frederike Vrijlandt

Vormgeving & druk
Mela Media | reclame- & adviesbureau 
Nijverheidsweg 4a - Zuidwolde
telefoon: 0528-261434
www.melamedia.nl

Ontwerp Jubileumlogo: Robert de Vries

fotografie
Gerrit Boer (luchtfoto JVZ sept 2003)
Gita Lopulisa, Edwin Zwiep, 
Gemeente De Wolden (foto Mirjam Pauwels)
Bendiks Cazemier (interview Wouter Marinus)
En eigen archief van JVZ

Bestuur van links naar rechts: 
Marcel Hulst, Aard Ekkel, Gita Lopulisa, 

Bert Kruit, Jan Jabben, Gert Schoemaker 
en Lambertus v/d Belt. 

Coördinatoren van links naar rechts: 
Gert Venemann, Dick Boekee, Jan Jabben, 

Jan Spijkerman en Frans Capellen.

Als verantwoordelijk wethouder voor onder 
meer de sport in De Wolden wil ik namens 
het college van Burgemeester en Wethou-
ders JVZ van harte feliciteren met haar 10-ja-
rig bestaan. 

In de afgelopen 10 jaar is er heel wat gebeurd 
op sportgebied. JVZ heeft zich een niet meer 
weg te denken plaats in de samenleving weten 
te verwerven. In stand gehouden door het be-
stuur en de talloze vrijwilligers die zich week in 
week uit belangeloos inzetten. Zonder de inzet 
van deze vrijwilligers zou JVZ in zijn huidige 
vorm niet meer kunnen bestaan. Het is ook 
binnen de vereniging JVZ hun verdienste dat 
dit jaar het 10-jarig jubileum kan worden ge-
vierd. Waardering en complimenten daarvoor!

Zoals ik al aangaf heeft de sport een belang-
rijke plaats verworven in de maatschappij. 
Het is een plek waar mensen bij elkaar komen 
voor de sociale contacten. Het biedt ruimte 
aan mensen om zich te vermaken en te ont-
plooien binnen een omgeving waar waarden 
en normen een belangrijke plaats innemen. 
Teamsporten zoals voetbal nemen daarbij 
een bijzondere plaats in. In teamsporten die-
nen mensen samen te werken en samen om te 
gaan met winnen en verliezen. Sport is mede 
daarom een belangrijk middel om de sociale 
samenhang te versterken. Het is dan ook niet 
voor niets ook dat het college de sport 

onmisbaar vindt in De Woldense samenleving.

Om het belang van sport te onderstrepen blijft 
de gemeente de komende jaren fors investe-
ren in de sport. Zo heeft JVZ in 2014 de be-
schikking over een volwaardig kunstgrasveld 
dat kan worden opgedeeld in twee pupillen-
velden. Een kwaliteitsverbetering die de reali-
satie van de ambities van de vereniging zeker 
ten goede komen.

JVZ is een vereniging met ruim 300 jeugd-
leden. Met al deze leden zorgt de vereniging 
voor een prachtige vrijetijdsbesteding binnen 
de gemeenschap van De Wolden, voor zowel 
de actieve als de passieve leden. Ik hoop van 
harte, dat JVZ ook in de toekomst deze spor-
tieve taak, die 10 jaar geleden werd opgepakt, 
zal kunnen blijven voortzetten en wens ieder-
een veel plezier tijdens de jubileumactiviteiten.

Ik feliciteer JVZ met het 10-jarig jubileum en 
hoop dat JVZ ook de komende 10 jaar een vas-
te waarde blijft in de Woldense sportwereld.

Met vriendelijke groet,

mirjam Pauwels,
Wethouder sport

Ik moet de laatste tijd vaak aan Ab van 
’t Zand denken. Hoe kan het ook anders 
met het tienjarig jubileum van JVZ in het 
vooruitzicht. ‘Wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst’, zei hij. Het is een oude 
wijsheid maar hij heeft er wel een nieuwe 
invulling aan gegeven. In 2008 heb ik 
de voorzittershamer van hem overgeno-
men. maar als ik iets van hem zou willen 
overnemen, dan is het wel zijn talent om 
mensen met elkaar te verbinden. Dat is 
namelijk de bestaansreden van JVZ.

In deze jubileumuitgave kijken we natuurlijk 
terug op het ontstaan van JVZ. Met trots 
staan we stil bij de talrijke successen in ons 
betrekkelijk korte bestaan. In verschillende 
bijdragen is er aandacht voor de sociale en 
maatschappelijke betekenis van JVZ. Wat 
uit verschillende artikelen spreekt, is dat 
het samengaan van twee jeugdafdelingen 
zoveel meer heeft opgeleverd dan alleen 
sportieve prestaties. Mag ik nog een cliché 
aan u kwijt? Sport verbroedert! We heb-
ben het laten zien.

Ik heb bij meerdere gelegenheden opge-
merkt dat ons sportieve succes voor een 
groot deel te verklaren is uit ons gezamen-
lijke beleid. Daarbij staat de ontwikkeling 
van de voetballers centraal. Het komend 
seizoen gaan we samenwerken met VTON 
(Voetbal Technische Ontwikkeling Neder-
land). Zo hopen we een compleet oplei-
dingsplan voor de leeftijdsgroep van 6 tot 
12 jaar te realiseren. We gaan met video-
animaties werken en onze trainers krijgen 
een programma waarmee zij meteen aan 
de slag kunnen. 

Al onze standaardteams spelen inmiddels 
in de hoofdklasse. Geen geringe prestatie 
voor een dorp als Zuidwolde. Als kroon op 
ons werk is het team van A1 kampioen ge-
worden in diezelfde hoofdklasse. Hierdoor 
mogen wij, voor het eerst in ons bestaan, 
op divisieniveau spelen! Met nog 2 compe-
titieronden te gaan staat ook het team van 
D1 bovenaan. Zij hebben een grote kans 
om te promoveren.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, 
maar hoe gaan we die toekomst verder ge-
stalte geven? Wat gebeurt er met ons jon-
ge talent zodra zij hun entree in het seni-
orenvoetbal maken? Marten Alkema kaart 
deze vraag aan in zijn artikel. Die vraag is 
het overdenken waard, juist omdat de spe-
lers van JVZ hun gedeelde identiteit als 
volkomen natuurlijk ervaren. Dat respect 
voor elkaars overtuigingen niet altijd van-
zelfsprekend is geweest, mag wel blijken 
uit het verhaal van Klaas Geers (zie pagina 
7). Verschillen benadrukken is gemakkelijk. 
Verbinden, daar gaat het om. 

Bert Kruit, voorzitter JVZ

mirjam Pauwels
Wethouder Sport
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Het ontstaan van JVZ
Het idee kwam van het veld, zoals er wel va-
ker goede ideeën van het veld komen. Twee 
vaders van voetballende kinderen spraken 
elkaar langs de lijn. Zou het niet mooi zijn 
als de jeugd van VVZ en ZZVV samen zouden 
gaan voetballen?  Jan nikkels (een van de va-
ders) ging met het idee naar Ab van ’t Zand, 
toenmalig voorzitter van de jeugd van VVZ, 
en daar aan de keukentafel werd de basis ge-
legd voor JVZ.

Voor het zover was moest er nog heel wat 
gebeuren. Het bestuur van ZZVV waarvan ik 
toen voorzitter was besloot een enquête te 
houden om te kijken of er draagvlak was om 
het samengaan van de jeugd te onderzoeken.  
Hierop werd positief gereageerd en samen 
met het bestuur van VVZ werd een commissie 
in het leven geroepen die met het plan aan de 
slag gingen.  

Dat was een hele klus want er kwam nogal wat 
bij kijken. Alles wat er mee te maken had kwam 
langs. Er werd al gauw besloten de gezamen-
lijke jeugd onder de moederverenigingen te 
hangen. Er zou een eigen bestuur komen, er 
kwam een opzet van de voetbaltechnische 
organisatie en er werden afspraken gemaakt 
over opening van kantines en verdere samen-
werking. 

In het voorjaar van 2003 was het plan klaar en 
werd het aan de besturen voorgelegd, waarna 
aan de ledenvergaderingen zou worden ge-
vraagd een beslissing te nemen.  Ondertussen 
waren Ab van ’t Zand en Peter Roosendaal  al 
druk doende op het veld voorbereidingen te 
treffen om met ingang van het komende sei-
zoen goed te kunnen beginnen.

Als bestuur van ZZVV vonden we het gepre-
senteerde plan nog niet zover dat er wat ons 
betreft direct gestart zou kunnen worden. 
Zwaartepunt was daarbij dat wij de financiële 
basis onvoldoende vonden om verantwoord 
van start te kunnen en er ook enkele andere 
bestuurlijke in onze ogen nog onvoldoende 
geregeld waren. Onze gedachte was deze za-
ken goed te regelen, daarvoor nog een jaar te 
nemen en dan goed gefundeerd van start te 
gaan. Om dit met de leden te bespreken werd 
een ledenvergadering uitgeschreven.

We hebben het geweten. Het clubhuis van 
ZZVV barstte bijna uit zijn voegen,  zo vol was 
het. De vergadering verliep tumultueus.  Een 
ding was duidelijk, wat de leden  betrof diende 
het gezamenlijke jeugdvoetbal direct van start 
te gaan. Ik heb die avond destijds beleefd als 
een moeilijke avond. Ik had geen probleem 
met het feit dat de leden massaal van mening 

waren dat er nu gestart moest worden. Wel 
vond ik het lastig de wijze waarop de verga-
dering  verliep en dat er weinig respect was 
voor ZZVV getrouwen die op dat moment 
nog niet van start wilden. Persoonlijk voelde 
ik het (bijna) als moet ik mijn geliefde kind dat 
natuurlijk verder moet hieraan overgeven. En 
bovenal bleef staan dat  ik met mijn bestuur 
het plan onvoldoende vond om daarvoor be-
stuurlijk verantwoording te dragen, terwijl de 
leden heel duidelijk waren. Een heftig dilemma.

We gingen om tafel met de commissie en spra-
ken af dat er binnen 3 weken een oplossing 
diende te komen. En die kwam er. De C1000 
(Henri Offerein) meldde zich als hoofdspon-
sor voor meerdere jaren en het Tonckensfonds 
deed een mooie bijdrage. De commissie lever-
de binnen 3 weken een  rapport waarbij de an-
dere vraagpunten acceptabel waren opgelost.

Dit rapport werd aan de ZZVV leden voor-
gelegd, die daar vervolgens in alle rust per-
soonlijk schriftelijk over konden stemmen. Er 
werden 100 stemmen uitgebracht, waarvan 86 
voor en zo kon het gezamenlijke jeugdvoetbal 
ook bestuurlijk goed van start.

Jan de Vries, oud voorzitter ZZVV

feestcommissie

laten we eens heel anders beginnen met dit 
voorwoord: namelijk door iedereen te be-
danken die het mogelijk heeft gemaakt dat 
wij nu kunnen terug kijken op een zeer ge-
slaagd jubileumfeest op vrijdag 28 juni en 
zaterdag 29 juni. 

Vrijdag begon met een geslaagde clinic waar-
van de jeugd met volle teugen heeft geno-
ten, gevolgd door een spannende wedstrijd 
waarin Heerenveen A1 en Dreamteam JVZ een 
prachtige partij voetbal lieten zien aan vele 
toeschouwers, dit alles onder de bezielende 
leiding van Roelof Luinge, welke later op de 

avond de lachers op zijn hand kreeg in de kan-
tine. Zaterdag een prachtige zeskamp voor de 
jongste jeugd gevolgd door beach-voet-volley 
voor de oudere jeugd. En last but not least 
een heel gezellige feestavond waarbij veel le-
den, trainers en vrijwilligers nog tot in de late 
uurtjes onder het genot van een goed stukje 
muziek gezellig met elkaar buiten en binnen 
hebben kunnen doorbrengen. 10 jaar JVZ kan 
echt als een mijlpaal gezien worden, na een 
wat moeizame start is er toch na 10 jaar een 
stabiele, bloeiende vereniging ontstaan. 

Aan ons jubileumfeest is veel voorbereiding 
vooraf gegaan, een jubileumcommissie be-
staande uit Frederike Vrijlandt, Geert Wem-
menhove, Robin Steenbergen, Klaas Geers, 
Gita Lopulisa en Theresia Onvlee, is ruim een 
jaar bezig geweest om alles voor te bereiden. 
Maar wij denken dat we voor iedereen die 
heeft meegeholpen spreken als we zeggen dat 
we het er, gezien het succes van ons jubileum, 
graag voor over hebben gehad. 

Ook zijn we druk bezig geweest met het 
samenstellen van het jubileumgids dat voor ie-
dereen beschikbaar komt als een herinnering 

aan 10 jaar JVZ. Hierin zijn naast foto’s van het 
afgelopen seizoen ook heel veel foto’s van de 
afgelopen 10 jaar en krantenartikelen opgeno-
men. 
Ons jubileumjaar heeft zelfs nog extra glans 
gekregen door het kampioenschap van MC1, 
A1, D1, E6, MB1, F3, F1 en D2. 

En zo zijn er nog meer memorabele evene-
menten in de loop der jaren geweest (Heeren-
veen clinic, snertactie, mokkenactie, gekostu-
meerde sponsorloop etc.) geweest waaraan 
veel vrijwilligers en zeker ook vrijwillige leden 
hun steentje hebben bijgedragen om deze tot 
een succes te maken. Jullie allemaal maken 
het mogelijk dat een vereniging als JVZ kan 
bestaan. Namens de jubileumcommissie willen 
we langs deze weg alle vrijwilligers, trainers, 
coaches, leden en ouders ook nog eens heel 
hartelijk bedanken voor het feit dat JVZ is wat 
zij is. 

Met trots kunnen we terugkijken op de afge-
lopen 10 jaar en in het nieuwe seizoen kunnen 
we weer met z’n allen met frisse moed aan de 
slag om lekker te gaan voetballen. Op naar 25 
jaar JVZ!!
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Dit jaar is JVZ 10 jaar oud. Op 26 september 
2003 trad JVZ voor het eerst voor het voet-
licht. en hoe! 28 jeugdteams presenteerden 
zich die dag op Woltingeslag als JVZ-jeugd-
teams. een bijzondere dag. een dag met een 
gouden rand! 

Het begon als een sprookje: Eens op een mooie 
zaterdagmorgen speelden twee jeugdteams 
van ZZVV en VVZ tegen elkaar. Twee ouders 
van voetballende jongens, Henk Schoemaker 
en Jan Nikkels, vonden dat het tijd werd om 
te onderzoeken of er mogelijk een samenwer-
kingsverband tot stand zou kunnen komen. Er 
was al een goed voorbeeld van samenwerking 
voor de A- en de B-junioren tussen VVZ, VVAK 
en DOS’63. Dat was het begin, maar hoe ver-
der? Op 22 april 2002 besloten de besturen 
van de beide Zuidwoldiger voetbalclubs een 
werkgroep te vormen met als opdracht te 
onderzoeken of er voldoende mogelijkheden 
zijn tot een samenwerkingsverband tussen de 
beide jeugdafdelingen. Bij beide clubs speelt 
de jeugd op de zaterdag. Waarom samen-
werking? Er was een terugloop van het aantal 
voetballende jeugdleden. Dat was een landelijk 
gegeven, o.a. veroorzaakt door: 
- toenemende concurrentie van andere  
 sporten en activiteiten;
- aanzuigende werking van clubs uit 
 Hoogeveen;
- werken voor bijverdiensten op zaterdag 
 en op de trainingsavonden;
- gewijzigde uitgaanspatronen;
- gebrek aan motivatie door geringe 
 prestaties en te grote verschillen in kwaliteit 
 en leeftijd binnen een team. Daardoor wordt 
 ook het leidinggeven aan een team 
 moeilijker en haken trainers en jeugdleiders 
 eerder af. 
Samenwerking moet een waarborg zijn voor 
de continuïteit van kwalitatief goed jeugd-
voetbal in Zuidwolde. Spelers krijgen dan de 
mogelijkheid om te voetballen met kwalitatief 
gelijkwaardige spelers, waardoor hun ontwik-
keling positief beïnvloed zal worden en hun 
speelplezier wordt verhoogd. Ook de door-
stroming naar het seniorenvoetbal zal soepeler 
verlopen.  Verder was er nog een belangrijke 
maatschappelijke reden om tot  samenwerking 
te komen.

Het samen spelen in en het lid zijn van een 
gezamenlijke jeugdvereniging zal ook een bin-
dende werking hebben in de sociale omgang 
van de voetballende jeugd onderling in het 
dorp Zuidwolde en in het volgen van het 
voortgezet onderwijs in Hoogeveen. In het 
voorjaar van 2002 kwam de beoogde werk-
groep tot stand: ZZVV werd vertegenwoor-
digd door Henk Schoemaker, Harry de Jonge  
en Dirk-Jan Tempelman en VVZ door Herman 
Schinkel, Jan Nikkels en Marten Alkema. 

Alja Kruit notuleerde. Onder de bezielende 
leiding van de onafhankelijke voorzitter Titus 
Kok ging de werkgroep, bijgestaan door de 
heer Henk Boomsma adviseur van de KNVB, 
voortvarend te werk met het opstellen van een 
beleidsplan en bijbehorend tijdschema. Dit 
plan werd in maart 2003 voorgelegd aan een 
algemene ledenvergadering van beide clubs 
en goedgekeurd, waarna met ingang van het 
nieuwe voetbalseizoen 2003-2004 het sa-
menwerkingsverband een feit zou kunnen 
zijn! Met name de ouders van de jeugdspelers 
toonden zich enthousiast over de voorge-
stelde samenwerking! JVZ stond op de rails! 
Er brak een tijd aan van hard werken want er 
moest heel wat georganiseerd worden. Wie 
bekostigde bijvoorbeeld de nieuwe outfit van 
de 350 junioren? Gelukkig hadden we in ons 
dorp een C1000 van Henri Offerein, die zich 
als vader van twee voetballende jongens zeer 
betrokken voelde en zich als hoofdsponsor 
beschikbaar stelde. De opbrengst van een 
grote sponsorloop, de bijdragen van het Ma-
rius Tonckensfonds en vele cosponsors zorg-
den verder voor een prettig financieel gevoel 
bij Klaas Geers, de nieuwe penningmeester. 
Zo werkten we met man en macht toe naar de 
dag dat het sprookje werkelijkheid werd. Za-
terdag 26 september 2003! Bijna 350 junioren 
verdeeld over 28 teams opgesteld in een JVZ 
schema presenteerden zich aan het in grote 
getale opgekomen publiek. De jeugd onder 
één samenwerkingsverband, te weten:
- alle jeugdteams van ZZVV en VVZ;
- het meisjesvoetbal;
- de A en B junioren van VVAK en DOS ’63.
Met behulp van een hoogwerker werden unieke 
foto’s gemaakt. De nieuwe voorzitter, Ab van ’t 
Zand (helaas veel te vroeg overleden), stelde 
zijn team van medebestuurders voor. Ze kon-
den aan de slag en dat deden ze enthousiast 
en voortvarend (er is van deze openingsma-
nifestatie een prachtige videofilm gemaakt!). 
Een van hun belangrijkste doelstellingen was 
de verbetering van de kwaliteit van het voet-
ballen o.a. door de training en begeleiding te 
laten verzorgen door gediplomeerde jeugd-
trainers en jeugdleiders. Onder leiding van Jan 
Jabben besteedt men daar veel aandacht en 
tijd aan. Daarnaast organiseert JVZ veel acti-
viteiten die de sportbeleving motiveren door 
deelname aan de JVZ RABObank Voetbal-
academie, voetbalhuiswerk, en dergelijke. Het 
kan niet anders, de techniek en de tactiek 
van het voetbalspel worden dan sterk verbe-
terd, waardoor de beleving van de speler en 
het kijkgenot van de toeschouwer toeneemt. 
De bewijzen daarvoor liggen voor het opra-
pen. Als toonaangevend voorbeeld nemen we 
de huidige A1-selectie. 10 jaar geleden bij de 
start van JVZ waren dat onze F-pupillen. Hoe 
hebben die zich ontwikkeld? Deze jongens 
staan nu in de Hoofdklasse halverwege de 

competitie ongeslagen bovenaan met 33 
punten uit 11 overwinningen. En een doel-
gemiddelde van 61 voor en 10 tegen! Tegen-
standers als Hoogeveen A1; MSC A1 blijven ver 
achter! Dit is een bewijs van kracht en voet-
balmacht als gevolg van de uitstekende trai-
ningsaanpak. Bravo leiders en trainers! JVZ 
klopt aan de deur van het voetbalwalhalla in 
ons district en omgeving namelijk: het spelen 
in een van de jeugddivisies van de KNVB! 

Een ander resultaat van de samenwerking is 
de positieve uitstraling naar het maatschap-
pelijk gedrag. “We zijn een nette vereniging”, 
zegt Jan Nikkels, “er is nooit gedoe!” Vroeger 
scholden jongelui elkaar uit voor roodborstje 
of kanariepietje, nu spelen ze samen in één 
team of fietsen samen naar school in Hoog-
eveen. Als samenwerking binnen jeugdvoet-
bal zo’n positieve invloed heeft, dan moeten 
we ons afvragen welke grote positieve impact 
een fusie tussen ZZVV en VVZ zal hebben. 
Dat moet dan de volgende stap binnen het 
voetballen in het dorp Zuidwolde zijn! Welke 
belemmeringen zijn er nog over? De belang-
rijkste was ooit het verschil in godsdienstige 
achtergrond. Maar dat telt niet meer als de 
nieuwe vereniging en een zaterdag- en een 
zondagafdeling zal hebben. De jeugd blijft 
ook dan op zaterdag voetballen. VVZ heeft 
in een ledenvergadering al het groene licht 
gegeven! ZZVV bestaat dit jaar 50 jaar! Een 
aanleiding om een groot feest te vieren, maar 
ook een aanleiding om zich te bezinnen op de 
toekomst. We hebben hierboven gezien wat 
voor voordelen nieuwe samenwerkingsvormen 
opleveren. Daar kun je toch ook als ZZVV-er 
anno 2013 niet meer om heen. Waar wachten 
we dus nog op? 

marten Alkema

Vroeger was alles beter, zo luidt een be-
kend gezegde. De frequentie waarmee je dat 
denkt, zegt of met anderen deelt loopt paral-
lel op met je leeftijd. De hang naar het blije 
verleden ontmoet bij de jongere generatie 
een gevoel van meewarigheid, uitlopend in 
ergernis wanneer de goede dingen van wel-
eer te schril afsteken met de betwiste zege-
ningen van de moderne tijd.

Om iets te vertellen over het 10 jarig bestaan 
van JVZ ga ik terug naar mijn jeugd. De wijk 
van de grootste Drentse plaats waar ik tot 
mijn 18e jaar woonde (Emmen) was kinder-
rijk en telde veel lagere scholen van diverse 
pluimage. De openbare scholen werden door 
de gemeente allemaal van een Romeins cijfer 
voorzien, de Rooms Katholieke scholen droe-
gen indrukwekkende benamingen van Bijbelse 
heiligen. Mijn protestantse lagere school was 
vernoemd naar de in 1801 in Voorburg geboren 
Willem Groen van Prinsterer, de grondlegger 
van de vaderlandse antirevolutionaire protes-
tants-christelijke politiek.

Ik ging altijd lopend van huis naar school, een 
overzichtelijke afstand van zo’n 400 meter. 
Drie keer moest een straat overgestoken wor-
den waarbij de dubbele oversteek bij groen-
teboer Reinders de gevaarlijkste was. Reden 
voor mijn moeder om mij vaak na te kijken 
tot ik veilig op het schoolterrein was. Echt ge-
vaarlijk was het verkeer in de jaren zestig niet 
in een doorsnee woonwijk met overwegend 
woningbouw in de sociale sector, en vanaf de 
derde klas was het “nakijken” afgelopen. Maar 
toen loerde er voor mij en degenen met wie 
ik naar school liep een veel groter gevaar, nl. 
de gebroeders M. en hun vrinden. Die jongens 
woonden in de straten achter ons. Hun loop-

route naar school VII kruiste ter hoogte van 
de Van der Scheerstraat parallel aan de onze. 
Begin en eindtijd van de schooldagen waren 
destijds voor ieder het zelfde zodat we elkaar 
amper ontlopen konden. En zo werd met enige 
regelmaat ons bijgebracht anti revolutionaire 
gedachtengoed fysiek danig op de proef ge-
steld door de nietsontziende straatterreur van 
de heidenen van school VII.

Van een echt gevecht was geen sprake. De 
groep M. was zowel numeriek als individueel 
veel sterker dan wij. Berustend in deze over-
heersing probeerden wij de dagelijkse schier 
onvermijdbare confrontatie te ontlopen door 
later weg te gaan, eerder te vertrekken of om 
te lopen. Ik was in die tijd klein van stuk maar 
kon wel hard lopen. Dat was ook de reden 
waarom ik bij het kiezen van voetbalteams 
d.m.v. het poten meestal in de tweede laag 
onder de echte toppers werd gekozen. Ik was 
de groep M. altijd te snel af, mijn wat trage-
re kameraden werden wel eens gegrepen en 
kregen dan wat klappen. Toen ik de gewelds-
explosies van onze godverlaten buurtjongens 
thuis te berde bracht kreeg ik het advies hen 
te bevragen naar hun motieven: wat had ik hen 
misdaan, vanwaar hun agressie?
Bij het in praktijk brengen van de ongetwijfeld 
goed bedoelde ouderlijke raad was ik erg blij 
met mijn snelheid op de eerste meters. Ook dit 
keer ontsnapte ik aan de wereldse tucht van 
de sterksten.

Zo is er op en rond de Van der Scheerstraat 
jarenlang gestreden en een ware godsdienst-
oorlog uitgevochten tussen jongens die ook 
voor hun voetbalcarrière op twee totaal ver-
schillende verenigingen waren aangewezen. 
De roden zochten hun heil bij v.v. Emmen aan 
de Kerkhoflaan, de Calvinisten behaalden hun 
sportieve eer op de velden van Drenthina aan 
de Oude Roswinkelerweg. Met de gymnastiek 
een zelfde scheiding der geesten: E&O voor 
de socialisten, Oranje Nassau voor de confes-
sionelen. Wat was het leven heerlijk overzich-
telijk….

De Zuidwoldiger voetbaljeugd is in juni dit 
jaar al tien jaar samen. Een geweldige presta-
tie, vooral tot stand gekomen door het besef 
van alle betrokkenen dat samen meer ople-
vert dan apart. Toen Peter Roosendaal mij in 
2003 vroeg om penningmeester te willen wor-
den van –wat toen nog heette- de samen te 
voegen voetbaljeugd van ZZVV en VVZ, was 
het antwoord meteen ja. Hij en Ab van ’t Zand 
straalden zo’n aanstekelijk enthousiasme uit 
over de voorgenomen fusie, je kon bijna geen 
nee zeggen. Deze gedrevenheid heeft JVZ al-
tijd gekenmerkt. JVZ is letterlijk met een saldo 
van € 0,00 begonnen. Sterker nog: het aller-
eerste dagafschrift van de betaalrekening bij 

de Rabobank vermeldde zelfs een tekort van 
€ 25,00, omdat de bijdrage voor de betaalpas 
meteen was afgeschreven. Het onderwerp fi-
nanciën prijkte in de beginjaren hoog op elke 
agenda van bestuursvergaderingen van JVZ. 
Het was krabben om rond te komen. Een van 
de dragende motieven om JVZ op te richten 
was kwaliteitsverbetering van het jeugdvoet-
bal in Zuidwolde. En zoals bekend, kwaliteit 
kost geld. Gelukkig groeide het aantal spon-
sors van JVZ en leverden de financiële acties 
ieder jaar veel geld op. Toen het kledingfonds 
eenmaal was opgericht en de jeugdcontribu-
ties op niveau waren gebracht kwam JVZ in 
een rustiger financieel vaarwater. Gelukkig 
maar, want voetbal hoort voorop te staan met 
geld als een niet meer dan noodzakelijk hulp-
middel.

Ik ben blij dat ik ruim 9 jaren heb meegewerkt 
aan JVZ! En trots dat het geworden is wat 
het nu is: een bloeiende jeugdvoetbalvereni-
ging met verhoogde kwaliteit. Maar nog veel 
belangrijker is het bereikte neveneffect waar 
men heden ten dage in Emmen alleen nog 
van kunnen dromen. Want de hoeveelheid 
nieuwe vriendschappen en contacten tussen 
de jonge voetballende dorpsgenoten, en hun 
ouders, leiders, vrijwilligers, bestuursleden en 
anderen is ronduit indrukwekkend. De kleuren 
geel-zwart en rood-zwart zijn via het mengpa-
neel dat JVZ heet vermengd tot donkerblauw. 
Vooral dankzij de schilders Ab en Peter. De 
stammenstrijd tussen de rivaliserende jonge 
dorpsbewoners, mocht die geheerst hebben, 
is daarmee verleden tijd. 

Goed voorbeeld doet goed volgen, luidt mijn 
devies aan de moederverenigingen. Misschien 
kunnen we in 2023 het 20 jarig bestaan van 
JVZ en het 10-jarig bestaan van SVZ (Senioren 
Voetbal Zuidwolde) samen vieren? Zou toch 
mooi zijn. Wat vroeger goed was, kan in de 
toekomst beter.

Tot die tijd wens ik alles en iedereen die JVZ 
een warm hart toedraagt veel sportief voetbal-
plezier toe!

Klaas geers
Oud bestuurslid

Ontstaan/oprichting JVZ Vroeger was alles beter...
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10 jaar JVZ betekent ook 10 jaar samenwerking van de moederverenigingen VVZ en ZZVV. 
een samenwerking die goed gaat en waar we met z’n allen binnen voetballend Zuidwolde ons 
best doen om dit zo te houden. een samenwerking die er wekelijks voor zorgt dat de thuisspe-
lende en bezoekende teams met veel plezier kunnen voetballen. Dat de kantines ‘draaien’, dat 
bezoekers ontvangen kunnen worden en zich welkom voelen. Door het niveau van onze jeugd 
vinden wij dat faciliteiten en randvoorwaarden perfect voor elkaar moeten zijn. Daarnaast is 
JVZ tevens de basis voor onze samenwerking en goede verstandshouding.

Op voetbalgebied kunnen we als moederver-
enigingen stellen dat JVZ met het hoge niveau 
ons in staat stelt om te kunnen groeien. JVZ 
spelers kunnen makkelijker aansluiten of zelfs 
doorbreken en -groeien in de selectie-elftallen. 
De start van JVZ in 2003 verliep wat stroef, 
maar ontwikkelde zich uiteindelijk tot een 
mooie groeibriljant. Hoe mooi is het om dit van 
dichtbij mee te mogen maken en mee te be-
leven. Voorbeelden van jeugdspelers die een 
doorgroei meemaakten zijn onder andere Car-
los Lopes Macedo, Stefan Liezen (beide MSC) 
en Wouter Marinus (SC Heerenveen). Namen 
die je als ‘Zuudwoldiger’ niet vergeet en voor 
vele jeugdige voetballers bij JVZ een voor-
beeld zijn. Ook noemenswaardig is het eerste 
elftal van Zuidwolde. Dit bestaat (op een en-
keling na) geheel uit ‘eigen jongens’, allemaal 
Zuidwoldigers.
 
In hun 10-jarig bestaan is JVZ een sterk merk 
op zich geworden. We merken dat JVZ niet 
alleen zorgt voor verbroedering op het sport-
park, maar zelfs binnen het dorp. Gefeliciteerd 
JVZ en op naar de volgende 10 jaar!

John slagter (ZZVV)
Joost Heidekamp (VV Zuidwolde)

JVZ kampioenen door de jaren heen

JVZ: een sterk merk!
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sedert  de oprichting van JVZ wordt er ie-
dere derde of vierde zaterdag van januari de 
traditionele snertactie gehouden. Voor die 
tijd werd dat door de jeugdcommissie van 
VVZ georganiseerd (Roelof nijboer e.a.) en 
later door het  JVZ-bestuur. De organisatie 
is vrij eenvoudig. De gemaakte snert wordt 
ingevroren en de eerste jaren werd de worst 
en de spek apart d’r bij ingepakt. later bleek 
het toch wat hygiënischer het vlees er alvast 
bij in te koken. Verder is de formule onveran-
derd gebleven.

‘s Ochtends vroeg wordt de snert door vrij-
willigers en de C1 ingepakt en in kratten ge-
stapeld. Tegen negenen komen de opgetrom-
melde voetballertjes van de E’s en de D’s met 
hun begeleiders. Er zijn twintig routes en in 
groepjes van drie vier of vijf kinderen wordt 
huis aan huis de snert verkocht. Door de ja-
ren heen blijken bijna alle kinderen na een wat 
weifelend begin zich al gauw te ontpoppen als 
echte koopmanslieden: Het heerlijke gevoel  
van het vele geld wat door de handen glijdt 
maakt hen definitief Nederlanders en de mees-
ten raken supergemotiveerd het volgende jaar 
opnieuw deel te nemen.

De laatste jaren is  de snert gekookt en klaar-
gemaakt door Alfred Steenbergen. Doordat hij 
de snert tegen kostprijs of zelfs gratis aan JVZ 
ter beschikking stelt is de snertactie al jaren 
een financieel succes.

JVZ krijgt hierdoor wat meer financiële arm-
slag wat voor de verdere uitbouw van onze 
jeugdafdeling essentieel is. Hoeveel liter er 
de laatste 10 jaar verkocht is, is onderdeel ge-
worden van een prijsvraag, maar één ding is 
zeker: door onze snertactie is de hoeveelheid 
verstoppingsklachten in Zuidwolde drastisch 
afgenomen. Laten we hopen dat dat nog jaren 
zo zal blijven. 

Jan nikkels, 
een snert coördinator

JVZ en de snertactie: een bruisende combinatie

Wat gaat de tijd snel!
Ik weet nog goed dat ik in het oprichtingsjaar 
van JVZ, in de C1-team bij Ivan Roosendaal 
kwam. Aanvankelijk was ik nerveus om met 
nieuwe spelers van twee verenigingen samen 
te spelen, maar zoals verwacht werden er al 
snel nieuwe vriendschappen gesloten en is 
het samengaan van beide verenigingen voor 
mij een positieve ervaring geweest. 

Niet veel later werd ik door Peter Roosendaal 
benaderd om samen met Mike van de Water 
een jeugdteam te begeleiden. Daar sta je dan... 
als 15 jarige bondscoach probeer je het team 
zo goed mogelijk te trainen en tijdens wedstrij-
den te coachen. Na jaren trainer en begeleider 

te zijn geweest met o.a. mijn voetbalvrienden 
Nick Brouwer en Pieter de Vries van verschil-
lende jeugdteams, begeleid ik momenteel, sa-
men met Leon Schoemaker en Jeffrey Over-
weg, de D1-selectie van JVZ. Deze periode is 
voor mij niet alleen sportief, leuk en gezellig 
geweest, maar voornamelijk ook erg leerzaam! 

Vanaf het moment dat je als 15-jarige met een 
jeugdteam aan de slag gaat bestaat er een 
grote kans dat je anders over het voetbal gaat 
denken. Acties, tactieken en de voetbaltaal die 
voor jou zo vanzelfversprekend zijn moet je 
dan proberen over te brengen op een groep 
‘fanatieke’ voetballers. Je leert nadenken over 

het organiseren van een training en de voor-
beeldrol die jij als  trainer hebt. Onbewust ver-
andert je gedrag en neem je, zo langzaam aan, 
een volwassen houding aan.  

Daarom betekent het trainer zijn voor mij niet 
alleen fanatiek met het voetbalspel bezig te 
zijn, maar is het ook een middel om jezelf te 
ontwikkelen in de competenties die je later 
nodig kunt hebben. Dus ik hoop dat JVZ niet 
alleen topvoetballers opleidt, maar ook top-
trainers!

met vriendelijke sportgroet, 
Robin steenbergen

een week uit het jeugdtrainersvak

met het hele team zoeken naar een bal die 
ergens in de bosjes schijnt te liggen. De ge-
vechten tussen de sleutelbos van het bal-
lenhok en mij. en doelpunten voorbij zien 
komen die eigenlijk in de Champions league 
horen, maar waar nu nooit iemand meer een 
herhaling van zal zien. Ja, dit zijn ervaringen 
waar elke jeugdtrainer zich in zal kunnen vin-
den. maar er zijn er nog meer. Veel meer.

maandag
“Doe die telefoon nou eens weg!” Na drie keer 
schreeuwen door de docent begin ik ook wel 
te snappen dat het nu wel eens tijd wordt dat 
ik het whatsapp-gesprek met de andere twee 
trainers stop. Ach, we hebben de taken voor 
vanavond toch al verdeeld. Matthijs doet het 
afronden, Jasper het positiespel en bij mij mo-
gen ze kappen en draaien totdat hun benen in 
de knoop zitten. Ook weer geregeld.

Op maandag is het op een of andere manier 
altijd haasten. Snel nog even een paar hap-
pen eten, omkleden en dan richting het sport-
park. Om aan het eind van de straat weer om 
te draaien om de sleutels van het ballenhok 
toch maar op te halen. Wanneer je als trainer 
na een lange dag op school op het sportpark 
aankomt is het altijd weer fijn om te merken 
dat de batterij van de kinderen op maandag 
weer helemaal volgeladen is. Gelukkig heeft 
iemand daar ooit het ‘sprinten’ voor uitgevon-
den. Waar we hem of haar nog steeds heel 
dankbaar voor zijn. 

Na een uur zit het er alweer op en stroomt 
het sportpark weer leeg. Na alle spullen weer 
in het ballenhok te hebben gestopt is het tijd 
voor de kantine. Waar, met een bekertje koffie 

in de hand, de trai-
ning én de wedstrijd 
van afgelopen zater-
dag nog even worden 
besproken. 

Dinsdag
Het is rustig op de 
whatsapp. Behalve 
wat plannen voor za-
terdagavond wordt 
er weinig besproken. 
Wat dan weer een 
glimlach op het ge-
zicht van de docent 
oplevert. Ook wel 
eens goed.
 
Woensdag
Ook vandaag ge-
beurt er weinig op 
de whatsapp. Het 
training geven op het 

veld wordt ingeruild voor het commentaar ge-
ven op Champions League-wedstrijden. In ho-
rizontale stand, op de bank. 

Donderdag
“Ja ja, ik doe hem al weg.” Want ik weet toch al 
dat Matthijs de halve én hele scharen er gaat 
inslijpen, Jasper weer met de jongens gaat 
afronden en ze bij mij mogen positiespelen. 
Weer lekker snel geregeld. Ik zal straks in de 
bus nog wel even een mooie vorm voor een 
positiespel verzinnen. 

Donderdag is altijd beter dan de maandag. 
Waar dat aan ligt? Geen idee. Het is zo. Mis-
schien omdat het al bijna weekend is en de 
wedstrijd van zaterdag eraan komt? Of omdat 
de batterij van de kinderen niet helemaal is op-
geladen? Het is nu eenmaal zo. Donderdag is 
beter dan de maandag.

Om kwart voor zes komen al de eerste spelers 
op het veld. En begint het, met negen man te-
gelijk, ongegeneerd hard schieten op het doel. 
Met keeper. “Keepers moeten een beetje gek 
zijn”,  zegt de leider van de E1 wel eens. Ik pro-
beer het ‘een beetje’ nog steeds te plaatsen. 
Nadat er 1.384 ballen op de keeper zijn afge-
vuurd, waarvan er 1.276 naast of over het doel 
eindigen, begint de training om zes uur.

Met de nageroepen mededeling, dat ze zater-
dag om half tien aanwezig moeten zijn ver-
laten de spelers om zeven uur weer het trai-
ningsveld. Net als de trainers, die hun vaste 
barkruk in de kantine opzoeken. Dit keer om 
de opstelling, de tegenstander en de gehakt-
bal van de te bezoeken club te bespreken. Met 
een bekertje koffie.

Vrijdag
Deze dag begint altijd lekker rustig. Weinig 
activiteit op de whatsapp. Rond zes uur ver-
schijnt de eerste vraag op de whatsapp. “Als 
we met de ZZVV-mannen om kwart voor één 
aanwezig moeten zijn, en we spelen om half 
elf bij v.v. Drenthina met de E1, zijn we dan op 
tijd terug?” Om vaak vijf minuten later al de 
reactie “Makkie!” van de grote leider te lezen. 
Ook weer geregeld.

Zaterdag
Ja, dit is ‘m dan. De dag waar het de hele week 
eigenlijk om draait. Waar de hele week naar 
uitgekeken wordt. En de dag, die soms eerst 
even vervloekt wordt, als de wekker al voor 
acht uur gaat… Maar eenmaal wakker toch wel 
echt speciaal is. Het is wedstrijddag!

Eenmaal in de kleren, mét blauwe JVZ-jas er-
over, wordt het tijd om richting Woltingeslag 
te fietsen. In ons grotendeels in blauw trai-
ningspak gehulde dorp Zuidwolde is het nooit 
moeilijk zoeken naar het sportpark. Wat dan 
ook weer terug te zien is op de parkeerplaats. 
En waar gelukkig altijd nog plek is voor mijn 
Batavus. 

“En? Gewonnen?” is vaak de eerst vraag die 
je op een bekende afschiet. Met meestal een 
negatief antwoord tot gevolg. We lopen door 
naar de plek waar ons team verzamelt. Ieder-
een is er! En op tijd. Er is maar één laatkomer. 
En nogal een belangrijke. De wastas. Maar 
wanneer die eenmaal is gearriveerd kunnen 
we vertrekken. 

Na een vaak langere heenreis dan gepland, het 
omkleden en een warming-up is iedereen er 
klaar voor. De spelers, de meegereisde ouders 
en wij. Misschien zijn wij nog wel het meest 
gespannen. Waarom? Omdat wij weten hoe 
goed de jongens kunnen voetballen. En wij, als 
jeugdtrainers, hopen dat ze dit aan heel de we-
reld laten zien. Of, nou ja, Nederland.  Ahum, 
Drenthe. Oké, Zuidwest -Drenthe dan. En dan 
de overwinning uiteindelijk kunnen vieren met 
ranja en patat. En bij verlies? Ook ranja en pa-
tat. Want we hebben onterecht verloren. Wij 
waren beter.

Zondag
Totale rust op whatsapp. Tijd genoeg om in 
een verslag alle hoogtepunten van de wed-
strijd te verwerken. Om uiteindelijk te conclu-
deren dat het verslag weer groter is geworden 
dan de bedoeling was. Maar ja, het is ook maar 
één keer in de week wedstrijddag. 

Bas Bulthuis
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“Schat, even overleg over morgen, dan heb-
ben ze alle vier een wedstrijd en wij moeten 
rijden voor volleybal, de jongste heeft om 
9.00 uur een wedstrijd thuis, als jij daar nu 
gaat kijken, dan rijd ik voor de volleybal naar 
Smilde, nummer 3 moet om 10.15 uur bij het 
veld zijn voor een uitwedstrijd en nummer 4 
speelt om 12.00 uur thuis, misschien dat jij 
dan nog even bij hem kunt kijken, omdat je 
dan inmiddels terug bent van de jongste, oh 
ja en de jongste heeft om 13.00 uur een kin-
derfeestje, cadeautjes liggen in de kast, wil 
jij hem daar naartoe brengen? Hij wordt weer 
thuisgebracht, dus daar hoeven we geen re-
kening mee te houden.”

Standaard overlegsituatie op vrijdagavond, 
zodat iedereen weet waar hij of zij op welk 
tijdstip moet zijn. De mooie tijd voor het voet-
ballen breekt weer aan, het is langer licht, van 
een modderpoel kan er weer op een grasveld 
gespeeld worden, het is warmer om als ouders 
langs de lijn te staan om aan te moedigen, 
kortom na de voorjaarsvakantie is het genieten 
in plaats van afzien.

Dan de zaterdag zelf, de wekker wordt gezet, 
want het team verzamelt om 8.30 uur en we 
willen natuurlijk wel op tijd zijn, we krijgen 
belangrijke informatie van de coach over de 
opstelling en hoe we het spelletje gaan spe-
len met de nodige peptalk  zodat we optimaal 
kunnen presteren. En jawel hoor, we spelen 
een goede wedstrijd, iedereen is lekker aan 
het voetballen en de uitslag is 6-1 voor ons, dat 
was wel kicken!

Met volleybal wordt er ook gewonnen, maar 
ja, da’s minder interessant voor de voetballief-
hebbers natuurlijk, ’t was wel lekker warm in de 
sporthal trouwens.

De uitwedstrijd wordt ook gewonnen en de 
oudste had minder geluk, zij leverden een 
zware strijd en moesten het onderspit delven: 
“Mam, die vent kapte me steeds uit en had een 
uitgebreide trukendoos, ik kon hem gewoon 
niet hebben. Bewonderenswaardig zelfinzicht”, 
als moeder zeg ik dan: “ach jongen, het is maar 
een voetbalwedstrijd”, soms werkt deze op-
merking relativerend, soms worden de blikken 

naar mij nog “kwaaier”. “Oh ja, we moeten ook 
wassen” en “plof”, op het laatste vrije plekje in 
de bijkeuken (er is nl. veel was) valt een grote 
voetbaltas met veel grote shirts. Hoe komen 
die shirts in de wasmachine? Dat doe jij toch? 
Da’s even een misrekening, jouw sport, jouw 
team, jouw was. ’t Is toch sneu als die jongens 
volgende week in vieze shirts een wedstrijd 
moeten spelen!

Inmiddels draait de wasmachine met gele 
shirts van de volley en de voetbalshirts kunnen 
er zo achteraan, gemakkelijk dat synthetische 
spul, zo droog! Dan alles wegwerken en  je ziet 
niets meer van het hele sportgebeuren. “Oh ja, 
schat, ik ga zo tennissen, kunnen we wat later 
eten, dan eten we met elkaar.” Natuurlijk jon-
gen, da’s goed. Of ik nog wil sporten op zo’n 
dag? Nee dank je, ik heb voor die dag mijn 
sport gehad. Regel- en zorgsport is topsport. 
Ik neem, als iedereen op school of aan het 
werk is, heerlijk de tijd voor mezelf, zonder dat 
iemand iets hoeft te regelen. Wel zo relaxed!

groetjes van een voetbalmoeder

Voetbalgezin
JVZ wordt gefinancierd door het vinden van sponsoren, het houden van clubacties en natuurlijk door de jaarlijkse bijdrage van VV Zuidwolde 
en ZZVV. Daarnaast is JVZ erg blij met de hoofdsponsor C1000 Koen Termeulen en de sponsoren Bouwbedrijf Reins, Jansen & meester, De gier 
Bloemen en Rovecom. Ook is JVZ content met de Vrienden van JVZ, Zakenplein Zuid en de sub- en teamsponsoren. Het is mooi om te ervaren 
dat zij het jeugdvoetbal in Zuidwolde een warm hart toedragen door (financiële) middelen beschikbaar te stellen.

Ook is het belangrijk om zelf inkomsten te genereren. Vorig jaar heeft het Marius Tonckensfonds een bedrag toegekend t.b.v. het Kaboutervoetbal. 
En niet te vergeten de jaarlijkse snertactie (info: zie persbericht). In oktober 2012 hebben we de landelijke Grote Clubactie gehad, waaraan ook JVZ 
heeft deelgenomen. De leden van JVZ hebben loten verkocht, waarvan 80% naar de clubkas van JVZ is gegaan.

JVZ: de cijfers
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sC Heeren-
veen A1 is zeer 
verheugd een 
steentje bij te 
kunnen dragen 
aan de viering 
van het 10-ja-
rig bestaan van 
JVZ. De club die 
Wouter marinus 
bij ons heeft 

doen belanden. Wouter is komend seizoen 
tweedejaars A-junior en zal een belangrijke 
spil in het team worden dat onder leiding 
staat van trainer Johnny Jansen. 

De A-junioren van Sc Heerenveen spelen al ja-
ren op het hoogste niveau in Nederland. In de 
Landelijke Eredivisie treffen zij jaarlijks clubs 
als Ajax, AZ, Feyenoord, PSV, etc en ieder 
seizoen doet Sc Heerenveen in de top mee. 
Bij Sc Heerenveen staat echter het opleiden 

boven alles, een kampioenschap is mooi maar 
wij zijn van mening dat je beter 5e kunt wor-
den en drie spelers aan het eerste team kunt 
afleveren in plaats van kampioen te worden 
zonder enig talent voor het eerste elftal. Zo-
als gezegd weet de A1 van de Friezen jaarlijks 
weer in de top te eindigen en ziet de meerder-
heid van de tweedejaars doorstromen naar het 
beloftenelftal dan wel het eerste elftal. Onder-
tussen zijn er ook successen te melden. In het 
seizoen 2011/2012 wist A1 de beker te winnen 
na overwinningen op Ajax A1 en PSV A1. Als 
bekerwinnaar wisten de noorderlingen ook 
zelfs nog de Super Cup (bekerwinnaar tegen 
landskampioen) te winnen door Ajax op De 
Toekomst in Amsterdam met 1-2 te verslaan.

Wouter is als eerstejaars A-junior al een vaste 
waarde voor trainer Jansen. Wouter is al jaren 
een groot talent bij Sc Heerenveen, dit heeft hij 
beloond zien worden met een contract in 2012. 
Ook de bondscoaches van de jeugdselecties 

van Oranje hebben Wouter in het vizier. In mei 
2012 werd Wouter Europees Kampioen met 
Onder 17. Ook dit seizoen staat de naam van 
Wouter geregeld op de spelerslijst van Onder 
18. Toen Sc Heerenveen de uitnodiging bin-
nenkreeg om een wedstrijd te spelen tegen 
vv Zuidwolde in het kader van het 10-jarig be-
staan van JVZ was er geen enkele twijfel hier-
aan medewerking te verlenen. Wij feliciteren 
eenieder hartelijk met deze mijlpaal en hopen 
dat er nog vele mooie jaren zullen volgen met 
nog mooier meer talenten voor de voetbala-
cademie van Sc Heerenveen. Wij wensen ie-
dereen veel plezier toe bij de viering van het 
10-jarig bestaan!

met vriendelijke groet,
Pieter Busscher

Sociaal maatschappelijk begeleider, studieco-
ordinator, vervoerscoördinator, teammanager 
sc Heerenveen A1

naam: Wouter Marinus 
geboren: Zuidwolde
Woonplaats: Heerenveen
familie: Ik heb een broer, een zus en een zusje. 
Maar ik woon met nog een speler uit mijn team 
in een gastgezin bij familie van der Haag in 
Heerenveen. 
Clubs: Eerst bij vv Zuidwolde, toen bij JVZ, tij-
dens mijn periode bij JVZ heb ik nog een tijdje 
bij voetbalschool Emmen gespeeld. Na JVZ 
ben ik naar Heerenveen gegaan en daar speel 
ik nog steeds.

Wat is jouw positie in je huidige team?
Nummer 10, dat is achter de spits. Soms ook 
wel in de spits.

Wat zijn jouw zwakke en sterke punten 
voetbaltechnisch?
Mijn zwakke punt is dat ik fysiek nog niet sterk 
genoeg ben. Dit is op zich wel te compenseren 
met snelheid en slimmigheid, maar dat moet ik 
wel verbeteren vind ik. Verder kan ik mijn han-
delingssnelheid nog verbeteren, daarmee be-
doel ik dat ik van voordat ik de bal krijg, weet 
hoe iedereen in het veld staat en wat de moge-
lijkheden zijn om met de bal te gaan doen. Mijn 

sterke punten zijn snelheid, diepgang, scorend 
vermogen, ik werk altijd heel hard en ben cre-
atief aan de bal.

Van wie heb je dit voetbal talent gekregen?
Eigenlijk van helemaal niemand. Niemand in 
mijn familie voetbalde of heeft op een hoog 
niveau gesport. Dus ik heb het van mezelf 
denk ik.

Heeft het hebben van dit talent alleen 
maar voordelen?
Nee, het heeft niet alleen voordelen. Doordat 
je bijvoorbeeld een contract krijgt of vaak een 
groot talent wordt genoemd, ligt er meteen 
een grote druk op je. Deze druk kan nadelig 
zijn, bijvoorbeeld als het een tijdje wat minder 
gaat in het veld. Maar als ik een goede periode 
speel dan voelt deze druk eigenlijk wel prettig. 

Wat is jouw minst leuke voetbalmoment?
Ik had met het Nederlandse elftal onder 15 mijn 
eerste interland tegen Turkije. Vlak voor deze 
interland raakte ik geblesseerd. In die tijd was 
dit voor mij heel bijzonder en spannend. Ik wil-
de ontzettend graag meedoen. Daardoor heb 
ik de blessure geforceerd en heb ik 3 maanden 

niet kunnen voetballen en het duurden daarna 
nog 3 maanden voordat ik weer op mijn oude 
niveau was. 

Wat is jouw mooiste voetbalmoment 
tot nu toe?
Het winnen van het Europees Kampioenschap 
onder 17 in Slovenië in 2012.

Wat of wie is voor jouw voetbal ontwikkeling 
belangrijk geweest tot nu toe?
Vooral mijn vader. Hij komt elke wedstrijd kij-
ken, ook al moet ik in Tilburg of Kerkrade spe-
len en steunt mij altijd. Na de wedstrijd rij ik 
ook altijd met hem mee. De trainer die mij het 
meest is bijgebleven is Tieme Klomp. Onder 
hem speelde ik heel goed, hij is fijn in de om-
gang en gaf me heel veel vertrouwen. Bij JVZ 
heb ik in de E1 het meeste geleerd bij Gerrit 
Nijland.

Wat is er voor nodig om nog de stap naar het 
betaalde voetbal te maken denk jij?
Ik denk meer volwassen worden en mijn 
zwakke punten verbeteren, vooral het fysieke 
gedeelte. Ook regelmatiger presteren wil ik 
bereiken.

Veel voetballers hebben een voetbalritueel 
en zijn bijgelovig, jij ook?
Nee, ik ben niet bijgelovig en heb volgens mij 
ook geen voetbalritueel.

Waar droom je van?
Ik droom natuurlijk van spelen bij clubs als F.C. 
Barcelona, Arsenal en Manchester United. In 
ieder geval spelen in de Champions League. 
Ook spelen in het Nederlandse elftal is iets wat 
ik graag wil bereiken. 

Heb je een voetbalidool?
Ja die heb ik, Robin van Persie. Zijn techniek, 
linkerbeen, zijn inzicht en hoe hij verdedigers 
bespeelt vind ik geweldig om naar te kijken.

Wat is je favoriete voetbalclub binnenland/
buitenland?
In Nederland zijn mijn favoriete clubs in Neder-
land zijn Ajax en S.C. Heerenveen. In het bui-
tenland zijn dat F.C. Barcelona en Manchester 
United.

Wat is je favoriete eten?
Voor spinazie met aardappels en een lekkere 
slavink kan je me ’s nachts altijd wakker maken.

Wat doe jij in je vrije tijd?
Vooral uitrusten, met vrienden relaxen, FIFA 
spelen. En als het kan naar mijn familie en 
vriendin gaan natuurlijk.

Heb je een idee wat jij over 20 jaar doet?
Ik denk er nu over na om na mijn voetbalcar-
rière te gaan werken als trainer bij een betaald 
voetbal organisatie (BVO), want ik vind het 

leuk om jongens beter te maken in hun spel, 
mijn inzichten en mijn enthousiasme te kunnen 
overbrengen e.d.

Wat had je gedaan wanneer je geen voetbal-
ler zou zijn geworden? 
Ik heb hier eigenlijk nog nooit over nagedacht, 
omdat ik mijn hele leven al alleen maar met 
voetbal bezig ben geweest. Ik had beter mijn 
best gedaan op school en zou ik zijn gaan stu-
deren. Ik weet niet precies wat voor beroep, 
maar waarschijnlijk wel iets met kinderen of 
met mensen in het algemeen. 

Op 28 Juni spelen jullie tegen JVZ voor het 
huidige 10 jarige jubileum, hoeveel doelpun-
ten ga je scoren in die wedstrijd denk je?

Ehm, even denken. Zal ik 2 zeggen? Nee ik doe 
wel 3. Ik ga er 3 scoren.

Bedankt voor dit interview en succes jongen 
voor de toekomst, we blijven je volgen!

Interview: sven Cazemier, Ouren nikkels, 
Jasper Cazemier en max Bosscher.

sC Heerenveen blij met deelname aan wedstrijd bij JVZ

Interview met Wouter marinus - speler sC Heerenveen A1
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(waar ik half ziek aanwezig was) en de laat-
ste wedstrijd van het seizoen 2010-2011 tegen 
Drachten C1 waar wij ons veilig speelden in de 
hoofdklasse.
Bert: Dat zijn er best wel veel eigenlijk. De 
wedstrijden die Wilbert noemt uiteraard en 
in negatieve zin de wedstrijden in het seizoen 
2009/2010 uit tegen Broekster Walden C1 en 
thuis tegen FVC C1.

9. Wat zou er de volgende 10 jaar 
moeten veranderen?
Wilbert: Op mijn wensenlijstje staat in ieder 
geval een goede trainingsaccommodatie en 

een keer op divisieniveau spelen. Dat zou fan-
tastisch zijn voor de club. Ook zou het mooi 
zijn dat de tweede teams qua niveau dichter 
bij de standaard teams zouden komen.
Bert: Om dit te realiseren is de aanleg van 1 of 
meerdere kunstgrasvelden wel een mooi voor-
uitzicht. Bijkomend voordeel is dat we in de 
winterstop dan ook lekker thuis kunnen spelen.

10. Jullie zitten een lange tijd bij hetzelfde 
team, is het niet eens tijd voor iets anders?
Wilbert: Nee, ik heb weer voor twee jaar ver-
lengd omdat het van beide kant bevalt. Het 
grote voordeel is dat wij iedere twee jaar een 

compleet nieuw team hebben. Je komt niet in 
een bepaalde sleur te zitten maar kunt iedere 
keer weer proberen om het maximale uit de 
spelers te halen. Onze werkwijze past ook uit-
stekend bij deze leeftijdscategorie. Doordat 
iedere speler en iedere groep anders is moet 
je de benadering wel steeds een beetje aan-
passen.
Bert: Helemaal mee eens. Je hebt steeds weer 
te maken met andere spelers en tegenstan-
ders zodat het gevoel dat je bij hetzelfde team 
zit niet echt aanwezig is. Het blijft dus steeds 
een uitdaging om er samen met de spelers en 
ouders een mooi seizoen van te maken.een van de teams binnen JVZ met langstzit-

tende begeleiding is C1. Voor deze jubileum-
gids krijgen wij in 10 vragen een kijkje achter 
de schermen bij dit team met Wilbert Hep-
ping (trainer) en Bert Koster (leider).

1. Wat is jullie verleden?
Wilbert: ik ben dit seizoen voor het zevende 
seizoen trainer bij JVZ C1. In 2005 binnenge-
komen om samen met Ivan Roosendaal de C1 
te trainen. Sinds 2007 werk ik samen met Bert. 
Daarvoor was ik trainer bij HZVV.
Bert: Voor mij is dit het negende seizoen als 
leider bij JVZ waarvan nu het vijfde bij C1. De 
eerste vier jaar ben ik leider geweest bij ach-
tereenvolgens D2 (2004-2006), D3 (2006-
2007) en D1 (2007-2008). Tevens ben ik actief 
als keeperstrainer van de jeugd. Hiervoor ben 
ik ook een aantal jaren bij HZVV leider en kee-
perstrainer geweest.

2. Wat is er veranderd in 10 jaar JVZ?
Vooral het niveau is omhoog gegaan. Waar we 
starten in de 2e klasse zijn wij nu een stabiele 
hoofdklasser. Ook is de professionaliteit in de 
organisatie verbeterd. 

3. Wat is de kracht achter jullie 
samenwerking?
Wij vullen elkaar goed aan. Zo-
wel technisch als organisatorisch 
pakken wij de zaken gezamenlijk 
aan. Wij zorgen voor een goede 
communicatie richting spelers en 
ouders. Wij maken van heel veel 
verschillende manieren gebruik 
van de (moderne) communica-
tiemiddelen zoals een website, e-
mail, sms, twitter en whatsapp. In 
het begin van het seizoen en in de 

winterstop brengen wij een boekje uit waarin 
alle informatie vermeld staat en waarin wij 
aangeven wat wij van de spelers (en ouders) 
verwachten. 

4. Wat vinden jullie belangrijk voor 
de spelers van C1?
Een van het belangrijkste in onze werkwijze 
is het groepsproces. Een team moet als team 
functioneren en niet als elf individuen. In de 
trainingen besteden wij hier aandacht aan 
door spelers als teams te laten samenwerken. 
Ook het jaarlijkse internationale toernooi is 
belangrijk. Buiten het voetbal organiseren wij 
nevenactiviteiten zoals een filmavond of ga-
meavond en een jaarlijkse afsluitende BBQ. 
Daarnaast vinden wij discipline belangrijk. 

5. Jullie noemen discipline? Betekent dit dat 
jullie erg streng zijn en veel regels hanteren?
Of wij heel streng zijn zou je eigenlijk aan de 
spelers vragen. Wij horen vaak aan het eind 
van het seizoen van ouders dat zij bij aanvang 
van het seizoen het wel erg veel “regels” von-
den maar dat achteraf de duidelijkheid juist 

goed was voor de spelers. Dat vinden wij ook 
het belangrijkste: dat het voor de spelers dui-
delijk is wat het betekent dat je in C1 voetbalt, 
welke afspraken wij met elkaar maken (dus 
geen regels van ons uit) en hoe wij ons ge-
dragen. Als een speler zich hier aan houdt dan 
zullen ze ons niet als streng ervaren. Over het 
algemeen hebben wij dan ook een zeer goed 
band met de spelers en is er op zijn tijd ook 
ruimte voor een dolletje.

6. Hoe handelen jullie met de lastige spelers?
Eigenlijk komen wij die niet zo vaak tegen. 
Iedere speler heeft natuurlijk wel zijn eigen 
handleiding (en dus ook aanpak). Hiermee 
proberen wij het gedrag van de spelers te 
sturen. Vanuit het team proberen wij altijd te 
zorgen dat de spelers elkaar gaan corrigeren, 
waarbij onze aanvoerder natuurlijk een be-
langrijke taak heeft. 

7. Wat is jullie visie op voetbalgebied?
Wij spelen altijd een 4-4-2 systeem met een 
ruit op het middenveld. Op hoofdklasse C-ni-
veau vinden wij dat de beste opstelling. Hier-
door creëren wij op het middenveld een over-
wicht en veel ruimte voorin waar de spitsen 
en middenvelders in kun lopen. Verder is het 
belangrijk om op trainingen veel te herhalen. 
Vooral het positiespel wordt vaak geoefend. 
Verder proberen wij minimaal twee keer per 
seizoen een persoonlijk gesprekje met de spe-
lers te hebben over hun ontwikkeling en ver-
beterpunten.

8. Welke wedstrijd is jullie bij blijven staan?
Wilbert: de kampioenswedstrijd tegen Fle-
vo Boys C3 in 2009 die wij met 8-0 wonnen 

een kijkje achter de schermen van JVZ C1

sinds de oprichting in 2003 maakt meisjesvoetbal deel uit van JVZ. In 2003 werd er gestart 
met twee meisjesteam: mC en mP. Trainers die de revue hebben gepasseerd zijn o.a. Jurrie gui-
chelaar, Tineke Kamphuis, falco de man, Heidi vd Belt, lianne Holtmaat, evelien Withaar, Jan 
Dragt, Paulien Berghuis, nienke Hilferink, lisanne v.d. Veen, Bert Zwiers en Annet Bouwers.

Sinds het seizoen 2011-2012 beschikt JVZ over 
een MD-, een MC- en een MB- team. De trainin-
gen worden verzorgd door André Flinkert, Ro-
bert Meinema, Gert Zinger en Jacco Krikken.
Vanaf juni 2004 werd gestart met damesvoet-
bal bij JVZ. De trainingen werden toen ver-
zorgd door Gerard Wulffraat, Nico Gughelaar 
en Albert Fransen.
In de loop van het seizoen 2011-2012 moest er 
helaas afscheid genomen worden van het da-
mesteam in verband met te weinig speelsters.
In juni 2011 organiseerde JVZ voor het eerst 
een ‘Vriendinnendag’, een voetbalactiviteit 
waar het plezier voorop staat en waar meisjes 
van 6 tot 18 jaar met elkaar gaan voetballen. 
De Vriendinnendag heeft als doel om meisjes 
(en hun ouders) kennis te laten maken met 
voetbal en voetballen bij een vereniging. Ruim 
20 meisjes (leden en niet-leden) uit Zuidwolde 
e.o. hebben hier aan deelgenomen.

Voetbal... ook voor meisjes!
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(Hoofd)sponsoren

C1000 Koen Termeulen
Oosterweg 1 - Zuidwolde

www.c1000.nl/supermarkten/zuidwolde/c1000-termeulen

Jansen & meester
Schoolstraat 2a - Zuidwolde

www.kantoorjansen.nl

Jansen & Meester
Administratie en Advisering

De gier Bloemen
Industrieweg 8 - Zuidwolde

www.degierbloemen.nl

Bouwbedrijf Reins
Industrieweg 36 - Zuidwolde

www.reins.nl

Rovecom
Elbe 2 - Hoogeveen

www.rovecom.nl

“Voetbalverenigingen in Zuidwolde gaan 
mogelijk samenwerken” was de kranten-
kop die in 2001 in de regionale dagbladen 
stond. Het teruglopend aantal jeugdleden, 
waardoor sommige elftallen niet meer ge-
formeerd konden worden, was de aanleiding.  
De krant ging verder: “De beide Zuidwoldi-
ger voetbalverenigingen hebben de inten-
tie uitgesproken om over 2 jaar mogelijk te 
komen tot een samenwerking op het gebied 
van het jeugdvoetbal.”

gemengde gevoelens
Dat dit bericht met gemengde gevoelens ont-
vangen werd, zal duidelijk zijn. Dit leidde tot 
uitspraken als: “Ze lijken wel niet wijs…”, “Zater-
dag en zondag samen, dat kan niet…”, “Als dat 
gebeurt, bedank ik als lid.” Gelukkig waren er 
ook andere reacties.  “Eindelijk, had al veel eer-
der moeten gebeuren”, “Dit is goed voor een 
dorp als Zuidwolde” of:  “De redding van het 
jeugdvoetbal in Zuidwolde.”

Na een enquête bij ZZVV met vele positieve 
reacties was de volgende stap van beide be-
sturen om een commissie in te stellen die met 
een plan moest komen waar beide besturen, 
maar ook de leden achter zouden staan. De 
commissie werd gevormd onder onafhankelijk 
voorzitterschap van Boerhoorn medewerker 
Titus Kok en met Henk Boomsma,  adviseur 
van de KNVB. De commissie deed onderzoek 
op technisch, financieel en organisatorisch 
vlak. Ook de jeugd van VVAK en DOS ’63 
werd meegenomen in de toekomstige samen-
werking. Men organiseerde inloopavonden en 
op 27 mei 2003 werd bij ZZVV een extra al-
gemene ledenvergadering georganiseerd. De 
ingangsdatum van de samenwerking  was het 
cruciale onderwerp:  waren de voorbereidin-
gen goed genoeg om al in het seizoen 2003-
2004 te starten of zou uitstel leiden tot afstel?  
Honderden ouders en spelers zorgden voor 
een afgeladen clubhuis waar de spanning te 
snijden was en waaraan de toenmalige voor-
zitter Jan de Vries nog menigmaal terugdenkt. 
Gelukkig won het verstand   van de emotie en 
de leden stemden voor een begin in het sei-
zoen 2003-2004.  Jeugd Voetbal Zuidwolde 
was geboren. 

nieuw bestuur
Op 23 juni 2003 had de voorbereidingscom-
missie haar werk gedaan en werd deze ont-
bonden. Het nieuwe jeugdbestuur kon aan het 
werk. Afspraak was dat het jeugdbestuur zou 
bestaan uit 7 leden, 3 afkomstig van v.v. Zuid-
wolde en 3 van ZZVV. De voorzitter zou onaf-
hankelijk zijn. Er bleek geen goede kandidaat 
beschikbaar te zijn. Na uitvoerig beraad werd 
Ab van ’t Zand van Zuidwolde toch gekozen 
als voorzitter. Met de kennis van nu blijkt dit 
een gouden greep te zijn geweest, want Ab 

werd het gezicht van JVZ. Hij was op de hoog-
te van alle ins en outs van het jeugdvoetbal, 
had goede contacten bij alle betrokken vereni-
gingen (ook VVAK en DOS’63 deden mee) en 
bij overleg en het nemen van besluiten ging hij 
uit van het belang van de jeugd en niet van 
het clubbelang.  Dagelijks was hij langs de vel-
den te vinden om zaken te regelen, problemen 
op te lossen  en  “korte lontjes te managen”. 
Kortom: Ab was de olie in de motor van JVZ. 
Onder leiding van Ab werd het bestuur, be-
staande uit Trijnie Bruins, Peter Roosendaal,  
Klaas Geers,  Jan Nikkels,  Cees Bodegraven 
en Henk Duinkerken, een geoliede machine die 
er de eerste jaren voor zorgde dat JVZ ging 
draaien.

meteen aan het werk
Om meteen te kunnen starten in het nieuwe 
seizoen werd er door het bestuur meteen een 
aantal zaken geregeld: er werden selectie-
wedstrijden gespeeld om te komen tot een 
indeling van de 28 teams, waaronder 2 meis-
jesteams.  Er werd een sponsorovereenkomst 
gesloten met C1000 van Henri Offerein,  er 
werd een wedstrijd uitgeschreven voor het 
bedenken van de nieuwe naam en tenuekleu-
ren en de officiële opening in september 2003 
werd geregeld. De wedstrijd voor het beden-
ken van de naam en de clubkleuren werd een 
groot succes. Honderden stembiljetten wer-
den ingeleverd bij C1000 en HIIH Sportswear. 
Jordi Booy werd de winnaar en hij verdiende 
de waardebon van €25 voor de naam Jeugd 
Voetbal Zuidwolde (JVZ).  Een grote meerder-
heid stemde voor  het blauwe tenue, waarop 
het rode C1000 embleem prima stond

Officiële opening
Op spectaculaire wijze werd op vrijdag 26 
september 2003 het officiële startsein ge-
geven voor Jeugd Voetbal Zuidwolde (JVZ). 
Op sportpark Woltingeslag waren honder-
den jeugdspelers en genodigden aanwezig. 
De jeugd formeerde de letters JVZ op het 
hoofdveld en werd vanuit een hoogwerker op 
de foto gezet. Voorzitter Ab van ‘t Zand be-
dankte iedereen die meegewerkt had aan de 

voorbereidingen. Hoofdsponsor Henri Offerein 
overhandigde een cheque van 16.000 euro 
voor het vierjarig sponsorschap van JVZ. Na 
een officieel woord van wethouder Damming 
verrichtte profvoetballer Albert van der Haar, 
voormalig jeugdspeler van Zuidwolde en toen 
speler van FC Zwolle, de openingshandeling 
door een grote fles met ballonnen open te 
trekken en enkele ballen de lucht in te schie-
ten: JVZ is van start gegaan.

eerste kampioen
In de blauwe informatiegids van JVZ werd 
de doelstelling van JVZ als volgt verwoord: 
“JVZ wil dat iedereen naar eigen mogelijkhe-
den en met plezier beter leert voetballen.” Dat 
de jeugd hierbij de toekomst heeft , bewees 
het 7-tal pupillen van de F1: zij werden met de 
leiders Gerrit Dijkstra,  Mark Wassens en Jan 
de Jonge de eerste kampioen van JVZ door 
concurrent Hoogeveen F1 met maar liefst 7-0 
te verslaan. Dit was het begin van vele stan-
daardteams richting de hoofdklasse. F1 wees 
ook hier de weg : eerst door een plaats in de 
hoofdklasse te veroveren en later door zelfs 
ongeslagen kampioen in de hoofdklasse B te 
worden. 

sponsorloop
Een vereniging met meer dan 400 jeugdleden 
en een JVZ-damesteam heeft tenues , ballen 
en  trainingsmaterialen nodig. Dit kost nogal 
wat. Sponsoring levert flink wat op, maar er 
was meer geld nodig om JVZ draaiende te 
houden. Het idee van een sponsorloop werd 
geboren. In augustus 2004 werd de sponso-
ractie op het hoofdveld van Zuidwolde een 
groot succes. Deelnemers, strak in het pak, 
hardlopers op klompen, mannen en vrouwen 
met wilde pruiken en hoeden zorgden voor 
een kleurig spektakel en liepen een uur lang 
rondjes op het hoofdveld. Aan het eind van 
de middag werd het bedrag dat richting de 
10.000 euro liep bekendgemaakt. JVZ kon zich 
verder ontwikkelen.

Tenslotte
In de loop van de jaren is duidelijk geworden 
dat een hoop doelstellingen zijn behaald. JVZ 
is een bloeiende jeugdvereniging met meer 
dan 400 leden en veel meer ouders die elke 
zaterdag samen in en om de velden staan en 
samen optrekken. Een vereniging met  veel 
gediplomeerde trainers, goede materialen , elk 
seizoen voldoende begeleiders bij de teams en 
een enthousiast bestuur. Een vereniging met 
alle standaardteams in de hoofdklasse en met 
de ambitie om iedereen met plezier beter te 
leren voetballen. Kortom: JVZ is een jeugdver-
eniging waarop iedereen trots kan zijn.

Peter Roosendaal

ZZVV en Jeugd Voetbal Zuidwolde

Partyservice steenbergen
Bernhardlaan 35 - Zuidwolde

www.partyservicesteenbergen.nl

Wilt u ook sponsor worden? 
Neem dan contact op met onze sponsorcommissie. Zij lichten graag alle mogelijkheden toe.
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Gratis
website
ontwerp

Ontwerp & advies
Campagnes

Autobelettering

Logo’s & huisstijlen
Websites & -shops
Drukwerk 

Geen kleine lettertjes bij deze actie. 
Wilt u meer weten? Vraag ons dan 

gerust naar de voorwaarden.

tot en met 
31 juli 2013


