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32
“KIJK EENS OM JE HEEN ALS JE OP ONS SPORTPARK

2

HET COLLEGE VAN
BLAUW & WIT

11

NIEUW BIJ USV:
WANDELVOETBAL

5

| Voorwoord

31 |

Juni toernooimaand

8

| Een bijzondere supporter: Albert Voorhorst

32 |

Het college van Blauw & Wit

BENT EN KIES BEWUST EEN SPONSOR UIT WAAR JE ALS

10 |

GO4FAST Voetbalkamp voltreffer!

40 |

Interview met Ad van Vlimmeren

KLANT BINNENSTAPT”.

10 |

Mathijs Wildeboer winnaar USV FIFA toernooi

44 |

7 tegen 7: een goed beginv an het weekend

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.

11 |

Nieuw bij USV: Wandelvoetbal

46 |

Touringcar gevuld met USV sponsoren

13 |

Van de voorzitter

46 |

Inpakkunstenaars van USV weer opgetrommeld

GEGEVENS SPONSORCOMMISSIE

15 |

USV 2 (Zaterdag) kampioen!

47 |

'All-time' lijst USV 1

18 |

Nieuw werktenue voor buitendienst USV

48 |

Bedankt en heel veel succes verder!

20 |

K&K: Christian Soer

52 |

JO-19 on tour naar Poperinge, België

25 |

Nieuwe actie Plus Bakker

55 |

Alvast even noteren

26 |

Sponsoren van USV in de spotlights

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

01

2018

3

VOORWOORD

1945

1972

1997

Official magazine Union SV

IN E
NIEU EN
JASJ WE
E!

OPVALLEND

DE SNELLE GROEI VAN

DE KABOUTERS
VROUWENVOETBAL

Toen en nu
VAN DE NIEUWE VOORZITTER

Michiel
Smudde

“Besmet geraakt met
het USV-virus”

COLOFON

2009

Aan deze uitgaven hebben volledig belangeloos meegewerkt:
Hoofd- en eindredactie: Ben Schuurman
Vormgeving: Jordy Wink
Fotografie: Marcel van Saltbommel (Bommels Fotoshop)
en Martine Bisschiop (Close-Up Fotografie)
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

4

01

2018

2018

materiaal, aan het adresseren en bezorgen van de USV-er
en aan andere werkzaamheden die belangrijk waren voor
de totstandkoming van deze uitgave.

BESTE USV'ERS,

W

at doen jullie nou? Eind vorig jaar roeiden
we bij USV eigenlijk tegen de stroom in.
Want waar bij de meeste clubs het laatste
papieren clubblad al jaren in het stoffige
archief ligt, rolde er plotseling een volledig vernieuwde
USV ‘er van de drukpers. In full colour nog wel. Zat dit
project toen nog in een experimentele fase, al snel
werd duidelijk dat het niet bij deze ene uitgave zou
blijven. De reacties van de lezers op deze ‘glossy’ waren
lovend. Ook onze sponsors/adverteerders toonden zich
enthousiast over de verzorgde opmaak. Het maken van
een soort van bewaarnummer was ook nu het vertrekpunt van deze nieuwste USV ‘er. Afgelopen weken is er
hard gewerkt om u een terugblik te geven op een half
jaar USV. Waarbij we zeker niet pretenderen volledig te
zijn. Want er gebeurt enorm veel. Activiteiten en ontwikkelingen volgen elkaar in sneltreinvaart op. Waarbij
het toch ook typisch USV is om niet al te lang stil te
staan bij een succesje. Sterker nog, soms vergeten we
gewoon om iets te vieren. Omdat we geneigd zijn de lat
hoog te leggen. Zodat bijzondere zaken al gauw worden
afgedaan als ‘business as usual’. Maar zo gewoon is het
allemaal niet om een organisatie als USV vrijwel het

Ik wens u veel leesplezier en een fijne zomer

•

Namens de redactie,
Ben Schuurman

“WAARBIJ HET TOCH OOK

Het drukwerk is USV tegen gereduceerd tarief aangeboden door sponsor Veldhuis Media (Jantinus Timmerman)
uit Raalte.

TYPISCH USV IS OM NIET AL TE

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

SUCCESJE. STERKER NOG, SOMS

•

hele jaar door aan de praat te houden. Dat kost veel
energie van de 250 vrijwilligers van de club. Als dank
hiervoor werden zij eind mei getrakteerd op de traditionele barbecue met alles erop en eraan. Deze nieuwe
editie van het clubblad is het smakelijke toetje voor
iedereen die zich op welke manier dan ook betrokken
voelt bij de club van blauwwitten. En het goeie nieuws
is: dat zijn er steeds meer.

LANG STIL TE STAAN BIJ EEN
VERGETEN WE GEWOON OM IETS
TE VIEREN.”
01

2018
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De zeilmakerij in uw omgeving!
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.
Verandakleden
Schaduwdoeken
Windbreekgazen
Afdekzeilen

Oosterveen’s Oliehandel
Burg. Backxlaan 204
7711 AL NIEUWLEUSEN

Evenboersweg 16, Nieuwleusen
T: 0529-483030
www.wildeboer-groep.nl

T 0529 48 15 54
E info@oosterveensoliehandel.nl
www.oosterveensoliehandel.nl

personeelsadvies

loonadministratie

P&L OFFICE

“Uw
enispersoneelszaken
in vertrouwde
handen”
“Insalarisdeze tijden
het voor elk bedrijf noodzakelijk
aandacht
te
schenken aan het personeelsbeleid. P&L Office biedt u
deskundig (juridisch) advies en begeleiding”
Salarisverwerking

Rollecate 49A
7711 GG Nieuwleusen

Optimaliseren Personeelsbeleid

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

Reorganisatie en Ontslag procedures

info@pl-office.nl
w w w.p l - o f f i c e . n l

“Uw salaris- en personeelszaken in vertrouwde handen”

AANNEMERSBEDRIJF

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

TEMPELMAN

SEN

Aanhangerkleden
Bootkappen
Tentreparatie

Ook voor uw
Ook voor uw
ZONNEPANELEN
ZONNEPANELEN

- het nieuwe bouwen -
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TEL.0529 48 1298

|

WWW.AANNEMERSBEDRIJFTEMPELMAN.NL

6
info@aannemersbedrijftempelman.nl

Wij wensen voetbalvereniging USV veel succes in
het nieuwe seizoen!
Uw partner op het gebied van
verzekeringen, hypotheken, bankzaken,
pensioenen, makelaardij en
verzuimbeheer
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Bellen: (0523) 28 27 26
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nauw betrokken bij USV. Vonder was hun buurman en
nam Albert vaak mee. “In de buurt woonden meer
USV’ers. De familie Boschman. Hun dochter woont
nu met Siem in mijn ouderlijk huis.” Albert bezocht de
lagere school toen die nog op de plek stond waar nu de
BAM aan de Den Hulst is gevestigd. Achter de school
lag het voetbalveld van USV. “Ik kan mij mijn eerste
wedstrijd nog goed herinneren, die ik heb gezien. USV
voetbalde in Balkbrug tegen R.O.H.D.A. Dit was tegen
een team van wat nu Veldzicht heet. Wij wonnen met
7-1!” Later is Albert ook lid geworden van USV en later
ook van de supportersvereniging. “Ik weet nog goed dat
Klomp, de penningmeester die ook aan de Backxlaan
woonde, de contributie inde. Vijf gulden per jaar!”

ALBERT VOORHORST
EEN BIJZONDERE SUPPORTER IN HET
ZONNETJE GEZET
“Wil jij aanwezig zijn bij onze
thuiswedstrijd tegen Gieten? De
bedoeling is dat er een supporter
even in het zonnetje wordt gezet.”
Niet zomaar een supporter
maar een supporter die al 65
jaar USV door dik en dun steunt.
Als het enigszins kan bezoekt
deze supporter alle thuis- en
uitwedstrijden.

H

et betreft Albert Voorhorst. Albert heeft zelf
amper gevoetbald. Problemen met zijn voeten
speelden hem parten om zelf actief van het
spelletje te genieten. Een enkele wedstrijd op
de lagere school tijdens een schooltoernooi kan Albert
zich nog herinneren. “Heb ik nog gescoord ook!” laat
Albert mij later met glunderende oogjes weten. De problemen met zijn voeten heeft Albert niet weerhouden
om van het voetbalspel te genieten. Dan maar kijken.
Op zich al reden genoeg om deze man eens centraal
te stellen. Maar er is nog meer wat deze vorm van
supporter zijn zo bijzonder maakt. Albert werd op 25
november 1944 geboren en woont al 50 jaar in Zwartsluis. Dit kon en kan echter Alberts liefde voor USV niet
beteugelen.
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Nieuwsgierig ging ik die zondag op pad richting sportpark Hulsterlanden. Ik was er al vroeg. Mede doordat
Nelleke, mijn vrouw, als verzorgster van de spelers op
de bank plaats zou nemen werd het USV gebeuren
weer eens anders beleefd dan alleen vanaf de zijlijn.
Daar waar Nelleke een ‘zware’ middag had, veel blessures en haar reputatie als geluksbrengster ging door de
nederlaag van onze jongens ook nog aan diggelen, beleefde ik een bijzondere middag. Het begon al om ongeveer 13.00 uur. Albert, zijn vrouw en zoon John werden
door Daniëlle Vlierman ontvangen in de bestuurskamer. Albert blijkt een gezellige prater te zijn en het valt
op dat hij een enorme hoeveelheid parate kennis heeft
die hij graag deelt. De familie Voorhorst zal voor de ouderen onder ons geen onbekende familie zijn. De vader
van Albert was als sluiswachter een bekende persoon
in het dorp Hij beheerde en was verantwoordelijk voor
de sluis bij de Lichtmis, Sluis 3 (naamgever van het
huidige gezondheidscentrum in Nieuwleusen) en Sluis
4. De moeder van Albert was brugwachtster. Volgens
Albert beschikt museum het Palthehof nog over foto’s
uit die tijd. Leuk vond Albert het om te horen dat het
Palthehof beschikt over de originele sleutel van het
brugwachtershuisje.
Albert is opgegroeid aan de Burgemeester Backxlaan in
Nieuwleusen. In die tijd heette dat nog Den Hulst. “Tegenover café de Unie woonden wij. De huidige bewoners van mijn ouderlijk huis zijn ook USV'ers!” Café de
Unie was een plek waar USV’ers graag kwamen. In die
tijd beter bekend als café Vonder. Evert Vonder was

“IK WEET NOG GOED DAT
KLOMP, DE PENNINGMEESTER
DIE OOK AAN DE BACKXLAAN
WOONDE, DE CONTRIBUTIE
INDE. VIJF GULDEN PER JAAR!”
Nadat de Dedemsvaart in 1953 gedempt was is de
vader van Albert overgeplaatst naar Zwartsluis. Albert
was 20 jaar oud en had nog maar net verkering. Hij
verhuisde toen maar mee naar Zwartsluis. Albert werd
altijd opgehaald voor de voetbal door zijn vriend Albert
Prins. Later namen de zonen vader mee naar wedstrijden van USV. “Vanaf 1995 ben ik met mijn vader meegegaan”, weet John zich nog goed te herinneren. De
zonen Martin en John hebben de liefde voor USV met
de paplepel ingegoten gekregen. Ondanks dat John in
Zwartsluis woont en Martin in Hattem, hebben beide
mannen bij USV gevoetbald. Albert heeft drie kinderen. Naast de beide jongens is Albert trots op dochter
Anneke. Zij woont in Zwolle. Door onder andere zijn
werk is Albert in Zwartsluis blijven hangen. Ondanks
dat Albert met veel plezier in Zwartsluis woont zou hij
nu graag terug willen keren naar Nieuwleusen. “Ik heb
in Zwartsluis nooit een voetbalwedstrijd bezocht of
het moest zo wezen dat USV daar toevallig speelde.
Keken de mensen mij vreemd aan wanneer ik dan voor
USV juichte.” lacht Albert. Een paar jaar geleden heeft
Albert de mogelijkheid om te verhuizen naar Nieuwleusen nog weer eens onderzocht. “De crisis op de
huizenmarkt was toen de grootste spelbreker!”
Ik verbaas mij over het geheugen van Albert. Feilloos
weet hij namen van spelers op te noemen van een foto
uit 1953. Verbaasd kijkt hij mij soms aan wanneer een
naam mij even niets zegt. “Ik heb mijn eerste zakcenten
verdiend bij zijn opa!” Albert wijst naar onze grensrechter. “Kun jij je dat nog herinneren dat Kamerman met
melk langs de deur kwam?” Ik kan mij de SRV wagen

nog wel herinneren. “Dat was de zoon. Die heeft het
van zijn vader overgenomen!” Het gesprek vindt plaats
voor en tijdens de voetbal. We hebben op de tribune
plaatsgenomen, zijn in de rust koffie gaan drinken in
de bestuurskamer. Te lang blijven zitten zodat we wat
later bleek, de winnende goal van onze tegenstanders
misten. Zo nu en dan concentreerden we ons op het
voetbal. Albert kent alle spelers van naam. “Dat is de
zoon van die en dat is zijn opa.” Albert doet goed zijn
best om mijn kijk op de USV familie te verdiepen. “Heb
je nog bijzondere ervaringen die je wilt delen?” Albert
heeft niet lang tijd nodig om na te denken. “Het jaar
1980 was bijzonder. Kampioen worden in een beslissingswedstrijd op neutraal terrein in Hattem. De tegenstander was KHC. Er was wel 3000 man aan publiek
aanwezig.” Leuk vond Albert ook dat hij in 1993 te gast
was bij radio Nieuwleusen.
Alsof het de dag van gisteren is herinnert Albert zich
zijn vijftigste verjaardag. Zijn zonen hadden een USV
shirt gekocht en voorzitter Gerard Kamperman had
ervoor gezorgd dat alle spelers van het eerste er een
handtekening op hadden gezet. Het shirt wordt nog
steeds als een relikwie bewaard. In de rust zou Albert
op het bordes gehuldigd worden. Gezien de drukte op
het bordes werd hier van afgezien. “Misschien is het
beter om na de wedstrijd je op het veld te huldigen?”
stelt Daniëlle Vlierman namens USV voor. “Op het
veld?” Alberts ogen glunderen. “Mag Sander Schaeffer
daar dan ook bij zijn?” Daniëlle knikt maar kijkt hem
vragend aan. “Sander is mijn favoriete speler!” Deze
opmerking verklaarde alles. Natuurlijk was Sander
bereid om bij dit heugelijke moment aanwezig te zijn.
Daniëlle overhandigde, na een woord van bewondering en waardering te hebben uitgesproken, Albert
een USV herinnering. Hiermee was het gebeuren niet
afgesloten. In de bestuurskamer werd nog een hapje en
drankje genuttigd. Ook hier heeft Albert vast nog vele
wetenswaardigheden met zijn publiek gedeeld. Ik had
genoeg gehoord en ben naar huis gegaan. Het was tijd

“KAMPIOEN WORDEN IN EEN
BESLISSINGSWEDSTRIJD.
DE TEGENSTANDER WAS KHC.
ER WAS WEL 3000 MAN AAN
PUBLIEK AANWEZIG.”
voor mij om alle informatie te ordenen en uit te werken.
Het was een prachtige middag en bijzonder om mee te
maken. Albert wij wensen jou en je gezin al het beste
toe en natuurlijk wensen wij je nog vele jaren te mogen
verwelkomen bij USV

•

(Door Werner van der Veen)
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G04FAST VOETBALKAMP VOLTREFFER!
Op 7, 8 en 9 mei was het Go4FAST voetbalkamp voor het eerst te gast
bij USV. Op sportpark Hulsterlanden werd alles uit de kast gehaald om
er voor de 50 deelnemers een echt voetbalfeest van te maken.

NIEUW BIJ USV

G

o4FAST organisator Mathijs van Faassen en
zijn trainers stonden garant voor 3 dagen
boordevol leuke voetbalactiviteiten. Van een
voetbalquiz tot een voetbalzeskamp. Van
opblaasbare voetbalattracties tot de komst van PEC
Zwolle speler Stef Nijland. Dit alles afgewisseld door

een aantal verfrissende wateractiviteiten. Want het
was schitterend weer. De deelnemers aan het kamp
genoten met volle teugen van het gevarieerde programma. Mede dankzij de gastvrijheid van USV kijkt de
organisatie van Go4FAST dan ook terug op een paar
zeer geslaagde dagen

•

MATHIJS WILDEBOER WINNAAR USV FIFA TOERNOOI
In mei vond voor de eerste keer een FIFA-toernooi plaats in het
clubgebouw van USV. Op de professionele apparatuur van Rent ’n Play
uit Reutum deden 25 junioren een gooi naar de felbegeerde titel

M

ede door de spanning liep de tempratuur
soms hoog op in de gameroom. Na een
zinderende poulefase en een spannend
vervolg liet Mathijs Wildeboer zien dat hij
niet alleen buiten op het veld zijn mannetje staat. Hij is
de eerste E--Champion ooit van USV! Dirk-jan Jansen
werd tweede, gevolgd door Jochem Dijsselhof en Jort
Kouwen. Organisator Kevin ten Klooster toonde zich
tevreden en gaat net als de enthousiaste deelnemers
graag komende winterperiode op herhaling

•
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WANDELVOETBAL
Begin mei was de kick-off van
het Wandelvoetbal (Walking
Football) bij USV. 2 teams van USV
verzorgden een demonstratie van
deze razendsnel aan populariteit
winnende spelvariant.

1x per maand in actie
Dankzij het fraaie overdekte Henk Wink Court kan Wandelvoetbal bij USV onder alle omstandigheden worden gespeeld. De initiatiefnemers bij USV mikken op de doelgroep
van 50+ (m/v) om vanaf komende zomer 1x per maand op
vrijdagavond wandelend te gaan voetballen. Door de aangepaste regels en de rustige spelvorm is voetbalervaring niet
persé noodzakelijk

H

et Wandelvoetbal is vooral bedoeld voor
‘Oldtimers’ die niet meer willen of kunnen deelnemen aan het traditionele voetbal of het 7 tegen
7. Vaak vanwege fysieke beperkingen. Via het
Wandelvoetbal krijgt deze groep de mogelijkheid toch weer
tegen een balletje te trappen. Uiteraard is ook het sociale
aspect belangrijk. Gezellig napraten over die gemiste kans
of dat technische hoogstandje.

Niet rennen, alleen wandelen
Het belangrijkste verschil met gewoon voetbal is dat spelers
niet mogen rennen. Elke vorm van lichamelijk contact is verboden. Ook een duwtje in de rug wordt afgefloten. Hierdoor
is de kans op blessures minimaal. Het spel wordt gespeeld
met kleine doelen, zonder keepers, op een veld van 40m
bij 25m. De bal mag niet boven heuphoogte komen. Teams
bestaan uit 6 of 7 spelers.

Interesse? Meld je aan!
Heb je interesse om mee te doen aan het Wandelvoetbal bij
USV? Kom dan een kijkje nemen. Of stuur een e-mail naar
info@unionsv.nl . Je bent van harte welkom bij USV. De club
voor jong én oud.
01

2018
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VAN DE VOORZITTER

Iedere dag weer!
Durf op te vallen!
Advies

Flynth adviseurs
& accountants
Ontwerp
Goldkampstraat
33-a, 7722 RN Dalfsen,
Realisatie
LUNCH - DINER - KOFFIE - BORREL - TAPAS - CATERING
T. (0529) 43 40 40, www.flynth.nl
KERKPLEIN 23 - DALFSEN - INFO@NIKKISDALFSEN.NL

“Kansen

www.alvasi.nl

moet je

pakken
”
Ondernemen inspireert.
Iedere dag weer!
Flynth adviseurs & accountants
Goldkampstraat 33-a, 7722 RN Dalfsen,
T. (0529) 43 40 40, www.flynth.nl

Atelier Ans

Ondernemen inspireert.

Adembenemend
1500 m2
inspiratie
in onze
showrooms

Van kledingreparatie
tot modeontwerp

52

R
A 17
JA - 2 0

Groningen 050 549 18 90

19

12

65

Zwolle & Beilen 038 422 11 55

E

r zijn zeer veel taken binnen de vereniging,
zichtbare en minder zichtbare taken. Met meer
dan 250 vrijwilligers delen we al die taken: “Vele
handen maken licht werk”. Bezoekende clubs
roemen ons sportpark. Sportpark Hulsterlanden heeft
in de wijde omgeving een zeer goede naam.
Het bestuur van USV gaat echter niet achterover leunen. We hebben heel veel ideeën en wensen. Tijdens
de ledenvergadering, die op het moment dat ik dit
stukje schrijf nog niet heeft plaatsgevonden, is daarover meer verteld. De wensenlijst wordt momenteel in
een investeringslijst omgezet, waarbij we echt keuzes
moeten maken. We kunnen niet alles in één keer, zowel
qua financiën als qua organisatie. Want natuurlijk
wordt er weer beroep gedaan op de vrijwilligers van
USV bij de uitvoering van de plannen, om de kosten
zo laag mogelijk te houden. En vrijwilligers heeft een
sportclub nooit genoeg. Er lopen nog veel getalenteerde leden en ouders van leden rond op ons sportpark
die ik ook graag als vrijwilliger zou willen verwelkomen.
Mijn oproep tijdens de vrijwilligersavond herhaal ik nog
maar eens: kent of bent u iemand die zich – op welk
vlak dan ook – zou kunnen inzetten als vrijwilliger? Laat
het weten!
Maar ook doen we beroep op bijvoorbeeld de gemeente Dalfsen. Tijdens de afgelopen winter hebben we wederom moeten ervaren dat de velden op
onze accommodatie niet altijd bespeelbaar zijn. Ons
hoofdveld was echter wel goed bespeelbaar, gezien de
straatlengte voorsprong die USV 1 had ten opzichte van
de concurrentie… in aantal wedstrijden wel te verstaan.
Veld 2 was echter veelvuldig onbespeelbaar en dat ging
ten koste van de trainingen. Met zes of zelfs nog meer
teams op één veld trainen vergt veel improvisatie van
de trainers, maar ook van de teams. Het is fijn dat wij,

www.sansamode.nl
Een frisse kijk op sanitair,
groot in installatie

Alweer 6 maanden geleden
ben ik toegetreden tot
het bestuur van USV in
de hoedanigheid van
voorzitter. En dat halfjaar
is voorbij gevlogen. Mijn
bewondering voor het
hoofdbestuur, jeugdbestuur,
Supportersvereniging en alle
commissies is alleen maar
groter geworden.
tegen de landelijke tendens in, een groeiende voetbalclub zijn. Daar hoort in mijn perceptie een accommodatie bij waar de leden van goede faciliteiten gebruik
kunnen maken. Vandaar dat ik in gesprek ben met de
Gemeente Dalfsen over vervanging van veld 2. De inzet
is een hybride veld: een kunstgrassysteem waarin een
natuurlijke grasmat groeit.
Daarnaast is het een grote wens van het bestuur om
met de kleedkamers aan de slag te gaan. Ondanks
dat de kleedkamers er netjes uitzien, zijn ze niet echt
representatief. En, als je dan toch gaat moderniseren,
is het verstandig om het zo te verbouwen dat alles ook
makkelijk schoon te maken en te onderhouden is.
Zomaar een paar voorbeelden waar we als hoofdbe-

“HET BESTUUR VAN USV GAAT
ECHTER NIET ACHTEROVER
LEUNEN. WE HEBBEN HEEL VEEL
IDEEËN EN WENSEN.”
stuur mee bezig zijn. Iedere maand is er een bestuursvergadering waarin ieder bestuurslid de voortgang van
zijn/haar discipline bespreekt. Een tweetal bestuursleden heeft aangegeven op de ledenvergadering in het
najaar van 2018 hun taken te willen neerleggen. Voor
beide plekken zijn ook weer kandidaten. Iedere week
is op een vaste avond (nu nog de maandagavond) de
mogelijkheid om binnen te lopen bij het Dagelijks Bestuur. Ik doe hierbij een oproep om hier gebruik van te
maken. Voor vragen / ideeën / opmerkingen staat het
dagelijks bestuur u graag te woord

•

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

www.ophoff.nl
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Restaurant

De Chinese Muur
Oosteinde 35, Nieuwleusen

0529-483 343
www.chinesemuurnieuwleusen.nl

PALLETSTELLINGEN
Handelsonderneming
H. Kuterman

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

Hubo Nieuwleusen heeft alles
wéér in huis voor uw DHZ klus.

www.blok-huls.nl

Graag tot ziens!
Henk-Jan Cremers

wonen in al zijn vormen

USV 2 (ZATERDAG)
KAMPIOEN!

D

ankzij een ruime 4-1 overwinning in en tegen
middenmoter Wythmen heeft USV 2 (zaterdag) 19 mei 2018 beslag gelegd op het kampioenschap. Met nog twee wedstrijden te gaan
werd USV onbereikbaar voor de concurrentie. Het team
van leider Henry Bisschop werd in het buurtschap
onder de rook van Zwolle ondersteund door een grote
schare supporters. Steven Massier zette USV al snel
op het juiste spoor met 2 treffers. De gastheren deden
nog even wat terug, maar Swen Meesters en Chiel de
Weerd hadden het antwoord klaar. Na het feestje op
het veld met bloemen, medailles, schaal en speciale
kampioenshirts ging de polonaise verder in de bus. Bij
USV stond intussen een Chinees buffet klaar voor de
kampioenen. Waarna de feestelijkheden nog tot laat
werden voortgezet Op hun geheel eigen wijze doen de
mannen van USV 2 zaterdag verslag:

werd fel begonnen en de sterk spelende Massier zette
al snel 2x zijn naam op het scoreformulier.
Toch was het de grootste tegenstander van USV die
weer de kop op stak, zichzelf! Na waardeloos verdedigen profiteerden de mannen in het rood-wit maximaal, 1-2. Dit was tevens de stand waarin de thee werd
geschonken.
Na rust werd het al gauw een stuk leuker voor het
publiek, Lex kreeg een technisch perfecte zaag te
verduren en reageerde op de enige (NIET) juiste manier.
Lex beschikt niet over de techniek van Zidane, maar
wel over de kopstoot van Zizou. Zo gezegd, zo gedaan.
2 man konden inrukken!
Ondanks deze schermutselingen was het USV dat weer
liet zien terecht de ranglijst aan te voeren. In eerste
instantie kopte Bereld nog snoeihard op het houtwerk,
maar in 2e instantie legde hij de bal met puur gevoel in
de korte hoek. Kort daarna werd de wedstrijd in het slot
gegooid. De zwak spelende Bouwman stuurde Swen
knap diep en deze aarzelde niet en haalde verwoestend
uit met links.

VLOER- EN RAAMBEKLEDING

Kosterweg 9, Rogat-Meppel

www.interieurwereld.nl
Tel. (0522) 441346

'KAMPIOENSKOORTS'
Vandaag was het dan zo ver, de enige wedstrijd die nog
telde. USV had aan een winstpartij genoeg voor het
zolang begeerde kampioenschap. Met 6 koelboxen,
een ouderwetse boombox en een gehuurde bus werd
er afgereden naar buurtschap Wythmen. Zoals altijd liepen de spelers met veel te dure koptelefonen eerst een
rondje op het veld ter inspectie, dit kostte USV meteen
5 man aangezien er een hoop molshopen aanwezig
waren (wellicht een nieuwe filmlocatie WIDM?!).

A28
AFSLAG 24

DE WIJK

CAFÉ - CAFETARIA - BRASSERIE - ZALEN

14

www.praktijkbalansenkracht.nl - 06 51 98 82 06

Gelukkig beschikten de blauwwitten over meer dan genoeg man. Dit kon niet gezegd worden over de tegenstander, Wythmen kwam tot 11 man met hulp van de A1.
Meteen vanaf de start werd duidelijk dat de mannen uit
Nieuwleusen maar voor één ding waren afgereisd naar
de buitenwijken van Zwolle, het kampioenschap. Er

Eind goed al goed, de koelboxen mochten open, de
kampioensshirts mochten aan en de bitterbalschaal
mocht weer van stal!
Supportersvereniging USV bedankt voor de shirts en
trouwe supportersschap, ESSO Oosterveen bedankt
als shirt- en 3ehelftsponsor en iedereen die dit seizoen
hoe dan ook betrokken is geweest bij USV 2 Zaterdag!
SV Nieuwleusen 4 ook bedankt voor jullie sportieve
reactie, maar eind van de rit; wat is het stil aan de
overkant!
Mocht u vandaag een speler laveloos op de straat
tegenkomen, graag afzetten bij vrouw en kids, dan wel
bij ouders. Nogmaals ontzettend bedankt en vergeet
niet; *plop!*

•
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DE TOTAALLEVERANCIER
VAN FUNDERING TOT NOK
MODE
VOOR HEM
EN HAAR

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

www.schoonmaakbedrijfkrul.nl

www.marleens.nl

Den Hulst 162 | 7711 GV Nieuwleusen | 0529-785342

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

best of electronics!
best of electronics!

EUROPA’S GROOTSTE,
EUROPA’S GROOTSTE,
VERTROUWD
DICHTBIJ
VERTROUWD DICHTBIJ

UW SMART
UW
SMART
ADVISEUR
ADVISEUR

BEHOEFTE WIJZER:
BEHOEFTE
WIJZER:
VIND
HET PRODUCT
VIND
DATHET
BIJ PRODUCT
Ú PAST
DAT BIJ Ú PAST

VAKKUNDIGE
VAKKUNDIGE
INSTALLATIE
INSTALLATIE
&
REPARATIE
& REPARATIE

GEPASSIONEERD
GEPASSIONEERD
EN VAKKUNDIG
ENPERSONEEL
VAKKUNDIG
PERSONEEL

K IN DE
J
I
V
.K

TE
EG

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

Meer info: www.wandelwol.nl

GE
BR

Meer dan 25.000 producten op voorraad
Inspirerende afbouw showroom
Ruime collectie tegels
Alles onder 1 dak, bespaar tijd en geld

APPARAAT DEFECT
EN NIET
www.lavidashop.nl
BIJ ONS GEKOCHT?
WIJ VERZORGEN OOK SNELLE
EN VAKKUNDIGE REPARATIE!

Euronics Westerman

Burg. Backxlaan 339
7711 AD Nieuwleusen
(0529) 481078

Beeld en Geluid / Koel- en Wasapparatuur
eigen technische dienst
www.euronicswesterman.nl
Backxlaan 35, 7711 AA Nieuwleusen. Telefoon 0529-481232

w w w. s l a g e r i j ko u we n . n l

STUKADOORSBEDRIJF

Voetbalbod.indd 1

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) 16
481078

w w w. s l a g e r i j ko u we n . n l

EAN code Euronics A4_2011.indd 77

02-04-14 16:47

Oosterhulst 19
7711 BD Nieuwleusen
0529 484 400
info@groen-caravans.nl
www.groen-caravans.nl
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Vanaf links: Evert Klein, Bert van Lente, Marinus Mijnheer, Siem Harreveld, Thijs Ruinemans, voorzitter Michiel Smudde, Diny en Luciën de Groot, Koos Brinkman en penningmeester Dick ten Klooster. Op de foto ontbreekt Willy Kamerman.

NIEUW WERKTENUE VOOR BUITENDIENST USV
“BEZOEKENDE CLUBS ROEMEN
ONS SPORTPARK. SPORTPARK
HULSTERLANDEN HEEFT IN DE

U

SV ontvangt van bezoekende clubs met grote regelmaat complimenten over de accommodatie.
Gewezen wordt dan onder meer naar de gladgeschoren groenstroken, de schone tegelpaden en
de keurige tribunes. Dat gaat uiteraard niet vanzelf. De buitendienst van USV is wekelijks meerdere
keren in touw met het onderhoud hiervan.

In mei werd deze vrijwilligersploeg verrast door sponsor Selecsys/Selcom met een compleet nieuw werktenue. Directeur Luciën de Groot deed samen met Diny persoonlijk de overhandiging van de kleding en had
bovendien een smakelijke lunch geregeld

•

WIJDE OMGEVING EEN ZEER
GOEDE NAAM.”
18
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Kinderen:
We hebben drie kinderen, onze dochter Noa (14), en
twee zonen, Denzel (13) en Yoran (10).

K&K

DEEL 116

VOOR EEN ANDERE KIJK OP USV-ERS
In het tweede nummer van de geheel
vernieuwde USV-er aandacht voor een van de
initiatiefnemers van ons clubblad. K&K zijn een
avondje op visite geweest bij Christian Soer.
Lees hier alles over een dubbeltje onder een
bierdopje, afdaling met de auto en nog veel
meer. Veel leesplezier.

Naam:
Christian Soer.
Bijnaam:
Een echte bijnaam heb ik niet. Vaak word ik Chris
genoemd. Mijn ouders noemen me als enige Christian.
Geboortedatum:
Ik ben geboren op 13 augustus 1976. Het was zelfs op
vrijdag de 13e.
Geboorteplaats:
Ik ben geboren en getogen in Meppel. In het ziekenhuis
van Meppel ben ik geboren en vervolgens heb ik 11 jaar
aan de Nijeveenseweg gewoond. Dat was een echte
volksbuurt. Na die 11 jaar verhuisden we naar de nieuwbouwwijk “De Oosterboer”. Hier heb ik nog een jaar of
10 samen met het gezin gewoond, voordat ik met Linda
ging samenwonen. Dat was ook weer aan de Nijeveenseweg. Samen hebben we daar 3 jaar gewoond,
voordat we verhuisden naar Havelte. We kozen voor
Havelte omdat we daar beiden familie hadden wonen.
Na 6 jaar Havelte zijn we naar onze huidige woning aan
de Zuivelstraat in Nieuwleusen verhuisd. De keuze voor
Nieuwleusen kwam enerzijds door mijn toenmalige
werk op de Hessenpoort in Zwolle en anderzijds mochten we hier bouwen in de stijl die wij voor ogen hadden.
Regels en eisen waren hier een stuk minder streng dan
in Havelte. We wonen hier nu inmiddels 10 jaar.
Partner:
Zij heet Linda van Vlimmeren, we zijn zo’n 23 jaar bij elkaar, waarvan 13 jaar getrouwd. Linda is de dochter van
Ad van Vlimmeren, die training geeft aan de MO15.
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Waar heb je haar leren kennen?
Dat was in de sportschool in Meppel. Ik was daar een
dag of 6 in de week om te trainen. Tussen mijn 15e en
21e jaar was dit echt mijn leven. Ik at 20 plakken brood
per dag, bananen, muesli etc. alles voor de sport. In
eerste instantie zag ik Linda niet staan en was ik veel
te druk met het sporten. Linda was het zusje van mijn
beste vriend. Haar vader (Ad) wist dat zij gek op mij
was. Op een verjaardag bij hen thuis deed Ad mij het
volgende voorstel; Ik moest de kamer uit gaan en dan
legde hij 10 bierdopjes op tafel, onder een ervan verstopte hij een dubbeltje. Als ik zou raden onder welke
bierdopje het dubbeltje lag zou hij een etentje voor
Linda en mij betalen. Ik pakte feilloos het goede dopje
er tussen uit…. Ik had namelijk met een kameraad afgesproken dat op het moment ik het juiste dopje aan zou
raken, hij een slok bier zou nemen. Dat was voor mij het
teken op dat dopje om te draaien.

“ALS IK ZOU RADEN ONDER
WELKE BIERDOPJE HET
DUBBELTJE LAG ZOU HIJ EEN
ETENTJE VOOR LINDA EN MIJ
BETALEN.”
Wat dacht je toen je haar voor het eerst zag?
Wat een leuke meid. Ik was toen 18 zij was 16.

Broers en/of zussen:
Ik heb een zusje, zij heet Annet en is 35 jaar. Ze woont
in Meppel.
Huisdieren:
We hebben een kat genaamd Zappo. Deze heb ik onder
protest aangenomen. Persoonlijk heb ik niets met
dieren. Je hebt er alleen maar werk mee. Maar ik zorg
er wel goed voor hoor. Zappo is een tweedehands kat
en komt uit het asiel.
Opleiding:
Nadat ik de MAVO in Meppel had afgerond ben ik naar
het Grafisch Lyceum in Zwolle gegaan. Mijn vader werkte in de drukkerijwereld en dat leek mij ook wel wat,
vandaar deze keuze. In die tijd was ik veel met sporten
bezig en deed ik school er een beetje bij. Toch haalde ik
uiteindelijk vrij makkelijk mijn diploma. Mijn opleiding
heb ik eigenlijk gehad tijdens de stages en het werk
zelf. Daar leerde ik meer van dan op school. Tijdens het
werken was ik juist heel gretig en leergierig en wilde
ik alles weten en overal bij betrokken zijn. Dat is nog
steeds het geval. Ik heb ook nog een aantal management opleidingen gevolgd.
Werk:
Op mijn 19e moest ik een half jaar stagelopen bij drukkerij EMRO in Emmen. Na mijn stage kon ik daar meteen aan de slag als ordermanager. Toen ik 20 jaar was
mocht ik komen werken bij Drukkerij Giethoorn (later
Giethoorn-Ten Brink), een veel grotere drukkerij waar
veel ruimte voor ontwikkeling was. Op mijn 24 werd ik
daar leidinggevende. In 2002 heb ik voor Giethoorn-Ten
Brinke een drukkerij opgezet in Hongarije. Ik deed dat
deels vanuit Meppel maar ik ging regelmatig naar Hongarije. Dit duurde ongeveer anderhalf jaar. Soms dacht
ik een paar dagen weg te zijn en dan bleef ik er een
maand. Dat vond Linda niet altijd even leuk. In 2005
ben ik naar drukkerij Hoekman in Genemuiden gegaan,
ik werd daar hoofd bedrijfsbureau. Zij hadden ook nog
een vestiging in Rijssen en Zwolle. Na 1,5 jaar Genemuiden ben ik naar Zwolle gegaan. Dat was op de “Hessenpoort”. 4 jaar later ging dit bedrijf failliet. Dit had met de
economische crisis te maken. 2/3e Van alle grafische
bedrijven werd getroffen door de crisis. SMG groep uit
Hasselt had uit de failliete boedel het klantenbestand
gekocht. Ik heb die directie gebeld en verteld waarom
ze mij moesten aannemen. Ik was er van overtuigd dat
ik hun omzet zou kunnen garanderen. Mijn verhaal
klonk hun goed in de oren en kort na het faillissement
van Hoekman kon ik bij SMG aan de slag. Ik had hier
de functie van projectmanager/accountmanager. Na
een jaar belde Fizz uit Meppel, zij waren een klant in de
tijd dat ik bij Hoekman werkte. Ze vroegen of ik bij hen
wilde komen werken. Daar werk ik ondertussen bijna 8
jaar. Het is een marketing communicatie bureau.

We helpen bedrijven en (semi) overheidsinstellingen
bij het uitwerken van een strategie, de positionering
en bij de activatie van doelgroepen. Een erg mooi vak
dat continu in ontwikkeling is en nieuwe kansen biedt.
Sinds januari 2016 ben ik operationeel directeur van
FIZZ en van de zusterbedrijven Ten Brink Uitgevers en
het online marketing bedrijf Digineers geworden.
Auto:
Ik rijd in een Volkswagen Passat, dit is een bedrijfsauto.
Linda rijdt in een Audi A5. Die is van onszelf. Voordat
ik de Passat via het werk had, had ik zelf een Audi A6.
Daar hebben we veel plezier maar ook heel veel onkosten mee gehad. Vanwege de hoge kosten hebben we
deze auto weggedaan.
Voetballoopbaan:
Ik was denk ik een jaar of 8 toen een leraar van de
basisschool me overhaalde om te komen voetballen bij
MSC in Meppel. Ik heb het volgehouden tot de E-tjes.
Ik was verdediger maar had er niet zoveel aardigheid
aan. In het clubblad van MSC heeft eens gestaan, dat
ik de mollen uit de grond schopte. Kun je nagaan wat
voor talent ik was. Na het voetballen ben ik op Atletiek
gegaan. Dat was meer iets voor mij. Tot mijn 16 heb
ik hierop gezeten. Zodra ik oud genoeg wat om aan
krachtsport te doen ben ik meteen lid geworden van de
sportschool.

“IN HET CLUBBLAD VAN MSC
HEEFT EENS GESTAAN, DAT
IK DE MOLLEN UIT DE GROND
SCHOPTE. KUN JE NAGAAN
WAT VOOR TALENT IK WAS.”
Kun je je nog een mooi moment herinneren?
Wat het voetballen betreft kan ik me eigenlijk alleen
nog herinneren dat ik verdediger was en dat de trainers
al hun tijd in het team en de vereniging staken.
Wat verwacht je van het eerste dit seizoen?
Ik hoop dat ze de huidige positie kunnen vasthouden
en wellicht nog een gooi kunnen doen naar de 3e
periodetitel.
Hoogtepunt:
Naast de traditionele hoogtepunten als geboorte van
de kinderen en trouwdag, vond ik ons uitstapje naar
Parijs afgelopen januari echt een hoogtepunt. In drie
dagen tijd hebben we heel veel gezien. De kinderen waren ook oprecht geïnteresseerd in alles wat we bezocht
hebben. In totaal zo’n 45 km gewandeld. Het was echt
een superweekend.
01
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Dieptepunt:
Dat is het overlijden van een kameraad van mij. Het is
inmiddels 5 jaar geleden. Het gebeurde terwijl we met
ons gezin in Italië op vakantie waren. Ik ben toen heen
en weer gevlogen om bij de begrafenis aanwezig te
kunnen zijn.

Favoriete muziek?
Dat hangt van mijn stemming af. Dit varieert van AC/
DC via top 40 naar Hollandse hits. Het kan dus alle kanten opgaan met de muziek. Ik vind Marcel van Di-Rect
en Waylon echt zangers die zingen vanuit hun hart. Zij
maken goeie muziek.

bent om te doen wat je wilt. Dan ontstaat nog meer
ruimte om allerlei mooie en zinvolle dingen te doen. Ik
zou overigens absoluut niet niks gaan doen.

Bewondering voor:
Ik heb bewondering voor Linda als moeder, echtgenote
en hoe zij zich onlangs 4 jaar lang heeft ingezet, naast
een baan, gezin en sport, om haar HBO diploma te
halen. Daarnaast heb ik bewondering voor alle vrijwilligers bij USV, in welke rol dan ook. Erg mooi om deel van
deze groep uit te mogen maken.

Favoriete t.v. programma:
Ik kijk nooit TV, dat is al wel een jaar geleden. Een
maand of vier geleden zijn we van provider gewisseld.
Vorige week wilde Linda iets op tv zien en toen moest
de boel nog geïnstalleerd worden..

Wat is je grootste blunder?
Ik heb een keer de verkeerde persoon gecondoleerd
met het overlijden van zijn vader. Zijn vader lag ook op
sterven maar die leefde op dat moment nog. Dat had
ik dus echt verkeerd begrepen. Erg slordig. En in 1995
was ik met twee vrienden in Amerika. Op een gegeven
moment reed ik en we gingen van de berg af op een
onverharde weg. In een bocht begon de auto te slippen
en gingen we over de kop. De vrouw van de leadzanger
van Lynyrd Skynyrd, was toevallig ter plekke en heeft
alles voor ons geregeld. Uiteindelijk heeft de schadeafwikkeling ons nog lang achtervolgd omdat we op een
onverharde weg reden. In de kleine lettertjes van de
huurovereenkomst stond dat dat niet mocht.

“USV STAAT MET STIP OP
1. DAARNAAST HEB IK WEL
SYMPATHIE VOOR PEC
ZWOLLE.”

Mooiste tenue:
Dat zijn de blauwwitte tenues van PEC Zwolle en USV.
Lelijkste tenue:
Geel zwarte outfits, bijvoorbeeld die van NAC.
Favoriete andere sport:
Dat is hardlopen. Elke zondag probeer ik zo’n 10 tot 12
km te lopen. Ik heb de marathon van Rotterdam gelopen en ook verschillende halve marathons.
Favoriete club:
USV staat met stip op 1. Daarnaast heb ik wel sympathie voor PEC Zwolle.
Beste eigenschap:
Ik denk dat loyaliteit en hulpvaardigheid eigenschappen zijn die goed bij me passen.
Slechtste eigenschap:
Ik moet thuis nogal eens opdrachten krijgen als er wat
in de huishouding moet gebeuren. Daar kan ik best
laks in zijn. Verder ben ik soms eigenwijs.
Waar kunnen we je voor wakker maken?
Als iemand die dicht bij me staat me echt nodig heeft
mag hij of zij me altijd wakker maken voor hulp.
Tijdschriften/kranten?
Ik lees geen papieren kranten, alles lees ik online op
websites, apps en via social media. Wel af en toe wat
vakbladen.
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Favoriete internetsite:
Google.nl. Daar begint bijna alles van alle online activiteiten.
Favoriete vakantieland:
Buiten Europa is dat Australië, daar zijn we met ons
vijven geweest. Met name omdat Linda er opgegroeid
is maar ook omdat het echt een heel mooi land is. Zo’n
reis doe je een keer in je leven. Al is het alleen al om de
kosten. Binnen Europa is Italië favoriet en dan vooral
om het klimaat en de mooie steden, de meren en het
landschap.
Lievelingsgerecht:
Dat varrieert van een lekkere pasta tot een luxe gerecht
bij een goed restaurant. Als ik een biertje heb gehad
en ik kom langs een eettent, dan vind ik een broodje
kipfilet met knoflooksaus wel erg lekker.

Wie zou je graag eens willen ontmoeten?
Dat zou ik zo niet kunnen bedenken.

Stel dat je voor 1 dag de baas in Nederland bent, wat
zou je dan doen?
Ik zou er alles aan doem om onlogische en inefficiënte
werkwijzes bij de overheid- en semioverheidsbedrijven
te veranderen. Het is met grote regelmaat zichtbaar dat
medewerkers werkzaamheden verrichten die echt

niet meer bij deze tijd passen of die volkomen onlogisch zijn. Daarnaast lopen burgers op het gebied van
overheidsdiensten nog veel te vaak vast terwijl dat
niet meer nodig moet zijn. Het lijkt mij mooi om op dit
gebied Nederland te verbeteren.
Waar geef je het meeste geld aan uit?
Naast de vaste lasten geef ik het meeste geld uit aan
uit eten gaan en leuke dingen doen.
Hoe zie je de toekomst van USV?
Met name door de vele vrijwilligers en het groeiende
ledenaantal zie ik de toekomst rooskleurig tegemoet.
Op termijn verwacht ik wel een samenwerking met
sv.Nieuwleusen. Dat kan op verschillende vlakken.
Je bent wisselend leider geweest bij de meiden en
jongens, wat is het grote verschil?
Ik vind de wil om te winnen bij de jongens sterker dan
bij de meiden. Meiden gaan doorgaans meer voor de
gezellige manier van voetbal.
Wat wil je verder nog kwijt?
Misschien leuk om te vertellen dat we als sponsorcommissie al over het 90-jarig bestaan van USV heen
kijken. We zijn al aan het nadenken over het 100 jarig
bestaan. Er zijn er ideeën op verschillende fronten, al is
dat nog prematuur

•

Favoriete drank:
Hagel & donder, een huisgemaakt drankje bij “De
Viersprong”. Al drink ik het alleen bij een bezoek aan De
Viersprong.
Hobby’s:
Hardlopen, werk voor de sponsorcommissie van USV
vind ik erg leuk en ook uit eten gaan doe ik graag.
Hoe ben je in de sponsorcommissie terecht gekomen?
Dat is bij “de borrelclub” ontstaan. Dick ten Klooster,
die ook in de sponsorrcommissie zit, heeft me overgehaald.
Mooiste vrouw behalve dan natuurlijk je eigen vrouw:
Jennifer Aniston van de serie Friends vond ik vroeger
een mooie vrouw. Al een tijdje niet meer gezien dus
geen idee of ik mijn mening ondertussen bij moet
stellen.
Wie nodig je niet uit op je verjaardag?
Dat is eigenlijk iedereen. Ik ben altijd op vakantie en
vier mijn verjaardag nooit. Behalve met mijn gezin
uiteraard. We maken er altijd een mooie dag van.
Wens of droom:
Ik zou wel financieel onafhankelijk willen zijn. Niet zo
zeer om de hoeveelheid geld, maar omdat je dan vrij
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NIEUWE ACTIE PLUS BAKKER

NIEUWLEUSEN
Tabak
Lotto
Oosterveen’s
Oliehandel
Staatsloterij
Burg. Backxlaan 204
Boeken
7711 AL NIEUWLEUSEN
Dagbladen

Tijdschriften
Wenskaarten
T 0529
48 15 54
Kantoorarikelen
E info@oosterveensoliehandel.nl
Pasfoto’s

Een leuke drinkbeker met je eigen foto en het logo van USV? Een
poster van jezelf boven je bed naast die van Messi en Ronaldo? Dat
kan binnenkort allemaal! USV hoofdsponsor Plus Bakker start na de
vakantie met een nieuwe spaaractie, waarbij je voor jezelf én USV
spaart.

www.oosterveensoliehandel.nl

D

Grote Markt 2, 7711 CZ Nieuwleusen
0529 - 48 44 26 - nieuwleusen@readshop.nl
Volg ons ook op Facebook

J.C. van Andelweg 2
7951 DT Staphorst
J.C. van Andelweg 2
7951 DT Staphorst
Telefoon AANNEMERSBEDRIJF
(0522) 291 950
Web www.fysioterharmsel.nl
Telefoon (0522) 291 950
E-mail info@fysioterharmsel.nl
Web www.fysioterharmsel.nl
Den Hulst 70
Ook voor uw
7711 GR Nieuwleusen
E-mail info@fysioterharmsel.nl
Ook voor uw
ZONNEPANELEN
AANNEMERSBEDRIJF
Tel. (0529) 48 12 98
Mob. 06 27 134 184

- het nieuwe bouwen -

ZONNEPANELEN

Gezond blijven
| TEL.0529 48 1298 | WWW.AANNEMERSBEDRIJFTEMPELMAN.NL
Gezond worden,
24
info@aannemersbedrijftempelman.nl
Gezond blijven

e actie loopt via ClubFund.nl. Zij zorgen ervoor
dat er echte fanartikelen verkrijgbaar zijn van
USV. Producten die je wilt hebben, zeker als je
daarmee ook nog eens USV steunt. een mok,
poster, broodtrommel, placemat enzovoort.

ClubFund zorgt voor het commercieel uitgekiende plan
en een zeer kwalitatieve uitvoering die lokale sportfans
dolenthousiast maakt. Iedere tak van sport, met één of
meerdere verenigingen uit dorp of wijk... met ClubFund
kan het allemaal.

Wat is ClubFund?

Spaar voor fanartikelen met je eigen spelersfoto!

ClubFund is de nieuwe manier van sparen voor, met en
van sportverenigingen bij de lokale supermarkt. Een
krachtig promotiemiddel met een prachtig transparant
verdienmodel voor zowel de club als de supermarkt.

Messi, Robben, Ronaldo... alleen de allergrootsten hebben het: een fanshop met fanartikelen met hun eigen
spelersfoto. Maar met ClubFund hebben alle spelers
van alle deelnemende verenigingen het. Lever van ieder
lid een correcte foto aan en ClubFund doet de rest.

Clublogo’s en spelersfoto’s worden échte fanartikelen
van de club: een mok, poster, broodtrommel, placemat
en nog veel meer. Iedere speler, ouder, opa of oma wil
die hebben natuurlijk. Zeker als je ze gratis krijgt door
ervoor te sparen bij je lokale supermarkt. En dat je hiermee ook nog eens de clubkas flink ondersteunt maakt
het natuurlijk helemaal af.

TEMPELMAN

TEMPELMAN
Gezond worden,

SEN

SPAREN VOOR JEZELF EN USV MET CLUBFUND

eren
parkeren
Gratisispark
Gratis parkerenGrat
deur
dedeur
voorde
direct
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direct voor de deur
direc
*vraag naar de voorwaarden
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Om de fanartikelen gratis te verkrijgen kan ervoor gespaard worden bij de supermarkt. Bij besteding van een
bepaald bedrag ontvangt men een zegel met code die
in de fanshop verzilverd kunnen worden. Per besteld
artikel gaat een bedrag direct in de clubkas.
Alle deelnemende leden krijgen hun eigen, unieke
fanshop. Met naam, spelersfoto en met jullie clublogo!
Wauw. Ouders, opa’s en oma’s, familie en vrienden kunnen in de fanshop fanartikelen bestellen van hun eigen
(klein)kind en het met de gespaarde zegels afrekenen.
USV doet graag aan mee aan deze actie. Blijf onze website volgen. Daar lees je straks alle details. Bijvoorbeeld
wanneer je op de foto moet zodat jouw persoonlijke
producten gemaakt kunnen worden

•

*vraagnaar
naarde
devoorwaarden
voorwaarden
*vraag
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…“Het is heel fijn om goede mensen om je
heen te hebben want je doet het samen.
Wij vinden het dan ook belangrijk om een
goede teamgeest te hebben en nieuwe
mensen worden geselecteerd op karakter
en vaardigheid. Niet alleen moeten ze goed
in hun werk zijn. Ze moeten ook in het team
passen…”
- Fleur Kisjes
De Koperen Hoogte

SPONSOREN VAN USV
IN DE SPOTLIGHTS
Reporter Werner van der Veen trok er ook afgelopen maanden
verschillende keren op uit voor een interview met sponsoren van USV.
Het leverde mooie verhalen op met soms verrassende achtergronden
en weetjes.

…“Ik draag mijn eigen ervaringen mee als
bagage wanneer ik voor een opdrachtgever
op zoek ben naar mensen. Maar ook wanneer ik mij inzet om voor een werkzoekende
een passende baan te vinden. Ieder mens
is anders. Daarom kijk ik ze graag eerst in
de ogen. Ik wil hun motivatie voelen als het
ware...”
- Rietje Gerrits
Uitzendbureau Gerrits

…“Aansluiten bij een grote landelijke keten en
daardoor de vrijheid van zelfstandig ondernemen verliezen? Daar prakkiseren we niet over.
De ontwikkeling van eigen drankjes stoppen?
Contacten met leveranciers, vertegenwoordigers, wijnhuizen en distilleerderijen
verminderen? Echt niet.”…
- Roelien Werink-Leunge en Berni Werink
Slijterij d’Ommerdiek

…“Er zijn nu zoveel studenten en scholieren die de school verlaten terwijl eigenlijk al bekend is dat naar hun specialisme op korte termijn geen vraag meer is. Reden waarom ik
mij inzet voor de Techniekweek in Nieuwleusen. Kinderen bekend maken met wat er met
techniek zoals elektronica allemaal mogelijk is…”
Alle interviews van Werner van der Veen staan op onze website www.unionsv.nl.

- Luciën de Groot
Ravelin Holding bv
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Klik op sponsoren/ sponsor in de spotlight

•.
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DE BOWLINGBOERDERIJ
Ervaar en geniet van de Twentse
gastvrijheid aan onze Twentse toafel.
0548 613 726
Koersendijk 5-7 | 7443 PP Nijverdal
info@debowlingboerderij.nl

Ambachtelijke pannenkoeken
en smaakvolle burgers
0548 623 333
Koersendijk 5-7 | 7443 PP Nijverdal
info@hooischuurnijverdal.nl

Verkoop
p

Voor een
doelbewuste
aanpak

Spans verkoopmakelaar
• Doordachte verkoopstrategie

• Geen gezeur over verboren gebreken

Wilt u uw
woning
verkopen?

een eerste stap. Steeds meer verkopers

• Realiseert een hogere koopsom

en strategische aanpak werkt.

• Enthousiast en gedreven team
• Eigen online woningdossier

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

Een goede en deskundige aanpak is
zetten die eerste stap bij Spans

• Verkoopt sneller

Laarman Koeriers
en Sneltransport
Hessenweg 105
7722 SX Oudleusen
Telefoon 0529 471506

• Plaatsing op funda

• Inventief en innovatief
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Makelaardij. Onze vastberaden

Kijk op onze site voor meer informatie
of neem telefonisch contact op:

088 30 30 900

www.spansmakelaardij.nl
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JUNI TOERNOOIMAAND
Uw Mercedes Benz specialist
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Verkoop jong gebruikte Mercedes Benz personen auto’s

Uitgebreide garantiemogelijkheden

Verkoop bedrijfsauto’s

24-Uurs service en pechhulp

Showroom en eigen moderne werkplaats

Financial lease zonder aanbetaling

Onderhoud bedrijfsauto’s, bedrijfsautoverhuur met laadklep

Schadeherstel in samenwerking met uw verzekering

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

OP SPORTPARK HULSTERLANDEN
De grote Combibeker staat weer voor een jaar in de prijzenkast van ’t
Vazel. Een vertrouwde omgeving voor deze bokaal. De vriendengroep
won het toernooi meerdere keren. Maar de laatste keer was toch
alweer 5 jaar geleden. Daarom werd na afloop gesproken over een
verrassende comeback.

D

e 34e editie van het populaire Combitoernooi
werd gehouden onder perfecte omstandigheden. De glimmende parel onder de toernooien, ooit opgestart door USV in samenwerking
met een aantal plaatselijke aannemers, was met 36
teams weer maximaal bezet. ’t Vazel had uiteindelijk
de langste adem. Het team van Nieuwleusen United
werd tweede en mocht de Zilveren Troffel in ontvangst
nemen. Die was in het bezit van ’t Witte Peerd. Dit team
moest nu genoegen nemen met de Bronzen Voegspijker. Nummer 4 ‘Culinaire dinsdag/woensdag’ greep
net naast de prijzen. Ook de Dalfser Welzijnsorganisatie ‘Saam’ behoorde tot de winnaars. Elk jaar gaat
een gedeelte van de opbrengst van het toernooi naar
een vooraf genomineerd goed doel. ‘Saam’ kreeg een
cheque van € 750,-. Op sportpark Hulsterlanden was
er de hele dag vermaak voor jong en oud. De kleinsten
konden zich uitleven in Winkies Kinderpaleis met een
springkussen, XXL bellenblazen, schmink en suikerspinnen. Verder kon de traptechniek worden getest tijdens het latje schieten. En er was volop muziek. Tijdens
het toernooi verzorgd door Power Force show events
uit Zwolle. Waarna het terras verder werd opgewarmd
door DJ Remco Klein met een uurtje ouderwetse
piratenmuziek. Daarna was het podium voor de Zwarte
André Hazes. De entertainer zorgde met zijn reggaeachtige Hazes sound voor nog eens extra sfeer.

regio. In de middaguren werd deze mooie voetbaldag
afgesloten met een Rommeltoernooi voor de oudere
jeugd van USV. De vrijdagavond voor Combi is vaste
prik gereserveerd voor het Rabobank Hessenpoort Bedrijventoernooi. Alweer het tweede lustrum. Logistieke
reus DHL Express werd winnaar door de strafschoppen
beter te nemen dan Tweewielerspecialist Kruitbosch.
Wehkamp eindigde op plaats 3. Net voor nummer 4
Ikea.
De serie toernooien op sportpark Hulsterlanden werdvervolgd met de 14e editie van het Accountancytoernooi. Teams van bedrijven uit de financiële dienstverlening streden weer om de hoogste eer. De financials
van EY pakten de hoofdprijs. Nieuwkomer LENS werd
tweede. En dan natuurlijk nog het PLUS Bakker volleybaltoernooi. Voor de organisatie van dit toernooi stelde
USV net als vorig jaar alle faciliteiten op het sportpark
beschikbaar aan de jubilerende volleybalvereniging
Flash

•

DHL winnaar Hessenpoort
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De Groot
Burg. Backxlaan 307
Nieuwleusen

De toernooimaand was een week eerder van start
gegaan met het EDU Sport 4 tegen 4 toernooi. Met in
totaal 29 teams, afgevaardigd door 13 clubs uit de hele
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De geluidsinstallatie op sportpark De Kampen is perfect afgestemd. Geen kraakje. De man in het radiohokje
op de tribune heeft hoorbaar plezier in zijn werk. Zijn
timing benadert de perfectie. Alleen die irritante goaltunes. Alsjeblieft, begin er niet aan. Tenzij je ook iets
laat horen als de tegenpartij scoort. Desnoods een
treurmuziekje. Wel weer mooi: nog sneller dan in Nou
Camp en Bernabeu wordt na het laatste fluitsignaal het
clublied ingezet. Die Kay Huzen wordt er ook niet sneller op. Een groepje Schoonebekers bespreekt onder de

HET COLLEGE VAN
BLAUW & WIT
DOOR BEN SCHUURMAN & JAN HAMERS

USV 1 is voor het 2e seizoen op rij ingedeeld in district Noord en
zet dit seizoen dan ook regelmatig koers in deze richting. Opnieuw
veel ontmoetingen met nieuwe tegenstanders. Andere gezichten
en onbekende accommodaties. Maar ook gewoon naar Dalfsen en
Ommen. Het College van B&W op ontdekkingstocht.

G

roeten uit... Schoonebeek
Gek. In het dorp van de jaknikkers werd vooral
nee geschud. Nee, het kritische thuispubliek
had er ondanks de winst veel meer van verwacht. De USV-aanhang schudde volop mee. Want nee,
zij werden zeker niet verwend vandaag. En het weer?
Nee, ook niks. Miezerig, druilerig.
Slimme verkooptechniek. Eerst de programma’s aan
de man brengen (€ 1,- per stuk) om de bezoekers pas
een paar meter verderop de kassa te laten passeren
(€ 3,- USV thuis blijft een koopje). Nog slimmer was
geweest de kassa tijdig te bemannen. Zo hadden de
met de bus meegereisde supporters een meevaller.
Het schuine dak van de kantine loopt ver door en is
meteen een overkapping waaronder in de rust koffie
wordt geschonken. En helemaal volgens de regels bier
uit plastic wordt gedronken. In de kantine krijg je een
echt glas. Keurig getapt, prima op temperatuur. Voor de
Heineken versnapering leg je € 1,70 op de bar. Laten we
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de catering gelijk maar even afwerken. Daar is de bal.
Ze worden geleverd door slager Roelof Visser en die
bezuinigt niet op het formaat. Het korstje is misschien
iets aan de taaie kant. Maar dat was niet de reden dat
er langer dan anders werd nagepraat over het culinaire
ritueel. Voor het scheutje mosterd om de bal op smaak
te brengen werd € 0,50 extra gerekend. Buitenproportioneel aldus het juryrapport.

“VOOR EEN SCHEUTJE
MOSTERD OM DE BAL OP
SMAAK TE BRENGEN WERD
€ 0,50 EXTRA GEREKEND.
BUITENPROPORTIONEEL
ALDUS HET JURYRAPPORT.”
overkapping de eerste helft. Toch even mee bemoeien:
hoezo niet sneller, dat zou ook heel gek zijn, want hij is
nooit snel geweest. Maaruh… hoezo kennen jullie Kay
dan?. Een look-a-like van onze eigen Roelof Wanders
(de bekende ex-slager van hoofdsponsor PLUS Bakker,
65x USV 1 en 0 goals, schoonzoon van Jan, die weer
een broer is van Kay’s vader Wessel) bleek de broer
van Roelof. Of broertje, want hij is een kop kleiner. Aha,
vandaar. Broertje Wanders doet allerlei dingen bij SVV
’04 maar wil wat afbouwen. Dat doen er kennelijk meer.
Want de vrijwilligerskwestie speelt ook in Schoonebeek. Moeite bijvoorbeeld om mensen te vinden die
bardienst willen draaien. Terwijl ze doordeweeks alleen
maar op dinsdag en vrijdag open zijn. Met nogal wat
studenten in de ploeg hebben ze een hard hoofd in de
inhaalwedstrijden die straks ongetwijfeld doordeweeks
worden vastgesteld. SVV ’04 loopt 3 wedstrijden achter
bij USV. En dat zijn niet allemaal thuiswedstijden. Toch
nog even terug naar de catering. Want het was vlees
noch vis bij USV. Anders gezegd: halfslachtig. Want
vielen we nou aan of waren we aan het verdedigen?
En het middenveld dan? Dat was vandaag het jachtterrein van die nummer 6 van de thuisploeg, de beste
man van het veld. Vind je het gek, hij is marinier, wist
een plaatselijke supporter. Tot zover Schoonebeek,
waar het voor USV nou niet echt, wat zullen we zeggen,
geolied liep.
Groeten uit... Ter Apel
Met gevoelstemperaturen van onder de min 10 had je
de zondag op verschillende manieren kunnen besteden. Gezellig afgestemd op de winterse omstandigheden. Zo had je een lekker pannetje snert op het gas
kunnen laten pruttelen. Je had op zolder Noren uit het
vet kunnen halen. Of een gezonde wandeling af kunnen
sluiten met een verkwikkend glaasje glühwein.

En tja, je kon ook naar Ter Apel. Of all places. Want
daar moest USV voetballen. Scheve stand of niet op
de ranglijst. Geen sprake van een algehele afgelasting.
Heb je kunstgras? Dan moet je spelen. Een uur ben je
wel kwijt, wisten de routekenners. Klopt. Op de lange
rondweg bij Emmen krijg je de gang er niet in. Langs de
dierentuin die tegenwoordig Wildlife heet. Langs stadion Meerdijk, thuisbasis van het dit seizoen zo goed
presterende Emmen. Waarna het landschap op slag
verandert in een onafzienbare bevroren prairie. Daar
waar de windmolens draaien is het Duitsland. Kijk, hier
wordt de Banger- race gehouden. Half Nieuwleusen
rukt massaal uit naar het mekka van deze full contact
vorm van autosport, maar dat kan toch niet liggen
aan de sfeervolle entourage. Het is niemandsland. De
kantine van Ter Apel biedt geen enkel zicht op het veld.
Niet groot, beetje donker, niet ongezellig. Vanwege het
feestweekend is er in het hoekje een plaats voor de DJ

ingeruimd. Ajax is te zien op een groot scherm. Volgens
ontwerp van de plaatselijke Jan des Bouvrie kunnen
de kratten bier (Amstel en Heineken) worden ingebouwd in de tafels. Net als in Sleen. Een los flesje kost
€ 1,80. En ze schenken gewoon Beerenburg uit de fles.
Dankzij de aanwezigheid van deze hartversterkende
kruidendrank, werd de wat tegenvallende kwaliteit van
de gebruikelijke ‘bal’ met de mantel der liefde bedekt.
Misschien moet de kok nog even oefenen. Naar buiten.
In de eerste helft was er nog weinig te merken van de
aanwezigheid van de veelbesproken Russische beer.
In het zonnetje was het best goed vol te houden. Al

“EEN RAADSELTJE IN DE RUST:
WAT IS DE OVEREENKOMST
TUSSEN AJAX, FEYENOORD EN
USV?”
heel snel werd duidelijk dat USV hier geen potten ging
breken. USV en competitie op kunstgras? Pfff. Ooit
wonnen we een keer in Nieuw Heeten. En in Raalte.
Maar verder? Een raadseltje in de rust: wat is de overeenkomst tussen Ajax, Feyenoord en USV? Ze bakken
er alle drie vandaag helemaal niks van. Nou ja, sta je
toch in een leuk rijtje. Hé daar is Harris Huizingh. Man
van Ter Apel en ooit noordelijk voetbalfenomeen. Een
van de oudste spelers die ooit uitkwam in de Champions League. Toen voor Heerenveen. Hoewel Ter Apel
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vandaag geen kind had aan USV, staat het voetbal in
de grensstreek op een steeds lager pitje. Het geld is
op volgens plaatselijke insiders. Wie een beetje talent
heeft zoekt zijn geluk over de grens waar in de Duitse
liga’s nog wel een zakcent te verdienen is. Na rust
begint de Russische beer wel degelijk te grommen. Het
wordt kouder en kouder. En van het spel van USV werd
helemaal niemand warm. Sander gooide met zijn 2-1
nog wel een blokje hout op het vuur, maar het brandde
nog geen 5 minuten. Toen was het alweer gedoofd.
Precies in het laatste fluitsignaal klapten de autoportieren dicht. Naar huis. In de ijzige wind in het bushokje
stond een man heel eenzaam te zijn. Wachten op de
bus. Waarschijnlijk stond zijn wieg heel ver van hier. En
wij vonden al dat we een eind uit de buurt waren. Ter
Apel, je moet er een keer geweest zijn. Maar waarom
uitgerekend vandaag? Een paar kilometer verder langs
het kanaal ligt Musselkanaal. Daar moesten ze vandaag
ook op kunstgras spelen, maar zetten tegen het middaguur gewoon een streep door het duel. Niemand die
het begreep. Maar misschien denken ze daar wel dat
voetbal ook een beetje leuk moet zijn voor het publiek.
Groeten uit... Dalfsen
Ex-voorzitter en erelid van USV Peter Meijerink zag de
bui al hangen. Tijdens zijn zondagmorgenritje op de
racefiets kwam hij langs sportpark Gerner. En wat hij
daar zag stemde hem niet vrolijk. Serene rust op het
hoofdveld, geen enkel vlagvertoon. Het hoofdveld was
afgekeurd. Te nat. Helaas. USV had de koploper viel
liever op gewoon gras bestreden dan op de onwennige
kunstsprieten. De ervaren ‘veldspecialisten’ van USV
konden het ’s middags bij aankomst in Dalfsen niet

geloven. Nauwelijks geregend, de lente in de lucht en
vandaag wordt er zelfs op de doorgaans onbegaanbare
steppes van Veenoord, Weerdinge en Dalen gevoetbald. Maak er dan maar een parkeerplaats van want
als je er vandaag niet op kunt voetballen, wanneer dan
wel?!, luidde het nogal ingrijpende advies. Genoeg over
het (kunst)gras-chagrijn. Want daarmee doen we alle
sfeermakers van vandaag tekort. Dalfsen had alles uit
de kast gehaald om het burentreffen van extra glans te
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voorzien. Van een kleurige ballonnenboog bij de ingang
tot een voorwedstrijd tussen de JO-11 teams van beide
clubs. Terwijl de De Vechtboerties er lustig op los tetterden was het in de bestuurskamer een komen en
gaan van plaatselijke prominenten. Dit keer geen proeverij van gehaktballen, maar snert. Met roggenbrood en
spek. Voortreffelijke snert. Zelfs aan de niet-liefhebbers
van de deze kost was gedacht in de vorm van een pannetje kippensoep. Tussendoor sneden beide voorzitters
Dirk Mosterman (interim) en Michiel Smudde de taart
uit Nieuwleusen aan. Bakker Timmer had een zeer fraai
exemplaar gebakken met een speciale Derby-print.
Creatief ontwerp van Jordysign.
Met de verkiezingen in zicht was ook vrijwel de hele

“MAAK ER DAN MAAR EEN
PARKEERPLAATS VAN WANT
ALS JE ER VANDAAG NIET OP
KUNT VOETBALLEN, WANNEER
DAN WEL?!”
partijtop van Gemeentebelangen aanwezig. Wethouder
André Schuurman speelt binnenkort een gastrol bij
een benefietoptreden van gezelschap Oese Volluk. En
verzekerde dat hij zijn stinkende best gaat doen om
ook van zijn komende termijn als wethouder een echt
blijspel te maken. Uiteraard was ook Bart Nijstad van de
partij. Getroffen door de gemoedelijke onderlinge sfeer
had onze vaste Stentor verslaggever vooraf al genoeg
inspiratie voor zijn verhaal. Na afloop ging het feestje
in Dalfsen nog even door. Al was dat bijna verstoord
door USV. Want Dalfsen kreeg de 0-0 beginstand maar
niet van het scorebord. En met dat scenario had het
actieve sfeerteam van de Vrienden van Dalfsen nooit
serieus rekening gehouden. Maar je staat niet voor
niets bovenaan. Dus ging het met het eindsignaal in
zicht alsnog fout voor USV. En dat was vooral jammer
voor keeper Martijn Scheper (koosnaam ‘Bokito’) die
een ware heldenrol vervulde. Terwijl de onvermoeibare
mister Dalfsen Jos Ramaker de enveloppe-verloting in
gang zette, schraapte feestzanger Ray Delando alvast
zijn keel. De andere kelen in de kantine waren vooral
dorstig en druk met bier drinken. Net als op het veld
hield USV ook hier lang stand. Het was voorlopig het
laatste onderlinge feestje. Dalfsen speelt komend seizoen in de 2e klasse. Dat gaat echt niet meer mis. Weet
ook succestrainer Jacob Grooten, die natuurlijk nog
een slag om de arm hield. Maar wel meldde hij dat hij
vandaag 5 uitstekende krachten op de bank had zitten.
En dan had hij er vanmorgen ook nog 2 meegestuurd
met Andries Lindeboom, de trainer van Dalfsen 2. Daar
kun je ook in de 2e klasse goed mee voor de dag komen. USV feliciteert sv Dalfsen alvast met de titel. Dat
gaat toch niet meer mis? Het was een mooie middag
in Dalfsen. Zowel binnen als buiten de lijnen. Amateurvoetbal zoals het ooit bedoeld was.

Groeten uit... Ommen
Het was zover. Ons jaarlijkse uitstapje naar Ommen.
“Waarom gaan jullie überhaupt”, werd mij gevraagd.
“Het wordt toch 1-1”, aldus de wijsneus. Maar, het gaat
om voetbal. En bij voetbal weet je het maar nooit. En,
het was gevoelsmatig zo’n 15 graden warmer dan vorige
week, dus waarom niet naar het mooie Ommen. Nu
is “het mooie Ommen” in dit geval niet echt de juiste
benaming. Daar waar het in het centrum van Ommen
Puik vertoeven is, valt dit op het plaatselijke sportpark
vaak wat tegen. Het gehele complex ziet er fraai uit,
maar ligt erg afgelegen. En zeker de thuishaven van
OVC ‘21 ligt aan de buitenkant en is een gemakkelijke
prooi voor de toch nog koude wind. Nou, dan moest de
warmte maar uit de wedstrijd komen! Maar ook dat viel
tegen. Vooraf had onze welbekende reporter Bart van
de Stentor, een poging gedaan om op de website van
zijn krant het vuurtje alvast op te stoken. Dat werd niet
echt met gejuich ontvangen in Ommen. Maar de verslaggever streek met zijn artikel op maandagmorgen de
plooien vast wel waar wat glad. OVC ‘21 moest begin dit
seizoen afscheid nemen van enkele zeer gewaardeerde
krachten en werd vervolgens ook nog eens geteisterd
door veel blessures. Volgens eigen zeggen stond die
teller alleen gisteren al op 8. Nou kregen wij wel het
gevoel dat daar licht gesjoemeld werd met de cijfers.
USV miste twee spelers. Niek en Niek. De laatste Niek
zat wel op de reservebank. Helaas voor USV moest
Frank Kuiper na amper 10 minuten spelen met een
flinke blessure het strijdtoneel verlaten. De 22 acteurs
probeerden er een mooi potje van te maken, maar
slaagden daar niet in. OVC ‘21 speelde met heel veel
spelers achter de bal en iedere aanval begon met een
ferme uithaal richting de rechtsbuiten. USV probeerde
wat meer te voetballen, maar wist de spitsen niet echt
in stelling te brengen. Om tot scoren te komen hadden
beide teams een dikke teen van een tegenstander
nodig. Bij beide, overigens fraaie, doelpunten werd de
bal net voldoende van richting veranderd. In de tweede
helft kwam het derbygevoel wat beter tot zijn recht.
Hard werken, duels soms op het randje, soms eroverheen, soms slecht theater, maar wel spannend. De

“IN DE TWEEDE HELFT KWAM
HET DERBYGEVOEL WAT
BETER TOT ZIJN RECHT. HARD
WERKEN, DUELS SOMS OP HET
RANDJE, SOMS EROVERHEEN.”
scheidsrechter kreeg het zwaarder en zat er soms behoorlijk naast. Maar ook dat hoort bij derby’s. Ondanks
het veldoverwicht van USV in de tweede helft bleef het
1-1. Had die wijsneus dus toch gelijk. Na afloop was in
de kantine zoals beloofd een heuse persconferentie. De
vierde presentator in rij deed dat naar behoren. Beide

trainers en aanvoerders lieten hun licht over de wedstrijd schijnen. De uitsmijter was voor de scheidend
trainer van USV. Op de vraag of wij elkaar volgend jaar
weer tegen komen antwoorde hij gevat: “Ik denk het
wel. Volgend jaar ben ik de trainer van Wacker en die
spelen 4e klasse.. “ Het is nog te vroeg om over degradatie te spreken. USV heeft een behoorlijk gat geslagen
met de achtervolgers. Maar die hebben nog wat wedstrijden te goed. En ook OVC ‘21 hoeft zeker niet direct
te degraderen. Wellicht dat zij de dans om de promotie/
degradatie wedstrijden ook nog weten te ontspringen.

Groeten uit... Veenoord
Volgend jaar weer 4e klasse? Is beter voor jullie of niet?
De niet door enige kennis van de stand op de ranglijst
gehinderde Twedo supporter, vroeg het zonder vervelende bijbedoeling. Maar misschien nog wel erger: het
was meer uit een soort van medeleven met de gasten
uit Nieuwleusen. De man keek op van het antwoord
dat we toch echt van plan zijn hier volgend seizoen
gewoon weer op bezoek te komen. Het begon allemaal
zo gek nog niet. Maar het laatste uur deed zeer aan
de ogen. Wat gebeurt er toch met USV op bezoek bij
andere clubs? Veenoord is goed te doen. Half uur in
de auto. Maar de spelers leken collectief bevangen
door een soort van jetlag. Geen pit. Geen gevoel. Geen
vertrouwen. Geen, nou ja ga zo maar door. USV had nog
tot donker door kunnen voetballen. Een doelpoging zat
er niet in. Laat staan een doelpunt. Was het reisje naar
Veenoord dan helemaal voor niks? Zeker niet. De hele
entourage is namelijk opmerkelijk. Zodra het gaat vriezen staat het dorp op scherp. En moet alles wijken om
de eerste schaatsmarathon van het seizoen te kunnen
organiseren op de brede baan rondom het veld. Eind februari sloeg de koorts weer toe. Maar de concurrentie
is intussen hevig. Van Noordlaren. En natuurlijk vooral
Haaksbergen, dat ook dit keer het beste ijs had. Zodra
de schaatsen weer in het vet zitten, komen de liefhebbers van speedway aan hun trekken. De strijd om de
Gouden Helm is prestigieus en trekt duizenden motorliefhebbers naar het sportpark. De donkere sintelbaan
met de hoge wit/groezelige boarding bepaalt volledig
het beeld van het sportpark. Schaatsen en speedway,
het gaat allemaal in rondjes. Bij een slimmerik moet
toen een lampje zijn gaan branden. Misschien kunnen
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we in het midden wel een voetbalveld aanleggen. Goed
plan. Aan de lange zijde aan de overkant ontbreekt de
omheining. Over de zijlijn is nog een uitloopstrook van
gras, dan de meters brede zwarte sintelbaan en uiteindelijk de boarding. Het geeft voor voetbalkijkers een
vreemd gevoel van ruimte. Het oogt allesbehalve knus.
De mensen bij Twedo zouden dat zelf ook graag anders
zien. Maar zover is het nog niet. Achter de boarding
aan de overkant bieden houten banken plaats aan vele,
vele honderden toeschouwers. De zitplaatsen zijn oud,
aangevreten door de tijd. Stukken dakleer en puin liggen in het gras dat er vrij spel heeft. De maandagmorgen ploeg van Twedo komt zo te zien niet al te vaak aan
die kant. Of misschien is dat wel het pakkie an van de

ijsvereniging. Of de speedwayclub. Een plukje USV fans
geniet er van de zon. Want uitgerekend in dit ijsmekka
kunnen we voor het eerst dit jaar zonder jas. Wel weer
een voordeel van dit multifunctionele sportpark: om
schaats- en speedwaypubliek van de juiste informatie
te voorzien is een goede geluidsinstallatie onmisbaar.
En zeker weten, die van Twedo klinkt als een klok. De
sonore stem in het radiohokje boven de kantine is in
alle hoeken luid en duidelijk te horen. Je krijgt alles
mee. Opstellingen, doelpuntenmakers. Maar ook de
tussenstanden in 3C en zelfs ontwikkelingen in de
eredivisie worden professioneel gecommuniceerd. De
kantine oogt wat donker maar is wel gezellig ingericht.
Blikvanger is de blauwwitte wand met leden van de
club van honderd. Het aantal bordjes met deelnemers
die € 100,- schuiven is indrukwekkend. Daar kun je wat
mee. Het biertje is lekker koel en goed getapt. Voor
€ 1,50 heb je er al eentje. De entree is € 3,- en natuurlijk

“STUKKEN DAKLEER EN PUIN
LIGGEN IN HET GRAS. DE
MAANDAGMORGENPLOEG VAN
TWEDO KOMT ZO TE ZIEN NIET
AL TE VAAK AAN DIE KANT.”
ga je even verderop de aardige mevrouw met de programmabladen niet teleurstellen (€ 1,-). In Nieuwleusen
hebben ze het kanaal dichtgegooid, maar veel clubs in
3C hebben er nog gewoon eentje. Ook in Veenoord. De
eerste plezierbootjes liggen er alweer voor anker. Langs
het sportpark gaat elk half uur de trein van Emmen
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naar Zwolle vice versa. Stopt zowel in Veenoord/Nieuw
Amsterdam als in Dalfsen. Geeft toch een gevoel van
verbondenheid. Op de achtergrond draait molen Nooitgedacht. De wieken van de achtkantige korenmolen
gaan linksom. Waarom niet rechtsom? Met die vraag
hielden de USV supporters achter het Twedo doel van
Rick Manting zich tijdens de tweede helft bezig. Bij
gebrek aan beter.
Groeten uit... Emmercompascuum
Afgelopen zondag bracht Gebo Tours ons, samen met
15 luidruchtige supporters, naar Emmercompascuum.
Daar werden we welkom geheten door de gastheren
van CEC. De andere pak hem beet 60 trouwe supporters waren op eigen gelegenheid naar het mooi gelegen
sportpark “De Runde” gekomen. De bestuurskamer
lag op de benedenverdieping. Daarboven was de zeer
gezellige kantine. Die werd door onze supporters al snel
gevonden. En zeker het buitenterras. Met het fraaie
uitzicht, de heerlijke temperatuur en de goed gekoelde
biertjes voelde men zich hier al snel thuis. Voeg daarbij
de flinke gehaktballen die ook nog eens van prima
kwaliteit waren. En dan weet u het al: Gezelligheid
troef. De spelers zelf kregen dit (voor de wedstrijd) niet
mee. Zij mochten hun plekje wat verderop zoeken.
De kleedkamers bevonden zich onder de tribune. Om
14.00 uur liet scheidsrechter Stoetman aftrappen. USV
liet meteen zien dat er ook in uitwedstrijden over de
juiste mentaliteit beschikt. Ondanks de warme tempe-

ratuur ging vanaf de eerste minuut de gaskraan flink
open. De eerste 25 minuten waren voor de Nieuwleusenaren. Met goed voetbal werden er meerdere kansen
gecreëerd, maar het wilde maar niet lukken om de bal
daadwerkelijk in het mandje te leggen. Het doemscenario over kansen missen en dan zelf een doelpunt
tegenkrijgen werd door de kenners langs de lijn uit de
kast gehaald. En ze kregen gelijk. CEC scoorde wel en
kwam op 1-0. CEC kreeg wat meer het overwicht, terwijl
USV begon te smachten naar de rust. Het centrale duo
Huzen / Verburg was fysiek niet in orde. Zij moesten
dan ook noodgedwongen in de rust gewisseld worden.
Trainer Theo van ’t Zand haalde middenvelder Niek
Hamers een linie terug en posteerde naast hem de pas
17 jarige Brian Grooters in het hart van de defensie. De
jongeling hield zich goed staande en speelde een prima
pot. Nadat CEC via een penalty op 2-0 was gekomen,
stroopte USV de mouwen nog verder op en kwam via
Ron Meijerink op 2-1. Beide ploegen kregen daarna

nog wat kansen, maar scoorden niet meer. Helaas voor
USV paste de overigens goed leidende Stoetman de
voordeelregel niet toe toen Frank Kuiper alleen op de
keeper van CEC afging. De leidsman floot af voor een
handsbal van een CEC-er en kende USV een vrije trap
toe. Ofschoon we zonder punten huiswaarts keerden,
was er na afloop alle lof voor de spelers over de inzet
en het vertoonde spel. En nu? Nu begint voor ons de
laten we zeggen “lentestop.” De komende twee zondagen is USV vrij. Voor USV is het te hopen dat er niet al
te veel “rare” uitslagen zijn. De ploegen onder ons op
de ranglijst zullen ongetwijfeld dichterbij komen. Daar
staat tegenover dat wij daarna goed uitgerust aan de
eindsprint kunnen beginnen om zodoende een langer
verblijf in de 3e klasse veilig te stellen.
Groeten uit... Weerdinge
Richting Emmen, tweede afslag, stukje rechtdoor.
Rij je zo Weerdinge binnen. De komst van USV wordt
ook hier bij de entree van het dorp aangekondigd op
een activiteitenbord. Rechtsaf richting sportpark. We
wanen ons door de glooiingen ineens in een Limburgachtig landschap. En snappen nu ook waarom het
sportpark ‘De Luwte’ heet. De accommodatie ligt in
een soort kuil met rondom hoge bomen. Ja, zeg maar
een soort De Koel van VVV Venlo. Het kan geen toeval
zijn dat die ook in het geel/zwart spelen. Eerst even
aftikken aan de kassa. U wilt 3 kaartjes? Dat is € 10,50.
Doet u mee aan de verloting? Graag. Ik ben dol op een
zuivelmand. Dat is € 2,-. Hebben jullie geen programma’s? Zeker wel. Volgend loket. Wilt u er 3 voor € 2,- of
1 voor € 1,-? Met mooie prijzen meneer. Inderdaad
dat zijn mooie prijzen. € 13,50 lichter gaan we naar de
kantine. Die lijkt aan de voorkant wat op een saloon.
Vanaf de zijkant ziet het er door de dakkapellen meer
uit als een uit de kluiten gewassen woonhuis. Binnen is
het gezellig. We treffen het. De DJ achter de draaitafel
begint net aan zijn Nederlandstalige middag. Hoezo
niet meer roken in de kantine, moeten de ‘Vrienden van
Weerdinge’ hebben gedacht. Wacht maar eens even. En
stampten een rookhok uit de grond, net zo groot als de
kantine zelf. Tafeltjes, stoelen, statafel tv, alles erop en
eraan. Of dit nou de bedoeling was van de antirooklobby is zeer de vraag, maar daar zitten ze in Weerdinge
niet mee. In de –zeg maar - hoofdkantine is het knus.

“DE ACCOMODATIE LIGT
IN EEN SOORT KUIL MET
RONDOM HOGE BOMEN. JA,
ZEG MAAR EEN SOORT DE
KOEL VAN VVV VENLO.”
Het bier is uiteraard van Amstel. Een flesje is met € 1,50
vriendelijk geprijsd. Ook over Beerenburg doen ze hier
niet moeilijk. Staat gewoon op de kaart. De grasmat
ligt er uitnodigend bij. Daar is de nodige aandacht aan

besteed. Om het veld kunnen ze ook in Weerdinge nog
wel wat handjes gebruiken. Om het onkruid tegen te
gaan. Of om de hoge, statige tribune een opfrisbeurt te
geven. De doelnetten hangen er slapjes bij. Zijn al een
hele tijd niet omhoog geweest, gezien het hoge gras in
beide doelen. De klok op het scorebord is ooit op een
dag om 12.15 uur stil blijven staan. Hé warempel, net
als in Veenoord komen onze molenaars ook hier aan

hun trekken. Net over de bomen zien we de wieken
van ‘De Hondsrug’. De achtkantige in 1910 gebouwde
beltmolen deed dienst als korenmolen. Daar is Raffie.
Pupil van de week, 4 jaar oud. Waarschijnlijk was men
vergeten te vragen of Raffie wel zin had aan dit optreden. Aan de hand van pa Kruit ging de puppy van
Weerdinge luidkeels brullend af op doelman Scheper.
Het was een zeer langdurige aanval. Raffies beslissende inzet leek ook nog eens te blijven liggen op de
doellijn, maar werd alsnog in het doel geblazen door
de USV-keeper. Tijdens de eerste helft ging het over de
gehaktbal die onze Evert direct na aankomst met de
bus standaard had gescoord. Die was zo groot dat de
USV-directeur overwoog om zijn Tafeltje-dekje maaltijd
voor de volgende dag maar af te bellen. Verder kregen
de aanwezigen achter het doel van Weerdinge inzicht
over het ontstaan van de Elstar appel. Het fruitcollege
werd gegeven door niemand minder dan Jan Huisman, AGF-specialist bij AH De Groot Nieuwleusen.
U dacht dat de Elstar zomaar spontaan was gaan
groeien aan een boom in Elst in de Betuwe? Niet dus.
De gezonde hap met de rode blos op de geelgroene
achtergrond, is ontstaan door een vrijpartij tussen de
Golden Delicious en de Ingrid Marie, aldus docent de
heer Huisman. Waar gaat dit helemaal over? Werd er
soms niet gevoetbald?? Uhhh… Nou nee, eigenlijk niet
door USV. Iemand kwam na een halfuurtje zelfs met
het idee om even in de bus te gaan kijken of de spelers
daar toevallig nog zaten. Op het veld waren ze volstrekt
onzichtbaar. De kaarten waren al in de rust geschud.
Een verloren middag voor USV, daar was iedereen het
wel over eens. Zeker toen het 2-0 werd. Weet u wat een
scharniermoment is? Vraag het aan Niek Ekkelenkamp.
Hij schoot na een uur de aansluitingstreffer binnen en
ineens was alles anders. Het werd ook nog 2-2 en de
thuisclub, die de punten al had bijgeschreven, hapte
naar adem. Het bleef gelijk. Hoe heeft Musselkanaal
het gedaan? Verloren? Prima. Vergeten was het eerste
uur toen de USV supporters bijkans meer tranen in de
ogen kregen dan kleine Raffie. En vrolijk en opgewekt
klauterde het USV gezelschap De Koel weer uit.
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Groeten uit... Musselkanaal
Ssttt… Niks zeggen hoor… Moet een verrassing blijven
voor de trainers. Bij de toss werd er door de aanvoerders van Musselkanaal en USV afgesproken dat ze
vandaag niet gingen verdedigen. We doen net alsof…
Dat is leuk voor het publiek… En dat was het. Nou ja..
.voor de neutrale toeschouwer dan. Want de fans van
Musselkanaal en USV kregen om beurten de ene hartverzakking na de andere. Als je wekelijks de uitslagen
op teletekst afstruint kom je weleens vaker een 5-5
tegen. Maar zelden staat die stand al na 52 (…) minuten
op het scorebord. De speaker was al na een uur schor
en de USV-twitteraar van dienst miste 2 goals omdat
hij nog bezig was om het ene doelpunt wereldkundig
te maken terwijl de volgende alweer in het mandje lag.
Thuisblijvers die de tussenstanden vanuit hun tuinstoel
volgden, dachten dat ze voor de gek werden gehouden.
Rond de 20e minuut was het helemaal bingo met 4
treffers binnen 5 minuten. Vrijwel elke bal die over de
middenlijn werd geschoten was goed voor een panieksituatie achterin. Bizar. Krankzinnig. Onwaarschijnlijk.
Zwager Klaas had al in geen 20 jaar een wedstrijd van
USV gezien. Hij was als vakantieman toevallig in de
buurt. In de junioren van USV maakte hij faam vanwege zijn daverende schot. Zo scoorde hij ooit in Zwolle
met een kanonskogel vanuit de middencirkel. Helaas…
in eigen doel…. Daarna stond hij zijn mannetje in het
roemruchte vijfde. Volgens hem had dat elftal toen
meer kaas gegeten van verdedigen dan de acteurs van
vandaag. Conclusie: de komende 20 jaar gaat hij op
zondag gewoon weer motorsport kijken.

“DE SPEAKER WAS AL NA
EEN UUR SCHOR EN DE USVTWITTERAAR VAN DIENST
MISTE 2 GOALS OMDAT HIJ
NOG BEZIG WAS OM HET ENE
DOELPUNT WERELDKUNDIG
TE MAKEN TERWIJL DE
VOLGENDE ALWEER IN HET
MANDJE LAG.”

Wij bieden u
Wij bieden u
Wij bieden u
Wij bieden u
Wij bieden u
Wij bieden u
Wij bieden u
Wij bieden u
Wij bieden u
Wij bieden u

3 keer bij levensgevaarlijke toestanden voor het doel.
De oeehhss.., aahhhss.. en kijktochuits.. volgden elkaar
in hoog tempo op. En dan was daar eindelijk de 3-toon.
Het verlossende eindsignaal. Vraag niet hoe, maar
het benodigde puntje was binnen. Musselkanaal was
teleurgesteld. Ze kunnen op de slotdag in punten nog
langszij komen, maar in doelsaldo is dat een Mission
Impossible. De Groningers hadden graag vandaag
al de stoppende topschutter Jordy Oost en keeper
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Scholte Aalbes op het eigen fraaie sportpark (een van
de mooisten in 3C) uitgezwaaid. Maar ze moeten nog
even verder in de nacompetitie. Terwijl het scorebord
nog nasmeulde, was in de keurige kantine (Amstel en
Heineken en een gezellig nootje op tafel) de vertoning
van zojuist goed voor veel gespreksstof. Op de terugweg in de auto via de typische lintdorpen, met grote
boerderijen en gladgeschoren tuinen, kwamen we per
ongeluk ook nog door buurtschap ’t Haantje. Waar we
ons realiseerden dat we vandaag voor hetzelfde geld
ook zomaar ’t Haasje hadden kunnen zijn

•

Eindelijk. Daar komt Valentijn Vogelzang van de bank.
Hij was mee vanwege de waslijst aan geschorst, geblesseerd, half fit en afwezig personeel. De rentree van de
mannetjesputter (116 caps, 8 goals) was dringend nodig
om het slotoffensief van de Musselers in te dammen.
Of moeten we in dit geval zeggen ‘kanaliseren’. USV liep
op het tandvlees. Daar springt de klok op 90. Maar wie
dacht wat ruimer te kunnen ademhalen kwam
bedrogen uit. USV ontsnapte in blessuretijd nog zeker
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MEIDENVOETBAL

Australië heb ik nog op het hoogste niveau bij de Brisbane Lions gevoetbald. Dat was toen een beginnende
club in het betaald voetbal. Daar heb ik kort gevoetbald
omdat we voor de uitwedstrijden per vliegtuig naar de
tegenpartij gingen in verband met de lange afstanden.
Dan was ik van vrijdag tot maandag weg en dat was
niet te combineren met het meisjestehuis dat we toen
hadden. Ik heb uiteindelijk tot mijn 28e actief gevoetbald en daarna ben ik altijd voetballiefhebber gebleven.
Dat uitte zich in het regelmatig kijken van voetbalwedstrijden op alle niveaus op TV.
Wat vind je het leukst aan het trainen van een
meidenteam?
Ik kan genieten van meiden die plezier beleven aan
voetbal. Meiden die lekker fanatiek en die gemotiveerd
zijn. Dan maakt het niet uit of ze wel of niet goed voetballen. En het ontzettend leuke contact met de meiden
tijdens de trainingen maar ook op andere momenten
bij USV.

INTERVIEW MET TRAINER
AD VAN VLIMMEREN
Vanaf wanneer ben je zelf bij voetbal betrokken
geraakt?
Dat was ongeveer in 1955. Ik was 6 of 7 jaar oud. Ik ben
toen begonnen bij The Gunners. Dat was een fabriekselftal in Breda van metaalfabriek Hispano Suiza, net als
dat USV de voetbalclub van Union was. In de eerste
jaren werd ik regelmatig uit het veld gestuurd omdat ik
nogal temperamentvol was.
Hoe ben je in aanraking gekomen met meidenvoetbal?
De allereerste keer dat ik aanraking kwam met meidenvoetbal was in 1974 bij FDS op de Havelterberg. Ik
was toen trainer. Zelf voetbalde ik toen bij FDS en ze
hadden een trainer nodig voor het meidenteam.
Wat is het grootste verschil tussen meidenvoetbal in 1973 en meidenvoetbal in 2018?
Er is nu veel meer animo voor meidenvoetbal. Destijds
was er haast geen damesvoetbal. Er was ook geen
competitie. Het was een groep dames die sportief
wilden doen door samen te gaan voetballen.
Van welk team ben je nu trainer?
Van het USV meidenteam MO15-1.
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Waarom ben je trainer van de meiden van USV
geworden?
Ik werd gevraagd omdat een tweede trainer niet beschikbaar was voor het team waar mijn kleindochter
Noa in voetbalde. Dat is 3 jaar gelden.

“IK KAN GENIETEN VAN
MEIDEN DIE PLEZIER
BELEVEN AAN VOETBAL.
MEIDEN DIE LEKKER
FANATIEK EN DIE
GEMOTIVEERD ZIJN.”
Hoe heb je jouw kennis over voetbal opgedaan?
Kennis over voetbal heb ik opgedaan tijdens mijn eigen
voetbalcarrière bij The Gunners en vooral bij NAC Breda. Ik heb daar tot aan het 2e elftal gespeeld. In Steenwijk heb ik 2 ½ jaar in het eerste gevoetbald. Later in

Wat voor positie heeft meidenvoetbal binnen
USV?
Meidenvoetbal is nog steeds een ondergeschoven
kindje maar het krijgt gelukkig een steeds sterkere
positie binnen USV. De meiden hebben al een aandeel
van meer dan 20% van het totale ledenbestand.
Wat heeft het huidige team van jou geleerd?
Ik denk dat ze geleerd hebben om als team te voetballen. En om bijvoorbeeld met het “chocoladebeen” te
voetballen en hoe de opstelling bij een corner op de
helft van de tegenpartij hoort te zijn.
Wat zou jij ze nog willen leren?
Dat ze leren begrijpen dat de bal ook best naar iemand
in hetzelfde shirt mag. Gelukkig gaat dat de laatste
tijd veel beter. Ik probeer ze te leren om beter te kijken
voordat ze een bal wegschieten. En om te leren om vrij
te lopen zodat de bal ook aangenomen kan worden. Als
ze het veld breed maken ontstaat er heel veel ruimte.
Als ze dat leren dan beleven ze er zelf nog meer plezier
aan.
Wat is het leukste moment dat je met de meiden
beleefd hebt?
Het leukste moment dat ik beleefd heb is tijdens het
laatste toernooi bij IJVV geweest. Het seizoen was ten
einde en ik kreeg als dank een bal met alle handtekeningen van de meiden. En ze namen de moeite om op
het podium een moment te pakken om hun persoonlijke dank uit te spreken. Dat heb ik erg gewaardeerd. De
bal heeft een mooie plek bij ons thuis gekregen.

Hoe bereid je de trainingen voor?
Meestal denk ik er overdag thuis al over na. Soms
schrijf ik dingen uit op papier. Daarnaast is het afhankelijk van het aantal aanwezigen. Als de groep klein is

doe ik veel herhalingsoefeningen. Uiteindelijk bedenk
ik de definitieve invulling zodra ik het aantal deelnemers weet.
Wat is het grootste verschil tussen jongens- en
meidenvoetbal?
Bij jongens zit voetbal in de genen. Net als de affiniteit
met auto’s. Meiden moeten voetballen veelal aanleren.
Het zit in mindere mate in hun systeem.
Hoe denk jij dat het meidenvoetbal zich over tien
jaar verhoudt ten opzichte van het jongensvoetbal?
De fysieke achterstand zullen ze niet overbruggen.
Ik denk dat het aantal meiden dat voetbalt verder
toeneemt. Zeker als het Nederlandse dameselftal goed
presteert op het wereldkampioenschap. Dan hoeven ze
nog niet eens wereldkampioen te worden. De publiciteit speelt hierbij een grote rol.
Hoe zou je reageren als je gevraagd wordt om
trainer van ons nationale dames-elftal te worden
in plaats van trainer bij USV?
Ten eerste met ongeloof. Ten tweede zou ik het met
beide handen aanpakken!
Is er iets wat je verder nog kwijt wilt?
Ik zou het leuk vinden als er bij de wedstrijden meer
belangstelling zou zijn van ouders. Het is voor kinderen
hartstikke leuk en belangrijk als de ouders aandacht
aan hen besteden tijdens het sporten. Dat motiveert
de kinderen over het algemeen

•

Naam:
Ad (Antonius Johannes Maria) van Vlimmeren
Geboren:
16 augustus 1949 te Breda
Relatie:
Getrouwd met Rianne van Vlimmeren – Touwen
Kinderen:
2 Zoons, 1 dochter, 4 kleindochters en 3 kleinzoons
Nieuwleusenaar sinds:
21 februari 2018, maar we komen hier al tien jaar omdat
onze dochter met haar gezin in Nieuwleusen woont.
Hobby's:
Vrouw, kinderen, kleinkinderen, voetbal, de hond, klussen en puzzelen.
01
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Wij staan achter 50.000 plezierige vakanties!
EXCURSIEREIZEN | STEDENTRIPS | PRETPARKEN | SINGLES | MUZIEK | CRUISES
FIETSREIZEN | VLIEGREIZEN | KERST EN OUD & NIEUW | WINTERREIZEN

Boek nu!

SCHILDERSBEDRIJF
Kalkovenweg 6
7711 GW NIEUWLEUSEN
Tel: 0529-481108
e-mail: info@schildersbedrijf-mijnheer.nl

*
*
*
*

SCHILDERWERKEN
BEGLAZINGEN
BEHANGWERKEN
SPUITWERKEN

Deze week (14) geldende acties, druk- en zetfouten voorbehouden.
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ze eindelijk een keer mee mochten doen met het echte
VR 1. Het geluk spatte dan ook van het veld af. Het was
mooi weer. De eerste 2 wedstrijden waren we heel
stabiel: we genoten van het mooie weer. De 3e wedstrijd was toch echt wel geweldig. Tegen de koploper.
De nieuwe speelsters werden niet wijzer gemaakt en ze
bleven in de veronderstelling dat we tegen de nummer
laatst moesten. Leuke ploeg hoor, maar we kunnen
ze zat hebben. Soort van mindfuck (ook een tip voor
andere teams). Als we de kansen gingen tellen was het
10-0 voor ons. Feit is dat het uiteindelijk 0-0 is gebleven

“LEUKE PLOEG HOOR, MAAR
WE KUNNEN ZE ZAT HEBBEN.
SOORT VAN MINDFUCK
(OOK EEN TIP VOOR ANDERE
TEAMS).”

7 TEGEN 7
EEN GOED BEGIN VAN
HET WEEKEND
Bij USV doen 2 mannenteams 35+ mee aan de 7 tegen 7 competitie van
de KNVB. Ook is er een team dat af en toe een ‘wild’ toernooitje speelt
met andere clubs in de regio. Daarnaast hebben ook de vrouwen van
USV deze spelvorm omarmd. Zij spelen in de KNVB competitie van
district Noord. Hier zijn geen leeftijdsbepalingen. Op hun geheel eigen
wijze doen de vrouwen verslag van het bezoek aan Nieuw Balinge.

U

it naar Nieuw Balinge. Je komt nog eens
ergens. Helaas was onze vaste hooligan Evert
niet mee. De man was te druk en vreesde al
sancties van onze kant. Maar wij zijn VR1. En
VR staat in ons geval ook voor VRiendelijk…vrienden.
Dus geeft niks Evert. Volgende keer wel weer mee
toch, dan wel trakteren hè! Want VR staat in ons geval
ook voor de Vele Rondjes. De reis naar het voor ons
onbekende Nieuwe Balinge bracht ons langs een heus
vliegveld en een industrieterrein. Maar hoe verder daar
vandaan, hoe uhmm…landelijker het werd. Heidevelden met schapen, bossen en er werd zelfs stuifzand
waargenomen. Groot was de blijdschap toen we een
bord zagen met daarop de naam van de plaats van handeling. Wel is het zo dat we van Nieuw Balinge weinig
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hebben gezien. Want na 6 plekken carpoolplaats en 1
huis was het al afslag sportpark.
Wel hebben we een donkerbruin vermoeden dat er
verderop geen enorme winkelstraat, bioscoop etcetera
te vinden zal zijn. Maar goed, het sportpark. Ja, zo heet
het echt...sportpark... Waar 1/3 van de parkeerplaatsen
zo'n beetje "under construction" was. Maar ach..... We
konden de auto kwijt. Het zag er allemaal prima verzorgd uit. Elke (van de 4) kleedkamer was zelfs gesponsord. Met 3 douches niet heel groot, maar wel erg netjes en schoon. Oh, ja... we hebben ook nog gevoetbald.
Velen waren op vakantie en daarom hadden we 2 jonge
hindes aan de selectie toegevoegd. Je moet die jonge
meiden ook wat gunnen hè. Dolblij dat ze eindelijk dat

maar dat ene puntje is er voor ons 10 waard. Jammer
dat de frustratie gedurende de wedstrijd erg groot
werd bij de tegenstander. Dit uitte zich in onsportief
lichamelijke overtredingen. Die door de scheids (die
echt, letterlijk, geen grap, zijn fluitje was vergeten) niet
bestraft werden. Dus daar hebben we even van wat
gezegd. Op luide toon. Zodat iedereen in Nieuw Balinge
het kon horen. Potverdikkie zeg... Het is geen Champions Leaque (en nog overige krachttermen). VR1...Wij
zijn VRiendelijk . Maar wel tot zekere hoogte. De laatste
wedstrijd viel onze stormram geblesseerd uit. De nieuwe, noodgedwongen veldbezetting leek verrassend

goed uit te pakken. We scoorden! Maar eigenlijk is dat
niet zo. De keepster riep heel hard 'LOOOSSS!!'. En dat
deed ze ook. Ze liet de bal los en die rolde zo het doel
in. Kwam natuurlijk ook omdat we goed druk zetten op
dat moment ( want druk zetten, belangrijk hè... hebben
we geleerd van onze trainert). En als je denkt dat ze
bij USV te zuunig met het licht zijn... In Nieuw Balinge
konden we gelukkig de scheids goed zien tijdens deze
wedstrijd... Er stonden lampen... Maar of ze het doen zal

“DE KEEPSTER RIEP HEEL
HARD 'LOOOSSS!!'. EN DAT
DEED ZE OOK. ZE LIET DE BAL
LOS EN DIE ROLDE ZO HET
DOEL IN.”
voor ons altijd een vraag blijven... Ondanks onze fraaie
treffer verloren we uiteindelijk deze laatste wedstrijd,
maar ach... Tijd voor de derde helft. In de knusse, zeer
knusse kantine. Die blijkbaar ook dienst deed als café.
Ach. Er waren koude hapjes , wat zoute stokkies, paar
geroosterde pinda's en ze kwamen een keer langs met
warme hapjes. En niet zeuren dat de koude hapjes
kennelijk wat te lang in de zon hadden gestaan. Want
hey... Wij zijn VR1. Je weet wel... Van VRiendelijk. Op
naar de laatste speelronde van deze competitie. Uit
naar Hollandscheveld. Altijd lastig

•

“EN NIET ZEUREN DAT DE
KOUDE HAPJES KENNELIJK
WAT TE LANG IN DE ZON
HADDEN GESTAAN. WANT
HEY... WIJ ZIJN VR1. JE WEET
WEL... VAN VRIENDELIJK.”
01

2018
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‘ALL-TIME’ LIJST USV 1

OP STAP MET EEN TOURINGCAR
GEVULD MET USV-SPONSOREN

(1976/1977 T/M SEIZOEN 2017/2018

Zaterdag 17 maart is de sponsorcommissie met een touringcar vol
sponsoren afgereisd naar Friesland om de wedstrijd sc Heerenveen –
FC Utrecht bij te wonen.

MARTIJN SCHEPER SCOORT ALS ENIGE ‘VOLLE BAK’
AAN WEDSTRIJDEN IN SEIZOEN 2017/2018!

O

M

p deze ijzig koude avond werden de sponsoren warm onthaald in de kantine van USV. Het
was een weerzien van vele bekenden maar
er werden in deze informele setting ook weer
mooie nieuwe contacten gelegd. De busreis was mede
dankzij de goed verzorgde catering en het prettige
gezelschap uitermate aangenaam.
Aangekomen bij het Abe Lenstra stadion werden de
gereserveerde kaart door mede initiatiefnemer Theo
van ’t Zand opgehaald en uitgedeeld. Theo vervulde
deze avond een dubbelrol als USV-er en als Univé afgevaardigde. Dankzij de sponsorcommissie en de aanwezige sponsoren werd Theo en Univé bedankt voor het
beschikbaar stellen van de kaarten

•

Univé geeft hiermee invulling aan het USV-sponsorschap op een manier waar diverse groepen USV-ers de
vruchten van plukken. En dat wordt gewaardeerd!

et dank aan USV-statisticus Harry Dijkslag
is de All-time lijst van USV 1 weer ververst.
Die moet je altijd met een speciale bril lezen nu het gaat om de periode vanaf 1976.
Het overzicht is een leuke graadmeter voor heel wat
generaties USV 1 spelers, maar doet tegelijkertijd tekort
aan alle eerste elftalspelers van vóór 1976. USV bestaat
immers al sinds 1930. Die gegevens zijn nagenoeg niet
in kaart. Dat is jammer, maar helaas een gegeven. Ruim
40 jaar is echter ook een hele periode en de ervaring is
dat er ieder jaar met belangstelling naar de opsomming
wordt gekeken.
De stand is bijgewerkt tot en met het zojuist afgelopen
seizoen 2017/2018. Er waren in totaal 30 ‘caps’ te verdienen. Het gaat om 4 beker- en 26 competitiewedstrijden.
Er wordt geen verschil gemaakt tussen een basisplaats
of een invalbeurt.

Naam			

INPAKKUNSTENAARS VAN USV WEER OPGETROMMELD

D

e Bulgaarse kunstenaar Christo verwierf
wereldfaam met het inpakken van onder meer
de Rijksdag in Berlijn, de beroemde Pont Neuf
brug in Parijs en een kilometerslange wandelroute in Central Park, New York. USV heeft zo zijn eigen
inpakkunstenaars. Want het is weer zover. Eind mei, de
zon hoog aan de hemel, geen regenbui te bekennen.
En dat dagen achtereen. De groene sappige weides op
sportpark Hulsterlanden veranderen dan zienderogen
in gele, dorre vlaktes. Sproeien dus. En ondanks alle inspanningen tot verbetering zit er nog steeds een grote
concentratie roest in het grondwater bij USV. Daarom
gingen de reclameborden weer onder zeil en werden
de doelen verwijderd. Dit om te voorkomen dat alles
onder de bruine aanslag komt te zitten. Het inpakken
is een zeer arbeidsintensieve klus die het sportpark tel-
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kens weer een surrealistische aanblik geeft. Maar het
is een soort kunst die de vrijwilligers van USV eigenlijk
wel gestolen kan worden

•

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Fred Bouwknegt		
Rick Timmerman		
Ben Schuurman		
Cor Kremer		
Kay Huzen		
Mathijs van Faassen
René Kok		
Ron Meijerink		
Marcel de Boer		
Paul Scholten		
René Strijker		
Bert van Lente		
Martijn Scholten		

Wedstrijden

Goals

492
355
341
323
317
293
291
283
267
263
262
238
231

44
141
97
69
17
25
26
146
16
16
64
54
17

Slechts 1 speler stond alle wedstrijden op het digitale
wedstrijdformulier: doelman Martijn Scheper (nu op
plaats op 56). Ron Meijerink (8) en Dennis van der Veen
( 62) misten slechts 1 wedstrijd. Rick Timmerman (2) en
Mathijs van Faassen (6) namen op de slotdag van het
seizoen afscheid. Beiden kunnen terugkijken op een
zeer fraaie carrière. Rick Timmerman schoof nog even
op van plaats 3 naar 2. Wat doelpunten betreft werd hij
op zijn beurt ingehaald door Ron Meijerink. In welke
klasse de spits ook lijkt te spelen, hij blijft gewoon 1 op
2 lopen. De lijst wordt onveranderd en met een straatlengte voorsprong aangevoerd door Fred Bouwknegt
(nu USV 3). Trainer Theo van ’t Zand gebruikte 22 verschillende spelers, waaronder 2 debutanten, te weten
Brian Grooters en Sjors Poppema. Beiden spelen in de
O-19. Hiermee komt het totaal van deze intussen zeer
volwassen lijst op 214 spelersnamen. Hier de top 25:

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Naam			

Wedstrijden

Goals

Gerjan Kok		
Arne Meesters		
Ard Bijker		
Heine Drenth		
Wim Bovenhoff*		
Harald Rook		
Sander Schaeffer
Hilco Kouwen		
Jan Boschman*		
Peter Meijerink
Bert Ruinemans		
Johan Bijker		

224
201
199
197
196
194
193
170
167
163
156
150

63
30
26
27
01
43
52
11
25
02
03
00

* speelden ook vóór 1976 wedstrijden voor USV 1

Fred Bouwknegt

Martijn Scheper
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BEDANKT!

EN HEEL VEEL SUCCES VERDER

Hoofdtrainer Theo van 't Zand

Assistent-trainer Fred de Boer

Zondag 27 mei stond teken in het afscheid. Van het seizoen 2017/2018,
van de trainers Theo van ‘t Zand en Fred de Boer en van de spelers
Rick Timmerman en Mathijs van Faassen.

H

et werd een prachtige middag. Vooral dankzij
USV 1 zelf. De ploeg nam volledig de regie in
handen en speelde zich met voortreffelijk
voetbal definitief veilig tegen FC Ter Apel ’96.
De afzwaaiende Timmerman en Van Faassen behoorden zelf tot de smaakmakers. USV nam na rust ruim
afstand van de Groningers, zodat de bank rustig achterover kon leunen en zich slechts druk hoefde te maken
over de timing van de publiekswissels. Teammanager
Jan Hamers pakte na afloop de microfoon om iedereen
op het podium toe te spreken en de nodige cadeaus
te overhandigen. Rick en Mathijs kunnen terugkijken
op een jarenlange en glanzende carrière in het eerste
elftal. Een blik op All time lijst (zie vorige pagina) zegt
voldoende. Assistent-trainer Fred de Boer was al 2 keer
eerder werkzaam bij USV en nam dus voor de 3e keer
afscheid. Zijn wens om ergens hoofdtrainer te worden
gaat komend seizoen in vervulling bij VVAK uit Alteveer
Kerkenveld.
En dan natuurlijk Theo van ’t Zand. USV was in 2013
zijn eerste klus als hoofdtrainer. De Staphorster kan
terugkijken op een zeer succesvolle periode op sportpark Hulsterlanden. Onder zijn leiding promoveerde
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USV van de 5e naar de 3e klasse. Van de in totaal 142
competitie- en bekerwedstrijden werden er 70 gewonnen, 33 gelijkgespeeld en 39 keer was de tegenstander
te sterk. Theo stak 312 keer juichend zijn arm omhoog
en sprong 223 keer vergeefs mee om een tegentreffer
te verijdelen. Dat zijn mooie cijfers en hij kon dan ook
rekenen op een lang en ovationeel applaus van het
volgestroomde terras. Theo van ’t Zand zet zijn trainersloopbaan voort bij Wacker uit De Wijk. Hij wordt bij
USV opgevolgd door Yves Heskamp, trainer van het
zaterdagteam van MSC uit Meppel. ‘Machtig mooi’
zong het terras uit volle borst mee met de hit van het
intussen ingevlogen zangduo Harten 10. En zo was het!

“DAT ZIJN MOOIE CIJFERS EN
HIJ KON DAN OOK REKENEN
OP EEN LANG EN OVATIONEEL
APPLAUS VAN HET
VOLGESTROOMDE TERRAS.”

Erehaag gevormd door spelers en staf van USV 1 voor de afzwaaiende Rick Timmerman en Mathijs van Faassen
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Professionele inrichtingssystemen

Sfeervol of functioneel inrichten
www.quickrack.nl

Rienties
Techniek

technische service & dienstverlening

De kleuren en kwaliteit op het beeldscherm zijn niet leidend voor de uiteindelijke uitvoering.
Er is een mogelijkheid om een kleurproef te maken, neem daarvoor contact met ons op.
Bij vragen of onduidelijkheden graag met ons contact opnemen. (0529) 46 92 00 | www.koggelreclame.nl

Goed Geregeld !

100116-Reclamebord_Vechtstede Notarissen 3000x650mm.indd 1

Petersweg 1 - 7711 GC Nieuwleusen
0529 - 480423

Caterting & partyservice

Grote Markt 3
7711 CZ Nieuwleusen
Tel. 0529-484425

Hilberink
Tel: 0523-656481
Balkbrug
personeelsadvies

De kleuren op het beeldscherm zijn niet leidend voor de uiteindel
Er is een mogelijkheid om een kleurproef te maken, neem daarvoor c
Bij vragen of onduidelijkheden graag met ons contact opnemen. (0529) 46 92 0

loonadministratie

P&L OFFICE

“Uw
enispersoneelszaken
in vertrouwde
handen”
“Insalarisdeze tijden
het voor elk bedrijf noodzakelijk
aandacht
te
schenken aan het personeelsbeleid. P&L Office biedt u
deskundig (juridisch) advies en begeleiding”
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Salarisverwerking

Rollecate 49A
7711 GG Nieuwleusen

Optimaliseren Personeelsbeleid

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

Reorganisatie en Ontslag procedures

info@pl-office.nl
w w w.p l - o f f i c e . n l

“Uw salaris- en personeelszaken in vertrouwde handen”
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JO 19-1 ON TOUR NAAR POPERINGE, BELGIË

De derde en laatste wedstrijd van de dag was aangebroken en voor sommigen kon die niet vroeg genoeg
komen. Ook deze wedstrijd wist USV niet om te zetten
in een winstpartij. Wat wel lukte was het eerste doelpunt van deze internationale editie maken. Stan Lege-

“DE VOLGENDE
TEGENSTANDER HAD DE
WEDSTRIJD VAN USV
BEKEKEN EN HAD DERMATE
VEEL GEZIEN DAT ZIJ ZICH
HADDEN TERUGGETROKKEN
UIT HET TOERNOOI.”

OVER BROSKI’S, NIEUWE INSTA’S EEN
SNELLE PLANGA EN PICCA’S MAKEN

beke stormde over de linkerkant, gaf met links voor en
wist zijn eigen assist te promoveren tot doelpunt. Wat
een moment en wat een feest, ware het niet dat het op
dat moment al 2-0 voor de lokale FC stond. Met 1 punt
uit 3 wedstrijden, 1 doelpunt in 3 wedstrijden, 18 wissels
in 3 wedstrijden en 25 liter water in 3 wedstrijden keer-

D

De kloktoren sloeg half 4 en daar stonden de blauwwitten dan. Er werd gespeeld tegen Lille en vanaf de
eerste minuut deelde Lille de lakens uit. En wat wilden
sommige USV'ers toch nog graag onder zo'n laken
liggen. De vermoeiende dag van gisteren had zo zijn
tol geëist. Ondanks verwoede pogingen eindigde de
wedstrijd in een, vrij kansloze, nederlaag: 1-0.
Geen tijd voor tranen, want direct volgend moest er
opnieuw gespeeld worden. Ditmaal tegen Hoeven.
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“TEURGKIJKEND OP EEN MEER
DAN GESLAAGD TOERNOOI,
ZOWEL OP ALS NAAST HET
VELD!”
Er kwam toch nog iets positiefs uit deze wedstrijd. De
volgende tegenstander had de wedstrijd van USV bekeken en had dermate veel gezien dat zij zich hadden
teruggetrokken uit het toernooi. Een reglementaire
overwinningen van 3-0 kon genoteerd worden voor de
USV'ers.

In het weekend van Hemelvaart gingen de jongens (lees: Broski's) van
JO 19-1 on tour naar Poperinge, België

e eerste avond stond in het teken van cultuur
snuiven in de lokale kroegjes. Met veel plezier
werd er genoten van de plaatselijke brouwsels
Djoepiler, Karelsberg en de Poes. Eenmaal
in de volgende ochtend alle administratieve taken te
hebben afgerond, kon het lange wachten beginnen. Om
half 4 stond namelijk de eerste wedstrijd pas op het
programma.

weer aangetreden worden voor de laatste poulewedstrijd. Hoewel USV bepaald geen traditie heeft in het
winnen van hoofdprijzen tijdens dergelijke toernooien,
weet het toch altijd veel goodwill te kweken bij andere
teams. Ian en Tim konden dan ook genieten van hun
eigen fanclubs. Ian sierde de rechterflank met acties,
onnavolgbare bewegingen en niet te begrijpen passes,
terwijl Tim de ene na de ander liet grashappen. Ian wist
zelf deze uitstekende prestatie te bekronen met een
doelpunt, ten koste van een kater van 3 weken van
Max. Wat hieruit volgde waren de onvermijdelijke
publiekswissels voor beide spelers. De technische staf
voelde het publiek goed aan en bracht de publiekslievelingen na 2 minuten weer terug in het veld. Helaas
ging de wedstrijd wel verloren met 3-1, maar aan het
publiek lag het niet.

Met deze overwinning in de tas, konden de andere tassen ingepakt worden en gingen de Broski's huiswaarts.
Terugkijkend op een meer dan geslaagd toernooi, zowel
op als naast het veld! Broski's bedankt. Nieuwe insta's
zien wij graag tegemoet

•

Even wat omzettingen van de Technische Staf en dat
had meteen effect. USV had meer balbezit en meer
kansen, maar tot doelpunten kwamen beide partijen
niet. Hoogtepunt was een uitzonderlijke aanname van
Frank K, die de bal vanuit de lucht in één keer doodlegde. Eindstand: 0-0.

“VANAF DE EERSTE MINUUT
DEELDE LILLE DE LAKENS UIT.
EN WAT WILDE SOMMIGE
USV'ERS TOCH NOG GRAAG
ONDER ZO'N LAKEN LIGGEN.”

Door Leon Kooiker en Frank Kuiper

den de jonge telgen terug naar het tijdelijke onderkomen. Even rustig aan doen, haartjes strak, snelle planga
op doen, nieuwe insta's, telli opladen, picca's maken en
de Broski's konden weer on Tour.
Na een avond Poperinge, vonden de jongens dat ze toe
waren aan het echte werk. Zo gezegd, zo gedaan. CABS
ARE HERE en op naar Ieper. Na wat dansjes en drankjes, was het tijd om deel te nemen aan de 24e editie
van de Ieper Pannenkoeken Eetwedstrijd. USV wist zich
te bekronen tot in de Top 5, met de hoogste noteringen
voor Jelmer, Ian en Stan.
Ook na deze nachtelijke escapades wisten de Broski's
hun bedden weer te vinden, want om half 4 moest er
01
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UW ADVERTENTIE OOK HIER IN FULL COLOR?
MAIL UW ADVERTENTIE NAAR JORDYWINK@HOTMAIL.COM

ALVAST EVEN NOTEREN

Voor al uw bloemen,
planten en bloemwerk!

Stegerman
Bloemisterij

Burg. Backxlaan 210, Nieuwleusen
Telefoon 0529-483171

ZON

12
AUG

DI

Start training USV 1
(aanvang 10.00 uur)

ZON

19
AUG

VRI

Wacker 1 - USV 1 oefenwedstrijd
(aanvang 14.00 uur)

DI

21
AUG

1
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23
SEP

Presentatiedag jeugd
(mits thuiswedstrijd USV 1)

WOE
USV 1 - Havelte 1 oefenwedstrijd
(aanvang 14.00 uur)

ZAT
SEP

22
SEP

Start competitievoetbal

ZON

Onderhoudsdag
(aanvang 8.30 uur)

ZON

26
AUG

14
SEP

Start najaarscompetitie kaarten
(aanvang 20.00 uur)

ZAT

USV 1 - IJhorst 1 oefenwedstrijd
(aanvang 19.30 uur)

ZAT

25
AUG

11

SEP

USV 1 - Zuidwolde 1 oefenwedstrijd
(onder voorbehoud - aanvang 19.30 uur)

10
OKT

Sponsoravond
met Joop Munsterman en Bert van Losser

DI
Start bekervoetbal

6

Algemene ledenvergadering

NOV

01
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More
color
for your
cover.
#PrintIsBig
#Magazines

veldhuismedia.nl
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