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COLOFON
 
Aan deze uitgave 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, adresseren en 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 •
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USV JO15-2 
Een team om trots op te zijn!

2019-2

VOORWOORD

W
e kenden een bliksem-
start met een onover-
troffen reünie. Achter-
af een herinnering om 

te koesteren.  Want al snel daarna 
ging Nederland plat. En werd het 
een jaar van veel vallen en weinig 
opstaan. Een jaar van thuiswerken, 
virologen, mondkapjes, complot-
denkers, eenzaamheid, koop lokaal, 
1,5 meters, beperkingen, leed, ille-
gale feesten, drukke supermarkten, 
lege horeca. 
 
Hoe sterk zijn de 3 V’s?            
Een jaar ook vrijwel zonder voetbal. 
Voor het eerst sinds WO2 werd de 
competitie niet uitgespeeld. Ook 
in dit nieuwe seizoen weten de 
amateurs niet waar ze aan toe zijn. 
Intussen nemen de zorgen wel toe. 
Bij clubs met grotere financiële ver-
plichtingen komt nu echt de bodem 
van de kas in zicht. Veel minder 
aan de oppervlakte, maar zeker zo 
ingrijpend, is de deuk die corona 

heeft geslagen in het ‘Verbinden’ en 
‘Verenigen’. Ook bij USV. We kunnen 
af en toe best aardig Voetballen, 
maar die andere 2 V’s zijn minstens 
zo belangrijk voor het clubleven. De 
grote uitdaging wordt dan ook om 
alle nieuwe hardlopers, wielrenners, 
fitnessers en weekend-thuis-op-de-
bank-zitters na een jaar gedwongen 
loslaten weer te binden aan de 
voetbalclub.      
 
De sociale component is dan ook 
met voorsprong de belangrijkste 
reden om dit clubblad te maken. 
We waren van plan al in september 
op de deurmat te ploffen. Om nog 
eens terug te kijken op USV 90 jaar. 
En vooral vooruit te kij-
ken naar een nieuw 
seizoen. Maar 
hiervoor ontbrak 
voldoende hou-
vast. Nu toch een 
kerstnummer. 
Niet omdat de 

situatie zoveel anders is dan in sep-
tember. Maar gewoon omdat we 
vinden dat het nodig is. En…het zou 
zomaar opnieuw een bewaarnum-
mer kunnen zijn.  
 
Stel dit blad komt in 2040 onder 
het stof vandaan. Hè..? Het hele 
jaar niet gevoetbald? Quarantaine? 
Ziekenhuizen vol? Economie ont-
wricht? Ja m’n jongen. Dat kwam 
door COVID-19. En daarna hadden 
we ook nog COVID-20, 21 en 22… 
Ha, ha, voor zoiets haal je nu bij het 
Kruidvat voor € 0,99 een stripje met 
pillen. Toch? Precies, m’n jongen. 
Maar toen was het 2020. Was een 
gek jaar, lees maar na.   
 
Intussen staan we op de drempel 
van 2021. Veel geluk in het nieuwe 
jaar en meer dan ooit: blijf ge-
zond! •   
Met vriendelijke groet, 

Bewaarnummer? 
 
Vorig jaar rond deze tijd zetten we de laatste puntjes op de i voor de 
jubileumuitgave USV 90 jaar. Met alle allure van een bewaarnummer. 
Daarin ook de feestelijke agenda om van 2020 een onvergetelijk jaar te 
maken voor onze vereniging. En dat werd het. 

 
Ben Schuurman 
Hoofd- en eindredactie 
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“STEL DIT BLAD KOMT IN 2040 ONDER HET STOF VANDAAN. HÈ...? 

HET HELE JAAR NIET GEVOETBALD? QUARANTAINE? ZIEKENHUIZEN 

VOL? ECONOMIE ONTWRICHT? JA M'N JONGEN. DAT KWAM DOOR 

COVID-19. EN DAARNA HADDEN WE OOK NOG COVID-20, 21 EN 22...”
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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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FC CORONA
Het virus. En de berichten hierover. Je stond het afgelopen jaar op met 
de virologen. En je ging me ze naar bed. De lockdowns en uiteenlopende 
maatregelen knaagden voortdurend aan onze gemoedstoestand. 
Mondkapje op, mondkapje af. Dan was er een piek, dan leek de 
zaak onder controle, dan weer waren we terug bij af. Op de website 
verschenen in de achterliggende periode diverse columns over USV in 
coronatijd. We zetten er nog een paar op een rij.  

 
Column | Sportpark Hulsterlanderhalve meter  
Half mei. We hebben 2 maanden lockdown achter de 
rug. De competities voor de amateurs zijn afgeblazen. 
Er is weer wat licht in de tunnel. Maar het idee is om 
straks te gaan voetballen zonder publiek. Ai…   
 
Wat zal het geweest zijn? Eind februari? Zoals zo vaak 
op donderdagavond zaten we met te veel mensen aan 
een te klein tafeltje bij USV. Nee, zeker niet op ander-
halve meter (…). Na een paar biertjes ging ook het witte 
soepkommetje met pinda’s rond. Waaruit iedereen 
zijn handjevol pakte. Samen delen. Zoals dat ook gaat 
met de zakjes Croky naturel en bolognese. Tussendoor 
werden de wereldproblemen besproken en pasklare 
oplossingen aangereikt. Corona? Kwam niet veel verder 
dan wat opgehaalde schouders. Griepje, loopt wel los. 
Ja toch? Ook eerste signalen dat dit weleens zou  

 
kunnen leiden tot voetballen zonder publiek, maakten 
nog weinig indruk. De manager van -toen nog- USV 3 
was intussen ook aangeschoven. Altijd wel goed voor 
een gortdroge grap. Hij zag er zelfs nog wel voordeel in 
voor zijn team. ‘Want… wij zijn al jaren gewend om zon-
der publiek te spelen...’ Lachen en we plukten nog een 
pinda onder uit het schaaltje. Want die zijn het lekkerst. 
Extra zout. Nee, niet eerst de handen gewassen.  
 
Daarna ging het snel met het gemene virus. Sportpark 
Hulsterlanden op slot. De wereld op slot. Huisarrest 
met corona als strenge cipier. Alleen even luchten 
om wat eten te halen bij de supermarkt. Achter een 
met Dettol gedesinfecteerd karretje. Snel wat uit de 
schappen grijpen. Want je wilt ter hoogte van de pasta’s 
geen file op je geweten hebben. Op de terugweg kom 
je meneer Praatgraag tegen. Je loopt er mompelend en

 
knikkend met een grote boog omheen. Dat wilde je 
altijd al, maar zoiets heette tot voor kort asociaal. 
Vandaag toon je met dit ontwijkende gedrag juist oog 
te hebben voor de medemens. Het kan verkeren. Na dit 
riskante uitstapje wassen we direct onze handen. En 
dat gaan we die dag nog 8x herhalen. Lullen uit je nek 
gaat steeds moeizamer. De kapper zit dicht. Er begint 
een jaren ’80 matje overheen te groeien.   
 
Onder druk van het naar vrijheid smachtende volk is er 
na 2 maanden weer wat licht in de tunnel. We wilden 
perspectief. Dus we krijgen perspectief. Ook wat voet-
bal betreft. Competities en toernooitjes blijven van de 
baan. Maar we mogen intussen wel weer een trainings-
balletje trappen. Zelfs de senioren. Wel op anderhalve 
meter en met een rits aan voorschriften. Vanaf de zijlijn 
een kijkje nemen? Niet doen. Verboden! Zeg maar een 
besloten training, net echt.  
 

Over perspectief gesproken. De kantine is en blijft 
dicht. Het bier en de pinda’s raken voor het eerst in het 
bestaan van USV over de datum. De verwachting? Pas 
per 1 september gaat de deur weer open. Als alles goed 
gaat. Vanaf die datum mag er ook weer een wedstrijdje 
worden gespeeld. Maar dan zonder publiek??? Welke 
geleerde heeft dat bedacht? Sommige hersenspinsels 
zijn onnavolgbaar. Ook wel een kronkel genoemd. Wel 
binnen achter het raam kijken, maar dus niet in de 
frisse buitenlucht. Zomaar een vraagje tussendoor: 
wie gaat zoiets bij een amateurclubje in goede banen 
leiden? En trouwens, welke wedstrijd dan? Denk even 
aan het vervoer. De uitspelende club moet of meerdere 
spelersbussen charteren of met een stuk of 20 auto’s 
komen. Anderhalve meter hè.    
 
Zonder publiek is dus het onzalige idee. Alsof je een 
wedstrijd bij USV niet langs de lijn kunt bekijken zonder 
de anderhalve meter regel na te leven. Even rekenen. 
De omtrek van het veld is pakweg 350 meter. Maar 
wacht, we hebben een zit- en statribune. Komt dat 
goed uit. Daar kunnen we boven en onder een paar ex-
tra rijtjes kwijt. Dus laten we zeggen 2x50 meter ruimte 
erbij = 450 meter. Delen door 1.50 meter. En kijk eens 
hier: we kunnen 300 toeschouwers kwijt. Die van USV 
zijn te herkennen aan de blauwwit gestreepte mond-
kapjes met clublogo.  

 
We hadden het over perspectief. Maar vanaf septem-
ber 3e klas amateurs als USV laten voetballen zonder 
publiek? Dat voelt als 0,0 perspectief.  
 
Column | Je cluppie 
Eind september. We dachten deze zomer dat we er al 
waren. De maatregelen werden versoepeld. We konden 
al in juli weer naar de club. Hoera! Maar corona steekt 
de kop weer op. Het onzalige plan om te gaan trainen 
en voetballen zonder publiek, zonder kantine wordt 
waarheid. Het zal ‘Je cluppie’ maar zijn. Burgermoeder 
Erica las het stukje ook en stak in haar eigen column 
iedereen nog maar eens een hart onder de riem. 
 
Pap en mam die buiten het hek moeten blijven. Opa’s 
en oma’s die hun kleinkinderen zaterdagmorgen niet 
kunnen aanmoedigen. Trouwe fans die zondagmiddag 
thuis zitten te kniezen terwijl hun cluppie gewoon een 
competitiewedstrijd speelt. Het is sinds de persconfe-
rentie van maandagavond voorlopig realiteit. Voetbal-
len zonder publiek. Kantines blijven op slot. Geen warm 
bakkie in de rust. Geen derde helft. Om na te praten 
over die geweldige streep in de bovenhoek. Om de 
keeper in de zeik nemen na de zoveelste blooper. Geen 
rad van avontuur met kans op smakelijke speklappen. 
Absoluut. Het is fijn dat heel Nederland kan blijven 
voetballen. Dat geldt zeker voor de jeugd. Duizenden 
clubmensen maken dat elke week mogelijk. Ook de ko-
mende weken moeten zij gewoon hun zaakjes voorbe-
reiden. Want het KNVB-programma draait onveranderd 
door. Maar als in het weekend het doek opengaat voor 
de uitvoering is er voor niemand plaats in het theater. 
Dat voelt niet goed. Zeg maar rustig slecht. Niet mee-
juichen bij de winnende treffer. Niet meetreuren om 
zo veel pech. Voorlopig. De afgekondigde maatregelen 
gelden 3 weken. Daarna volgt een evaluatie. Alleen 
ras-optimisten geloven dat alle beperkingen dan weer 
van de baan zijn. Amateurvoetbal zonder publiek. Kan-
tines dicht. Hoe zielloos kan het zijn? Heb je net met 
alle moeite een achterstand weggewerkt, krijg je door 
laconiek verdedigen deze vlijmscherpe counter om je 
oren. En hollen we weer achter de feiten aan. Meer dan 
ooit, voor mijn gevoel.

“OVER PERSPECTIEF 

GESPROKEN. DE KANTINE IS 

EN BLIJFT DICHT. HET BIER EN 

DE PINDA'S RAKEN VOOR HET 

EERST IN HET BESTAAN VAN USV 

OVER DE DATUM.”

“GEEN WARM BAKKIE IN DE 

RUST. GEEN DERDE HELFT. 

OM NA TE PRATEN OVER DIE 

GEWELDIGE STREEP IN DE 

BOVENHOEK. OM DE KEEPER 

IN DE ZEIK TE NEMEN NA DE 

ZOVEELSTE BLOOPER.”
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Column | Twitteren & streamen 
Begin oktober. Daar kunnen we heel kort over zijn: een 
troosteloze middag in Steenwijkerwold. 
 
HODO-Ruinen gaat niet door, lees ik zondagmorgen op 
Twitter. De ellendige corona heeft HODO 1 en 2 platge-
legd. De eerste corona-afgelasting in de klasse van USV 
1 kon natuurlijk niet uitblijven. Het komt steeds dichter-
bij. De club uit Hollandscheveld was vorige week nog 
op bezoek bij USV. We gaan naar Steenwijkerwold. We 
hebben toestemming om net als anders onze volgers 
via Twitter en de Voetbal Live app te informeren over 
de wedstrijd. Dat zijn er extra veel want voetballen 
ja, maar dan zonder publiek. Corona. Onder meer de 
evenementenbranche is keihard getroffen door de 
gevolgen ervan. De afdeling tentenverhuur doet nog 
wel zaken. Zo’n beetje elke voetbalclub heeft er eentje 
opgezet om te kunnen plussen op het aantal kantine 
vierkante meters. Maar weer een helaas. Sinds het 
algehele verbod op toeschouwers staat ook de XL-tent 
bij Steenwijkerwold er eenzaam bij. Op een bijveld is 
nog een partij aan de gang van lagere teams. Zittend 
tegen de muur van het kleedgebouw puffen ze na af-
loop uit. Voetballen zonder publiek zijn ze wel gewend. 
Voetballen zonder vrolijke derde helft niet. De kantine 
zit op slot. Douchen en naar huis. Hé kijk, een camera. 
Ja, de wedstrijd wordt ‘gestreamd’, zegt de technicus. 
We zien een mooie kans om de USV-supporters alsnog 
getuige te laten zijn van de wedstrijd. En willen graag 
de inloggegevens. Maar zo werkt dat niet. De beelden 
zijn exclusief voorbehouden aan de klanten van café 
Gelderingen even verderop. Een poging de cameraman  

 
om te kopen mislukt. Goed bedacht door deze onder-
nemer. Kennelijk toch wat anders dan VoetbalTV. 
Die dienst staat uitgerekend nu bij clubs op zwart 
omdat de privacy waakhond gromt en blaft. Naast 
spelers, reserves en staf, tellen we een man of 8 die 
een ‘rol’ hebben bij deze wedstrijd. Chiel mocht ook 
mee. De KNVB vond dat geblesseerde spelers geen rol 
hadden en sprak een veto uit over hun aanwezigheid. 
Maar bedacht later tijdens een helder moment dat ze 
eigenlijk toch wel bij het team horen. Werkelijk. Aantal 
toeschouwers 0. Dat is niet helemaal waar. Achter het 
doel aan de overkant staat een paar man bij een door-
kijkje achter het gaas. Ze hebben zelfs versnaperingen 
meegenomen. Dit gaat helemaal nergens meer over. 
Als volleerd ballenjongen vis ik nog een afzwaaier uit 
de bosjes voor keeper Gerwin Bosscha. Dertig tellen 
na het laatste fluitsignaal zitten we weer in de auto. We 
komen over de snelweg langs Staphorst. Er is lande-
lijke ophef over de drukke kerkgang in het dorp. Het 
radionieuws van vier uur opent er zelfs mee. Ik luister 
en kan een gevoel van cynisme niet onderdrukken als 
ik denk aan de verplichte grote leegte zojuist op sport-
park Steenwijkerwold. Nog nooit was ik zo vroeg thuis 
na een wedstrijd van het eerste. Frisser en fruitiger dan 
ooit om het verslag te typen. Maar ik doe er veel te lang 
over. Welke kop dekt de lading? Ik mis alle inspiratie. 
De komende 2 weken spelen wij thuis. Voor een stuk 
of wat bestuursleden, wat lokale pers, wie weet een 
‘streamer’ of een paar boa’s om te controleren of de 
club wel voldoet aan alle regels. Voetballen ja, maar 
dan zonder publiek. 
 #ikvinderzogeenbalaan.

 
Column | 't Is winterstop 
Begin november: Het voetbal ligt alweer 3 weken plat. 
En het gaat niet goed. De besmettingen nemen toe. 
Daarom worden de bestaande maatregelen verlengd 
tot half december. Dat betekent winterstop.  
 
Gisteravond naar de persconferentie van Irma Sluis 
gekeken? Ik heb nog niet de hele cursus onder de 
knie, maar volgens mij gebaarde ze dat het winterstop 
is. Klaar ben je! We hebben intussen 3 wedstrijden 
gespeeld. Want we liggen er ook nog eentje achter op 
de rest. Wordt het de 2e competitie op rij die niet wordt 
uitgespeeld? Of gaan we verder met een halve compe-
titie? Wel of niet met een soort van play-off?      
 
Vraag: Is het nu al kansloos om het seizoen ‘gewoon’ 
af te maken? Laten we eens beginnen met alle ballast 
overboord te gooien. Stop dus met de beker. Tuurlijk, 
jammer voor USV. Na de bloedstollende ontknoping 
in de voorronde, stonden we met 1 been in Europa. 
Maar dat is even niet anders. Zet ook een streep door 
alle nacompetities. Dat kan nu nog makkelijk. We zijn 
net halverwege de 1e periode. Er is nog niets beslist. 
Daar heeft niemand voordeel of nadeel van. Daarmee 
komt ook de huidige promotie-/degradatieregeling in 
de knel. Lossen we op. Heel simpel en overzichtelijk. 
De kampioen promoveert, de nummer laatst gaat een 
klasse lager. Niet spannend genoeg voor de brede 
middenmoot? Vooruit, de nummer 2 mag het ook 
hogerop proberen. En dan is ook de nummer voorlaatst 
het haasje. Geen nasleep met beslissingswedstrijden. 
Dat timmeren we wel dicht met doelsaldo, enzovoort. 
Iedereen eens? Dan pakken we even de kalender van 
2021 erbij. 
 

Carnaval? Dit jaar geen polonaise, maar voetballen.  
Pasen? Speelden we anders ook. Pinksteren: de wei 
in. En juni? Ideale maand om te voetballen. Stel, we 
kunnen inderdaad op 17 januari weer beginnen. Dan 
hebben we nog 23 weekenden om de competitie af te 
ronden in juni. We hebben er al 3 gespeeld. Dat maakt 
samen 26. Reken maar na.   
 
Ah, nog een vraag: Met dat weer bij ons regent het toch 
afgelastingen in februari en maart? Klopt. Daarvoor 
hebben we nog een paasdubbel en een pinksterdubbel  
in de aanbieding. En anders maar inhalen met Hemel- 

 
vaart of een gewone doordeweekse donderdag.  
Nou, dan hebben we het plaatje dus rond. De KNVB is 
het ermee eens. En noemt het plan B. Maaruh, het kan 
natuurlijk geen kwaad om ook nog even na te denken 
over een plan C of D of… 
 
Column | Let’s party 
Begin december: Wéér een zondag met een eindeloze 
reeks wedstrijden zonder publiek op Ziggo en FOX. Wat 
doe je dan? Je probeert je huisarrest wat kleur te geven 
met robijnrood bockbier en een XXL zak gele chipito’s. 
Was misschien iets te veel van het goede. 
 
De vele zelfbenoemde meteorologen bij USV predikten 
kalmte. Het komt allemaal goed. Let maar op. De wind 
draait in de loop van de week naar zuidoost. De  
jubileumcommissie was er als organisator van de 
groots opgezette beachparty in en rond de boardinghal 
niet gerust op. Voorlopig was het zwerk donkergrijs. En 
het miezerde. Bepaald geen eind augustus beachpar-
tyweer. Maar wat een mazzel. Vrijdagmorgen brak de 
zon door. Het wordt een stralend weekend. En wind-
stil, zei Diana Woei over het weer. Let’s party met een 
man of 300. Het Henk Wink Court was omgetoverd in 
Caribische sferen. Vele, vele vrachtwagens met zand 
waren aangevoerd, luxe ligstoelen, rieten parasols, 
loungesets, een hangmat tussen 2 palmen, exotische 
cocktails, buffetten met vele soorten vis, dames in 
oogverblindende badkleding, sexy mannen met harige 
buiken en vleeskleurige zwembanden. Na nog een Blue 
Lagoon met extra wodka meldden de eerste durfals 
zich voor het kampioenschap limbodansen. Opge-
zweept door het publiek en een 8-koppige steelband. 
Voor de beste ‘limbo’ lag een fraaie herinnering klaar 
in de vorm van een halve kokosnoot met inscriptie. 
Op het speciaal gebouwde steigerplateau naast de 
boardinghal was het een komen en gaan van verliefde 
stellen. Voor een romantische selfie, met op de achter-
grond de knalrode zon wegzakkend in de Westerbouw-
landen. Rond middernacht waren er live optredens van 
de beste artiesten ooit van het Combitoernooi. Ze  
kwamen geheel belangeloos naar USV 90 jaar omdat 
hun carrière daar zo’n geweldige boost had gekregen. 
Dries Roelvink beet het spits af in een kanariegeel 
pak. Een half uurtje later landde Tante Kippe met een 
helikopter op veld 2. De cocktail-doorzetters meenden 
dat de zon alweer opkwam toen de DJ Tequila Sunrise 
van The Eagles draaide.  
    
 
Het jubileumjaar begon in januari met een geweldige 
reünie. Wat een fantastische dag was dat. Maar ieder-
een was het erover eens: deze afsluitende beachparty 
was pas echt een ongeëvenaard klapstuk van USV 90 
jaar. Wat een vondst! Iemand begon in mijn oor te rate-
len. Nee, nee, ik heb genoeg van die Blue Hawaiis ge-
had. Kan geen cocktail meer zien. Ik ga naar huis. Maar 
hij bleef maar tegen me ratelen. Het was de wekker… • 
 
Door Ben Schuurman

“IK HEB NOG NIET DE HELE 

CURSUS ONDER DE KNIE, MAAR 

VOLGENS MIJ GEBAARDE ZE DAT 

HET WINTERSTOP IS. KLAAR 

BEN JE!”

 

Voetballen zonder publiek... 
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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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(0529) 481078
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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

VAN DE VOORZITTER

M
et nog prachtige voet-
balmaanden voor de 
boeg, werden in maart 
door de coronacrisis 

alle competities afgebroken. Ook 
ons 90-jarig jubileumjaar viel nage-
noeg compleet in het water.  Alle 
activiteiten, zoals de beachparty en 
het rommeltoernooi XL met sleep-
over, werden afgeblazen. Sportpark 
Hulsterlanden ging op slot. Het 
werd stil, niet alleen bij USV, maar 
wereldwijd. Zelfs geen voetbal-
wedstrijd op televisie. EURO 2020 
en de Olympische Spelen werden 
uitgesteld. Er bleef niet veel over als 
alternatief voor dé vaste prik in het 
weekend. 
 
Financieel hebben we een behoor-
lijk jasje uitgedaan. Via de overheid 
zijn we her en der wat gecompen-
seerd en misschien zit er nog wel 
iets in het vat. Daarmee is de ergste 
schade redelijk gedekt. Maar als 
gevolg van corona hebben we een 
streep gezet door onze bouwplan-
nen. Een ingrijpende beslissing. 
Daardoor werd ook een langere 
samenwerking met de biljartvereni-
ging helaas onhaalbaar. Een scena-

rio waarmee begin dit jaar niemand 
rekening had gehouden.   
 
Uit het jaarverslag van de KNVB 
valt op te maken welke impact  
corona heeft op voetballend  
Nederland. De KNVB blijft met 
ruim 1.1 miljoen leden veruit de 
grootste sportbond van Nederland. 
Het aantal vrouwelijke leden steeg 
met bijna 1% naar ruim 162.000. 
Bij de senioren bleef het ledental 
nagenoeg gelijk. Bij de jeugd ziet de 
KNVB in veel leeftijdscategorieën 
een afname. Dat de jeugd minder 
sport, vinden we een zorgelijke 
maatschappelijke ontwikkeling. 
Deze tendens was ook bij USV 
zichtbaar. Maar inmiddels heeft het 
ledenaantal zich bijna weer 
helemaal hersteld!  
 
Het is te danken aan 
de loyaliteit van de 
leden, de sponsoren 
en vrijwilligers van 
USV dat de schade 
nog enigszins te 
overzien is. Het 
allerbelang-
rijkst is dat 

we straks als USV-familie de draad 
weer oppakken. Wedstrijden spe-
len. Samen de overwinningen  
vieren, samen het verlies ver- 
werken. Samen dingen delen.  
Hoewel ons werk als bestuur ‘ge-
woon’ doorging bij USV, sprak ik 
de afgelopen tijd veel te weinig 
mensen. Diegenen die ik wel sprak, 
staan allemaal te popelen om snel 
naar het ‘oude normaal’ terug te 
keren. 
 
We gaan er alles aan doen weer die 
oergezellige club te worden en trek-
ken alles uit de kast om dat voor 
elkaar te krijgen. Hopelijk zien we 
elkaar heel snel, maar tot die tijd 
zullen we nog even moeten door-
bijten. Ik wens iedereen alle goede 

gezondheid toe, fijne feestdagen 
en dat 2021 ons weer als van-

ouds zal verenigen!  •   
Met vriendelijke groet, 

Hoewel de gevolgen van de corona-uitbraak heel veel verder reiken dan 
de impact op USV, beperk ik me toch op de gevolgen voor ons als USV-
ers. Want ondanks het bizarre jaar staat USV nog stevig overeind en 
kijken we vol vertrouwen richting de toekomst.

 
Michiel Smudde 

Voorzitter USV

“HET IS TE DANKEN AAN DE LOYALITEIT VAN DE LEDEN, DE 

SPONSOREN EN VRIJWILLIGERS VAN USV DAT DE SCHADE 

NOG ENIGZINS TE OVERZIEN IS.”
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De Chinese Muur
Restaurant

Oosteinde 35, Nieuwleusen

0529-483 343

www.chinesemuurnieuwleusen.nl 

PALLETSTELLINGEN
Handelsonderneming

H. Kuterman

WWW.EMDTUNING.NL

Burg.Backxlaan 327 - 7711 AD Nieuwleusen - 0529-484161 
info@proeflokaalzuid.nl - www.proeflokaalzuid.nl

eten-drinken-feesten-catering

KLINGE
Tweewielers

www.lavidashop.nl

MODE 
VOOR HEM 
EN HAAR
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AANBIEDING!!!
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Alles voor uw tuin en dier, werkkleding, 
D.H.Z., en cadeau-artikelen

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

 
Makelaardij SSaallllaannddssee  HHuuiizzeenn 

Scherpe Courtage bij 
Sallandse Huizen! 

 
Uw woning kosten- en 
zorgeloos verkopen. 

 
Pas bij verkoop van uw 
woning betaalt u 1,25% 

incl. btw. 

OPEN  EERLIJK  TRANSPARANT  VAKBEKWAAM 

Burg. Backxlaan 333, 7711 AD Nieuwleusen   Tel. 0529 851110   www.sallandsehuizen.nl 

A28
AFSLAG 24
DE WIJK

Verlengde Industrieweg 1, Rogat-Meppel | www.interieurwereld.nl
T: 0522 441346 | Volop gratis parkeren
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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 
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www.groen-caravans.nl

VERKOOP-VERHUUR-ONDERHOUD-REPARATIE

OOSTERHULST 19
7711 BD NIEUWLEUSEN

TEL: 0529 48 44 00

www.groen-caravans.nl

VERKOOP-VERHUUR-ONDERHOUD-REPARATIE

OOSTERHULST 19
7711 BD NIEUWLEUSEN

TEL: 0529 48 44 00

www.muldersoporde.nl

Burg. Backxlaan 258
7711 AL Nieuwleusen

0529-48 00 00
info@muldersoporde.nl

Mulders
zaken op orde

 
In de herfst van 2012 was USV een van de eerste clubs 
in Nederland die jeugdtrainers en begeleiders vroeg 
om een zogeheten Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
Het was in een periode dat Nederland regelmatig 
werd opgeschrikt door nieuws over kindermisbruik 
of het oprollen van een pedonetwerk. Reden voor het 
ministerie van Veiligheid en Justitie een campagne te 
beginnen rondom de VOG. USV besloot er direct mee 
aan de slag te gaan 
 
Goede communicatie heel belangrijk 
“Daar was geen lange vergadering voor nodig”, kijkt be-
stuurslid jeugdzaken John Spijker terug op de opstart 
van het traject. “Iedereen was het erover over eens: 
alles voor het welzijn van de kinderen. Het was wel een 
hele klus. Goed communiceren richting betrokkenen 
was belangrijker dan ooit. Het is geen kwestie van wan-
trouwen. Maar het blijft toch een wat gevoelig onder-
werp. Ook de administratie was arbeidsintensief. Om 
de drempel voor onze vrijwilligers zo laag mogelijk te 
houden, regelden we bij USV het hele proces van A tot 
Z met de gemeente, inclusief het voorschieten van de 
kosten. Die kregen we deels terug van het NOC*NSF. 
Ouders en vrijwilligers reageerden unaniem positief op 
het ingezette beleid. Dat was echt een opsteker.  
Zonder uitzondering werd alle medewerking verleend.“  
 
VOG geen eendagsvlieg bij USV 
Nu 8 jaar later is de VOG volledig ingeburgerd bij USV. 
Onveranderd worden alle vrijwilligers die zich bezig-
houden met de jeugd gevraagd om een VOG. “De 
kring werd zelfs verder uitgebreid. Sinds kinderopvang 
Winkies gebruikmaakt van onze accommodatie op 
sportpark Hulsterlanden, vragen wij ook van vrij- 
willigers die overdag de schoonmaak doen of bezig zijn 
op de velden zo’n verklaring van goed gedrag. Natuurlijk  
is het nooit waterdicht. Zie het als een obstakel voor  

 
een kwaadwillende. Een preventieve werking. Ouders 
mogen van ons verwachten dat wij er alles aan doen 
om hun kinderen onbezorgd te laten sporten. Daar is 
ons VOG-beleid een bouwsteen van. 
 
Bekeuring op de Backxlaan 
Nee, je hoeft geen heilige te zijn om in aanmerking te 
komen voor een VOG. “Wanneer je een bekeuring op 
je naam hebt voor te hard rijden op de Backxlaan, kun 
je heus nog een jeugdteam van USV trainen. Bij de ver-
strekking van een VOG kijkt justitie alleen naar speci-
fieke aspecten. In ons geval het werken met kinderen.” 
 
Mirije Witvos neemt VOG-taken over 
John Spijker heeft onlangs de VOG-administratie bij 
USV overgedragen aan jeugdbestuurslid Mirije Witvos. 
“De procedure is intussen wel wat makkelijker gewor-
den”, zegt Mirije. “We doen nu rechtstreeks zaken met 
NOC*NSF waarbij de aanvraag volledig digitaal wordt 
afgehandeld. USV bereidt de aanvraag voor. De be- 
treffende USV’er kan daarna via DigiD binnen 5 minu-
ten de VOG-aanvraag uitvoeren. Aan de andere kant 
zijn de voorwaarden waaraan je als club moet voldoen 
om in aanmerking te komen voor de VOG-regeling wel 
verder aangescherpt. Denk aan de invulling van ver-
trouwenspersonen en gedragscodes. Het gaat allemaal 
niet vanzelf.” 
 
De G van VOG staat voor gedrag 
“Het is dus niet de G van garantie”, benadrukt John 
nogmaals. “Die krijg je nooit. Maar ik ben er nog steeds 
trots op dat we destijds meteen hebben doorgepakt 
op dit onderwerp. Ik weet dat veel verenigingen in de 
gemeente Dalfsen die stap nog graag willen zetten. Als 
er vragen zijn over de invoering, mogen ze altijd bij ons 
aankloppen. Want dit hebben we bij USV gewoon heel 
goed geregeld.” •

VOG VOLLEDIG INGEBURGERD BIJ USV

 

Hoofdbestuurslid jeugdzaken John Spijker en jeugdbestuurslid Mirije Witvos



1918 02
2020

LUNCH - DINER - KOFFIE - BORREL - TAPAS - CATERING

KERKPLEIN 23 -  DALFSEN - INFO@NIKKISDALFSEN.NL

Reclamebureau met 
ontwerp én
productie.

N I E U W L E U S E N  |  S T A P H O R S T

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 )

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

CAFÉ - CAFETARIA - BRASSERIE - ZALEN

TEL 0529 48 12 95 WEB WWW.HETWITTEPEERD.NL

Uw feest tot de laatste noot geregeld!

RENOVATIE KLEEDKAMERS 
IN GANG GEZET

De bouwploeg bij USV maakte alvast een start met de geplande 
renovatie van de 6 kleedkamers op de benedenverdieping van het 
clubgebouw. Ook de kleedruimte van scheidsrechters is onderdeel van 
dit project.   

D
e kleedkamers zijn intussen 40 jaar oud. 
Wat betreft oppervlakte zullen ze ook na de 
opknapbeurt niet voldoen aan de huidige 
richtlijnen van NOC*NSF. Wel worden vloe-

ren en muren grondig aangepakt. Deze worden voor-
zien van een hygiënische en onderhoudsvriendelijke 
coatinglaag. De houten banken worden vervangen 
door zitplaatsen van duurzaam materiaal. In de natte 
ruimtes komen nieuwe tegels aan de muur. Dit keer tot 
aan het plafond. Waardoor ook het nu nog zichtbare 
schoonmetselwerk verdwijnt achter een tegellaag. 
Waar nodig wordt het sanitair vervangen.    
 
De USV-vrijwilligers doen veel zelf, maar een gedeelte 
van het werk wordt uitbesteed. “Wat betreft planning 
lijkt dit een goed moment om hiermee te beginnen”, 
zegt bestuurslid accommodatiezaken Bert van Lente. 
“Kleedkamers zijn door corona al een tijdje niet toe- 

gankelijk. En het is niet ondenkbaar dat deze situatie 
nog een tijd gaat voortduren. Ook als het voetbalsei-
zoen na de winterstop een herstart krijgt. Zo niet, dan 
moeten we met z’n allen maar even rekening houden 
met wat ongemak. Dat is dan even niet anders.” •
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Naam:  
Rudger-Jan Vogelzang.
 
Bijnaam:  
Pitte, eigenlijk geen idee waar het vandaan komt. Wel 
werd ik vroeger Vogelzaad en vervolgens Vogelpit 
genoemd. Het kan maar zo dat Pitte daarvan afgeleid 
is. Er zijn mensen die niet eens weten dat ik Rudger-Jan 
heet en mij alleen kennen als Pitte. 

Geboortedatum:  
Ik ben geboren op 3 mei 1987.
 
Geboorteplaats:  
Dat is in Nieuwleusen, aan de Magnolialaan 16. Hier 
heb ik tot mijn 15e gewoond. Mijn ouders kochten toen 
een stuk grond aan de Van Sandickstraat. Tussen ver-
huizen van de Magnolialaan en het betrekken van het 
nieuwe huis zat ongeveer een half jaar. Die tijd hebben 
we doorgebracht bij opa en oma aan de Gentiaan. Bij 
Ola Jan inderdaad.
Aan de Van Sandickstraat heb ik tot mijn 21e gewoond. 
Toen ging ik samenwonen met Charissa en kochten we 
een huis aan de Backxlaan. Daar hebben we ruim 9 jaar 
gewoond. Inmiddels wonen we alweer 1,5 jaar hier aan 
de Mauritslaan.
 
Partner:  
Charissa Lisenka Schrooten, we zijn niet getrouwd. 

Waar heb je haar leren kennen?  
Ik heb Charissa voor het eerst gezien in groep 8 van de 
Tweemaster. Door de fusie van de Wilhelminaschool 
waar ik vandaan kwam en de Beatrixschool waar  
Charissa op zat, kwamen we bij elkaar in de klas. De 
echte vonk is pas later overgeslagen. Dat was op het  
Piratenfeest dat toen nog aan de Meele werd ge-
houden. Ik was toen een jaar of 16. 
 
Wat dacht je toen je haar voor het eerst zag?
Dat was dus op de Tweemaster, dat weet ik niet zo 
goed meer, wel dat ik tijdens het Piratenfeest het 
gevoel had dat ik eraan toe was. Ik heb haar toen een 
sms’je gestuurd met de vraag waar in de tent ze was. Ik 
heb haar toen opgezocht en we zijn elkaar nooit meer 
uit het oog verloren. Onze eerste zoen was dus nog tij-
dens het Piratenfeest. Later veel sms’en en afspreken. 
Ik was smoorverliefd.

Kinderen:
We hebben twee kinderen. Een dochter van 7 met de 
naam Quinty. We vinden Quinty Trustfull een mooie 
vrouw. Hier hebben we haar naam dan ook van 
geleend. Verder hebben we een zoon van 4 jaar hij heet 
Xam. In tegenstelling tot Quinty heeft hij wel meerdere 
namen. Dat heeft te maken met een zegelring die in 
onze familie overgaat van opa naar oudste kleinzoon. 
De initialen die in de ring staan zijn B.R. dus kreeg Xam 
als extra namen Bauke Roderik.

Broers en zussen:
Valentijn (31) is mijn broer en Stephanie (26) is mijn zus.

Huisdieren:
We hebben 1 konijn met de naam Saartje. Het beestje 
is nu 1 jaar oud.

Opleiding en werk:
Na de lagere school heb ik de MAVO gevolgd op de 
‘Zeven Linden’ in Dedemsvaart. Daarna heb ik een 
opleiding tot timmerman gedaan bij ‘Samenwerkings-
verband de Grift’. Dat vond ik uiteindelijk niet echt wat. 
Ik ben toen bij loonbedrijf Dirk Dunnink in Rouveen 
aan de slag gegaan. Ik heb daar zo’n 6 jaar gewerkt. 
Omdat ik toe was aan iets anders, ben ik gaan werken 
bij Koning Technisch Bedrijf in Meppel. Daar ben ik een 
jaar werkzaam geweest. In juni 2011 ben ik samen met 
Valentijn bij Spie begonnen. Mijn functie is 
officieel klimmer. We werken aan hoogspannings-
masten met een vermogen van boven de 110.000 volt. 
Doordat ik onlangs aan mijn pols ben geopereerd 
(tunnelsyndroom) mag ik nu niet klimmen en ben ik het 
manusje van alles. Ik doe van alles op de grond en werk 
veel op de verschillende machines. Ik ben door mijn 
werk veel van huis en zit vaak in de kost. Nu werk ik in 
Zeeland.

Auto:
Onze eerste auto was een Volvo V40 Xenon Sport, de 
tweede een Volvo V70, deze had van allerlei manke-
menten. We konden deze laatste goed inruilen voor de 
V70 D5 waar we nu in rijden. Dit is weliswaar geen 
sportuitvoering zoals die andere twee, maar deze be-
valt ons uitstekend en is ook nog eens een automaat. 
Als het aan mij ligt zou de volgende auto wel eens een 
BMW kunnen worden, al zijn de meningen hierover 
verdeeld.

Voetballoopbaan:
Ik heb alle jeugdelftallen doorlopen, totdat ik in de  
A-junioren een kruisband scheurde. Dat was het einde 
van mijn voetbalcarrière. Toen ik in de B-junioren zat 
mocht ik al vaak met de A’s meedoen. Daar zorgde ik 
dan ook vaak zelf voor. Door na afloop van onze eigen 
wedstrijd mij zo in de kantine te installeren dat Dik 
Runherd, de trainer van de A’s, mij gelijk zag en gere-
geld vroeg of ik mee wilde doen. Ook mocht ik eens 
met het 1e mee. Dik was toen trainer van het 1e. We

  K&K        DEEL 120

VOOR EEN ANDERE KIJK OP USV-ERS

Na zo’n anderhalf jaar zijn K&K weer op pad geweest voor de 

gebruikelijke bijdrage aan de USVér. Nadat we in de vorige aflevering 

zelf aan een spervuur van vragen waren onderworpen, hadden we 

nu zelf weer de regie. Dit keer op bezoek bij de voorzitter van de 

Supportersvereniging Rudger-Jan Vogelzang. We weten nu ook weer 

waarvoor we dit altijd deden, ten eerste een nadere kennismaking 

met de hoofdpersoon, daarnaast gunnen we onszelf een gezellige 

avond. En dat werd het. Als het aan Rudger-Jan had gelegen waren we 

blijven zitten totdat het weer licht werd. Zover hebben we het niet 

laten komen. Bedankt voor de gastvrijheid en goede catering. Veel 

leesplezier gewenst.

“ONZE EERSTE ZOEN WAS DUS 

TIJDENS HET PIRATENFEEST. 

LATER VEEL SMS'EN EN 

AFSPREKEN. IK WAS 

SMOORVERLIEFD.”
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werden kansloos weggespeeld door Nijverdal en  
verloren met 6-1. Ik mocht mijn debuut maken en 
scoorde gelijk. Het schijnt dat ik gejuicht heb alsof we 
kampioen waren geworden. Na mijn actieve carrière 
ben ik leider geweest van het 4e, 3e en het 2e elftal. 
In het laatste jaar met het 2e stonden we ongeslagen 
bovenaan. Helaas gooide corona roet in het eten en 
hebben we zoals bekend de competitie niet af kunnen 
maken.

Kun je je nog een mooi moment herinneren?
Dat was een wedstrijd met het 3e. Bij uitwedstrijden 
hadden we de gewoonte om bier mee te nemen voor 
na de wedstrijd. Op een zondag was Eric van Faassen 
aan de beurt. Hij was toen net eigenaar van Klein Over. 
De avond ervoor had hij een bruiloft mogen verzorgen 
en blijkbaar iets te royaal ingeslagen. Hij kwam met 
kisten vol etenswaren aanzetten. Ik geloof dat we nog 
wel 2 uur in de kleedkamer bij de tegenstander hebben 
gezeten. Een ander mooi moment is dat we met het 3e 
kampioen werden in het seizoen 2012/2013.

Wat verwacht je van het eerste en het tweede in dit 
seizoen?
Ik vind dat het tweede (zondag) dit jaar en heel mooi 
team heeft met een mix van ervaren oud eerste elftal-
spelers en jonge jongens overgekomen uit de JO19. 
Van het eerste verwacht ik, even los van eventuele 
coronagevolgen, wel een plek in de top 3.

Hoogepunt:
Dat was dat ik te horen kreeg dat ons tweede kind een 
zoon zou worden. Hiermee wil ik niet zeggen dat ik niet 
blij ben met Quinty.

Dieptepunt:
Tot op heden heb ik eigenlijk geen noemenswaardige 
dieptepunten meegemaakt. 
 
Bewondering voor:
Dat is zonder meer voor Charissa. Heel veel in het 
huishouding en opvoeding komt op haar neer. Ik ben 
zoals eerder gezegd, door de week veel weg in verband 
met mijn werk. In het weekend ben ik geregeld op pad 
om kameraden te helpen klussen of om op zondag bij 
USV te zijn.

Mooiste tenue:
Het roze tenue van Barcelona. Over het algemeen vind 
ik roze wel een mooie kleur. Ook het lichtblauw met 
rood van Napoli vind ik mooi.

Lelijkste tenue:
Oranje-Zwart.

 
Favoriete andere sport:
Dat is wintersport, het is de enige sport die ik nog ac-
tief kan beoefenen. Verder heb ik een jaar of 14 gebiljart 
bij “GOOS”.

Favoriete club:
USV & Ajax. 
 
Beste eigenschap:
Ik sta bijna altijd voor iedereen klaar. Ik help graag 
anderen.

Slechtste  eigenschap:
Dat ik bijna nooit nee zeg. Verder wil ik nooit naar huis 
en altijd het licht uitdoen.

Waar kunnen we je voor wakker maken?
Je mag me wakker maken voor een broodje Kebab. Of 
een avondje doorhalen tijdens de wintersport in de 
Walleggalm in Oostenrijk. Dat is een groot feest.

Tijdschriften/ Kranten:
Ik lees Topgear en de Telegraaf online

Favoriete muziek:
Dat is heel breed, als het maar gezellig is. Van hardrock 
tot Nederlandstalig. Heavy Metall vind ik dan net niet 
meer zo leuk. Van muziek van Stef Bos of Herman van 
Veen kan ik genieten als ik alleen thuis ben. Het is echt 
muziek om naar de teksten te luisteren. Het maakt me 
soms ook emotioneel. Op de begrafenis van een jeugd-
vriend werd hier ook muziek van gedraaid.

Favoriete TV- progamma:
Ik hou van series als Flikken Maastricht en Undercover.
 
 
Favoriete internetsite:
Ik kijk veel op Marktplaats. Ik speur dan naar auto’s die 
we kunnen gebruiken voor de bangerraces. Door 
corona wordt er niet meer gereden en hebben we 
inmiddels een mooie voorraad auto’s.

 
Favoriete vakantieland:
Sinds een jaar of 5 kamperen we in Spanje. Om precies 
te zijn in Empuriabrava. We hebben een caravan, die 
laten we staan in Spanje. Daarnaast natuurlijk Oosten-
rijk voor de wintersport. 
 
Favoriete drank:
Captain Morgan met Cola.

 
Lievelingsgerecht:
Ik ben gek op BBQ-en. We hebben een Boretti BBQ. Om 
daar rundvlees ‘fajita’ op klaar te maken is heerlijk. Het 
is een soort draadjesvlees.
 
Hobby's:
Ik vind het super om op zaterdag met mijn kameraden 
bezig te zijn. Het maakt me niet uit wat: straten, schuur 
zetten of wat dan ook. Na afloop lekker een biertje 
drinken hoort er dan uiteraard ook bij. Ook het 
kaboutervoetbal bij USV vind ik geweldig. 
 
Mooiste vrouw behalve dan natuurlijk je eigen vrouw:
Quinty Trustfull. 
 
Wie nodig je niet uit op je verjaardag?
Iedereen is welkom, ik ben een open huis. 
 
Wens of droom:
Ik zou graag met ons gezin naar Noorwegen gaan om 
het Noorderlicht te zien. Ook zou ik een reis willen 
maken naar Nieuw-Zeeland of Australië om te kijken 
hoe ze daar leven. Een laatste wens is om de ouders zo 
lang mogelijk bij ons te houden.

Wie zou je graag eens willen ontmoeten?
Een middagje op pad met Geer en Goor lijkt me lachen 
gieren brullen. Ook Martien Meiland kan ik wel waar-
deren.

Wat is je grootste blunder?
Als leider heb ik eens een speler wakker moeten bellen 
omdat hij te laat was. De zondag erop versliep ik me-
zelf. Dat is dan niet zo handig natuurlijk.

Stel dat je voor 1 dag de baas in Nederland bent, wat 
zou je dan doen? 
Ik vind dat Nederland goed is aan geld uitgeven aan het 
buitenland, terwijl we het zelf ook goed kunnen ge- 
bruiken. Ik zou dit een dagje omdraaien en ervoor  
zorgen dat de armste mensen het hier in Nederland 
ook goed hebben. Hier is ook veel armoede.

Waar geef je het meeste geld aan uit? 
Er gaat veel geld naar de woning en aanleg van de tuin. 
 

Hoe zie je de toekomst van USV 
Ik hoop dat ondanks de corona dat de jeugd kan blijven 
spelen. De jeugd moet lekker spelen en niet achter de 
computer zitten. Dat is de toekomst van USV. Daar-
naast hoop ik dat we zoveel mogelijk seniorenteams 
blijven behouden. 

Hoe ben je zo bij de Supportersvereniging gekomen? 
Ik had al wel eens laten merken dat het me leuk leek 
om iets voor de Supportersvereniging te doen. Er was 
alleen geen plek in het bestuur. In oktober 2019 vroeg 
Hans Wink of ik nog belangstelling had. Jan Luttel 
stopt als voorzitter. Tja en dan ben je ineens voorzitter. 
Daar zag ik eerst wel tegenop. Je moet tenslotte de 
speeches doen tijdens officiële gebeurtenissen. Mijn 
vuurdoop was dan ook gelijk op het 90-jarig jubileum-
feest van USV. Ik was erg zenuwachtig. Gelukkig wordt 
de voorzitter erg ontzorgd en wordt de tekst door Hans 
geschreven. 

Hebben jullie als Supportersvereniging nog grootse 
plannen voor de toekomst?
In 2024 bestaan we 50 jaar. Dat moet natuurlijk wel 
gevierd worden. En als je ons een beetje kent moet dit 
het 40-jarig jubileum overtreffen. Dat was toen met 
de parachutesprongen. Mochten jullie of wie dan ook 
ideeën hebben, laat het maar horen.

Wat wil je verder nog kwijt?
Dat jullie van mij nog niet weg mogen. Het is nu 03.00 
uur. Nou vooruit nog eentje dan…Zo vaak gaan K&K ook 
niet meer op pad, (helaas) •

“IK MOCHT MIJN DEBUUT 

MAKEN EN SCOORDE GELIJK. 

HET SCHIJNT DAT IK GEJUICHT 

HEB ALSOF WE KAMPIOEN 

WAREN GEWORDEN.”

“HIJ KWAM MET KISTEN VOL 

ETENSWAREN AANZETTEN. IK 

GELOOF DAT WE NOG WEL 2 

UUR IN DE KLEEDKAMER BIJ 

DE TEGENSTANDER HEBBEN 

GEZETEN.”

 

(K)remer & (K)ok leggen een nieuwe vraag op tafel
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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

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

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

Rondweg 88, Wezep

SFEERIMPRESSIE 
REÜNIE USV 90 JAAR
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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

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

BEDANKT RON & KAY!

In maart werd hun laatste seizoen in USV 1 abrupt stopgezet. Daardoor 
konden Kay Huzen en Ron Meijerink pas eind september in het zonnetje 
worden gezet. In de tot clubgebouw omgetoverde boardinghal kregen 
beide routiniers alsnog een passend afscheid als speler van het eerste 
elftal.  

 
Kay Huzen 
De intussen 35-jarige verdediger debuteerde in mei 
2003 als 17-jarige A-junior in USV 1. Hij ontwikkelde zich 
in de loop der jaren tot belangrijke steunpilaar en aan-
voerder van USV. Hij scoorde 18 doelpunten en vergaar-
de eeuwige roem door in juni 2009 de titel beste vrije 
trappennemer van district Oost in de wacht te slepen. 
Kay Huzen speelde in totaal 355 officiële wedstrijden 
voor het eerste elftal van USV.  

 
Ron Meijerink 
De nu 33-jarige aanvaller debuteerde onder trainer Dik 
Runherd op 7 maart 2004 als 16-jarige B-junior in USV 1. 
Hij viel in tijdens de uitwedstrijd tegen Rijssen Vooruit. 
Een week later maakte hij tegen Balkbrug zijn 1e doel-
punt. Er zouden er nog vele volgen. De rappe spits, die 
tijdens zijn studietijd ook nog speelde voor Velocitas in 
Groningen, scoorde liefst 170 treffers in 319 competitie- 
en bekerwedstrijden voor USV 1 •

AFSCHEID VAN JARENLANGE GEZICHTSBEPALERS

 

Ron Meijerink (links) en Kay Huzen samen goed voor 674 wedstrijden in USV 1.

Naam:    Wedstrijden:  Goals: 

1. Fred Bouwknegt  492   44 

2. Rick Timmerman  359   141 

3. Kay Huzen   355   18 

4. Ben Schuurman  341   97 

5. Cor Kremer   323   69 

6. Ron Meijerink   319   170  

  

ALL TIME LIJST USV 1
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Even een ‘keekie’ uitdelen 
De Supportersvereniging dacht aan jong en oud. Bij de 
oudere supporters werd half mei een smakelijke cake 
persoonlijk thuisbezorgd.  
 
Het is een hele puzzel 
In juni mochten de jeugdleden een speciale USV puzzel 
in ontvangst nemen. Ook een initiatief van de Suppor-
tersvereniging.  
 
Niet de handdoek in de ring 
Richting zomer ging het de goede kant op. We kregen 
wat meer vrijheid. De terrassen mochten weer open. 
We konden weer naar de club. Daarom organiseerde 
USV meteen op 1 juli een alternatieve medewerkers-
avond. Een soort van weerzien na maanden. Met een 
toespraak van de voorzitter, een hapje, een drankje. En 
iedereen ging naar huis met een prachtige handdoek 
voorzien van naam. 

 
Adembenemend 
Terwijl er nog steeds volop werd gediscussieerd over 
het nut ervan, dook richting najaar het mondkapje  
steeds vaker op in het straatbeeld en zeker in winkels. 
En dat in diverse uitvoeringen en kleuren. Zo kwam er 
ook een speciale USV versie van het mondkapje. Het 
aardigheidje voor de leden werd eind oktober uitge-
deeld. Hoe dan ook een collectors item. 
 
 
Lief en leed 
Onveranderd en misschien wel meer dan ooit was er 
aandacht voor zowel dagelijks geluk als tegenslag. Een 
kaartje, een bloemetje, een bon, een hartversterker. Het 
hoort bij USV. De lief en leed app piept met grote regel-
maat, maar weet niet alles. Dus meld het als iemand 
wat bijzonders te vieren heeft. Of juist een opkikker kan 
gebruiken •

HART ONDER DE RIEM, MOED HOUDEN

Ondanks een zomerse opleving met de nodige aanpassingen, 
deelde corona het afgelopen jaar een geweldige tik uit aan het 
verenigingsleven. Ook bij USV.  Een wedstrijdje spelen of kijken. Een 
kopje koffie met het laatste nieuws en de roddels. Een gezellige 
derde helft. Het kaartavondje of die altijd spannende bingo. Voor 
velen was het een groot gemis. Het bestuur van USV en dat van 
de Supportersvereniging staken meerdere keren de gedwongen 
thuiszitters een hart onder de riem met een blijk van aandacht.  
Stuk voor stuk zeer gewaardeerd.
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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

www.praktijkbalansenkracht.nl - 06 51 98 82 06

 T. 0522 - 24 17 44
M. 06 - 25 02 53 28

www.kdmontage.nl    
info@kdmontage.nl

Levering en montage van
kunststof & aluminium kozijnen, 
ramen, deuren en schuifpuien

more than just a patio heater

outtrade.eu

 
 

       
      Bel of mail Gea Luttels:

06 - 1533 9644  |  info@lineatus.nl
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GRAND CAFÉ DE VIERSPRONG  
BOUWT AAN DE TOEKOMST
EIGENTIJDS MET RESPECT VOOR DE HISTORIE

In Nieuwleusen en omgeving is De Viersprong een wereldberoemd 
restaurant. Bekend om zijn gezellige sfeer en kwaliteit. Ook een 
restaurant waar vorig jaar een wisseling van de wacht plaatsvond. 
Koop en Marjo Reurink-Schoemaker gingen met pensioen en droegen 
het stokje over aan Iris Buursema en Harrold Bril.  

N
atuurlijk reden genoeg om de nieuwe eige-
naren en tevens sponsoren van USV eens in 
de schijnwerpers te zetten. Een leuke uitda-
ging waar ik toch enigszins tegenop zag. In 

gedachten plaatste ik mijzelf in de schoenen van deze 
jonge pioniers. Op zich moedig om op jonge leeftijd 
je ondernemersgeest in de praktijk te brengen. Maar 
als dan net na de start een corona-scenario opdoemt, 
waarbij je als horecaondernemers wordt verplicht de 
deuren te sluiten…Ga er maar aan staan. 
 
Na vliegende start even pas op de plaats 
Ik was er dan ook op voorbereid dat het gesprek 
anders qua sfeer zou gaan verlopen dan ik over het 
algemeen gewend ben. Achteraf bleken mijn zorgen 
ongegrond. Natuurlijk hadden Iris en Harrold het zich 
anders voorgesteld. Zeker na de succesvolle start die 
ze met Grand Café De Viersprong maakten, wilden ze 
‘gas’ geven. Maar eerst in het voorjaar en nu ook weer 

in het najaar moesten de deuren op slot. Ondanks alle 
mogelijke moeite die ze genomen hadden om mensen 
op veilige afstand van elkaar te laten genieten van 
de geserveerde lekkernijen. Het vertrouwen is niet 
geknakt. Hun eerste zorg was het personeel. Iris en 
Harrold voelen zich opgelucht dat ‘hun’ mensen tijdelijk 
bij andere werkgevers onderdak hebben gevonden. 
“Zo blij mee!” Het gezicht van Iris straalt wanneer ze 
die woorden uitspreekt. “Ja, binnen een vrij korte tijd 
hadden we een (h)echt team om ons heen. Jonge 
mensen die van aanpakken weten en oplossingsgericht 
werken.” De kinderziektes die er altijd zijn wanneer je 
met iets nieuws begint losten zich snel op. “Zo fijn dan 
dat deze kanjers niet thuiszitten maar elders werkerva-
ring opdoen. Ondanks dat de horeca stil ligt blijven ze 
bezig en dat is voor iedereen goed”, vult Harrold aan. 
“Als het mogelijk is ondernemen ze nog steeds dingen 
met elkaar. Samen hardlopen bijvoorbeeld. Zo blijf je in 
contact!” 

SPONSOR IN DE SPOTLIGHTS  
Buitenlandse ervaringen 
Het ijs is gebroken. Gelukkig zijn Iris en Harrold echte 
ondernemers die denken in mogelijkheden en oplos-
singen. Wat dat betreft lijkt het horeca DNA bij hun 
in het bloed te zitten. Iris schudt lachend van ‘nee’. 
In 2018 is bij haar pas het idee ontstaan. Tot die tijd 
wist ze nog niet welke kant ze precies op wilde met 
haar leven. Als ik naar haar opleidingen vraag komt 
de keus toch niet echt uit de lucht vallen. Iris heeft 
Facilitair Management richting Hospitality gestudeerd 
in Groningen. De plek waar Iris stage liep zal velen 
van ons jaloers maken. Een jaar bij twee resorts op 
Mauritius lijkt mij goed vol te houden. Iris ontkent 
dat ook niet. Natuurlijk moest er gewerkt worden. Ze 
werd met diverse werkzaamheden geconfronteerd die 
met het besturen en ondersteunen van de primaire 
taken van de resorts te maken hebben. Het aansturen 
van de schoonmaakdienst en baliemedewerkers zijn 
voorbeelden uit haar takenpakket tijdens de stage. Er 
werd echter niet alleen gewerkt. In haar vrije tijd heeft 
Iris het eiland afgestruind. Ondanks dat het eiland niet 
veel groter is dan de provincie Utrecht, heeft Iris nog 
lang niet alles gezien en ervaren. "De flora en fauna zijn 
indrukwekkend mooi. Daarnaast is de bevolking heel 
divers en gastvrij. Door de diverse invloeden van allerlei 
religies zijn er veel tempels te bewonderen." Iris heeft 
genoten van diverse uitnodigingen van mensen op het 
eiland om aanwezig te zijn bij familiefeesten. Soms 

religieus getint. Het maakte niet uit dat Iris een andere 
achtergrond had. Na de stage is Iris doorgereisd naar 
China. Die cultuur heeft altijd indruk op haar gemaakt 
en nu wilde ze het weleens aan den lijve meemaken. 
Ook dit was een ervaring om nooit te vergeten. Na haar 
thuiskomst in Nederland heeft Iris eerst haar studie 
succesvol afgerond. Waarna ze met haar vriend nog 
naar Zuid-Amerika is geweest. Na terugkomst van die 
trip in 2018 kwam al snel de kans om De Viersprong 
over te nemen op haar pad. Geen tijd meer voor reizen. 
Nadat het idee was ingedaald braken er nieuwe fases 
aan. Een zakenpartner zoeken, samen plannen maken 
en die plannen verwezenlijken. Een hele uitdaging waar 
veel energie en tijd in ging zitten. 
 
Al jaren werkzaam in de horeca 
Harrold veranderde na de middelbare school ook van 
taalgebied. Hij zocht het echter niet zover weg als Iris. 
Hij bleef zelfs binnen de landsgrenzen. Harrold verhuis- 

 
de naar Leeuwarden om aan de Stenden Hogeschool 
de opleiding Leisure & Events Management te volgen. 
In gewoon Nederlands ook wel Vrijetijdsmanagement 
genoemd. Harrold heeft de opleiding nog niet afgerond. 
Nadat hij het theoretisch gedeelte had afgesloten is 
hij weer in Nieuwleusen gaan wonen. De binding met 
Nieuwleusen werd mede in stand gehouden door werk-

zaamheden in de horeca. Harrold is al vanaf zijn veer-
tiende actief in deze branche. Reden om elk weekend 
sowieso van Leeuwarden naar Nieuwleusen te reizen. 
Die keuze van Harrold was niet vanzelfsprekend. Aan 
de ene kant zat het werken in de horeca in het bloed, 
maar ook Leeuwarden was een mooie en gezellige 
plaats om te wonen en uit te gaan. Op mijn vraag of hij 
de opleiding nog gaat afronden knikt hij overtuigend ‘ja’. 
“Dat is wel de bedoeling. Dat staat toch goed op je cv?” 
De Viersprong en de pandemie zorgen voor vertraging. 
Studeren moet nu in verband met de politieke beslui-
ten vanuit huis gedaan worden. En ook daardoor is de 
Hogeschool moeilijk bereikbaar. 
 
De Deel ideale locatie om nieuwbouw te overbruggen 
Met zijn jarenlange ervaring in de horeca is het niet 
vreemd dat Harrold zich richt op de bediening ter-
wijl Iris zich richt op de organisatie. “Meer achter de 
schermen. Daar valt ook genoeg te doen.” Om de 
gasten het naar de zin te maken, is de aanwezigheid 
van een goede chef-kok essentieel. Die is gevonden in 
de persoon van Arjen Vonder. “Arjen is een klasse kok 
met veel ervaring. Hij kookte onder meer bij het Roode 
Hert in Dalfsen.” Vanaf het begin liep het restaurant als 
een tierelier. Ook nadat de eerste verplichte sluiting 
was opgeheven, en er weer onder strikte voorwaarden 
gasten ontvangen mochten worden, liep de zaak goed. 
Wel was het schuiven met tafels om aan de voorwaar-
den te voldoen. Het café werd gesloten en zo werd er 
een ambiance gecreëerd waarin op een veilige manier, 
gezellig gegeten en gedronken kon worden. Het pand 
op de markante kruising in het dorp stond echter ook 
nog een grondige verbouwing te wachten. Hiervoor 
diende het restaurant tijdelijk op een andere locatie 
ondergebracht te worden. Best een hele klus om een 
geschikte locatie op een juiste plek te vinden. Daar zijn 
Iris en Harrold goed in geslaagd. De Deel, ook een be-

“BINNEN EEN VRIJ KORTE TIJD 

HADDEN WE EEN (H)ECHT TEAM 

OM ONS HEEN. JONGE MENSEN 

DIE VAN AANPAKKEN WETEN EN 

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN.”

“OOK NADAT DE EERSTE 

VERPLICHTE SLUITING WAS 

OPGEHEVEN, EN ER WEER 

ONDER STRIKTE VOORWAARDEN 

GASTEN ONTVANGEN MOCHTEN 

WORDEN, LIEP DE ZAAK GOED.”
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kend horecabedrijf in Nieuwleusen, en De Viersprong 
vonden elkaar. De Deel gaat tijdelijk De Viersprong 
heten. Deze constructie waarborgt de opzet van beide 
partijen. Het complete aanbod van Grand Café De Vier-
sprong en dat van Partycentrum De Deel zijn tijdelijk 
samen ondergebracht aan het adres Den Hulst 180. 
De tweede verplichte sluiting gooit behoorlijk roet in 
het eten. Dat klinkt misschien grappig wanneer je het 
over een restaurant hebt, maar dat is het beslist niet. 
Plannen om bijvoorbeeld grootschalige evenementen 
te organiseren kunnen (tijdelijk?) de koelkast in.   
 
Blijven verrassen 
Eind oktober is in de Kerkenhoek gestart met de 
realisatie van het appartementencomplex en een 
vernieuwd onderkomen voor het horecagedeelte. In de 
eerste weken werd er voornamelijk gesloopt. Vanwege 
problemen met de constructie van het pand waren ze 
genoodzaakt tot herbouw van het geheel. Wat gaat er 
veranderen? “De naam De Viersprong en de slogan 
Puur & zonder Fratsen blijft bestaan. Het café verdwijnt 
en verder is het de bedoeling dat de ruimtes groter 
worden en moderner. Het zalencentrum wordt ook 
vernieuwd en blijft gelegenheid bieden voor bijeenkom-
sten, feesten en partijen. De menukaart is niet sta-
tisch. Er zullen regelmatig wijzigingen op aangebracht 
worden. Dat is ook leuk om te ervaren”, zeggen Iris en 
Harrold. Hun ervaring is dat de gasten best een brede 
smaak hebben. “Je hoort nog weleens dat de Nieuw-
leusenaar behoudend is en er een ‘gemiddelde smaak’ 
op nahoudt. Dat herkennen wij niet. We zetten regel-
matig nieuwe gerechten op ons menu die gretig aftrek 
vinden. Dat stimuleert ons op onze beurt de menukaart 
regelmatig aan te passen. Dat is leuk voor ons, voor 
onze keuken maar vooral voor onze vaste gasten. Veel 
mensen vinden het toch prettig om verrast te worden. 
Anders dan bij voorbaat al te weten wat ze gaan eten.”  
 

Meegaan met de tijd met respect voor de historie 
"Door het verdwijnen van het café en een andere in- 
deling ontstaat er meer ruimte, waardoor het restau-
rant aan meer gasten plaats kan bieden. Met een open 
keuken, zichtbaar dus vanuit het eetgedeelte." Iris en 
Harrold praten enthousiast over de nieuwbouw zonder 
de historie uit het oog te verliezen. “Sinds 1887 heeft De 
Viersprong al een horecafunctie. Het pand is tot 1920  
enkele malen overgegaan in andere handen. In 1920  

 
nam de familie Schoemaker het pand over. Marjo was 
de laatste telg uit de familie Schoemaker die het bedrijf 
runde. Samen met haar man Koop Reurink zwaaide ze 
van 1982 tot 2019 de scepter in dit pand. De veran- 
deringen die nu plaatsvinden zien Iris en Harrold als 
een logisch gevolg en passend in het beeld van mee-
gaan met de tijd. "Juist daarom heeft De Viersprong het 
al zolang volgehouden." Bovendien vinden beiden het 
belangrijk om iets van zichzelf neer te zetten. Met alle 
waardering voor hun voorgangers, maar het kopiëren 
van een succesformule van anderen werkt op den duur 
averechts. Mensen hebben dan meer de neiging om 
te vergelijken terwijl iets nieuws meer onbevangen 
tegemoet wordt getreden. “En wat is er leuker dan iets 
vanuit jezelf neer te zetten?” Iris en Harrold zijn twee 
generaties jonger dan hun voorgangers. Dat zorgt auto-
matisch voor verandering. Daarvan zijn Iris en Harrold 
zich bewust. Soms merken ze dat de ouderen wat 
moeten wennen aan de leeftijd van de uitbaters. "Dat is 
juist zo boeiend om te ervaren. Acceptatie is belangrijk. 
Iedere generatie is uniek." 
 
Geen concessies aan kwaliteit 
Iris en Harrold houden er in hun achterhoofd serieus 
rekening mee dat de sluitingsmaatregelen half decem-
ber nog niet van de baan zijn en verlengd worden. Een 
gedachte waar geen horecamens gelukkig van wordt 
en liever niet aan denkt. December is immers voor veel 
horecagelegenheden een topmaand. Ook nu laten 
Iris en Harrold blijken echte ondernemers te zijn. “Wij 
willen geen concessies doen aan onze kwaliteit. Ook 
speelt het kostenplaatje een rol. Redenen waarom we 
afzien van maaltijden bezorgen aan huis. De kwaliteit 
is toch anders dan wanneer je het op een bord geser-
veerd krijgt. We hebben erover nagedacht hoe we dat 
met de kerst kunnen gaan doen, als onze deuren geslo-
ten blijven.” Enthousiast vertellen Iris en Harrold hun 
plannen. “We willen de mensen tegemoetkomen om 
een lekkere kerstmaaltijd bezorgd te krijgen. Waarbij de 
insteek is dat de mensen thuis ons voorbereidend werk 
afronden. We willen drie menu’s samenstellen waarbij 
per gang keuzes gemaakt kunnen worden. Wij berei-
den de gerechten helemaal voor waarna achter het 
eigen fornuis alleen nog de afronding moet gebeuren. 
Natuurlijk kunnen we ook de wijn en speciale biertjes 
verzorgen. Met behulp van filmpjes op internet onder-
steunen we het thuisfront voor de finishing touch aan 
het menu, hoe de borden opgemaakt kunnen worden 
en geven we meer tips." 
 
Veel succes nu en straks op de vernieuwde locatie! 
De tijd is omgevlogen. Het is eind november en Iris en 
Harrold moeten alweer naar een volgende afspraak. 
Ondanks de sluiting valt er veel te doen en te regelen. 
Houd grandcafedeviersprong.nl in de gaten. Zo gauw 
de poorten weer open mogen zal dat op deze site zicht-
baar zijn. Ook worden hier alle acties en activiteiten 
vermeld •  
Door Werner van der Veen

“DE MENUKAART IS NIET 

STATISCH. ER ZULLEN 

REGELMATIG WIJZIGINGEN OP 

AANGEBRACHT WORDEN. DAT IS 

OOK LEUK OM TE ERVAREN.”
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OPVALLENDE ONTWIKKELING 
BIJ DE SENIOREN

‘USV roeit tegen de stroom in’ stond er in de voetbalbijlage 
2020/2021 van de Meppeler Courant. De animo voor het traditionele 
seniorenvoetbal lijkt over de hele linie af te nemen. Of anders is er een 
tendens merkbaar om te kiezen voor de zaterdag. USV meldde juist een 
extra team aan voor de competitie op zondag.

H
et extra team is een optelsom van een aantal 
gunstige ontwikkelingen. Jeugdspelers die 
overkwamen naar de senioren, een paar aan-
meldingen van buitenaf en wat routiniers van 

USV 1 die een stapje lager wilden. En niet te vergeten 
een aantal herintreders. 
 
Trainer Freddy de Boer 
Deze ontwikkeling betekent ook dat USV 2 (zondag) 
weer een meer prestatiegericht stempel heeft gekre-
gen. Trainer Freddy de Boer werd afgelopen zomer 
aangetrokken om deze ambities kracht bij te zetten. De 
Dedemsvaarter had vorig seizoen de hoofdmacht van 
VVAK onder zijn hoede.  

Alle zondagteams in Noord 
Bij het afbreken van de competitie bezette USV 2 de 
derde plaats op de ranglijst. Een klasse lager vinden we 
het gerestylede USV 3 na een verrassende start terug 
in de middenmoot terwijl USV 4 in de 3 tot nu toe  
gespeelde wedstrijden nog geen grote potten kon 
breken. Naast deze 4 elftallen op zondag (alle district 
Noord) komt 1 seniorenelftal uit in de zaterdagcompe-
titie Oost • 
 
 
 
 
Foto: Leo de Harder, Meppel (thuis in fotografie).

 

USV 2 (zondag): een mooie melange van routine en jeugd. Trainer Freddy de Boer ontbreekt op deze foto.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Anita Rorije
info@grimepaleis.nl
www.grimepaleis.nl

Den Hulst 6
7711 GN, Nieuwleusen
06 - 45 90 05 32

Nagelsalon - Kinderschmink - Bodypaint 
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USV EN SPONSORING
ELKAAR VOORUIT HELPEN 
Mede dankzij de steun van sponsoren blijft het mogelijk om iedereen 
uit onze samenleving betaalbaar te laten sporten. Bij USV is het 
grootste deel van de sponsoren al sinds jaar en dag aan de club 
verbonden. 

M
eer dan ooit moedigen wij iedereen dan 
ook aan om onze sponsoren te bezoeken. 
Om ze in te schakelen voor bepaalde 
diensten. Of om er producten te kopen. Zo 

helpen we elkaar. 
 
Koop lokaal 
Heel veel ondernemers hebben een buitengewoon 
lastig jaar achter de rug. Met telkens weer nieuwe  
onzekerheden. Tijdens de ‘eerste besmettingsgolf’ stak 
USV op opvallende wijze alle sponsoren een hart onder 
riem. Begin mei kwamen alle 270 logo’s beeldvullend 
voorbij op een LED scherm van 3x2x5 meter. Hiervoor 
mocht USV gebruikmaken van het terrein van Esso 
(Oosterveen’s Oliehandel) aan de Burg. Backxlaan. 
 
Opvallend 
De betrokkenheid van sponsoren bij onze club bleef 
ondanks alle ellende van de lockdowns groot. USV 

mocht zelfs een flink aantal nieuwe sponsoren begroe-
ten. Dat valt direct op bij een bezoek aan sportpark 
Hulsterlanden. Daar is nu ook de tweede ring boven 
de stattribune volgeboekt. En ook nog een primeur: 
reclameborden op veld 2 tussen beide dug-outs. Verder 
is een begin gemaakt met het vernieuwen van de recla-
mestroken op de boarding van het Henk Wink Court •

“USV MOCHT ZELFS EEN FLINK 

AANTAL NIEUWE SPONSOREN 

BEGROETEN. DAT VALT DIRECT 

OP BIJ EEN BEZOEK AAN 

SPORTPARK HULSTERLANDEN.”

“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 

Niek Hamers  niekhamers@hotmail.com 

Mark Schaeffer  mail@markschaeffer.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.

06-20034922 

06-40736140 

06-53320454 

06-22247422 

06-25006292 

06-10951069 

06-13475756 

06-27379313 

06-54323458
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Hypotheken, Verzekeringen en Bankzaken

SKIËN OF
 SNOWBOARDEN IN ZWOLLE? 

SNOWSPORTSZWOLLE.NL
CEINTUURBAAN 34, ZWOLLE

USV kwam uitstekend uit de bus tijdens Rabo ClubSupport 2020. 
Met deze landelijke sponsoractie ondersteunt de Rabobank clubs en 
verenigingen met het realiseren van hun doelen.

H
iervoor hadden zich alleen al vanuit de ge-
meente Dalfsen 135 deelnemers gemeld via 
Rabobank Vaart & Vechtstreek.
 

 
Voetbal scoort  
Met een bedrag van € 1.539, 52 deed USV goede zaken. 
Slechts 6 clubs/verenigingen uit de gemeente Dalfsen 
kregen meer stemmen. In de kern Nieuwleusen gingen 
de meeste stemmen naar de voetballers van buurman 
sv, gevolgd door de plaatselijke Oranjevereniging met 
USV op plaats 3. 
 
 
 

Ruime plus  
Vergeleken met de vorige editie van Rabo ClubSupport 
kwam USV op een plus van circa 50%. De extra in- 
spanningen om deze actie onder de aandacht te  
brengen, lijken dan ook niet voor niets te zijn geweest.   
 
Alvast voor volgend jaar 
Alleen klanten van de Rabobank die tevens lid zijn 
van deze organisatie hebben stemrecht voor Rabo 
ClubSupport. Wel een rekening bij Rabobank, maar 
nog geen lid? Aanmelden via rabobank.nl gaat snel en 
gemakkelijk •

ALLE FANS BEDANKT VOOR HET STEMMEN OP USV!
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We mogen weer! 
Zaterdag 2 mei: Na bijna 2 maanden van stilte mocht 
de jeugd weer voorzichtig het trainingsveld op. Daar 
werd onder meer door de meiden van USV gretig ge-
bruik van gemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onderhoudsdag 
Zaterdag 8 augustus. Wat was het heet! Daarom waren 
de eersten er al om 05.00 uur. Ondanks de tropische 
omstandigheden kwamen bijna 50 vrijwilligers af op de  
traditionele grote onderhoudsdag op sportpark  
Hulsterlanden. Om half 2 was de meeste fut er wel 
uit en werd met een gezamenlijke lunch een einde 
gemaakt aan het boenen, soppen en klussen. 

KORTE CORNER

Het jaar 2020 stond noodgedwongen in het teken van ongewone 
en langdurige stiltes op sportpark Hulsterlanden. Met hier en daar 
een opleving. Even terugkijken aan de hand van wat opvallende 
nieuwsberichten.      

 

Snikhete onderhoudsdag 

 
Boardinghal wordt clubgebouw  
Zondag 9 augustus: De eerste trainingen en wedstrij-
den stonden weer op het programma. USV nam alle 
noodzakelijke corona-maatregelen en besloot het 
clubgebouw op slot te houden. De boardinghal biedt 
meer ruimte en nam de horecafunctie over. Met als 
blikvanger de fraaie bierwagen van Het Witte Peerd. 
Een prachtig gebaar van deze sponsor! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
7 tegen 7 
Vrijdag 18 september: Op sportpark Hulsterlanden 
ging de regionale 7 tegen 7 competitie van start met 14 
teams van clubs uit de buurt. Ondanks het thuisvoor-
deel konden de teams van USV tijdens deze openings-
avond nog weinig potten breken. Op het ‘horecaplein’ 
in de boardinghal konden alle teams na afloop coro-
na-proof aanschuiven voor de 3e helft.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retro 
Zondag 27 september: Voorafgaand aan de wedstrijd 
tegen HODO werd het USV retro shirt door de familie 
Voorhorst uitgereikt aan het eerste elftal. USV 1 zal de 
rest van dit seizoen de warming up doen in dit eind 
jaren ’80/ begin ’90 shirt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vroege winterstop 
Dinsdag 3 november: Door de tijdelijke verzwaring van 
de gedeeltelijke lockdown is het nu definitief winter-
stop voor het amateurvoetbal. De KNVB publiceert 
meteen plan B om vanaf half januari de competitie als-
nog volledig af te werken. Dan moet er tot en met juni 
worden doorgespeeld en is er geen ruimte voor beker 
en nacompetitie. Intussen wordt er ook nagedacht over 
alternatieven voor het geval plan B niet haalbaar blijkt. 
Voor de jeugd wordt gekeken naar mogelijkheden om 2 
kleine, halve competities te organiseren.     
 
Drive in 
Zaterdag 7 november. De competitie ligt stil, maar de 
jeugd mag gewoon trainen. Ouders daarentegen staan 
door de corona-maatregelen buitenspel. Zij moeten 
achter de hekken blijven. De JO9 bedacht hiervoor een 
oplossing. Doelen en ballen gingen mee naar de grote 
parkeerplaats bij sportpark Hulsterlanden. Zo konden 
de ouders door de voorruit van hun auto het partijtje 
straatvoetbal vanaf de eerste rij volgen. Zelfs aan de 
koffie was gedacht. Die werd geserveerd door het por-
tierraam. Het originele idee werd opgepikt door vrijwel 
alle regionale media.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yves Heskamp 
Dinsdag 17 november: Trainer Yves Heskamp liet weten 
dat hij aan het einde van dit seizoen stopt bij USV. De 
Meppeler is dan 3 jaar werkzaam geweest op sportpark 
Hulsterlanden. Telkens in de 3e klasse. In zijn eerste 
seizoen eindigde USV na een sterke eindsprint als 6e. 
Vorig seizoen ging USV matig van start maar stond bij 
het onderbreken van de competitie op een knappe 
3e plek. Dit seizoen zijn er nog maar 3 wedstrijden 
gespeeld. Grote vraag is of en hoe het allemaal verder 
gaat in 2021. Yves Heskamp zet zijn trainerscarrière het 
liefst voort bij een zaterdagclub •

“DE BOARDINGHAL BIEDT MEER RUIMTE EN NAM DE 

HORECAFUNCTIE OVER. MET ALS BLIKVANGER DE FRAAIE 

BIERWAGEN VAN HET WITTE PEERD.”
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    SCHILDERSBEDRIJF      
                             
           Kalkovenweg 6        *  SCHILDERWERKEN 
    7711 GW  NIEUWLEUSEN *  BEGLAZINGEN 
                   Tel: 0529-481108 *  BEHANGWERKEN 
      e-mail: info@schildersbedrijf-mijnheer.nl *  SPUITWERKEN 
 
 
 
 
  

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

 
																														Burg.	Backxlaan	35,	7711	AA	Nieuwleusen	
	
	
	
	
	
 

0529 - 793007www.vechtdalbouw.nl

 
26 januari 2020: USV- Steenwijk 4-0 (3-0)  
16. Ron Meijerink 1-0, 34. Ron Meijerink 2-0, 39. Leon 
Kooiker 3-0, 52. Ron Meijerink 4-0.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijz: USV goed uit de startblokken na de winterstop.  
 
 
8 maart 2020: USV- sv Pesse 1-1 (0-0)  
74. Marco Hartman 0-1, 89. Leon Kooiker 1-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijz: USV overklast voor rust de nog ongeslagen koplo-
per, maar vergeet te scoren. En bleef nog bijna met lege 
handen achter. Eindelijk weer eens een wedstrijd na 
afgelastingen door veel regen en winterstormen Chiara 
en Dennis. Verder zat er ook nog een vrije carnavals-
zondag tussen.  

 
30 augustus 2020: USV- Vilsteren 5-0 (2-0)  
11. Leon Kooiker 1-0, 15. Roy Kuiers 2-0, 71. Niek Ekke-
lenkamp 3-0, 76. Frank Kuiper 4-0, 80. Leon Kooiker 5-0.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijz: Eerste wedstrijd in de bekerpoule. Een week later 
verloor USV in en tegen Raalte en leek een plaats in de 
volgende ronde ver weg. Hetzelfde Vilsteren stak tegen 
Raalte de helpende hand toe waardoor USV door winst 
bij Balkbrug alsnog poulewinnaar werd. 
 
27 september 2020: USV- HODO 4-3 (1-0)  
44. Max Schaeffer 1-0, 59. Leon Kooiker 2-0, 66. Leon 
Kooiker 3-0, 73. Jorn Smit 3-1, 80. Roy Kuiers 4-1, 87. 
Nicky Seinen 4-2, 90. Stefan Kikkert 4-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijz: Het publiek was de grote winnaar op deze aange-
name herfstmiddag. Beide ploegen waren aan elkaar 
gewaagd. Tien minuten voor tijd leek de wedstrijd 
beslist, maar de gasten toonden veerkracht. Daardoor 
bleef het spannend tot het eind •

THUIS HET HELE JAAR ONGESLAGEN...

USV-fans met een seizoenkaart voor de thuiswedstrijden van het 
eerste elftal, kwamen er dit kalenderjaar 2020 bekaaid af. Op 
sportpark Hulsterlanden kwam de teller niet verder dan 4 officiële 
wedstrijden, waarvan 1 voor de beker. Nog even terugkijken.  
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Boek nu!

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

Wij staan achter 50.000 plezierige vakanties!

www.henrivanderveen.nl

Henri van der Veen
Arendnevenweg 2a
7711 CV Nieuwleusen
Tel: 0529 - 481474

Wij bieden u
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Wij bieden u

Wij zijn trotse 
supporter 
van USV!

De Groot
Burg. Backxlaan 307

Nieuwleusen
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Hoe heeft het DB een en ander ervaren? 
“Natuurlijk zagen we, na de uitermate geslaagde reünie 
en jubileumreceptie, door de in maart te nemen  
coronamaatregelen, het jubileumjaar al gauw in duigen 
vallen. En werd het met de tijd duidelijker dat het wat 
betreft festiviteiten uiteindelijk een verloren jaar zou 
gaan worden.  
 
Niet wat je wilt 
Er moest ineens op een heel andere wijze bestuurd 
gaan worden, puur bedrijfsmatig. Dat was eigenlijk niet 
wat je als bestuurder van een sportvereniging wilt. Daar 
horen ook de sociale contacten en de reuring in het  
clubgebouw en op het sportcomplex bij. Dat maakt het 
besturen van een club als USV juist zo leuk.” 
 
Grote verantwoordelijkheid naar leden en vrijwilligers 
Op basis van de afgegeven richtlijnen heeft het DB 
direct vanaf het begin gekozen voor een duidelijk en 
vooral ‘heel strak’ beleid. Binnen de grenzen van die  
 

 
richtlijnen was er misschien wel iets meer ruimte 
geweest. Daarover is binnen het hoofdbestuur dan ook 
uitvoerig gediscussieerd. Want door het wegvallen van 
activiteiten en sociale contacten, stond het bestaans-
recht van de vereniging op het spel. Ondanks deze 
terechte zorgen zijn die grenzen nooit opgezocht. 

DIT VERGEET JE NOOIT MEER!

Secretaris Daniëlle Vlierman, penningmeester Sander Eissen en 
voorzitter Michiel Smudde, hebben als Dagelijks Bestuur (DB) van USV 
een bewogen jaar achter de rug. Wat vanwege het 90-jarig bestaan van 
de vereniging een feestjaar had moeten worden, veranderde door de 
corona-uitbraak in een jaar met buitengewoon weinig festiviteiten en 
de nodige zorgen. 

 
Daarvoor is de verantwoordelijkheid naar leden en 
vrijwilligers gewoon te groot. Gelukkig kon de jeugd de 
grootste periode wel door blijven voetballen.” 
 
Het is de DB’ers opgevallen dat de betrokkenheid en 
draagkracht binnen de vereniging ook zonder voetbal 
buitengewoon groot is. Het is het voetbal dat verbindt 
maar daarbuiten blijft men elkaar ook opzoeken. De 
sociale component, het familiaire, is ook nu weer 
gebleken de grote kracht van USV. De initiatieven en 
creatieve ideeën bleven ook in de voetballoze periode 
van leden komen. “We moeten blijven verrassen en 
origineel blijven”, was een van de reacties. “Uitgaan van 
eigen kracht was en is dan ook het motto!” 
 
Wat zijn de gevolgen? 
“Gelukkig waren we nog niet gestart met de uitbreiding 
van het clubgebouw, toen de coronapandemie ons 
land bereikte en volledig platlegde. Dat kon nog net op 
tijd worden afgeblazen. Door het in de ijskast zetten 
van de nieuwbouwplannen, komen de vooraf gemaakte 
afspraken met de biljartvereniging wel in het gedrang. 
Nu de extra vierkante meters er vooralsnog niet komen, 
de 2 biljarttafels in het clubgebouw voor de uitbraak al 
waren geplaatst en de wens van een 3e biljarttafel bij 
de biljartclub aanwezig is, komt USV bij een volledige 
herstart van de competitie ruimte tekort. Samen met 
de biljartvereniging wordt gezocht naar een passende 
oplossing.”  
 
“Financieel zijn de gevolgen van het stilleggen van 
het leeuwendeel van de activiteiten voor dit seizoen 
2020/2021 nog enigszins te overzien. Maar op wat 
langere termijn zou dit wel degelijk gevolgen kunnen 
hebben. Het is echter in de afgelopen jaren wel ge- 
bleken dat USV’ers blijvend creatief zijn in onder ande-
re het creëren van inkomsten.” 
 
Best wel even spannend 
“Tijdens de seizoenswisseling waren er behoorlijk wat 
ledenafmeldingen en dat was best wel even spannend. 
Maar inmiddels is het ledenaantal door aanwas van 
nieuwe leden gelukkig weer op peil. Het totale ledenbe-
stand schommelt daardoor rond de 550.”   
 
Het bestuur is ook buitengewoon content met onze 
trouwe sponsors. Zij lieten de club niet in de steek en 
zelfs in deze bijzondere periode mocht men een groot 
aantal nieuwe sponsoren begroeten. “Juist in deze fase 
is continuïteit op alle fronten dan ook erg belangrijk.” 
 
Hoe zit het met de ambities? 
“De ambities zijn er ook in en na “coronatijd” nog 
steeds. Zowel op sportief gebied, ledengroei als  
accommodatie. 
 
Op sportief gebied is de huidige 3e klasse een prima 
podium voor het vlaggenschip (1e elftal). De ambitie zit 
dan ook vooral in het goed mee blijven doen op dit  

 
niveau. Over de aanwas van leden is het DB optimis-
tisch. Dit is zeker mogelijk. De groeiprognose en in het 
bijzonder de groei van inwoners van ons dorp biedt ook 
de komende jaren veel kansen voor de vereniging.   
 
Met betrekking tot de accommodatie hinkt het bestuur 
op meerdere gedachten. Uitgaande van groei zou de 
voorziene uitbreiding noodzakelijk zijn. Maar de vraag 
is of deze nog in zijn geheel nodig is als de KNVB zou 
gaan besluiten de speeldagenkalender van onder  
andere het jeugdvoetbal te gaan verruimen. Er zijn al 
pilots in het land waarop van vrijdag- t/m zondag- 
middag jeugdwedstrijden worden ingepland. Bij 
spreiding van speeldagen is de vraag dan ook of alle 
kleedkamers, zoals die in de nieuwbouwplannen zijn 
opgenomen, nog noodzakelijk zijn. 
 
De modernisering van de huidige kleedkamers staat op 
stapel, net als de noodzakelijke vervanging van het dak 
(zie ook kader). 

     
 
Groot gemis 
USV is een heel warme club maar het DB kon dit jaar 
door de bekende omstandigheden die warmte niet 
echt uitstralen. “En dan lijkt het alsof je stilstaat. Dat 
werd als groot gemis ervaren. Met onder andere de 
handdoekenactie voor de vrijwilligers en het verstrek-
ken van de USV-mondkapjes is geprobeerd toch nog 
enigszins de verbinding en contacten met leden en 
vrijwilligers te maken en te behouden.  
 
Er leven nu al ideeën om de herstart van de voetbal- 
activiteiten extra glans te geven. Wat dat gaat worden…, 
we zijn benieuwd.” 
 
Tot slot 
“Als bestuur doen we het samen. Het is een goed team, 
met een goeie mix die elkaar aanvult. Maar dit jaar 
vergeet je nooit meer!” •                    
Door Peter Meijerink

“HET IS VOETBAL DAT VERBINDT 

MAAR DAARBUITEN BLIJFT MEN 

ELKAAR OPZOEKEN. DE SOCIALE 

COMPONENT, HET FAMILIARE, 

IS OOK NU WEER GEBLEKEN DE 

GROTE KRACHT VAN USV.”

 

V.l.n.r: voorzitter Michiel Smudde, secretaris Daniëlle Vlierman en penningmeester Sander Eissen

 
Groen licht 
 
Zaterdag  28 november gaven de leden van USV 
formeel groen licht voor een financiële investering 
ten behoeve van de renovatie van de kleedruimtes 
en het dak van het clubgebouw. Dat gebeurde tij-
dens de eerste digitale ledenvergadering in het be-
staan van de club. Penningmeester Sander Eissen 
gaf inzicht in de plannen en de kosten. De renova-
tie maakte in een eerder stadium onderdeel uit van 
een veel groter bouwplaatje. Met de toestemming 
van de leden op zak gaat USV de wintermaanden 
voortvarend aan de slag met de uitvoering van het 
renovatieproject. 



5150 02
2020

UW ADVERTENTIE HIER IN FULL COLOR? 
OF EEN WIJZIGING VAN UW HUIDIGE ADVERTENTIE? 
MAIL UW ADVERTENTIE NAAR JORDYWINK@HOTMAIL.COM

Voor al uw bloemen,
planten en bloemwerk!

Stegerman
Bloemisterij

Burg. Backxlaan 210, Nieuwleusen
Telefoon 0529-483171

DATUM:

KLANT:

ORDERNR.:

DINSDAG 7 FEBRUARI 2017

OMSCHRIJVING:
FORMAAT:
HOEVEELHEID: 
PROFIEL:  
PRINTMEDIA: 
LAMINAAT:
MATERIAAL:
EXTRA INFO:

De kleuren en kwaliteit op het beeldscherm zijn niet leidend voor de uiteindelijke uitvoering.
Er is een mogelijkheid om een kleurproef te maken, neem daarvoor contact met ons op.

Bij vragen of onduidelijkheden graag met ons contact opnemen. (0529) 46 92 00  |  www.koggelreclame.nl

US V

109669

R eclamebord ‘van de pol’

3000x650 mm
1 ex
IGE PA Orajet 3651M
3651-010M

Glanslaminaat

-

........

Full Colour

........

........

........

6 mm print

DATUM:

KLANT:

ORDERNR.:

vrijdag 1 februari 2013

OMSCHRIJVING:
FORMAAT:
HOEVEELHEID: 
PROFIEL: 
PRINTMEDIA: 
LAMINAAT:
MATERIAAL:
EXTRA INFO:

de kleuren op het beeldscherm zijn niet leidend voor de uiteindelijke uitvoering.
er is een mogelijkheid om een kleurproef te maken, neem daarvoor contact met ons op.

bij vragen of onduidelijkheden graag met ons contact opnemen. (0529) 46 92 00  |  www.koggelreclame.nl

uSv | veCHTSTede NOTariSSeN

100116

reclamebord | vectstede Notarissen

3000x650 mm
1 ex.
igePa Orajet 3651M
3651-010

glanslaminaat

-

........

fC

........

........

........

6mm print

Goed Geregeld !

Nieuwleusen
Dalfsen

Hardenberg

Tel.: 0529-481201
www.vechtstede.com

100116-Reclamebord_Vechtstede Notarissen 3000x650mm.indd   1 01-02-13   16:04



52

More  
color 
for your 
cover.
#PrintIsBig 
#Magazines

veldhuismedia.nl

VELD_17_ADV_Boeken_210x297_FC.indd   2 10-05-17   14:34


