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Opgericht		Teams
2 september 1947		
6 seniorenteams

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 C-1000, afgekort JVZ-C1000. Alle teams van JVZC1000 spelen en trainen op Sportpark Woltingeslag. De
teams dragen een volledig blauw tenue.
Teams JVZ-C1000
1 dameselftal		
3 B-juniorenteams		
5 D-pupillenteams		
8 F-pupillenteams		

2 A-juniorenteams
5 C-juniorenteams
9 E-pupillenteams
(inclusief meisjesteams)

spijkerbroek

lange haren

gave nikes

trainingsjack

geen joden

maar boeren

zuudwolde

op zien best!
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Voorzitter		
Secretaris		
Penningmeester		
Vice-voorzitter + materialencommissie
0528-371598
Kantinecommissie
0528-373386
Sponsorcommissie		
Activiteitencommissie
0528-370052
Technischecommissie
0528-391445
Jeugdzaken / JVZ
0528-373693
Supportersvereniging
0528-371614
Automatiseringscommissie
0528-372868

06-29010520
06-15053688
06-23551323
06-25497718
06-46280826
06-26704381
06-20367472
06-30662536

Materialencommissie
Jan Remmelts
- Voorzitter
Overige leden
-		Jan Linthorst, Erwin Linthorst, Bart Krikken, Vincent Pruntel
		 Jan Spijkerman, Roland Drogt, Aert Renting

algemene gegevens

Correspondentieadres
Postbus 50 7921 AA Zuidwolde

Bestuur en commissies
Samenstelling bestuur
Joost Heidekamp
Martijn Duinkerken Dennis Meester
Jan Remmelts
Henk Duinkerken
functie vacant functie vacant Jaap Zoer
Peter Schalk
Henk de Jonge
Bert Brontsema
-

Vormgeving & druk:
Mela Media
Krayenkamp 20 - Zuidwolde
telefoon: 0528-261434
www.melamedia.nl

Clubkleuren: Rood/Zwart
Shirt: Rood met zwarte manchet en kraag
broek: Zwart - Kousen: Rood met zwarte boord
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Beste lezers,
In uw handen heeft u de nieuwe presentatiegids van VV Zuidwolde. Het is inmiddels
alweer de 3e uitgave van deze gids. Deze uitgave staat bol van vernieuwingen, die we aan
de vooravond van het nieuwe seizoen 2009
2010 kunnen omschrijven als verkwikkende
mentale peptalks.
In deze jaargang treffen we diverse interviews
aan met onder andere de wethouder sportzaken van gemeente De Wolden Bert Damming.
Het jonge hart van deze oude krijger komt
volledig tot zijn recht in diens slogan: ‘Breedtesport is topsport’
Het Dagelijks Bestuur kijkt voornamelijk verfrissend vooruit naar de toekomst van het voetbal
in Zuidwolde. Zien zij in de glazenbol al iets
schemeren van een verdergaande samenwerking en versmelting tussen de voetbalverenigingen VV Zuidwolde en ZZVV? Zij stellen
nadrukkelijk: “De jeugd geeft ons het goede
voorbeeld”. Krijgen we verder 55+ voetbal op
een E- en F-veld? Het zou fantastisch zijn als we
gestalte kunnen geven aan het motto: Voetbal
is er voor jong en oud.
Trainers Henk Spijkerman en Lange Jan Spijkerman kijken terug op een leerzaam seizoen
Hun vervolgweg is vooral een zoektocht naar
mentale stabiliteit voor de spelers van de A-selectie. Spelers moeten vooral leren omgaan met
kritiek. Zij denken dat het voetbal binnen Zuidwolde nog betere prestaties kunnen opleveren,
indien al op jonge leeftijd culturele en sociale sprongen vooruit kunnen worden gemaakt.
Over het hoe en waarom: Leest u vooral als opvoeders in de breedste zin des woords hun artikel. Ook ondergetekende was onder de indruk

van dit importante interview. Beide coaches
hebben echter vooral weer zin in het nieuwe
seizoen om met het rood-zwart van Zuidwolde
weer een mooi seizoen te mogen beleven. Zij
hopen dit vooral te mogen bereiken met een
steeds meer jeugdig Zuidwoldiger team.
Jeugdvoorzitter Bert Kruit is trots op JVZ en de
nieuwe technisch jeugdcoördinator Hans Huiskes trappelt van ongeduld om weer op het veld
te mogen staan
Succesvolle trainers uit het verleden Piet Boverhof en Rein Hoorn geven in de rubriek van
wit-zwart naar rood-zwart een prachtig verhaal over de succesvolle voetbaljaren 1985 tot
en met 1988. Met de jeugd als basis stoomde
Zuidwolde als in een roes door van de 1e klas
onderafdeling naar de 3e klasse. Een historische
stap voor VV Zuidwolde .
De sponsorcommissie geeft haar visitekaartje
af middels de uitgifte van een prachtige Sponsorgids.
Last but not least: aandacht voor de andere helden op de groene mat. Onze scheidsrechters
krijgen in de rubriek “Klasse Scheids”, die aandacht die zij daadwerkelijk verdienen. Krijgen
we in de toekomst in deze regio een nieuwe
Roelof Luinge. Het zou een mooi doel zijn.
Verder natuurlijk o.a. de nieuwe elftalfoto´s,
wedstrijdprogramma´s van alle seniorenteams,
en het activiteitenprogramma. Kortom: weer
veel interessant nieuws. Ik wens u veel leesplezier en wens u namens VV Zuidwolde weer een
prachtig en inspirerend voetbalseizoen 2009
- 2010 toe.

Kantinecommissie
Henk Duinkerken
Overige leden
-

Voorzitter (Aftredend, dus geinteresseerd? Meldt u aan!)
Arie Post, Bart Perdon, Sander Meester

Sponsorcommissie
VACANTE FUNCTIE Overige leden
		

Voorzitter
Gerben Kreuze, Jan Remmelts, Lubby Kolk,
Dennis Meester, Erwin de Lange

Activiteitencommissie
VACANTE FUNCTIE - Voorzitter
Overige leden
- Robin van Goor, Hans van der Vegt, Jesper Jansen, Robin Steenbergen
Technische commissie
Herman Schinkel
- Voorzitter
Overige leden
- Arend Ringenier, Michiel Zuidema,
		 Willem Jansen, Jaap Zoer
Jeugdcommisie
Bert Kruit
Overige leden

-

Voorzitter JVZ
Peter Schalk, Jan Nikkels, Lambertus v.d. Belt, Berto Pekel

Supportersvereniging
Albert Spijkerman
- Voorzitter
Overige leden
- Roelof Kreuze, Henk de Jonge, Lidy Klein, Arie Post,
		 Lia Pronk, Jarno de Vries
Automatiseringscommissie
Bert Brontsema
- Voorzitter
Overige leden
- Roel Wanders, Anja Benjamins, Klaas Kuiper

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

Bert Brontsema
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Breedtesport is topsport

“De allure
van een
voetbalbolwerk”

Bij de start van het nieuwe seizoen lever ik graag als wethouder sportzaken van
de gemeente De Wolden mijn bijdrage aan de presentatiegids van de vv Zuidwolde. Onze gemeente heeft wat met sport. Vooral omdat onze inwoners op
tal van terreinen en in grote getale aan sport doen. Omdat het leuk is, omdat
je er fit door blijft en omdat je door de sport contact met andere mensen hebt.
Daardoor vervult de sport een belangrijke maatschappelijke functie in onze
samenleving.
Vanuit de gemeente proberen we in de voorwaarden scheppende sfeer ons
steentje bij te dragen aan een bloeiend sport verenigingsleven.Daarbij kiest de
gemeente in de eerste plaats voor de breedtesport.We willen graag dat zoveel
mogelijk mensen aktief of passief bij de sport betrokken zijn.
We doen dat door een zo goed mogelijk accomodatiebeleid te voeren.Sportvelden, kleedkamers, sporthallen en zwembaden vragen jaarlijks een behoorlijke
financiële en personele inspanning van de gemeente.We zitten in dat opzicht
aan de grenzen van onze mogelijkheden.We zien geen ruimte om , zoals de gemeente Heerenveen dat bijvoorbeeld doet, topsport voorzieningen te realiseren.
Hoe graag sommige sporters en verenigingen in onze gemeente dat ook zouden
willen.
Naast het accomodatiebeleid proberen we de verenigingen te stimuleren met
een goed vrijwilligersbeleid en vormen van verenigingsondersteuning.Het beleid
in het kader van de landelijke breedtesportimpuls was succesvol en zullen we als
gemeente voortzetten.Een avond zoals onlangs in Zuidwolde met Roelof Luinge
is daarbij bedoeld om het onderlinge contact tussen de gemeente en de sportverenigingen te versterken en elkaar scherp te houden op kansen die er zijn.

Sinds het seizoen 2007 - 2008 zitten de jonge bestuurders Joost Heidekamp (voorzitter) en Martijn Duinkerken (secretaris) aan het dagelijkse roer bij Voetbalvereniging Zuidwolde. De afgelopen seizoenen
samen met ervaren rot in het vak: Ruud Reinders (penningmeester). Hij wordt echter dit jaar afgelost
door een nieuwe ster aan het firmament: Dennis Meester. Hij zal hoogst waarschijnlijk voortaan door
het leven gaan als Dennis Penningmeester.
In dit interview kijken Joost Heidekamp en Martijn
Duinkerken enerzijds terug op het afgelopen seizoen, maar bovenal kijken zij vooruit naar de nabije
en verre toekomst van de VV Zuidwolde

Tenslotte proberen we de sport ook voor de minder draagkrachtigen betaalbaar
en toegankelijk te houden.We doen mee met het landelijke beleid “Alle kinderen
doen mee” en stellen voor kinderen uit huishoudens met een inkomen lager dan
120 % van het sociaal minimum een vergoeding van de verenigingscontributie
en de sportuitrusting tot een maximum van 250 euro per jaar beschikbaar.Dit
vraagt ook van de vereniging de medewerking om ons signalen door te geven
wanneer de indruk bestaat dat geld een belemmering is voor jongeren om mee
te kunnen doen.
In de komende jaren zal ook de relatie tussen de sportverenigingen en de basisscholen nog verder versterkt worden.We doen dat in de vorm van een netwerk
brede scholen waaraan alle 20 basisscholen mee gaan doen.Vanuit de landelijke
overheid wordt dit gestimuleerd door geld beschikbaar te stellen voor zogenoemde combinatiefuncties, extra beroepskrachten om de schoolkinderen meer
aan sport te kunnen laten doen.

Als gemeente juichen we het enorm toe dat de jeugdafdelingen van de verschillende voetbalverenigingen elkaar gevonden hebben in JVZ verband.
Een sterke goed georganiseerde jeugdafdeling is een belangrijke partner
in het jeugdbeleid. In het verlengde daarvan ligt ook een opvoedkundige
taak van de sport.We gaan de komende tijd graag in gesprek met de verenigingen om te bezien of zij ook een partner kunnen zijn in ons alcohol
matigingsbeleid. Sinds het geruchtmakende onderzoek van dokter Nikkels
kunnen we niet meer ontkennen dat we in dit opzicht met onze jeugd een
opdracht hebben.Laat de derde helft vooral een gezellige helft zijn, waarin
de saamhorigheid en de trots op de geleverde prestaties de boventoon
voeren.
Dynamiek genoeg dus in de volle breedte van sport in De Wolden. Het
vraagt enorm veel inzet en vrije tijd van alle betrokken vrijwilligers.Voor
hen is de organisatie van de breedtesport op tal van momenten topsport.
Als gemeente waarderen we dat zeer. Vv Zuidwolde heeft wat dat betreft
een rijke historie en een goede naam hoog te houden.
In onze gemeentelijk sportnota hebben we staan dat we de topprestaties en kampioenschappen willen belonen met extra aandacht vanuit het
gemeentebestuur. Dat kan met bloemen of door het aanwezig zijn bij de
viering van kampioenschappen.Wij wensen de vv Zuidwolde het komende
seizoen in tal van opzichten veel topprestaties toe en hopen veel uitgenodigd te worden wanneer er wat dat betreft wat te vieren valt.Wij wensen
iedereen een succesvol seizoen!
Bert Damming, Wethouder sportzaken gemeente De Wolden
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Goede prestaties bij senioren en jeugd
Het vlaggenschip van de vereniging Zuidwolde 1
kende een matige start, maar finishten uiteindelijk
met het behalen van een periodetitel ijzersterk. In
de strijd om promotie naar de 2e klasse was WARGA
uiteindelijk net een maatje te groot voor Zuidwolde.
We richten ons op een verdere doorstroming van
de jeugd, zodat we ook komend seizoen opnieuw
een woordje kunnen meespreken. Zuidwolde 2
blijft ons uitermate bijzonder goed verbazen. Na
vorig seizoen middels een periodetitel gepromoveerd te zijn, handhaafde men zich met bijzonder
goed verzorgd voetbal moeiteloos in de reserve 1e
klasse. Zuidwolde 3 blijft een beetje ons zorgenkindje. Men heeft 2 moeizame seizoenen achter de
rug. Desondanks geloven wij absoluut in het prestatieteam Zuidwolde 3. Met zijn allen zullen we dit
team volop steunen.
Zuidwolde 4 inspireert ons op een andere en nieuwe manier van het beleven van voetbal. Op de slotdag van de competitie wist men net geen kampioen te worden, maar men had wel heel veel plezier
in het spel. Voetbal is meer dan voetbal alleen. Dit
elftal met overwegend oudere spelers organiseert
vele activiteiten naast het voetbal.
Met Zuidwolde 5 zijn we bijzonder verguld dat ook
een dorpsgemeenschap als Echten met veel plezier
speelt bij de VV Zuidwolde heeft. Een voetbalploeg
is uiterst belangrijk voor dorpsgemeenschap. Met
een keurige middenmootpositie sloot Zuidwolde 5
het seizoen af.

Zuidwolde 6 werd ongeslagen kampioen. Hier zijn
we bijzonder trots op, absoluut een sterk staaltje
voetbal. 20 wedstrijden ongeslagen met een doelsaldo van 131-33 is een puike prestatie. Dit prachtige
resultaat werd inmiddels vertaald met het binnenhalen van nieuwe kledingsponsoren (Tegelskopen.
nl en Sport-inn). Gelet op de potentie verwachten
wij dat dit team komend seizoen opnieuw een gooi
zal doen naar een kampioenschap.
De jeugd van JVZ,
Voetbal op hoger niveau brengen
Nog belangrijker vinden wij echter de ontwikkeling
bij de jeugd. Het samenwerkingsverband JVZ is gewoonweg een enorm succes. Alle senioren(teams)
binnen dit samenwerkingsverband kunnen leren
uit deze prachtige bundeling van krachten bij de
jeugd. Indien we het voetbal in Zuidwolde structureel verder omhoog willen brengen zullen we een
verdere bundeling van voetbalkrachten binnen
de Zuidwoldiger samenleving op korte en lange
termijn beslist niet moeten uitsluiten. Verderop in
dit blad schenken we aandacht aan de uitstekende
prestaties bij de Jeugdelftallen. Samen met jeugdvoorzitter Bert Kruit eren wij de jeugdkampioensteams.
Veteranenvoetbal 55+
Voetbal is er voor jong en oud. De jeugd is inmiddels goed onder dak bij JVZ maar voor oud (hierbij
denken we aan bijvoorbeeld personen ouder dan
55 jaar) zoeken we nog een alternatief. Daarom
gaan we proberen om samen met de organisatie
“Beweeg Bewust” in de regio een competitie in het
leven te roepen op een E- en F-veld. Dit alles staat
nog in de kinderschoenen, maar er is toch niets
leuker dan dat je ook nog op oudere leeftijd lekker
kunt voetballen.

Overige ontwikkelingen
Bij de seniorenteams zijn we content dat de Technische Staf voor het nieuwe seizoen weer compleet
is. Verder zijn we er trots op dat we voor het eerst
in het bestaan van de club een Sponsorgids gaan
uitbrengen. Mede hierdoor hopen we vele sponsoren aan ons te mogen binden. Inmiddels hebben
diverse sponsoren dit initiatief beloond door het
plaatsen van o.a. nieuwe borden. Sportpark “Woltingeslag” krijgt daardoor aldus Joost Heidekamp
en Martijn Duinkerken steeds meer en beter de allure van een voetbalbolwerk, alwaar we bijzonder
trots op mogen zijn.
Daarnaast zijn er binnen JVZ vergaande plannen om
in 2010 een VEILING te gaan organiseren, waarvan
de opbrengst ten goede zal komen aan de algehele
accommodatie van sportpark Woltingeslag. Alle
belanghebbende partijen hebben hier baat bij.
Kritische noot van beide bestuurders
Besturen van een vereniging is gewoonweg fantastisch. Wat je allemaal wel niet met elkaar kunt bereiken. Desondanks hebben beide bestuurders ook
een kritische noot naar zich zelf.
We schieten nog te kort op de volgende punten:
•
Te weinig vrouwen in het bestuur
en commissies
•
Nog te weinig aandacht voor de jeugd
•
Te weinig aandacht voor vrijwilligerswerk
•
Te weinig contact met b.v. de gemeente om
de mogelijkheden van Sportpark Woltingeslag
en de vereniging te optimaliseren
Dit willen we komend seizoen absoluut verbeteren,
maar daarvoor hebben we wel de steun van allen
nodig.
Zijn er nog wensen?
Joost Heidekamp en Martijn Duinkerken geven
gezamenlijk aan op middellange termijn te streven
naar het op een hoger plan brengen van het voetbal in Zuidwolde. Op het wensenlijstje staan in willekeurige volgorde de volgende wensen:
•
•
•
•
•

Wedstrijdverlichting
Kunstgrasveld
Jeugdstadion voor E- en F-pupillen
Verbouwing kantine
Het samensmeden van de 3 verenigingen
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Hoofdcoach Henk Spijkerman en
assistent trainer Jan Spijkerman
TERUGBLIK OP EEN LEERZAAM SEIZOEN. Zuidwolde 1 heeft - aldus beide coaches - een bijzonder interessant en leerzaam voetbalseizoen achter de rug. De verwachtingen waren vooraf bijzonder hoog
gespannen en dit legde een behoorlijk mentale druk op dit vooral jonge en onervaren team.
We hebben een bijzondere moeilijke start gehad.
Het was af en toe net “Berg en Dal” aldus beide
coaches refererend aan de zware 6-0 nederlaag
tegen Olyphia en direct daarop de 9-2 winst tegen
Dwingeloo. Kort daarop volgde een zelfde scenario
tegen Steenwijkerwold en De Blesse.
Ondanks deze moeizame start wist de ploeg uiteindelijk een mooie 3e plaats in de competitie te
bemachtigen. Tevens werd een prijs behaald middels een periodetitel. In de periodestrijd was tegenstander WARGA net een maatje te groot voor
Zuidwolde.
Het behalen van dit mooie resultaat na een moeizame start geeft echter aan, dat er veel mentale
vitaliteit in het team aanwezig is. Voor ons is dat de
uitdaging om dit verder te gaan ontwikkelen. Aldus
Henk- en Jan Spijkerman.
ZOEKEN NAAR STABILITEIT
De moeizame start heeft vooral te maken gehad
met het feit dat we vrijwel nimmer met een vast
team en vaste posities konden werken. Zeker voor
een jonge ploeg als Zuidwolde is dit fnuikend geweest, waardoor we niet konden werken aan zelfvertrouwen. Ook heeft het ons in bepaalde fases
van de competitie aan geluk ontbroken.
Als coaches hebben we het afgelopen seizoen constant gezocht naar stabiliteit in de ploeg en hebben
daarin ook moeilijke keuzes moeten maken. Een
aantal jongeren in de personen van Robin Tiggelaar
en Sylvano Wildeboer hebben hun kansen gepakt
en hebben het team vooral body en karakter gegeven. Daarnaast is met de terugkomst van Ronald
Tinholt als laatste man vooral de rust teruggekeerd.
Dit heeft de ploeg goed gedaan en bracht vooral
vertrouwen en stabiliteit.
“VENO” UIT WAS DE MENTALE OMMEKEER
“Het is nog nooit zo donker geweest of het wordt
ook weer licht” is een alom bekend gezegde. Juist
in de uitwedstrijd tegen VENO d.d. 5-4-2009 kregen
we een enorme tegenslag te verwerken, waarbij
plotsklaps de 16-jarige Jelle Verburg op doel stond.
Als jonge debutant heeft hij het toen voortreffelijk
gedaan. In die wedstrijd werd Ronald Tinholt als
laatste man geposteerd.
Daarnaast hebben we toen de nodige omzettingen
gedaan die bijzonder goed hebben uitgepakt. Onder andere werd spits Marcel Linthorst op de belangrijke centrale middenveldpositie geposteerd.
Vanaf dat moment heeft hij zich alle wedstrijden
helemaal opgeofferd en dat heeft het hele team
bijzonder goed gedaan. Zijn opofferingsgezindheid werd overgenomen door het hele team.
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Er ontstond het mentale respect en bereidheid
om een ander in het team beter te laten spelen.
Dat is wellicht wel de grootste winst geweest van
het afgelopen seizoen. Zeker in de wedstrijd tegen
VENO-uit stond er voor het eerst in het seizoen een
team. Dit was de beste wedstrijd van het seizoen.
Het hele team kreeg toen een terechte bekroning
als “man van de wedstrijd”
TEAM IN WINNING-MOOD
Vanaf VENO-uit ontstond er een ploeg, die “bokkie
voor elkaar” wilde staan. Sindsdien hebben we in
de competitie alle wedstrijden gewonnen, waarin
vooral de overwinningen in de thuiswedstrijden
tegen STEENWIJK en kampioen RAPTIM tot stand
kwam via bijzonder karaktervolle voetbalmatches.
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De weg van Zuidwolde 1: van pieken
en dalen naar mentale stabiliteit

VERWACHTINGEN KOMEND SEIZOEN
Er zijn de nodige spelers vertrokken, maar er zijn
ook enkele spelers bijgekomen. We beginnen met
een schone lei en een ieder krijgt zijn kansen. Zuidwolde investeert vooral in haar eigen jeugd en daar
staan wij als trainers 100% achter. Zeker ook omdat
er veel talent zit aan te komen vanuit de A-jeugd.
Als trainers hebben we er zin in om met deze jeugd
verder te gaan.
Het komend seizoen zal vooral in het teken staan
van een verdere ontwikkeling van het team en
vooral de jeugd. We willen de draad van het eind
van het afgelopen seizoen meenemen naar het
nieuwe seizoen. Natuurlijk hebben we de ambitie
om voor de prijzen te gaan, maar staan daarbij wel
met beide benen op de grond. Het afgelopen seizoen heeft ons wat dat betreft veel geleerd. Verder
vinden we het bijzonder leuk, dat we ingedeeld zijn
bij allemaal Drentse teams. Dat geeft toch wel een
extra cachet aan het nieuwe seizoen.

JEZELF WEGCIJFEREN, OMGAAN MET KRITIEK
De bereidheid om een andere teamgenoot beter te
laten spelen was een wijze mentale les uit de wedstrijd in Vollenhove tegen VENO. Willen we als vereniging echter verder vooruit gaan dan zullen naar
ons idee al bij de jeugd stappen moeten worden
ondernomen naar een cultuurverandering.
Het afgelopen seizoen heeft geleerd dat de sprong
van jeugd naar senioren bijzonder groot is. Het is
min of meer de fase van “Kerel worden”. De sprong
van jeugd naar senioren is vooral leren omgaan
met kritiek. Jongeren zullen sneller moeten leren,
dat kritiek nooit op hun persoon betrekking heeft,
maar dat het gaat om hun individuele- en teamspel
te verbeteren.
CULTUURVERANDERING BEGINT BIJ JVZ
Om die grote overgang van jeugd naar senioren
te overbruggen zullen we al bij de jeugd van JVZ

meer aandacht moeten besteden aan het “sociale
aspect” binnen het voetbal. We onderschatten - zo
stellen beide coaches nadrukkelijk - de impact van
de sociale waarde van het gezamenlijk douchen na
afloop van een training en een wedstrijd. Het gezamenlijk douchen is vaak een bezinningsmoment
om de scherpe kanten van kritiek te vergeten en te
vergeven.
Vaak zien we bij de jeugd dat men direct na de
training/wedstrijd weggaat en thuis maar gaat
douchen. We doen een oproep aan ouders/spelerskinderen, trainers, leiders en bestuurders om meer
aandacht aan dit soort aspecten te besteden.
Wij zijn er van overtuigd dat de meerwaarde daarvan zich in alle geledingen van het leven en dus
ook in voetbal en sport in zijn algemeenheid zal
vertalen in betere resultaten. Wij denken dat op die
manier het voetbal in Zuidwolde structureel op een
hoger plan kan gaan komen.

Tot slot van het interview willen beide coaches nog
het volgende opmerken:
INVESTEREN IN SPORT/VOETBAL LEVERT
MAATSCHAPPELIJKE CARRIÈRE OP
In toenemende mate zien we dat een maatschappelijke carrière en voetbal(sport)carrière met elkaar
lijken te botsen. Velen kiezen voor een maatschappelijke carrière en beëindigen jammer genoeg
daardoor voortijdig hun sportcarrière. Jammer en
zonde vinden we dat. Hierdoor gaat heel veel talent
verloren. We vinden het ook onnodig. Wij zijn er van
overtuigd dat investeren in een sportcarrière juist
een enorme impuls op zal leveren naar een maatschappelijke carrière. Het motto van beide coaches
is dan ook: “Kies je voor sport dan kies je ook
voor een maatschappelijk carrière”
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Van wit-zwart naar rood-zwart
We hebben wel eens wat kunstgrepen moeten
doen om het bestuur ambitieuzer te krijgen en dat
het voor de club en het dorp Zuidwolde de moeite
loonde om doelen te stellen. Met vele anderen hebben we dat toen uiteindelijk kunnen bereiken.
Hoe ambitieus was deze groep?
Deze groep was enorm ambitieus. Om een voorbeeld te noemen: Jan Hoorn en Rik Buning liepen
alle avonden de nodige kilometers om goed in
conditie te komen en te blijven. Jan Hoorn speelde
indertijd in een lager team maar had nog altijd een
enorme verborgen “drive” om te presteren.
Op een vrijdagavond speelden we in de voorbereiding tegen Pesse en brachten toen Jan Hoorn in het
veld. Hij scoorde 3 goals en speelde zich daarmee
in de basis. Zo zijn er meerdere voorbeelden, waardoor er langzamerhand steeds meer “een team “ in
het veld stond. Een team van kamaraden, die alles
voor elkaar over hadden. Dat was toch wel een bijzondere kracht van dit team.
Ook de overige leden van de Technische Staf in (Jan
Schoemaker en Lambert van Eijck en grensrechter
Gert van ’t Zand) speelden een cruciale rol in de
successen van dit team. Daarnaast stond verzorger
Jan Hut te allen tijde klaar voor de spelers. Hij was
ook heel belangrijk voor de spelers.
In deze rubriek keren we weer terug naar een belangrijk moment/persoon in de geschiedenis van het
bestaan van de voetbalvereniging Zuidwolde. De officiële geschiedenis van de voetbalvereniging Zuidwolde gaat terug naar de oprichtingsdatum van de vereniging op 2 september 1947.
Echter ook voordien werd in Zuidwolde net als in
vele andere plaatsen in Nederland al het edele
voetbalspel bedreven. Voor 1947 speelde Zuidwolde in een wit-zwart tenue. Vanaf de officiële
oprichtingsdatum van de vereniging zijn de clubkleuren rood-zwart.
Daarnaast overheersten vroeger in den lande
veelal de kleuren wit en zwart. Thans is er in alle
geledingen van de samenleving sprake van een
veelkleurigheid. Van “vroeger naar nu” of wel
“Van Wit-Zwart naar Rood-Zwart”.
Deze keer een interview met PIET BOVERHOF en
REIN HOORN. Twee succesvolle trainers in de periode 1985 t/m 1988. Dit Gouden duo stond aan
de basis van “Zuudwoldiger” successen
De miraculeuze seizoenen 1986-1987
en 1987-1988
VV Zuidwolde heeft vanaf haar ontstaansgeschiedenis altijd goede elftallen gehad. 40 jaar slaagde
men er echter niet in om het afdelingsvoetbal (afdeling Zwolle) te ontstijgen. Plotsklaps lukte dit in
het seizoen 1986/1987 wel en als een katapult promoveerde Zuidwolde vervolgens direct naar de 3e
klasse van de KNVB. Deze enorme sportieve jump
kwam tot stand via het Gouden trainers-duo Piet
Boverhof en Rein Hoorn.
“Ieder seizoen wilde Zuidwolde kampioen worden,
maar het lukte nooit”, blikt Rein Hoorn terug. In mijn
eigen voetbalcarrière heb ik toen wel eens op het
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punt gestaan om over te stappen naar Hoogeveen.
Ik was echter te veel clubman en ben Zuidwolde
altijd trouw gebleven.
jeugd stond aan basis van het succes
Zowel Piet als Rein willen het succes absoluut niet
naar zich persoonlijk trekken, daarvoor hebben ook
vele anderen hun steentje bijgedragen. Hoe het
uiteindelijk wel lukte lag - aldus Piet en Rein - aan
diverse factoren.
Allereerst was er een zeer talentvolle, ambitieuze
maar bovenal gretige groep jeugdige voetballers.
Die wilden wat bereiken. Doordat Piet overkwam
vanuit de zaterdagafdeling maakten meerdere spelers de overstap naar de zondagafdeling. Feitelijk is
toen ook de basis gelegd dat VV Zuidwolde uiteindelijk definitief heeft gekozen voor het uitsluitend
in stand houden van een zondagafdeling. Tot op de
dag van vandaag heeft dat de VV Zuidwolde beslist
geen windeieren gelegd.
Voorts kende Piet vanuit zijn onderwijsfunctie en
zijn voetbaldrive diverse jongeren. Met het schoolteam (Ekkelboom) heeft hij drie keer mogen meedoen aan de landelijke finales te Zeist.
Diverse van deze jongeren maakten in plusminus
1986 - qua leeftijd - de oversprong naar de senioren. Aangezien Piet toen trainer was bij Zuidwolde
1-zondag was de keuze voor deze jongeren snel
gemaakt.
Tot dat seizoen ontbrak bij het bestuur echter diezelfde ambitie om echt hogerop te komen.

Van het paard van Ab Spijkerman tot
aan de Citroën van Wout Klok
Het trainingsveld was toentertijd altijd dramatisch
slecht. Onderhoud was er amper. Het trainingsveld
was af en toe zelfs zo slecht dat we wel eens in de
kantine trainden!?. Piet bedacht altijd wel iets ludieks zodat we toch alternatief konden trainen. Als
je wat wilt presteren dan zul je goed materiaal (o.a.
trainingsveld) nodig hebben.
Voor een voetballer is er niets frustrerender dan een
slecht trainingsveld. Zo hebben we Ab Spijkerman
(voorzitter van supportersvereniging) zo gek kunnen krijgen dat hij regelmatig met zijn paard en
een weidesleep het trainingsveld vlak maakte. Later
hebben we daartoe ook wel gebruik mogen maken
van een Citroën van Wout Klok. Regelmatig crosste
Piet Boverhof met deze Citroën en een weidesleep
over het trainingsveld om het veld - voorafgaande
aan de training - goed vlak te krijgen.
verlichting van TC Suthwalda zorgde
bijna voor ontslag
Ondanks deze sprongen vooruit bleef de kwaliteit
van het trainingsveld dramatisch. Ook de ambitieuze spelersgroep wilde niets liever dan op een
goed veld trainen. Op zeker moment ontstond vanuit de selectie het enthousiaste en lumineuze idee
om gebruik te maken van de verlichting van Tennisclub Suthwalda. In overleg met TC SUTHWALDA
mochten we de lampen een keer draaien, zodat het
huidige veld 3 volop verlicht kon worden.
Nadat enkele spelers deze lampen hadden gekeerd
werd op een trainingsavond het gehele bestuur uitgenodigd op het trainingsveld. Op het juiste moment werd de verlichting op beide velden ontstoken en werd feitelijk een nieuw trainingsveld (veld
3) in het licht gesteld.
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Piet Boverhof & Rein Hoorn
We zullen de verbijsterende gezichten van de bestuursleden niet snel vergeten, aldus het illustere
trainingsduo. Het bestuur was toen “not amused”.
Dit was absoluut “not-done” en naderhand hebben
we wel eens begrepen, dat dit onze “trainersjob”
had kunnen kosten.
Deze cultuuromslag leiden er echter wel toe dat
het bestuur met de toenmalige gemeente Zuidwolde om de tafel is gaan zitten. Vervolgens heeft dit
toen geleid tot een beter onderhoud van
vooral het trainingsveld. Ook het toenmalige bestuur van VV Zuidwolde heeft er toen voor gezorgd,
dat door bundeling van krachten enorme sportieve
successen konden worden behaald.
Sponsoren waren bijzonder belangrijk
voor de successen van Zuidwolde
Ook de sponsoring via BUNING B.V. en WOUT KLOK
was heel belangrijk. Voor de groep inclusief de aanhang werden er spontaan diverse zaken door de
sponsoren geregeld zoals b.v. wel eens een etentje
bij de Chinees. Zo ontstond er langzamerhand binnen de vereniging in alle linies een bijzonder hecht
collectief, die tot steeds betere sportieve resultaten hebben geleid.
Partners van spelers
de stille kracht van het team
Alle wedstrijden werd het team bijzonder uitbundig ondersteund door hun (toekomstige) partners.
Ook de dames die niets met voetballen hadden
werden aangestoken door het enthousiasme binnen het hele team. Zij werden als het ware “supporters van de club” en fungeerden steeds meer als 12e
man/vrouw voor het team.
Onderstaande foto met alle dames langs de zijlijn
geeft nog altijd een hartverwarmend beeld van
deze stille kracht van het gehele team

Wat maakte dat het trainersduo
Piet Boverhof & Rein Hoorn
zo onderscheidend was?
Vertel eens over “de duivelsuitbanning” in Wijster en
de kreet “sam-sam/flam-flam...”
Beiden moeten lachen en geven het volgende antwoord: “Piet bemoeide zich meer met de aanvallers
en ik”, aldus Rein, “concentreerde me op de verdediging. Deze wederzijdse concentratie was regelmatig zodanig, dat Piet wel eens niet wist hoe we een
tegengoal kregen. Bij mij”, aldus Rein, “was het net

andersom. Doordat ik zo bezig was met de verdediging heb ik regelmatig niet meegekregen dat we
een doelpunt scoorden.”
“Piet was bovendien bijzonder sterk in het mentale vlak en bedacht iedere keer iets nieuws om de
ploeg goed scherp te krijgen. Zo ontstond feitelijk
ook “die duivelsuitbanning” in Wijster. Het was een
belangrijke wedstrijd en alle ramen van de kleedkamer werden toen afgeplakt om ons goed te concentreren. Vervolgens wonnen we deze wedstrijd
glansrijk met 1-3.”
“De kreet “sam-sam/flam-flam” ontstond min of
meer op dezelfde wijze in de kleedkamer direct
voorafgaande aan de kampioenswedstrijd tegen
Beilen.
Door deze constant nieuwe mentale injecties begonnen we feitelijk de wedstrijd vaak al met 1-0
voorsprong.”
Grote Supportersschare cruciaal voor
successen VVZuidwolde
“Nadat we in het seizoen 1986/1987 via een 2e
plaats in de 1e klasse Afdeling Zwolle promoveerden naar de 4e klasse hadden we ook geluk, dat we
vervolgens mochten uitkomen in Afdeling Noord
van de KNVB. In het seizoen 1987/1988 speelden
we vervolgens diverse derby’s tegen o.a. Ruinen,
Wacker, Pesse, Wijster, Uffelte, Havelte etc. Naaste
concurrent was toen Beilen.”
“Feitelijk is in die periode toch wel de speciale sfeer
ontstaan rondom wedstrijden tegen Beilen. Er hing
altijd een bijzonder aureool rondom deze tegenstander. Andersom zal dit bij Beilen eveneens zo
zijn gevoeld. Hoe dit zo gekomen is . We denken,
dat de slotwedstrijd in het seizoen 1987-1988 aan
de basis van die sfeer heeft gelegen.”
“Eerder dat seizoen hadden we de thuiswedstrijd
tegen Beilen door een incident (de wedstrijd begon
een uur later dan gepland,
vanwege familieomstandigheden van de scheidsrechter)
met 0-4 verloren.
Op zondag 8 mei 1988 stond
de 20e competitiewedstrijd
op het programma. Het was
onze
kampioenswedstrijd
in en tegen Beilen. Bij winst
waren we kampioen. In een
adembenemende wedstrijd
en onder een enorme publieke belangstelling (circa 600
toeschouwers uit Zuidwolde)
wisten we een 1-0 achterstand na rust om te zetten in een 1-3 overwinning.”
De huidige trainer van VV Zuidwolde, Henk Spijkerman, kogelde vanaf 20 meter een vrije trap op
de goal van Beilen, waarbij hun keeper de bal niet
goed onder controle kon krijgen, waarna Roelof
Schoemaker hard en hoog Zuidwolde langszij
schoot: één tegen één. Kort daarop wist Harry Postma met één van zijn vele en fenomenale voorzetten
Henk Hoorn in stelling te brengen. Diens kopbal bereikte vervolgens Rik Buning, die met zijn linkervoet
de Beilen-keeper het nakijken gaf (1-2).

In de laatste minuut van de wedstrijd werd een
voorzet van andermaal Harry Postma door Henry
Hoorn met zijn zwakke rechterbeen tot een goal
omgeturnd. Eindstand 1-3 en dus was Zuidwolde
kampioen. Niemand hield het toen droog en de
ook anders altijd rustige trainer Piet Boverhof liet
zich even helemaal gaan.

Successen leiden tot meer initiatieven
In de euforie rondom het succes van het eerste elftal van Zuidwolde ontstond nieuw elan binnen de
vereniging. Nieuwe initiatieven uit die tijd waren
o.a. het organiseren van:
1. Jaarlijkse Carnavalsloop: Ter versiering rondom
deze jaarlijkse loop werden altijd leuke poppen gemaakt en werden ook Carnavalsliedjes gemaakt,
zoals : “Steen met zijn 3e been”
2.	Tennisdagen: Samen met de partners werden
indertijd jaarlijks gezellige tennisdagen voor voetballers georganiseerd.
3.	Familie-Zaalvoetbaltoernooi: Dit is indertijd
een enorm succes geworden, die in de wintermaanden tot een volle sporthal leiden. Op hoog niveau
werden prima wedstrijden gespeeld, waarbij uiteindelijk ook oud-international Gerry Műhren van
de partij was. Geregeld werd de winnaar de familie
Hoorn, waarvan Rein Hoorn altijd deel uitmaakte.
Piet Boverhof en Rein Hoorn stonden aan de basis
van veel successen van VV Zuidwolde en hier plukken wij nog altijd de vruchten van, dank daarvoor!
Rein Hoorn volgt het voetbal van Zuidwolde nog
altijd op de voet. Piet Boverhof is zelf nog altijd een
actief sporter. Op veteranenleeftijd tennist hij bijzonder actief en hij hoopt nog eens een kampioenschap te mogen beleven. Wij hopen dat met hem.
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Achterste rij: Gerben Reinders, Marcel Linthorst, Robin Tiggelaar, Sylvano Wildeboer, Sjaak Pronk, Carlos Lopes Macedo en Stefan Liezen
Middelste rij: Henry Spijkerman (keepertrainer) , Henk Reins (leider), Arie Barelds (verzorger), Peter Nijboer, Michel Pateman (doelman), Jelmer Timmer (doelman),
Quinten Prins, Ruben Roemahlewang, Gerard Reinders (assistent leider), Jan Spijkerman (assistent-coach) en Egbert Buning (sponsor Buning Wegenbouw B.V.)
Voorste rij: Gerald Kreuze, Mark van de Beld, Terry van de Belt, Martijn van Meurs, Jos Nijboer, Erwin Linthorst en Henk Spijkerman (Hoofdcoach)
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De tegenstanders van VV Zuidwolde 1
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Zuidwolde 4
shirtsponsor:
Henk Dekker Mode

VV Actief
Oprichtingsdatum: 27-9-1927
Sportpark VV Actief
Burg. Legroweg 30 - Eelde

VV Gomos
Oprichtingsdatum: 1-6-1945
Sportpark Schapendrift
Schapendrift 1 - Norg

VAKO
Oprichtingsdatum: 31-5-1930
Sportpark Vries
Sportlaan 2 - Vries

ZFC Zuidlaren
Oprichtingsdatum: 21-2-1932
Sportpark De Wenakkers
Randweg 3 - Zuidlaren

Achterste rij:
Rik Gruppen, Jan Linthorst en Alfred Steenbergen

VV Beilen
Oprichtingsdatum: 21-6-1930
Sportpark Noordwest
Eursingerweg 14 - BEILEN

VV Sleen
Oprichtingsdatum: 17-7-1944
Sportpark VV Sleen
Oldenhoffstraat 5 - Sleen

VV Valthermond
Oprichtingsdatum: 28-9-1955
Sportpark De Meent
Noorderdiep 348 - Valthermond

VV Zwartemeer
Oprichtingsdatum: 11-8-1921
Sportpark De Planeet
Planeet 3 - Klazienaveen

Middelste rij:
Klaas Kuiper, André Steenbergen,
Koop Steenbergen, Erwin Prins, Ronnie Huls,
Jan Spijkerman en Johnny Rijstenberg (trainer/leider)

VV Gieten
Oprichtingsdatum: 4-4-1925
Sportpark De Goorns
Asserstraat 33 - GIETEN

SV Twedo
Oprichtingsdatum: 26-4-197		
Sp.park Veenoord - Nieuweweg 2
Nieuw Amsterdam/Veenoord

VV ZBC
Oprichtingsdatum: 1-9-1921
Sportpark ‘t Alterbarg
Hoofdstraat 28 - Zweeloo

Voorste rij:
Jan Traanman, Allard Vrielink, Jan Nieborg,
Jacco Krikken en Marco Boer
Op deze foto ontbreken:
Richard Rijstenberg (trainer/leider), Rik Buning
Roel Klomp en Gert Zinger

Overige elftallen
Zuidwolde 2
shirtsponsor:
Spijkerman Boekhandel en drukkerij
Achterste rij:
Joost Heidekamp (voorzitter VV Zuidwolde),
Martijn van Meurs, Frank Middelveld,
Dennis Meester, Hans v.d. Vegt, Remon Baas
en Henk Duinkerken (bestuurslid VV Zuidwolde)
Middelste rij:
Pascal Bunskoek (teamleider), Robin Steenbergen,
Jelmer Schenkel, Martijn Verburg, Ronald Tinholt,
De heer en mevrouw Spijkerman (sponsor
drukkerij Dick Spijkerman en De Groene Post)
Voorste rij:
Henry Reinders (trainer/coach), Jarno de Vries,
Stefan Riedeman, Michel Pateman, Gerben Kreuze,
Robin van Goor, Jan Remmelts (ass. scheidsrechter)

Achterste rij:
Albert Hendriks, André Palmers (sponsor),
Mark Palmers, Marcel Smilde en Stefan Mul
Voorste rij:
Rob Benning, Fred Straathof,
Erwin Flinkert en Harald Benning
Voorste rij:
Martin v.d. Sterre, Remco Hempen,
Mike v.d. Water, Nico Benning en Tim v.d. Sterre
Op deze foto ontbreken:
William Post, Martin Baas en Erwin Palmers

Zuidwolde 3
shirtsponsor:
Groencentrum Zuidwolde

Zuidwolde 6
shirtsponsor:
www.tegelskopen.nl

Achterste rij:
Alwin Kleine, Roland Drogt,
Tim Riedeman en Robert de Vries

Achterste rij:
Roel Haar (leider), Bart Perdon en Andres Jansen (leider)

Middelste rij:
Vincent Pruntel (trainer/coach), Aert Renting,
Stefan van de Water, Frans Capellen en Sander Nijboer
Voorste rij:
Erik Nijhuis, Eelke van Eijck, Richard Kolk,
Jeremy Cottam en Jimmi Huberts
Op deze foto ontbreken:
Justin de Vries, Arnout Zanting, Manne Havinga,
Henk Bouwmeester, Niels Oosten
en Willem Jansen (leider)
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Zuidwolde 5
shirtsponsor:
Restaurant Steakhouse Boschzicht
en Palmers steigerbouw

Middelste rij:
Theo Blokzijl, Ronald van Lubek,
Bé de Vries en Luuk Piel
Voorste rij:
Bonne Bekkema, Arno Vrielink, Erwin Luppes,
Henry Zomer en Patrick Kuiper
Op de foto-inzetjes (v.l.n.r.):
Sander Bruins (sponsor Sport-Inn),
Jos Huiskes (leider/sponsor Tegelskopen.nl),
Arend Ringenier, Sander Bulthuis,
Jarno Luppes, Adrian Idzi en Nico Barendrecht
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Zuidwolde 3

Burg. Tonckensstraat 53a
Zuidwolde
telefoon: 0528-374312

Zuidwolde 4

Hoofdstraat 60 - Zuidwolde - telefoon: 0528 - 373 035

Zuidwolde 5

Zuidwolde 6
(tenues)

Zuidwolderweg 38 - Echten
telefoon: 0528-251246
www.boschzicht.nl

&
Palmers Steigerbouw

Hoofdstraat 79B
Zuidwolde
telefoon: 0528-370168
www.sport-inn.org

tegelskopen.nl
&

(trainingspakken)

Buitenvaart 2107
Hoogeveen
telefoon: 0528-370965
www.bikkel.nl

Onze certificaathouders:
Schoolstraat 2a - Zuidwolde
telefoon: 0528-371001

Hoofdstraat 177 - Zuidwolde
telefoon: 0528-371229

Nijverheidsweg 12 - Zuidwolde
telefoon: 0528-374030

Hoofdstraat 54 - Zuidwolde
telefoon: 0528-229730

Industrieweg 26 - Zuidwolde
telefoon: 0528-373906

Karper 24 - Hoogeveen
telefoon: 0528-240707

Oosterweg 1 - Zuidwolde
telefoon: 0528-371223

Buitenvaart 1107a - Hoogeveen
telefoon: 0528-287070

Meppelerweg 32 - Zuidwolde
telefoon: 0528-371807

Hoofdstraat 93B - Zuidwolde
telefoon: 0528-370168

Hoofdstraat 101a - Zuidwolde
telefoon: 0528-371475

Hoofdstraat 89 - Zuidwolde
telefoon: 06-41362509
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6 sept.
13sept.
20 sept.
27 sept.
4 okt.
11 okt.
18 okt.
1 nov.
8 nov.
15 nov.
29 nov.
6 dec.
13 dec.
7 febr.
14 febr.
7 mrt.
14 mrt.
28 mrt.
4 apr.
11 apr.
25 apr.
2 mei

14.00
11.00
10.00
11.00
11.00
11.00
14.30
11.00
11.00
10.00
11.00
11.00
10.00
11.00
10.00
11.00
11.00
11.00
10.00
11.30
11.00
11.00

Twedo
Zuidwolde
Zwartemeer
Zuidwolde
MSC 2
Zuidwolde
Germanicus
Zuidwolde
Zuidwolde
DIO Oosterwolde
Zuidwolde
Zuidwolde
Hoogezand
Zuidwolde
Achilles 1894
Zuidwolde
Emmen
Zuidwolde
C.E.C.
Hoogeveen
Zuidwolde
Alcides

Zuidwolde
Hoogezand
Zuidwolde
Achilles 1894
Zuidwolde
Emmen
Zuidwolde
C.E.C.
Hoogeveen
Zuidwolde
Alcides
Twedo
Zuidwolde
Zwartemeer
Zuidwolde
MSC
Zuidwolde
Germanicus
Zuidwolde
Zuidwolde
DIO Oosterwolde
Zuidwolde

6 sept.
13 sept.
20 sept.
27 sept.
4 okt.
11 okt.
18 okt.
1 nov.
8 nov.
15 nov.
29 nov.
6 dec.
13 dec..
7 febr.
14 febr.
7 mrt.
14 mrt
28 mrt.
4 apr.
11 apr.
25 apr.
16 mei

11.00
10.30
11.00
10.30
11.00
10.30
10.00
11.00
10.00
11.00
10.30
10.30
11.00
11.00
11.00
14.00
11.00
11.00
14.00
11.00
11.00
11.00

Zuidwolde
Giethoorn
Zuidwolde
Hoogeveen
Zuidwolde
Havelte
Twedo
Zuidwolde
Ruinen
Zuidwolde
Veno
Steenwijk
Zuidwolde
Emmeloord
Zuidwolde
Alcides
Zuidwolde
Zuidwolde
Dwingeloo
Zuidwolde
Pesse
Zuidwolde

Steenwijk
Zuidwolde
Emmeloord
Zuidwolde
Alcides
Zuidwolde
Zuidwolde
Dwingeloo
Zuidwolde
Pesse
Zuidwolde
Zuidwolde
Giethoorn
Zuidwolde
Hoogeveen
Zuidwolde
Havelte
Twedo
Zuidwolde
Ruinen
Zuidwolde
Veno

ZUIDWOLDE 4

Hoofdstraat 78
Zuidwolde
telefoon: 0528-236504

ZUIDWOLDE 5

Nijverheidsweg 38 - Zuidwolde
telefoon: 0528-373164 - www.buning.nl

(trainingspakken)

Datum	Tijd	Thuisspelende ploeg	Uitspelende ploeg
6 sept.
10.00 Tijnje
Zuidwolde
13 sept. 10.00 Zuidwolde
BEW
20 sept. 10.30 De Blesse
Zuidwolde
27 sept. 10.00 Zuidwolde
Jubbega
4 okt.
10.00 Gorredijk
Zuidwolde
11 okt. 10.00 Zuidwolde
Udiros
18 okt. 10.00 Zuidwolde
Langezwaag
1 nov.
10.30 Alcides
Zuidwolde
8 nov.
10.00 Zuidwolde
Heerenveen
15 nov. 12.00 Old Forward
Zuidwolde
29 nov. 10.00 Zuidwolde
Emmeloord
6 dec.
10.00 Zuidwolde
Tijnje
13 dec. 10.00 BEW
Zuidwolde
7 febr.
10.00 Zuidwolde
De Blesse
14 febr. 10.00 Jubbega
Zuidwolde
7 mrt.
10.00 Zuidwolde
Gorredijk
14 mrt. 10.00 Udiros
Zuidwolde
28 mrt. 10.00 Langezwaag
Zuidwolde
4 apr.
10.00 Zuidwolde
Alcides
11 apr. 10.30 Heerenveen
Zuidwolde
25 apr. 10.00 Zuidwolde
Old Forward
16 mei 12.00 Emmeloord
Zuidwolde
6 sept.
13 sept.
20 sept.
27 sept.
4 okt.
11 okt.
18 okt.
1 nov.
8 nov.
15 nov.
29 nov.
6 dec.
13 dec.
7 febr.
14 febr..
7 mrt.
14 mrt.
28 mrt.
4 apr.
11 apr.
25 apr.
16 mei

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.30
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Hodo
Zuidwolde
Vios
Zuidwolde
Emmen
Zuidwolde
Zuidwolde
WKE
Zuidwolde
Wacker
Zuidwolde
Zuidwolde
ZBC 3
Zuidwolde
MSC
Zuidwolde
Germanicus
ZBC 5
Zuidwolde
Sleen
Zuidwolde
Bargeres

Zuidwolde
ZBC 3
Zuidwolde
MSC
Zuidwolde
Germanicus
ZBC 5
Zuidwolde
Sleen
Zuidwolde
Bargeres
Hodo
Zuidwolde
Vios
Zuidwolde
Emmen
Zuidwolde
Zuidwolde
WKE
Zuidwolde
Wacker
Zuidwolde

ZUIDWOLDE 6

Zuidwolde 2
(tenues)

ZUIDWOLDE 1

Zuidwolde 1

Datum	Tijd	Thuisspelende ploeg	Uitspelende ploeg
6 sept.
14.00 Zuidwolde
Sleen
13 sept. 14.00 Actief
Zuidwolde
1 sept.
14.00 Zuidwolde
Vako
27 sept. 14.00 Zuidlaren
Zuidwolde
4 okt.
14.00 Gieten
Zuidwolde
11 okt. 14.00 Zuidwolde
Valthermond
18 okt. 14.00 Beilen
Zuidwolde
1 nov.
14.00 Zuidwolde
Gomos
8 nov.
14.00 ZBC
Zuidwolde
15 nov. 14.00 Zuidwolde
Twedo
29 nov. 14.00 Zwartemeer
Zuidwolde
6 dec.
14.00 Sleen
Zuidwolde
13 dec. 14.00 Zuidwolde
Actief
7 febr.
14.00 Vako
Zuidwolde
14 febr. 14.00 Zuidwolde
Zuidlaren
7 mrt.
14.00 Zuidwolde
Gieten
14 mrt. 14.00 Valthermond
Zuidwolde
28 mrt. 14.00 Zuidwolde
Beilen
4 apr.
14.00 Gomos
Zuidwolde
11 apr. 14.00 Zuidwolde
ZBC
25 apr. 14.00 Twedo
Zuidwolde
2 mei
14.00 Zuidwolde
Zwatermeer

ZUIDWOLDE 2

Onze kledingsponsoren:
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ZUIDWOLDE 3
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6 sept.
13 sept.
20 sept.
27 sept.
4 okt.
11 okt.
18 okt.
1 nov.
8 nov.
15 nov.
29 nov.
6 dec.
13 dec.
7 febr.
14 febr.
7 mrt.
14 mrt.
28 mrt
4 apr.
11 apr.
25 apr.
16 mei

10.30
10.30
12.00
10.30
10.30
12.00
10.30
10.00
10.30
10.30
10.30
10.30
10.00
10.30
12.00
10.00
10.30
10.00
10.30
11.00
10.30
10.30

Steenwijker Boys
Zuidwolde
Steenwijkerwold 5
Zuidwolde
Zuidwolde
Ruinerwold
Zuidwolde
Olyphia
Zuidwolde
Emmeloord
Zuidwolde
Zuidwolde
Uffelte
Zuidwolde
Steenwijkerwold 4
VWC
Zuidwolde
Oosterstreek
Zuidwolde
Joure
Zuidwolde
Steenwijk

Zuidwolde
Uffelte
Zuidwolde
Steenwijkerwold 4
VWC
Zuidwolde
Oosterstreek
Zuidwolde
Joure
Zuidwolde
Steenwijk
Steenwijker Boys
Zuidwolde
Seenwijkerwold 5
Zuidwolde
Zuidwolde
Ruinerwold
Zuidwolde
Olyphia
Zuidwolde
Emmeloord
Zuidwolde
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Sponsorcommissie timmert aan de
poorten van Sportpark Woltingeslag
Dennis Meester van onze sponsorcommissie geeft het belang van sponsoren weer. ‘Dankzij de sponsoren kunnen we het voetbal in Zuidwolde voor iedereen betaalbaar houden. Wij hechten dan ook aan
een goede samenwerking met onze sponsoren en willen hun ook iets bieden’.

3. Verbetering Zwembadkant
Verder willen we kijken of het mogelijk is om de
zwembadkant van Sportpark Woltingeslag een
professionelere aankleding geven.
4. Meer ‘waar ‘voor uw sponsorgeld
Tot slot willen we de mogelijkheden bezien om binnen de voetbalvereniging netwerkbijeenkomsten
voor ondernemers te gaan organiseren.
Succes
Onlangs werd er een mooi succes geboekt met het
verlengde contract voor 3 jaar met Hoofdsponsor
BUNING WEGENBOUW. Kortom: de Sponsorcommissie timmert nadrukkelijk aan de weg.
Foto links: De sponsorcommissie met van links naar
rechts: Lubby Kolk, Erwin de Lange, Jan Remmelts,
Patrick Kuiper, Gerben Kreuze en Dennis Meester.

VV Zuidwolde - Presentatiegids 2009/2010

Jeugdvoorzitter Bert Kruit is
trots op JVZ Jeugd
Sinds september 2008 is Bert Kruit als jeugdvoorzitter de opvolger van Ab van ’t Zand. Sindsdien staat
hij aan de leiding van een organisatie van maar liefst 34 Jeugdelftallen. Inclusief leiders, trainers, jeugdbestuur, commissieleden praat je dan al gauw over het leidinggeven aan ruim 400 personen. “Een pittige maar uitdagende klus”, aldus Bert Kruit.
Jeugdvoorzitter Bert Kruit geeft aan dat de ontwikkeling van JVZ vanaf de oprichting in het seizoen
2003/2004 voor alle partijen één groot succes is geworden. “We kunnen juist door deze samenwerking
onze gezamenlijke jeugd meer bieden. Een optelsom van één plus één is twee, maar in dit geval mag
je beslist wel zeggen dat dit vier is geworden”, aldus
een tevreden Bert Kruit.
De resultaten van het afgelopen seizoen geven dit
beeldend en treffend weer. JVZ telde maar liefst
11 jeugdkampioenselftallen (F1, F3, F4, F5 (maar
liefst 2x), E2, E4, E8, E9M, MC1 , C1. De jeugd van

1. De ontwikkeling van een SPONSORGIDS
Komend seizoen starten we met de uitgifte van
deze prachtige gids, alwaar alle mogelijkheden van
sponsoring binnen de club getoond worden.

2. Ontwikkeling Sportpark
Omdat we het hele Hoofdveld van Woltingeslag vol
willen hebben met diverse uitingen van sponsoring
hebben we een aantrekkelijk aanbod voor al onze
bestaande sponsoren. De inhoud hiervan is dat een
2 meterbord voordelig vervangen kan worden voor
een 3 meter bord.

Klasse scheids!

Van links naar rechts: Bert Brontsema, Rik Buning,
Dennis Meester en Joost Heidekamp, bij de
verlenging van het sponsorcontact

Bepaald geen sinecure, want er moeten vaak belangrijke beslissingen in een wedstrijd worden genomen. Het gaat vaak om winst of verlies. Het betekent ook dat de scheidsrechter in alle facetten goed
getraind moet zijn. Naast een goede fysieke conditie moet men natuurlijk goed op de hoogte zijn van
de steeds maar weer wijzigende spelregels.
Met Jan Spijkerman, Henk Bakker, Jan Hoorn, Willem
Echten, Jan Willem Echten, Koen Verburg, Hans van
der Vegt, Jesper Jansen en Frank Middelveld heeft
VV Zuidwolde een prima scheidsrechterskorps.
Terecht geldt voor hen het motto:
KLASSE SCHEIDS!

Zij vormen onmiskenbaar een belangrijke spil binnen een voetbalvereniging: De scheidsrechter. Vaak
worden ze (ten onrechte) vergeten. Zij zijn degenen die week in week uit, weer of geen weer, ervoor zorgen dat jong en oud met veel plezier kan en mag voetballen.
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Op de hiernaast staande foto ontbreken Willem
Echten, Jan Willem Echten, Hans van der Vegt en
Jesper Jansen.
Om het scheidsrechterpijl op niveau te houden
wordt overwogen in deze regio met diverse verenigingen een KNVB-scheidsrechtercusrsus van de
grond te krijgen. Een voorbode daartoe was dat
internationaal topscheidsrechter Roelof Luinge recentelijk in Zuidwolde een lezing en promoting gaf
over het scheidsrechteren.

We willen middels een Jeugdplan vooral een goede
jeugdopleiding bieden, zodat onze jeugdleden zich
in alle facetten goed kunnen ontwikkelen.

“Ik sta het liefst op het veld”
Als opvolger van Peter Roosendaal start Hans
Huiskes komend seizoen als nieuwe Technisch
Jeugdcoördinator bij JVZ.

We zijn momenteel druk bezig met onder meer
de volgende activiteiten:

C1 promoveerde daarmee naar de Hoofdklasse.
Een prachtig resultaat. De stormachtige positieve
ontwikkeling van samenwerking is, aldus jeugdvoorzitter Bert Kruit, een goed voorbeeld voor
de beide moederverenigingen (VV Zuidwolde en
ZZVV, alsmede ook bij de A- en B-junioren VVAK
en DOS’63). Samenwerking levert in vele facetten
voordelen op.

De roots van Hans Huiskes liggen bij ZZVV, alwaar
hij in het verleden in het 1e elftal heeft gespeeld. Al
op jonge leeftijd koos hij voor het trainerschap. Dit
trainerschap leidde via een weg van ZZVV – Avereest en de Weide naar thans het Technisch Jeugdcoördinatorschap bij JVZ.

Hans Huiskes benadrukt dat door de totstandkoming van JVZ we de jeugd absoluut meer kunnen
bieden en aan ons kunnen binden. Uit eigen ervaring vertelt Hans Huiskes dat voordat JVZ tot stand
kwam beide zoons (Perbo en Joël) nog kozen voor
een overgang naar de jeugd van De Weide.
Persoonlijk heeft Hans Huiskes heel veel zin in zijn
nieuwe functie van Technisch Jeugdcoördinatorschap bij JVZ. Hij popelt dan ook om zo snel mogelijk aan het nieuwe seizoen te mogen beginnen.

Kampioenselftallen van JVZ: gefeliciteerd!

F5

F4

E8

E4

F3

C2

F1

MC1

E9M

C1
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HUTA Bouw Zuidwolde
CS Meppel
www.csmeppel.nl
Herman Kloeze Rijwielen

Al onze
sponsors

op een rijtje:

Python BV
www.python.nl
Boekhandel en Drukkerij Spijkerman
www.mijnboekhandel.nl
Engeldot Technische Groothandel
www.engeldot.nl
Transportbedrijf Kreuze
Zuidwolde
Strijker Horecaexploitaties
www.strijker-horeca.nl
Tweewielercentrum
Gerrit van der Sleen
www.gerritvandersleen.nl

Café Restaurant Boschzicht
www.boschzicht.nl

K&D, van der Heide, Prins en Klooster
www.kloosterbv.nl
Bruin Café ’t Achterhuus
www.achterhuus.com
Drukkerij van Genne
www.vangenne.nl
Schildersbedrijf Westerbeek
www.westerbeek-schilders.nl
Muziekhandel Klein
www.muziekhandel.net
De Bandenbeurs
www.bandenbeurs-pekel.nl
van Genne Schoenen
Benjamins & Steenbergen
www.benjamins-steenbergen.nl
Roelofs Groep
www.roelofsgroep.nl
De Gier Bloemengroothandel

Bouwbedrijf Van Egten BV
www.vanegten.bouwgarantlid.nl
Bouwbedrijf van Breukelen
Graveerbedrijf Gradabo
Tentenverhuur Benjamins
www.tentenverhuurbenjamins.nl
Autobedrijf Wemmenhove
www.wemmenhoveautos.nl
Bruins Precisiemetaal
Schildersbedrijf Gruppen
Carcleaning Benjamins
Zuidema Groep
www.zuidema-aannemers.nl
Bruinsma HIFI
www.bruinsmahifi.nl
Elektro Technisch
Installatiebedrijf Gruppen
Bikkel Dienstverlening
www.bikkel.nl

Bunskoek Houthandel
Gebroeders Haar
Cafetaria/Eethuis Het Busstation
Zinger Telecom
www.zingertelecom.nl
De Jong & Laan Accountants
www.jonglaan.nl
Hageca Lichtreclame
www.hageca.nl
C1000 H. Offerein
www.c1000.nl
Autobedrijf Heuvelman
www.autobedrijf-heuvelman.nl
Hup & Fidom Garantiemakelaars
www.hup-fidom.nl
Autobedrijf Hartgers
www.autohartgers.nl
De Wolden FD
www.wolden.nl

Loonbedrijf de Gorter

Kaashandel Oosting

Compleet In Beeld
www.compleetinbeeld.nl

Sport-Inn Zuidwolde
www.sport-inn.org

Brink Accountants
www.brinkaccountants.nl

Doeland Zuidwolde
www.doeland.nl
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Radio/TV Reparatie Otten

Straalbedrijf van´t Hoge

Zonnehemelverhuur Zanting
www.zonnezanting.nl

Bouwbedrijf Reins
www.reins.nl

Zanting Recycling
www.zantingrecycling.nl

Café/Cafetaria de Falieberg

Zantveen B.V.
www.zantveen.nl

Rietdekkersbedrijf Zantingh

Garage de Lange

van Elburg Bronboringen

Buning Wegenbouw BV
www.buning.nl

Schoemaker Evenementenverzorging

Hoogeveensche Courant
www.hoogeveenschecourant.nl
Rabobank Zuidwest Drenthe
www.rabobank.nl

Schildersbedrijf Rodermond
Stucadoorsbedrijf Snijder
www.stucadoorsbedrijfsnijder.nl
Partyservice Steenbergen

GBO A. Oosting Installatiebedrijf

Supportersvereniging VV Zuidwolde

Lexis Notarissen
www.lexisnotarissen.nl

Tegelzetbedrijf H. Boer

Bouwbedrijf Muller
Slijterij Offerein
www.gullebottelier.nl
Autobedrijf Oolbekkink
www.oolbekkink.nl
Plus Automatisering
www.plusautomatisering.nl

Tegelzetbedrijf R. Dekker
Ankerop Sailing Adventures
www.ankerop.nl
Chinees Restaurant Tong Fang
Verschoma BV
A&H Catering
www.ahcatering.nl

Café Restaurant Zuiderhof
Stucadoorsbedrijf Zwiep
Palmers Steigerbouw
Mela Media, reclame & advies
www.melamedia.nl
Inbev Nederland NV
www.inbev.nl
Spoelder & Spijkerman
www.spoelderak.nl
Klussenbedrijf R. Drenthen
Wanbon Webdesign & Onderhoud
www.wanbon.nl
Univé Reest AA en Linde
www.univé.nl

Activiteitenprogramma VV Zuidwolde:

Heidbuurt Woningstofferring
Juwelier Dekker
www.juwelierdekker.nl
Sporthalkantine Maria
Duiveman Installatietechniek
Bouwbedrijf Chris Deen B.V.
www.deen-bouwbedrijf.nl
Groencentrum Zuidwolde
www.uwhovenier.nl
Plus Van Tongeren
www.plusmarkt.nl
Bakkerij Drost
Café Zalencentrum Den Kaat
www.den-kaat.nl
Henk Dekker Mode
www.henkdekkermode.nl
Vrielink Verkeersopleidingen
www.vercon.nl
Marco Optiek
Garagebedrijf Kloeze
Kantoor Jansen
belastingadviseurs

Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Vrijdag
Zondag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag

20-11-2009
12-12-2009
18-12-2009
28-12-2009
03-01-2010
22-01-2010
19-03-2010
22-05-2010
05-06-2010

Koppeldarttoernooi
Kerstbomen verkoop Sportpark Woltingeslag
GROTE Winterstop/Kerst Bingo
Start Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi
Snerttoernooi / Penaltybokaal Zuidwolde
Pokertoernooi
Koppeldarttoernooi en/of Klaverjasavond
Feestelijke Seizoensafsluiting
Klussendag: houdt uw eigen sportpark mooi!

zet deze data vast in uw agenda want...
hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
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