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“KIJK EENS OM JE HEEN ALS JE OP ONS SPORTPARK 

BENT EN KIES BEWUST EEN SPONSOR UIT WAAR JE ALS 

KLANT BINNENSTAPT”. 

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

Dick ten Klooster  h.klooster23@kpnplanet.nl   

Wim Pessink  w.pessink@gmail.com   

Karla Vogelzang  karla.vogelzang@home.nl  

Petra Massier  petra@haarmodepetra.nl   

Michiel Smudde  michiel.smudde@tamkb.nl 

Christian Soer  christiansoer@gmail.com 

  

GEGEVENS SPONSORCOMMISSIE

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

Ga naar rabobank.nl/hypotheekbinneneenweek

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

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

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

Ook voor jou is er een hypotheek binnen een week.

Het kan volgende
week van jou zijn.

Heb jij je droomhuis
gevonden?

Rosalie
loopt hard
voor jou.
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COLOFON
 
Aan deze uitgaven hebben volledig belangeloos meege-
werkt:  
 
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 mee- 
gewerkt aan het schrijven van teksten, aanleveren van  

 
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 aangebo-
den door sponsor Veldhuis Media (Jantinus Timmerman) 
uit Raalte.  
 
 
Deze editie van de USV-er is met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld. Indien er toch vragen of opmerkingen over 
de inhoud zijn kunt u een bericht sturen naar  
info@unionsv.nl •

D
e tijd dat bij clubs alle seniorenelftallen door 
wijze mannen van hoog naar laag werden 
samengesteld op basis van kwaliteit, ligt ver 
achter ons. De opkomst van ‘vriendenteams’ 

speelde hierbij een grote rol. Vaak teams met getalen-
teerde voetballers, maar zonder al te veel sportieve 
ambitie. Gezellig met zijn allen uitbuiken op een laag 
niveau. Met als belangrijkste stip op de muur het uitje 
aan het einde van het seizoen. Voor wie maar 1 keer per 
maand weekendverlof krijgt van het thuisfront is het 7 
tegen 7 voetbal een ideale oplossing. Voor wie niet kan 
of wil hardlopen, staat er wandelvoetbal op het menu. 
En wie alleen een balletje wil trainen is ook van harte 
welkom. Het aanbod is enorm verbreed. Ook bij USV. 

Gevolg van die verbreding is dat bij steeds meer clubs 
het prestatieve aspect bij de senioren beperkt blijft tot 
de selectie van het eerste elftal. De rest doet zijn ding. 
Op zijn manier. En als het uitkomt. 
 
Ik denk dat er meer veranderingen voor de deur staan. 
Misschien nog niet vandaag of morgen, maar wel 

overmorgen. Denk aan de vaste speeldagen. Religie 
stond in ons land aan de basis van de unieke splitsing 
tussen zaterdag- en zondagvoetbal. Later gingen ook 
vrijetijdsbehoeftes hierbij een rol spelen. Ik zie gren-
zen vervagen. Die van de districten zijn al niet heilig 
meer. Mijn indruk is dat de KNVB graag meedenkt om 
competities zo regionaal mogelijk te organiseren. Dan 
zou ook de huidige scheiding tussen de zaterdag en de 
zondag zomaar een logisch punt van discussie kunnen 
worden. Zo ook de deelname van tweede elftallen aan 
competities van standaardteams. Van grotere clubs die 
met hun reserveteam nog wel sportief aan de weg wil-
len timmeren en uitgekeken zijn in hun eigen kringetje.
Een toekomstig competitieprogramma van USV 1, voor 
pakweg de maand oktober, zou er dan best eens zo uit 
kunnen zien: 
 
Zaterdagmiddag, 15.30 uur: USV 1- Rouveen 1  
Zondagmorgen, 11.00 uur: Heino 2- USV 1  
Zondagmiddag, 14.00 uur: USV 1- sv Zwolle 1 
Zondagmiddag, 14.00 uur: Wacker 1 – USV 1  
 
Zo die is koekoek, hoor ik al roepen. En volgens een 
recente enquête van de KNVB zijn er inderdaad nog 
101 bezwaren tegen dit soort hervormingen. Maar die 
waren er ook toen het fenomeen vriendenteam de 
kop opstak. Moeten we nóóit, maar dan ook nóóit aan 
beginnen. En zie hier. 
 
Ik wens u veel leesplezier met dit fraaie clubblad en 
een hele fijne zomer! • 
 
Namens de redactie,  
Ben Schuurman

BESTE USV'ERS,

VOORWOORD

“IK DENK DAT ER MEER 

VERANDERINGEN VOOR DE 

DEUR STAAN. MISSCHIEN NIET 

VANDAAG OF MORGEN, MAAR 

WEL OVERMORGEN.”
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EXTRA DIK!

Albert  
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“Verhuizing heeft nooit 
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EVERT RUNHART 
(1939 - 2018)
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Oosterveen’s Oliehandel

Burg. Backxlaan 204

7711 AL   NIEUWLEUSEN

T 0529 48 15 54 

E info@oosterveensoliehandel.nl 

www.oosterveensoliehandel.nl

Ook voor uw 
ZONNEPANELEN

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

info@aannemersbedrijftempelman.nl

TEMPELMAN
AANNEMERSBEDRIJF

TEMPELMAN
AANNEMERSBEDRIJF

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

Ook voor uw 
ZONNEPANELEN

- het nieuwe bouwen - 

“Uw salaris- en personeelszaken in vertrouwde handen”

P & L  O F F I C E

“Uw salaris- en personeelszaken in vertrouwde handen”

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

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

deskundig (juridisch) advies en begeleiding”

 Salarisverwerking

Optimaliseren Personeelsbeleid

Reorganisatie en Ontslag procedures

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

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

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

Wij wensen voetbalvereniging USV veel succes in 
het nieuwe seizoen!

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

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

Luuk Tijs
Westeinde 10   Nieuwleusen 

De zeilmakerij in uw omgeving!

 Verandakleden
 Schaduwdoeken
 Windbreekgazen
 Afdekzeilen

Evenboersweg 16, Nieuwleusen
T: 0529-483030

www.wildeboer-groep.nl

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

 Aanhangerkleden
 Bootkappen
 Tentreparatie

Meer info: www.wandelwol.nl
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"DE MAN VAN USV" 

USV kijkt met veel plezier terug op de sponsoravond met gastspreker 
Bas Nijhuis. De gekozen datum leek door de goede prestaties van Ajax 
in Europa slecht getimed te zijn. Juist deze avond speelde Ajax tegen 
Juventus. Een wedstrijd die geen voetballiefhebber wilde missen. 

TOPSCHEIDSRECHTER EN ENTERTAINER

BAS NIJHUIS

D
e sponsorcommissie toonde zich flexibel en 
gooide het programma om. De aanvangstijd 
werd naar voren geschoven en de sponsoren 
konden na de ontvangst meteen aanschuiven 

voor een heerlijk buffet, verzorgd door Restaurant Puik. 
 
Tijdens het tv-programma Voetbal Inside werd Bas 
Nijhuis naar zijn mening gevraagd over uitlatingen van 
een trainer over een collega-arbiter. Het antwoord ver-
raste mij. “Ik vind dat trainers zich met hun eigen werk 
moeten bemoeien. Wij scheidsrechters bemoeien ons 
ook niet met zijn tactiek en wisselbeleid.” Met deze op-
merking sloot hij de discussie af of de trainer gelijk had 
of niet. 'Schoenmaker blijf bij je leest’, leek zijn mening 
te zijn. Of hij nu geheel, ten dele of helemaal de spijker 
op zijn kop sloeg is in deze niet belangrijk. Wel trof mij 
de verrassende andere kijk van Bas op deze situatie en 
maakte mij nieuwsgierig naar de sponsoravond. Met 
wat voor verrassende uitspraken zal Bas ons verrassen, 
wat heeft hij nog meer voor ons in petto?  

Bas Nijhuis is een toparbiter in Nederland en ver 
daarbuiten. Zijn controversiële manier van fluiten 
zorgt ervoor dat mensen van zijn manier van fluiten 
houden of er juist moeite mee hebben. Bas houdt van 
stevig voetbal en weigert om voor elk wissewasje het 
spel te onderbreken. Voordeel is dat het spel minder 
vaak wordt onderbroken en daardoor als kijkspel aan 
kwaliteit wint. Het gevoel van benadeeld worden is de 
tegenhanger van het omschreven voordeel. Tijdens de 
presentatie wordt duidelijk waarom Bas de ingeslagen 
weg blijft volgen. Zijn levensmotto is acteren is tijdelijk, 
jezelf ben je altijd! Met andere woorden: Wees trouw 
aan jezelf dan hoef je niet de moeite te doen om te ont-
houden hoe je je in welke situatie hebt gedragen. Dat 
scheelt tijd en energie. Naast het vak van scheidsrech-
ter runt Bas een bakkerij in Haaksbergen. Op advies 
van een oud-collega was Bas een bakkerij begonnen. 
Als zoon van een slager een niet bepaald voor de hand 
liggende keuze. “Ik heb ook helemaal geen verstand 
van brood, wel van ondernemen,” lacht Bas. 

 
“Ik stond een keer in de winkel en een oud vrouwtje 
zag mij staan. Bas jongen je moet hier niet zijn! Je moet 
uitrusten want vanavond moet je Ajax-PSV fluiten! Ik 
keek het vrouwtje aan en gaf haar gelijk en draaide me 
om en wilde weglopen. Ho wacht even Bas. Wil je mij 
eerst nog even een knip bruin doen.’ Bas lachte: 'Ik kijk 
die vrouw aan en zeg: Maar natuurlijk mevrouw wilt u 
mij dan wel even aanwijzen waar ze liggen want ik heb 
er geen verstand van.' Bas kan ondernemen en promo-
ten maar het broodbakken laat hij liever aan anderen 
over. Het advies van de collega was bedoeld om Bas 
bewust te maken dat er na de scheidsrechterscarrière 
een nieuwe wereld wacht. Door tijdens de carrière iets 
op te starten val je na die tijd niet in een gat. Bovendien 
kan de naamsbekendheid bijdragen bij het succesvol 
opzetten van een onderneming. Dat het zo werkt heeft 
Bas gemerkt. “Tijdens de jaarwisseling was ik te gast bij 
een voetbalpraatprogramma. Ik had oliebollen voor de 
mensen in de studio meegenomen. Er stonden schalen 
op tafel en het publiek liet zich de oliebollen ook goed 
smaken. Natuurlijk werd er door de gasten aan tafel de 
draak gestoken met mijn oliebollen. Op een gegeven 
moment vlogen ze door de studio. Maar met de jaar-
wisseling had ik 11.000 oliebollen meer verkocht dan 
andere jaren. Zo werkt het wel!” 
 

 
Ook heeft Bas samen met Eddy van der Ley het boek 
geschreven. ‘Niet zeiken, voetballen!’ In het boek wordt 
op amusante wijze de belevenissen van Bas verteld.  
Hoe communiceren topvoetballers in het heetst van 
de strijd met de arbiter? Wat gebeurt er allemaal rond 
nationale en internationale wedstrijden? "Ik moest een 
wedstrijd van Real Madrid fluiten en zag Ronaldo in de 
gang lopen. Gouden koptelefoon op en afgesloten van 
de buitenwereld. Precies het beeld dat ik van hem had 
meegekregen via de pers. Arrogant en zelfingenomen, 
leek het. Op een gegeven moment sprong de bal van 
zijn voet en kwam in mijn richting. Ik schopte de bal 
terug. Ronaldo keek mij aan en zijn gezicht opende zich 
en hij bedankte mij vriendelijk. Hé dat is een andere 
Ronaldo dan ik mij voorgesteld had. Ook in het veld 
was Ronaldo prettig aanwezig. Jullie kennen allemaal 
zijn loopsnelheid wel. Nou in die wedstrijd gooide hij 
een paar van die rushes er achter elkaar uit. En ik maar  
mee rennen. Ik sprak Ronaldo erop aan. Wil je hier mee  

 
stoppen. Ik ga kapot. Dat is niet bij te houden Ronal- 
do moest lachen en even later gaf hij een voorzet die 
door Bale hoog over geschoten werd. Komt hij naar mij 
toe. Zo beter scheids? Kun je nu weer gaan fluiten!" 
Onwillekeurig gaan mijn gedachten naar Portugal mijn 
favoriete vakantieland. Natuurlijk praat je daar vaak 
over voetbal en zeker over Ronaldo. Het beeld dat de 
Portugezen van hun stervoetballer hebben komt over-
een met het door Bas geschetste beeld. In Portugal 
staat Ronaldo bekend als een warm en sociaal mens. 
 
Bas weet diverse anekdotes op hilarische wijze over te 
brengen aan zijn gehoor. Naar ik hoor van mensen is 
het zeker de moeite waard om het boek ‘Niet zeiken, 
voetballen!’ te lezen. Bas is een voorstander van de  
VAR. “Heerlijk, nog nooit zoveel discussie gehad. Na-
tuurlijk kan het nog verbeterd worden, maar het komt 
het voetbal wel ten goede.” Uitgebreid gaat Bas in over 
hoe belangrijk het is om als een team een wedstrijd 
te leiden. “Het is onmogelijk om het veld in zijn geheel 
te overzien. Bij een aanval concentreer ik mij op het 
strafschopgebied, loop aan de andere kant dan waar de 
grensrechter staat. Ik ben afhankelijk van wat hij ziet, 
wat de vierde en eventueel de vijfde man ziet. Ik moet 
daarop vertrouwen. Soms ziet een assistent het niet 
goed en maak ik een foute beslissing. Dat gebeurt, dat 
is menselijk. In de kleedkamer spreken we elkaar daar 
stevig op aan. Voor de camera en de pers neem ik altijd 
de eindverantwoordelijkheid. Ik zal mijn assistenten 
nooit afvallen om er zelf beter uit te komen. Je bent 
een team en de scheidsrechter is nu eenmaal niet voor 
niets de baas.” De doellijntechnologie is volgens Bas 
een goed hulpmiddel. Goal, goal, goal, goal, goal, klinkt 
het tot vijf maal toe in het oor van de scheidsrechter 
wanneer de bal de doellijn heeft overschreden. Bo-
vendien geeft de transponder om zijn pols een trillend 
signaal af. “Dat voorkomt veel discussie en komt het 
rechtsgevoel ten goede.”  De voorste rij wordt getrak-
teerd op een demonstratie met de spuitbus. Grote 
hilariteit natuurlijk toen het schuim op de broeken en 
schoenen van de ‘slachtoffers’ gespoten werd. “Trekt 
zo weer weg hoor. Dan zie je er niets meer van', stelt 
Bas de eerste rij gerust. 'Maar jullie zijn anders dan die 
verwende voetballers! Wat een commentaar ze soms 
geven omdat je over hun dure voetbalschoentjes spuit.'

“IK STOND EEN KEER IN DE 

WINKEL EN EEN OUD VROUWTJE 

ZAG MIJ STAAN. BAS JONGEN JE 

MOET HIER NIET ZIJN! JE MOET 

UITRUSTEN WANT VANAVOND 

MOET JE AJAX-PSV FLUITEN!”

“RONALDO MOEST LACHEN 

EN EVEN LATER GAF HIJ EEN 

VOORZET DIE DOOR BALE HOOG 

OVER GESCHOTEN WERD. KOMT 

HIJ NAAR MIJ TOE. ZO BETER 

SCHEIDS? KUN JE NU WEER 

GAAN FLUITEN!”
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Scheidsrechter zijn is meer dan alleen een wedstrijd 
fluiten in het weekend. Bas heeft de maandag meestal 
gereserveerd om naar de diverse praatprogramma’s 
te kijken. “Hoe het arbitragegilde meestal wordt 
afgezeikt.” Uit de manier waarop hij het zegt blijkt dat 
de kritieken met een korrel zout worden genomen. 
Logisch natuurlijk wanneer je de ervaring hebt de 
ene week op een voetstuk geplaatst te worden om de 
volgende week weer afgebrand te worden. Ook wordt 
er veel tijd besteed om conditioneel in orde te zijn. De 
looptrainingen bestaan hoofdzakelijk uit intervaltrainin-
gen. Een scheidsrechter dient mentaal en fysiek top te 
zijn. Er wordt veel van de geest en het fysiek gevraagd. 
"Bij een gemiddelde Europese wedstrijd loop je al gauw 
zo’n 13 km per wedstrijd. In de eredivisie is dat 10 km en 
de KK-divisie……" Bas lacht. "Het beste is rond de mid-
dencirkel te blijven lopen. De bal wordt zo vaak heen 
en weer geschopt dat het anders niet te belopen valt. 
Dat zal op het niveau waarop jullie voetballen nog meer 
het geval zijn.” Een aanwezige amateurscheidsrechter 
herkende zich wel in de loopacties rond de midden-
cirkel. De arbiters komen ook wekelijks bij elkaar om 
de wedstrijden te analyseren en elkaar feedback te 
geven. "Het eerste kwartier zeiken we elkaar af. Hoe 
kun je daar niet voor fluiten en dat soort opmerkin-
gen maar daarna wordt het serieus en gebruiken wij 
bepaalde ervaringen als leersituaties." Als internatio-
naal scheidsrechter bezoekt Bas ook regelmatig (4x per 
jaar) scheidsrechterbijeenkomsten bij de FIFA. Meestal 
worden ze dan toegesproken door de legendarische 
Italiaanse scheidsrechter en nu voorzitter van deze 
commissie Pierluigi Collina.  
 

“Jij wilt wat vragen?” Bas houdt de microfoon voor een 
jongetje dat met zijn vader was meegekomen. Het 
jongetje knikt. “Voetbal jezelf ook?” vraagt hij nieuws- 
gierig. Bas bevestigt de vraag met ja. Alleen is het vanaf 
nu wel afgelopen. Bij de laatste wedstrijd die hij zelf 
speelde heeft hij een zware knieblessure opgelopen. 
Na een lange revalidatie hoopt hij komend weekend 
weer een wedstrijd te fluiten. “En jij? Waar voetbal jij?” 
verlegt Bas de aandacht weer naar de jongen. “Op het 
voetbalveld!” klinkt het even verrassende als hilarische 
antwoord van de jongen. 
 

 
Bas is een gevoelsmens. Het is daarom belangrijk om 
een team om hem heen te hebben met karakters die 
hem aanvullen. Rob van de Ven en Charles Schaap zijn  
 

daarvoor de aangewezen assistenten. De ploegen in 
de Nederlandse competitie zijn geen onbekenden voor 
het team Nijhuis. “Anders is het bij internationale wed-
strijden. Hoe zijn de spelopvattingen van die teams? 
Hoe bouwen ze op? Trapt de keeper ver uit of speelt hij 
de verdedigers in. Hoe gedragen de spelers zich in het 
veld? En zo zijn er diverse zaken die makkelijk zijn om 
te weten voor ik aan een wedstrijd begin. Speelwijze 
en spelhervattingen bepalen waar ik mij het beste kan 
opstellen in het veld. Mijn assistenten zoeken dat van 
tevoren allemaal voor mij uit.”  
Sommige ervaringen in het buitenland hebben veel 
indruk gemaakt op Bas. “Het Engelse volkslied door 
iedereen meegezongen in een vol Wembleystadion be-
zorgde mij kippenvel.” Ook het Aztekenstadion in Mexi-
co-city met 95.000 bezoekers op de tribune zal Bas niet 
gauw vergeten. In Milaan werd het team Nijhuis onder 
politie escorte naar het stadion gereden. “Op zich niet 
zo bijzonder maar het ging met gillende sirenes en 
tegen het verkeer inrijdend op hoge snelheid.” Bas kon 
zich niet aan de indruk onttrekken dat de agenten er 
veel plezier in hadden. In Athene was het wel zeker 
dat de agenten een spel speelden. Bas begreep dat 
er weddenschappen liepen onder de agenten wie het 
snelst een arbiter naar het stadion kon vervoeren. “We 
scheurden echt als gekken door de straten van Athe-
ne. Bij het stadion aangekomen bleek het bestaande 
record met 17 seconden te zijn verbeterd." 
 
De invloed van zowel de gevestigde als de sociale 
media wordt steeds groter. Een niet tegen te houden 
ontwikkeling. Als arbiter word je niet altijd met respect 
behandeld. 'Als je alleen al naar Twitter kijkt wat er 
wordt geschreven. En wat kun je eraan doen? Een aan-
klacht indienen lijkt de oplossing maar dat betekent 
dat je meer op het politiebureau zit dan dat je nog thuis

 
bent. Ook de media denkt alleen aan zichzelf.' Bas 
heeft meegemaakt dat hij gevraagd werd om voor de 
camera’s van een zender zijn uitleg te geven over een 
beslissing. “Ik ga dat nooit uit de weg. Dus ik wachten 
met omkleden. Een hele poos later hoorde ik dat het 
niet meer nodig was. Ze hadden de beelden gezien 
en ik bleek gelijk te hebben. Dus toen was ik ineens 
niet meer interessant en werd de afspraak eenzijdig 
afgezegd. Terwijl ik op hen zat te wachten.” Reden voor 
Bas ook om de Gouden Kaart te weigeren. Een prijs 
van De Telegraaf voor de beste scheidsrechter van de 
eredivisie. “Laten ze zich eerst eens neutraal opstellen 
en op menselijke en respectvolle manier met arbiters 
omgaan.” Met sommige journalisten en verslaggevers 
heeft Bas een goede band. Hij kan genieten van Sierd 
de Vos. Hoe hij vanuit ‘de kast’ in een studio verslag 
doet is uniek. "Zijn tips over restaurants in de buurt van 
stadions zijn vaak geen persoonlijke ervaringen maar 
informatie die hij van derden krijgt. En of het helemaal 
waar is?" 
 
Ik heb het gevoel dat Bas nog wel uren door kan gaan. 
Ook hebben de aanwezigen zich nog geen moment 
verveeld. De klok is echter onverbiddelijk en het gaat al 
behoorlijk richting negen uur. Tijd voor Ajax-Juventus. 
Voorzitter Michiel Smudde spreekt zijn waardering uit 

voor de manier waarop Bas Nijhuis zijn publiek heeft 
geboeid en vermaakt. Als aardigheidje krijgt Bas een 
fles Hagel en Donder mee. Een toepasselijk cadeau 
voor een scheidsrechter die met regelmaat geconfron-
teerd wordt met meningen en uitlatingen die ‘overdone’ 
zijn of de waarheid geweld aandoen. Mooi was het om 
te zien hoe Bas daar op zijn ludieke en positieve manier 
mee omgaat. Het zou mij niet verbazen dat mensen die 
een lezing van Bas Nijhuis hebben bezocht toch anders  
zijn gaan kijken naar de positie die de man in het ‘zwart’ 
inneemt op een voetbalveld •  
 
Door Werner van der Veen“SPEELWIJZE EN 

SPELHERVATTINGEN BEPALEN 

WAAR IK MIJ HET BESTE KAN 

OPSTELLEN IN HET VELD. MIJN 

ASSISTENTEN ZOEKEN DAT VAN 

TEVOREN ALLEMAAL VOOR MIJ 

UIT.”

“IN ATHENE WAS HET WEL ZEKER 

DAT DE AGENTEN EEN SPEL 

SPEELDEN. WE SCHEURDEN 

DOOR DE STRATEN VAN ATHENE. 

BIJ HET STADION AANGEKOMEN 

BLEEK HET BESTAANDE RECORD 

MET 17 SECONDEN TE ZIJN 

VERBETERD.”

“LATEN ZE ZICH EERST EENS 

NEUTRAAL OPSTELLEN EN OP 

MENSELIJKE EN RESPECTVOLLE 

MANIER MET ARBITERS 

OMGAAN.”
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 O
p sportief vlak hebben we niet te klagen 
gehad afgelopen seizoen. Onze 18 jeugd-
teams zaten in hun competities over het 
algemeen goed ingedeeld. Een uitzondering 

daargelaten. Twee teams, de JO 12-1 en JO15-2 werden 
kampioen en dat is uitgebreid gevierd door de teams. 
Bij de senioren heeft Zondag 2 lang meegedaan voor 
de hoofdprijs, maar het ging vlak voor het einde mis. En 
ons vlaggenschip heeft er een spannend seizoen van 
gemaakt. Onder de nieuwe trainer Yves Heskamp wist 
onze hoofdmacht zich te handhaven in de 3e klasse D 
Noord en evenaarde daarmee de beste teamprestatie 
van alweer een aantal decennia geleden! Daar waar we 
tot het einde van het seizoen angstvallig naar beneden 
op de ranglijst keken, zijn we 6e geëindigd op 4 punten 
afstand van de nummer 3 en op 4 punten van de ploeg 
die op dit moment van schrijven nog vecht voor lijfsbe-
houd. Hoe dicht op elkaar kun je het hebben! 
 
USV groeide afgelopen jaar wederom qua ledenaantal. 
We tikken inmiddels de 550 aan. Ook als organisatie 
zijn we gegroeid. Er zijn 2 bestuursfuncties bijgekomen, 
waardoor we nu met 8 bestuursleden zijn. Ook het aan-
tal vrijwilligers neemt toe. Het is fijn om te zien dat er 
steeds meer mensen bereid zijn om mee te helpen, al 
is het maar een uurtje in de maand. Wat ook gegroeid 
is, is ons sportaanbod. Afgelopen jaar is met succes 
het wandelvoetbal geïntroduceerd. Op gezette vrijdag-

avonden zijn er inmiddels 15 mannen die een balletje 
trappen. Gezelligheid ten top in de derde helft als ook 
de 7 tegen 7 dames en heren nog even nazitten in de 
kantine. Dit soort initiatieven juichen wij toe en willen 
we verder uitbouwen.  
Over bouwen gesproken: de eerste voorzichtige ver-
bouwingsplannen zijn uitgewerkt in tekeningen. We 
zullen de kleedunits moeten inwisselen voor kleedka-
mers. En als er dan toch gebouwd wordt, dan kun je 
het maar beter goed doen. We hopen op de ledenver-
gadering van november 2019 heel veel meer te kunnen 
vertellen over deze plannen. 
 
Het aankomende seizoen wordt een hele speciale: we 
gaan onze verjaardag vieren. USV wordt 90 jaar op 15 
januari 2020. Voor de festiviteiten is de jubileumcom-
missie al bijna een jaar met de voorbereidingen bezig. 
Ook nu zullen weer veel vrijwilligers hun inzet leveren 
om er met z’n allen, als blauw-witte familie, een prach-
tig feest van te maken. Een prachtig feestelijk jaar, met 
meer leden en teams dan ooit!
 
 
Ik wens u allen een fijne zomer! • 
 
Met vriendelijke groet, 
Michiel Smudde 
Voorzitter USV     

VAN DE VOORZITTER

Het is hoogzomer, sportpark 
Hulsterlanden ligt er straks weer 
verlaten bij. Voordat het rustig 
wordt zal er nog een wedstrijd 
gespeeld worden: die tussen PEC 
Zwolle en PAOK Saloniki. En dan 
krijgt ons sportpark even rust. 
Voor even dan. Al heel snel zal het 
er weer bruisen van activiteiten. 
Even rust in deze zomerstop is wel 
lekker, maar ik kijk alweer uit naar 
volgend seizoen. En dat wordt 
er niet zomaar eentje, daarover 
verderop meer! 

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

Burg. Backxlaan 339
7711 AD  Nieuwleusen
(0529) 481078

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

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

Burg. Backxlaan 339
7711 AD  Nieuwleusen
(0529) 481078

www.s lage r i jkouwen .n lwww.s l age r i jkouwen .n l
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DE BOWLINGBOERDERIJ
Ervaar en geniet van de Twentse 

gastvrijheid aan onze Twentse toafel.

Ambachtelijke pannenkoeken
en smaakvolle burgers

0548 613 726

0548 623 333

Koersendijk 5-7 | 7443 PP Nijverdal  
 info@debowlingboerderij.nl

Koersendijk 5-7 | 7443 PP Nijverdal  
 info@hooischuurnijverdal.nl
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V L O E R -  E N  R A A M B E K L E D I N G

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

Kosterweg 9, Rogat-Meppel  
www.interieurwereld.nl  

Tel. (0522) 441346

A28
AFSLAG 24
DE WIJK

Hubo Nieuwleusen heeft alles 

wéér in huis voor uw DHZ klus. 

Graag tot ziens!
Henk-Jan Cremers

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

De Chinese Muur
Restaurant

Oosteinde 35, Nieuwleusen

0529-483 343

www.chinesemuurnieuwleusen.nl 

PALLETSTELLINGEN
Handelsonderneming

H. Kuterman
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LUNCH - DINER - KOFFIE - BORREL - TAPAS - CATERING

KERKPLEIN 23 -  DALFSEN - INFO@NIKKISDALFSEN.NL

Durf op te vallen!

www.alvasi.nl

Advies
Ontwerp

Realisatie

Ondernemen inspireert.

Iedere dag weer!

“Kansen 
moet je 

 pakken”

Flynth adviseurs & accountants
Goldkampstraat 33-a, 7722 RN Dalfsen,
T. (0529) 43 40 40, www.flynth.nl

Ondernemen inspireert.

Iedere dag weer!

“Kansen 
moet je 

 pakken”

Flynth adviseurs & accountants
Goldkampstraat 33-a, 7722 RN Dalfsen,
T. (0529) 43 40 40, www.flynth.nl

Atelier Ans

Adembenemend

www.sansamode.nl

Van kledingreparatie
tot modeontwerp

P L A Z A  Z WO L L E
( L I C H T M I S )

USV MO15 BIJ VROUWEN BEKERFINALE

De meiden van USV MO15 namen het in de rust van de vrouwen bekerfinale in een penaltyserie op tegen Ajax. In 
het stadion van Excelsior Rotterdam deed USV dat namens en in het tenue van PEC Zwolle. Beide teams wisten 3 
strafschoppen te benutten •

Nog even een fotomomentje met Zwolfje voordat de penalty serie gaat beginnen.

Opkomst bekerfinale PEC Vrouwen - Ajax Vrouwen. Samen juichen met de meegereisde supporters en op Fox Sports TV komen!

1952 -  2017

65 JAAR

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

Een frisse kijk op sanitair, 
groot in installatie

1500 m2 
inspiratie 
in onze 

showrooms

Rollecate 21, Nieuwleusen | T   0529-481317 www.ophoff.nl
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USV JO12-1  
EEN GEWELDIG TEAM!

H
et kampioenschap is dubbel en dwars ver-
diend. Hoewel er wedstrijden tussen zaten 
waar het team over de tegenstander heen 
wist te walsen waren er ook zeker wedstrijden 

waarbij alles uit de kast gehaald moest worden.  
Deze wedstrijden kwam het aan op samenspel en door-
zettingsvermogen.  
De jongens van JO12-1 zijn een dynamisch team waarin 

elkaar veek wordt gegund. Waar sportiviteit en plezier 
voorop staat en iedereen het goed met elkaar kan 
vinden. Als je zo’n team neer kan zetten met zijn allen is 
het voor iedereen op het veld en langs de lijn een genot 
om naar te kijken en mee te voetballen. 
 
Een topprestatie en nogmaals dik verdiend, echte 
kampioenen! •      

USV JO15-2  
EEN TEAM OM TROTS OP TE ZIJN!

W
at aan het begin van het seizoen begon 
als een team zonder begeleiding en 
trainers, groeide uit tot een hecht team 
wat ondanks dat het nog nooit samen 

heeft getraind met fantastisch mooi voetbal, teamspi-
rit, vechtlust en een hoge gunfactor naar elkaar toe, 
terecht het kampioenschap heeft binnen gehaald.  
 
Met twee keer een gelijkspel bij FC Dalfsen en DOS 
Kampen, werden de overige wedstrijden gewonnen, en 
dik verdiend! Maar het ging niet vanzelf, we moesten er 
met z’n allen echt voor voetballen, en dat is gelukt. 
Zaterdag 25 mei om 13:00 uur was het dan eindelijk 
zover. Veel publiek, veld 1, spelers tot op het bot gemo-
tiveerd om deze kampioenswedstrijd te spelen, maar er 
moest nog wel even gewonnen worden van de nummer 
4, CSV’28 uit Zwolle. FC Dalfsen stond met eveneens 
26 punten op plek 2, alléén ons doelsaldo was beter.         

FC Dalfsen speelde om 11:00 uur thuis tegen Heino, en 
kon bovenaan komen te staan. Om 12:30 kreeg USV 
een telefoontje van de leider van Heino, zij hadden met 
2-3 in Dalfsen gewonnen en wij waren hierdoor zo goed 
als zeker kampioen! Het nieuws werd met veel gejuich 
ontvangen bij de spelers, de druk was eraf en we kon-
den “frank en vrij” gaan voetballen. Met mooi combina-
tievoetbal was de ene goal nog mooier als de andere. 
Het thuispubliek dat met grote getale was gekomen, 
kreeg een fantastische wedstrijd voorgeschoteld die 
dik werd gewonnen met maar liefst 10-1. Het kampi-
oenschap was binnen, en dat werd gevierd met de 
huldiging voor de spelers en begeleiding, een ritje in de 
brandweerauto door het dorp en daarna gezellig met 
spelers en ouders een afsluitende BBQ.  
 
Een fantastisch seizoen en een onvergetelijke dag voor 
iedereen! •      

FANTASTISCH MOOI VOETBAL, TEAMSPIRIT,  
VECHTLUST EN EEN HOGE GUNFACTOR NAAR  
ELKAAR TOE. 
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Naam:  
Sander Eissen, ik heb verder geen tweede of zelfs 
derde naam.
 
Bijnaam:  
Wellicht is het saai, maar deze heb ik niet. 

Geboortedatum:  
Ik ben geboren op 30 mei 1979. Bij het uitkomen van 
deze USV’er ben ik waarschijnlijk net 40. 
 
Geboorteplaats:  
Ik ben geboren in Nieuwleusen. Om precies te zijn aan 
het Margrietplein 1. Daar heb ik 6 a 7 jaar gewoond, 
voordat we verhuisden naar het Zandspeur 39. Mijn 
ouders wonen daar nog steeds. Toen ik 24 jaar was 
ben ik gaan samenwonen. Dat moest ook wel, mijn 
ouders vonden dat ik voor mijn 25e uit huis zou moest 
zijn: op eigen benen staan. Nadat ik inderdaad uit huis 
was en mijn zus Martine, die dat al jaren eerder was, 
vonden mijn ouders het toch wel erg rustig ineens. Ons 
eerste huisje stond aan de Kamperfoelie. Dit was een 
huurwoning. De huur werd bepaald over het inkomen 
in het jaar ervoor. Wij studeerden toen nog en op basis 
daarvan woonden we dus heel goedkoop. Na een jaar  

 
of 3 jaar zijn we verhuisd naar de Zuivelstraat 62, daar 
hebben we met veel plezier 10 jaar gewoond. Sinds de 
bouwvak vorig jaar wonen we hier aan de Merellaan 21. 
Zoals jullie kunnen zien, zijn we nog niet klaar met de 
verbouwing.  

Partner:  
Dat is Annemiek Klein. Zij is “van” 1982.  We zijn niet 
getrouwd, wel heel gelukkig. 

Waar heb je haar leren kennen?  
Dat was bij de C1000 (wat nu de Albert Heijn is). Ik 
werkte daar op de groenteafdeling en Annemiek stond 
bij de vleeswaren. 
 
 
Wat dacht je toen je haar voor het eerst zag?
Oei, dat weet ik zo niet meer. Het heeft best lang 
geduurd eigenlijk. Het was op een keer aan het einde 
van de werkdag, dat we het over de plannen voor die 
zaterdagavond hadden. Zij had eigenlijk niets te doen, 
waarop ik aanbod dat ze wel met mij en mijn vrienden 
mee kon gaan. We zijn uiteindelijk bij de Oldtimer 
terecht gekomen en het werd uiteindelijk een lange 
avond.

  K&K        DEEL 118

VOOR EEN ANDERE KIJK OP USV-ERS
In de zomereditie van de 

USV’er vragen wij uw aandacht 

voor Sander Eissen. Sander 

heeft sinds een paar maanden 

het stokje overgenomen van 

Dick ten Klooster en is nu de 

penningmeester van USV. Hoog 

tijd dus om Sander aan u voor 

te stellen. Het werd een erg 

gezellige avond K&K aan de 

Merellaan. Veel leesplezier.

 
Kinderen:  
We hebben twee zonen: Jurre Frederik van 8 jaar en 
Jop Johannes van 6.
 
Broers en/of zussen:  
Ik heb een oudere zus Martine. Binnen USV wel bekend 
als Martine Bisschop. 
 
Huisdieren:  
Ik heb eigenlijk niets met katten en toch hebben we 
er een. Annemiek wilde dit graag en heeft vervolgens 
ook onze jongens opgestookt dat die ook een poes 
wilden. En klaar ben je dan. Ze heeft de naam Pip en tot 
overmaat van ramp, werd ze binnen een jaar zwanger 
en kregen we 4 jonge poesjes. Later hebben we haar 
laten steriliseren. 

Opleiding: 
Na de lagere school (Wilhelminaschool) ben ik naar de 
Thorbecke in Zwolle gegaan. Hier heb ik de HAVO afge-
rond. Vervolgens heb ik op het Windesheim de studie 
HEAO Bedrijfseconomie gedaan. Tijdens mijn werk heb 
ik nog 2 jaar voor Financial Controller gestudeerd aan 
de Open Universiteit. 
 
Werk:  
Ik ben als assistent controller begonnen bij Techna-
mics BV in Hoogeveen. Dat is een bedrijf in container 
handeling systemen. Hier heb ik gewerkt van 2001 tot 
2004 in Hoogeveen en later als controller ook op het 
hoofdkantoor HYVA in Alphen aan de Rijn. Vervolgens 
een jaar bij Wabco in Meppel. Daar maken ze o.a remci-
linders voor vrachtauto’s. Hier was ik assistent control-
ler. Een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf bleek geen 
match met mij te zijn en ben na dat jaar aan de slag 
gegaan bij Foppen Paling & Zalm BV in Harderwijk.
Hier heb ik vijf jaar met plezier gewerkt, begonnen als 
assistent controller en doorgegroeid naar financial 
controller. Ondertussen was Jurre geboren en wilde ik 
wel wat meer thuis zijn. Dat was daar heel moeilijk en 
ben ik om me heen gaan kijken. Zo kwam ik bij Dulasta 
Metaalbewerking, een familiebedrijf in Staphorst, te-
recht. De klik was er al bij het eerste sollicitatiegesprek, 
dat duurde gelijk al 3 uur. Ik werk er nu nog steeds met 
veel plezier. En ik ben een middag in de week thuis.

Auto: 
Op dit moment hebben we twee auto’s te weten een 
Seat Exeo ST TSi automaat met 200pk en een degelijke 
Toyota Corolla uit 2000. Deze laatste hadden we ge-
kocht ter vervanging van de Mini Cooper (oud model), 
deze was niet kind-proof. In die tijd ben ik in Staphorst 
komen te werken, dus één keer raden wie er nu in de 
‘degelijke ’ auto rijdt. Om onze jongens ook enthousiast 
te krijgen voor deze auto i.p.v. de Seat heb ik de Corolla 
eens de pretmobiel genoemd. Het werkte en sindsdien 
is dit dus de pretmobiel.
De Seat bevalt heel erg goed en rijdt erg fijn. Als je het 
hebt over een droomauto dan kies ik voor de Porsche 
911of anders een BMW.

 
Voetballoopbaan: 
Ik zat op fietscross en badminton. Toen ik gestopt ben 
met badminton koos ik voor het voetballen. Ik kwam 
toen in de E-pupillen hier bij USV. Tot de A-junioren heb 
ik alle elftallen doorlopen. We hadden niet zo’n gezellig 
team op het laatst en toen heb ik besloten om te stop-
pen. Acht jaar later heb ik nog 3 seizoenen gevoetbald 
in het 7e van  sv. Nieuwleusen, een ‘bierelftal’. Na die 
drie jaar vond ik het wel goed allemaal. Mijn vriendin 
ook, zeker na de komst van Jurre. En heb ik het voor 
gezien gehouden. 
 
Kun je je nog een mooi moment herinneren? 
Nou dat is eigenlijk dat ik een doelpunt heb gemaakt. Ik 
was middenvelder en bleef meestal achter en scoorde 
amper. Totdat ik in een rommelige situatie de bal voor 
de voeten kreeg en op doel schoot en dus scoorde. Ik 
stond toevallig op de goede plek zullen we maar zeg-
gen. Dat was volgens mij in de C-jeugd. 
 
Wat verwacht je van het eerste dit seizoen?
Zoals ik er nu tegenaan kijk (moment van interview is 3 
wedstrijden voor het einde van de competitie) ver-
wacht ik wel een rechtstreekse handhaving. 
 
Hoogtepunt: 
Dat is naast de geboorte van de jongens het feit dat ik 
eens een duo- parachutesprong heb gemaakt. Dat was 
wel zo fantastisch mooi. 
 

 
 
Dieptepunt:  
Dat is het overlijden van mijn vriendje Machiel Schaap-
man. Hij had hemofilie (bloedstollingsziekte). Hij is 
geïnfecteerd geraakt door verkeerd bloed. Hij is slechts 
14 jaar geworden. 
 
Bewondering voor: 
Schooljuffen/meesters met kleuters. Ik train de 4x4 
jeugd, maar heb mijn handen er vol aan. Gelukkig 
word ik door nog een ouder geholpen, te weten Roelof 
Visscher. En dan moet je bedenken dat dit maar een 
uurtje is waarbij ze nog volop kunnen rennen. Als ze 
rustig in de klas moeten zitten omdat ze ook nog wat 
moeten leren….respect voor de juffen of meesters.

“IK TRAIN DE 4X4 JEUGD, MAAR 

HEB MIJN HANDEN ER VOL AAN. 

EN DAN MOET JE BEDENKEN 

DAT DIT MAAR EEN UURTJE 

IS WAARBIJ ZE NOG VOLOP 

KUNNEN RENNEN.”
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Mooiste tenue: 
Het thuistenue van Ajax.
 
Lelijkste tenue: 
Dat is het wieleroutfit van AG2R. Bruin met blauw geen 
gezicht. 

Favoriete andere sport:  
Dat is wielrennen om te kijken. Om te doen is dat 
mountainbiken. Om zelf te wielrennen vind ik saai. Het 
is recht toe recht aan. Het mountainbiken is veel afwis-
selender. Je hebt gewoon wat meer te doen.
 
Favoriete club: 
Dat is toch echt USV. Een echte familieclub. Er zijn veel 
vrijwilligers en er wordt heel veel georganiseerd. De wil 
om er dan ook echt iets van te maken is groot. Daar 
komt nog eens bij dat alle elftallen belangrijk zijn en 
niet alleen de selectie. 
 
Beste eigenschap: 
Ik ben denk ik snel in werken en denken, procesgericht. 
 
Slechtste eigenschap: 
Ik heb weinig geduld. Ik kan ook heel boos worden als 
het niet opschiet. Tijdens een vakantie in Frankrijk een 
aantal jaren geleden werden we getroffen door een sta-
king van boeren. Ik heb ze voor van alles uitgemaakt….
ook ben ik slecht in het onthouden van namen en data.
 
 
Waar kunnen we je voor wakker maken? 
Voor een frikandel speciaal met ketchup. De frikandel 
moet dan wel gesneden zijn, niet zo'n ongeïnspireer-
de snack waarbij de mayo, ketchup en uien naast de 
frikandel gedrapeerd worden. 
 
Tijdschriften/kranten: 
Ik heb een abonnement op ProCycling. Ik lees ze eigen-
lijk niet en geef ze weg aan familie. 
 
 
Favoriete muziek: 
Ik houd van Rock muziek. Van Black Sabbath tot Bruce 
Springsteen. Als er maar gitaren en een band aanwezig 
zijn.
 
Favoriete tv programma: 
Ik kijk heel weinig tv. Af en toe een serie op Netflix. 
Voetbal Inside vind ik wel leuk, al heb ik het ook vaak 
na een half uurtje wel weer gezien. Televisie program-
ma’s van weleer: Van Kooten en de Bie en zeker ook 
Rembo & Rembo. 

Favoriete internetsite: 
Marktplaats.nl. Hier kijk ik geregeld of ik nog dingen zie 
die met mijn hobby gitaarspelen te maken hebben. 

Favoriete vakantieland:  
Ik vind het fijn om naar Italië te gaan. Het is een mooi  

 
land, fijne mensen, heerlijk klimaat, lekker eten en goe-
de koffie. We gaan dan met onze vouwwagen naar de  
camping. Komend jaar gaan we naar het Levicomeer. 
 
Lievelingsgerecht:  
Hutspot met draadjesvlees dat minimaal 3 uur gesud-
derd heeft. 
 
Favoriete drank:  
Ik drink graag een biertje. Jupiler drinken we hier thuis 
geregeld ook omdat Annemiek dat lekker vindt. Verder 
drink ik wel speciaal biertjes en vind ik Guinness van de 
tap erg lekker. De speciaal biertjes haal ik uit Duitsland. 
 
Hobby’s:  
Eens in de twee weken speel ik gitaar in een bandje. 
Puur voor de ontspanning. We treden (nog) niet op. 
Sinds ik penningmeester ben bij USV merk ik wel dat 
de tijd voor hobby’s minder wordt. 
 
Mooiste vrouw behalve dan natuurlijk je eigen vrouw:  
Vroeger keek ik naar Baywatch en viel Pamela Ander-
son me op. Dat vond ik een mooie vrouw. Ook Doutzen 
Kroes mag er best zijn. 
 
Wie nodig je niet uit op je verjaardag? 
Ik heb niet gauw een hekel aan iemand. Kan ook zo niet 
iemand noemen die niet welkom is.
 
Wens of droom: 
Naast gezondheid staat toch wel een rondreis door 
Amerika op mijn lijstje. Dat zou ik graag nog eens doen. 
 
Wie zou je graag eens willen ontmoeten? 
Ik zou Midas Dekkers wel eens willen ontmoeten. Dat 
lijkt me een hele slimme en interessante man. 
 

 
Wat is je grootste blunder?
Dat was in de tijd van Technamics. We hadden bezoek 
en het betrof een overleg over subsidies en om het ijs 
te breken maak ik al gauw even een praatje over koe-
tjes en kalfjes. Zo kregen we het over elektrisch rijden 
en ik gaf aan dat ik de Toyota Prius maar helemaal 
niets vond. Ik zei letterlijk; “daar wil je toch niet dood in 
gevonden worden, maar goed door subsidies rijden er

toch mensen in." Onder de tafel werd ik al geschopt 
door mijn collega, maar deed er niets op uit en ging 
nog even verder. Totdat een van de gasten zei dat hij in 
een Prius reed. Dat was dus niet zo handig van mij. Op 
de een of andere manier heb ik nu nog de gewoonte 
om eerst te kijken in welke auto mijn gasten rijden. 
 
Stel dat je voor 1 dag de baas in  Nederland bent, wat 
zou je dan doen? 
Ik zou zorgen voor minder regels en wetten. Fiscaal 
gezien mag het allemaal wel wat simpeler. Ook de WOZ 
zou ik aanpakken. 
 
Waar geef je het meeste geld aan uit? 
Ik geef niet zoveel uit. Geef bijvoorbeeld niet veel om 
kleding  
 
Hoe zie je de toekomst van USV? 
Ik zie een positieve trend als ik kijk naar het ledenaan-
tal. Daarnaast staan we voor een aantal grote inves- 

 
teringen de komende tijd. Dat geeft wel druk op de 
financiën.
 
Hoe ben je bij USV in beeld gekomen als penning- 
meester? 
Dick ten Klooster heeft me twee jaar geleden als eens 
gepolst of dit iets voor mij was. Hij kende mijn vader via 
Countus waar ze werkten. Via het zakelijke circuit  
heeft hij me hiervoor benaderd. Eerst was ik er nog niet  
zo happig op. Ook omdat de jongens nog niet bij USV 
voetbalden. Op een moment heb ik besloten het toch 
te doen en inmiddels voetballen de jongens ook bij 
USV. Dus dat is erg mooi.
 
Hoeveel tijd ben je kwijt als penningmeester? 
Hou het maar op in ieder geval 2 avonden in de week. 
 
Wat wil je verder nog kwijt? 
Volgens mij heb ik alles gezegd. Ik vond het een leuk in-
terview en een gezellige avond (dat vonden wij ook). •

“ONDER DE TAFEL WERD IK AL 

GESCHOPT DOOR MIJN COLLEGA, 

MAAR DEED ER NIETS OP UIT EN 

GING NOG EVEN VERDER. TOTDAT 

EEN VAN DE GASTEN ZIJ DAT HIJ 

IN EEN PRIUS REED.”
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Oosterveen’s Oliehandel

Burg. Backxlaan 204

7711 AL   NIEUWLEUSEN

T 0529 48 15 54 

E info@oosterveensoliehandel.nl 

www.oosterveensoliehandel.nl

Ook voor uw 
ZONNEPANELEN

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

info@aannemersbedrijftempelman.nl

TEMPELMAN
AANNEMERSBEDRIJF

TEMPELMAN
AANNEMERSBEDRIJF

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

Ook voor uw 
ZONNEPANELEN

- het nieuwe bouwen - 

Tabak
Lotto
Staatsloterij
Boeken
Dagbladen

Tijdschriften
Wenskaarten
Kantoorarikelen
Pasfoto’s

NIEUWLEUSEN

Grote Markt 2, 7711 CZ Nieuwleusen
0529 - 48 44 26 - nieuwleusen@readshop.nl

Volg ons ook op Facebook

Gratis parkeren

direct voor de deur
*vraag naar de voorwaarden

Grote Markt 21a 
7711 CZ Nieuwleusen
Telefoon 0529 48 09 09 
Email info@vdboschoptiek.nl

Gemeenteweg 38a 
7951 CN Staphorst
Telefoon 0522 76 90 63 
Email info@vdboschoptiek.nl
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Rondweg 88, Wezep

VOORPAGINA NIEUWS: USV 90 JAAR! 

O
p 15 januari 2020 bestaat USV 90 jaar. Een 
mijlpaal om uitvoerig bij stil te staan. Achter 
de schermen is een speciale jubileumcom-
missie al druk bezig om het programma van 

dit bijzondere jaar in te kleuren. Vaste gezichten van 
de activiteitencommissie Sander Schaeffer, Chiel de 
Weerd en Bas Chierandjoe vormen samen met Edwin 
Brinkman en Johan Gerrits deze jubileumcommissie. 
Zij kunnen dit niet alleen. En zullen dan ook regelmatig 
een beroep doen op andere USV’ers. 
 
Reünie: oproep en verzoek om filmmateriaal 
Op zaterdag 18 januari 2020 is er een USV-reünie in 
het clubgebouw. Voor deze activiteit is de jubileum-
commissie op zoek naar bewegend filmmateriaal. Het 

idee is om hiermee een Polygoon bioscoopjournaal te 
maken. Alle formaten zijn welkom. Film 8 mm, betamax, 
vhs, mp4, noem maar op. En heb je op zolder andere 
bijzondere spullen die die een mooi USV-verhaal kun-
nen vertellen? Denk aan een foto die niemand heeft, 
een oude voetbaltas, een nostalgisch shirt of een paar 
ouderwetse kicksen? Haal het van zolder en breng 
het naar USV. De jubileumcommissie wil deze spullen 
graag een poosje van je lenen.  
 
 
En zeker niet vergeten… 
Zet de  datum van 18 januari 2020 alvast in je agenda 
of op je prikbord. En houd de komende maanden de 
berichten over de USV-reünie in de gaten •

i
n het voorjaar van 2005 besloot de Stichting Spor-
tief Nieuwleusen de in het dorp behoorlijk ingedut-
te wandelvierdaagse nieuw leven in te blazen. En 
kon hierbij rekenen op de steun en samenwerking 

van USV. Intussen hebben nieuwe vrijwilligers het 
stokje overgenomen en de wandelvierdaagse mag dan 

ook springlevend worden genoemd. In de eerste week 
van juni deden ruim 700 wandelaars mee aan de editie 
2019 en was sportpark Hulsterlanden alweer voor de 
15e keer de sfeervolle start- en finishplaats van dit spor-
tieve evenement •      

WANDELVIERDAAGSE SPRINGLEVEND 
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www.lavidashop.nl

MODE 
VOOR HEM 
EN HAAR

Den Hulst 162 | 7711 GV Nieuwleusen | 0529-785342 

www.schoonmaakbedrijfkrul.nl www.marleens.nl 

best of electronics!
EUROPA’S GROOTSTE,
VERTROUWD DICHTBIJ

VAKKUNDIGE
INSTALLATIE
& REPARATIE

BEHOEFTE WIJZER:
VIND HET PRODUCT

DAT BIJ Ú PAST

UW SMART 
ADVISEUR

GEPASSIONEERD
EN VAKKUNDIG

PERSONEEL 

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

Euronics Westerman
Beeld en Geluid / Koel- en Wasapparatuur

eigen technische dienst          www.euronicswesterman.nl

Backxlaan 35, 7711 AA Nieuwleusen. Telefoon 0529-481232

  EAN code Euronics A4_2011.indd   77 02-04-14   16:47
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STUKADOORSBEDRIJF

G
EB

R.
 KIJK IN DE VEGTE

STUKADOORSBEDRIJF
G

EB
R.

 KIJK IN DE VEGTE

NieuwleuseN • 06 27 00 88 65
www.gebrkijkiNdevegte.Nl

Grensverleggend

stukadoren!

Voetbalbod.indd   1 09-03-10   15:13:04

GO4FAST WEER TE GAST BIJ USV

Go4Fast was net als vorig jaar te gast bij USV. De enthousiaste deelnemers aan het ‘allerleukste voetbalfeest’ zerden 
3 dagen lang vermaakt met verschillende voetbalactiviteiten. Zoals een voetbalquiz en een voetbalzeskamp •

D
De MO-19 deed in het weekend van 
Hemelvaart mee aan de Brabant 
Girls Cup in Rosmalen. Eigenlijk een 
toernooi voor vrouwen-senioren. 

De meeste tegenstanders waren dan ook 
een maatje te groot voor de meiden van USV. 
Dat mocht de pret niet drukken. Het was een 
prachtig uitje! Op unionsv.nl lees je er alles 
over •      

N
et als de MO-19 zette ook de JO-19 
met Hemelvaart koers richting het 
zuiden. Net over de grens werd 
in het Belgische Hamont-Achel 

meegedaan aan het internationale jeugd-
toernooi. De Euro-Cup ging niet mee naar 
Nieuwleusen. Wel de herinneringen aan een 
mooi weekend! Ook dit verhaal lees je op 
unionsv.nl •      

USV JO19 NAAR HAMONT-ACHEL (BELGIË)  

USV MO19 NAAR GIRLS CUP ROSMALEN 

CAFÉ - CAFETARIA - BRASSERIE - ZALEN

TEL 0529 48 12 95 WEB WWW.HETWITTEPEERD.NL

Uw feest tot de laatste noot geregeld!

Oosterhulst 19
7711 BD Nieuwleusen 

0529 484 400
info@groen-caravans.nl
www.groen-caravans.nl
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UITGELICHT 
DE TECHNISCHE COMMISSIE JEUGD

D
e TC bij USV heeft als doel dat ieder spelend 
lid actief kan deelnemen aan trainingen en 
wedstrijden op zijn/haar eigen niveau. Bij USV 
is de TC ooit ontstaan vanuit het jeugdbe-

stuur. Met ‘jeugdman’ Henk Wink als drijvende kracht 
achter de huidige vorm van de TC. Vandaag de dag is 
de TC een zelfstandig opererend onderdeel van het 
jeugdbestuur. Aan tafel zitten Bram Klein (voorzitter 
van de TC en coördinator JO-19 en JO-17) en Richard 
Boverhof (coördinator JO-9, JO-8 en JO-7).  
 
Aan de basis van alle werkzaamheden die de 9-koppige 
TC heeft staat het Jeugd Beleidsplan. Hoewel dat plan 
de afgelopen jaren geactualiseerd is, komt er komend 

seizoen weer een nieuwe versie beschikbaar. De TC 
bestaat uit de volgende commissieleden en hun team-
focus:
 
 
      Bram Klein, (voorzitter) JO-19 en JO-17  
      Frank Kuiper, JO-19 en JO-17 
      Ard Bijker, JO-15 en JO-13 
      Carl Mijnheer, JO-15 en JO-13 
      Gerhardi de Boer, JO-13 en JO-12 
      Richard Boverhof, JO-12, JO-11, JO-10, en JO-9 
      Remco Omlo, JO-09, JO-8 en JO-7 
      John Spijker, alle MO-teams 

NIEUWE RUBRIEK

Je hebt van die commissies waarvoor vrijwilligers niet direct in de rij 
staan als er een vacature is. Denk aan de Technische Commissie Jeugd 
(TC). De commissieleden worden zelden overspoeld met applaus. Veel 
vaker ligt er een kritische noot op het bord. Van spelers of ouders. De 
redactie ging langs. 

 
Gemengde teams 
Om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren is het 
van belang dat kinderen met gelijkgestemden voetbal-
len. Dat blijft jaarlijks een grote uitdaging. Hoe zorg je 
ervoor dat kinderen samenspelen met teamgenoten 
met dezelfde leeftijd, ambitie, motivatie en niveau? Om 
deze factoren te matchen wordt steeds vaker geko-
zen om gemengd voetbal als uitgangspunt te nemen. 
Waarbij jongens en meiden dus samen met elkaar 
voetballen. Dit draagt positief bij aan de ontwikkeling 
van zowel jongens als meiden. Ook op sociaal gebied. 
Het is een filosofie die naadloos aansluit bij de visie 
van de KNVB. Bram Klein en Richard Boverhof: “Bij USV 
zien we dat dit tot O-15 best heel goed gaat. Daarna 
komt het fysieke aspect meer om de hoek kijken. Toch 
zijn er ook uitzonderingen en zien we dat er meisjes 
zijn die ook daarna nog moeiteloos meedraaien met de 
jongens. Daar hebben en houden we oog voor.”  
 
Trainen volgens een meerjarige leerlijn 
De ontwikkelingen in digitale ondersteunende dienst-
verlening voor voetbaltrainers gaan snel. De TC van 
USV heeft gekozen voor Voetbal Technische Ontwik-
keling Nederland (VTON). Deze voetbalmethode biedt 
ondersteuning aan trainers, clubleiders en spelers.  
VTON ontzorgt trainers met kant-en-klare trainingen in 
een meerjarige leerlijn. Alle trainingen zijn ontwikkeld 
vanuit de praktijk; welke ondersteuning willen trainers 
als ze op het veld staan? Er wordt hierin nauw samen-
gewerkt met jeugdtrainers. De TC heeft besloten om in 
eerste instantie de jongste jeugd tot en met O- 13 met 
de VTON-methode te laten trainen. De methode gaat 
dan ieder seizoen mee naar de hogere leeftijdscate-
gorieën, voor het eerst wanneer de O-13  naar de O-15 
verhuizen. 
 
Selecteren of indelen 
De TC houdt zich sinds jaar en dag bezig met het 
verzorgen van teamindeling en alle andere voetbal ge-
relateerde zaken zoals het regelen van trainers, leiders, 
trainingsmateriaal etc. Ieder voorjaar is het weer een 
legpuzzel om tot een teamindeling te komen. Wanneer 
er meer dan 2 teams geformeerd kunnen worden in een 
leeftijdscategorie kan er een teamselectie voor een 1e 
team gemaakt worden. Daarin komen de beste spe-
lers van die leeftijdscategorie. Van het 2e en volgende 
team(s) wordt er een indeling gemaakt die gebaseerd 
is op gelijkwaardigheid. En waar bij USV het spelplezier 
bovenaan staat, probeert de TC ook zoveel mogelijk 
rekening te houden met wensen van de spelers zelf. 
De teamindelingen zijn niet altijd naar ieders wens. Dat 
zijn de moeilijke momenten, vindt Richard Boverhof. 
“Je kunt niet iedereen tevreden stellen. Wel proberen 
we altijd te kijken naar oplossingen wanneer we op- en 
aanmerkingen krijgen over de indeling. Maar soms is 
het gewoon onmogelijk om aan de wens van een speler 
te kunnen voldoen.”  
Het is voor de TC ook altijd een lastige klus om, zeker 
bij de oudere jeugd, begeleiding te krijgen. “Kijk maar 
naar het voorbeeld van JO15-2. Pas op het laatste  

 
moment formeerden de ouders zelf de begeleiding 
rondom het team. En dat dan juist dit team kampioen 
wordt is natuurlijk fantastisch!”. 
 
Met het communiceren van de teamindelingen voor 
een volgend seizoen wordt vaak wat langer gewacht 
dan door sommigen gewenst. Dat heeft een reden. 
Bram Klein: “Elk jaar weer zien we op het laatste mo-
ment dat nieuwe spelers bij USV komen voetballen en 
dat spelers besluiten om te stoppen. Dat heeft vaak 
impact op de indelingen. Soms moeten we door de last 
minute wijzigingen spelers laten doorstromen naar 
andere teams.  Vandaar dat we liever even wachten om 
de laatste aanpassingen te kunnen doen voordat de 
teams ingeschreven worden bij de KNVB. Kortom, we 
willen het plaatje graag zo compleet mogelijk hebben. 
Dat heeft inderdaad voors en tegens. Aan de andere 
kant: als je als TC te voorbarig bent met je communica-
tie kan dat net zo goed teleurstellingen opleveren.”  
 
 
 
Ontwikkelingen en investeringen 
De reeds genoemde VTON Voetbalmethode is een 
doorlopende leerlijn voor de jeugd van 5 tot 19 jaar. 
Trainers en spelers werken in een jaarplanning samen 
aan concrete doelstellingen. Zo werken ze met plezier 
aan hun ontwikkeling. Dit is een van de ontwikkelingen 
die de moderne tijd met zich meebrengt. “Trainers 
volgen een jaarplanning met concrete doelen aange-
past aan niveau en leeftijd. Alles komt daarin aan bod: 
technische, tactische, fysieke en mentale ontwikkeling. 
Gedurende het jaar werken trainer en spelers gericht 
aan deze doelen met meer dan 950 kant-en-klare 
trainingen. De methode ondersteunt met coach tips, 
animaties van de organisatie op het veld en filmpjes 
van voetbalhandelingen. De trainer heeft het materiaal 
digitaal op zijn tablet of telefoon en kan deze eventueel 
offline op het veld gebruiken”.  
 
 
 
Steeds verder met investeren in de jeugd  
Maar liefst 12 trainers van onze meest jeugdige teams 
gaan komend seizoen een trainersopleiding volgen. 
Dit geeft een enorme kwaliteitsimpuls. En daarmee 
bereiken we ook een doel. USV probeert de oudere 
jeugd te betrekken als (potentiële) trainers. Het is goed 
om te zien dat er zich intussen een aantal jeugdspelers 
gemeld hebben die de opleiding wil gaan volgen.   
 
Een andere ontwikkeling is de fysieke ontwikkeling van 
de jeugd. “Steeds vaker zien we enorme verschillen bij 
kinderen van dezelfde leeftijd. We zien dat terug bij de 
aanschaf van de tenues. Sommige kinderen lopen in 
te grote shirts rond, sommigen weer in veel te kleine. 
Dus zijn we aan het onderzoeken hoe we dit nieuwe 
fenomeen kunnen tackelen.”  Waarmee de TC van USV 
nog meer eens onderstreept graag maatwerk te willen 
leveren •
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Laarman Koeriers 
en Sneltransport

Hessenweg 105
7722 SX  Oudleusen

Telefoon 0529 471506

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

Een goede en deskundige aanpak is 

een eerste stap. Steeds meer verkopers 

zetten die eerste stap bij Spans 

Makelaardij. Onze vastberaden 

en strategische aanpak werkt. 

Kijk op onze site voor meer informatie 

of neem telefonisch contact op: 

088 30 30 900

www.spansmakelaardij.nl

Spans verkoopmakelaar
• Doordachte verkoopstrategie

• Geen gezeur over verboren gebreken

• Plaatsing op funda

• Inventief en innovatief

• Realiseert een hogere koopsom

• Verkoopt sneller

• Enthousiast en gedreven team

• Eigen online woningdossier

Verkoopplannen?
voor een online bezichtiging.

Bel voor een gratis en
vrijblijvende waardebepaling.

We vertellen u hoe u scoort met
ons als uw makelaar

Maak een afspraak: 088 30 30 900

Wilt u uw 
woning 
verkopen?

Maak een afspraak: 088 30 30 900

 
Voor een 
doelbewuste 
aanpak

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

Raab Karcher Nieuwleusen

    Meer dan 25.000 producten op voorraad
    Inspirerende afbouw showroom

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

     

DE TOTAALLEVERANCIER 
VAN FUNDERING TOT NOK

WWW.RAABKARCHER.NL    I    INFO.NOORDOOST@RAABKARCHER.NL
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Uw Mercedes Benz specialist

  Verkoop jong gebruikte Mercedes Benz personen auto’s

  Verkoop bedrijfsauto’s

  Showroom en eigen moderne werkplaats

  Onderhoud bedrijfsauto’s, bedrijfsautoverhuur met laadklep

  Uitgebreide garantiemogelijkheden

  24-Uurs service en pechhulp

  Financial lease zonder aanbetaling

  Schadeherstel in samenwerking met uw verzekering

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

O
pnieuw met veel dank aan USV-statisticus 
Harry Dijkslag is de All-time lijst van USV 1 
weer ververst. Het gaat om de periode vanaf 
1976. Het overzicht toont heel wat generaties 

USV 1 spelers, maar doet tegelijkertijd tekort aan alle 
eerste elftalspelers van vóór 1976. USV bestaat immers 
al sinds 1930. Maar die gegevens zijn nauwelijks in 
kaart. Ruim 40 jaar is echter ook een hele periode en 
ieder jaar wordt met belangstelling naar de opsomming 
uitgekeken. De stand is bijgewerkt tot en met het afge-
lopen seizoen 2018/2019. Er waren in totaal 31 ‘caps’ te 
verdienen. Het gaat om 5 beker- en 26 competitiewed-
strijden. Er wordt geen verschil gemaakt tussen een 
basisplaats of een invalbeurt. 
Maar 2 spelers stond alle wedstrijden op het digitale 
wedstrijdformulier: controleur Niek Hamers en aanval-
ler Leon Kooiker. Doelman Martijn Scheper en Kay Hu-
zen misten 1 wedstrijd. Thijmen Stegeman en Dennis 

van der Veen stonden 29 keer binnen de lijnen. Oude 
rot Kay Huzen is intussen de top 3 binnengedrongen 
en hard op weg naar de mijlpaal van 350 wedstrijden. 
Leon Kooier maakte de meeste goals (17). Maar hij 
moet nog even om Ron Meijerink (14x raak) in te halen. 
Die heeft er intussen maar liefst 160 op zijn naam staan 
en ook hij krijgt de 350 wedstrijden in het vizier. Trainer 
Yves Heskamp gebruikte 25 verschillende spelers, 
waaronder 5 debutanten uit de O-19: Stefan Klein, 
Frank Kooiker, Julian Brinkman, Stan Legebeke en Ian 
Vlierman. Hiermee komt het totaal van deze intussen 
zeer volwassen lijst op 219 spelersnamen. Die wordt 
onveranderd en met een straatlengte voorsprong aan-
gevoerd door Fred Bouwknegt. Intussen 55 jaar, maar 
nog elke week actief bij USV 3. Naar ruwe schatting 
heeft hij in de senioren al ruim 800x het shirt van USV 
aangetrokken! Hier de top 20. Bekijk de hele lijst op 
unionsv.nl •

NIEK HAMERS EN LEON KOOIKER DOEN ALLES MEE IN 
SEIZOEN 2018/2019!

‘ALL-TIME’ LIJST USV 1
(1976/1977 T/M SEIZOEN 2018/2019

 
 Naam   Wedstrijden       Goals 
 
01.    Fred Bouwknegt                   492     44 
02.    Rick Timmerman                   358   141 
03.    Kay Huzen                   347      18 
04.  Ben Schuurman                   341     97 
05.   Cor Kremer                   323     69 
06.    Ron Meijerink                   309  160 
07.    Mathijs van Faassen                  296     25 
08.    René Kok                   291     26 
09.    Marcel de Boer                   267      16 
10.    Paul Scholten                   263      16 
 
 

 
Naam    Wedstrijden       Goals 
 
11.    René Strijker                   262     64 
12.    Bert van Lente                   238     54 
13.    Martijn Scholten                   231      17 
14.    Gerjan Kok                   224     63 
15.    Sander Schaeffer                  216     54  
16.    Arne Meesters                   201     30 
17.    Ard Bijker                   199     26 
18.    Heine Drenth                   197     27 
19.    Wim Bovenhoff*                   196     01 
20.    Harald Rook                   194     43 
 
  

* speelde ook vóór 1976 wedstrijden voor USV 1 

Kay Huzen 
Bijna 350 op de teller

Leon Kooiker 
Alle wedstrijden gespeeld dit seizoen

Niek Hamers 
Alle wedstrijden gespeeld dit seizoen

www.praktijkbalansenkracht.nl - 06 51 98 82 06
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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. Een terugblik op de 2e 
seizoenshelft.  

 
GROETEN UIT...

DOOR BEN SCHUURMAN & JAN HAMERS

 
Groeten uit…Dwingeloo    
De plichtsgetrouwe baas in het kassahokje kent geen 
pardon. Zojuist zijn van boven de sluizen opengezet. 
En geen afdakje om even onder te staan. Meer nat dan 
droog vluchten we de kantine binnen via de ‘baander-
deuren’. Een zeer sfeervol onderkomen. Je zit er zeg 
maar op de deel van de fraaie rietgedekte boerderij. 
Zaken die het daglicht niet kunnen verdragen kun je 
hier prima regelen. De paar kleine stalraampjes laten 
slechts een streepje licht toe. De bar oogt erg gezellig. 
Het opstapje om er in de buurt te komen is ronduit 
verraderlijk in het schemerlicht. Het bier stroomt uit 
de kraan in mooie glazen met een voet. Ook onze 
tegen-heug-en-meug-rode-wijn-man was in zijn nopjes. 
Eindelijk weer eens echte cola beerenburg. Niet dat 
slappe aftreksel uit blik, maar gewoon een scheut 
beerenburg uit de fles. Hulde! In Dwingeloo nog geen 
heksenjacht op die paar oud-strijders die met dit  

 
 
koude weer liever een kruidendrankje nuttigen dan een 
koude klats bier. Er is een loungehoek met roodwitte 
kussens.  Op een groot flatscreen speelt Feyenoord 
wat verderop in de provincie tegen Emmen. In de hoek 
bij de uitgang is door een handige timmerman een 
keukentje gebouwd. Past net. Het is allemaal knus en 
compact. Een geldmeter geeft een tussenstand aan 
van € 32.500,-. In totaal is een halve ton nodig om de 
gewenste verbouwing van de kleedruimte te reali-
seren. Klaas Kooiker, diehard USV volger, meldt zich 
onverwacht als welkome medewerker van deze rubriek. 
Volgens hem zijn het hier in Dwingeloo bepaald geen 
zeikerds. Hoezo Klaas? Ze hebben maar 1 pispot, zegt 
hij droogjes. Sportpark De Hulsebosch heeft aan de 
lange zijde de sporthal als buurman. Bij de parkeer-
plaats achter het doel staat de brede school. Dat heeft 
niks te maken met de afmetingen van het gebouw. Veel

 
meer met het flexibel meebewegen met omgeving, 
nieuwe inzichten en veranderingen. De tribune staat 
hoog op de benen en heeft daardoor iets statigs. In de 
catacomben is ruimte voor bestuurders en kleedka-
mers. Altijd een lekker gevoel om zo als speler het veld 
op te stappen. Ook met de omroepinstallatie is niks 
mis. Het bandje met de STER- boodschappen maakt 
zelfs een uiterst professionele indruk. Volgens het uit-
hangbord ondersteunen een stuk of 30 melkveebedrij-
ven uit Dwingeloo de voetbalclub. Waarschijnlijk komt 
daar de term ‘melkkoe’ vandaan. We nemen dit zeker 
mee in de volgende bespreking met onze eigen boer 
Kok. Wellicht kan hij een dergelijk stukje sponsoring 
inbrengen tijdens een agrarische studieavond. Kortom 
veel goed nieuws vanaf  De Hulsebosch. Maaruh.. toch 

nog  even: wie heeft in vredesnaam bedacht om de bal-
lenvangers tussen het doel en de omheining te zetten? 
Een grote sta-in-de-weg voor het zicht vanachter het 
doel. En makkelijk voor de grasmaaier kan het toch ook 
niet zijn. Verder kan een gedeelte van het sportpark zo 
opgenomen worden in het parcours van Parijs-Roubaix. 
Tuurlijk, de spekgladde kasseien passen perfect in het 
landelijke decor, maar onze supporters met rollator 
konden er geen snelheid op maken. Eind goed al goed. 
Want over gastvrijheid gesproken. Die van de Dwinge-
lers kende geen grenzen. We mochten zelfs alle punten 
mee naar huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groeten uit…Boijl  

 
Groeten uit…Gorredijk 
Dat gevoel. Ben je eindelijk ergens en even later stel je 
jezelf de vraag wat je er toch eigenlijk doet. Vorig jaar 
was dat in Ter Apel. Toen was het een maandje later, 
eind februari en berekoud. Iedereen zat bij de kachel, 
behalve daar in het hoge Noorden. Ze hadden kunst-
gras. En dan schijn je te moeten voetballen. Lak aan 
het publiek. Al na 1 minuut stonden we achter. Het zou 
niet meer goed komen. Het werd 4-1 en we hadden er 
die middag niks te zoeken. Kopieer, plak en vervang 
Ter Apel door Gorredijk. In Haaksbergen, Noordlaren 
en Veenoord waren ze druk met het vegen van het na-
tuurijs. Handenvol voetbalwedstrijden werden afgelast 
vanwege de vorst. Maar USV trof toevallig weer een 
van spaarzame clubs in de klasse die over kunstgras 
beschikt. USV was vanmiddag kampioen balbezit op 
eigen helft: schuif- schuif- tik-tik-schuif. Het ziet er zo 
vanaf de kant best verzorgd uit. Helaas staat het doel 
van de tegenpartij zo’n 50 meter verderop. En daar 
kwamen we zelden in de buurt. Gorredijk deed ook tik-
tik. Maar dan vol op de neus van USV. Zo stond het in 
no time 2-0 achter. Net als vorig jaar in Groningen wist 
iedereen dat dit niet meer omgedraaid zou worden. Het 
enige verschil: het werd geen 4-1, maar 4-2. Zoekend 
naar een verklaring voor de bleke en slappe verto-
ning, vroeg trainer Yves Heskamp zich hardop af wie 
toch ooit bedacht heeft om de verjaardag van USV op 
zaterdagavond te vieren. Opmerkelijk hierbij: Gorredijk 
had nog geopperd het duel te verplaatsen naar zondag 
3 maart. Een inkoppertje zou je zeggen. Lekker door-
zakken op de USV-avond, zondag een traininkje en dan 
de altijd gezellige after party met de gebruikelijke berg 

toastjes en andere hapjes. Wat wil je nog meer? Maar 
na bestudering van de agenda, bleek uitstel geen haal-
bare kaart. Want begin maart is het carnaval. En zonder 
USV voorop in de polonaise gaat het feest in Vilsteren 
niet door. Randzaken dan maar: de prijzen van het pro-
grammablad zijn aangeboden door  -echt waar- slagerij 
Bigmans te Gorredjk. De accommodatie van Gorredijk 
behoort tot een bijzondere categorie. USV heeft een

“VERDER KAN EEN GEDEELTE 

VAN HET SPORTPARK ZO 

OPGENOMEN WORDEN IN 

HET PARCOURS VAN PARIJS-

ROUBAIX. TUURLIJK, DE 

SPEKGLADDE KASSEIEN PASSEN 

PERFECT IN HET LANDELIJK 

DECOR.”

“IN HAAKSBERGEN, 

NOORDLAREN EN VEENOORD 

WAREN ZE DRUK MET HET VEGEN 

VAN HET NATUURIJS. MAAR 

USV TROF TOEVALLIG WEER 

EEN SPAARZAME CLUB IN DE 

KLASSE DIE OVER KUNSTGRAS 

BESCHIKT.”

 
DWINGELOO, GORREDIJK, OOSTERWOLDE, SINT NICOLAASGA, 

OLDEHOLTPADE, STEENWIJK, VOLLENHOVE EN HAVELTE  
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statribune, maar dat is toch echt het kleine broertje 
van het bouwwerk in Gorredijk. Waar de tand des tijds 
overigens stevig aan knaagt. Daar waar de verharding 
ophoudt gaat het nog verder omhoog via een eveneens 
flink uit de kluiten gewassen grastalud. Waarop een 
paar picknicktafels en een radiohokje. Tel erbij op dat 
aan de overkant de zittribune wordt geflankeerd door 
statribunes en je kunt met gemak vele duizenden toe-
schouwers ontvangen op sportpark Kortezwaag. Maar 
omdat de grasmat bevroren was en bleef, werd uitge-
weken naar de andere kant van het talud. Waar nog 
niet zo heel lang plastic sprieten liggen. Mede dankzij 
een club ‘sponsoren van kunstgras’. Daar hoort daar-is-
ie-weer- Klaas Kooiker zeker niet bij. Hij houdt er niet 
van en had het in de rust over een ‘Tupperware-par-
ty’. Dit vergt enige uitleg. Dit fenomeen was vroeger 
populair bij mannen én vrouwen. Bij de mannen omdat 
ze verplicht een avond naar het café werden gestuurd. 
De dames schaften intussen na het klessebessen een 
compleet nieuwe voorraad plastic bakjes aan van het 
merk Tupperware. Niet omdat het nodig was, maar 

anders was dat zo sneu voor de buurvrouw die de party 
had georganiseerd. De bakjes zouden daarna tot in 
lengte van jaren ongevraagd uit de aanrechtkastjes 
blijven rollen. En waren zo onverwoestbaar dat je er de 
rest van je leven chips uit kon eten. ‘Wat doen we hier 
eigenlijk?’ Daar begonnen we dit verhaal mee. Daar 
kwam na afloop nog een passend vervolg op. Met de 
vraag ‘Waarheen leidt de weg?’ Onze chauffeur van 
dienst meende het namelijk wel weer af te kunnen 
zonder navigatie. We volgen Koos, wees hij naar de 
auto voor ons. Die weet de weg wel. En zo hobbelden 
we eindeloos over 60 km weggetjes. We keken met 
weemoed naar het veld van Zandhuizen, maar kwamen  
vervolgens nooit in Noordwolde. Koos weet de weg. 
Totdat iemand opmerkte dat we een Toyota aan het 
volgen waren terwijl Koos in een Hyundai rijdt. Lang 
leve de USV-avond. 
 

 
Groeten uit…Oosterwolde   
Grijs, grijs, grijs. Vanaf Wolvega is het nog 23 km naar 
Oosterwolde, hoofdstad van de gemeente Ooststel-
lingwerf. We zijn onderweg naar een van de verste 
uitwedstrijden van het seizoen. Omgeploegde akkers 
met plassen. Glinsterend asfalt. Het is nat, nat, nat. 
Toch heeft Pluvius dit deel van het land afgelopen 
nacht blijkbaar nog gespaard. Want er gaan verrassend 
veel wedstrijden door in 3D. Het hoofdveld van DIO ligt 
iets hoger en maakt inderdaad een goed bespeelbare 
indruk. We lezen in het programmablad dat de pupil 
van de week wordt gesponsord door aardappelkweker 
Jansen uit het naburige Fochteloo. Geen 24-kitchen 
gefluts met pasta en rijst. Gewoon degelijke piepers. 
Vandaar al die uit de kluiten gewassen verdedigers. 
Clubhuis De Horst staat meteen in de hoek. Het is er 
goed toeven. Tussen de bar en het gedeelte met tafels 
en stoelen staat een lange, brede, statafel. Zo opvallend 
en robuust zie je ze zelden. Het heeft wat. Vergis je niet, 
Door Inspanning Ontspanning is een club van naam in 
het noordelijk amateurvoetbal. Nog geen 10 jaar terug 
speelde DIO nog in de 1e klasse. De toeschouwers 
blijven droog op een ruime tribune. En aan de overkant 
ter hoogte van de middenlijn staat een torentje met 
een radiokamer. Die is niet besteed aan de verslagge-
ver van lokale radio Odrie. Hij leunt met de koptelefoon 
op in de drup, tegen een van de lichtmasten rond het 
hoofdveld. Na 5 minuten spelen rent iemand langs 
met vlaggen. Even dachten we aan een sfeeractie. 
Maar toen bleek dat aan de overzijde was vergeten de 
hoekvlaggen te planten. Het was arbiter Koops bij de 
inspectie vooraf kennelijk ontgaan. Tja, arbiter Koops. 
De spelleider zette vanmiddag vaker iemand op het 
verkeerde been dan alle aanvallers bij elkaar. Een vrije 
trap. Voor wie dan? De ruime armgebaren waren vooral 
multi-interpretabel. Anders gezegd: het kon alle kanten 

op. Niet ver voor rust bleek Koops ineens over arends-
ogen te beschikken. Hij zag als enige een terugspeelbal 
op de keeper. We pakken het boekje er even bij en zien 
toch echt dat er alleen sprake is van een terugspeel-
bal als de speler de intentie heeft om de bal terug te 
spelen op de keeper. Let op het woordje intentie. Niet 
dus. Het vroege Valentijn cadeau sloeg van dichtbij via 
de muur binnen. Volgende keer wel de arm in de lucht 
steken bij een indirecte, kreeg de scheids nog een tip 
mee voor de volgende keer. Omdat het maar bleef re-
genen werd er het nodige gevergd van de conditie van 
de spelers. Dat zat bij USV wel goed. Anders ben je 

“KOOS WEET DE WEG. TOTDAT 

IEMAND OPMERKTE DAT WE 

EEN TOYOTA AAN HET VOLGEN 

WAREN TERWIJL KOOS IN EEN 

HYUNDAI RIJDT.”

 
vlak voor tijd niet in staat zo’n prachtige treffer te 
maken. Technisch volmaakte lichtvoetigheid in de 
zuigende modder van Oosterwolde. De thuisclub had 
op meer gerekend, maar toonde zich ook na afloop 
een prima gastheer. De schaaltjes met kaas, worst 
en pinda’s worden hier niet alleen geserveerd in de 
bestuurskamer, maar zijn er ook voor de gewone man 
in de kantine. Oosterwolde, vaak zullen we er niet meer 
komen. Het is 6 jaar geleden dat het complete bestuur 
van zaterdagbuurman De Griffioen (2e klasse) opstapte 
nadat de leden het plan om samen te gaan met DIO 
wegstemden. Intussen lijkt een nieuwe poging  wel te 
slagen. Volgend seizoen zal alles nog bij het oude zijn, 
maar de verwachting is dat vanaf seizoen 20/21 de sa-
mensmelting rond is en er alleen nog maar op zaterdag 
wordt gevoetbald.  Waarmee een einde komt aan bijna 
100 jaar zondagvoetbal in Oosterwolde.  Moeten we 
op zondag maar bij Donkerbroek gaan kijken, zuchtte 
iemand. Veel enthousiasme klonk nog niet door in zijn 
stem. Op de terugweg werden er dit keer geen fouten 
gemaakt. Een vlekkeloze rit. Reisgenoot en navigator 
van dienst Koop Krul, maakte een alerte indruk. Anders 
ga je me nog Koops noemen… 
 

 
 
Groeten uit…Sint Nicolaasga    
De consuls in 3D zijn ondoorgrondelijk. Want er wás 
toch een partij slecht weer besteld. Toch lag alleen Mil-
dam eruit. O ja, en Trinitas natuurlijk. Maar daar keek 
niemand van op. Want wanneer wordt er in Boijl nu 
eigenlijk wel gevoetbald? Dus kraag op, paraplu mee en 
vrolijk op weg naar Sint Nicolaasga (Sint Nyk). Via Hee-
renveen, richting Joure. Waar vroeger dat verkeersplein 
lag. Was je lekker aan het toeren, moest je ineens ogen 
voor en achter hebben, en tegelijkertijd ook nog de 
goede baan kiezen. Daar hoef je niet meer bang voor te 
zijn. Het beruchte knooppunt is volledig ontward met 
een paar futuristisch ogende fly-overs. Daar zien we al 
de afslag Sint Nicolaasga met in de verte de spitse to-
ren van de Sint Nicolaas kerk. We naderen een van de 
katholieke enclaves in de zuidwesthoek van Friesland. 
De omvang van het industrieterrein is opvallend en  

 
doet de nodige bedrijvigheid vermoeden. En meteen 
zien we ook nog een waardevolle tip voor het spelletje 
plaatsnamen met een D. Een bord met Doniaga. Fout, 
dat ligt in Italië. Niet, hoe kom je erbij. In Friesland, 
vlakbij Sint Nicolaasga. Goh, dat je zoiets niet weet. We 
zijn blij verrast door de inhoud van het programmablad. 
De auteur had zich verdiept in de geschiedenis van 
USV. Pluim. Dat hebben we nog niet vaak meegemaakt. 

In de kantine is het behaaglijk. Niet al te groot. Eyecat-
cher is het bord van de club van 100. Een snelle telling 
leert dat er ongeveer 125 bordjes hangen met namen 
van gulle gevers. Als die allemaal jaarlijks € 100,- af-
tikken aan de penningmeester, kun je rustig spreken 
van een mooie bron van inkomsten. In de hoeken 
staan beeldschermen waar met meer dan gemiddelde 
aandacht het WK short track wordt gevolgd. Niet zo 
gek, (onfortuinlijke) Sjinky en Suzanne komen uit de 
buurt. De speaker deed intussen van zich spreken. 
In een mengelmoesje van zangerig Fries/Nederlands 
verzorgde hij vooraf een vrolijke noot. Onder meer over 
het weer. Want dat was intussen omgeslagen. Van zeer 
slecht naar bar en boos. Maar waar naast de kantine 
het zanderige trainingsveld was omgetoverd in een 
eendenvijver, bleef het veld een bespeelbare indruk 
maken. Er waren 3 mogelijkheden om de wedstrijd te 
bekijken. Binnen achter het raam. Buiten onder het ro-
kersafdakje. En langs de lijn, verstopt onder capuchon 
en paraplu. De blauwwitte regenbeschermers gingen 2 
keer juichend op en neer. Dat leek lange tijd voldoende 
voor de winst. Maar het waren de roodwitte plu’s die 
na afloop dansten van blijdschap. Uitgerekend in het 
dorp van Sint Nicolaas deed USV de punten cadeau. En 
kreeg het zelf de Zwarte Piet.

“GEEN 24-KITCHEN GEFLUTS 
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Groeten uit…Oldeholtpade   
De zomertijd is vannacht ingegaan. De klok een uur 
vooruit. Maar de wedstrijd in Oldeholtpade begint juist 
een half uur later. Pas om 14.30 uur. Als enige in de klas-
se. Vinden ze daar fijner. Op de parkeerplaats bij USV 
staat grensrechter Henri Kamerman er wat verloren bij. 
Ze hadden hem laten staan. Over het hoofd gezien. Dat 
overkomt grensrechters wel vaker, maar zelden al bij 
vertrek naar een wedstrijd. Bij een van de supporters 
was nog een plekje vrij op de achterbank. Ook weer 
opgelost. Voor velen was het een eerste bezoek aan 
Oldeholtpade. Ook hier ben je zo. Bij Wolvega eraf, twee 
keer links en een keer rechts. Niet in de war raken van 
het bordje Oant Sjen want even later doemt sportpark 
Olpae op. Aan de Hamersweg. Jan en Niek speuren de 
hele middag vergeefs naar informatie over een kenne-
lijk beroemde naamgenoot. Een grote blauwe kei naast 
de kantine laat over de clubkleuren niets te raden over.  
Binnen maken de dames de dienst uit. Achter de bar 
en later bij het koffieloket. We nemen een flesje Amstel. 
Erg aantrekkelijk geprijsd. Toch zijn de bierliefhebbers 
bij de Friese club boos. Twitteraccount Wi’j bin Olpae 
spuwt nijdige teksten de wereld in. Met hashtags als 
#dictatuurolpae en #wanbeleid. Wat is er aan de hand?  
Nou, de clubleiding heeft ingegrepen. De kantine moet 
voortaan na de vrijdagavondtraining al om 00.30 uur 
sluiten in plaats van diep in de kleine uurtjes. En dat 
wordt na het ‘kroegdebacle’ in Oldeholtpade als een 
nieuw dieptepunt gezien. Blijkbaar is café De Rustende 

Jager aan de Hoofdweg geen alternatief voor een late 
afzakker. Ook in dit clubgebouw is een complete wand 
gevuld met bordjes van de club van 50. In de gauwig-
heid tellen we er 125. Ook zelden een club gezien die 
de hoofsponsor zo weet te pleasen. Hoekstra Materiaal 
kom je werkelijk overal tegen. Op de parkeerplaats, bij 
het scorebord op andere borden en als je eens een 
wedstrijdverslag leest van Oldeholtpade 1 wordt de 
ploeg tot vervelens toe aangeduid als het Hoekstra 
team. Zo ook in het programmablad. Als was het een 
bedrijvencompetitie. De wedstrijdbal is vandaag aange-
boden door Agrarisch loonbedrijf B. Elsinga uit Nije-
holtpade. Beter had deze even een kooimaaiertje uit de 
schuur kunnen trekken om het enkelhoge gras op het 
hoofdveld te kortwieken. Op sportpark Hulster- 

 
landen wordt zorgelijk gekeken naar de kale plekken op 
veld 2, maar het trainingsveld achter de gebouwen op 
sportpark Olpae heeft veel weg van een zandbak.  
Huzen junior is er blij mee. Terwijl pa met zijn colle-
ga-verdedigers de Oldeholtpade aanvallers in bedwang 
houdt, bakt hij volop taartjes. Even verderop ligt veld 
2. Mooi tussen de hoge bomen. Oldeholtpade telt 
ongeveer 1.000 inwoners. Maar door de aanwas van 
leden uit omliggende plaatsen brengt de voetbalclub 
best wat teams op de been. Ook daarom wordt van het 
weiland in het verlengde van veld 2 op korte termijn 
een voetbalveld gemaakt (foto boven artikel). Op het 
hoofdveld staat nog een ouderwets scorebord. Veel 
werk om deze te bedienen is het niet vandaag. De 
voetballers testten veelvuldig de ballenvanger, die bijna 
de hele achterlijn bestrijkt om kantine, kleedkamers en 
de rond een picknickbank  
verzamelde supporters  te beschermen tegen afzwaai-
ende projectielen. Geen overbodige luxe vandaag. 

 
 
Groeten uit…Steenwijk 
Op reis naar Steenwijk. Naar De Koperberg om precies 
te zijn. Daar is de thuishaven van Steenwijker Boys. De 
Boys vechten met Havelte de strijd uit om rechtstreek-
se degradatie te voorkomen. En, als heel veel mee zit, 
misschien zelfs de promotie/degradatie wedstrijden 
aan het eind van het seizoen. Maar dan moet wel héél 
erg mee zitten. Aan de accommodatie van de zwart/
gele brigade zal het niet liggen. De club heeft het goed 
voor elkaar. Men beschikt over een kunstgrasveld. Niet 
de favoriete ondergrond van iedereen, maar het ziet er 
wel strak uit. Alleen, bij zo’n zonnige dag als vandaag 
kregen de spelers toch de indruk dat men de veldver-
warming had aangezet. Het warme weer, het kunstgras 
en de tomeloze inzet van de USV-ers vormden een 
combinatie die menig zweetdruppeltje deed ontstaan. 
Ook de toeschouwers hadden een zware wedstrijd. Het 
complex kent nagenoeg geen schaduwplekken en geen 
bankjes om te zitten. Voor onze trouwe aanhang geen 
reden om niet te komen kijken, want ze waren weer 
ruim vertegenwoordigd. Chapeau! Was het op en langs 
het veld zweten geblazen, binnen was het aangenaam. 
De kaartverkoop vindt binnen plaats. Wie een wedstrijd 
wil zien, moet via de Jan Boxumpassage. De passage 
is het hart van het complex. Hier kom je binnen, kun 
je naar de kantine, WC, bestuurskamer, kleedkamers 
en weer naar buiten. Jan is oud speler van de Boys en 
sinds vorig jaar ook trainer. Volgend jaar doet hij het
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rustiger aan en zal hij en zal hij als assistent zijn  opvol-
ger helpen. De kantine ziet er zeer gezellig uit. Dat was 
ook wel te verwachten bij deze club. Ruim van opzet, 
veel zit- en staplaatsen. Een rad van fortuin en een echt 
gezellige ambiance. Want hier geldt, of je nu met 5-2 
wint of zoals vandaag met 2-5 verliest, de 3e helft wordt 
altijd vrolijk gevierd. Gelet op de sfeer voor en na de 
wedstrijd zien we de mannen van de Boys ook volgend 
jaar graag weer als tegenstander in de 3e klasse. 
 

 
Groeten uit…Vollenhove 
Onbekend is sportpark De Benten natuurlijk niet voor 
USV. We waren er immers 2 jaar geleden nog tijdens 
een doordeweekse inhaalwedstrijd. Toen waren de 
rollen omgedraaid en was USV titelkandidaat. We gaan 
op zoek naar meer verschillen. De eerste ontdekken 
we al bij de entree. In het kassahokje zaten toen 2 zeer 
krasse dames. Daar is een verjonging ingezet. De ene 
dame op respectabele leeftijd is er nog steeds, maar zij 
wordt nu geassisteerd door een aanstormend talent. 
De kantine is binnen nog steeds aan de wat donkere 
kant. De muren hangen vol. Zo is er een wall of fame 
met namen van talenten en spelers van het jaar en een 
rijtje met leden van verdienste. Een vitrine met  
stokoude lauwerkransen en medailles verraadt dat er in 
Vollenhove ook al ver voor de oprichting van fusieclub 
VENO werd gevoetbald in Vollenhove. In het hoekje bij 
de bar is op de muur ruimte gemaakt voor vrienden-
groep De Inswinger. Er zijn gouden, zilveren en bronzen 
vrienden, die VENO financieel ondersteunen. Beter een 
goede buur dan een verre vriend, wordt altijd gezegd.  

 
Maar is dat nog steeds zo met een verre gouden 
vriend? Buiten heeft de entourage rond het hoofdveld 
wel een wat andere look. De bosschage op het talud 
lijkt flink onder handen genomen. In de ballenvanger 
aan de overkant hangt nu een mega-spandoek met de 
clubnaam. De 1-persoons dug-out aan de andere lange 
zijde staat er nog steeds. En is vandaag ook functio-
neel. Een fotograaf met telelens heeft er tijdelijk zijn 
intrek genomen. De speaker heeft er zin in. Zijn stem 
schalt luid en duidelijk over De Benten. Aan de langdu-
rige discussie over prestatievoetbal op zaterdag of zon-
dag is een eind gemaakt. De zaterdag leek aanvankelijk 
over goede papieren te beschikken, maar uiteindelijk is 
toch gekozen voor de zondag. En dat lijkt erg goed uit 
te pakken. Want de grootste verandering sinds 2 jaar 
geleden is in Vollenhove doorgevoerd op het veld. Een 
aantal getalenteerde voetballers vloog terug op het 
oude nest. Waardoor VENO voor het 2e seizoen ach-
tereen op de titel afstevent. En dan 2e klasser wordt. 
Het 4e elftal nam alvast een voorschot op dit aanstaan-
de kampioensfeest. De aan rode polo’s herkenbare 
vertegenwoordigers van eethuis Saantje waren op het 
terrasje prettig gehumeurd. Met de bruine HJ’s bin-
nen handbereik genoten zij luidruchtig van het mooie 
weer. Met een rood/wit lintje als afbakening wordt een 
poging gedaan tegemoet te komen aan de alcoholre-
gels van de KNVB. Trainer Ton Ernst van VENO deed 
zijn naam eer aan en was na afloop op de lokale radio 
minder uitbundig. Hij had ook gezien dat de minimale 
winst op USV uiterst moeizaam tot stand was geko-
men. En vermoedde enige relatie met de Qmusic party 
die de vorige avond in het plaatselijke zalencentrum 
De Burght werd gehouden. Maar wat zou het allemaal? 
Want daar is de speaker weer: ‘En dan heb ik hier voor u 
de einduitslag van Dwingeloo- Gorredijk: 2 tegen jawel 
4.’ De concurrent verloren. Helaas van de concurrent 
van USV. Ai…Maar daar hadden de feestnummers van 
eethuis Saantje uiteraard geen boodschap aan. Terwijl 
USV wat sipjes de uitgang zocht, zetten zij zich schrap 
voor een extra verlenging van de 3e helft.
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Groeten uit…Havelte  
Nu hoeven de meesten onder ons geen kennis meer 
te maken met Havelte, maar de groeten uit dit brink-
dorp in de gemeente Westerveld doen we graag. De 
club uit Haovelte of Haovelt zijn we de afgelopen jaren 
regelmatig tegengekomen. Is het niet in de competitie, 
dan is het wel in een oefenpotje. De USV-ers waren dit 
weekend op vrijdagavond begonnen met een teamuit-
tje. Bij Het Vergulde Ros (een van onze sponsoren) 
werd eerst heerlijk gegeten en daarna werden de 
hersenen gepijnigd tijdens een zeer ludieke quiz. En 
aangezien Bacchus ook de hele avond nadrukkelijk 
aanwezig was, zat de stemming er goed in. De trainer 
was in elk geval opgelucht dat het vrijdag-, en niet za-
terdagavond was. En dan de wedstrijddag. De afstand 
Nieuwleusen-Havelte is best te doen. En dus trok zoals 
altijd weer een flinke schare supporters achter hun 1e 
aan. Volgens Google net iets meer dan 31 kilometer. De 
laatste kilometers zijn voor menig navigatiesysteem 
een uitdaging. Langs het kanaal, dan het kanaal over 
en dan? Hoe zat het ook alweer? Rechts langs het wa-
ter, of schuin rechts of toch rechtdoor? Het maakt niet 
uit. Met een paar minuten vertraging kom je er ook. Het 

sportpark ligt verscholen in het groen. De terreinmees-
ter heeft goed zijn best gedaan. Veld 1 ligt er prima bij. 
Alvorens men bij het clubhuis en de kleedkamers komt, 
loopt men langs een aantrekkelijk in de zon gelegen 
terras. Voor enkele supporters dan ook meteen het 
eindstation voor vandaag. De ontvangst was zoals altijd 
prima in Havelte. Onze leden van de onderhoudsploeg 
zullen ongetwijfeld wat opmerkingen hebben over het 
complex. De tand des tijds slaat hier en daar toe en een 
nieuw likje verf is geen overbodige luxe. Gelukkig heeft 
dit geen invloed op de gezelligheid. In Havelte baart de 
stand op de ranglijst zorgen. Het 1e van Havelte staat 
voor een grote uitdaging. Want ook vandaag trokken zij 
aan het kortste eind. USV speelde gedreven en combi-
neerde vlot. Havelte kwam er niet aan te pas en verloor 
voor de zoveelste keer dit seizoen. Slechts één echte 
kans kreeg Havelte. Een makkelijk gegeven penalty. 
Zwaar onterecht, aldus keeper Scheper. En aangezien 
hij slecht tegen onrecht kan, ranselde hij de niet eens 
zo beroerd genomen strafschop fraai uit de hoek. Door 
deze verdiende driepunter verzekerde USV zich van 
opnieuw een jaar voetballen in de 3e klasse.  

 
Of we daar Havelte weer tegenkomen, hangt aan een 
zijden draadje. Daarvoor moeten de mannen in het wit 
komende week winnen en dan ook nog de nacompeti-
tie overleven. We wensen hen succes. En lukt het niet, 
dan treffen we elkaar wellicht weer in een oefenpotje. 
 
 
 

 
 
 
Groeten uit… 
Komt echt niet zomaar tot stand. Om te beginnen moet 
je om de 14 dagen op het idee komen om naar noor-
delijke oorden af te reizen. In weer en wind. Maar toch 
doen heel veel supporters dat. Gelukkig maar. Want zij 
doen alle tijdrovende research voor deze rubriek. Zon-
der enige wanklank. Neem de specialisten van het ge-
haktballenteam. Zo direct na de lunch alweer zo’n brui-
ne bal verorberen. Je moet het toch maar even doen. 
Dank voor de inzet en haarscherpe analyses. Een vak 
op zich. Zover  is Michiel Smudde nog niet. De voor-
zitter is tester in opleiding, maar moet zich nog flink 
verbeteren. Beoordelingen als ‘de bal was beter dan 
de scheids’ (Oosterwolde) en ‘de bal was wat plat van 
boven’ (Sint Nyk) geven de consument nog te weinig 
houvast. Dank ook aan de afdeling pils. In het jaarver-
slag merken zij op dat er scheurtjes zichtbaar worden 
in het noordelijke Amstel bastion. Hertog Jan klopt er 
stevig op de deur. Dwingeloo was aan de dure kant met 
€ 2,- per glas. Bij Olpae heb je geen klagen met een fles 
voor € 1,60. Bij Renado zat er met een Jupiler 25 cl fles 
een vreemde Belgische eend in de bijt. Bij de Boys in 
Steenwijk werd de aandacht van het gerstenat volledig 
afgeleid door het uitgebreide aanbod van sterke drank. 
Van bacardi tot beerenburg. Hoezo mag niet bij jullie? 
En dan natuurlijk onze entree- en programmawatchers. 
Conclusie: de clubs in 3 D hanteren een uniform  en-
treeprijsbeleid. Vrijwel overal ben je voor  € 3,- binnen. 
Vaak, maar niet altijd, krijg je er een programma met lot 
bij. Ook op dit onderdeel is Dwingeloo behoorlijk op de 
centen met een sluw aanbod van 3 programma’s/ loten 
voor € 2,-. Maar laten we vooral de spelers en staf van 
USV 1 bedanken. Want zonder hen hadden we nooit de 
kerktoren van Sint Nyk gezien. Nooit gehoord van café 
De Rustende Jager of Eethuis Saantje. Slechts kunnen 
gissen naar de herkomst van de Jan Boxumpassage. 
En al helemaal nooit geweten dat de slager in Gorredijk 
Bigmans heet. De groeten! •
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I
k dacht ‘even’ met Dick om de tafel te kunnen 
om hem te interviewen. Foute gedachte. Je kunt 
Dick niet even interviewen. Want als Dick over 
sport begint, dan vliegt de tijd. De ene anekdote 

is nog niet verteld, of de volgende komt eraan. Als ik 
Dick zijn gang had laten gaan en ik had alles opge-
schreven, dan zou binnenkort het zoveelste boek over 
een sportman in de winkel liggen. Ik hou het voor nu bij 
een selectie.  
 
Wie is Dick? 
Tja, wie is Dick? Geboren 30 mei 1964. Ik woon in 
Hardenberg met mijn echtgenote Brenda. Ik werk bij de 
Wavin in Hardenberg. In januari 2016 ben ik begonnen 
als keeperstrainer van de selectie bij USV. Daarnaast 
bezoek ik, samen met Brenda, veel thuiswedstrijden 
van USV. 
 
Is voetbal je enige hobby?  
Mijn grootste, maar niet mijn enige. Eigenlijk vind ik 
alles mooi wat met sport te maken heeft. Vissen, skiën 
en fietsen doe ik actief. En ik mag ook graag toeren op 
mijn motor.  
Wie zijn profiel op Facebook bekijkt ziet dat Dick ook 
een liefhebber is van muziek (Høken) en het lekker 
prikken van een vorkje.
 

Hoe ziet jouw sportieve loopbaan er uit? 
Vanaf mijn 8e ben ik lid van HHC. Tot mijn 26e heb ik 
daar alle teams doorlopen. Toen moest ik stoppen met 
actief voetbal door een versleten knie. Op dat moment 
speelde ik in het 4e. 
 
 
Altijd gekeept? 
Nee, zeker niet. Bij de E en D pupillen keepte ik. Daarna 
ben ik gaan voetballen. Meestal rechts op het midden-
veld of ‘op 10’.  
 
 
Maar hoe ben je dan keeperstrainer geworden? 
Mijn toenmalige chef op het werk was tevens voorzitter 
van de jeugd bij HHC. HHC kende toen al een prima 
opleiding voor jeugdvoetballers. De opleiding voor 
keepers bleef daarbij achter. Mijn chef vroeg mij of ik 
daar wat voor de club kon betekenen. Ik heb opleidin-
gen gevolgd (onder andere van Frans Hoek) om keeper-
strainer te worden. We hebben een heel plan voor HHC 
opgesteld speciaal voor keepers van de toenmalige 
E- tot en met de A-jeugd. Een prachtige tijd die veel 
goede keepers opleverde en die nu nog in de hele regio 
te vinden zijn. Van 1996 tot 2006 was ik keeperstrainer 
bij HHC 1 en daarna tot 2015 bij de jeugd van HHC.

EVEN VOORSTELLEN

"DE KEEPER MOET IN DE 
ZESTIEN DE BAAS ZIJN 
EN STAAT ALTIJD ACHTER 
ZIJN PLOEG." 
 
 
Dick Breukelman. Velen binnen USV 
kennen hem, anderen niet. “Is dat 
die man die Scheper en Kooiker 
regelmatig afbeult?”  Ja, dat is 
hem. Keeperstrainer, liefhebber, 
deskundig, amicaal. Hoog tijd om 
Dick Breukelman eens in spotlights 
te zetten. 

 

“ER WORDT BIJ BIJNA ALLE CLUBS GEWERKT MET EEN 
OPLEIDINGSPLAN VOOR DE JEUGD. DAT IS PRIMA. MAAR 
DE KEEPER IS VAAK HET ONDERGESCHOVEN KINDJE.  

HET IS MOOI DAT USV EEN KEEPERSTRAINER HEEFT.”
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En hoe komt de trainer van HHC 1 dan bij USV 1  
terecht? 
HHC is en blijft mijn club. Ik bezoek bijna alle uit- en 
thuiswedstrijden. Een geweldige club. Maar er waren 
qua keepersopleiding wat verschillende inzichten. Dick 
ten Klooster is een goede vriend van mij. Ook onze 
vrouwen zijn goede vriendinnen. Dick liet weten dat 
USV een keeperstrainer zocht. En van het een kwam 
het ander. En zodoende ben ik hier nu met mijn 4e 
seizoen bezig. En het bevalt mij opperbest 
 
Wat bevalt je bij USV? 
Heel veel. USV is een warme club. Een prachtige 
accommodatie met vele mogelijkheden. Er is gewoon 
heel veel erg goed geregeld. Maar ook de betrok-
kenheid. De gemeende interesse van zovelen. Neem 
bijvoorbeeld het afscheid van Evert. Dat zegt alles over 
deze club. 
 
Mooi om te horen. Betekent dat nu ook dat je hier nog 
jaren en jaren trainer blijft? 
Nee, dat niet. Ik vind het geweldig om hier trainer te 
zijn. Volgend jaar wordt waarschijnlijk mijn laatste jaar 
als keeperstrainer. Dan heb ik dat vak 25 jaar gedaan. 
En daarna? Ach we zullen het zien. Zoals gezegd vind ik 
veel sporten leuk om te doen en om te zien.  
 
Even twee keuzes: HHC of USV? 
Dat is en blijft HHC. Die club zit in mijn hart. Maar vlak 
daarna komt USV. 
  
Ajax of Feyenoord? 
Feyenoord. Hoewel Ajax momenteel het beste voetbal 
speelt, is Feyenoord mijn club.  
 
Maar volgens Facebook volg je Ajax Life. Hoe kan dat? 
Huh, dat kan niet. Onmogelijk. Laat eens zien. Nee 
hè. Dat heb ik niet gedaan. Wie heeft aan mijn toestel 
gezeten? Hoe krijg ik dat er vanaf? Ach laat ook maar. 
Geeft weer mooie stof tot discussie. 

Wie vind of vond je beste keeper en waarom?   
Er zijn en waren veel goede keepers. Maar als ik er 1 
mag kiezen, dan is dat Edwin van der Sar. Die beheerste 
alle aspecten van het keepen. Hoge ballen, lage ballen, 
goede spelhervattingen, mooie uitstraling. Noem maar 
op. Een erg complete keeper. 
 
Waar let jij op bij keepers?   
Een keeper moet veel aspecten beheersen. Hij moet 
een goede techniek hebben. Daar moet je in de jeugd 
al goed aandacht aan besteden. Daarnaast moet 
een keeper goed kunnen coachen. Sommige keepers  
hebben dat, anderen moet je dat vanaf de C- of B-jeugd 
leren. Als de keeper goed coacht, dan maakt hij het 
voor zichzelf en zijn verdedigers stukken gemakkelijker.
 
Tot slot verwacht ik van een keeper dat hij zichzelf 
en zijn spullen goed verzorgt. Goede handschoenen, 
je verdiepen in speelwijze of nieuwe materialen. Wat 
doet een nieuwe bal? Hoe kan ik daarop anticiperen? 
Gewoon goed bezig zijn met je sport.
 
Overleg jij met Yves (de trainer van het 1e) over oefen-
stof? 
Niet zozeer over de oefenstof. Wel wil ik weten hoe de 
trainer wil spelen. Hoog druk zetten, kantelen, lange 
ballen, opkomende backs? Want daar kan ik mijn trai-
ning op aanpassen. Omgekeerd kan ook. Als ik spel- 
situaties met mijn keepers wil trainen, dan overleg ik dit 
met de veldtrainer. Daar worden alle partijen beter van. 
 
Je gaf aan dat je graag bij USV bent en dat veel goed 
geregeld is. Heb je ook een advies voor ons? 
Ja. Er wordt bij bijna alle clubs gewerkt met een oplei-
dingsplan voor de jeugd. Dat is prima. Maar de keeper 
is vaak het ondergeschoven kindje. Het is mooi dat  
USV een keeperstrainer heeft. Niet omdat ik dat  
ben, maar dat hoort er gewoon bij. Nog beter zou het 
zijn als USV keepers die dat willen en kunnen de kans 
geeft om zelf een opleiding tot keeperstrainer te vol-
gen. Daar worden ze zelf beter van en zij kunnen hun 
kennis en vaardigheden dan weer overbrengen aan de  
jeugdkeepers. Ik denk dat dit heel goed bij bijvoorbeeld 
Frank Kooiker of Martijn Scheper zou passen. 
 
Goeie tip Dick. Daar gaan we wat mee doen! Tot slot. 
Wil je nog wat kwijt? 
Ja, ik ga weer naar buiten. Nog even een paar minuten 
van een training zien…• 
 
Interview: Jan Hamers 

“EEN KEEPER MOET GOEDE 

TECHNIEK HEBBEN. DAAR MOET 

JE IN DE JEUGD AL AANDACHT 

AAN BESTEDEN.” 
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Ik speel al een tijdje met de 
gedachten om Groen Caravans te 
benaderen of ze belangstelling 
hebben voor een interview. Hun 
pand aan de Oosterhulst, net 
buiten ons dorp, springt in het 
oog wanneer je naar Dedemsvaart 
rijdt of er vandaan komt. Ik kan 
me zo voorstellen dat menig 
kampeerliefhebber met plezier 
een bezoek brengt aan dit mekka 
voor nieuwe en tweedehands 
caravans. Voor elk wat wils. Mijn 
belangstelling is echter tweeledig. 

N
aast het maken van een afspraak voor een 
interview wil ik ook Stefan de zoon van John 
en Margriet Groen een hart onder de riem 
steken. De familie Groen zijn fervente volley-

balliefhebbers. Afgelopen week is Stefan tijdens het 
beoefenen van zijn sport ongelukkig op zijn hand te-
rechtgekomen en heeft hij een gecompliceerde breuk 
opgelopen. Gisteren is hij geopereerd. Genoeg reden 
om hem ook even te bezoeken. De afspraak met John 
en Margriet voor een interview was zo gemaakt. Iets 
langer duurde het voordat ik Stefan kon ontmoeten. 
Stefan lag nog op bed. Gezien het tijdstip van mijn niet 
aangekondigde bezoek niet zo vreemd natuurlijk. Ik 
wilde het aardigheidje al aan vader en moeder overhan-
digen maar dat was niet nodig. “Hij is al wel wakker!” 
wist Margriet te melden. “Ik ga hem wel even zeggen 
dat je er voor hem bent.” 
 
John en ik beginnen direct een geamuseerd gesprek. 
Over hoe groot de vriendenkring van onze zonen is en 
dat de volleybalvereniging Flash en USV als voetbalver-
eniging daardoor ook nog meer met elkaar verbonden 

zijn. Over en weer worden wedstrijden bezocht en 
natuurlijk wordt de kantine niet overgeslagen. Stefan 
heeft een paar jaar op wat hoger niveau in Slagharen 
gespeeld maar keert in het nieuwe seizoen terug bij 
Flash. Van het ene kwam het andere. Ik weet niet meer 
precies waarom het ter sprake kwam maar John ver-
telde mij dat hij al op zeer jonge leeftijd auto reed. Als 
tiener reed hij regelmatig met auto’s de Smitslaan op 
en neer. “Achteraf besef ik pas wat voor een risico mijn 
vader nam. Volgens mij heeft hij daar nooit bij stilge-
staan. Hij vertrouwde het mij gewoon toe. We hebben 
er ook nooit problemen mee gehad. Geen ongevallen 
en ook geen politiegedoe. Ik weet wel dat de dag dat ik 
mijn rijbewijs had opgehaald en ik achter het stuur van 
mijn eerste auto stapte ik prompt werd aangehouden 
op de Backxlaan door de politie. Natuurlijk mijn rijbe-
wijs niet bij me.” John lachte: "Ophalen, zei de agent en 
ik naar huis toe om even later mijn rijbewijs te tonen.” 
John haalde zijn schouders op. “Tot de dag van van-
daag weet ik niet of ze wisten dat ik regelmatig zonder 
rijbewijs reed of dat het puur toeval was dat ik tijdens 
mijn eerste legale rit wel werd aangehouden?” 

SPONSOR IN DE SPOTLIGHT: GROEN CARAVANS

“DE CARAVAN HANDEL IS EIGENLIJK NOG 

EEN JONGE BUSINESS DIE IN VIJFTIG JAAR 

TIJD EEN ENORME OPGANG HEEFT GEMAAKT.” 

 
Margriet kwam binnen en nodigde mij uit om naar 
Stefan te gaan. Na Stefan bezocht te hebben reed ik 
naar huis met het goede gevoel dat ik mij tijdens het 
komende interview niet hoef te vervelen. Een gevoel 
dat bewaarheid is geworden. “Want wat een groot 
complex!” uit ik mijn verbazing. John knikt. “Vaak hoor 
ik van mensen, zelfs uit Nieuwleusen, dat ze zich verba-
zen over de grootte van het geheel.” Naast een ruime 
binnenplaats waar tientallen tweedehands caravans 
staan beschikt het bedrijf over drie ruime gebouwen/
hallen. De showroom, winkel en werkplaats en twee 
ruime stallingen waar klanten hun caravan laten 
overwinteren. Vol trots laat John mij zijn bedrijf zien. Ik 
ben geen kampeerliefhebber en had mijn persoonlijke 
bezwaren tegen John geuit. Mijn lengte werkt wat dat 
betreft niet mee. Het gekruip op de grond of constant 
moeten uitkijken of ik mijn hoofd niet stoot doen mijn 
voorkeur uitgaan naar een appartement of iets derge-
lijks. John begrijpt dat wel. Ik ben nu eenmaal aan de 
lange kant. Toch hoeft dat volgens John tegenwoordig 

geen bezwaar meer te zijn. “Kom maar eens mee naar 
de showroom! Dan zal ik je een caravan laten zien 
waarin jij rechtop kunt staan.” En inderdaad. Menig 
mooie en luxe caravan gezien en ook caravans waarin 
ik niet steeds hoef te bukken. “De caravan handel is ei-
genlijk nog een jonge business die in vijftig jaar tijd een 
enorme opgang heeft meegemaakt. De moderne cara-
vans kun je niet meer vergelijken met vroeger. Luxe en 
comfort zijn tegenwoordig belangrijker geworden.” We 
lopen over het terrein waar de tweedehands caravans 
staan en John trekt een deur open van een relatief 
klein en oud caravannetje. Niet te vergelijken met die 
caravans die ik net heb bewonderd in de showroom. 
Ook de bekleding is niet mijn smaak. “Probeer die maar 
eens te verkopen!” houd ik John voor. “Hoeft maar 
één liefhebber te zijn”, pareert John mijn twijfel. Dat is 
natuurlijk ook zo. Smaken verschillen en ook dat wat 
mensen beogen te doen met zo’n caravan verschilt. 
Groen Caravans is dealer voor drie grote spelers op 
de caravan markt: LMC, Caravelair en Sprite. “Eigenlijk 
wordt de markt gedomineerd door een stuk of vijf grote 
merken. Deze merken vertegenwoordigen ook veel 
kleinere merken.” John is heel tevreden met zijn mer-
ken die hij vertegenwoordigt. Trots laat hij mij weten 
binnenkort al dertig jaar LMC te vertegenwoordigen. 

 
“Wanneer je goed met elkaar om kunt gaan heb ik geen 
behoefte om van merk te wisselen.” Bij Groen Caravans 
kun je naast de koop ook caravans huren. Om een glo-
bale indruk te krijgen kunnen belangstellenden de site 
www.groen-caravans.nl bezoeken. “Maar belangstellen-
den zijn natuurlijk ook altijd welkom aan de zaak!” laat 
John weten. 
 
We zijn weer in de ontvangstruimte teruggekeerd. Mar-
griet is er ook bij komen zitten. “Hoe zijn jullie zo de ca-
ravan business ingerold?” wil ik nu weleens weten. “Dat 
is een lang verhaal, wil je dat echt allemaal weten?” 
Manmoedig knik ik van ja. “Laat maar horen!” John gaat 
er goed voor zitten: “Mijn vader is in 1961 begonnen 
met een rijschool aan de Backxlaan 52 hoek Molen-
pad. Daarnaast hadden we thuis een benzinepomp 
en begon mijn vader met het repareren en handelen 
in auto’s. Het bedrijf groeide en we verkasten meer 
richting Zuid maar wel weer aan de Backxlaan. Tegen-
over de Smitslaan. Ten Kate had later een zaak tegen-
over ons. Op een gegeven moment had mijn vader drie 
caravans gekocht. Deze verhuurde hij en verkocht ze 
daarna weer. Dat bleek toen een succesvolle formule 
te zijn. Mede door de benzinecrisis en de milieubepa-
lingen verloor mijn vader de interesse in de auto’s en 
ging zich steeds meer toeleggen op caravans. Dat was 
best een stap. Zakelijk gezien noodzakelijk maar in het 
begin misten we best het handelen in en sleutelen aan 
auto’s. In 1988 zijn we verhuisd naar het Plankenloodsje 
(gemeente Zwolle). Dit gebied is tegenwoordig bekend 
als de Hessenpoort. Nu een industriegebied, toen nog 
niet. Maar na twee jaar moesten we op zoek naar een 
nieuwe locatie. Mijn vader had al een deel van de lo-
catie aan de Oosterhulst 19 gekocht. Dat was en heeft 
wel een industriebestemming. Dus de keus was snel 
gemaakt. Veel oudere Nieuwleusenaren kennen deze 
locatie vast nog wel als Molen ‘De Vlijt’ van de gebroe-

ders Muller. Op deze locatie hebben we ons geheel 
toegelegd op caravans. Eerst hadden we ook nog staca-
ravans. Was ook leuk. Ging ik samen met mijn vader de 
verkochte caravans aansluiten op afvoersystemen etc.  
Nu richten we ons alleen nog op toercaravans. De 
vraag naar caravans en de markt zijn de laatste jaren

“NAAST EEN RUIME 

BINNENPLAATS WAAR 

TIENTALLEN TWEEDEHANDS 

CARAVANS STAAN BESCHIKT 

HET BEDRIJJF OVER DRIE RUIME 

GEBOUWEN/HALLEN.”

“OP EEN GEGEVEN MOMENT HAD 

MIJN VADER DRIE CARAVANS 

GEKOCHT. DEZE VERHUURDE 

HIJ EN VERKOCHT ZE DAARNA 

WEER. DAT BLEEK TOEN EEN 

SUCCESVOLLE FORMULE TE 

ZIJN.”
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sterk veranderd. Toen we hier begonnen runden Mar-
griet en ik de zaak samen met mijn vader en konden we 
in de winter makkelijk vrij nemen. Als er maar iemand 
was voor het geval er toch klandizie zou komen. Nu is 
dat niet meer voor te stellen. De verkoop van caravans 
vindt voor een groot deel plaats in de wintermaanden. 
Nu werken hier Margriet en ik en daarnaast nog vier 
man personeel het hele jaar door.”  
 
“Waar komt die verschuiving door?” De tijden zijn 
veranderd blijkt uit de reactie van John. “Fabrikanten 
produceren op bestelling en je moet er op tijd bij zijn 
anders heb je lange levertijden. Ik koop altijd een voor-
raadje in maar in de winter wordt daar al een groot deel 

van verkocht. Een redelijk groot deel van de klanten zijn 
55-plussers die de caravan al vroeg in het jaar gebrui-
ken. Vaak begint het al rond Pasen. En dan moeten 
de caravans er klaar voor zijn. En natuurlijk geldt dat 
ook voor een nieuwe. De mensen willen er direct van 
kunnen genieten.” Mij schiet te binnen dat ik weleens 
ergens gelezen heb dat er  ’s winters ook steeds meer 
met de caravan de wintersportgebieden bezocht wordt. 
John knikt. “Klopt, er zijn wat mensen die dat doen 
maar het geeft ook de nodige problemen. Neem het  

 
bevriezen van afvoeren etc. Dat weerhoudt veel men-
sen ervan om met caravan de sneeuw op te zoeken 
en dan hebben we het helemaal nog niet over de reis 
ernaartoe gehad. Door weer en wind en gladde wegen.” 
Wanneer je bovenstaande leest krijg je misschien de 
indruk dat John volledig de scepter zwaait bij Groen 
Caravans. Dat is echter een vertekend beeld. John 
heeft passie voor alles wat met caravans te maken 
heeft maar beslist niet voor de administratieve zaken. 
Gelukkig heeft Margriet daar wel plezier in. Als ex-apo-
thekersassistente weet ze wat het is om nauwkeurig te 
werken. Zo vervult ze nu ook al ruim twintig jaar punc-
tueel alle administratieve werkzaamheden. Een fulltime 
job. Wanneer ik naar de uren vraag kijken Margriet en 
John me verbaasd aan. “Fulltime betekent 40 uur per 
week”, herinner ik ze. Beiden moeten ze lachen. “Bij ons 
niet hoor. We werken 5 ½ dag per week,” merkt Mar-
griet op. “Ik weet niet precies hoeveel uur ik daarvan 
echt met het werk bezig ben. Ik bereken dat niet maar 
kom wel aan ruim 40 uur.” “En ik kom wel aan het dub-
bele!” vult John aan. “Privé en het bedrijf zijn ook niet 
echt gescheiden. Het bedrijf is als het ware ons leven. 
We hebben een paar jaar niet bij het bedrijf gewoond” 
merkt Margriet op. “Was heel anders dan nu.  
 
De afstand van het werk was zowel letterlijk als figuur-
lijk aanwezig.” John bevestigt het. “Wanneer ik nu in de 
tuin werk word ik aangesproken over het werk. Niet erg 
hoor maar dat maakt het wel anders.” Margriet en John 
hebben geen moeite met de lange werkweken. “Het 
is leuk werk. De mensen zijn vaak goedgemutst als ze 
hier komen”, merkt Margriet op. “Behalve wanneer het 
slecht weer is”, vult John aan. “Dan zit men meer bin-
nen en vallen zaken op waaraan men voorbij gaat met 
mooi weer. Dat kun je echt merken aan de verzoeken 

“PRIVÉ EN HET BEDRIJF ZIJN 

OOK NIET ECHT GESCHEIDEN. 

HET BEDRIJF IS ALS HET WARE 

ONS LEVEN.”

 
om kleine reparaties. Logisch natuurlijk dat bepaalde 
zaken dan eerder storen.”
 
Zoals al gezegd is Stefan (22) hun zoon. Hij studeert 
commerciële economie en hoopt binnenkort af te stu-
deren. Stefan heeft een oudere  zus. Eline is 24 jaar en 
woont samen in Balkbrug met haar vriend. John is een 
echte Nieuwleusenaar. Margriet een ‘Sluzer’. Haar wieg 
stond in Zwartsluis. “Wordt de zaak later door één of 
beide kinderen overgenomen?” De schouders worden 
opgehaald. “Tot nu toe zijn ze met hun eigen dingen be-
zig.” Uit de reactie maak ik op dat John en Margriet het 
belangrijker vinden dat hun kinderen hun eigen weg 
gaan. Mocht blijken dat de belangstelling groeit, dan is 
de mogelijkheid van overname bespreekbaar. 
 
Groen Caravans sponsort USV met een bord. Ondanks 
de uitnodigingen hebben ze nog geen gebruik kunnen 
maken van de sponsorbijeenkomsten. Met name de 
sponsoravond heeft best hun aandacht. “Maar je moet 
maar net kunnen. De laatste sponsoravond was ik 
graag naar toegegaan maar doordat het aanvangstijd-
stip vervroegd was in verband met een voetbalwed-
strijd van Ajax in de Champions League konden wij 
niet. Overdag kunnen wij nooit en  ’s avonds is afhan-
kelijk van eventuele andere afspraken. Maar we vinden 
het initiatief erg leuk en hopen in de toekomst ons 
gezicht wel te laten zien.”  
 

  
Groen Caravans sponsort de paardensport, korfbal, 
tennis, de voetbal en natuurlijk de volleybal. Volleybal 
is dé sport voor het gezin Groen. Zowel Margriet als 
John zijn nog actief bij de sport betrokken. De Vechtdal 
- competitie en de recreantencompetitie op vrijdag-
avond kunnen op hun aanwezigheid rekenen. John is 
ook gek op de Formule 1 en motorsport. Jaren is hij met 
Stefan naar de superbikes  in Assen geweest. “Prach-
tige ervaring om daar met je zoon te zijn. Ik verbaasde 
mij erover dat Stefan mij toen hij nog zo’n jochie was 
precies kon zeggen wie er voorbij kwamen. Vond ik heel 
knap en bijzonder!” John heeft niet veel met voetbal. 
Margriet wel. Ze kijkt meestal samen met haar zoon 
naar belangrijke wedstrijden op tv. Het hele gezin volgt 
ook wielrennen en schaatsen. Margriet kan van zowat 
alle sporten genieten. Vooral tijdens evenementen als 
de Olympische spelen kijkt ze naar zowat alle sporten.  
 
Het bezoek aan Groen Caravans heeft ervoor gezorgd 
dat ik zin heb gekregen om met vakantie te gaan. Ik 
begrijp heel goed dat John en Margriet vaak goed ge-
humeurde mensen in hun zaak ontvangen. Wie houdt 
er niet van vakanties? Hun toegankelijkheid en gastvrij-
heid daaraan toegevoegd maakt een bezoek aan Groen 
Caravans tot een aantrekkelijke bezigheid. Een beetje 
voorpret. John en Margriet bedankt voor jullie gastvrij-
heid • 
 
Door Werner van der Veen
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D
e familie Klein is de eerste winnaar van het 
Familietoernooi bij  USV. Na een spannende 
finale tegen de familie Schaeffer moest een 
penaltyserie de beslissing brengen. Naast 

de finalisten deden nog 6 families mee aan dit nieuwe 
toernooi bij USV: Vlierman (3e), Borgers, Meesters, 
Roozendal, Kappert en Sterken. Het stormachtige weer 
werkte niet echt mee aan een nazit op het terras. Maar 
ook in het clubgebouw bleef het nog lang gezellig •      

KLEIN GROTE WINNAAR FAMILIETOERNOOI  

HESSENPOORTBOKAAL VOOR KRUITBOSCH 

FC VAN HET PADJE WINT COMBITOERNOOI 

A
lweer voor de 11e keer bij werd bij USV het 
Rabobank Hessenpoort Bedrijventoernooi 
gehouden. Tweewielerspecialist Kruitbosch 
werd de grote winnaar. In de finale werd de 

Koninklijke Euroma geklopt. De kleine finale werd 
gewonnen door het team van Scania Beers. Waardoor 
Altrex met een 4e plaats net buiten de prijzen viel. Aan 
het toernooi deden in totaal 17 ploegen mee •      

D
ankzij winst in de finale tegen Mean Machine 
werd FC Van Het Padje winnaar van het 35e 
Combitoernooi. Het team Bijna Winnaar (3e) 
nam de strafschoppen beter dan de Suppor-

tersvereniging USV (4e). In totaal deden 34 teams mee. 
Ook deze editie ging een gedeelte van de opbrengst 
van het toernooi naar goede doelen. De Stichting AU, 
Taveno en Ouderensoos De Olmen mochten elk een 
royale cheque van € 500,- in ontvangst nemen. Op 
sportpark Hulsterlanden was er de hele dag vermaak 
voor jong en oud. De uitsmijter werd dit keer verzorgd 
door de DJ’s van Qmusic •      
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Deze week (14) geldende acties, druk- en zetfouten voorbehouden.

“Uw salaris- en personeelszaken in vertrouwde handen”

P & L  O F F I C E

“Uw salaris- en personeelszaken in vertrouwde handen”

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

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

deskundig (juridisch) advies en begeleiding”

 Salarisverwerking

Optimaliseren Personeelsbeleid

Reorganisatie en Ontslag procedures

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

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

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

Grote Markt 3
7711 CZ Nieuwleusen

Tel. 0529-484425

 
                    
                  CCaatteerrttiinngg  &&  ppaarrttyysseerrvviiccee    
  
  
  
  
  
  
  
  
                                              HHiillbbeerriinnkk    
                                TTeell::  00552233--665566448811    
                                              BBaallkkbbrruugg    
 

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

ORANJEFEEST
AANBIEDING!!!

OP VRIJ 5 EN
ZAT 6 SEPTEMBER a.s.

een MAXI bolchrysant
voor 3 euro!!!

COMPAGNER DE GROENE VAKZAAK
Burg. Backxlaan 356 Nieuwleusen

www.webshop.degroenevakzaak.nl

Alles voor uw tuin en dier, werkkleding, 
D.H.Z., en cadeau-artikelen

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

Professionele inrichtingssystemen

Sfeervol of functioneel inrichten 

www.quickrack.nl
Petersweg 1   -   7711 GC Nieuwleusen

0529 - 480423 
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Voor al uw bloemen,
planten en bloemwerk!

Stegerman
Bloemisterij

Burg. Backxlaan 210, Nieuwleusen
Telefoon 0529-483171

UW ADVERTENTIE OOK HIER IN FULL COLOR? 
MAIL UW ADVERTENTIE NAAR JORDYWINK@HOTMAIL.COM
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2020

2020

2020

 
PEC Zwolle - PAOK Saloniki 
(aanvang 19.00 uur) 
 
 
 
 
1e trainingsdag selectie 
(aanvang 14.00 uur) 
 
 
 
 
USV 1 - Giethoorn 1 (oefenwedstrijd)  
(aanvang 19.30 uur) 
 
 
 
 
Trainingskamp selectie 
 
 
 
 
 
Onderhoudsdag 
(aanvang 08..30 uur) 
 
 
 
 
Wacker 1 - USV 1 (oefenwedstrijd)  
(aanvang 19.30 uur) 
 
 
 
 
USV 1 - SV Zwolle 1 (oefenwedstrijd)  
(aanvang 14.00 uur) 
 
 
 
 
Alle teams 1e bekerweekend 
 
 

 
Alle teams 2e bekerweekend 
 
 
 
 
 
Start kaartcompetitie najaar 
(aanvang 19..30 uur) 
 
 
 
 
Alle teams 3e bekerweekend 
 
 
 
 
 
Alle teams start competitie 
 
 
 
 
 
Start kaartcompetitie voorjaar 
 
 
 
 
 
USV 90 jaar 
 
 
 
 
 
Reünie USV 90 jaar 
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