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Ook voor jou is er een hypotheek binnen een week.
Het zijn gekke tijden op de woningmarkt. Je kunt geen weken wachten op zekerheid. Daarom
bieden wij een hypotheek binnen een week. Ook als je je droomhuis nog moet bouwen. Bel of
whatsapp 06 12 23 69 08 of maak online een afspraak.

Ga naar rabobank.nl/hypotheekbinneneenweek
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HELDEN VAN USV

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
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VOORWOORD

PLUS BAKKER SPAARACTIE

SPAREN VOOR JEZELF EN USV MET CLUBFUND

BESTE USV'ERS,

DE ACTIE LOOPT TOT EN MET 12 JANUARI 2019

W

Spaar voor fanartikelen met je eigen spelersfoto!

Algemene clubfanshop

De ClubFund actie van onze hoofdsponsor PLUS Bakker is inmiddels in volle gang Leden van USV kunnen
sparen voor mooie fanartikelen, voorzien van een eigen
foto. Leden van USV die voor deze actie op de foto zijn
gekomen, hebben een persoonlijke actiefolder uitgereikt gekregen via USV. In deze actiefolder staat naast
jouw foto een eigen inlogcode vermeld. Met deze unieke gegevens is het mogelijk te sparen voor fanartikelen
met jouw eigen afbeelding.

Naast deze persoonlijke fanshop is er ook een
algemene USV clubfanshop. Speciaal voor degenen
waarvan geen foto is gemaakt, maar toch willen sparen
voor fanartikelen met het logo van USV.
Ga naar www.clubfund.nl/usvnieuwleusen om deze
artikelen te bekijken en te bestellen.
USV ontvangt van PLUS Bakker voor elke ingeleverde
spaarzegel een bedrag voor de clubkas

•

e hebben een bewogen periode achter
de rug op sportpark Hulsterlanden. Het
overlijden van clubmannen Jan Huisman
en Evert Runhart hakte er flink in. Maar
hoe onwerkelijk het soms nog is en hoe ongemakkelijk
het soms nog voelt, het gaat allemaal gewoon weer
door. Ook het clubleven bij USV.

“DAT HEEFT TROUWENS OOK
EEN POSITIEVE OORZAAK.
WANT NOG STEEDS WILLEN
STEEDS MEER SPONSOREN USV

Hoofd- en eindredactie: Ben Schuurman
Vormgeving: Jordy Wink
Fotografie: Marcel van Saltbommel (Bommels Fotoshop),
Martine Bisschop (Close-Up Fotografie) en Peter
Meijerink
Advertentiecoördinatie: Dick ten Klooster
Bladmanager: Christian Soer
Daarnaast hebben meerdere personen vrijwillig meegewerkt aan het schrijven van teksten, aanleveren van
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Ik wens u veel leesplezier, fijne feestdagen en een
gezond en sportief 2019

•

Namens de redactie,
Ben Schuurman

ONDERSTEUNEN.”

COLOFON
Aan deze uitgaven hebben volledig belangeloos meegewerkt:

terwijl Werner van der Veen op bezoek ging bij sponsor Hubo. Zoals u ook op onze site kunt volgen, blijft
USV op ontdekkingstocht in het noorden van het land.
We doen alle bezoekjes nog eens dunnetjes over. En
natuurlijk geen USV’er zonder K&K. Het maken van een
blad als dit is ook puzzelen met de beschikbare ruimte.
Dat heeft trouwens ook een positieve oorzaak. Want
nog steeds willen steeds meer sponsoren USV ondersteunen. Ook die bieden wij uiteraard graag de ruimte
in dit blad.

beeldmateriaal, aan het adresseren en bezorgen van de
USV-er en aan andere werkzaamheden die belangrijk
waren voor de totstandkoming van deze uitgave.
Het drukwerk is USV tegen gereduceerd tarief aangeboden door sponsor Veldhuis Media (Jantinus Timmerman)
uit Raalte.

Deze editie van de USV-er is met de grootst mogelijke zorg
samengesteld. Indien er toch vragen of opmerkingen over
de inhoud zijn kunt u een bericht sturen naar
info@unionsv.nl

•

Dat betekent onder meer dat er de afgelopen weken
keihard is gewerkt om u rond de feestdagen deze
prachtige full color USV’er te kunnen presenteren. Het
is nummer 3 in deze nieuwe stijl en we zijn als redactie
opnieuw erg trots op het resultaat. Een visitekaartje
waarmee USV voor de dag kan komen. Met aandacht
voor tal van onderwerpen. Zo is zowel USV als de
supportersvereniging van USV een erelid rijker. Penningmeester Dick ten Klooster gaf na vele, vele jaren
het financiële stokje over aan Sander Eissen. En tijdens
de ledenvergadering van de supporters werd Gerrit
Kragt uitgebreid in het zonnetje gezet. We vroegen
trainer Yves Heskamp naar zijn eerste maanden bij USV
01

2019
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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 -

|

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

mailen: mail@vrieling.nl

internet: vrieling.nl
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"DE MAN VAN USV"
EVERT RUNHART (1939-2018)

Z

ondagmiddag 9 september 2018, De Brouwerij.
Volgend jaar word ik 80, zegt Evert. Dan geef
ik een groot feest voor alle USV’ers. Bert en
ik hebben een streepje voor en mogen al een
paar jaar op zijn verjaardag komen. Wat doe jij in de
envelop voor Evert? Weet ik niet, een tientje is toch
meer dan genoeg? Een tientje, briest Evert, die niet
toevallig een barkruk verderop zit. Een tientje? Dan
mag je wel thuisblijven… Wat denk jij, de rekening moet
wel betaald worden hoor. Het gesprek wordt in aanloop
naar zijn verjaardag regelmatig herhaald.
Zaterdagmorgen 3 november 2018, Zwaluwlaan. Evert
zit aan tafel. Hij leest de krant. Ik krijg koffie van Ina.
Aan Evert raakt ze niks kwijt. Evert oogt vermoeid. Maar
is helder van geest. Wil weten hoe de vrouwen van
USV gisteravond hebben gespeeld. En wie er vandaag
kantinedienst heeft. Hij neemt toch een slokje warme
melk. Dan staat hij op en gaat op zijn bed liggen voor
het raam. Zie je weer Evert, zeg ik. Zeker zegt Evert.

“HET FENOMEEN EVERT.
IEDEREEN KENT HEM. EN EVERT
KENT IEDEREEN. ZEG EENS ZELF:
ALS JIJ BIJ USV WAS, DAN WAS
EVERT ER OOK.”
Helaas kwam de uitnodiging aan alle USV'ers om bij
Evert langs te komen veel eerder dan we in september
konden vermoeden. Want ‘De Man van USV’, zoals op
het bordje naast zijn voordeur staat vermeld, overleed
op 11 november na een kort ziekbed. Zijn afscheid
bij USV werd massaal bezocht. Ina, Michiel en Hans
spraken prachtige woorden. Waarna Evert, gevolgd
door een lange stoet fans, achterop het USV trekkertje
stijlvol naar zijn laatste rustplaats tufte.

De een na de ander aait Evert over zijn kale bruine bol.
Zijn achterhoofd en schouders worden beklopt. Evert
laat de liefkozingen met een soort van gelatenheid over
zich heen komen. Totdat zijn hoofd bijna volledig in
een armklem verdwijnt. En nou opgedonderd allemaal,
maakt hij luidkeels een einde aan het ritueel.

Zondagmiddag 11 februari 2018, sportpark Gerner. USV
is vrij vandaag. Dalfsen moet thuis inhalen tegen Sleen.
We gaan kijken. Evert ook mee. Speaker Jos is net bezig
met het voorlezen van de opstellingen. Dan onderbreekt hij zijn verhaal. En dames en heren, kijk eens wie
we daar hebben. Hoog bezoek uit Nieuwleusen. Evert,
de directeur van USV. Hartelijk welkom! Evert lacht van
oor tot oor en is al druk aan het handen schudden met
de harde kern van Dalfsen.
Everts functieomschrijving past niet op een A-4 tje.
Een greep: ’s Morgens hekken en deuren opendoen.
’s Avonds alles weer op slot. Thee en ranja serveren in
de rust. Af en toe invallen als bardienst (..als ik er sta,
kan Dick dat gelijk zien aan de omzet…). Zorgen dat de
koffie pruttelt, vlaggen ophangen (…hoezo ondersteboven??.. deze hoort toch zo, of niet?.. o, je weet het
weer beter?...nou ik hang ‘m altijd zo…). Kleedkamers
schoonmaken, enveloppen rondbrengen (…ik doe de
pleinen in Noord…daar heb ik koffieadresjes…). Lege
flessen en kratten sorteren (…ik zei nog zo geen Hertog
Jan flesjes in een Heineken krat stoppen… en wat doen
ze?... man, man , ze leren het nooit… ze zien het verschil
niet tussen groen en bruin…). Op maandagmorgen
koffiezetten voor de OLC schoonmaakploeg (…ja, koffiedrinken, dat willen ze wel… en maar bla, bla, bla over
USV, Ajax en Feyenoord… het werk zien ze niet liggen...
en om half 11 is iedereen alweer foetsie… neeeh, daar
moet nog heel wat aan gebeuren…). Eieren koken voor
de zaterdagklussers (…hoezo een flubberei?... Ruinemans zeker weer… te hard, te zacht… het is *@#$%^&
nooit goed… altijd wat te mekkeren… die kabouter Plop
kan beter aan het Westeinde blijven…).

Het fenomeen Evert. Iedereen kent hem. En Evert kent
iedereen. Zeg eens zelf: als jij bij USV was, dan was
Evert er ook. Daarom dachten de pupillen van USV dat
Evert in het clubgebouw woonde en sliep. Of de jongens van O-19. Ze zijn de afgelopen 15 jaar bij USV week
in, week uit met Evert opgegroeid. Evert, mopperkont
en knuffelbeer ineen.

Zaterdagmiddag 29 september 2018: Het mooie weer
wil maar niet op. Evert zit beneden in het zonnetje
bij de deur naar de hal. Ik pak ook een stoel. De O-19
begint zo. De spelers gaan nog even weer naar binnen.
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Het kerstverhaal, elk jaar weer, jaren geleden ontstaan.
Evert staat die donderdag, begin januari achter de
bar. Het is niet zo heel vroeg meer. Eruit zegt, Evert,
want ik moet morgenvroeg de kerstboom in de container gooien. Hij wijst op de boom die in de hoek van
de kantine staat. Een echte, met een flinke kluit. Dat
hoef je toch niet alleen te doen zegt David, een van de
laatste gasten. We zetten hem wel even beneden in de
hal. Terwijl Evert de lichten uitdoet, gaat het bij David
boven aan de trap helemaal mis. De kerstboom stuitert
in volle vaart naar beneden. Duizenden dennennaalden
vliegen in het rond. De ravage is groot. De modder zit
tegen de muren en zelfs tegen het plafond. Ik heb er
de hele nacht niet van geslapen, zegt Evert. ’s Morgens
om 6.00 uur is hij alweer aanwezig om de puinhoop op
te ruimen. Als David komt is de boel net weer schoon.
We hadden toch om 10.00 uur afgesproken, zegt David?
Tijd is tijd, bromt Evert.

“BOVEN HET HOOFD VAN
EVERT ONTWIKKELT ZICH
ONMIDDELIJK EEN INKTZWARTE
WOLK. AAN DE BEURT? IK HEB

de PLUS. Hoe weet jij dat nou? Gewoon, ik zag je auto
staan. Ongelofelijk zegt Evert. Ik word de hele dag bespioneerd. Ik heb totaal geen privacy meer.
Vaste prik op donderdagavond. Morgen naar de visboer. Alweer vis? Nou en, mag dat soms niet, ik eet elke
week vis. Je kunt beter eens wat makreel bestellen.
Daar zitten goede vetten in. Is veel gezonder dan al die
lekkerbekken. Evert: moet je ze weer horen, daar zitten
ze: dokter Dekker en dokter Versluys (in de jaren ’60/’70
de 2 plaatselijke huisartsen). Ze weten het weer beter.
Tot hier. Ik kan dit hele blad vullen met dit soort grote
en kleine belevenissen met Evert. Wat hebben we een
plezier met hem gehad. Wat was hij een vertrouwd
gezicht. Voor alle USV'ers, groot en klein. Wat was hij
eigen. Treffender dan de woorden van Danielle op onze
site kan ik het niet zeggen:
Een blauwwit hart klopt niet meer.
Alle andere blauwwitte harten huilden.
Maar klopten sterker dan ooit tevoren.
Evert, bedankt voor alles

•

Door Ben Schuurman

*@#$%^& NET WAT INGEDAAN.”
Zomaar een donderdagavond. We zitten met z’n drieën
aan de bar. Evert ziet zijn kans schoon. Rondje van mij,
roept hij joviaal. Proost zeggen we. We zijn 3 biertjes
verder en lusten er nog wel eentje. Evert, jij bent weer
aan de beurt, zeg ik. Boven het hoofd van Evert ontwikkelt zich onmiddellijk een inktzwarte wolk. Aan de
beurt? Ik heb *@#$%^& net wat ingedaan. Ja, wij ook.
Mooi is dat zegt Evert. Alles hoeft hier toch niet op een
weegschaal? Hij wordt gered door de gong. Iemand anders meldt zich aan de bar. Jullie toevallig ook nog een
biertjes jongens? Dat slaan we niet af, is Evert alweer
goedgehumeurd. ’t Is geven en nemen. Of niet soms,
Bennie Schuurman? Ja. Wat ja?? Ja, Evert.
Week in, week uit. Kijk daar heb je m’n broer ook, zegt
Evert. Hendrik komt binnengestapt. Wedden dat hij
naar kantoor gaat, zegt Evert. Nou, wat zeg ik je? En
kijkt triomfantelijk in het rond. Ik verzet veel meer werk
voor de club dan mijn broer, zegt Evert. Nou, nou, even
rustig Evert. Dat kun je zo niet zeggen. Hendrik is niet
voor niks lid van verdienste van USV. Was jarenlang
wedstrijdsecretaris en hoeveel scheidrechters heeft hij
niet geregeld? Evert heeft er geen boodschap aan. Ja,
zittend werk. Met de kont op de stoel. Dat kan iedereen, dat telt niet.
Ook bijna elke week, het rode autootje met NX in het
kenteken. Heb je vanmorgen een gehaktbal gegeten bij
tankstation Oosterveen? En vanmiddag was je bij
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“EEN BLAUWWIT HART KLOPT
NIET MEER. ALLE ANDERE
BLAUWWITTE HARTEN HUILDEN.
MAAR KLOPTEN STERKER DAN
OOIT TEVOREN. EVERT, BEDANKT
VOOR ALLES.”
01

2019
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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

P L A Z A Z WO L L E
(LICHTMIS)

Op 6 november jl. vond de
Algemene Ledenvergadering
(ALV) plaats. Bij USV kennen we
een voorjaars- en najaarseditie.
In het najaar legt het bestuur
verantwoording af over het
beleid van het voorgaande
voetbalseizoen. Het was mijn
eerste volledige seizoen als
voorzitter van USV.

D

e ALV van afgelopen maand stond in het teken van het afscheid van twee bestuursleden:
Eddy van der Steege nam na 6 jaar bestuurslid
te zijn geweest afscheid en wordt per 1-1-2019
opgevolgd door Bas Kesselaar. Tevens nam penningmeester Dick ten Klooster afscheid, hij is opgevolgd
door Sander Eissen. Daarmee komt een periode ten
einde waarin het Dagelijks Bestuur, bestaande uit
voorzitter, penningmeester en secretaris opgevolgd is.
Het Dagelijks Bestuur heeft 20 jaar met elkaar samengewerkt en zodoende is ruim 60 jaar bestuurservaring
verloren gegaan… Zou je denken! Peter Meijerink en
Ben Schuurman zijn met grote regelmaat te vinden
bij USV. En ook Dick ten Klooster zal voor het nieuwe
bestuur goed bereikbaar zijn. De schat aan ervaring
is daarmee niet verloren gegaan, maar juist verankerd
als blijvende waarde. Naast deze schat aan ervaring
laat het drietal ook een andere schat na: de financiële
huishouding van USV. Wat is er mooier dan als bestuur
te beginnen met een uitstekende financiële situatie.
We moeten wel vooruit blijven kijken. De scope van

“HET DAGELIJKS BESTUUR
HEEFT 20 JAAR MET ELKAAR
SAMENGEWERKT EN

1500 m2
inspiratie
in onze
showrooms

Van kledingreparatie
tot modeontwerp

ZODOENDE IS RUIM 60 JAAR
BESTUURSERVARING VERLOREN

www.sansamode.nl

52

Groningen 050 549 18 90

R
A 17
JA - 2 0

12

19

Zwolle & Beilen 038 422 11 55

het nieuwe bestuur ligt op 2030, met een tussenstop
in 2020. Over twee jaar bestaat USV 90 jaar en volgens
goed USV-gebruik gaat deze mijlpaal natuurlijk wel gevierd worden. De commissie “90 jaar USV” is alweer geruime tijd bezig met de plannen. Kijken we verder, dan

65

Een frisse kijk op sanitair,
groot in installatie

GEGAAN... ZOU JE DENKEN!”

heeft de Gemeente Dalfsen plannen met Nieuwleusen.
Momenteel wonen er iets meer dan 9000 mensen in
ons dorp en in 2022 zal het inwonersaantal gegroeid
zijn naar 12000. Het zou zomaar kunnen dat USV dan
ook een kwart meer leden heeft. Dan moeten we toch
iets met onze alom geroemde accommodatie. Hebben
we genoeg kleedkamers, hebben we genoeg (betrouwbare) velden? Kunnen we ons DNA blijvend borgen:
de gezellige familieclub, waar we met vele handen het
werk licht kunnen houden? Kunnen we de contributie
(dit jaar wederom niet verhoogd) op hetzelfde lage
niveau houden?
USV werd dit najaar geconfronteerd met het wegvallen
van supervrijwilliger Evert Runhart. Ongelofelijk hoe
kort zijn ziekteperiode was. En wat was het afscheid
mooi en eervol. Evert zijn wens om vanaf de middenstip van het hoofdveld van USV naar zijn laatste
rustplaats te worden gebracht is vervuld. Evert wordt
gemist. Door verschillende leden worden zijn taken nu
waargenomen, maar we moeten ons bewust zijn dat dit
een tijdelijke oplossing is. We zijn als bestuur op zoek
naar een structurele oplossing om het gat in te vullen
dat Evert heeft achtergelaten.
Als voorzitter vind ik het een prachtige uitdaging om
me -samen met het nu 9-koppige bestuur- met deze
strategische zaken bezig te houden. Een strategie
wordt gevormd door het bestuur en de input van leden
is heel belangrijk. Iedere dinsdagavond zit het Dagelijks
Bestuur bij USV en is hét moment voor ieder lid om
binnen te lopen met ideeën. En natuurlijk zijn wij ook
buiten de dinsdagavonden bereikbaar. Wij nodigen alle
leden uit om hiervan gebruik te maken. Want USV is
van alle leden, voor alle leden!
Ik wens u allen hele fijne feestdagen toe

•

Vriendelijke groet,
Michiel Smudde

www.simondehaas.nl

01

Rollecate 21, Nieuwleusen | T 0529-481317

www.ophoff.nl

2019
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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

Kosterweg 9, Rogat-Meppel
Tel. (0522) 441346

N

A28
AFSLAG 24
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Spelen op een kleiner veld, in kleinere teams. Volgens de visie van de
KNVB sluit dit beter aan op de belevingswereld van kinderen. ‘Winnaars
van morgen’ staat op het etiket van deze missie. Vorig seizoen werd
gestart met de jongste voetballers. Vanaf dit seizoen worden de
aangepaste spelvormen verder uitgerold bij de jeugd.
iet iedereen loopt warm voor de Zeister visie.
Voor en tegenstanders (waaronder prominente namen) lieten zich horen bij introductie.
Wij wilden weleens weten hoe het echt zit en
vroegen het onze eigen Wessel Huzen. Want wie kan
het nou beter weten dan de man die bij USV al tientallen jaren de vooral jongere jeugd onder zijn hoede
heeft? Tijdens de doordeweekse trainingen en op
zaterdagmorgen langs de lijn.

VLOER- EN RAAMBEKLEDING

www.interieurwereld.nl

NIEUWE SPELVORMEN BIJ DE JEUGD

'Ik moest het eerst ook allemaal even zien’, zegt Wessel.
‘Maar het spelbeeld is echt wel veranderd. Je zou zeggen 7 tegen 7 of 6 tegen 6, wat maakt het uit? Vergis je
niet. Het zijn vooral de kleinere afmetingen van het veld
die het verschil maken. Het staat allemaal veel dichter
op elkaar. Vroeger kon een speler alleen al op basis van
snelheid ongehinderd het hele veld oversteken. Om zo
bijna in zijn eentje een wedstrijd te beslissen. Dat is nu
veel lastiger. Er is veel minder ruimte. Daardoor komen
de spelers veel meer met elkaar in een duel om de bal.’
Wessel zag ook de effecten op het hoogste niveau bij
een demonstratiepartij tussen jeugdteams van PEC
Zwolle en Ajax. ‘Duels, duels, dat gaat echt aan een
stuk. Spelers komen veel meer aan de bal. En moeten
oog hebben voor samenspel. Anders zijn ze ‘m zo weer

kwijt. De vaak wat onwennige ingooi is overboord
gezet. Nu kan een spelers met de bal aan de voet direct
het veld indribbelen. Ook deze aanpassing maakt het
spel een stuk sneller, intensiever. Bij USV worden de
veldjes nu telkens afgebakend met pilonnen. Dat is niet
overal zo. Er zijn ook verenigingen die de velden uitzetten met op maat geknipte linten. En bij USV worden
de 4 tegen 4 veldjes door de veldploeg keurig uitgezet
met kalklijnen. Dat is natuurlijk het mooiste. Maar dat
kan alleen op een trainingsveld. Op een gewoon veld
zou het anders een rommeltje worden met de lijnen.
Onderdeel van de nieuwe spelvormen zijn ook de rituelen voor en na afloop van wedstrijden. Denk aan het
handen schudden met tegenstanders. Scheidsrechters
heten spelbegeleiders en langs de lijn wordt terughoudendheid verwacht van leiders en ouders. Respect,
geen geschreeuw. Stop de kleine voetballers niet vol
met aanwijzingen. Laat ze het zelf zo veel mogelijk
uitvinden. Per wedstrijd is er een aantal time outs. Om
wat bij te sturen, maar vooral om complimenten uit te
delen. De uitslag is bij de jongsten van ondergeschikt
belang. De stand wordt niet bijgehouden. Zo stapt
iedereen na afloop als winnaar van het veld. Ga maar
eens kijken bij USV O-8’, tipt Wessel. ‘Dan zie je snel
hoe het werkt.'

•
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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
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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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DICK TEN KLOOSTER
ERELID VAN USV
Tijdens de op 6 november gehouden ledenvergadering van USV werd
Evert Runhart benoemd tot lid van verdienste. Helaas was hij door zijn
ziekte niet in staat om bij de uitreiking aanwezig te zijn. Voorzitter
Michiel Smudde typeerde hem als hét boegbeeld van alle vrijwilligers
van de club. Dick ten Klooster kreeg in het bijzijn van zijn familie de
speld uitgereikt die hoort bij het erelidmaatschap van de vereniging.

H

ij nam afscheid, na maar liefst 22 jaar penningmeester te zijn geweest van de club.
Maar niet voordat hij voor de laatste keer zijn
financiële overzichten had gepresenteerd.
Met onder meer een vergelijking van de cijfers van
toen en nu. Een wereld van verschil. De lange staat
van dienst was ook de KNVB niet ontgaan. Bondsafgevaardigde Arie Oeseburg sprak mooie woorden en had
naast een oorkonde, de gouden speld van de KNVB
meegenomen. Jan Hamers wist nog wat opvallende
(eigen)aardigheden van de afzwaaiende penningmeester op te sommen. Zo was ook hij even aan het rekenen
geslagen. En tot de slotsom gekomen dat de keeper
van het laagste seniorenteam in 10 jaar tijd ruim 600
keer de gang naar het net moest maken. Ook dat zijn
indrukwekkende cijfers, aldus de ceremoniemeester.
Waarna het kersverse erelid de leden bedankte voor
het al die jaren in hem gestelde vertrouwen.
Er waren meer benoemingen, maar dan op bestuurlijk
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niveau. Sander Eissen neemt de rol van penningmeester over en daarmee tevens zitting in het dagelijks
bestuur van USV. Bas Kesselaar stroomt per 1 januari
2019 in als bestuurslid met de portefeuille media, waaronder de verdere ontwikkeling van de website. Hij volgt
hiermee Eddy van der Steege op, die na 6 jaar afscheid
neemt van het bestuur. Ten slotte werd Henry Bisschop
verwelkomd achter de bestuurstafel. Hij neemt kantinezaken onder zijn hoede. Deze post was een aantal
jaren onbemand, maar vraagt in de dagelijkse praktijk
de nodige aandacht. Het bestuur is daarmee in samenstelling uitgebreid. ‘Geen vanzelfsprekendheid, want
zeker voor dit soort functies liggen vrijwilligers niet
voor het oprapen’, zei voorzitter Michiel Smudde.
Na afloop van de vergadering werden er onder een
hapje en een drankje vele handen geschud. Ook die
van Johan Stolte en Jan Luttel. Zij waren 50 jaar lid van
de vereniging

•
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K&K						

Kinderen:
Nee, niet dat ik weet. Ik heb me altijd keurig gedragen.

DEEL 117

VOOR EEN ANDERE KIJK OP USV-ERS
K&K zijn dit keer op bezoek geweest bij
Leon Kooiker. De spits van ons eerste elftal
nam onze uitnodiging met veel genoegen
aan. Een blik op de geschiedenis K&K leert
dat de allereerste aflevering plaatsvond
bij de opa van Leon. De meesten van jullie
zullen wel weten dat dit Evert Klein is. Dat
was in januari 1995 (Leon was toen nog niet
geboren). Iets meer recent, maar toch ook al
weer 13 jaar (2005) geleden brachten we een
bezoek aan vader Roel. Hieronder het verslag
van een gezellige avond K&K, die tot in de
kleine uurtjes werd voortgezet.

Naam:
Dat is Leon Kooiker, ik heb verder geen tweede of
derde naam.
Bijnaam:
Ja die heb ik zeker. Ze noemen me Bambi. Dat is ontstaan in mijn eerste jaar onder Theo. Het was tijdens de
trainingen nogal glad en ik gleed nog weleens weg. Ook
noemen ze me Jojo, ik zal vertellen hoe dat komt. Toen
ik een jaar of 4 was, kon ik mijn eigen naam niet goed
uitspreken. Ik zei dan ook dat ik Jojo Kooker heette. Dat
heb ik ooit eens aan mijn kameraden verteld en sindsdien noemen ze me naast Bambi ook Jojo. Zelfs in het
veld gebeurt dat. Laatst tijdens een wedstrijd wilde Kay
mij een bal in spelen en riep Jojo. De pass/aanname
ging niet helemaal lekker waarop de trainer reageerde
van “noem elkaar bij de naam” terwijl iedereen in het
veld wel wist dat Kay dat ook deed…
Geboortedatum:
Ik ben geboren op 11 juni 1997.
Geboorteplaats:
Dat is hier aan het Nachtegaalplein in Nieuwleusen. Ik
heb nog nooit ergens anders gewoond. Tenminste niet
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officieel. Bij het vorige huis van mijn vriendin hadden ze
een soort van bakhuisje. Daar was ik wel 5 van de 7
dagen van de week te vinden. Ze zijn nu verhuisd met
als gevolg dat er geen bakhuisje meer is.

Broers en/of zussen:
Ik heb een broertje en een zusje. Ze zijn een tweeling
van 19 jaar en ze heten Frank en Iris.
Huisdieren:
Die zijn er niet meer. Heel vroeger hebben we wel een
konijn gehad, maar daar werd niet zoveel naar omgekeken door ons. Mijn vader moest ervoor zorgen.
Opleiding:
Hier op het Angieten College in Nieuwleusen heb ik
3 jaar VWO gevolgd. Omdat je de VWO niet hier kunt
afmaken, ben ik naar het Meander College in Zwolle
gegaan. Echter daar liep het niet zo lekker. Van 4 VWO
ben ik naar 5 Havo gegaan en helaas heb ik het examen
niet gehaald. Ik moest nog twee vakken overdoen. Dit
heb ik in de avonduren gedaan om zo uiteindelijk mijn
HAVO diploma te behalen. Na mijn avondstudie ben
ik naar Windesheim in Zwolle gegaan waar ik de CALO
volg. Ik ben begonnen in de richting Sportkunde. Ik
kwam er al snel achter dat dat niet iets voor mij is. Na
een jaar ben ik overgestapt naar Lichamelijke Opvoeding en inmiddels zit ik in het 3e jaar.
Werk:
Ik werk bij de kaasfabriek in Rouveen en Staphorst.
Daar ben ik op maandagavond 3 uurtjes en op zaterdag
de hele dag. Ook in de vakanties ben ik daar te vinden.
Ik ben de eerste “gediplomeerde kaasflipper”. Het is
namelijk zo dat iedereen altijd denkt dat ik alleen maar
kazen hoef te keren en dan mag ik graag zeggen dat ik
gediplomeerd kaasflipper ben.

Partner:
Ik heb een vriendin. Ze heet Manon van de Vegt, ze is
21 jaar en komt uit Nieuwleusen.

Auto:
Ik heb zelf geen auto, maar ben wel een liefhebber van
mooie auto’s. Ik heb er niet heel veel verstand van maar
ik ken wel veel type auto’s. De mooiste auto is voor
mij toch de Lamborghini, maar als ik moet kijken naar
betaalbare auto’s vind ik de Mercedes A-klasse ook wel
erg mooi.

Waar heb je haar leren kennen?
Dat was op de middelbare school het Agnieten College
hier in Nieuwleusen. Zij was het eerste meisje waarmee
ik gezoend had. Ik was toen nog niet gelijk aan een
vaste relatie toe, daarom was het toen nog niet wat geworden. Na de middelbare school zijn we elk naar een
andere school gegaan. Toen ik haar twee jaar geleden
weer tegenkwam in de bus dacht ik, wat stom dat ik
daar geen werk van heb gemaakt. Toen is de wederzijdse interesse weer aangewakkerd. We hebben de schade van de verloren tijd inmiddels wel weer ingehaald.

Voetballoopbaan:
Vanaf de F-pupillen voetbal ik al bij USV. Ik moest wel
eerst mijn zwemdiploma halen. Dat ging echter niet
vanzelf, ik vond zwemmen verschrikkelijk. Maar het
hielp wel, ik wilde zo snel mogelijk het zwemdiploma,
zodat ik kon gaan voetballen. Ik heb alle jeugdelftallen
doorlopen. Ik heb 1 jaar in de A’s gespeeld toen ik nog
B junior was. Het jaar erop was er geen A. Toen ben ik
overgegaan naar de selectie. Het ging daar zo goed dat
ik op mijn 17e mijn debuut heb gemaakt in het eerste,
waarin ik nu nog speel.

Wat dacht je toen je haar voor het eerst zag?
Wow wat een mooie meid, maar zoals net gezegd, had
ik er verder geen werk van gemaakt. Later is dat dus
hersteld.

Kun je je nog een mooi moment herinneren?
Dat was absoluut het doelpunt van Dennis van der
Veen in Ommen. Wij streden samen met Ommen om
het kampioenschap. We mochten niet verliezen.

Dennis maakte in de 96e minuut de gelijkmaker. Hierdoor hielden we Ommen onder ons en werden we later
kampioen.
Hoogtepunt:
Een hoogtepunt was dan toch het kampioenschap
in de wedstrijd tegen Wacker waarin wij in de laatste
minuut scoorden en daardoor kampioen werden.
Dieptepunt:
Op voetbalgebied heb ik eigenlijk nog niet echt een
dieptepunt gehad. Ik ben gelukkig nog nooit gedegradeerd met USV en dat wil ik graag zo houden.
Bewondering voor:
Voor USV in het algemeen en alle vrijwilligers die USV
heeft. Als er iets moet gebeuren staat ook iedereen
weer klaar om elkaar te helpen. Dat zag je ook na het
overlijden van Evert.
Mooiste tenue:
Dat van USV en Ajax. Deze zijn er bij mij met de paplepel ingegoten.
Lelijkste tenue:
Dat is toch echt oranje-zwart.
Favoriete andere sport:
Ik vind het leuk om in de zomer te tennissen. Daarnaast spelen we met een groepje mee met de volleybal
Hypotheekgroep competitie. Dat is een keer in de
maand op vrijdagavond. Verder kijk ik af en toe de Formule 1 als ik thuis ben. En ik kijk ook weleens volleybal
met Iris mee. Voor de rest kijk ik alleen maar voetbal.

“HET IS NAMELIJK ZO DAT
IEDEREEN ATLIJD DENKT
DAT IK ALLEEN MAAR KAZEN
HOEF TE KEREN EN DAN
MAG IK GRAAG ZEGGEN
DAT IK GEDIPLOMEERD
KAASFLIPPER BEN.”
Favoriete club:
Dat zijn net als bij het tenue USV en Ajax.
Beste eigenschap:
Ik denk wel dat ik een allemansvriend ben. Ik wil altijd
voor iedereen goed zijn en voor iedereen wel het beste
doen. Ik vind het ook vervelend als ik het idee heb dat
mensen mij niet aardig vinden.
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Slechtste eigenschap:
Ik ben ongeduldig en wil wel graag altijd gelijk krijgen.
Ik hou niet zo van tegenspraak, daar ga ik dan ook gelijk
tegen in (je zou me dus ook eigenwijs kunnen noemen). Bij Manon valt het wel mee en hou ik me wat rustiger, zij heeft namelijk diezelfde eigenwijsheid, haha.
Waar kunnen we je voor wakker maken?
Haha, nergens voor. Ik word vaak chagrijnig als ze me
wakker maken. Dus laat mij maar lekker liggen. Ik kan
er vaak ook slecht uitkomen.
Tijdschriften/kranten:
Ja dat is niet meer echt van nu he, als ik dan iets moet
lezen dan is het toch de Stentor. Die krijgen wij altijd
thuis, vaak lees ik dan alleen het sportgedeelte.
Laatste boek:
Ik lees alleen boeken op vakantie. De laatste die ik heb
gelezen was “Judas” van Astrid Holleeder.
Favoriete muziek:
Ik ben van alle markten thuis en vind ook echt van alles
leuk. Laatst ben ik nog bij een concert van Andre Hazes
jr geweest. Hij speelde veel van zijn nieuwe album, dat
vond ik wat minder. Het optreden van Guus Meeuwis
tijdens de pauze was leuker.
Favoriete tv programma:
Dat zijn Fox Sport en Ziggo Sport. Ook kijk ik vaak op
YouTube naar de samenvatting van Voetbal Inside. Dat
is de ideale manier om de hoogtepunten te zien.
Favoriete internetsite:
Mijn favoriete internetsite is denk ik toch Netflix. Als
de tijd het toelaat mag ik nog graag een serie kijken op
mijn laptop.
Favoriete vakantieland:
Ik heb nog niet zo heel veel landen gezien. Afgelopen
zomer ben ik met Manon naar Griekenland geweest.
Dat was erg mooi. Verder ben ik gek op wintersport.
Daarvoor ga ik naar Oostenrijk.
Politiek:
Ik heb nog geen gebruikgemaakt van mijn stemrecht. Ik
verdiep me niet in de politiek. Ik ga dus niet stemmen
om het stemmen.

“IK BEN ONGEDULDIG EN WIL
WEL GRAAG ALTIJD GELIJK
KRIJGEN. IK HOU NIET ZO VAN
TEGENSRPAAK, DAAR GA IK
DAN OOK GELIJK TEGEN IN.”
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Lievelingsgerecht:
Ja, dat is een lastige.Ik heb eigenlijk niet echt een
favoriet gerecht. Wel kan ik zeggen dat ik een groot liefhebber ben van vlees. Dus het liefst heb ik een lekkere
BBQ.
Favoriete drank:
Ik mag graag een Cola-Berenburg drinken. Bij USV
neem ik ook nog wel eens een “Weizener”.

“DIT KOSTTE ME OOK NOG
EENS 60 EURO. ACHTERAF
BLEEK DAT IK WEL EEN KOPIE
VAN MIJN ID KAART BIJ
ME HAD EN DE KAART ZELF
NOG ONDER HET KOPIEERAPPARAAT LAG.”

Stel dat je voor 1 dag de baas in Nederland bent, wat
zou je dan doen?
Ik zou heel Nederland een dagje vrijgeven. Niemand
hoeft dan iets te doen. Lekker doen waar je zelf zin
hebt.

Hoe ben je zo in het jeugdbestuur gekomen?
Henry Bisschop heeft me gevraagd, waarbij ik gezegd
heb dat ik het wel wilde proberen en je weet hoe het
gaat. Voordat je het weet zit je er al in. Ik houd me nu
bezig met de organisatie van toernooien en het zaalvoetbal.

Waar geef je het meeste geld aan uit?
Ik denk dat dat voor mij heel verschillend is, maar over
het algemeen is dat wel aan gezellige dingen doen.
Daarbij komen USV en Reuvers wel het meest in aanmerking

Wat wil je verder nog kwijt?
Eigenlijk wil ik verder niks kwijt, ik vond het een leuk interview en het was een erg gezellige avond met jullie

Hoe zie je de toekomst van USV?
Ik denk dat we op het huidige niveau kunnen blijven
spelen en zie dat ook veel kinderen ervoor kiezen om
bij USV te komen spelen. Het verschil hierin tussen
zaterdag en zondag wordt kleiner. Ik hoop vooral dat
die groei blijft en dat wij daarin naast de mooiste club,
ook de grootste club worden van Nieuwleusen.

•

“IK HOOP VOORAL DAT DIE
GROEI BLIJFT EN DAT WIJ
DAARIN NAAST DE MOOISTE
CLUB, OOK DE GROOTSTE CLUB
WORDEN VAN NIEUWLEUSEN.”

Hobby’s:
Naast het al genoemde tennis en volleybal, kijk ik graag
series op Netflix. Ook vind ik het leuk om op de playstation te spelen. Ik speel dan eigenlijk allen maar FIFA.
Als laatste wil ik benoemen dat ik de kroeg in gaan met
vrienden ook een prima hobby vind.
Mooiste vrouw behalve dan natuurlijk je eigen vrouw:
Dat is Margot Robbie. Zij is een Australische actrice en
is 28 jaar.
Wie nodig je niet uit op je verjaardag?
Nou, eigenlijk kan ik zo niemand bedenken, maar als
ik dan toch iemand moet kiezen is dat Stan Scholten.
Hij komt namelijk altijd spontaan langs en ik vind dat
prima, maar ik nodig hem eigenlijk nooit uit.
Wens of droom:
Ik zou graag oud en gelukkig willen worden totdat ik
een jaar of 80 ben.
Wie zou je graag eens willen ontmoeten?
Dat is Zlatan Ibrahahimovic, Ik ben zelf “denk ik” aardig
bescheiden, hij juist niet. Daar zou ik wel met hem over
willen praten.
Wat is je grootste blunder?
Manon werkte in Spanje en ik zou haar opzoeken. Vlak
voor vertrek was ik nogal druk, en ben mijn ID kaart
vergeten mee te nemen. Op het vliegveld moest ik een
noodpaspoort aanvragen. Dit kostte me ook nog eens
60 euro. Achteraf bleek dat ik wel een kopie van mijn
ID kaart bij me had en dat de kaart zelf nog onder het
kopieerapparaat lag.
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NIEUWLEUSEN
Tabak
Lotto
Oosterveen’s
Oliehandel
Staatsloterij
Burg. Backxlaan 204
Boeken
7711 AL NIEUWLEUSEN
Dagbladen

E

www.oosterveensoliehandel.nl

ven voorstellen: het team bestaat uit 5 jongens
en 2 meiden. Stijn Boverhof, Joris Keizer, Chloe
Wanders, Sarah Wanders, Tijn van de Hoek, Levi
Dons en Niels Bouwman.

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

Dit team kent elkaar al vanaf de kabouters. Hierna de
4 tegen 4. Bij de JO 8 kreeg de huidige samenstelling
vorm. De JO9-1 is een geweldig leuk team waar veel
wordt gelachen en waar het veel om voetbal draait. Zo
is Stijn onze vaste keeper. Af en toe staat er iemand anders op de goal. Joris is een echte aanvaller, hij is snel
en wil graag scoren. Chloe is een echte voetbalster in
hart en nieren, wie weet een toekomstige Lieke Mar-

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

tens. Ook zus Sarah is een echte voetbalster, ze speelt
graag als verdediger. Dan heeft ze het beste overzicht.
Tijn is een echte linksbuiten met een goed linkerbeen
en ook steeds vaker een goede rechter. Levi speelt
graag in het midden en heeft een superhard schot.
Niels is een complete voetballer, hij kan op meerdere
posities worden ingezet. Als team werken ze hard en
spelen ze goed samen. Door goed te trainen zien we
elke zaterdag steeds mooier voetbal. Al met al een fijn
team om training te geven en leuk om te zien voetballen. Een team met toekomst voor USV!

•

Door: Roelof Wanders

“EEN TEAM MET TOEKOMST VOOR USV!”

TEMPELMAN

TEMPELMAN
Gezond worden,

SEN

VOORPAGINA NIEUWS
DE JO9-1 VAN USV

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

Tel. (0529) 48 12 98
Mob. 06 27 134 184
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SPONSOR IN DE SPOTLIGHT

contacten met klanten en het fijne team waarmee ik
samenwerk is de overgang soepel verlopen.“
Het doe-het-zelven zit Henk-Jan in het bloed. Maar
goed ook. Sinds augustus is het gezin in Nieuwleusen gehuisvest. De eerste maanden in Nieuwleusen
heeft Michelle zich op het gezin gericht en heeft ze
het zoeken naar werk nog even laten rusten. Menig
uurtje wordt nu besteed aan schilderen en opknappen
van het nieuwe onderkomen. “Wij wilden voordat de
scholen begonnen woonachtig zijn in Nieuwleusen”,
laat Henk-Jan mij weten. “Wij zijn dus zo vlug mogelijk
in onze nieuwe woning gaan wonen en knappen het
huis stap voor stap op. Boven is klaar en de woonkamer
begint er ook op te lijken. De volgende klus wordt de
keuken.” Samen met Michelle en hun drie kinderen
Ilja (3), Jens (7) en oudste zoon Lars (9) hebben ze zich
ingeleefd en zijn ze inmiddels een onderdeel van de
Nieuwleusense gemeenschap. Het gezin voelt zich
thuis. “Ach, door mijn werk en door de kinderen gaat

Het moet niet gekker worden.
Je verslaggever is dit keer te
vinden in een doe-het-zelfzaak.
Een plek waar je mij niet vaak zult
tegenkomen. Als rechtshandiger
met een paar linkerhanden
heb ik daar niet veel te zoeken.
Is volgens Henk-Jan Cremers
echter geen enkel probleem.
“Nieuwleusen kent veel mensen
die de handen goed weten te
gebruiken. Mensen met andere
capaciteiten helpen wij graag
door te zoeken naar oplossingen.

“MENSEN HIER ZIJN
TOEGANKELIJKER DAN
IN DE STAD. ZE ZIJN

HENK-JAN CREMERS WIL MET HUBO
DICHT BIJ DE KLANT ZIJN

LAAGDREMPELIGER EN
DAARDOOR MAKKELIJKER IN
HET CONTACT. MET HET DIALECT
HEB IK GEEN MOEITE”

Z

o komen wij bij mensen aan huis en leveren
we maatwerk.” Daarover later meer. Eerst even
voorstellen. Henk-Jan Cremers heeft medio
2017 de Hubo (Houthandel Utrecht Bedrijven
Organisatie) overgenomen van Roel Heide. Dat de
overname pas ruim een jaar geleden heeft plaatsgevonden, wil niet zeggen dat Henk-Jan een nieuwkomer
is in de bouwmarktsector en doe-het-zelfbranche. Zijn
opa had vroeger een smederij en zijn vader runde een
doe-het-zelfwinkel. In 2005 nam Henk-Jan de scepter
over van zijn vader. Henk-Jan is dus al de derde generatie ondernemer in de familie die zich met deze
materie bezighoudt. Tot voor kort dus in Zevenaar en
nu in Nieuwleusen. “Waarom heb je Zevenaar achter
je gelaten en ingeruild voor ons dorp?” Henk-Jan en
zijn vrouw Michelle hebben daar goed over nagedacht.
“Wij hadden net de crisisperiode, die in 2008 begon,
achter de rug en een omzetdaling van 40% overleefd.
Er had zich bovendien nóg een bouwmarkt in Zevenaar
gevestigd. Zo werd het eerder overleven in plaats van
iets moois op te bouwen. En ontstond het idee om iets
nieuws te beginnen. Ondanks dat ik mijn hele leven
in Zevenaar had gewoond, groeide de wens om eens
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verder te kijken. Michelle heeft in haar leven al vele
verhuizingen meegemaakt en heeft zelfs nog in de USA
gewoond. Van haar leerde ik dat andere mensen en
andere streken leren kennen verrijkend kan zijn.”
Michelle was werkzaam in de zorg. “Een beroep dat je
overal kunt uitoefenen en geen obstakel was om van
een nieuw avontuur af te zien. Dus maar eens contact
met onze rayonmanager van Hubo opgenomen.” Van
het ene kwam het andere. Hubo maakte Henk-Jan
attent op twee vestigingen die te koop stonden. De
keuze viel op Nieuwleusen. “Na een gedegen onderzoek bleek deze vestiging veel perspectief te bieden. Ik
zie mogelijkheden om te groeien, de ligging is gunstig
en de klant kan voor de deur parkeren.” Vanaf het begin
voelt Henk-Jan zich verbonden met de zaak en ervaart
hij de contacten als positief. “Mensen hier zijn toegankelijker dan in de stad. Ze zijn laagdrempeliger en daardoor makkelijker in het contact. Met het dialect heb ik
geen moeite. Mijn moeder kwam uit de omgeving van
Vroomshoop. Ik heb daar familie wonen en dus al van
kinds af aan hoor ik regelmatig het Saksische dialect
en de tongval uit dit deel van het land. Door de goede

het vanzelf.” De twee oudsten sporten in De Spil. “Nee,
ik hoor ze niet over voetbal. Maar dat kan zo veranderen. In hun klassen zitten verschillende jongens en
meisjes die bij USV voetballen, dus je weet het maar
nooit.” Henk-Jan voetbalde zelf tot zijn zestiende bij
OBW (Ooij’s Blauw Wit). “Ik was geen hoogvlieger en
vond al gauw werken belangrijker.” Zijn vrije tijd besteedt hij het liefst aan zijn gezin. Zelf heeft Henk-Jan
op jonge leeftijd zijn moeder verloren en heeft ondervonden hoe belangrijk het is om te genieten van de tijd
die je samen hebt. Henk- Jan schudt met zijn hoofd.
“Nu ik zelf een gezin heb en een zaak run, stijgt mijn
waardering voor mijn vader. Hoe hij dat heeft gerooid in
zijn eentje!”
Het verschil met die grote bouwmarkten op industrieterreinen? “Bij de Hubo vinden wij het gevoel om er
voor de mensen te zijn heel belangrijk. Dat is bij die
bouwmarkten ook wel het geval, maar toch anders. In
onze vestiging proberen wij dát wat de klant wil voor
elkaar te krijgen. We leveren maatwerk voor deuren,
kasten, horren en zonnewering voor binnen en buiten.

En helpen klanten ook met monteren. Je ziet dat mensen veel langer thuis blijven wonen, maar fysiek
niet in staat zijn om te klussen. Bij zo’n klant kunnen we
even langskomen om een beugel in de badkamer aan
te brengen. Om maar een voorbeeld te noemen.”
Wanneer je denkt dat Henk-Jan met zijn Hubo winkel
alleen op Nieuwleusen gericht is, maak je een vergissing. Uit Punthorst, Balkbrug, Dedemsvaart, Dalfsen
en ook Zwolle komen klanten naar de Hubo in Nieuwleusen. “We zitten met onze locatie aan een drukke
weg. Duizenden mensen komen hier regelmatig langs.
Zien de parkeerplekken en de uitstraling van de zaak.
Wanneer ze iets nodig hebben, een product of dienst, is
het een kleine moeite om even binnen te wippen. Het
is aan ons om de mensen met een goed gevoel de deur
weer uit te laten gaan. Tevreden mensen komen sneller
terug. Ons maatwerk en de montageservice trekken
ook mensen van buiten de regio aan.
“Het is extra leuk om iets voor elkaar te krijgen wat een
ander niet kan of wil doen. Zo vroeg USV om donkerblauwe terrasmeubelen. Waren in Nederland en België
niet meer te koop. Dus heb ik mij ingezet om ze via andere kanalen vanuit Duitsland geleverd te krijgen. Dat
is dan zo mooi wanneer zoiets lukt.” Henk-Jan lacht.
“De basis voor een sponsorcontact was gelegd.” Onderscheiden van andere bouwmarkten is een drive die in
Henk-Jan zit. Als voorbeeld noemt hij de verkoop van
hengelsportartikelen, wandelschoenen, werk- en wandelsokken maar ook kwaliteitsvoeding voor huisdieren.
“Die hebben ook recht op goed eten. ”Henk-Jan heeft
zeker nog plannen voor de nabije toekomst. Zo vindt hij
dat de zaak warmer aangekleed moet worden. Uitbreiding van maatwerk en het meer profileren van de

“HET VERSCHIL MET
GROTE BOUWMARKTEN OP
INDUSTRIETERREINEN? BIJ
HUBO VINDEN WIJ HET GEVOEL
OM ER VOOR DE MENSEN TE
ZIJN HEEL BELANGRIJK.”

niet-bouwmarkt gerelateerde producten zijn speerpun
ten. Henk-Jan glimt als hij het over zijn plannen heeft.
Nieuwe uitdagingen geven hem energie.
Hubo sponsort naast USV meerdere verenigingen. “Ze
nemen in een woongemeenschap een vooraanstaande
plek in. Het bindt mensen en biedt ruimte voor vertier
01
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en beweging. Daar wil ik graag een bijdrage aan
leveren. Daarnaast is het voor mij een mogelijkheid
om de Hubo te presenteren.” Onlangs heeft Henk-Jan
de jeugdtrainers van USV in een nieuwe jas gestoken.
“De laatste jaren werd het sponsoren in Zevenaar wel
minder.” De ontwikkeling van Henk-Jan zijn favoriete
voetbalclub was daar debet aan. “Ze wilden hogerop
voetballen en trokken spelers van buiten de vereniging
aan. Niet voor niets natuurlijk.” Zijn gezicht verstrakt.
“Daar wilde ik niet aan meebetalen. Hogerop is prima,
maar dan wel gewoon met je eigen spelers. Anders
schep je onrust in de club.
De ontwikkeling binnen het betaalde voetbal vind ik
stuitend. Idiote bedragen gaan daar in rond.”
Henk-Jan is aangenaam verrast hoe er bij USV met
sponsors wordt omgegaan. “De sfeer binnen USV is ook

laagdrempelig”, viel hem op. “Mensen zijn er toegankelijk en er wordt niet gekeken naar afkomst.
Dat heb ik wel anders meegemaakt!” Ook voelt HenkJan zich als sponsor gezien “Fijn om te ervaren dat je
niet een melkkoe bent maar dat ook sponsorbelangen
worden behartigd.” Als de agenda het toelaat maakt
Henk-Jan daar graag gebruik van. Contacten leggen en
onderhouden spreekt hem wel aan. “Natuurlijk kan dat
voordeel opleveren maar het helpt ook om onderdeel
te worden van je woonomgeving.”
Wil je weten hoe Henk-Jan over openstelling op zondag
denkt? Of waar de slogan ‘Wordt het een minklus of
een plusklus vandaan komt? Ga dan naar unionsv.nl >
sponsor in de spotlight

•

Interview: Werner van der Veen

“IK VOEL ME ALS SPONSOR
GEZIEN BIJ USV”

28
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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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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
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GROETEN UIT...

diëtist? Heeft de gehaktbal plaats moeten maken
voor de frikandel? Nee, het bleek een kwestie van
overmacht. De keuken had niet gerekend op zoveel
gasten uit Nieuwleusen. En wist al helemaal niet dat
ze nogal hongerig zijn naar de bal. Bij THOR hebben
ze 1 veld. Sfeervol omringd door het nodige groen. Het
kunstgras is nog vrij nieuw. Waarbij niet is bezuinigd op
de rubberen korrels. In de wintermaanden komen ook
clubs uit de buurt langs om er te trainen en te spelen.
Zoals Tijnje en Jubbega. Voor THOR een leuke bron
van extra inkomsten. De voetballers van THOR schreven vorig seizoen historie. Bij Sint Jacob werd de titel
gepakt en daarmee speelt de club voor het eerst in het
bestaan in de 3e klasse. Vooral dankzij Sonson Lyklama. De tiener werd verkozen tot speler van het jaar. De

“WAT NU? ZIJN DE USV
SUPPORTERS DEZE ZOMER
OVERGESTAPT OP EEN ANDERE
DIËTIST? HEEFT DE GEHAKTBAL
PLAATS MOETEN MAKEN VOOR

LIPPENHUIZEN, BOIJL, OLDEMARKT, MILDAM EN DE KNIPE
DOOR BEN SCHUURMAN

EEN KWESTIE VAN OVERMACHT.”

Alweer voor het derde seizoen is USV 1 ingedeeld in district
Noord. Na 4 E, 3 C, nu in 3 D. Het betekent ook voor het derde
seizoen achtereen een kennismaking met een rij aan onbekende
tegenstanders en accommodaties.

geboren Haïtiaan maakte uitstapjes naar de jeugd van
Drachtster Boys en Heerenveen, maar is nu terug en
goud waard voor THOR. Vorige week in de burenruzie
tegen De Gordyk (Gorredijk) was hij meteen weer op
dreef. Tegen USV begon hij achterin, maar zijn gelijkmaker verried zijn aanvallende klasse. Goede kans dat hij
opnieuw wordt gescout en zijn gesigneerde geelzwarte
shirt in een lijstje komt te hangen naast die van andere
prominente THOR spelers. De oer Friese coach Foppe
de Haan kennen we allemaal. Ook het trapveldje voor
de jeugd is naar hem vernoemd ‘It fjild fan Foppe’. Maar
denk ook Jan Kromkamp, die onder meer voor Oranje,
PSV en Liverpool speelde. Tot Hier Onze Reportage.

Groeten uit…Lippenhuizen
Eerst maar even een stukje geschiedenis. Over die
brandende vraag wat toch de herkomst is van de naam
van het sportpark. Nee, de Kobunder heeft niks te maken met de bunder, waarmee onze eigen boer Kok een
lapje grond van circa 10.000 m2 pleegt aan te duiden.
Het zit zo. In een ver verleden werd met een Kobunder
een kievit bedoeld. En de vogel legde kennelijk graag
een ei in deze regio. En nu we het toch over niet alledaagse namen hebben. THOR staat voor Tot Heil Onzer
Ribbenkast. Ooit opgericht als turn- en gymnastiekvereniging kun je je daar nog wel wat bij voorstellen. Of
voetballen ook wel zo gezond is voor lijf en leden valt te
betwijfelen. Strompelende bewijzen van het tegendeel
vallen wekelijks waar te nemen. Het vertrouwen in de
medemens is groot. Op de Kobunder geen fuik met
aan het eind een kassahokje. Je kunt het sportpark zo
betreden. Op een schoolbord staat met wit krijt het
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DE FRIKANDEL? NEE, HET BLEEK

verzoek om je verderop even te melden om de entree
te voldoen. Met ook de mogelijkheid een lootje te
kopen. Aan het tafeltje onder het afdak kun je meteen
een beker koffie bemachtigen. De prijzen zijn net als de
clubmensen achter de tafel zeer vriendelijk. € 2,- voor
de entree en € 0,50 voor het lootje. Een meevaller. Vorig
seizoen betaalden we regelmatig het dubbele tarief. De
kantine is onderdeel van een fraai gebouw. Nieuwleusen is sinds kort verrijkt met De Spil. Dit voorjaar werd
in Lippenhuizen het lint doorgeknipt van zeg maar een
klein Spilletje. Ook dit is een prachtig bouwwerk. Met
net als in Nieuwleusen plaats voor onderwijs en tal
van andere activiteiten voor de inwoners van het 1400
inwoners tellende dorp. Door de gebruikte materialen
en kleuren doet het interieur warm aan. Op het dak ligt
uiteraard een flinke partij zonnepanelen. Het Heineken
bier wordt getapt in een plastic fluitje. Wat nu? Zijn de
USV supporters deze zomer overgestapt op een andere

Groeten uit…Boijl
Het is half oktober. Herfst. We hebben recht op regenvlagen en zwiepende windstoten. Niets van dat alles.
Binnendoor via Havelte en Fredriksoord zitten de terrassen bomvol. Het is 25 graden, het zonnetje schijnt.
Sportpark Boijl ligt aan de Boijlerweg in Boijl. Dat kan
niet missen. Het hoofdveld van fusieclub Trinitas wordt
omzoomd door reuzen van eiken. Die houden zich wel
gewoon aan de kalender en droppen in hoog tempo
hun eikels. Auw…dikke eikel! Sorry, stond ik op je teen?
Nee jij niet, ik bedoel die dingen die zomaar uit de lucht
komen vallen. Precies die ja, op m’n kop. De kantine is
vooral van hout. Er is Heineken bier uit de fles. En aan
de muur hangt een club van 50. Aan de voorkant van
het gebouw is een ruime veranda. De uitbouw grenst
direct aan een weiland waar een stuk of 15 viervoeters
van het type My Little Pony lopen te grazen. Wellicht
was het slim geweest om de brave beestjes afgelopen
week te verplaatsen naar het hoofdveld. Daar stond
het gras echt zeldzaam hoog. Ook de lijnentrekker van
Trinitas was kennelijk met zijn kalkwagentje verstrikt
geraakt in de hoge pollen. Want we nemen niet aan
dat deze vrijwilliger zijn welverdiende borreltje al voor
het werk consumeert. De dames zijn actief in Boijl. Ze
regelen de verloting, doen de kassa, roepen om en na
afloop draait het rad van avontuur. Voor € 3,- ben je binnen. Dan krijg je ook nog 2 lootjes en een A4-tje met de
opstellingen. Niks mis mee. Het gaat allemaal in goed
vertrouwen. Want wie zwart wil kijken, krijgt alle kans.
Om de hoek bij veld 2 loop je zo het veld op. Achter
het doel aan de overkant ontbreekt de omheining. Die
korte zijde is dan ook verboden terrein voor supporters.

“DE UITBOUW GRENST DIRECT
AAN EEN WEILAND WAAR EEN
STUK OF 15 VIERVOETERS VAN
HET TYPE MY LITTLE PONY
LOPEN TE GRAZEN. WELLICHT
WAS HET SLIM GEWEEST OM DE
BRAVE BEESTJES AFGELOPEN
WEEK TE VERPLAATSEN NAAR
HET HOOFDVELD.”
Doelman Marcel Betten had er na rust een eenzame
middag. Want USV kwam maar niet in buurt van iets
dat leek op een aanval. Maar omdat het handbediende
scorebord heel lang op 1-0 bleef staan, hield de weer
massaal uitgerukte USV aanhang tegen beter weten
in hoop op een wondertje. Pas 10 minuten voor tijd
werden ze verlost uit hun lijden door een tweede treffer
van de thuisploeg. Snel naar huis want net als de laag01
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staande zon deed het spel van USV zeer aan de ogen.
Even flets als het uittenue dat maar weer eens uit de
kast was gehaald. Nu we het er toch over hebben:
het claret and blue (bordeaux rood en lichtblauw) is
onlosmakelijk verbonden met Engelste traditieclubs als
Aston Villa. Burnley en West Ham United. Ooit ook heel
hip in Nederland, maar USV lijkt er steeds minder kleur
van op de wangen te krijgen.

Groeten uit…Oldemarkt
We zijn in de uiterste kop van Overijssel. Het is niet
alleen de klok die sinds vannacht aangeeft dat de wintertijd is aangebroken. Het zonnetje kan de kilte niet
verdrijven op het gemeentelijk sportpark in Oldemarkt.
We rekenen af bij het groene hokje: € 3,- entree, € 0,50
voor een lootje. Er staat helaas geen programmablad
tegenover. De maker is ziek. Op een mini-hunebed
staat met verweerde rode letters FC Oldemarkt gekalkt.
Was dit vroeger de hoofdingang? We weten het niet
meer. Het is lang geleden dat we hier waren. Langs het
hoofdveld staan statige eiken, er is een (eiken?)houten
schuilhokje voor het publiek en aan de overkant staat
volgens ‘Nederland Voetballand’ de kleinste tribune
van Nederland. Het bouwwerkje biedt ruimte aan 1
persoon. Ziet er best sfeervol uit allemaal. Maar er is
wel 1 dingetje: het hoofdveld ligt eruit. Huh..? Verrek, de

“ER IS EEN HOUTEN
SCHUILHOKJE VOOR HET
PUBLIEK EN AAN DE OVERKANT
STAAT VOLGENS 'NEDERLAND
VOETBALLAND' DE KLEINSTE
TRIBUNE VAN NEDERLAND.”
doelen staan inderdaad nog tegen de omheining. Zoals
ze er eind mei zijn neergezet. Wat is hier aan de hand?
De droge zomer blijkt het veld geen goed te hebben
gedaan. Maar dat was bijna overal zo. Dus? Een paar
supporters van de groenwitten weten precies hoe het
zit en wijzen naar de gemeente Steenwijkerland. Die
vinden het allemaal best. En van gras hebben ze geen
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verstand. Klare taal. Trouwens de roodgekleurde
steppe van Willemsoord was deze zomer landelijk
nieuws. Dat is maar 8 kilometer verderop. Goeie vraag,
hoe zou het daar nu zijn? Trouwe USV verzorger Ben
Vonder heeft een goede baan bij USV, maar is ook al
sinds jaar en dag actief als ambtenaar, ja toevallig bij
de gemeente Steenwijkerland. Hij wil ongetwijfeld deze
Groeten uit Oldemarkt overbrengen aan zijn collega’s
van de afdeling Groenvoorziening. We gaan even naar
binnen. Een jaar of 5 geleden bouwde de vereniging
een volledig energieneutrale en duurzame accommodatie. En was hiermee als voetbalclub een trendsetter
in Nederland. We zien heel veel glas. De hele voorpui,
maar ook de afscheiding tussen het horecagedeelte en
de hal/toiletten is doorzichtig. De bar heeft wat ronde
uitstulpingen zodat niet iedereen op een rijtje zit. De
hoge biertafels steunen op houten fusten. Dat zit wel
goed. De architect heeft zich ongetwijfeld uitgeleefd
op dit project, maar toch een belangrijk detail over
het hoofd gezien. De akoestiek deugt niet. Alles galmt,
het is erg onrustig. Daar wordt al een gehoorapparaat
afgesteld op een andere golflengte. Het bier is van
Heineken en wordt geschonken in een glas met de
inscriptie 3e helft. Zolang gaan we niet wachten. We
nemen er gelijk eentje. De vriendelijke dame achter
de bar bedient een automatische pomp. Waardoor het
glas precies afgemeten volstroomt. USV kent dit systeem, maar zette de tapautomatisering jaren geleden
al gauw weer overboord. Volgens de barmedewerkers
duurde het bij drukte allemaal veel te lang. De klanten
vonden het niet erg. Die lurkten toch al liever aan een
flesje. We spelen dus op veld 2. Tenzij de programmamaker ook de omroeper is, zal dit de reden zijn dat er
geen opstellingen worden gecommuniceerd. Gelukkig
is doelman Appie de Hoop zo vriendelijk om bij de doelpunten van zijn team de namen door te geven. Althans
voor rust. Want na het wisselen van helft mocht je niet
bij hem in de buurt staan. Net als in Boijl is een van de
korte zijden afgesloten. Waarom, vraag je je af. Want er
is meer dan genoeg ruimte is voor een omheining en
een tegelpad. Zal ongetwijfeld weer te maken hebben
met de gemeente. Dus aan verzorger Ben de vraag
om ook dit puntje deze week nog even in de groep
te gooien. Graag gedaan. Helaas waren ook de USV
spelers na rust in de veronderstelling dat ze niet in de
buurt mochten komen van het doel van Appie. Zodat
tien minuten voor tijd het ketsende geluid van een USV
penalty op de lat het signaal was voor de aanhang om
de parkeerplaats op te zoeken.

Groeten uit…Mildam
De oprit naar sportpark De Wissel is aan de nauwe
kant. Op de parkeerplaats is nog net 1 plekje vrij. We rekenen 3 euro af voor de entree. In ruil daarvoor krijgen
we een programmaboekje en 2 lootjes. Geheel marktconform. Er valt het nodige te lezen in het infoblaadje,
maar niks over USV. Totaal onbekend deze gasten, aldus de auteur. Kom op Arnoud, gewoon even googelen
de volgende keer. We komen heus niet uit een ver buitenland. Peters auto deed er maar 31 minuten over. Van
deur tor deur. Net als op de parkeerplaats is het ook in
de kantine dringen geblazen. Mildam is zo te zien de
ruimte aan het renoveren. Zoals in bijna elke noordelijke kantine wordt ook hier de biermarkt gedomineerd
door Amstel. Kennelijk probeert men in Mildam het
drinken uit de fles te stimuleren. Voor een tapje betaal
je net zo veel, zegt de prijslijst: € 1,75. Een lager team
gaat douchen in de iets verderop gelegen gymzaal van

maar wel een paar meter te smal is. En dan staan daar
halverwege ook nog de dug-outs. De acteurs binnen de
lijnen hadden geen enkele moeite zich aan te passen
aan de wat winterachtige omstandigheden. Ze serveerden een partij boerenkoolvoetbal van de bovenste
plank. Jammer genoeg ontbrak het aan alle smaak.
De beste bal van de wedstrijd werd dan ook in de rust
verzorgd door de kok in de keuken.

“DE SPEAKER VAN MILDAM
HAD ZICH VOORAF NIET
INGELEZEN. BAS GIGAHATSJOE,
JONAHATTAN CISASERIO. MAAR
OOK AANVOERDER KAY HUIZEN,
BANKZITTERS SANDER EN
MAX SCHUIVER EN LEIDER JAN
HAMMERS.”
school De Tjonger. Direct naast de parkeerplaats ligt
een mooi kunstgrasveldje. De speaker van Mildam had
zich vooraf niet ingelezen. Bas Gigahatsjoe, Jonahattan
Cisaserio. Maar ook aanvoerder Kay Huizen, bankzitters
Sander en Max Schuiver en leider Jan Hammers. Zelfs
de namen van sommige lokale helden bleken lastige
struikelblokken. We waren in Mildam ook getuige van
dat magische moment op het Friese platteland: er ligt
weer ijs op de sloot. Vaste supporter Marinus had er
al rekening mee gehouden. Hij besloot bij vertrek zijn
winterjas van de kapstok te pakken. Maar gearriveerd
in Mildam bleek hij de jas van zijn vrouw Aly bij de
kraag te hebben gevat. Wat lengte betreft scheelde het
nog niet alles. Maar aan de voorkant had de warmhouder duidelijk een paar maatjes ruimer gekund. De
oplossing was gelukkig dichtbij. Andere vaste supporter Gerrit bood met een gul gebaar zijn jas aan. ‘Want
je denkt toch niet dat ik met zulk weer naar buiten ga’,
wees hij naar het door hem gereserveerde tafeltje bij
het raam. Zondag of niet. Een meetlint behoort tot de
standaarduitrusting van Bert. Zo weten we nu zeker dat
de uitloopruimte aan de zijkant niet een klein beetje,

Groeten uit…De Knipe
Het is eerste kerstdagweer. Grijs, koud, snel donker.
Maar we zitten niet aan een tafel met kaarsjes en een
gourmetstel. We toeren richting De Knipe. Je komt er
via Mildam, de bestemming van een week eerder. Je
kunt ook een eindje doorrijden en bij het stadion van
Heerenveen rechtsaf slaan. We zijn niet extreem vroeg,
toch biedt de parkeerplaats alle ruimte. De kassabemanning is nergens te ontdekken. Dat scheelt € 2,50
horen we later. Maar misten zo ook de kans om een loo
tje te kopen. Het programmablad ziet er keurig uit. De
kantine is vooral knus. Een soort van bruine kroeg met
veel hout. Aan de muren een ode aan ver vervlogen
tijden. Met kleine portretjes van elftallen en een prijzenkast gevuld met lauwertakken. Daar kon je vroeger
na het spelen van seriewedstrijden mee thuiskomen.
We keken alweer uit naar een flesje Amstel, maar hier
zien we toch een noordelijke trendbreuk. Bier uit de tap
van Hertog Jan voor € 1,75. Een affiche in de kantine
suggereert dat heel sportpark De Jister een rookvrij
gebied is.

“AAN DE MUREN EEN ODE
AAN VER VERLOGEN TIJDEN.
MET KLEINE PORTRETJES
VAN ELFTALLEN GEVULD MET
LAUWERTAKKEN. DAAR KON
JE VROEGER NA HET SPELEN
VAN SERIEWEDSTRIJDEN MEE
THUISKOMEN.”
01
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Maar buiten op het terras kringelen de rookpluimen
nog vrolijk de laaghangende nevel in. Wil je als trainer
doordeweeks eens wat anders doen met je selectie?
Dan ben je hier aan het goede adres. In de hoek van
het sportpark ligt een survivalbaan met alles erop en
eraan. Opvallend zijn de klapstoetjes die aan de muur
van het kleedgebouw zijn gemonteerd. Het bleef gissen
naar het idee erachter. Daar waar in de wandtegel achter de deur met “Manlju’ subtiel een rood clubkleurtje

“ZULLEN WE EENS EEN GOKJE
WAGEN? MISSCHIEN VOOR EEN
ZACHT PRIJSJE OVERGENOMEN

hoofdveld wordt aan de ene zijde geflankeerd door een
rij huizen. Wie even tot rust wil komen kijkt de andere kant op voor een onmetelijk vergezicht op groene
weiden. Waar een handvol koeien loopt te grazen. Nee,
die zitten bepaald niet opgehokt. Het scorebord staat
prominent op de middenlijn. De klok geeft echter de
gewone tijd aan, zodat je zelf even mee moet rekenen.
Het kon de USV supporters niet gauw genoeg 15.48
uur worden, Dan zaten de 90 minuten erop. Nu nog de
blessuretijd overleven. Het lukte. Zomaar weer eens
overwinning op vreemde bodem. Terwijl we de De Knipe verlieten, kwamen we langs café De Knyp en langs
kapper – hoe kan het anders -- De Knipper. Toen was
het slotakkoord voor deze aflevering een inkoppertje: 3
punten in De Knippe!

•
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Van 9.30 tot 18.00 uur het traditionele

UIT HET NABIJGELGEN ABE

zaalvoetbaltoernooi in Kulturhus De Spil in Nieuwleusen

LENSTRA STADION.”
is verwerkt, zijn de stoetjes blauw. Zullen we eens een
gokje wagen? Misschien voor een zacht prijsje overgenomen uit het nabijgelegen Abe Lenstra stadion. Het
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Vanaf 17.00 uur

Prijsuitreiking en aansluitend feest
in Kulturhus De Spil in Nieuwleusen
Kĳk voor meer informatie op de Facebookpagina 'Oliebollentoernooi Nieuwleusen'.
Aanmelden kan via het e-mailadres: oliebollentoernooinieuwleusen@hotmail.com.
Vermeld bĳ opgave uw teamnaam, contacpersoon (incl. 06-nummer) en het aantalspelers
in je team met geboortedatums. Let op: de minimale leeftĳd is 16 jaar.

Ook dit jaar weer georganiseerd door:

01
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EVEN VOORSTELLEN
"Kom op mannen, we gaan knallen!"
Met die woorden stuurt Yves
Heskamp steevast het eerste
het veld op, vlak voordat we de
degens gaan kruisen met onze
tegenstanders.
Yves is dit jaar de trainer bij
het eerste. Hij is meestal vroeg
aanwezig op wedstrijddagen en
bij trainingen, blijft na afloop nog
een tijdje hangen en is altijd bereid
tot een praatje. En ook voor een
interview voor de USV'er maakt hij
graag tijd.

Y

ves Heskamp, geboren in Zwolle op 24-7-1974.
Woont nu in Meppel. Yves is getrouwd met
Anja en heeft één dochter, genaamd Renée.
Hun hond Kaida, wat draakje betekent in het
Japans, maakt het gezin compleet. En pa Heskamp
kennen de ouderen onder ons ook nog. Want Herman
Heskamp was in een ver verleden trainer bij USV. En nu
Yves bij ons is, blijkt dat Herman nog steeds een graag
geziene gast is bij USV.

Om te beginnen. Hoe spreek je Yves uit?
Het is een Franse naam en zo spreek je hem ook uit.
Mensen hebben er wel vaker wat moeite mee. Eef,
Eives, Iefs. Maar het is Iev. Met een ie vooraan en een v
achteraan.
Als voetballer heb je een verdienstelijke carrière achter de rug. Vertel eens in het kort.
Ik heb onder andere gespeeld bij Genemuiden, Spakenburg, Be Quick ’28 en MSC. Deze speelden hoofdklasse,
destijds het hoogste amateurniveau. Nu vergelijkbaar
met de 2e divisie. Ik speelde bij al die clubs met een
tweemans voorhoede. Een grote sterke spits, en ik
daar om heen. Hij deed het voorbereidende werk, ik de
doelpunten. In die jaren scoorde ik tussen de 15 en 20,
met een uitschieter naar 25 doelpunten per seizoen en
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werd ik zelfs topscorer van Nederland op dat niveau.
Mocht ik naar Amsterdam om een prijs op te halen.
Klinkt mooi. Wat waren voor jou hoogtepunten?
Het waren sowieso mooie jaren toen. Ik speelde op
het hoogste amateurniveau. Met goede spelers om mij
heen. De derby’s tussen Spakenburg en IJsselmeervogels waren altijd hoogtepunten. Met 9000 man publiek,
en allemaal bloedfanatiek. Met Genemuiden wonnen
we de KNVB beker voor amateurs en werden we kampioen in de hoofdklasse. Geweldig! En dan de ontmoetingen met Be Quick ‘28 tegen ADO Den Haag en Willem
II voor de beker. Tegen ADO Den Haag moesten wij
uitwijken naar het stadion van Emmen. Dit in verband

“IN DIE JAREN SCOORDE IK
TUSSEN DE 15 EN 20, MET
EEN UITSCHIETER NAAR 25
DOELPUNTEN PER SEIZOEN EN
WERD IK ZELFS TOPSCORER VAN
NEDERLAND OP DAT NIVEAU.”

met Haagse supporters. Het werd 0-0 maar we vlogen
eruit met penalty’s. Tegen Willem II stonden we met de
rust met 2-1 voor. Ik maakte de 1-0 en de 2-1. Na de rust
gaf Willem II wat meer gas en verloren we uiteindelijk
met 2-6. Maar die wedstrijden blijven je natuurlijk altijd
bij.
Nooit de kans gehad om prof te worden?
Ik ben qua voetballer wat laat op gang gekomen. Ik
denk pas op mijn 24e. Dat is te laat om prof te worden.
Maar ik heb daar geen spijt van. Ik heb een mooie tijd
gehad en die heb ik nog steeds. Voetbal is mijn passie.
Het liefst zou ik er de hele dag mee bezig zijn.

“DAARNAAST WIL IK
MIJ VERDIEPEN IN DE
PSYCHOLOGIE. WANT TRAINER
ZIJN WIL NIET ALLEEN ZEGGEN
DAT JE 18 MENSEN TRAINT EN
ER 11 OP DE JUISTE PLEK ZET.”

ten zijn geweldig. Menig hoofdklasser zou hier jaloers
op zijn. Natuurlijk zijn er zaken die verbeterd kunnen
worden. Maar dat is bij iedere club.
Wat kan er beter bij USV?
Zoals gezegd qua accommodatie zitten we hier geweldig. We zijn actief in alle leeftijdscategorieën. Of je
nu 4 of 74 jaar bent, je kunt hier altijd voetallen. Ik zou
wel adviseren om de jeugd ook op een hoger niveau te
krijgen. Zeker de hoogste teams per leeftijdscategorie.
Anders is de stap van de JO19 naar de derde klasse erg
groot. Zeker als USV met eigen spelers verder wil, dan
moet je hiervoor zorgen. Het ledenaantal, zeker bij de
jeugd, groeit flink. Dit gegeven en goede trainers zorgen er voor dat de club niet alleen in de breedte groeit,
maar ook in niveau.
Heb je tips voor de jeugd van USV?
Ja. Als je een goede voetballer wilt worden, dan moet
je veel voetballen. Samen, met zijn tweeën, of alleen.
Partijtjes op straat. Of op de boarding bij USV. Daar
leer je enorm van. Ik adviseer kinderen om niet te veel
achter de computer te zitten. Computerspelletjes zijn
best leuk, maar je moet het niet uren achtereen doen.
Daar wordt je geen goede voetballer van.

Hoe moet ik dat zien? Spreek ik met een aankomend
trainer van een BVO?
Haha. Dat weet ik niet. Ik leg de lat voor mijzelf wel
hoog. Wat ik uiteindelijk ga bereiken, weet ik nog niet.
Ik ga in de aankomende jaren waarschijnlijk de TC1
opleiding volgen. Daarnaast wil ik mij verdiepen in de
psychologie. Want trainer zijn wil niet alleen zeggen dat
je 18 mensen traint en er 11 op de juiste plek zet. Je wilt
ze allemaal beter maken, zowel technisch als tactisch.
Daarvoor moet je met allemaal verschillende mensen
kunnen omgaan. Je moet ze kunnen raken. De neuzen
dezelfde kant op krijgen. Niet alleen de 11 in het veld,
maar ook die grote groep eromheen.

“VANAF HET EERSTE MOMENT

Hier spreekt ambitie uit. Maar toch zie ik ook de liefhebber, de genieter.
Dat klopt. Ik wil het maximale uit een groep halen.
Maar plezier staat voorop. Niet alleen voor mij en de
spelers, maar voor de hele club. De vrijwilligers, de
jongens die klaarstaan als er geblesseerden of geschorsten zijn, de jeugd die opkijkt tegen de spelers
uit het eerste, de supporters. Dat geheel maakt het
voetbal juist zo leuk.

Heb je naast voetbal nog (tijd voor) andere hobby’s?
Jazeker. Wandelen met de hond, skiën, lekker eten, een
wijntje op zijn tijd. Hobby’s genoeg.

Dit “wij-gevoel” is ook bij USV belangrijk. Heeft dat
ook een rol gespeeld in je keuze voor USV?
Vanaf het eerste moment heb ik een goed gevoel bij
USV gehad. De sfeer, het warme gevoel. Zo’n grote supportersvereniging. Ja, dat spreekt mij aan. De facilitei-

HEB IK EEN GOED GEVOEL BIJ
USV GEHAD. DE SFEER, HET
WARME GEVOEL, ZO'N GROTE
SUPPORTERSVERENIGING. JA,
DAT SPREEKT MIJ AAN.”

Heb je verder nog iets dat je kwijt wilt?
Ach, ik kan nog uren over voetbal praten. Het spelletje, de techniek, het tactisch inzicht, het maximale uit
spelers halen, mentaal sterk zijn. Maar nu niet. Want
de spelers staan op het veld. Er moet getraind worden.
Want dat is nog leuker dan over voetbal praten...

•

Interview: Jan Hamers
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HELDEN VAN USV

NAMENS DE SUPPORTERSVERENIGING: GERRIT KRAGT EN HANS WINK
Dat USV gezegend is met een grote groep vrijwilligers is genoegzaam
bekend. Trots zijn wij op al die complimenten van andere verenigingen
over onze organisatie. Of ons complex. Maar waar doen ze het van?
Hoe komen ze aan de financiële middelen? Natuurlijk voor een deel uit
de clubkas. Maar vaak is dat lang niet toereikend.

H

et bijzondere is dat ik voor een antwoord niet
bij de voetbalvereniging USV moet zijn. Naast
de voetbalvereniging is er nog een vereniging
actief: De Supportersvereniging USV. Een vereniging met eigen statuten, welke notarieel zijn vastgelegd. En daardoor een volledig zelfstandig opererende
vereniging. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door
voorzitter Jan Luttel, penningmeester. Gerjan Kappert
en secretatis Hans Wink. Dit drietal wordt ondersteund
door de bestuursleden: Aalt de Weerd, Gerrit Kragt,
Remco Oostindien, Arjan Lindeboom en David Tas. Ze
stonden niet echt te springen voor een interview voor
de rubriek ‘Helden van USV’. Bescheidenheid siert de
mens en deze groep kanjers heeft niet de behoefte om
zelf zo in de schijnwerpers te staan. Ze doen het immers niet voor zichzelf. Maar na enige toelichting was
daarna een afspraak met Gerrit (Gait) Kragt en Hans
Wink toch zo gemaakt. Als geen ander kunnen deze
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kopstukken vertellen waar de Supportersvereniging
voor staat. En welke invloed de vereniging heeft op de
voetbalvereniging USV. En dat is best veel.
Het begon allemaal in 1974. Jan Bijker, Henk van der
Veen en Harm Wicherson staken de koppen bij elkaar.
Met als gevolg de oprichting van de Supportersvereniging. “Een bijzondere stap”, merkt Hans Wink op.
“Natuurlijk zijn er meer clubs met een supportersvereniging. Vaak grotere verenigingen en betaald voetbal
organisaties. Maar een amateurclubje met een supportersvereniging van ruim 400 leden is vrij bijzonder.
Vaak zie je dat een vereniging al blij is met een groep
van 50 investeerders. Die hebben vaak alleen belang bij
het eerste en of de hoogste jeugdteams. Je moet dan
bijvoorbeeld denken aan het aantrekken van spelers
van buitenaf. Voor ons is de hele voetbalvereniging
belangrijk. En dan bedoelen wij elk team.”

Hans Wink is al sinds 1989 bestuurslid van de Supportersvereniging. “Zolang, hoe houden jullie dat vol?”
“Natuurlijk op de eerste plaats staan onze vrouwen
achter ons. Die zijn zelf ook actief betrokken bij werkzaamheden rond USV.” Gerrit lacht: “En nu zijn ze er wel
aan gewend dat we regelmatig samenkomen.” ’Op de
ledenvergaderingen werden zonder problemen aflopende termijnen van herkiesbare kandidaten verlengd.
“Het is niet zo dat we maar stilletjes zijn blijven zitten”,
zegt Hans. Gerrit onderbreekt: “Wat wel heel belangrijk
was en nog steeds is dat we het als bestuur goed samen kunnen vinden. De bijeenkomsten zijn gezellig en
op zijn tijd drinken we samen een biertje met elkaar.”
Hans knikt. “Daardoor voorkom je onnodig geneuzel.
Gewoon omdat je elkaar kent en begrijpt.” Toch vinden
beide heren dat hun zittingstermijnen eigenlijk te lang
zijn geweest. ”Laat de mensen maar weten dat het
bestuur zich binnenkort gaat buigen over de wens om
vacatures opgevuld te krijgen.”
Gerrit en Hans hebben het luchtballonfestival in 1999
en het tandemparachutespringen in 2014 als hoogtepunten ervaren. De bedoeling was heel Nieuwleusen
te laten genieten van deze jubileumevenementen. En
dat is gelukt. Op het luchtballon gebeuren kwamen
wel 4000 mensen af terwijl ook veel mensen het vanuit
hun eigen tuinstoel hebben bekeken. Nog nooit eerder
waren 25 luchtballonnen met in totaal 140 passagiers
aan boord, vanuit Nieuwleusen opgestegen. Het hadden er 26 kunnen zijn maar 1 ballon durfde het niet aan,
weet uw verslaggever zich te herinneren. Uitgerekend
de ballon waarmee hij Nieuwleusen vanuit een ander
perspectief wilde bekijken. ”Dat is waar ook”, schiet het
Hans weer te binnen. “Weet je dat de evenementen
van 1999 en 2014 naast de viering van een jubileum
nog een raakvlak hebben?” Hans vertelt dat de keuzes
van opstijgen (1999) en landen (2014) bewust waren
gemaakt. Beide evenementen waren voor Nieuwleusen
uniek en verliepen succesvol. ”In 2014 kon je ook met
een helikopter de lucht in. Zo’n 30 man hebben een
sprong gewaagd en 120 personen zijn met de helikopter opgestegen ” voegt Gerrit toe.
Dieptepunt was toch wel het afgelasten van de voetbalwedstrijden Ajax- KAA Gent en Ajax-Krylya Sovetov.
“Zoals gebruikelijk waren wij verantwoordelijk voor de
programmaboekjes.” Gerrit weet het zich als medeverantwoordelijke nog goed te herinneren. Voor zowel de
voetbalvereniging als voor de Supportersvereniging
waren de afgelastingen een hard gelag. De organisatie rond programmaboekjes voor grote wedstrijden
is totaal anders dan voor de normale competitiewedstrijden. “Voor thuiswedstrijden hebben we altijd een
kleine 200 boekjes. Die raken we allemaal wel kwijt.
Heel anders is het bij grote wedstrijden. Puur gokken
hoeveel we denken te verkopen. Supporters van de
grote clubs lopen soms langs je heen alsof je er niet
staat. Totaal niet in te schatten.” Gerrit houdt zich al
vanaf het begin (1993) met de programmaboekjes bezig. In die tijd samen met Henk Wink en Arie Bovenhoff.

verzorgden ze het gehele traject. Nu verzorgt Gerrit
het programmaboekje nog samen met Arie. Gerrit belt
ook altijd met de tegenstander om de namen van de
selectie juist vermeld te krijgen in het programmaboekje. Een telefoontje met Turkse Kracht uit Deventer zorgt
nog steeds voor hilariteit. Gerrit gaat zitten alsof hij aan
het telefoneren is. “Ja, USV met Kragt spreekt u.” “Ja
hier met Turkse Kracht, met wie spreek ik?” De beste
man sprak gebrekkig Nederlands en telkens wanneer
Gerrit zijn achternaam noemde verwarde de man die
met de naam van zijn club. Gerrit kan er nog steeds om
lachen.
Gerrit stapt uit het bestuur maar wil nog niet helemaal
uit beeld verdwijnen. Hij blijft samen met zijn compagnon van het eerste uur Arie Bovenhoff verantwoordelijk
voor het programmaboekje. Waarschijnlijk zou anders
de overgang ook te groot zijn voor de familie Kragt.
Want vergeet ook Gerrits vrouw Henna niet. Ook sinds
jaar en dag actief binnen USV. Wie kent Henna niet van
de Grote Clubacties, bloemstukjes, Plusactie en kantinediensten. Ik herinner me nog goed toen ik samen
met Nelleke kantinedienst had en het ontzettend druk
werd. Henna hielp ons uit de brand. De bedrevenheid
die ze etaleerde in de keuken maakte indruk op mij.

“DIE HEBBEN VAAK ALLEEN
BELANG BIJ HET EERSTE EN
OF DE HOOGSTE JEUGDTEAMS.
JE MOET DAN BIJ VOORBEELD
DENKEN AAN HET AANTREKKEN
VAN SPELERS VAN BUITENAF.
VOOR ONS IS DE HELE
VERENIGING BELANGRIJK. EN
DAN BEDOELEN WIJ ELK TEAM.”
Gerrit knikt bevestigend. “Henna werkte vroeger altijd
bij Het Witte Peerd.” Hans begint te lachen. “Vaak werkte Henna budgetneutraal.” Ik kijk Hans vragend aan.
“Henna verdiende aan de ene kant van de bar haar geld
en Gait maakte het aan de andere kant op.”
Gerrit geniet nu van zijn pensioen. “Niet dat ik zo’n
doener ben hoor maar kranten en VI lezen doe ik graag,
schil aardappelen en bezoek regelmatig de sportschool. Dat laatste moet ik me echt toe zetten. Ik vind
het zo saai, maar ja, het is beter voor mijn gezondheid
en het is ook wel gezellig.” Voordat Gerrit met pensioen
ging werkte hij bij de arbeidsinspectie. Voor die tijd
heeft hij gewerkt bij de NMB, de Belastingdienst en de
01
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Loontechnische Dienst. Door zijn pensioen naar voren
te halen kon Gerrit op 63 jarige leeftijd met werken
stoppen.
De Supportersvereniging lijkt wel het DNA van USV. Je
herkent hun bijdrage meestal niet maar bij zowat alle
materiële zaken zijn ze direct betrokken. Of het nu om
de bouw van de tribunes gaat of een loods, om gereedschap of hulpmiddelen: de Supportersvereniging heeft
het financieel mogelijk gemaakt. Op de site van USV
kun je een opsomming vinden van enkele gerealiseerde zaken. Wanneer ik de lijst zie kan ik mij niet aan de
indruk onttrekken dat er ook andere financiële bronnen zijn dan alleen maar de contributie van de leden
en de jaarlijks acties. “Dat klopt,” reageert Hans. ”Voor
enkele grote projecten hebben wij een superverloting
georganiseerd. Aan het eind van de jaren 80 verkocht
het toenmalige bestuur van de Supportersvereniging
500 loten van 180 gulden per stuk om de zittribune te
financieren. Zo’n verloting werd in de jaren 94/95 ook
georganiseerd om de kantine te schilderen, om verlichting aan te leggen, om bestuurskamers te realiseren en

om een aanzienlijke uitbreiding van de magazijnruim
te en een speelhoek voor kinderen te realiseren. Het
vervangen van leidingstelsel in het clubgebouw en
de aanleg van het boardingveld vroegen in de jaren
2001/2002 opnieuw om een superverloting. Ook deze
werd met succes georganiseerd. We waren inmiddels in
het euro tijdperk beland en een lot kostte toen € 90,00”.
Binnen 15 jaar tijd 3 van zulke grote verlotingen met
succes organiseren mag best een bijzondere prestatie
genoemd worden. Het geeft aan hoe groot de betrokkenheid is van zowel de bestuursleden als de leden van
USV en de Supportersvereniging.
De tijd is omgevlogen. ”Vraag de lezers ook nog om
namen door te geven van leden die langer dan een dag
in het ziekenhuis liggen. We willen die mensen graag
een blijk van medeleven sturen. Helaas is het vaak niet
bij ons bekend waardoor een reactie van ons uitblijft”,
merkt Hans nog op. Maar dan is het tijd om af te sluiten. Gerrit en Hans bedankt voor de inzage die jullie
ons hebben gegeven in de betekenis die de Supportersvereniging voor USV heeft

•

Interview: Werner van der Veen

“JE HERKENT HUN BIJDRAGE MEESTAL NIET MAAR BIJ ZOWAT ALLE
MATERIELE ZAKEN ZIJN ZE DIRECT BETROKKEN. OF HET NU OM DE
BOUW VAN DE TRIBUNES GAAT OF EEN LOODS, OM GEREEDSCHAP
OF HULPMIDDELEN: DE SUPPORTERSVERENIGING HEEFT HET
FINANCIEEL MOGELIJK GEMAAKT.”

GERRIT KRAGT

BENOEMD TOT ERELID

Tijdens de op maandag 19 november gehouden ledenvergadering van de Supportersvereniging werd Gerrit
Kragt voorgedragen en benoemd tot erelid. Dit vanwege
zijn grote inzet en verdiensten voor de Supportersvereniging van USV. Naast bloemen en cadeaus werd Gerrit
verrast met een exemplaar van het eerste programmaboekje dat onder zijn leiding werd gemaakt

•

46

01

2019

47

Wij staan achter 50.000 plezierige vakanties!
EXCURSIEREIZEN | STEDENTRIPS | PRETPARKEN | SINGLES | MUZIEK | CRUISES
FIETSREIZEN | VLIEGREIZEN | KERST EN OUD & NIEUW | WINTERREIZEN

INFORMATIE PROMOTIE,
DEGRADATIE EN NACOMPETITIE
Boek nu!

USV 1 komt dit seizoen uit in de 3e klasse D van het district
Noord. De KNVB heeft voor aanvang van het seizoen de promotie/
degradatieregeling bekendgemaakt. De nacompetities zijn opnieuw
kort en krachtig van opzet. Dit heeft te maken met de late start van het
seizoen.

Makelaardij

Sallandse Huizen
Scherpe Courtage bij
Sallandse Huizen!
Uw woning kosten- en
zorgeloos verkopen.
Pas bij verkoop van uw
woning betaalt u 1,25%
incl. btw.

OPEN EERLIJK TRANSPARANT VAKBEKWAAM
Burg. Backxlaan 333, 7711 AD Nieuwleusen Tel. 0529 851110 www.sallandsehuizen.nl
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Kampioen
De kampioen van de 3e klasse D promoveert rechtstreeks naar de 2e klasse zondag, 2019/2020.
Promotie herkansers/periodekampioenen
Nacompetitie 2e klasse L / 3e klasse C en D Noord
(enkele wedstrijden)
1e ronde, 2 juni
1) Hoogste PK 3 C- Laagste PK 3 D
2) Hoogste PK 3 D- Laagste PK 3 C
3) Nr. 12 2 L- Een na hoogste PK 3 C
4) Nr. 13 2 L- Een na hoogste PK 3 D
2e ronde, 11 juni
5) Winnaar 1 – winnaar 3
6 Winnaar 2 – winnaar 4
Anders dan vorig seizoen gaat het thuisrecht naar de
club die in de 1e ronde uit heeft gespeeld. Het kan zijn
dat beide uit of thuis hebben gespeeld. In dat geval
gaat het thuisrecht naar de club die volgens een door
de KNVB vastgestelde rangorde hiervoor in aanmerking
komt. Mogelijk wordt hierdoor het schema voor de 2e
ronde gedraaid.

Finale 16 juni (neutraal terrein)
7) Winnaar 5 – winnaar 6

De winnaar van de finale plaatst zich voor de 2e klasse
zondag, 2019/’2020. De verliezers van de 1e en 2e ronde
en finale plaatsen zich voor de 3e klasse zondag,
2019/2020.

Degradant
De nummer 14 van de 3e klasse D degradeert rechtstreeks naar de 4e klasse, 2019/’2020.

Degradatie herkansers/ periodekampioenen
De nummers 12 en 13 van de 3e klasse D zijn herkansers. De hoogst geklasseerde periodekampioenen van
de 4e klassen A t/m E en de hoogst geëindigde herkansers van de 3e klassen A t/m D zijn voor de 1e ronde
vrijgesteld en plaatsen zich direct voor de finaleronde.
1e ronde, 2 juni
Nr. 12 3 D rechtstreeks geplaatst voor de finale
(zie uitleg hierboven)
Nr. 13 3 D- Een na hoogste PK 4 E
2e ronde, 11 juni (neutraal terrein)
Nr. 12 3 D – winnaar Nr. 13 3 D- Een na hoogste PK 4 E.
De winnaar van de 2e ronde plaatst zich voor de 3e
klasse zondag, 201920’20. De verliezers van de 1e en
2e ronde plaatsen zich voor de 4e klasse zondag,
2019/2020

•
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De Groot
Burg. Backxlaan 307
Nieuwleusen

SCHILDERSBEDRIJF
Kalkovenweg 6
7711 GW NIEUWLEUSEN
Tel: 0529-481108
e-mail: info@schildersbedrijf-mijnheer.nl
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*
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SCHILDERWERKEN
BEGLAZINGEN
BEHANGWERKEN
SPUITWERKEN
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UW ADVERTENTIE OOK HIER IN FULL COLOR?

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

MAIL UW ADVERTENTIE NAAR JORDYWINK@HOTMAIL.COM
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Burg. Backxlaan 210, Nieuwleusen
Telefoon 0529-483171
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Bloemisterij

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen
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Professionele inrichtingssystemen

Sfeervol of functioneel inrichten
www.quickrack.nl

Petersweg 1 - 7711 GC Nieuwleusen
0529 - 480423

Caterting & partyservice

Grote Markt 3
7711 CZ Nieuwleusen
Tel. 0529-484425

Hilberink
Tel: 0523-656481
Balkbrug
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”
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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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ALVAST EVEN NOTEREN

December 2018
21

Kaarten

12

Kaarten

22

Kerstbingo

20

Paasbingo

28

USV FIFA Toernooi

22

Eieren zoeken

29

Oliebollentoernooi (De Spil)

Januari 2019

Naast een aantal nieuwe activiteiten is de kalender natuurlijk ook
gevuld met bekende evenementen. Denk aan de bingo’s van de
supportersvereniging, de nieuwjaarsreceptie of het Combitoernooi.
De 35e editie zal volgend jaar ongetwijfeld extra allure krijgen. Hier,
voor zover nu bekend, alle activiteiten tot en met het einde van
seizoen 2018/2019 op een rij. Ze staan ook allemaal vermeld op het
activiteitenbord in het clubgebouw.

04

Kaarten

05

Nieuwjaarsreceptie

06

Kaartmarathon

13

Darttoernooi

18

Kaarten

19

USV-avond (Café De Brouwerij)

Februari 2019

Familietoernooi
Ben jij de ‘Sjaak’ voor 2019? Heeft die altijd
maar tetterende tante To jou aangewezen om
de volgende familiedag te organiseren? En je
hebt nog geen idee hoe of wat? USV heeft de
oplossing. Op zaterdag 8 juni 2019 wordt op
sportpark Hulsterlanden het familievoetbaltoernooi georganiseerd. Gezellig met je familie
op het terras bij USV. Met koffie, drankjes en
natuurlijk een heerlijke bbq. Rode draad is het
7 tegen 7 familievoetbaltoernooi. Een compleet
arrangement voor een onvergetelijke familie
dag. Een keer wat anders dan die puzzeltocht,
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dat klootschieten of erger nog: kanovaren. En je
hoeft er weinig voor te doen. Stel een team samen en laat de rest van de familie supporteren
met spandoeken, toeters en bellen. Familiedag?
Zo makkelijk kan het zijn

Mei 2019
01-03 Go For Fast Voetbalkamp
26

Sponsormiddag

Juni 2019
01

Jeugdtoernooi
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Medewerkersavond

03-06 Wandelvierdaagse
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Familietoernooi
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Rabobank Hessenpoorttoernooi
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Ajax - Feyenoord, de USV variant

29

PLUS Bakker volleybaltoernooi

Maart 2019
FIFA bij USV
Mathijs Willdeboer werd vorig seizoen de eerste
E-voetbal kampioen van USV. Het toernooi viel
zeer in de smaak bij de deelnemers. Daarom
staat vrijdag 28 december de prestigieuze titel
opnieuw op het spel. Dan wordt het clubgebouw opnieuw omgetoverd tot professionele
gameroom voor de 2e editie van dit FIFA toernooi bij USV.

April 2019

01

Kaarten

15

Kaarten

29

Kaarten

Datum volgt nog: Ledenvergadering

Ajax-Feyenoord, de USV variant
Bij USV loopt een plukje PEC fans rond, een verdwaalde Eagles fanaat en hier en daar een PSV
supporter. Maar het steekt allemaal schril af
bij de aantrekkingskracht van Ajax en Feyenoord. Ook aan de stamtafel bij USV kunnen de
gemoederen tussen fanaten uit beide kampen
soms hoog oplopen. Dus hou je maar vast: deze
rivalen staan op zondag 23 juni 2019 op sportpark Hulsterlanden tegenover elkaar. Voor een
speciale USV variant van deze klassieker. Hoe
de selecties van USV-010 en USV-020 er precies uit gaan zien wordt de komende maanden
duidelijk. Zeker is dat er veel bekende sterren
zullen stralen
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