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COLOFON
 
Aan deze uitgaven hebben volledig belangeloos meege-
werkt:  
 
Hoofd- en eindredactie: Ben Schuurman 
Vormgeving: Jordy Wink 
Fotografie: Marcel van Saltbommel (Bommels Fotoshop) 
Art-director: Wilko Visscher (FIZZ Digital Agency) 
Advertentiecoördinatie: Dick ten Klooster  
Bladmanager: Christian Soer 
 
Daarnaast hebben meerdere personen vrijwillig meege 
werkt aan het schrijven van teksten, aanleveren van beeld 

 
materiaal, aan het adresseren en bezorgen van de USV-er 
en aan andere werkzaamheden die belangrijk waren voor 
de totstandkoming van deze uitgave.  
 
Het drukwerk is USV tegen gereduceerd tarief aangebo-
den door sponsor Veldhuis Media (Jantinus Timmerman) 
uit Raalte.  
 
Deze editie van de USV-er is met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld. Indien er toch vragen of opmerkingen over 
de inhoud zijn kunt u een bericht sturen naar  
info@unionsv.nl •

A
fgelopen periode is een groep vrijwilligers 
bezig geweest om de USV-er te transforme-
ren naar een modern clubblad. De ambitie 
was om een het clubblad in de vorm van een 

magazine te publiceren. Een modern full-colour maga-
zine dat voor iedereen aantrekkelijk is om te lezen. Dit 
hebben de makers proberen te bevorderen door een 
herkenbare stijl te ontwikkelen, door met mooie foto’s 
te werken en door een sportieve typografie te kiezen.  
Door de tekst in kolommen op te maken en door 
“functioneel wit” in de pagina’s te verwerken is het 

geheel wat luchtiger en makkelijk leesbaar geworden. 
De koppen en de streamers (grote tussenkoppen in de 
verhalen) trekken de lezer het artikel in met de ver-
wachting dat dit nog meer uitnodigt om de met zorg 
geschreven teksten te lezen. De artikelen zijn allemaal 
in de USV-kleuren opgemaakt en de rubrieken heb-
ben hun eigen karakter gekregen met een vaste eigen 
kleurstelling. De adverteerders worden bediend met de 
mogelijkheid om een advertentie in kleur te publiceren 
in plaats van de oude vertrouwde zwart/wit adverten-
tie. Het eindresultaat van dit alles hebt u nu in handen. 
 
De USV-er is in 1945 al voor het eerst gepubliceerd. Dat 
is maar liefst 72 jaar geleden. Hoe mooi is dat! Hieron-
der ziet u de verandering die de USV-er door de jaren 
heen ondergaan heeft •

DE USV-ER; EEN CLUBBLAD MET 72 JAAR HISTORIE

“DE USV-ER IS IN 1945 AL VOOR 

HET EERST GEPUBLICEERD”.
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C
ommunicatie met leden, donateurs en 
sponsoren via een clubblad is bij USV van alle 
tijden. Zelfs al vrij snel na de oprichting rond 
de jaren ’40 werd een soort verlengde A4-for-

maat verspreid met wetenswaardigheden over de club. 
Zoals aankondigingen van wedstrijden en bijeenkom-
sten. Ook toen al onder de naam De USV-er. De uitgave 
was ongetwijfeld het werk van een kantoorklerk met 
een toen zeer moderne Remington schrijfmachine op 
zijn bureau. Daarna was het een tijdje stil. Eind jaren ’60 
maakte De USV-er een rentree. Nu in de vorm van een 
boekje op A5- formaat. De totstandkoming van een edi-
tie zou nu monnikenwerk worden genoemd. De tekst 
werd met de typemachine getikt op een stencilvel. 
Zo werden de letters in het vel gestanst. Typefouten 
werden hersteld door het ‘onterechte’ gaatje met een 
soort lak weer dicht te maken. Waarna deze vellen in de 
met inkt gevulde stencilmachine werden geplaatst om 
zo de diverse pagina’s van het clubblad te produceren. 
Dat ging letterlijk en figuurlijk niet altijd even vlekke-
loos en was zeer arbeidsintensief. Met de opkomst van 
computers en printers werd het maken van De USV-er 
een stuk eenvoudiger. En nam de kwaliteit en dus ook 
leesvriendelijkheid van het drukwerk aanmerkelijk toe. 
Eind jaren ’80 stapten de makers over op A-4 formaat. 
Maar hielden op de frontpagina nog wel oog voor een 
stukje nostalgie. Dit via een illustratie van een keeper 
uit het tijdperk Geert Spin. Zo werden er steeds kleine 
verbeterstapjes gezet. Op de drempel van het nieuwe 

millennium onderging het blad een opvallende me-
tamorfose. Wit werd de dominante kleur en met een 
reeks wisselende foto’s op de cover werd verwezen 
naar recente hoogtepunten binnen het clubleven. 
Vandaag de dag zorgen website en social media  ervoor 
dat USV volgers dagelijks of zelfs ’real time’ op de hoog-
te zijn van actuele zaken. Wat betreft actualiteit is er 
voor een clubblad als De USV-er geen enkele rol meer 
weggelegd.   Elk seizoen vragen we ons dan ook af of 

dit medium nog steeds toegevoegde waarde heeft. En 
onveranderd is de conclusie dat De USV-er ook in deze 
tijd nog heel goed past bij het karakter en de cultuur 
van onze club. Wel vonden we het tijd om nog eens 
goed te kijken naar de uitstraling van het blad. Die 
na 20 jaar, met alle respect voor de makers, weer wat 
gedateerd was. Vooral Christian Soer en Jordy Wink zijn 
hiermee aan de slag gegaan. En hebben grotere stap-
pen dan ooit gezet. Het resultaat van hun kennis en 
kunde op het gebied van vormgeving en design heeft 
u in handen. Wij wensen u veel leesplezier met deze 
compleet vernieuwde en kleurrijke USV-er.  
Uw clubblad, het is ‘m echt! • 

Namens het bestuur van USV,  
Ben Schuurman

UW CLUBBLAD
HET IS ‘M ECHT!

VOORWOORD

“DE TOTSTANDKOMING VAN EEN 

EDITIE ZOU NU MONNIKENWERK 

WORDEN GENOEMD.”
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E
én keer in de twee weken voetballen onze 
kleinste voetballertjes om 10.00 uur  ’s ochtends 
op de velden van ons sportpark Hulsterlanden. 
Onder leiding van trainers Kay, David, Lukas en 

Gerard worden de jongens én meisjes op een enthousi-
aste manier de beginselen van het voetbal bijgebracht. 
Dit proberen ze op een speelse manier te doen, wat 
gezien het enthousiasme van de kinderen goed lukt. 
Ook wordt er getracht de kinderen zoveel mogelijk mét 
de bal te laten trainen en ze zo weinig mogelijk stil te 
laten staan. De kabouters gaan zienderogen vooruit!  
Elke training eindigt met een partijtje, waarna er in de 
kleedkamer ranja genuttigd wordt.  
Naast het voetballende gedeelte worden de nodige 
activiteiten georganiseerd voor de kinderen.  

Zo was er op 4 november een heus Kabouterfeest met 
een voetbaltraining, een springkussen, suikerspinnen 
en een patatje met ranja. Met maar liefst 28 blauw-wit-
te kabouters was het feest een groot succes! Ook werd 
er een Sinterklaasavond georganiseerd waaraan de 
kinderen kosteloos mochten meedoen! In de winter 
trainen we in de zaal of maken we gebruik van ons 
overdekte boardingveld.  
 
 
De groep kinderen bestaat uit 4 en 5 jarigen. Enkele 
fanatiekelingen staan er zelfs al op 3 jarige leeftijd! De 
drempel om mee te doen is laag; men hoeft nog niet lid 
te worden en men kan geheel vrijblijvend meetrainen. 
Bovendien krijgt elk voetballertje een eigen USV-shirt, 
mogelijk gemaakt door de Supportersvereniging van 
USV. Dit seizoen hebben er al eens 23 kaboutertjes 
tegelijk op het veld gestaan, een geweldig aantal waar 
wij enorm trots op zijn! De groei zit er dus goed in! Toch 
hopen wij nog altijd op nieuwe voetballertjes. Dus als 
je vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, buurmeis-
jes- of jongetjes kent die graag op een leuke manier 
kennis willen maken met het voetbal; tip ze dan eens 
om mee te doen met een training van USV! Kijk op de 
website van USV voor meer informatie of bel met Jordy 
Wink op telefoonnummer (06) 15 51 90 00 •

USV is erg blij met de grote 
lichting kabouters. Landelijk zijn er 
zorgelijke signalen over de aanwas 
van de jongste voetbaljeugd. 
Die zou in snel tempo afnemen. 
Voorlopig lijkt deze impasse aan 
USV voorbij te gaan.

USV IS 500+

D
e 10-jarige Myra Omlo 
werd begin oktober 
tijdens de presentatie 
van de pupillenteams in 

het zonnetje gezet als 500e lid van 
USV. Uit handen van jeugdvoorzit-
ter John Spijker kreeg Myra een 
attentie aangeboden. Bovendien 
mag ze dit seizoen gratis voetballen 
bij de meisjes van USV MO 11-1. Het 
ledenaantal van de club maakte 
deze zomer een opmerkelijke 
ontwikkeling door. Eind juni kwam 
de mijlpaal in zicht. Intussen staat 
de teller al op 530. De speersnelle 
stijging valt mede te verklaren door 
de ingezette verbreding van het 
voetbalaanbod bij USV. Zo kunnen 
senioren nu ook op zaterdag recre-
atief bij USV terecht. Verder heeft 
USV in een vroeg stadium aange-
haakt bij het 7 tegen 7 voetbal. Op 
dit moment doet USV met 5 teams 
(waarvan 1 vrouwenteam) mee aan 
deze populaire spelvorm op de vrij-

dagavond. Ook het meisjesvoetbal 
zit nog steeds in de lift. Die trend 
was er overigens al voordat de Ne-

derlandse vrouwen Europees kam-
pioen werden. De meisjes/vrouwen 
vertegenwoordigen nu ruim 20% 
van het totale ledenbestand.  De 
toeloop van nieuwe leden mag 
ook gezien worden als waardering 
voor de goede organisatie bij USV. 
Elke dag van de week wordt er op 
sportpark Hulsterlanden door veel 
vrijwilligers hard gewerkt om alles 
gesmeerd te laten lopen. Dat blijft 
kennelijk niet onopgemerkt •

“EIND JUNI KWAM 

DE MIJLPAAL IN 

ZICHT. INTUSSEN 

STAAT DE TELLER 

AL OP 530”

BIJ USV RAAK JE DE WEG NIET 
MEER KWIJT!

D
ankzij de plaatsing van 
nieuwe wegwijzers weten 
bezoekers vanaf nu nog 
beter waar ze moeten 

zijn op sportpark Hulsterlanden. 
De aanduidingen hebben mede te 
maken met gewijzigde looproutes. 
Zo doet de oost ingang voortaan 
alleen nog dienst als nooduitgang. 
Eigenlijk vanaf de opening van het 
clubgebouw werd deze deur naar 
de kleedkamers onbedoeld ge-
bruikt als een soort hoofdingang. 
Met de toename van het aantal 
leden en daarmee extra drukte in 
de kleedruimtes, werd deze situatie 
meer en meer als storend ervaren. 
Verder werd ook het publicatiebord 

aan de oostkant van het clubge-
bouw verwijderd. Voetballers zien 
nu op een scherm in de hal op welk 
veld en in welke kleedkamer ze 
moeten zijn.  

Daarnaast kunnen bezoekers bij 
het betreden van het sportpark 
lezen dat hun eigendommen en 
die van USV worden bewaakt door 
camera ’s. USV besloot hiertoe over 
te gaan omdat sportpark  
Hulsterlanden regelmatig doelwit is 
van vernielzucht •
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USV BENOEMT 
BEN SCHUURMAN 

TOT ERELID

V
oor de pauze kwamen de 
gebruikelijke agendapun-
ten aan de orde. Penning-
meester Dick ten Klooster 

presenteerde fraaie cijfers over het 
afgelopen boekjaar. In zijn laatste 
jaarverslag voerde secretaris Ben 
Schuurman de leden nog eens 
langs de bijzonderheden van het 
seizoen 2016/2017. Met uiteraard 
aandacht voor het kampioenschap 
van het eerste elftal, maar ook tal 
van andere zaken passeerden de re-
vue. Zoals verbeteringen aan de ac-
commodatie en de nieuwe vormen 
van communicatie met bezoekers 
van het sportpark. De secretaris 
zette voor deze gelegenheid wat ge-
tallen uit zijn eerste jaarverslag van 
2005 tegenover die van vandaag. 
Opvallend is vooral de groeispurt 
van het aantal leden. Een toename 
met 200 naar 530. Waarvan intus-
sen ruim 20% meisjes/vrouwen. 
Volgens de secretaris betekent die 
ontwikkeling een aanzienlijke verrij-
king van het clubleven bij USV. De 

leden discussieerden in de rond-
vraag met elkaar over de landelijke 
trend om het roken verder terug te 
dringen. En welke rol USV hier kan 
of zelfs zou moeten spelen. In het 

clubgebouw mag er al veel langer 
niet meer gerookt worden. Buiten 
is dat nog wel toegestaan, maar 
volgens de leden zou USV met het 
inrichten van een aantal rookvrije 
zones een goed eerste signaal 
kunnen afgeven. 

Hendrik Runhart 65 jaar lid 
Na de pauze werden de jubilaris-
sen toegesproken door secretaris 
Ben Schuurman. Erwin Bouwer en 
Martin Hilberink waren 25 jaar lid 
van de club. Marinus Kremer en 
Arold Massier kregen de speld voor 
hun 50-jarig lidmaatschap. Baas 
boven baas is echter Hendrik Run-
hart. De 75-jarige clubman was op 
1 augustus van dit jaar maar liefst 
65 jaar lid van USV Door zijn grote 
betrokkenheid bij de club maakte 
hij driekwart van het bestaan van 
USV vrijwel van week tot week mee. 
En dat in allerlei functies. Hendrik 
Runhart genoot vooral bekendheid 
als wedstrijdsecretaris senioren. 
Pas begin van dit seizoen ging hij 
met USV-pensioen. Tot dan regelde 
hij nog steeds de scheidsrechters 
voor de wedstrijden van de lagere 
seniorenteams. Vanwege het berei-

ken van deze opmerkelijke mijlpaal 
werd de jubilaris uitgebreid in het 
zonnetje gezet en kreeg hij een 
attentie aangeboden.

Aftredend secretaris Ben 
Schuurman benoemd tot erelid 
Tijdens de bestuursverkiezing 
werden nieuwe voorzitter Michiel 
Smudde, John Spijker (jeugdzaken) 
en Daniëlle Vlierman (algemene 
zaken) officieel benoemd waar-
na het nieuwe trio bestuurders 
onder applaus plaatsnam achter 
de tafel. Daarna nam bestuurslid 
Jan Hamers de regie over. Hij sprak 
de vertrekkende Ben Schuurman 
toe en deelde mee dat de leden 
hadden besloten de zojuist afge-
treden secretaris te benoemen tot 
erelid van USV. Het kersverse erelid 
deelde op zijn beurt nog wat van 
zijn belevenissen als secretaris met 
de uitpuilende zaal. Het kon niet op 
voor Schuurman want hij kreeg uit 
handen van KNVB-ambassadeur 
Ate Brunnekreef ook nog eens de 
gouden KNVB speld uitgereikt. 
Waarna er onder het genot van een 
drankje en zeer ‘Puike’ hapjes vele 
handen werden geschud •

De najaarsledenvergadering van USV stond 14 
november na de pauze vooral in het teken van 
de benoeming van 3 nieuwe bestuursleden, de 
wel zeer bijzondere jubilaris Hendrik Runhart 
en de afscheid nemende secretaris Ben 
Schuurman.

“OPVALLEND 

IS VOORAL DE 

GROEISPURT VAN 

HET AANTAL LEDEN. 

EEN TOENAME MET 

200 NAAR 530.”
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Ook voor uw 
ZONNEPANELEN

Den Hulst 70
7711 GR  Nieuwleusen
Tel.      (0529) 48 12 98
Mob.  06 27 134 184

info@aannemersbedrijftempelman.nl

TEMPELMAN
AANNEMERSBEDRIJF

TEMPELMAN
AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWLEUSEN | TEL.0529 48 1298 | WWW.AANNEMERSBEDRIJFTEMPELMAN.NL

Ook voor uw 
ZONNEPANELEN

- het nieuwe bouwen - 

Rollecate 21, Nieuwleusen | T   0529-481317 www.ophoff.nl

Durf op te vallen!

www.alvasi.nl

Advies
Ontwerp

Realisatie

De zeilmakerij in uw omgeving!

 Verandakleden
 Schaduwdoeken
 Windbreekgazen
 Afdekzeilen

Evenboersweg 16, Nieuwleusen
T: 0529-483030

www.wildeboer-groep.nl

Met de fraaie, op maat gesneden, tuin- en 
terrasoplossingen van Zeilmakerij Wildeboer 
kunt u al vroeg in het voorjaar genieten van 
de eerste zonnestralen. Heerlijk beschut en 
goed beschermd tegen de felle zon. 

 Aanhangerkleden
 Bootkappen
 Tentreparatie
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Reporter Werner van der Veen trok er afgelopen jaar verschillende keren op uit 

voor een interview met sponsoren van USV. Het leverde mooie verhalen op met 

soms verrassende achtergronden en weetjes. 

Vishandel Zunnebeld 
…”Het contact met mensen is altijd mooi. Elk mens is 
anders. Hoewel…bijna iedereen heeft het altijd over het 
weer. Te nat, te koud, te warm. Noem maar op of het 
wordt wel besproken”… 
 

Douma Schoenen
…“Hoeveel schoenimperiums zijn er niet failliet ge-
gaan de laatste jaren. Je hebt goede en minder goede 
periodes en die moet je kunnen opvangen. Wanneer je 
alleen maar investeert, heb je geen reserves om tegen-
slag op te vangen!”… 
 

Schoonmaakbedrijf Krul
…“Er kwamen ook veel uitdagingen op mijn pad door 
vragen van klanten. Of we dit willen doen of dat. Ik 
zeg nooit ‘nee’. Wel geef ik aan niet altijd de ervaring 
of expertise te bezitten. Samen met de opdrachtgever 
zoeken we dan naar een oplossing”…

OuickRack bv
…”De mooie moderne en warme uitstraling, mede door 
de inrichting van de winkel, kreeg veel aandacht. Be-
langstellenden wisten daardoor
ook steeds beter hun weg naar QuickRack te vinden”….

Haar & Mode Petra
…“Ons werk is erg modegevoelig. Dat geldt voor zowel 
de haarmode, de kleding als ook voor de beautysalon. 
Steeds zijn er nieuwe ontwikkelingen en als je bij wilt 
blijven moeten we ons ook  blijven scholen”… 
 

Wildeboer-Groep
…”Of het nu gaat om gras- of grindplaten om spoorvor-
ming op opritten te voorkomen, folies in diverse maten 
en soorten, plastic bakken van klein tot groot, sproei-
systemen of pompen. Wij kunnen het leveren”…
 
 

Plus Bakker
…“Voorlopig zie ik niet dat supermarkten gaan verdwij-
nen. In de toekomst zullen de verhoudingen winkel ten 
opzichte van magazijn wel veranderen. De supermarkt 
zal kleiner worden”…
 

Benieuwd naar alle interviews? 
Alle interviews van Werner van der Veen staan op onze 
website: www.unionsv.nl
 
Klik op sponsoren/sponsor in de spotlights •

SPONSOREN VAN USV
IN DE SPOTLIGHTS

 

VAN DE NIEUWE VOORZITTER

A
llereerst wil ik Ben Schuurman Feliciteren 
met zijn dubbele benoeming: erelid van USV 
en gouden onderscheiding van de KNVB. In 
de relatief korte tijd dat ik meegelopen heb 

in het bestuur heb ik bijzonder veel waardering en 
respect gekregen voor de inzet en professionaliteit van 
Ben. Hij heeft erg veel tijd gestoken in USV en daarvoor 
zijn we hem als club enorm dankbaar. 
 

Mijn naam is Michiel Smudde, geboren op 13 septem-
ber 1972 in Zwolle en getogen in Dalfsen. Ik kom uit een 
gezin van 5: mijn ouders en mijn broers. Als jongste 
van het gezin besloot ik gelijktijdig met mijn broers uit 
huis te gaan op mijn 18e. Ik verhuisde naar Leeuwar-
den, waar ik mijn opleiding Levensmiddelentechnolo-

gie genoten heb. In die tijd scharrelde ik al met mijn 
huidige vrouw Ingrid: ik leerde haar kennen toen ik 15 
was. In 1995 rondde ik mijn opleiding af en mijn eerste 
baan kreeg als vertegenwoordiger bij Josto in Nieuw-
leusen en vanaf dat moment kreeg dat scharrelen met 
Ingrid een meer vaste basis. We woonden eerst samen 
in Zwolle. In 2000 zijn we getrouwd en in 2001 terug-
gegaan naar Dalfsen. Daar kregen we onze kinderen 
Wouter (2003) en Babet (2006). In 2009 zijn we ver-
huisd naar de Westerveen 19, hier in Nieuwleusen. Cor 
Kremer, die bij ons een paar huizen verderop woont, 
stuurde ons de goede richting in bij het maken van 
keuzes zoals bijvoorbeeld de school voor de kinderen 
en sport. “Voetballen doe je bij USV”, was zijn ietwat 
dwingende advies. Wouter is begonnen bij de F2 en 
voetbalt nu in de C1 (JO15-1g). Vanaf de F1 ben ik leider 
geworden en doe dat sinds die tijd samen met Jeroen 
Poppen. Twee jaar geleden ben ik bij de sponsorcom-
missie aangeschoven en zo ben ik dus besmet geraakt 
met het USV-virus. 
 
Mijn voorganger Peter Meijerink heeft uitstekend werk 
verricht voor USV. Samen met het bestuur en alle vrij-
willigers van USV staat er een geweldige voetbalclub, 
financieel gezond en groeiend in ledenaantal. Het is 
een uitdaging en een grote eer om voorzitter van USV 
te mogen zijn! •

Dinsdagavond 14 november ben ik door 
het bestuur van USV voorgedragen om 
voorzitter te worden van onze prachtige 
voetbalclub. De ledenvergadering 
heeft die voordracht geaccordeerd 
en daar ben ik natuurlijk erg verheugd 
over. Er zullen ongetwijfeld veel leden 
zijn die mijn naam weleens gehoord 
hebben, maar mij niet kennen. Met het 
verschijnen van deze geheel vernieuwde 
USV-er is het een mooie gelegenheid mij 
kort voor te stellen aan alle leden en 

andere lezers. 

EVEN 
VOORSTELLEN...

“ZO BEN IK DUS BESMET 
GERAAKT MET HET USV-
VIRUS.”
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Naam:  
Mirije Witvos- Lubbers.
 
Bijnaam:  
Ik heb geen echte bijnaam. Wel is het hier in huis vaak 
mam, of mams. Zelfs Hendrie noemt me soms zo. 
Waarop mijn standaard reactie is: “Ik ben je moeder 
niet”

Geboortedatum:  
Ik ben geboren op 25 september 1975. Ik ben nu dus 42 
jaar.
 
Geboorteplaats:  
In ben aan de Oosterhulst hier in Nieuwleusen gebo-
ren. Om een beetje een idee te geven, dat is tegenover 
Groen Caravans. Mijn hele jeugd heb ik daar gewoond. 
Het was op een gegeven moment wachten op een 
bouwkavel. Hierbij hadden we een voordeel. We woon-
den en werkten allebei in Nieuwleusen. Zo kregen we 
veel punten, wat weer helpt bij de volgorde van toe-
wijzing van mogelijke bouwkavels. In 1999 hebben we 
deze woning aan het IJsselland gebouwd. Dit hebben 
we zelf gedaan. Ik woon hier vanaf 2000 en het bevalt 
heel erg goed. Het is een gezellige jonge buurt, alles is 
dichtbij zoals school, voetbal en winkels. 

Partner:  
Dat is Hendrie Witvos. Hij is 44 jaar.

Waar heb je hem leren kennen?  
Dat was ergens in de Oldtimer (of wellicht buiten). Dat 
was toentertijd de ontmoetingsplek van de lokale  

 
jeugd. (K&K kunnen dat ook beide bevestigen) Ik kende 
Hendrie al wel, maar daar is de vonk overgesprongen.

Wat dacht je toen je hem voor het eerst zag?
Goh, dat is al zo lang geleden, al 26 jaar! Ik weet wel dat 
hij hele mooie krullen had. Dat was een permanentje. 
Dat deden in die tijd wel meer jongens. Verder had je in 
die tijd, de strakke spijkerbroek, hoge gymschoenen en 
de PLO- sjaal met een leren jack.

Kinderen:  
We hebben twee voetballende kinderen. Milko (14) 
keeper van JO17-1 en Tirza (12) rechtsmid van MO13-2.
 
Broers en zussen: 
Ik heb 1 zus. Zij heet Mariska en woont hier vlak om de 
hoek aan de Bosmansweg. Zij is 43 jaar.

Huisdieren: 
We hebben een hond. Zij heet Hunter en het is een 
Boerenfox. Ze is nu bijna 3 jaar. We beschouwen haar 
eigenlijk als ons derde kind. Verder hebben we nog een 
vijver vol met vissen. Dit is een hobby van Hendrie. De 
vijver heeft een diepte van 2, 5 meter en zit vol met 
koikarpers, meervallen en goudvissen.

Opleiding: 
Na de basisschool, wat eerst de Julianaschool was, 
maar tijdens mijn basisschooltijd werd hernoemd naar 
de Beatrixschool, ben ik naar de Thorbecke in Zwolle 
gegaan. Daar heb ik de MAVO met goed gevolg afge-
rond. Vervolgens ging ik naar het Knooppunt, Dat was 
een MDGO school, wat staat voor Middelbaar Dienst-
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VOOR EEN ANDERE KIJK OP USV-ERS
In het kerstnummer van de USV’er dit keer graag 
uw aandacht voor Mirije Witvos. K&K zijn een 
avondje aan het IJsselland geweest om meer te 
weten te komen van het activiteiten organiserend 
jeugdbestuurslid. Voor de nieuwsgierige dames 
onder ons raden wij jullie aan dit goed te lezen, 
zodat je weet wat je op 2 februari 2018 kunt gaan 
doen. Als je tenminste op de Ladies Night bent 
geweest. Veel leesplezier gewenst.

 
verlenend Gezondheidszorg Onderwijs. Ik heb daar 
gekozen voor de richting Mode en Kleding. Na 4 jaar 
heb ik mijn diploma behaald.

Werk:  
Tijdens mijn schooltijd moest ik stagelopen bij Dinie 
Kleine hier in Nieuwleusen. Daar ben ik na mijn stage 
ook gebleven. Ik heb daar 15 jaar gewerkt. Toen vond 
ik dat het tijd werd voor iets anders. De Hema opende 
destijds een vestiging in Nieuwleusen. Daar werd ik 
aangenomen, maar kreeg telkens een contract voor 
een jaar. Dat kan drie keer achter elkaar. Na het derde 
jaar werd het contract niet verlengd en ben ik gaan 
werken bij Schoonmaakbedrijf Krul. Inmiddels werk ik 
daar al weer 5 jaar. Ik heb gelukkig een vaste werkplek 
om schoon te maken, dat doe ik 16 uur in de week. Op 
dit moment werk ik even niet in de schoonmaak, maar 
spring ik bij in het gordijnatelier van een klant van Krul. 
Ook verricht ik reparatiewerk aan kleding. Bij deze twee 
laatste werkzaamheden komen toch de jarenlange 
ervaring van het werken bij Dinie Kleine goed van pas. 

Auto: 
Ik rijd zelf in een Ford Focus. Hier rijden we altijd en 
alleen maar Ford. Hendrie rijdt in een Ford Granada. 
Het is weliswaar een automaat, maar daar red ik me 
ook prima mee. Af en toe pak ik die ook wel eens. Ooit 
zou ik nog wel eens de nieuwste Ford Focus ST willen 
hebben. Die vind ik erg mooi.

Voetballoopbaan: 
Ik heb ruim 1 jaar gevoetbald. Dat is ongeveer 3 jaar 
geleden, toen we besloten om met een aantal vrouwen 
alleen te gaan trainen bij USV. Het won al gauw aan po-
pulariteit en het fanatisme werd steeds groter. Tijdens 
een training, overigens geleid door mijn zoon Milko, 
kreeg ik last van zweepslag. Na deze blessure heb ik 
nooit meer gevoetbald. Het werd voor mij te fanatiek.

 
Kun je je nog een mooi moment herinneren? 
Tja wat kun je meemaken in een jaartje trainen. Ik vond 
het wel mooi dat ik tijdens een van de trainingen de 
meest fanatieke voetbalster (we noemen geen namen) 
omver heb gedrukt.

Wat verwacht je van het eerste dit seizoen? 
Het zou mooi zijn, als ze in de middenmoot kunnen 
eindigen. Dan doen ze het goed, zo in het eerste jaar na 
de promotie naar de 3e Klasse.

Hoogtepunt: 
Het is een cliché, maar dan noem ik toch de geboorte 
van onze kinderen.

Dieptepunt:  
Dat was mijn blessure tijdens de voetbaltraining.
 
Bewondering voor: 
Voor iedereen die zich belangeloos inzet voor een club, 
school, ouderen etc. Dus voor mensen die wat voor  
een ander willen betekenen.

Mooiste tenue: 
Dat zijn de tenues van het Nederlands dameselftal. 
Deze zitten heel mooi en hebben een getailleerde 
pasvorm! Maar het zijn over het algemeen ook mooie 
lichamen die in deze shirts zitten. Bij USV hebben we 
ook van deze shirts. Bij de dames van de 7x7. 

Lelijkste tenue: 
Alles wat maar rood en geel is. Die kleuren vloeken met 
elkaar. Kijk maar eens naar het tenue van Go Ahead 
Eagles, dat kan toch niet?!

Favoriete andere sport: 
Is shoppen ook een sport? Ik sport niet veel. Elke zon-
dagavond ga ik wandelen met een stel vriendinnen. We 
lopen dan graag door de nieuwbouw, zodat we lekker 
overal naar binnen kunnen kijken. Vroeger heb ik nog 
wel lang op de gymnastiek gezeten.
 
Favoriete club: 
Dat is PEC Zwolle, Ik heb weliswaar geen seizoenkaart, 
we hebben geen Fox Sport, maar toch vind ik het een 
leuke club. We gaan altijd naar de open dag toe en af 
en toe gaan we naar een wedstrijd van de PEC Zwolle 
dames.

Beste eigenschap: 
Ik ben wel een zorgzaam type denk ik, daarnaast zorg ik 
hier thuis voor al het regel- en papierwerk.

Slechtste eigenschap: 
Ik denk dat ik weinig geduld heb, vooral als er erg wordt 
getreuzeld met het naar de training gaan, of het maken 
van het huiswerk.

Waar kunnen we je voor wakker maken? 
Voor een vette hap van de Mac kun je mij wel wakker 
maken hoor. En als ik dan mag kiezen ga ik toch voor 
de Big Mac. 
 
Tijdschriften/Kranten: 
Ik lees bijna alles online. We hebben dan ook geen pa-
pieren krant. Af en toe blader ik nog wel eens door het 
visblad van Hendrie heen.

Favoriete muziek: 
Ik ben qua muziek van vele markten thuis. Van hard-
core tot top 40 muziek. Het meest hou ik wel van pop-
en rockmuziek. Evanescence is wel de favoriet. In

“DIE KLEUREN VLOEKEN MET 

ELKAAR. KIJK NAAR HET 

TENUE VAN GO AHEAD EAGLES, 

DAT KAN TOCH NIET?!”
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maart ga ik naar hun concert in Amsterdam. Verder 
vind ik Pink, Linkin Park en Rammstein mooi. 

Favoriete t.v. programma: 
Dat is een programma op The Lady Channel en het 
heet: Say yes to the dress. Dit gaat over vrouwen die 
gaan trouwen en allerlei jurken gaan passen! Erg leuk 
om te kijken. Verder kijk ik naar The Bold and the beau-
tiful.

Favoriete internetsite: 
Dat is met name Ali Express en andere shopping sites. 
Er komt hier geregeld een pakketje in de bus, dat is 
besteld bij Ali Express.

Favoriete internetsite: 
Dat is met name Ali Express en andere shopping sites. 
Er komt hier geregeld een pakketje in de bus, dat is 
besteld bij Ali Express. 

Favoriete vakantieland:  
We gaan het liefst naar Zuid-Duitsland. Daar heb je 
vaak mooi weer. Het is er bergachtig, dat vinden we 
mooi. We kunnen ons daar verstaanbaar maken en het 
eten is daar altijd prima. We gaan altijd met de vouw-
wagen op vakantie. Het afgelopen jaar zijn we overi-
gens naar Duinrell geweest.
 
Lievelingsgerecht:  
Dat zijn opgebakken aardappelen met een schnitzel en 
zelfgemaakte salade.
 
Favoriete drank:  
Als ik al alcohol drink, dan drink ik het liefst zoete witte 
wijn. Maar dan ga ik ook helemaal los (vooral bij het 
Oranjefeest)! Het meest drink ik Pepsi Max. We gaan 
regelmatig naar Duitsland om daar boodschappen te 
doen. Op een fles cola scheelt dit al bijna een euro. We 
slaan dan ook flink in en gooien de tank nog weer even  
vol.
 
Hobby’s:  
Ik heb geen echte hobby’s. Wel vind ik het leuk om 
creatief bezig te zijn op de naaimachine, verder sta 
ik zaterdags langs de lijn wanneer de kinderen thuis 
moeten voetballen.
 
Mooiste man behalve dan natuurlijk je eigen man:  
Dat zijn de wat oudere mannen met donkergrijze haren, 
en een kort grijs stoppelbaardje. Bijvoorbeeld Eric Cor- 
ton of George Clooney.

Wie nodig je niet uit op je verjaardag? 
Donald Trump hoeft geen uitnodiging van mij te 
verwachten. Ik vind hem te extreem met zijn ideeën. 
Ik neem hem dan ook niet serieus ondanks dat hij de 
leider is van Amerika. Verder is iedereen welkom.

Wens of droom: 
Ik hoop dat de kinderen gezond opgroeien en ze later 
goed terecht komen.

Wie zou je graag eens willen ontmoeten? 
Dat zijn de dames van het Nederlands elftal (wellicht
een idee om ze eens uit te nodigen bij USV, red.).
Ik zou graag van ze horen hoe ze zover zijn gekomen en 
wat ze er allemaal voor hebben moeten laten.

Wat is je grootste blunder?
Ik heb eens een deur uit de auto gereden. Ik reed 
tegen een paaltje aan. Dat was bij de Chinees in Noord. 
Verder doe ik niet zulke gekke dingen. Ik blijf over het 
algemeen netjes binnen de lijntjes.

Stel dat je voor 1 dag de baas in  Nederland bent, wat 
zou je dan doen? 
Ik zou ervoor zorgen dat er meer geld naar de ouderen-
zorg gaat. Zodat hiervan hogere salarissen voor het
verzorgend personeel betaald kunnen worden.
Ik wil dan voorkomen dat het geld naar de (vaak over-
bodige) managers gaat.

 

Waar geef je het meeste geld aan uit? 
Ik besteed het meeste geld wel bij Ali Express. Het is 
altijd weer een verrassing welk pakketje er bezorgd 
wordt.

Hoe zie je de toekomst van USV?
Ik hoop dat de aanwas van de jeugd zich door blijft 
zetten, zoals nu het geval is. Daarnaast ben ik er een 
voorstander van om de jeugd ook gelijk bij verschillen-
de soorten vrijwilligerswerk te betrekken.

Welke functie heb je binnen USV? 
Ik zit in het jeugdbestuur en houd me vooral bezig met 
het organiseren van jeugdactiviteiten. Zo organiseren 
we onder andere het voetbalkamp, Sinterklaas, bingo, 
paaseieren zoeken en uitjes naar bijvoorbeeld PEC 
Zwolle. Op 2 februari gaan we met alle dames die aan-
wezig waren op de Ladies Night van afgelopen jaar naar 
de wedstrijd Pec Zwolle vrouwen tegen Ajax vrouwen. 
Als iedereen meegaat zijn we met ongeveer 120 dames 
van kabouters tot en met 7x7. Henri Bisschop heeft me 
ongeveer drie jaar geleden gevraagd om in het jeugd-
bestuur te komen. Hij was behoorlijk zenuwachtig om 
dit aan mij te vragen. Verder regel ik de pupillen van 
de week die zondags bij het eerste elftal mee mogen 
lopen!

Wat wil je verder nog kwijt? 
K&K is me erg meegevallen en wat USV betreft hoop ik 
dat we als een speer richting de 600 leden gaan•

“DAN DRINK IK HET LIEFST ZOETE 

WITTE WIJN. MAAR DAN GA IK 

OOK HELEMAAL LOS (VOORAL BIJ 

HET ORANJEFEEST)!”

Raab Karcher Nieuwleusen
Evenboersweg 2, 7711 GX
Tel. 0529-488100

Raab Karcher Nieuwleusen

    Meer dan 25.000 producten op voorraad
    Inspirerende afbouw showroom

    Ruime collectie tegels
    Alles onder 1 dak, bespaar tijd en geld

     

DE TOTAALLEVERANCIER 
VAN FUNDERING TOT NOK

WWW.RAABKARCHER.NL    I    INFO.NOORDOOST@RAABKARCHER.NL

Voor al uw barbecue-, 
gourmet- en 
fonduevlees
Ook uw adres voor huisslachtingen. 
Kan door ons ingepakt en 
ingevroren worden.

Burg. Backxlaan 339
7711 AD  Nieuwleusen
(0529) 481078

www.s lage r i jkouwen .n lwww.s l age r i jkouwen .n l

Voor al uw barbecue-, 
gourmet- en 
fonduevlees
Ook uw adres voor huisslachtingen. 
Kan door ons ingepakt en 
ingevroren worden.

Burg. Backxlaan 339
7711 AD  Nieuwleusen
(0529) 481078

www.s lage r i jkouwen .n lwww.s l age r i jkouwen .n l

10027 Kouwen Nieuwl. adv.indd   1 08-02-2010   11:33:42
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D
e Supportersvereniging USV is opgericht in 
1974. Deze vereniging is op diverse fronten 
actief ter ondersteuning van USV en heeft in 
de loop der jaren al diverse zaken in en rond-

om het clubgebouw van USV weten te realiseren. In de 
statuten van de vereniging staat dan ook vermeld dat 
de vereniging tot doel heeft de Union Sport Vereni-
ging financieel en moreel te ondersteunen. Met name 
de jeugdtak wordt hierbij niet vergeten. Genoemde 
statuten, welke in een notariële akte zijn opgenomen, 
betekenen tevens dat de Supportersvereniging geen 
onderdeel is van USV, maar een zelfstandig opererende 
vereniging. 
 
Enkele hoogtepunten in het bestaan van  
de Supportersvereniging 
Het realiseren van een schitterende tribune op het 
sportpark van USV. Deze tribune werd in januari 1990 
officieel aangeboden tijdens de viering van het 60-jarig 
jubileum van USV.  
 
De viering van het 25-jarig jubileum in 1999. Op 15 mei 
van dat jaar waren maar liefst 4.000 mensen op het 
sportpark USV aanwezig om het door de Supporters-
vereniging georganiseerde luchtballonnenfestival bij te 
wonen. Destijds ging het dus van beneden naar boven.

Met de viering van het 40-jarig jubileum in mei 2014 
werd het tegenovergestelde gedaan, in die zin dat men 
toen van boven naar beneden kwam. Het sportpark 
Hulsterlanden was namelijk het decor van een nog 
nooit in Nieuwleusen vertoond evenement, te weten 
een spectaculaire parachutisten-show.  
Het jubileumjaar 2014 werd extra glans gegeven in de 
vorm van een schenking aan USV van maar liefst  
€ 12.500,- ten behoeve van de nieuwe inrichting van de 
kantine van USV. 
 
Het in samenwerking met het bestuur van USV gerea-
liseerde asfalt-boardingveld. Dit boardingveld is uniek 
in de wijde regio en is een parel van de USV-accommo-
datie. 
 
In 2009 is een forse bijdrage geleverd aan de bouw van 
een schitterende statribune. 
 
 
Een kleine greep uit andere gerealiseerde zaken: 
• De aanleg van een speeltuintje op het sportpark; 
• De aanleg van tegelpaden rond de velden; 
• Nieuwe zitbanken rondom het hoofdveld; 
• De aanleg van een fietsenstalling bij de entree van het  
  sportpark;

SUPPORTERSVERENIGING USV

DOELSTELLING, INKOMSTENBRONNEN 
EN BESTEDINGEN 

 
• De aanschaf van een tractor met aanhangwagen,  
  een zitmaaier, een mini-tractor, een blad/grasveger en  
  ander materiaal voor de diverse onderhoudswerk 
  zaamheden; 
• De aanschaf van een loods als oplossing voor het  
   gebrek aan opslagruimte;  
 
Deze opsomming geeft aan dat de Supportersvereni-
ging constant alert is op vernieuwing en aanschaf van 
zaken, die het verblijf in en rondom het clubgebouw 
veraangenamen. De hechte groep vrijwilligers, waarop 
altijd een beroep gedaan kan worden, is hierbij onmis-
baar. 
 
Inkomstenbronnen  
De financiële draagkracht voor het realiseren van bo-
venstaande wordt voornamelijk verkregen uit de contri-
butiegelden (slechts € 10.00 per jaar), de deelname 
aan de Grote Clubactie, de verkoop van programma's 
en de verkoop van loten voor het rad van avontuur bij 
de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Voorts wordt 
ieder jaar in februari (rond Valentijnsdag) de voorjaars-
planten-actie georganiseerd. Net als met de Grote 
Clubactie, zetten de jeugdleden dan hun beste beentje 
voor bij de verkoop. 
 
 
Bestedingen van deze inkomstenbronnen gedurende 
het afgelopen jaar 
Zonder de hierboven genoemde acties is het voor de 
Supportersvereniging onmogelijk uitgaven te doen  
 
 
 

 
zoals ook het afgelopen jaar weer het geval was. Om u 
een idee te geven hieronder een kleine opsomming van 
de vele uitgaven in het afgelopen jaar 
 
 
•  Een financiële bijdrage voor een voetbalkamp  in het  
    Paasweekend voor de D- en E-pupillen.  
•  Een financiële bijdrage voor de voor de eerste maal  
    georganiseerde Ladies Night. Een avond voor de  
    steeds groter wordende groep meisjes die al bij USV  
    voetballen, maar ook bedoeld voor meiden die nog  
    geen lid zijn en dus via deze avond kennis konden  
    maken met de voetbalsport en de vereniging USV. 
•  De kosten van een stevige upgrade van de geluids- 
    installatie in het clubhuis zijn gedragen door de  
    Supportersvereniging. 
•   Een forse financiële bijdrage voor enkele nieuwe  
    TV-schermen in het clubhuis. 
•   Voetbalshirts voor de kabouters van USV. 
•   Nieuwe kalkwagen voor belijning van de velden. 
 
 
Ledenaantal  
Het ledenaantal bedraagt momenteel ruim 400 leden. 
Een achterban waarmee de toekomst zonnig tegemoet 
gezien kan worden. Een toekomst waarin de Suppor-
tersvereniging zich niet alleen sterk maakt om de 
gebruikelijke activiteiten te continueren, maar tevens 
oog heeft voor nieuwe activiteiten waar de gehele 
vereniging USV, en in het bijzonder de jeugd, van kan 
profiteren • 
 

CONSTANT ALERT OP VERNIEUWING 
EN AANSCHAF VAN ZAKEN, DIE 

HET VERBLIJF IN EN RONDOM HET 
CLUBGEBOUW VERAANGENAMEN

 
Samenstelling van het bestuur  
 
Voorzitter:  Jan Luttel 
Secretaris:  Hans Wink 
Penningmeester: Gerjan Kappert 
Bestuurslid:  Aalt de Weerd 
Bestuurslid:  Gerrit Kragt 
Bestuurslid:  Remco Oostindien 
Bestuurslid:  Arjan Lindeboom 
Bestuurslid:  David Tas
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Oosterveen’s Oliehandel

Burg. Backxlaan 204

7711 AL   NIEUWLEUSEN

T 0529 48 15 54 

E info@oosterveensoliehandel.nl 

www.oosterveensoliehandel.nl
Den Hulst 162 | 7711 GV Nieuwleusen | 0529-785342 

www.schoonmaakbedrijfkrul.nl www.marleens.nl 

Wij wensen voetbalvereniging USV veel succes in 
het nieuwe seizoen!

Uw partner op het gebied van 
verzekeringen, hypotheken, bankzaken, 
pensioenen, makelaardij en 
verzuimbeheer

Bellen:   (0523)  28  27  26                        mailen: mail@vrieling.nl                  internet: vrieling.nl

1952 -  2017

65 JAAR

Zwolle & Beilen 038 422 11 55    Groningen 050 549 18 90    www.simondehaas.nl

Een frisse kijk op sanitair, 
groot in installatie

1500 m2 
inspiratie 
in onze 

showrooms

“Uw salaris- en personeelszaken in vertrouwde handen”

P & L  O F F I C E

“Uw salaris- en personeelszaken in vertrouwde handen”

p e r s o n e e l s a d v i e s                                      l o o n a d m i n i s t r a t i e

“In deze tijden is het voor elk bedrijf noodzakelijk aandacht te 
schenken aan het personeelsbeleid. P&L Office biedt u 

deskundig (juridisch) advies en begeleiding”

 Salarisverwerking

Optimaliseren Personeelsbeleid

Reorganisatie en Ontslag procedures

Ro l l e c at e  4 9 A
7 7 1 1  G G  Ni e uwl e u s e n

T  0 5 2 9 -4 5 3 9 5 5
F  0 5 2 9 -4 0 2 6 2 2

i n f o @ p l - o f f i c e . n l
w w w.p l - o f f i c e . n l

Grote Markt 3
7711 CZ Nieuwleusen

Tel. 0529-484425

Uw Mercedes Benz specialist

  Verkoop jong gebruikte Mercedes Benz personen auto’s

  Verkoop bedrijfsauto’s

  Showroom en eigen moderne werkplaats

  Onderhoud bedrijfsauto’s, bedrijfsautoverhuur met laadklep

  Uitgebreide garantiemogelijkheden

  24-Uurs service en pechhulp

  Financial lease zonder aanbetaling

  Schadeherstel in samenwerking met uw verzekering

Zwolseweg 197 - 7707 AG Balkbrug | T: 0523-656620 | info@autobedrijfjansen.nl | www.autobedrijfjansen.nl

D 
it heeft te maken met de late start van het 
seizoen. De beslissende wedstrijden gaan 
telkens over maar 1 duel. Waarbij in ronde 1 de 
hoogst genoteerde ploeg het thuisvoordeel 

heeft. De bezoekende club heeft in dat geval recht op 
een reiskostenvergoeding. 
 
Kampioen 
De kampioen van de 3e klasse C promoveert recht-
streeks naar de 2e klasse zondag, 2018/2019. 
 
Promotie herkansers/ periodekampioenen 
Nacompetitie 2e klasse L / 3e klasse B-C Noord: 
 
1e ronde - 3 juni 2018 
A)  Nr. 13 2e klasse L - Laagst geklasseerde PK 3e klasse C 
B)  Nr. 12 2e klasse L – Laagst geklasseerde PK 3e klasse B 
C)  Hoogst geklasseerde PK 3e klasse C – Een na hoogst  
      geklasseerde PK 3e klasse B 
D)  Hoogst geklasseerde PK 3e klasse B – Een na hoogst  
      geklasseerde PK 3e klasse C 
 
2e ronde, 10 juni: 
E)  Winnaar B – winnaar D  
F)   Winnaar A – winnaar C 
 
Finale 17 juni: 
G)  Winnaar E – winnaar F 

De winnaar van de finale plaatst zich voor de 2e klasse 
zondag, 2018/2019. De verliezers van de 1e en 2e ronde 
en finale plaatsen zich voor de 3e klasse zondag, 
2018/2019. Er is geen sprake van een returnwedstrijd. 
De thuisspelende club betaalt aan de bezoekende club 
een vergoeding voor de reiskosten. 
 
Degradant 
De nummer 14 van de 3e klasse C  degradeert recht-
streeks naar de 4e klasse, 2018/2019. 
 
Degradatie herkansers/ periodekampioenen 
Nacompetitie 3e en 4e klasse: 
 
De nummers 12 en 13 van de 3e klasse A t/m D  zijn 
herkansers. Samen met 3 periodekampioenen van een  
4e klassepoule spelen zij voor een nader te bepalen 
aantal plaatsen in de 3e klasse, 2018/2019 
 
In een later stadium worden de koppelingen van deze 
nacompetities kenbaar gemaakt •

USV 1 komt dit seizoen uit in de 3e klasse C van het district 
Noord. De KNVB heeft intussen voor deze klasse de promotie-/
degradatieregeling bekendgemaakt. Opvallend is dat de 
nacompetities aan het einde van het seizoen fors zijn ingekort. 

PROMOTIE/DEGRADATIE  
ZO ZIT DAT
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USV 1 is voor het 2e seizoen op rij ingedeeld in district Noord 
en zet dit seizoen dan ook regelmatig koers in deze richting. 
Een klasse hoger. Dus opnieuw veel ontmoetingen met nieuwe 
tegenstanders. Andere gezichten en onbekende accommodaties. 
Het College van B&W op ontdekkingstocht.  

HET COLLEGE VAN 
BLAUW & WIT

G
roeten uit... Slagharen 
Daar waren we in het verleden uiteraard 
weleens geweest. Waar de jeugd van EMMS 
en Lutten al vanaf 1996 een combinatie 

vormt onder de naam JCLE. Waar de voorgenomen 
plannen om helemaal samen te smelten met buurman 
Lutten nog niet zo lang geleden door de oude garde 
weer terug in de ijskast werden gestemd. En waar het 
hoofdveld van sportpark De Kei, in de schaduw van het 
reuzenrad van het naastgelegen pretpark, een sfeervol-
le indruk maakt met een mooie mat, de nodige recla-
meborden en keurige omheining. ‘Je kunt beter met 6-0 
verliezen dan op deze manier ….Als jullie zo blijven voet-
ballen komen de punten vanzelf….Tja, als je hem zelf 
niet maakt, dan valt ie aan de overkant…’Aan clichés 
geen gebrek na afloop van EMMS-USV. De recensies 
over het spel van USV waren terecht lovend, maar 
USV kon er even niks mee. USV had gewoon moeten 
winnen, maar zag in de slotfase zelfs een gelijkspel in 

de warme najaarszon verdampen. Hoe kon dit gebeu-
ren? Het leger USV- analisten zocht teleurgesteld naar 
oorzaken. Allereerst was er die 60e minuut. Eindelijk 
leek USV dan op voorsprong te komen. Leon Kooiker 
had de 1-2 voor het inschieten, maar werd onderuit ge-
trokken door een vertwijfelde verdediger. Annink, wat 
doe je?! Waarom fluit je niet? Wat moet er nog meer 
gebeuren om een bal op de stip te krijgen? De vraag 
werd niet opgehelderd. Het bleef een raadsel. Oorzaak 
2: Trainer Theo van ’t  Zand had ronduit pech met de 
timing van zijn wissels. Met routinier Rick Timmerman 
achter de hand werd besloten niet langer te wachten 
op die ene geniale bevlieging van Leon Kooiker. Maar 
toen niet veel later Ron Meijerink zijn vele loopwerk 
moest bekopen met een lege zuurstoftank moest er 
voorin opnieuw geschoven worden. Daar was niet op 
gerekend. Gegokt werd op een slimmigheidje van een 
andere routinier op de bank: Mathijs van Faassen. Daar 
kwam niks van terecht omdat even later de enkel van 

DOOR BEN SCHUURMAN & JAN HAMERS

 
Kay Huzen werd gekraakt. Die kon niet verder, maar 
USV was intussen wel door de voorraad wissels. De 
strompelende aanvoerder werd voorin geposteerd 
om daar misschien nog een balletje door te kunnen 
koppen. Van Faassen werd op zijn beurt naar achte-
ren gedirigeerd, waar uitgerekend hij 5 minuten voor 
tijd met een mispeer de inleiding verzorgde voor de  
winnende treffer van EMMS. Maar die niet gekre-
gen pengel, de wissels. Daar lag het niet aan. Wie de 

hele wedstrijd heeft gezien weet dat het nooit zover 
had mogen komen. USV speelde gewoon uitstekend 
voetbal en was grote delen van de wedstrijd de boven-
liggende partij. Maar een rij aan kansen en mogelijk-
heden bleek niet voldoende om EMMS vroegtijdig op 
onoverbrugbare afstand te zetten. Natuurlijk, Bastin 
Kleinheerenbrink keepte fantastisch, maar door gebrek 
aan rendement vergat USV zichzelf te belonen voor het 
goede spel. Bij de thuisclub was er grote opluchting 
over de ontsnapping. Buiten aan de statafels gingen 
de plastic Grolsch-bekers in hoog tempo van hand tot 
hand. Slagharen vierde een klein feestje. En USV stond 
er wat bedremmeld bij. Op De Kei lagen de 3 punten 
voor het grijpen.  Maar het werd een steen op de maag 
in de vorm van een onnodige nederlaag. Wel bood het 
vertoonde spel veel aanknopingspunten waarmee USV 
verder kan. Weer een cliché. Maar dan eentje om aan 
vast te houden. Was ook het advies van EMMS. Goed 
volk in Slagharen.
 
 

 
Groeten uit... Dalen 
Uit naar Dalen. Dalen? Ja, Dalen. Die spelen toch ho-
ger? Neen dus. In het seizoen 2014-2015 nog uitkomend 
in 1F. Inderdaad, de jaargang dat USV nog in 5A speel-
de. Maar dat is drie jaar terug. Inmiddels spelen beide 
in 3C. Dus, uit naar Dalen 
 
Dalen is één van de 28 kernen die de gemeente Coe-
vorden telt.  Met 3780 bewoners is het ook, op Coevor-
den zelf na, de kern met de meeste inwoners. Aange-
komen in Dalen even een klein schrikmoment. Wat een 
hoop volk! Klompen, harken, trekkers, hakselaars. We 
kunnen onze borst nat maken. Maar wat blijkt. Ander 
evenement. Onder andere de oude Fox 6350 was van 
stal gehaald om het mais te hakselen. Wij moesten 
enkele honderden meters verderop zijn. En inderdaad, 
700 meter verderop troffen wij in de bossen het fraaie 
sportpark van vv Dalen aan. Goed onderhouden, mooi 
veld. Maar geen tribune. Die hadden wij wel verwacht. 
Het clubhuis had een flinke opknapbeurt achter de rug. 
Hier en daar moesten er nog wat kleine werkzaamhe-
den afgerond worden. Maar de ruim bemeten bestuurs-
kamer, het jeugdhonk, de mega kleedkamers en de 
kantine met een enorme tv, zagen er prima uit. En de 
ontvangst was zeer hartelijk, met koffie zoals koffie 

hoort te zijn. Door de grote ramen zag ik dat ook onze 
supporters de kantine hadden gevonden. De koffie 
sloegen sommigen over. Maar zo te zien was het bier 
van dezelfde goede kwaliteit als de koffie.  
In het kennismakingsgesprek kwamen we, niet geheel 
toevallig, over gehaktballen aan de praat. Nou, die 
moesten al helemaal van goede kwaliteit zijn. Groot en 
met veel satésaus, aldus onze gastheer. Nou roepen 
de meeste gastheren dat, maar onderzoek door onze 
eigen experts leverde dezelfde lovende woorden op. 
Chapeau! Jammer voor ons vertoonde het spel van 
Dalen dezelfde kenmerken als de accommodatie en  de 
gehaktballen. Verzorgd, strak en van goede kwaliteit. 
Een goede ploeg! Door een ongelukkige goal waarbij 
de bal van richting werd veranderd kwamen we vroeg 
op achterstand. In de tweede helft was er weer een 
getoucheerde bal die tot doelpunt werd gepromoveerd. 
De 3-0 tien minuten voor tijd vertekende de uitslag wat. 
Maar goed, we moeten nog 23 wedstrijden. Dus, nog 
mogelijkheden genoeg. Ondanks de nederlaag geen 
verloren middag in Dalen. Goed volk in Dalen.  

“ANNINK, WAT DOE JE?! 

WAAROM FLUIT JE NIET? 

WAT MOET ER NOG MEER 

GEBEUREN OM EEN BAL OP DE 

STIP TE KRIJGEN?” 

“WAT EEN HOOP VOLK! 

KLOMPEN, HARKEN, 

TREKKERS, HAKSELAARS. WE 

KUNNEN ONZE BORST NAT 

MAKEN.” 
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G
roeten uit... Hollandscheveld 
HODO, je bent er zo. Sportpark ’t Hoge Bos 
doet zijn naam volledig eer aan. De smalle 
toegangsweg en de parkeerplaats worden 

omzoomd door reuzen van bomen. HODO, in 1961 
opgericht ondanks een storm aan religieuze bezwaren, 
is niet zomaar een clubje. Was een grote naam in het 
amateurvoetbal. Kende rond het nieuwe millennium 
zelfs topseizoenen in de 1e klasse. Met tegenstanders 
als MSC Meppel en WKE Emmen. Op  ’t Hoge Bos is die 
grandeur nog te zien en te voelen. Kijk naar de radio-
toren, waar een professionele NOS equipe moeiteloos 
aan de slag kan. Kijk naar de website en de jaarlijkse 
presentatiegids. Mooi hoor! Kijk ook naar het goed 
verzorgde veld, de ruime tribune en het koffiepunt 
ernaast. Zelfs veld 2, nu nog gras, maar waarschijnlijk 
op korte termijn kunstgras, is verfraaid met een tribune. 
De kantine is zojuist gerenoveerd en smaakvol inge-
richt als een soort modern bruinachtig café. We zijn in 
noordelijke sferen, dus het bier komt uit de fles en is 
van Amstel. En dit voor een schappelijke prijs van  
€ 1,50. De bestuurskamer is zo ruim dat je er wel met 
een auto kunt keren.  
 
Toch zijn er vergevorderde plannen om ook dit on-
derkomen flink aan te pakken. De 2 gastvrouwen zijn 
uiterst vriendelijk en serveren koffie, bier en hapjes. 
Buiten loopt Freddy Toersen. Speelde in zijn jonge 
jaren voor USV. Vertrok naar Hollandscheveld om daar 
een café te beginnen. Het lag op de route. Café Freddy 
en Jeannet. Heeft ongetwijfeld betere tijden gekend. 

Het pand ziet er mistroostig uit met dichtgetimmer-
de ramen aan de achterzijde. Freddy kijkt uit naar 
zijn pensioen, wist men aan de kant te vertellen. Het 
caféleven in Hollandscheveld ligt helemaal op zijn gat. 
Inderdaad, even verderop aan het Hoekje staat café 
Welgelegen ook al een tijd te koop. De jeugd doet zijn 
drankje vooral in Hoogeveen. Eettentjes draaien een 
stuk beter. ‘Daar hebben we er wel een stuk of 5 van, 
uiteraard ook een Döner Pizza.’ Terug naar het veld. De 
ervaren trainer André Blom werd aangetrokken om de 
gevallen grootmacht weer op de been te helpen. Hij is 
niet de eerste de beste, maar ook voor hem een hele 
klus. Het ontbreekt vooral aan een stuk routine. Dat 
loopt kennelijk wel rond in het 3e. Langs de lijn wordt 
gefluisterd dat een paar spelers intussen meetrainen 
met het eerste om een mogelijke rentree te maken. Die 
stille hoop op sterren van toen zegt genoeg over de 

huidige sportieve status van HODO. Na afloop dronken 
beide coaches samen een drankje. Volgens Blom was 
USV toch een stukje verder dan zijn ploeg. Hij baseerde 
dat op het begin van de tweede helft. Toen swingde 
USV ineens wel met aantrekkelijk en aanvallend voet-
bal. In gepeins verzonken kon USV trainer Theo van 
’t Zand er slechts flauwtjes om glimlachen. Zijn hoofd 

was malend op zoek naar een verklaring voor het wel 
erg povere eerste bedrijf. En over de vandaag gemiste 
kans om verder afstand te nemen van de onderste 
ploegen. Het niet verwende HODO zag daarentegen 
aanknopingspunten voor verder herstel. ‘Vergeet uw 
gewonnen mand met levensmiddelen niet.’ Goed volk 
in Hollandscheveld, de gastvrouwen voorop. 
 

“KIJK NAAR DE RADIOTOREN, 

WAAR EEN PROFESSIONELE 

NOS EQUIPE MOEITELOOS 

AAN DE SLAG KAN.” 

G
roeten uit... Sleen 
Een van de prettige bijkomstigheden van het 
spelen in district Noord, blijven de ritjes heen 
en terug. In kilometers soms best wel een 

afstand, maar je kunt goed opschieten. Zo was op weg 
naar Sleen de A-37 richting Emmen zo goed als leeg.  
 
Aan de rand van Sleen worden passanten via een acti-
viteitenbord gewezen op de wedstrijd van vanmiddag. 
Het werkt nog niet als een magneet op de plaatselijke 
bevolking. Zoals zo vaak was de USV-aanhang min-
stens zo goed vertegenwoordigd als de supporters van 
de thuisclub. Dat is direct meetbaar aan de voorraad 
gehaktballen: alles op. De gelukkigen die wel een exem-
plaar wisten te bemachtigen waren tevreden over de 
kwaliteit. Ook het meegebakken uitje werd gezien als 
een smakelijke extra. De kantine kan wel wat opge-

fleurd worden. Er komt weinig licht binnen, in het lage 
systeemplafond branden TL-armaturen. De stoelen zijn 
van luxe kwaliteit en uitgevoerd in de felrode clubkleur. 
Over de biertafels is nagedacht. In de uitsparing past 
precies een krat. Ook hier van het merk Amstel. Voor  
€ 1,70 koop je een flesje. USV- ers kijken er niet meer 
van op, maar de dames achter de bar bij Sleen knipper-
den wel even met de ogen toen bij gebrek aan Co-
la-light Beerenburg een Chateau Rouge werd besteld. 
Waarna het kostelijke sap van de rode druif al roerend 
met een plastic koffielepeltje op smaak werd gebracht 
met een Natrena-zoetje. Anders is het mengsel van 
deze druiven beslist niet te pruimen, aldus onze vino-
loog.  
 
Ben je 5 dagen bestuurslid-af, word je meteen gecon-
fronteerd met de schaduwkanten van dit bestaan. Voor 
het eerst sinds een jaar of 15 betalen aan de kassa. Dat 
wordt dan € 3,- en nog eens € 1,- voor het programma-
blad, zei de mevrouw. Maar dan sta je ook op 3 tegels 
breed, tegen de zon in, naar een modderig veld te 
kijken waar de 22 acteurs de veel te hard opgepompte 
bal de goede kant op proberen te krijgen. Het score-
bord is dik voor elkaar. Met aanduiding van minuten en 
seconden. Met zo’n 50 sponsorborden langs de kant is 
er nog volop ruimte voor uitbreiding. Bakker Herman 

Schepers krijgt een ereplaats. Hij werd volgens het pro-
grammablad in Drachten uitgeroepen tot beste bakker 
van Nederland. Fans van de Nieuwleusense bakkers 
Borger en Timmer zetten direct vraagtekens bij deze 
jurybeoordeling.  
 
Sleen heeft maar liefst 5 velden. Dat is veel voor een 
club die wat omvang betreft goed te vergelijken is met 
USV. Binnenkort wordt dan ook afscheid genomen van 
een van de velden. En het veld achter het hoofdveld 
wordt verhuurd aan een boer. Zodat die wat meer 
armslag heeft met zijn mestadministratie. Ja, het gaat 
echt niet uitsluitend over voetbal op zo’n zondagmid-
dag in het Drentse land. Jammer dat Boer Kok niet in 
Sleen was om zijn deskundige visie hierop te geven. 
Voor de resterende 3 velden krijgt de club € 6.600,- per 
jaar, per veld van de gemeente Coevorden om zelf het 
onderhoud te regelen. Het maaien wordt uitbesteed, 
maar snoeiwerk en alle andere werkzaamheden wordt 
gedaan door vrijwilligers van de club. Zo komen ze rond 
met de gemeentelijke bijdrage.  
 
Het wedstrijdverloop bood veel stof tot napraten. Beide 
keepers zaten er na afloop wat bedremmeld bij. Blaak 
en Scheper hadden hun dag niet en ongewild een flink 
aandeel in het oplopen van de score naar de uitein-
delijke 3-3. USV kon er nog om lachen omdat Frank 
Kuiper de diep in blessuretijd opgelopen 3-2 achter-
stand vanaf de aftrap repareerde met een schot dat de 
Sleen-doelman volledig verraste. Net als de keepers 
zat ook arbiter Van der Singel er wat stilletjes bij in de 
wetenschap dat hij veel betere partijen had gefloten. 
Nieuwe voorzitter Michiel Smudde maakte zijn debuut 
in de bestuurskamer met een blokje kaas en een stukje 
worst. USV-trainer Theo van ’t Zand zat daar vooral 
opgelucht te zijn, collega Reinoud Haak sprak van een 
bizar slot en teammanager Jan Hamers keek beden-
kelijk naar het lange lijstje met gele kaarten. Een van 
de ervaren bestuurders wist nog te melden dat Sleen 
1 ooit een toernooi speelde bij USV. Misschien het 
12-Provinciëntoernooi? Arie maar eens vragen. Goed 
volk in Sleen •

“MAAR DAN STA JE OOK 3 

TEGELS BREED, TEGEN DE ZON 

IN, NAAR EEN MODDERIG VELD 

TE KIJKEN WAAR 22 ACTEURS 

DE VEEL TE HARD OPGEPOMPTE 

BAL DE GOEDE KANT OP 

PROBEREN TE KRIJGEN.” 
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V L O E R -  E N  R A A M B E K L E D I N G

w o n e n  i n  a l  z i j n  v o r m e n

Kosterweg 9, Rogat-Meppel  
www.interieurwereld.nl  

Tel. (0522) 441346

A28
AFSLAG 24
DE WIJK

Oosterhulst 19
7711 BD Nieuwleusen 

0529 484 400
info@groen-caravans.nl
www.groen-caravans.nl

Professionele inrichtingssystemen

Sfeervol of functioneel inrichten 

www.quickrack.nl
Petersweg 1   -   7711 GC Nieuwleusen

0529 - 480423 

Boek nu!

EXCURSIEREIZEN  |  STEDENTRIPS  |  PRETPARKEN  |  SINGLES  |  MUZIEK  |  CRUISES
FIETSREIZEN  |  VLIEGREIZEN  |  KERST EN OUD & NIEUW  |  WINTERREIZEN

Wij staan achter 50.000 plezierige vakanties!
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V
oor mij op het beeldscherm verschijnt een 
teamfoto van het damesteam van USV bij 
de uitreiking van nieuwe trainingspakken bij 
sponsor De Spar. Het is 1991. 

 
Een mooie tijd, onze voetbaltijd bij USV. Voor mij begon 
die in 1980/1981. Er was geen meisjesvoetbal, maar met 
hulp van een lieve vader die in het jeugdbestuur zat, 
kregen we de kans om te starten. Niet iedereen stond 
er positief tegenover, herinner ik mij nog. En we moes-
ten wel aan wat voorwaarden voldoen. Zo moesten 
er op de 1e training 20 meiden zijn. Het was een tijd 
zonder mobiele telefoon, WhatsApp of Snapchat. We 
brachten gewoon briefjes rond om potentiële voet-
balsters te benaderen. Met succes. Op de 1e training 
verschenen er rond de 30 meiden, daar begon onze 
voetbalcarrière. Daar waar vrouwenvoetbal nu hip en 
trending is, was je destijds “uniek”. Ook bij USV. De club 

kende in voorgaande jaren wel een damesteam, maar 
meisjesvoetbal was begin jaren ’80 toch een onbekend 
fenomeen.  
 
Ik weet dat ik - voordat ik überhaupt een wedstrijd had 
gespeeld - mee heb gedaan aan een spelregelwedstrijd, 
georganiseerd door de KNVB. Het team van USV kwam 
iemand tekort en het leek mij wel handig wat spelre-
gels te kennen. Onder fanatieke begeleiding van Bé 
van Voorst werden we hiervoor klaargestoomd. Ik zie 
mezelf nog zitten in De Vrolijkheid in Zwolle als eerste 
vrouwelijke deelnemer. De mannen aan de andere kant

EEN UNIEKE TIJD MET 

UNIEKE MENSEN

VROUWENVOETBAL VAN TOEN

BOVENSTE RIJ: HENK WINK, RIA EN GERRIT DE GROOT (SPONSOR) GERRIT KAPPERT, JANNEKE KONING, IRMA BRINKMAN, REGINA KAPPERT, GERDA BENNINK,  

WILLIE HUISMAN, GUSTA TALEN, LIANE WICHERSON, PHILOMEEN MINKE, HENK SCHOLTEN EN GERT TALEN 

ONDERSTE RIJ: JEANINE MEESTERS, CARLA MEESTERS, MONIQUE KONING, KARIN SEINEN, ANNEMARIE MEIJER EN JOLANDA KERKDIJK

“EEN TIJD ZONDER MOBIELE 

TELEFOON, WHATSAPP OF 

SNAPCHAT. WE BRACHTEN 

GEWOON BRIEFJES ROND OM 

POTENTIELE VOETBALSTERS 

TE BENADEREN.” 

 
van de tafel van de KNVB vonden het maar niets, al-
thans die indruk gaven ze mij.  
 
Wij hadden het geluk een aantal zeer fijne trainers en 
begeleiders op ons pad te treffen. Ik denk persoonlijk 
met ontzettend veel bewondering en plezier terug 
aan Arie Hol. Mooie herinneringen, mooie verhalen 
en zo ontzettend ingrijpend dat hij zo vroeg overleed. 
Een unieke man! Maar ook daarna hadden we goede 
trainers. Zo heb ik onder meer training gehad van Piet 
Wildvank en Henk Scholten. 
 
En dan kijk ik weer naar de foto. Janneke Koning, Gert 
Talen en Henk Wink leven niet meer. Het leven is soms 
onbegrijpelijk. Een aantal van de meiden op de foto zag 
ik een paar weken geleden op een spontane reünie bij 
Nannie thuis in Ommen. Vooraf ging iedereen natuur-
lijk op zoek naar foto’s. Die waren er niet veel, al hele-
maal geen voetbalactiefoto’s. Wel heel veel foto’s van 

weekendjes weg, playbackshows en andere feesten en 
partijen. Daar waren we heel erg goed in. Het was ge-
weldig elkaar weer te zien en weer even ‘in het gevoel 
van toen’ te zijn. Er werd weer gedold en veel gelachen. 
Een aantal meiden voetbalt nog steeds. Ik was blij dat 
die middag “het veld” (de tuin van Nannie) niet bespeel- 
baar was. Direct door naar de derde helft. Top! 
 
 

 
Over het sportieve geheel kan ik kort zijn. Het zal niet 
geweldig geweest zijn, al werden we wel 1x kampioen. 
Er zaten zeker hele talentvolle voetbalsters in ons 
team, maar meespelen in een jongensteam was des-
tijds niet toegestaan. 
 

Wat heeft het vrouwenvoetbal in de afgelopen jaren 
wat dat betreft een geweldige ontwikkeling doorge-
maakt, met dank aan de mensen uit onze jeugd die 
ervoor gezorgd hebben dat wij konden voetballen bij 
USV: bestuursleden, onze trainers en leiders. Zij waren 
de unieke mensen, die niet meeliepen met de grote 
groep, maar ons stimuleerden in het beoefenen van 
onze sport. Wat mag USV enorm trots zijn met zo veel 
meidenteams en opnieuw een damesteam en wat su-
per dat meisjes die dit willen nu in de jongenscompeti-
tie kunnen meedoen. Geweldig dat het zo’n populaire 
sport is geworden. Heb ik dit gemist? Nee, we wisten 
niet beter en wat hebben wij een unieke tijd gehad 
samen, juist misschien wel omdat wij een unieke groep 
waren! • 
 
Door Regina Kappert 
Eén van de dames uit die unieke tijd!

“IK WAS BLIJ DAT DIE 

MIDDAG HET VELD NIET 

BESPEELBAAR WAS. DIRECT 

DOOR NAAR DE DERDE HELFT. 

TOP!” 

“ZIJ WAR EN DE UNIEKE 

MENSEN, DIE NIET 

MEELIEPEN MET DE 

GROTE GROEP, MAAR ONS 

STIMULEERDEN.” 

BOVENSTE RIJ: MONIQUE KONING, ANNEMARIE MEIJER, JACQUELINE KONING, AGEETH KOSTERS, CARLA MEESTERS, AGNES BRINKMAN, PHILOMEEN MINKE 

ONDERSTE RIJ: REGINA KAPPERT, IRMA HOFMEIJER-BRINKMAN, JEANINE MEESTERS, NANNIE VD VEEN EN GUSTA TALEN
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Alles voor uw tuin en dier, werkkleding, 
D.H.Z., en cadeau-artikelen

Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen 
www.webshop.degroenevakzaak.nl

best of electronics!
EUROPA’S GROOTSTE,
VERTROUWD DICHTBIJ

VAKKUNDIGE
INSTALLATIE
& REPARATIE

BEHOEFTE WIJZER:
VIND HET PRODUCT

DAT BIJ Ú PAST

UW SMART 
ADVISEUR

GEPASSIONEERD
EN VAKKUNDIG

PERSONEEL 

APPARAAT DEFECT EN NIET 
BIJ ONS GEKOCHT? 
WIJ VERZORGEN OOK SNELLE 
EN VAKKUNDIGE REPARATIE! 

Euronics Westerman
Beeld en Geluid / Koel- en Wasapparatuur

eigen technische dienst          www.euronicswesterman.nl

Backxlaan 35, 7711 AA Nieuwleusen. Telefoon 0529-481232
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Ondernemen inspireert.

Iedere dag weer!
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 pakken”

Flynth adviseurs & accountants
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T. (0529) 43 40 40, www.flynth.nl
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Oliebollen
toernooi 

A�erparty in clubhuis
S.V. Nieuwleusen

Van 9.30 tot 18.00 het traditionele 
zaalvoetbaltoernooi in Sporthal de Schakel in Nieuwleusen

29
december

2017

Kĳk voor meer informatie op de website van unionsv.nl of svnieuwleusen.nl
Like ons ook op Facebook ‘Oliebollentoernooi Nieuwleusen’

Vanaf 17.00

Ook dit jaar weer georganiseerd door: 
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www.blok-huls.nl

Deze week (14) geldende acties, druk- en zetfouten voorbehouden.

Hubo Nieuwleusen heeft alles 

wéér in huis voor uw DHZ klus. 

Graag tot ziens!
Henk-Jan Cremers

Den Hulst 48
7711GP Nieuwleusen
0529-481341
nieuwleusen@hubo.nl
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De Derde 
HelftHelft

D
e afgelopen weken waren dit soort gesprek-
ken vaak te horen. En nog steeds. Thuis, op 
bezoek bij familie of vrienden en natuurlijk bij 
USV. Het is alweer 7 jaar geleden dat Arjan 

Bakker van PLUS Bakker ons vroeg om mee te doen 
met een plaatjesactie van voetballers. Dit keer geen 
sterren uit de eredivisie, maar afbeeldingen van onze 
plaatselijke voetbalhelden. Het was een groot succes. 
De actie hield jong en oud maandenlang in de ban en 
gaf zo een bijzondere impuls aan het clubleven bij USV 
 
USV zei dan ook graag ja tegen een nieuwe ronde van 
deze succesformule van onze medehoofdsponsor 
PLUS Bakker. Want wat is er nu mooier dan je eigen 
foto terug te zien in een voetbalplaatjesalbum?  
 
Natuurlijk hebben we de vorige editie nog eens voor 
de dag gehaald. Prachtig om nog eens in te bladeren 
en te vergelijken. Schuchtere junioren van toen zijn nu 

toppers van het eerste. De JO-9 spelers van nu zaten 
nog volop in de Pampers. De Kabouters van toen zijn 
nu vooral stoer. En moet je kijken, die is ook geen klein 
beetje grijs geworden zeg. 
 
Ook dit nieuwe USV-album is weer een hit. Niet in de 
laatste plaats dankzij de prachtige sfeerfoto’s. De actie 
duurt nog tot en met 13 januari. Dus zorg dat je alle 
plaatjes in je bezit krijgt. Aan de kassa bij de PLUS, of 
door te ruilen met andere verzamelaars. 
Wij danken Arjan Bakker voor dit geweldige initiatief en 
wensen alle klanten van PLUS Bakker en natuurlijk alle 
leden en supporters van USV heel veel plezier met de 
voetbalplaatjesactie 
 

LET OP! 
Zoals bekend is er in het album van USV een fout 
geslopen. Stickervakje 319 moet leeg blijven. De sticker 
met nummer 319 hoort in het vakje met nummer 320. 
En zo schuift dit door tot het einde van het boek. Dus 
sticker 320 in vakje 321, sticker 321 in vakje 322, sticker 
322 in vakje 323, enzovoort. Even lastig, maar na alle 
voors en tegens te hebben afgewogen,  besloot USV 
niet tot herdruk van het album over te gaan •   

USV VOLOP IN DE PICTURE!

‘Zeg, heb jij Leon Kooiker al? 
Toevallig ook dubbel? Super, 
want dan heb ik USV 1 compleet. 
Tess Spijker dan? Die zoek ik nog 
van de meiden. Dan heb ik voor 
jou Romée Hofmeijer. En wacht 
even, dan krijg je Swen Meesters 
er gratis bij. Want die heb ik al 3 
keer.’ 

“WAT IS ER NU MOOIER 

DAN JE EIGEN FOTO 

TERUG TE ZIEN IN EEN 

VOETBALPLAATJESALBUM?” 

SPAAR NU JE VOETBALHELDEN VAN USV!
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O
Op deze manier organiseren duizenden ver-
enigingen in Nederland eigen acties om hun 
doelen te verwezenlijken. Alle soorten vereni-
gingen kunnen deelnemen. Groot, klein, sport 

of cultuur; ze kunnen allemaal met de Grote Clubactie 
extra inkomsten genereren! 
 
Ook dit jaar was de Grote clubactie weer een succes. 
Er zijn in totaal 1000 loten verkocht! Daarom willen wij 
iedereen bedanken voor zijn of haar inzet. De beste 
individuele verkoper dit jaar was Beau Konterman! 

De 5 beste verkopers van USV: 
 
1. Beau Konterman  38 loten 
2. Levi Spies  24 loten 
3. Sigrid Prins  21 loten 
4. Joris Gerrits  20 loten 
5. Dani Brouwer  19 loten 
 
 
Team met meest verkochte loten van USV: 
Het JO11-1 team heeft de meeste loten verkocht.  
Het team is getrakteerd op taart. Dik verdiend! •

De Grote Clubactie zet zich al 
45 jaar in voor het Nederlandse 
verenigingsleven door het 
organiseren van een loterij. Voor 
deze loterij kunnen verenigingen 
loten verkopen en geld inzamelen. 
Zo is dit ook een jaarlijks ritueel 
bij USV.

SUCCESVERKOOP  
GROTE CLUBACTIE

D
e belactie van maandagavond 27 november 
om USV-ers te attenderen op het idee achter 
de Vriendenloterij, leverde maar liefst 60 
nieuwe toezeggingen op. Deelnemers aan de 

Vriendenloterij maken kans op mooie prijzen. Tegelij-
kertijd profiteert USV volop mee. De helft van de inleg 
gaat namelijk naar de club.  Dit betekent op jaarbasis 
een aanzienlijke bijdrage voor de clubkas. Hierdoor 
kunnen versneld wensen worden vervuld. 
 
 
Dit keer was de belronde gekoppeld aan de realisatie 
van dug-outs op veld 3. Dankzij de bestaande én de 
nieuwe USV-deelnemers aan de Vriendenloterij houden 
we het binnenkort ook droog langs de lijn op veld 3. 
Bedankt daarvoor! 

Wil je ook meedoen aan de Vriendenloterij? En USV 
aanwijzen als organisatie waar de helft van jouw inleg 
naartoe gaat? Ga dan naar www.vriendenloterij.nl •

AANSCHAF DUG-OUTS OP VELD 3
Bij de Vriendenloterij kunt u als deelnemer zelf bepalen welk goed doel 
u steunt. Naast de 48 goede doelen heeft u ook de mogelijkheid om 
clubs en verenigingen uit uw eigen buurt te steunen met een lot. De 
helft van uw lotprijs gaat rechtstreeks naar de clubkas van USV.

SINTERKLAAS BRENGT BEZOEKJE AAN 

SPORTPARK HULSTERLANDEN

V 
rijdagavond 1 december 
was het zover. Het jaarlijk-
se bezoek van de goedhei-
ligman en zijn pieten aan 

USV. De Kabouters, JO-06 en JO-08 
waren in grote getale aanwezig. Met 
ruim 40 kinderen was het een gezel-
lige drukte Het feest kon beginnen. 
Maar waar was Sinterklaas? Leiders 
en ouders waren ook aanwezig om 
van de spanning te genieten.  
 
Vol enthousiasme begonnen de 
kinderen aan de spelletjes om te 
leren wat de pieten allemaal doen. 
Cadeautjes in de schoorsteen 
gooien, hoe stapel je alle cadeau-
tjes op zodat ze niet omvallen? Ook 
leerden zij hoe je moet slalommen 

en springen op het dak om bij de 
schoorsteeen te komen. Twee 
pieten hielden een oogje in het 
zeil en strooiden vanzelfsprekend 
ook met pepernoten. Ondertussen 
was de Sint aangekomen en werd 
verwelkomd met een prachtig lied. 
De kinderen vertelden honderd-

uit over de gang van zaken in de 
jongste teams van USV. Ook leiders 
en trainers werden nog even naar 
voren gehaald.  
 
Alle USV kinderen waren dit jaar 
zoet geweest dus kwamen er 
kadootjes. Iedereen kreeg een zakje 
met pepernoten en een mooie 
voetbal. Ook onze Evert werd in 
het zonnetje gezet. De Sint las hem 
een mooi gedicht voor en gaf hem 
een welverdiend cadeau, want ook 
Evert was zoet geweest dit jaar. Bij 
een luid klinkend 'dag sinterklaas-
je' hebben we Sinterklaas en zijn 
pieten weer uitgezwaaid. Iedereen 
bedankt voor deze geweldige avond 
en tot volgend jaar! •
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Mail dan uw bestelling naar:  
supportersverenigingusv@outlook.com.  
 
 
Daaropvolgend krijgt u een mail terug met info over de 
betaling van het verschuldigde bedrag. 
 
 
Bestellingen kunnen vervolgens in de kantine van USV 
afgehaald worden op: 
Zaterdag 30 december a.s. van 10.00 tot 12.00 uur

OLIEBOLLEN VAN TOP KWALITEIT!

Supportersvereniging USV 
organiseert in samenwerking met 
Bakkerij Timmer de oliebollen-
actie. Wilt u de jaarwisseling 
compleet maken met oliebollen 
van topkwaliteit?

SUPPORTERSVERENIGING 

USV VERKOOPT DE 

HEERLIJKSTE OLIEBOLLEN 

VAN BAKKERIJ TIMMER! 

OLIEBOLLEN-ACTIE

10 OLIEBOLLEN MET KRENTEN   

€ 7,50
 

 

10 OLIEBOLLEN ZONDER KRENTEN   

€ 7,50

D
e oefenmeester uit Staphorst kan terugkijken 
op een uitstekende periode op sportpark Hul-
sterlanden. In het seizoen 2014/2015 promo-
veerde hij met USV naar de vierde klasse.  

 
Vorig seizoen werd het kampioenschap behaald waar-
door USV zelfs opklom naar het huidige niveau van de 
derde klasse. Een cv waar je als trainer mee aan kunt 
komen •

THEO VAN ’T ZAND STOPT BIJ USV

USV gaat voor komend seizoen 
op zoek naar een nieuwe 
hoofdtrainer. Na afloop van de 
wedstrijd tegen CEC maakte Theo 
van ’t Zand bekend dat dit zijn 
vijfde en laatste seizoen is bij de 
blauwwitten.

 
 Zaterdag 23 december  
Kerstbingo Supportersvereniging USV 
 
 
Zondag 24 december  
Kerstkransentraining met aansluitend 
een USV-quiz 
 
 
Vrijdag 29 december  
Oliebollentoernooi USV/sv Nieuwleusen 
 
 
Zaterdag 6 januari  
Nieuwjaarsreceptie
 

 
Zondag 7 januari  

Kaartmarathon
 

 
Zaterdag 20 januari  

USV avond 
 
 

Zaterdag 27 januari  
Darttoernooi 

 
 
 

Zondag 28 januari 
Herstart: competitie USV 1

USV AGENDA
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De Groot
Burg. Backxlaan 307

Nieuwleusen

www.henrivanderveen.nl

Henri van der Veen
Arendnevenweg 2a
7711 CV Nieuwleusen
Tel: 0529 - 481474
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UW ADVERTENTIE OOK HIER IN FULL COLOR? 
MAIL UW ADVERTENTIE NAAR JORDYWINK@HOTMAIL.COM



4342 01
2018

“KIJK EENS OM JE HEEN ALS JE OP ONS SPORTPARK 

BENT EN KIES BEWUST EEN SPONSOR UIT WAAR JE ALS 

KLANT BINNENSTAPT”. 

Jan Willem Wildeboer jw.wildeboer@wildeboer-groep.nl 06-20034922 

Dick ten Klooster  h.klooster23@kpnplanet.nl  06-40736140 

Wim Pessink  w.pessink@gmail.com  06-53320454 

Karla Vogelzang  karla.vogelzang@home.nl  06-22247422 

Petra Massier  petra@haarmodepetra.nl  06-25006292 

Michiel Smudde  michiel.smudde@tamkb.nl  06-10951069 

Christian Soer  christiansoer@gmail.com  06-13475756 

GEGEVENS SPONSORCOMMISSIE

LAAT JE HOREN
BIJ ONZE SPONSOREN!

M
omenteel zijn er meer dan 200 (!) onder-
nemers die jaarlijks een sponsorbijdrage 
leveren. Samen met een aantal andere 
inkomsten zoals lidmaatschapsgelden en 

kantine-inkomsten maken deze sponsoren het, in com-
binatie met de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers, 
mogelijk om een fantastisch mooi sportpark met een 
ruime faciliteiten te hebben en te houden. 
 
Onze sponsoren verbinden zich om uiteenlopende re-
denen met onze mooie club. De sponsoren die zichzelf 
als één van de “blauw witten” beschouwen leveren met 
name een bijdrage op basis van hun liefde voor de club. 
Maar er is ook een groep ondernemers die uit maat-
schappelijk oogpunt een bijdrage levert zodat voetbal 
financieel toegankelijk blijft voor alle bewoners in ons 
dorp. Dat is toch wel de kracht van een dorp waar een 
mentaliteit heerst zoals dat bij ons het geval is. Tenslot-
te is er een groep sponsoren die er een meer zakelijke 
inslag op nahoudt. Zij zien sponsoring als promotie van 
hun bedrijf. De sponsorcommissie van USV neemt ook 
deze sponsoren erg serieus. USV wil deze sponsoren 
ook echt wat teruggeven. 
 

Heb je zelf een bedrijf en ben je nog geen sponsor? 
Afhankelijk van het type sponsorpakket krijgen spon-
soren een reclamebord van 3 meter breed langs het 
hoofdveld, publiciteit met een fullcolour advertentie 
in ons mooie clubblad, een interview in het clubblad, 
zichtbaarheid op het ster-sponsorenbord in de kantine, 

een logo op de shirts van een team en toegang tot 3 
à 4 sponsorbijeenkomsten per jaar waar ook af en toe 
een BN-er als gastspreker ingevlogen wordt. Daarnaast 
nodigt de sponsorcommissie de sponsoren met enige 
regelmaat uit om een eredivisiewedstrijd te bezoeken. 
Als je nagaat dat sponsoren al in kunnen stappen vanaf 
€ 125 per jaar dan spreekt het voor zich dat sponsor 
worden bij USV voor iedereen leuk is, zowel voor de 
sponsoren als voor USV.  
Heb je zelf een bedrijf en ben je nog geen sponsor? Of 
ken je een ondernemer die nog geen sponsor is maar 
die je wel kunt bewegen om sponsor te worden? Neem 
dan gerust contact op met iemand van de sponsor-
commissie om samen de mogelijkheden te bekijken. 
Jouw bijdrage zal erg gewaardeerd worden. 
 
 
Private sponsoring 
Private sponsoring is een fenomeen wat dit jaar zijn 
intrede gedaan heeft. Valentijn en Rudger-Jan Vogel-
zang hebben het spits afgebeten. Zij sponsoren de club 
en dit is duidelijk zichtbaar met een mooie foto van de 
jongens op een reclamebord dat ondertussen aan de 
kantinezijde van het hoofdveld hangt. Een leuk initiatief 
en ik ben benieuwd wie dit voorbeeld binnenkort gaan 
volgen. Informeer gerust naar de mogelijkheden bij een 
van de leden van de sponsorcommissie. Ze staan je 
graag te woord. 
 
Onze sponsoren zijn doorgaans ontzettend trouw. Daar 
zijn we trots op en we gunnen onze sponsoren dan ook 
het beste. 
 
Kies eens bewust een sponsor uit waar je als klant 
binnenstapt 
Kijk eens om je heen als je op ons sportpark bent en 
kies eens bewust een sponsor uit waar je als klant 
binnenstapt. Omdat de sponsor iets biedt wat jou aan-
spreekt maar vooral omdat je het de sponsor ook gunt. 
En vertel dit ook gerust. De waardering zal groot zijn. 
 
De sponsorcommissie blijft zich inzetten voor de 
huidige sponsoren en daarnaast wordt er altijd actief 
gezocht naar nieuwe sponsoren. Dat doet de sponsor-
commissie met succes, maar dat neemt niet weg dat 
suggesties voor mogelijke nieuwe sponsoren altijd wel-
kom zijn. We zien jouw suggesties graag tegemoet • 
 
Namens de sponsorcommissie, 
Christian Soer

USV wordt al jarenlang gesteund 
door een grote hoeveelheid 
sponsoren. Daar zijn we 
ontzettend blij mee! 

“DAT IS TOCH WEL DE KRACHT 

VAN EEN DORP WAAR EEN 

MENTALITEIT HEERST ZOALS 

DAT BIJ ONS HET GEVAL IS.” 

OMDAT DE SPONSOR IETS BIEDT WAT JOU AANSPREEKT MAAR VOORAL OMDAT JE 
HET DE SPONSOR OOK GUNT. EN VERTEL DIT OOK GERUST. DE WAARDERING ZAL 
GROOT ZIJN.

Ga naar rabobank.nl/hypotheekbinneneenweek

Het zijn gekke tijden op de woningmarkt. Je kunt geen weken wachten op zekerheid. Daarom

bieden wij een hypotheek binnen een week. Ook als je je droomhuis nog moet bouwen. Bel of

whatsapp 06 12 23 69 08 of maak online een afspraak.

Ook voor jou is er een hypotheek binnen een week.

Het kan volgende
week van jou zijn.

Heb jij je droomhuis
gevonden?

Rosalie
loopt hard
voor jou.
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P A K  &  C A S U A L

Altijd de moeite waard

Voor al uw bloemen,
planten en bloemwerk!

Stegerman
Bloemisterij

Burg. Backxlaan 210, Nieuwleusen
Telefoon 0529-483171

Laarman Koeriers 
en Sneltransport

Hessenweg 105
7722 SX  Oudleusen

Telefoon 0529 471506

info@laarman-koeriers.nl
www.laarman-koeriers.nl
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