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Van de voorzitter
Het einde van het jaar 2022 is met 

rappe schreden naderbij gekropen. 

We hebben er alweer een redelijk 

aantal wedstrijden opzitten met de 

voetballende teams en de winterstop 

staat op het punt van aanbreken!

Terugkijken? Nee, laten we maar 

vooruit kijken. Doe ik veel liever! Wat 

staat ons allemaal voor nieuws te 

wachten? Natuurlijk een nieuwe 

kantine. De komende weken zijn 

heel druk voor de verbouwers om 

de andere helft van de kantine af te 

ronden, de nieuwe tegels op de vloer 

te leggen en vervolgens een nieuwe 

bar te installeren. Tevens nog nieuw 

meubilair en we kunnen een mooi 

begin van 2023 verwachten! 

We hebben recent ook een bijna 

nieuwe Algemene Vergadering 

gehouden. Waren we gewend aan de 

digitale vergadering; het is en blijft 

tenslotte toch veel mooier om elkaar 

‘live’ te ontmoeten! Zie het maar als 

‘nieuw’. Natuurlijk blijven wij ook in 

het nieuwe jaar streven naar nieuw 

gras voor onze vereniging, oftewel 

kunstgras. We konden tijdens de 

Algemene Vergadering ook een nieuw 

bestuurslid verwelkomen: Alexander 

Meijers! Onder dankzegging van 

de aftredende en niet-herkiesbare 

bestuursleden Rene Otten en Peter 

ten Kleij trad juist Alexander toe tot 

het bestuur. Last but not least krijgen 

we in het nieuwe seizoen een nieuwe 

hoofdtrainer. De wegen tussen 

SVVN en Rene de Visscher zullen 

gaan scheiden aan het einde van het 

huidige seizoen en Nico Eshuis zal 

vanaf juli voor de groep staan. Wat 

een vernieuwing allemaal!

U vraagt wat er blijft? Och, nog 

zoveel……De nieuwjaarsreceptie 

begin van het jaar, het Oliebollen-

toernooi, het gezeur langs de lijn bij de 

wedstrijden en ga zo maar door. Veel 

herkenbaar zal ook terugkomen in het 

komende jaar. Is voor velen ook wel 

gemakkelijk, dat herkenbare patroon. 

Toch kijk ik nog stiekem even terug. 

Vooruit dan maar……Het 7-tal dames 

is kampioen geworden! Van harte 

gefeliciteerd! 

Fijne feestdagen, blijf gezond en een 

gelukkig nieuwjaar!

Veel leesplezier!

Peter van der Linde
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Binnen het bestuur zijn de 

afgelopen tijd weer verschillende 

onderwerpen aan bod gekomen. 

Hierbij een overzicht van een aantal 

zaken die momenteel spelen binnen 

onze  vereniging.

Nieuwe omroeper

In de persoon van Kevin Hoop hebben 

wij een nieuwe omroeper gevonden! 

Het lijken soms kleine zaken maar 

uit het bestuur
hebben in de praktijk een groot effect. 

Het omroepen van de opstellingen en 

de scheidsrechter, een muziekje bij 

een doelpunt en het omroepen van 

de naam van de doelpuntenmaker. 

Het klinkt net weer mooier als er een 

omroeper dit begeleidt. Gelukkig heeft 

Kevin Hoop zich bereid gevonden deze 

taak bij de thuiswedstrijden van SVVN 

1 op zich te nemen. Hierbij wensen wij 

Kevin dan ook veel succes toe!

Algemene Vergadering

Verder in dit Magazine vindt u een 

verkort verslag van de  Algemene 

Vergadering van 28 november 

jongstleden. Ditmaal in een halve 

kantine omdat er nog druk gewerkt 

wordt aan het gereedmaken van 

de andere helft van de kantine. 

De opkomst was goed te noemen 

en de verschillende onderwerpen 

passeerden de revue. Financieel 

gezien gaat het uitstekend met de 

vereniging en de penningmeester kon 

dan ook mooie cijfers in de boeken 

bijschrijven. Als gevolg hiervan zijn wij 

ook in staat de grote kantine van een 

mooie facelift te voorzien. 

Maatregelen

Niet geheel nieuw en eigenlijk zeer 

bekend is het houden aan gemaakte 

afspraken met elkaar. Ook tijdens de 

Algemene Vergadering is nog maar 

weer eens benadrukt dat wij zuinig 
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moeten zijn op elkaar en op onze 

eigendommen. Daarbij is het ook 

belangrijk dat wij ons houden aan de 

afspraken met betrekking tot roken 

op het sportpark (alleen buiten de 

blauwe lijn) en het feit dat er geen 

flesjes drank mee naar buiten worden 

genomen (alleen in plastic glazen, te 

verkrijgen achter de bar!)

Nieuwe hoofdtrainer

Het nieuws heeft zich inmiddels al 

verspreid, maar met het aantrekken 

aan de voetbalschool Dutch Total 

Soccer.

Nico is als hoofdtrainer bij zijn 

huidige vereniging sv Vasse vorig jaar 

kampioen geworden in de 4e klasse 

en is vervolgens gepromoveerd naar 

de 3e klasse. Met het eerste team 

van sv Vasse draait Nico momenteel 

verdienstelijk bovenin de middenmoot 

mee. Met de aanstelling van Nico 

als hoofdtrainer heeft SVVN een 

passende opvolger gevonden om de 

goede lijn van Rene de Visscher voort 

te zetten.

Verbouw kantine

Er wordt volop gewerkt aan de 

‘rechterkant’ van de kantine om 

deze hetzelfde eruit te laten zien 

als de ‘linkerkant’. Afgescheiden van 

een wand vinden werkzaamheden 

niet zichtbaar plaats en dit houdt 

de overige kant van de kantine ook 

schoon. De laatste weken van dit 

jaar en het begin van het volgend 

staan volledig in het teken van het 

van Nico Eshuis voor het aankomende 

seizoen zijn wij erin geslaagd een 

nieuwe hoofdtrainer aan te stellen. 

Nico is geen onbekende voor SVVN. Hij 

heeft tot zijn 20e gespeeld bij SVVN. 

Hij heeft hier jeugdteams getraind en 

heeft vervolgens stappen gemaakt 

in zijn trainerscarrière bij Hulzense 

Boys, DOS’37, Excelsior ‘31 en vv 

Hellendoorn. Nico heeft de diploma’s 

UEFA C en B gehaald en eveneens 

heeft hij 2 jaar in de Verenigde Staten 

voetbalteams getraind, verbonden 



7

gereedmaken! Vanaf 11 december as 

zal de gehele kantine schoon worden 

gemaakt voor de grote tegelzet-klus. 

De gehele vloer zal worden voorzien 

van nieuwe tegels zodat de kantine 

weer een frisse uitstraling krijgt. 

Daarnaast zal de nieuwe bar geplaatst 

worden. Al met al is de streefdatum 

begin januari gereed zodat wij op 7 

januari de nieuwjaarsreceptie in de 

vernieuwde kantine kunnen houden. 

Voor ons betekent dit dat wij erg 

flexibel moeten zijn de komende 

weken in het gebruik van de kantine. 

We zullen tijdelijke voorzieningen 

treffen om in de kantine te verblijven, 

maar deze zullen minimaal zijn. Dat 

wordt even rekening houden met 

elkaar de komende weken!

Grote TV’s in de kantine

Onderdeel van het bovenstaande: wij 

hebben twee nieuwe tv’s aangeschaft 

voor gebruik in onze kantine. Een 

televisie is reeds opgehangen en wij 

hebben daar reeds met elkaar een 

aantal wedstrijden van het NL elftal 

kunnen zien! Het ziet er -zelfs op 

grote afstand – prachtig uit met een 

scherp beeld. Exact aan de andere 

kant (voor de liefhebbers: dit noemen 

wij symmetrie) van de kantine komt 

straks eenzelfde televisie te hangen.

EHBO cursus trainer

Veiligheid is superbelangrijk op en 

rond onze accommodatie. Naast 

de AED training is er voor al onze 

trainers daarom een EHBO cursus 

gehouden onder professionele 

begeleiding van het Rode Kruis. Begin 

november werden de fijne kneepjes 

van hulpverlening gedoceerd en 

enthousiast ontvangen door onze 

groep trainers. Ingeval van nood, 

kunnen de trainers nu in ieder geval 

zelf de eerste hulp adequaat verlenen!

Nieuwjaarsreceptie 2023

Op zaterdag 7 januari houden wij onze 

traditionele nieuwjaarsreceptie. Ook 

zullen tijdens deze bijeenkomstweer 

de nodige jubilarissen gehuldigd 

worden! Allen uiteraard vanaf 16.00 

uur van harte welkom!

Namens het bestuur wensen wij 

een ieder goede feestdagen en 

jaarwisseling toe. Wij zien jullie graag 

terug in het nieuwe jaar. In goede 

gezondheid!
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Deze keer staat Gradus Scharphof centraal in de enige rubriek waar niemand in wil staan. Gradus heeft een lange 

staat van dienst bij de Volharding. In zijn jonge jaren was hij een sobere verdediger in de lagere elftallen. Meer 

opvallend is het vele vrijwilligerswerk dat hij heeft verricht. Daarvoor ontving hij zelfs de gouden KNVB-speld, 

iets wat in de geschiedenis van onze vereniging nog maar twee keer is voorgekomen. Van jongs af aan was Gradus 

actief op en rond het sportpark, tot het ongeluk afgelopen zomer toesloeg. Sindsdien werkt hij aan zijn herstel, 

Gradus, laten we bij het begin 

beginnen, hoe kwam je bij SVVN 

terecht?

Zoals zoveel voetballers ben ik in de 

jeugd begonnen bij SVVN en nadien 

ben ik nooit meer weggegaan. Ik heb 

de hele jeugdopleiding doorlopen tot 

en met A2. Ik zat in de lichting van 

Gertjan Valk, Jan Jansen (Lange Jan) en 

Henri Greevink. Henri was iets beter 

dan ik, hij speelde regelmatig mee met 

A1. Ik heb nooit het idee gehad dat ik 

een topper was en dat idee hadden 

de jeugdleiders ook niet, dus op mijn 

18e ging ik naar de lagere senioren. 

Meestal speelde ik als verdediger of 

linkshalf. 

Samen met de eerdergenoemde heren 

heb ik jarenlang in een hecht team 

gespeeld. De ene keer waren we SVVN 

5, dan weer SVVN 7, maar de meeste 

spelers waarmee ik ben begonnen 

hebben altijd in dat team gezeten. 

Natuurlijk maak je dan veel mee 

samen, leuke en vervelende dingen, ik 

Gouden Gradus Scharphof
Medisch Centrum Volharding

heb er een prachtige tijd gehad.

Wanneer kwam er een einde aan je 

actieve loopbaan?

Rond 1990 kreeg ik een 

schouderblessure, ik was toen een 

jaar of dertig. Deze ging uit de kom 

en kon niet meer worden teruggezet. 

Om die reden moest ik geopereerd 

worden en de chirurg vertelde mij 

dat het beter was dat ik stopte met 

voetballen. Hij bracht deze boodschap 

nog wel netjes: “Wat betreft het 
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voetballen is het einde diensttijd voor 

u.” 

Beroepshalve ben ik metselaar dus 

zo’n blessure kun je er niet bij hebben 

met dit werk. Ik liep wel een jaar bij de 

deur, dat is natuurlijk geen pretje dus 

ik heb goed naar de chirurg geluisterd. 

Gelukkig kon ik na verloop van tijd 

weer aan de slag als metselaar, maar 

aan voetballen begon ik niet meer.

Je hebt enorm veel dingen gedaan 

voor de Volharding. Kun je wat 

voorbeelden noemen?

Tsja, zeg het maar. Het meeste heb ik 

toch wel voor de jeugd gedaan. Ik was 

jeugdleider en wedstrijdsecretaris, 

zowel voor de jeugd als voor de 

senioren trouwens. Verder zat ik in het 

jeugdbestuur. Veel mensen kennen me 

vast ook nog wel als scheidsrechter en 

nog meer mensen kennen me omdat 

ik jaren kantinediensten heb gedaan. 

Ook bracht ik clubkranten rond, ik ben 

graag actief. Bij de senioren ben ik 

trouwens ook nog leider geweest, van 

het 3e en het 4e en later nog van ons 

1e elftal.

Je bent één van de twee leden 

die in de 95-jarige geschiedenis 

van onze vereniging de gouden 

KNVB-speld heeft mogen 

ontvangen. Dat gebeurde tijdens de 

ledenvergadering van 2013. Hoe ging 

dat in zijn werk?

Dat was een verrassing voor mij, het 

bestuur zal het wel in stilte hebben 

aangevraagd bij de voetbalbond. 

Net als alle andere leden werd 

ik natuurlijk uitgenodigd voor de 

ledenvergadering van december. Nog 

steeds wist ik van niets tot ik opeens 

tijdens die vergadering in de volle 

kantine naar voren werd geroepen. 

Daar kreeg ik uit handen van KNVB-

bestuurder Ate Brunnekreeft de 

gouden speld uitgereikt, vanwege 

het vele vrijwilligerswerk dat ik had 

gedaan. Daar ben ik wel trots op ja, 

dat was een prachtige bijeenkomst. 

Mijn familie was ook uitgenodigd, dat 

was allemaal goed geregeld. Wat ook 

wel grappig is, is dat ik sindsdien geen 

contributie meer hoef te betalen. Ik 

ben als het ware erelid, hahaha…!

Gradus, je zit weer met lichamelijke 

klachten thuis, maar dit keer helaas 

niet met een schouderblessure. 

Wat is er afgelopen zomer precies 

gebeurd?

Op een hele warme dag in juli was ik 

‘s ochtends vroeg als eerste beneden. 

Ik voelde iets in mijn hoofd en mijn 

vrouw die nog boven was hoorde mij 

vallen. Ze kwam gauw beneden en ze 

zag gelijk dat het mis was. Ze belde 

een ambulance en toen ging alles 
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razendsnel. De broeders zagen in een 

oogopslag wat er aan de hand was en 

ze pakten gelijk door. Ik werd op een 

brancard gelegd en rechtstreeks naar 

Almelo gebracht. Daar bleek dat het 

om een hersenbloeding ging. 

Het gekke is dat ik me van die dag alles 

kan herinneren, de val, de reactie van 

mijn vrouw Ida, de rit in de ambulance, 

het ziekenhuis… Ik heb twee weken 

in Almelo gelegen en daarna nog zes 

weken in het Roessingh. Mijn spraak 

is aangetast en mijn motoriek in mijn 

linkerhand ook. Met fysiotherapie en 

logopedie werk ik sindsdien aan mijn 

herstel. Ik ben altijd optimistisch, die 

spraak komt wel weer goed maar 

de motoriek zal nooit meer 100% 

worden. Het wordt natuurlijk wel een 

lang traject. Gelukkig heb ik nu het 

WK voetbal als afleiding, ik zie alle 

wedstrijden. 

We sluiten positief af, wat zie jij als 

hoogtepunten in jouw carrière bij 

onze vereniging?

Oei, daar vraag je me wat. Ik was 

geen topper zoals je weet, maar ik 

herinner me dat ik in 1988 met SVVN 

7 een kopdoelpunt maakte tegen 

DES. Dat was gelijk de beslissende 

want we wonnen met 1-0. Ik weet 

dit nog zo goed omdat mijn broer 

vlak daarvoor was overleden. Ik zag 

deze overwinning een beetje als een 

eerbetoon aan mijn broer.

Verder zie ik het kampioenschap 

van ons eerste elftal in 2016 als een 

hoogtepunt. Bart Ester was trainer en 

ik was dat seizoen elftalleider. Dan 

maak je alles natuurlijk van dichtbij 

mee, dat was prachtig. 

Namens de redactie wens ik je een 

goed herstel Gradus. Hopelijk zien 

we je snel weer op het sportpark!
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Dinand, we beginnen bij jou, jij bent 

op je 75e immers de senior. Hoe zag 

jouw voetbalcarrière er uit? 

Ik moet bekennen dat ik als ventje heb 

gespeeld in de kleuren rood-zwart. Bij 

onze vrienden van Des dus. Dat ging 

best goed, al kwam er een kink in de 

kabel toen ik op mijn 15e aan de slag 

ging als bakker. Sindsdien begon mijn 

werkdag dagelijks om 03.00 uur. Dan 

verliet ik mijn bed om de ovens aan te 

zetten en om brood te gaan bakken. 

De goeie oude tijd he? Op zaterdag 

moest er natuurlijk ook gewerkt 

worden, dat hield in dat ik moest 

stoppen met voetballen, de arbeid 

ging voor.Maar daar had ik wat op 

bedacht. Ik vertelde mijn ouders dat ik 

wilde overstappen naar VV Nijverdal, 

dat was een zondagvereniging. Maar 

dat was vloeken in de kerk in ons 

gereformeerde gezin, daar was de 

Dag des Heren absoluut niet voor 

bedoeld. Dus begon voor mij een 

voetballoze periode.

Deze periode eindigde toen ik op 

29-jarige leeftijd andere werk kreeg. Ik 

werd aangenomen als conciërge bij de 

LTS aan de Willem de Clercqstraat, het 

huidige Reggesteyn. Op zaterdagen 

was ik vrij dus ik werd gelijk lid van de 

Volharding, waar ik werd ingedeeld bij 

SVVN 5. 

Helaas merkte ik al snel dat de 

In deze uitgave van Voetbalvaria besteden we aandacht aan twee heren die bij SVVN hun sporen als vrijwilliger heb-

ben verdiend. Hun inzet voor met name de jeugd is groot geweest. Zowel in bestuurlijke functies als op het gebied 

van fondsenwerving en in de vorm van het organiseren van allerlei activiteiten. Aan de vooravond van zijn 70e ver-

jaardag ontmoette Leon Kremer zijn sportvriend Dinand Imhof om terug te blikken op een veelzijdig voetballeven. 

De redactie voelde beide heren bij die gelegenheid aan de tand.

Leon Kremer en Dinand Imhof: 
Twee stille krachten in dienst 
van de Volharding

afmetingen van de velden in 

vergelijking met 14 jaar geleden veel 

groter waren geworden. Het kon ook 

aan mij gelegen hebben natuurlijk, 

maar in ieder geval kon ik het niet 

meer aflopen, daarom stopte ik met 

competitievoetbal. Wel heb ik nog 

enkele jaren door de week getraind 

op het Hazeveldje. Dat deed ik met 

toppers zoals de gebroeders Latul, 

Dinus van de Velden en Bram Appel.

Leon, hoe zag jouw carrière er uit op 

de groene mat?

Ik ben geboren en getogen in Hengelo 

waar ik op mijn 5e lid werd van BWO, 

waaruit later ATC’65 is ontstaan. 

Nadat ik daar de jeugd had doorlopen, 
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kwam ik in het 1e elftal waar ik als 

spits of rechtsbuiten speelde. Een 

leuke herinnering is dat ik destijds 

een keer tegen het grote Ajax mocht 

spelen. Ajax hield destijds jaarlijks 

een trainingskamp in De Lutte en wij 

waren één van de clubs waartegen 

ze een oefenwedstrijd speelden. Zo 

stond ik op één veld met spelers als 

Soren Lerby, Frank Arnesen en Simon 

Tahamata.

Beroepshave was ik 

gemeenteambtenaar en toen ik 

benoemd werd in de gemeente Ruurlo 

verhuisden we naar de Achterhoek. 

Daar ging ik voor Marienvelde spelen 

en bij die vereniging kreeg ik ook m’n 

eerste bestuursfunctie. Al snel was 

ik voorzitter. Destijds bracht ik zoveel 

tijd op de club door, dat mijn vrouw 

zich afvroeg wanneer ik een bed in het 

clubhuis ging zetten, zodat ik daar ook 

kon blijven slapen, haha…

Toen ik jaren later voor de gemeente 

Hellendoorn ging werken, verhuisden 

we naar Nijverdal. Hier bleken enkele 

nieuwe collega’s bij SVVN te spelen. 

Rini Schuurman en consorten haalden 

mij over om lid te worden van de 

Volharding. Daar heb ik als dertiger 

nog jaren in het 5e gespeeld, met 

spelers als Henk Zagers, Joop Zweers, 

Dinand Mensink en Gerrit Keizer. Met 

Gerrit vormde ik toen het centrale 

verdedigingsduo. Als spits beginnen 

en als verdediger eindigen, zo gaan 

voetbalcarrières wel vaker he?

Dinand, rond je 30e zat je actieve 

carrière er op, na een kortstondige 

carrière bij de senioren van één 

seizoen. Begon jij daarna gelijk met 

bestuurswerk?

Ja dat klopt, dat kwam door de 

toenmalige bestuursleden Gerrit ter 

Steege en Wim Boerkamp, zij haalden 

mij over. Gerrit was leraar Duits op 

de LTS en hij sleurde mij min of meer 

mee naar een bijeenkomst van het  

jeugdbestuur. Daar heb ik vervolgens 

een jaar of zes deel van uitgemaakt. 

We hielden ons niet alleen bezig met 

het aanstellen van jeugdtrainers en 

zo, maar ook met het organiseren 

van jeugdtoernooien en het opzetten 

van sponsoractiviteiten voor de 

jeugd en dergelijke. Deze verlotingen 

en dergelijke hebben heel veel geld 

opgebracht, ook dankzij de inzet van 

Ellie op den Dries, Wim Hoekman en 

Wim van de Linde.

In de jaren ’80 was er een periode dat 

SVVN bijna failliet was. Toenmalig 

voorzitter Johan Middag moest elke 

gulden omdraaien als gevolg van alle 

financiële ellende. Dat de jeugd hier zo 

weinig mogelijk onder heeft geleden, 

kwam zeker door alle acties die wij 

destijds gevoerd hebben.
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In deze periode organiseerden we 

ook uitstapjes naar het Sauerland in 

Duitsland. Het jeugdtoernooi in het 

stadje Meschede was legendarisch, 

daar zijn we wel een jaar of tien op rij 

heen geweest. Overdag voetballen 

en ’s avonds discotheken en 

motorclubs bezoeken. Daar kregen 

we gratis drank en het was dan 

ook vaak erg gezellig. Onze Duitse 

vrienden brachten ons elke nacht 

netjes terug naar ons logeeradres 

dus de Apfelkorn vloeide rijkelijk. 

Tegenwoordig zal er wel weer moeilijk 

gedaan worden over alcoholgebruik 

tijdens jeugdtoernooien, maar toen 

kon dat nog. Er gingen zelfs jongens 

mee die niet eens in de betrokken 

jeugdteams speelden, zo graag 

wilden ze er bij zijn. 

Leon, we gaan weer naar jou, wat 

heb jij bestuurlijk zoal gedaan voor 

SVVN?

Toen ik een paar jaar bij SVVN 

voetbalde, werd ik gevraagd voor het 

jeugdbestuur. Daar was een vacature. 

Van het een kwam het ander en even 

later was ik secretaris, daarna hoofd 

technische zaken en ten slotte enkele 

jaren voorzitter. We hebben het dan 

over de jaren ’80. Overigens hebben 

Dinand en ik nooit tegelijk in het 

jeugdbestuur gezeten. Hij was er al 

uit vertrokken toen ik er mijn entree 

maakte.

Een dieptepunt in deze periode was 

een conflict met het hoofdbestuur, 

dat uiteindelijk leidde tot het 

opstappen van het hele jeugdbestuur. 

De toenmalige voorzitter ven 

het hoofdbestuur was Wim 

Kroesbergen. Samen hebben we 

wekenlang gepuzzeld om tot een 

nieuwe structuur te komen, want 17 

jeugdelftallen kun je niet in de steek 

laten. We zijn er uit gekomen door 

een jeugdcommissie in te stellen die 

onder het hoofdbestuur kwam te 

vallen. Daar heb ik toen leiding aan 

gegeven zodat de bal kon blijven 

rollen, letterlijk en figuurlijk. En dan 

te bedenken dat er enkele jaren 

later wel weer een jeugdbestuur 

werd opgericht… Leuk zijn dit soort 

zaken natuurlijk niet, maar dat hoort 

misschien wel bij het nemen van 

verantwoordelijkheid.

Veel supporters uit een wat langer 

verleden kennen jullie natuurlijk ook 

als de heren van de poortverloting, 

hoe zat dat Leon?

Dat klopt. We verkochten in die 

tijd samen loten aan de poort bij 

thuiswedstrijden. Dat hebben we 

zeker 10 a 15 jaar gedaan. In de rust 

vond dan de trekking plaats en dan 

gingen de gelukkige winnaars met een 

rollade of een vleesschotel naar huis. 

Soms werden prijzen niet opgehaald, 

dan lieten we deze in de kantine 

staan voor de schoonmaakploeg op 

mandagochtend. 

Ook organiseerden we enkele 

jaren de verloting in de kantine, 

zaterdagmiddag na vijf uur. Voor de 

aanwezigen bij de derde helft zeg 

maar. Dat leverde altijd veel contant 

geld op dat rechtstreeks naar de 

jeugdkas ging. Verder hebben we 

nog een tijdje Duitse Lotto gespeeld, 

ook voor het goede doel. Overigens 
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moesten we tijdens die lange 

middagen en avonden wel altijd onze 

eigen drankjes betalen, een paar 

consumptiebonnen zaten er helaas 

niet in.

Dinand, nu jij weer. Er gaan 

geruchten dat jij SVVN illegaal 

gebruik liet maken van de 

sportfaciliteiten van de LTS. Dat zou 

gebeurd zijn tijdens je werkzame 

leven als conciërge aldaar. Kun je 

deze geruchten de kop indrukken?

Tsja… daar kan ik natuurlijk niets 

over zeggen... ik weet niet wat dan de 

consequenties zijn… Nou vooruit, ik 

ben al een jaar of tien met pensioen 

dus het zal wel verjaard zijn. Het klopt. 

In weekenden en vakanties liet ik de 

SVVN-jeugd wel eens gebruik maken 

van de sportzaal en de aula van mijn 

school. Die stonden dan natuurlijk 

leeg en dan konden onze jongeren 

daar mooi kerstbijeenkomsten en 

dergelijke houden. Vooraf had ik 

Edwin Wijnen dan de sleutel van 

school gegeven, zodat hij met zijn 

spelers aan de slag kon. 

Op een gegeven moment waren er 

wel 150 jongeren ‘illegaal’ in de aula 

aanwezig. Dat is toch wel bijzonder 

he? Uiteraard werd alles netjes 

achtergelaten en niemand heeft er 

ooit last van gehad. En eerlijk gezegd, 

helemaal illegaal was het nu ook weer 

niet. Directeur Henny Lubbers zat in 

het complot. Hij wist er van, maar hij 

heeft altijd zijn mond gehouden onder 

het motto ‘wat niet weet wat niet 

deert.’

Inmiddels zijn jullie beiden 

gepensioneerd, maar nog steeds 

betrokken. Leon ik zie jou met enige 

regelmaat bij het eerste elftal 

kijken?

Ik kijk inderdaad regelmatig bij het 

eerste, meestal samen met mijn oude 

sportvrienden Dinus van de Velden, 

Gerard Mensink, Gerrit Bergboer en 

Joop Zweers. Na afloop drinken we 

een biertje en nemen we de week 

door, zoals dat volgens mij in elke 

kantine in Nederland gebeurt op 

zaterdagmiddag.

En ben jij nog betrokken bij de 

Volharding, Dinand?

Jazeker, ook ik kijk met enige 

regelmaat naar het eerste, al word 

ik daar niet altijd vrolijk van, met de 

wedstrijd tegen Des als dieptepunt. 

Individueel is er wel kwaliteit maar er 

is te weinig samenspel. Meestal kijk ik 

samen met Albert en Rini Schuurman. 

Rini is op zich wel een aardige kerel 

maar het nadeel is dat hij altijd de 

politieke situatie in de hele wereld 

wil bespreken. Daar begint hij al mee 

op de heenweg, als we net in de auto 

zitten op weg naar een uitwedstrijd.

Vroeger dronk ik na de wedstrijd altijd 

een paar biertjes, maar daar ben ik 

mee gestopt. Tegenwoordig ga ik op 

tijd naar huis. Het huwelijk heeft me 

goed gedaan, ik heb een wijze vrouw 

die me een beetje in toom houdt. 

Bovendien ben ik tegenwoordig 

diaken in de protestantse kerk dus ik 

wil op zondag wel een beetje fit zijn.

Om een beetje in stijl te eindigen wil 

ik mede namens Leon iedereen hele 

prettige Kerstdagen en een goede 

jaarwisseling toewensen.
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pietenbingo
Vanuit de TOV was er vrijdag 2 december een pietenbingo in de kantine. Ongeveer 50 uitbundige kinderen waren 

aanwezig en een aantal trainers en leiders om toch enigszins orde (proberen) te houden. Toen de bingo eenmaal 

begonnen was kregen we bezoek van drie pieten. Waaronder de voetbal piet die eigenlijk wilde komen voetballen maar 

toch maar mee heeft gedaan met de bingo, samen met de andere twee pieten. 

Het was een gezellige maar bovenal drukke avond met leuke prijzen en voor iedereen was er een cadeautje gebracht. 

Zaterdag 3 december werd er natuurlijk de wedstrijd Nederland - Verenigde Staten in de kantine bekeken. Een gezellige 

drukte op zaterdagmiddag. De sfeer werd nog gezelliger toen Nederland er met de winst vandoor ging. Sinterklaas, die 

toevallig heel dicht in de buurt was, kwam even aan om even deze overwinning mee te vieren. Na tig pepernoten in de 

kantine te hebben gestrooid, wat foto’s te hebben gemaakt met zijn fans en een polonaise te hebben gelopen moest 

Sinterklaas helaas zijn route weer vervolgen. 

Het was een goed weekend in de kantine van SVVN!
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Sponsor uitgelicht
EP Nijverdal

In deze Voetbalvaria opnieuw een sponsor uitgelicht van SVVN.

Als zelfstandige ondernemer hechten 

wij veel belang aan een persoonlijke 

benadering. Onze service en 

vakbekwame medewerkers hebben 

er toe bijgedragen dat wij al meer 

dan 70 jaar voorheen (Radio Freie 

Nijverdal) een begrip zijn in Nijverdal 

en omstreken. U kunt ons vinden. 

Markt 7

7442 EC Nijverdal

0548-620600

info@epnijverdal.nl 

We hebben een uitgebreide keuze aan 

audio- en video-apparatuur, telecom, 

witgoed, keuken-inbouwapparatuur en 

kleinhuishoudelijke - apparaten met 

een goede prijs/kwaliteit-verhouding.

Ook het plaatsen en aansluiten/

installeren behoort tot onze 

dienstverlening. Daarnaast kunt u bij 

ons terecht voor snelle en vakkundige 

reparatie van uw elektro-technische 

apparatuur. Indien nodig komen wij 

bij u thuis. Er van uitgaande dat het 

betreffende artikel bij ons is gekocht, 

berekenen wij daarvoor uiteraard geen 

voorrijdkosten.
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Voor onze lezers: wie is Jan 

Klompenmaker ?

Ik ben Jan Klompenmaker, ben 43 

jaren jong en woonachtig in Nijverdal. 

Ik ben sinds 1987 lid van onze 

prachtige vereniging en ik ben schilder 

van beroep. Verder heb ik als hobby’s 

wandelen en vissen.

Kun je ons eens meenemen in jouw 

actieve voetbal-carriere ?

Ik ben in E3 begonnen (onder andere 

met Vincent Greevink en J-P Bonnet). 

Daarna ben ik kampioen met E2 

geworden (met onder andere Frank 

o/d Dries en Sebastiaan Hoogsteder). 

Daarna heb ik alle selectie elftallen 

doorlopen tot en met de A1. Ik kan 

mij herinneren dat ik nog kampioen 

ben geworden geworden met D1 

(met oa Nico Eshuis en Sebastiaan 

Ze zijn vaak in stilte aanwezig, maar toch vormen ze de smeerolie tussen spelers en staf bij ieder team. De leiders….. 

! Bij het eerste team is dit seizoen Jan Klompenmaker de leider. Hij volgde Kristian Schellevis op. We maakten nader 

kennis met hem!

Hoogsteder) en destijds A2 (met onder 

andere Vincent Greevink en Ronnie 

Wermink). Ik heb op elke positie 

gespeeld daar waar ik maar nodig 

was, maar van nature speelde ik het 

liefst aan de rechterbuitenkant.’

‘Na de jeugd moest ik helaas stoppen 

door een knieblessure en heb ik 

7 jaar niet gevoetbald. Maar door 

veel fysiotherapie en de wil om te 

voetballen ben ik toch weer de weide 

ingegaan en via het 8e en 9e ( 1x 2e 

en 1x 3e en tevens topscorer bie de 

vladding ) ben ik het 3e gekomen 

onder Bert Kelder in de reserve 3e 

klasse. In het 2e jaar kwam echter de 

oude blessure weer terug en ik ben 

toen weer lager gaan voetballen en 

ben tevens speler/leider geweest van 

het 4e tot het 7e . Met het 6e ben ik 

kampioen geworden en in de senioren 

toch nog tot 100+ doelpunten 

gekomen. Jan Greevink zal het exacte 

aantal wel weten!

Hoe lang ben je actief binnen de 

vereniging naast het voetballen en 

wat heb je zoal gedaan ?

Ik doe sinds mijn 14e 

vrijwilligerswerk bij SVVN. Eerst als 

jeugdscheidsrechter, daarna 

Jeugdleider en ik heb verschillende 

bardiensten gedraaid. Vervolgens 

heb ik bij allerlei verbouwingen 

en activiteiten ook mijn steentje 

bijgedragen. Laat ik niet vergeten dat 

ik dus leider ook leider bij de senioren 

ben geweest en nu ben ik leider bij 

het 1e.

Hoe ben je bij het eerste team 

terechtgekomen ?

In gesprek met Jan Klompenmaker
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‘outer Beldman en Jorik Deyk 

kwamen na één van de laatste 

thuiswedstrijden vorig seizoen bij mij 

en gaven aan dat Kristian Schellevis 

zou stoppen als leider bij SVVN 1. 

Ze zagen mij wel als opvolger van 

Kristian zitten. Dat overviel mij wel 

een beetje maar na na een weekje 

nadenken had ik besloten om het toch 

te doen. Ik vind het fantastisch om wat 

voor het vlaggenschip te kunnen doen. 

Als het voetballend niet meer kan 

dan maak ik mij maar op deze manier 

nuttig voor 1e team.

Hoe zie jij jouw rol bij het 

vlaggenschip?

‘Ik bemoei mij met de randzaken waar 

de rest van de staf niet aan toe komt. 

Ik ben er daarnaast voor de spelers en 

staf als er wat is of als ze gewoon hun 

ei kwijt willen. Verder zorg ik voor een 

goede en gezellige sfeer in de groep 

want ik ben ervan overtuigd dat als 

er plezier is het voetballend ook goed 

komt.’

Wat kunnen de spelers en staf van 

jou verwachten in deze rol?

’Ik zorg dat ze bij mij terecht kunnen 

als er wat is of als ze gewoon even 

willen praten. Ik zorg er vook voor dat 

de sfeer tussen spelers onderling en 

staf goed blijft.

We zijn nu een eindje op weg in de 

competitie. Wat is jou opgevallen?

Het valt mij op dat wij een hele leuke 

en talentvolle groep hebben. Je kunt 

er plezierig mee omgaan. Voetballen 

was het begin wat stroef, maar er zit 

weer stijgende lijn in.

Heb jij inmiddels jouw stempel 

kunnen drukken bij het team en zo 

ja, wat heb je dan gedaan?

Het is volgens mij niet de bedoeling 

dat ik mijn stempel druk op het team. 

Ik ben er voor de spelers 

en staf en dat probeer ik zo goed 

mogelijk te doen.’

Kijkend naar de toekomst : wat is de 

voorspelling hoe het seizoen gaat 

aflopen?

‘Wat ik net ook al aangaf was het 

begin stroef, maar de stijgende lijn is 

ingezet. Met deze talentvolle 

groep moet een plek bij de eerste 

6 erin zitten. Maar dan zijn we wel 

iedereen iedere zaterdag nodig !’

Inmiddels is bekend dat er voor het 

aankomend seizoen een nieuwe 

hoofdtrainer komt. Wat weet je van 

hem?

Ik ken Nico goed. We zijn kameraden 

geweest en we hebben samen bijna 

elk jeugdelftal vanaf de D1 doorlopen. 

Ik heb menig feestje en vakantie met 

hem doorgebracht, haha ! Nico is een 

ambitieuze, fanatieke en goede trainer 

en past denk ik zeer goed bij onze 

groep. Hij kan naar mijn 

inziens de de goede lijn van Rene 

doorzetten.. Ik vind het mooi dat hij 

weer terug komt op het oude 

nest.
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CCyynntthhiiaa  ddoooorr  wweeeerr  eenn  wwiinndd  

De redactie kreeg de afgelopen weken 
veel positieve reacties over de omslagfo-
to van de laatste uitgave van Voetbal-
varia. Daar zijn we natuurlijk trots op, 
maar laten we niet vergeten dat dit alleen 
maar mogelijk wordt gemaakt door onze 
huisfotograaf Cynthia Beltman. Cynthia 
zit wekelijks door weer en wind aan het 
veld en probeert dan de mooiste kiekjes 
voor ons allen te maken. Al haar foto’s 
zijn te zien op de website van SVVN. 
Cynthia, dank je wel dat je dit allemaal 
voor ons doet. De complimenten zijn 
voor jou. 

PPaattrriizz  eenn  zziijjnn  gglliimmllaacchh  

Patriz Loohuis is al jaren een van de beste 
keepers in de derde klasse. Hij heeft een 
ontzettend goede reflex en daarmee heeft 
hij al talloze punten voor ons vlaggenschip 
gepakt. Helaas regeert Patriz op het veld 
soms te emotioneel en dat levert hem dan 
weer een gekleurde kaart op. Nu Patriz zich-
zelf op de cover van Voetbalvaria terug 
vond, schijnen 
zijn emoties 
weer te hebben 
opgespeeld.  

Zijn teammaten 
vertelden dat ze 
blij waren dat 
Patriz zijn voet-
balschoenen 
aan heeft ge-
houden. Ze wa-
ren bang dat hij 
van trots naast zijn schoenen zou gaan lo-
pen. Dat gebeurde dus niet, maar iemand 
heeft een kijkje mogen nemen op zijn slaap-
kamer en wat blijkt? Patriz heeft de cover 
van Voetbalvaria op het behang laten druk-
ken en deze naast zijn bed gehangen. 
Sindsdien valt hij met een brede glimlach in 
slaap.   

OOnnss  mmaaggaazziinnee  bbiijj  uu  oopp  ddee  mmaatt.. 

Gradus Scharphof en Henk Braker hebben ruim tien jaar het SVVN ma-
gazine bezorgd in hun wijk en als vereniging willen hen daar dan ook 
dank voor zeggen. Helaas hebben zij hier om uiteenlopende reden mee 
moeten stoppen, dus we zijn op zoek gegaan naar nieuwe bezorgers. 
Gelukkig hebben we Sebastiaan Hoogsteder en Theo Westra bereid 
gevonden deze taak op zich te nemen. Heren, dank hiervoor. In de 
zoektocht werd in eerste instantie ook een persoon van ongeveer 20 
jaar oud benaderd, maar deze persoon had het te druk met studeren en 
bijbaantjes. Het bezorgen van ons magazine kost ongeveer vier uur per 
jaar dus de student moet wel een erg druk leven hebben, anders durfde 
hij vast geen nee te zeggen. 

SSttrraaffsscchhooppppeenn  eenn  ddee  ddrruukk  vvaann  hheett  ssccoorreenn  

Johnny Teterissa, Kars ter Avest en Teun Bakhuis… drie mannen 
met verschillende achtergronden, maar toch is er iets wat hen 
bindt. Zij presteerden het namelijk om zaterdag 26 november alle 
drie een strafschop te missen. Teun voor het 1e , Kars voor het 2e  
en Johnny voor het 4e. Alleen die laatste had consequenties want 
ons vierde elftal ging nu met een nederlaag naar huis. 

JJoohhnnnnyy  eenn  ddee  ssttaattiissttiieekkeenn..  

Overigens beweert Johnny Teterissa dat de man die onze statistieken 
bijhoudt, hem vorig jaar één doelpunt te weinig heeft toegekend. Onze 
cijferman denkt dat dit soort gedachten in je hoofd komen als je zulke 
kansen mist. Dat je jezelf gaat inbeelden dat het wel een doelpunt was. 
Vorig jaar miste Johnny namelijk ook al een strafschop, dat kan psycho-
logisch doorwerken. Onze cijferman voelt nu overigens wel de druk dat 
er over zijn schouder word meegeteld. 
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Met een verwijzing naar deze 

bijzondere omstandigheden opende 

voorzitter Peter van der Linde de 

vergadering op 28 november. 

Na deze inleidende woorden was 

het tijd voor de verkiezing van 

bestuursleden. 

Aftredende bestuursleden waren dit 

jaar vice-voorzitter Peter ten Kleij, 

personeelszaken Richard de Weert en 

Beheer (gebouwen) Rene Otten.   

Richard de Weert had zich wederom 

verkiesbaar gesteld en onder groot 

applaus werd zijn herverkiezing een 

feit. Zowel Peter ten Kleij en Rene 

Otten hadden besloten zich niet 

herkiesbaar te stellen. Peter en Rene 

werden voor een volle Algemene 

Vergadering bedankt voor de inzet in 

de afgelopen jaren. Zij hebben naast 

verbinding (Peter) gezorgd voor een 

grote verandering in de gebouwen 

(Rene) in de afgelopen jaren. Een 

dankbaar applaus volgde van de AV. 

Peter nam van de gelegenheid gebruik 

de leden toe te spreken en het belang 

te benadrukken van vrijwilligers 

binnen een vereniging.

Voor de rol van vice-voorzitter is het 

bestuur er (nog) niet in geslaagd een 

opvolger te vinden. Deze zoektocht 

zal voorgezet worden in de komende 

periode. Voor Rene Otten stelde 

het bestuur Alexander Meijers 

voor aan de leden. Alexander is 

al geruime tijd op de achtergrond 

nauw betrokken bij allerlei klussen 

in en aan de gebouwen van SVVN. 

Aangezien er geen tegenkandidaten 

waren gesteld, gingen de leden 

onder applaus akkoord met het 

bestuurslidmaatschap van Alexander.

Na het vaststellen van de notulen 

van de voorgaande Algemene 

Vergaderingen en het jaarverslag van 

de secretaris, lichtte penningmeester 

Gerard Freriksen de financiële 

stukken over het afgelopen boekjaar 

toe. Er was vanuit zijn kant een 

Verslag Algemene Vergadering 28 
november 2022

Op 28 november jl. werd de jaarlijkse Algemene Vergadering van onze vereniging gehouden.  De vergadering werd 

zoals altijd gehouden in ons clubgebouw op sportpark Groot Lochter. Hadden wij in de voorgaande jaren een 

zogenaamde ‘unieke setting’ vanwege corona; ook nu was er een unieke setting vanwege de verbouw van de grote 

kantine! We konden slechts een helft van de kantine gebruiken aangezien de andere helft op het moment van de 

AV verbouwd werd. Het bestuur was aanwezig in de kantine en de leden konden dus voor het eerste weer ‘live’ 

aanwezig zijn om de Algemene Vergadering te volgen. De beste oplossing voor gegeven de omstandigheden.
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uitvoerige verslaglegging met 

een mooi resultaat. Het financieel 

jaarverslag; de balans, staat van 

baten en lasten met de daarbij 

behorende toelichting en de begroting 

werd door de leden goedgekeurd. Ook 

de kascommissie gaf in de daarbij 

behorende verklaring aan dat de 

penningmeester de boekhouding goed 

voor elkaar heeft. Na het verslag van 

de kascommissie werd de aftredende 

Gert Keizer bedankt voor zijn diensten.  

De Algemene Vergadering besloot 

het bestuur niet alleen decharge 

te verlenen, het voorstel om Teun 

Bakhuis te benoemen als zijn opvolger 

in de kascommissie werd door de 

leden omarmt.

Overige punten

Nog voor de pauze nam het bestuur 

enkele extra punten in behandeling. Er 

werd een toelichting gegeven op:

Verbouwing kantine

In een extra Ledenvergadering 

vorig jaar is reeds besloten de grote 

kantine aan te passen. Tekeningen 

zijn getoond en vervolgens is er een 

start met de planning gemaakt. Met 

vereende krachten is in ieder geval 

een zijde van de kantine gereed 

gekomen, inclusief een mooie nieuwe 

keuken/snackruimte. Bijna gereed 

want we moeten nog goed kijken 

naar de akoestiek. Op dit moment 

vindt achter de schermen de verbouw 

plaats van het tweede gedeelte 
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van de kantine. Via de social media 

worden de vorderingengetoond. De 

komende weken worden belangrijk. 

Wij komen in de laatste fase aan en 

dit betekent dat de grote kantine na 

10 december niet meer te betreden 

zal zijn. Vanaf de 11e en de 12e 

december zal het tegelen van de 

vloer beginnen en daarna kan er 

niemand meer in. Tevens zal de 

bar gesloopt worden en zal er een 

nieuwe bar geïnstalleerd worden. 

Wij kijken uit naar de heropening 

begin van het volgende jaar. Onze 

penningmeester Gerard Freriksen 

heeft het financiële overzicht gedeeld 

met de leden specifiek gedoeld op 

deze verbouwing.

Gesprekken met de gemeente

Wij zijn blijvend met de gemeente 

in gesprek en hebben recent de 

kranten hiermee gehaald. Wij willen 

nog steeds een kunstgrasveld en 

bespreken met de gemeente diverse 

opties om dit mogelijk te maken. Deze 

opties werden nog eens tijdens de 

AV herhaald. Op dit moment maakt 

de gemeente een quick-scan met 

betrekking tot de mogelijkheden 

op Groot Lochter. Op woensdag 

30 november zal er wederom een 

gesprek tussen bestuur en gemeente 

plaatsvinden.

VOG

SVVN wil naast een sportieve en 

gezellige vereniging, ook een veilige 

vereniging zijn voor al onze leden, 

klein en groot. Al vaker is gesproken 

over het hebben van een Verklaring 

Omtrent het Gedrag. Deze VOG is 

een verklaring waaruit blijkt dat 

het gedrag in het verleden geen 

bezwaar vormt voor het vervullen 

van een specifieke taak of functie in 

de samenleving. Het Ministerie van 

Justitie screent personen die een VOG 
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aanvragen en geeft VOG’s af. Vooral 

voor trainers en leiders bij de jeugd wil 

het bestuur nu een VOG verplicht gaan 

stellen. Dit wordt een standaard-

procedure. Dit betekent ook dat indien 

er geen VOG wordt afgegeven, deze 

persoon helaas geen functie bij SVVN 

kan uitvoeren. Dus met verdergaande 

consequenties. De leden gaven onder 

applaus toestemming voor deze actie.

Daarnaast werden de gedragsregels 

op onze sport-accommodatie, op het 

veld, in de kantine en de kleedkamers 

nog eens aangehaald. We moeten met 

elkaar gemaakte afspraken nakomen 

en dit is geen taak van het bestuur, 

maar van ons allen als lid van deze 

prachtige vereniging.

Energie

Energie is een hot thema in de wereld 

en dan met name de prijzen ervan. 

Wij hebben zelf nog een energie-

contract tot februari 2023. Onze 

penningmeester is aan het kijken naar 

het verdere vervolg van ons contract. 

Dit laat echter onverlet dat wij scherp 

moeten letten op ons gedrag en 

energie. Kort douchen en overal de 

elektra minimaal gebruiken.Op dit 

moment zijn wij nog niet voornemens 

om de gevolgen van de verhoogde 

tarieven door te belasten aan de 

leden. Wij zullen echter niet schromen 

dit te doen als daar de noodzaak toe 

is. Wij krijgen ook goede tips van onze 

leden. Intern, maar ook extern zijn 

wij aan het kijken wat wij zelf kunnen 

doen.

Kantine diensten

Wij zijn helaas niet meer verbaasd 

als wij de maatschappelijke trend 

van individualisering ook binnen 

onze vereniging terug zien. Specifiek 

de kantine-diensten zijn lastig 

te vullen. Vooral in het tijdsvlak 

tussen 13.00 en 16.00 uur is dit een 

ingewikkelde opgave geworden 

voor de kantine-commissie. Het 

bestuur presenteerde een plan om 

de bezetting op niveau te krijgen en 

vooral te houden. Ter plekke boden 

een aantal leden aan om mee te 

denken over deze opgave. Plannen 

zullen dus door een groep leden 

verder uitgewerkt worden. 

De rondvraag betrof vragen 

over jeugbeleid, duurzaamheid, 

sportlink en gedragsregels. Deze 

onderwerpen werden door de 

voorzitter en de leden besproken en 

beantwoord. Onder dankzegging van 

de voorzitter kon de vergadering na 

deze rondvraag gesloten worden.

      van A tot Z 
      perfect 
          geregeld

  Jouw 
hypotheek

www.adviesarena.nl
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De sponsorcommissie, bestuur en leden van 

SVVN wensen u fijne kerstdagen, een sportief 

en bovenal  een gezond 2023 toe…….
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Bijna elke avond is er geluid op het sportpark. Er wordt 

getraind en daarbij komen verschillende voetbalter-

men je tegemoet. Zo ook op de wedstrijddag wanneer 

veel  leden (actief of niet) bijeenkomen om te doen 

wat ze mooi vinden, namelijk samen genieten van het 

spelletje voetbal. Er wordt gepraat, gelachen en soms 

een traantje weggepinkt. Niet alleen door de spor-

ters, echter ook door ouders, aanwezige liefhebbers 

en supporters.  In alle vroegte van de morgen zijn de 

klanken van verschillende fluitsignalen en de aanmoe-

digingen over de velden te horen. Naarmate de dag 

vordert, komt er ook meer bedrijvigheid van ouderen 

waarbij het er soms zeer luidruchtig aan toe gaat. Het 

draait allemaal om saamhorigheid. Dè reden dat een 

ieder zich aan een club wil verbinden. Dè reden dat 

er af en toe ook zal moeten worden meegewerkt om 

een vereniging draaiende te houden. Samen plezier en 

samen een helpende hand uitsteken.  Of niet???

Er zijn mensen die denken dat alleen met het betalen 

van contributie alles geregeld kan worden. Er zijn 

mensen die denken geen verantwoording tegen-

over de ander te moeten hebben. Er zijn mensen  die 

apathisch, egocentrisch en stoïcijns met hun lidmaat-

schap om denken te kunnen gaan. We zien dat de één 

erg zijn best doet om de club netjes te houden, terwijl 

de ander er een troep van maakt. De één de kleed-

kamerdeuren netjes sluit en de ander ze s’ avonds 

openlaat staan. De één wel even het licht uit doet en 

de ander niet. De ene ouder belangstelling toont en de 

ander niet. Als je er NIET voor elkaar wil zijn wat doe je 

dan bij een club?  Volwassen leden die geen moment 

meedenken aan het clubbelang.  Er zijn ouders/leden 

die NIET een paar uurtjes per seizoen mee willen helpen 

om de bar open te houden  of mee willen rijden naar een 

uitwedstrijd. Het wassen van teamtenue al teveel is.  Hoe 

dan??? Hebben zij geen interesse in het doen en laten van 

hun team of eigen kind? Als leden en ouders van jeugdleden 

binnen de vereniging niet  bereid zijn er voor elkaar te zijn, 

dan zullen alle geluiden op den duur verstommen en lang-

zaam, heel langzaam zal het stil worden. 

In een tijd waar buiten het leven koud en kil blijkt, zou het 

geweldig zijn om binnen een warm en gastvrij onderkomen 

te blijven houden waar een ieder met plezier naar toe komt 

en het rumoer van gezelligheid de boventoon voert. Voor 

jezelf en voor de ander.

Omarmen doet verwarmen

Hartelijke groet,

Richard de Weert

Richard wil graag kwijt…

”HET WORDT 
LANGZAAM STIL”
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Iedereen die betrokken is bij onze voetballertje van JO10-2 heeft het natuurlijk al gezien. De jongens en meisjes uit dit 

team lopen er sinds kort indrukwekkend bij. Hun mooie en vooral stoere wedstrijdtenue maakt op iedereen indruk en 

zoals u kunt zien op de foto zijn de spelertjes er zelf ook beretrots op. 

De sponsor achter deze mooie shirts is Roadsite Repair Shop. Dit bedrijf is gevestigd aan de Handelsweg in Nijverdal 

en levert alles voor de ware motorliefhebber. We willen deze sponsor bedanken en natuurlijk wensen we onze trotse 

spelertjes een mooi seizoen toe. Aan jullie outfit zal het niet liggen!

Nieuw tenue en nieuwe sponsor 
voor JO10-2
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bovenbeen

• Het scheenbeen niet te ver kan 

draaien ten opzichte van het 

bovenbeen

Door deze bovenstaande functies 

geeft de voorste kruisband stabiliteit 

aan de knie bij voor- en achterwaartse 

bewegingen en bij draaibewegingen. 

Daarnaast ondersteunt hij de binnen- 

en buitenband, die ook stabiliteit 

bieden aan de knie. Een gescheurde 

Wat is de voorste kruisband?

 De voorste kruisband is één van de 

vier stabiliserende banden van de knie 

en bevindt zicht centraal in de knie. 

Daar loopt hij schuin voor de achterste 

kruisband. De voorste kruisband 

verbindt de achterkant van het 

bovenbeen met de voorkant van het 

scheenbeen en zorgt ervoor dat:

• Het scheenbeen niet naar voren 

kan bewegen ten opzichte van het 

voorste kruisband gaat vaak gepaard 

met letsels van andere banden, de 

meniscus of het kraakbeen. Daarom 

is een het belangrijk dat er een goed 

onderzoek wordt gedaan door een 

kniespecialist. 

Hoe kan de voorste kruisband 

scheuren?

De voorste kruisband kan scheuren 

tijdens verschillende spelmomenten 

De voorste 
kruisbandblessure
De voorste kruisband blessure is een van de meeste zware blessures die je als voetballer of sporter kunt oplopen. 

Het is een blessure die veel voorkomt in het amateurvoetbal, maar ook binnen de topsport. Zoals bijvoorbeeld 

Virgil van Dijk en Memphis Depay bij het Nederlands elftal. Het is een langdurige revalidatie van 9 tot 12 maanden 

waarbij terugkeren op het sportveld vaak het einddoel is. Jaarlijks zien wij gemiddeld zo’n twintig voorste kruisband 

revalidaties bij Fysiotherapie ZorgSaam
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tijdens de voetbal. Het gebeurt vaker 

tijdens non-contactmomenten (geen 

contact met de tegenstander) dan 

tijdens contactmomenten(zoals een 

duel). De vier meest voorkomende 

spelsituaties waarbij de voorste 

kruisband scheurt zijn: druk zetten/

tackelen, getackeld worden, balans 

vinden na een schot, landen na een 

sprong. Vaak is er tijdens het scheuren 

van de kruisband een luide “plop” 

of “knak” hoorbaar en wordt de knie 

binnen enkele uren pijnlijk en dik. Het 

kan zijn dat daarna een gevoel van 

instabiliteit wordt ervaren. 

Opereren of zonder operatie?

De indicatie voor een operatie hangt 

van meerdere aspecten af zoals je 

leeftijd, je sport, gecombineerd letsel 

en je werkeisen. Over het algemeen 

worden de meeste voorste kruisband 

blessures operatief behandeld. 

Tijdens de operatie wordt een nieuwe 

voorste kruisband gemaakt uit de 

knie- of hamstringpees en deze 

wordt op de plek geplaatst van de 

gescheurde kruisband. Als er nog een 

gecombineerd letsel aan de meniscus 

of andere banden is dan kan dit ook 

operatief verholpen worden. 

 

Revalidatie

Na de operatie staat de sporter een 

lange revalidatie te wachten waarbij 

ze gedurende 9 tot 12 maanden 

meerdere keren per week moeten 

trainen om de knie weer sterk te 

maken. Veelal kan de sporters zich 

6 weken na de operatie weer goed 

redden in zijn dagelijks leven en 

werk. Na 9 tot 12 maanden kunnen 

de meeste voetballers weer volledig 

meetrainen en wedstrijden spelen. 

Tijdens de revalidatie wordt er 

wekelijks in de oefenzaal getraind 

aan mobilitieit, spierkracht, stabiliteit 

en conditie. In de eindfase van de 

revalidatie wordt er ook sportspecifiek 

getraind tijdens de hersteltraining op 

het voetbalveld. Tijdens deze training 

worden verschillende aspecten van 

het voetbal getraind zodat de sporter 

weer zo optimaal mogelijk terugkeert 

in zijn sport. 

ZorgSaam

Bij Fysiotherapie ZorgSaam zijn 

Rob Alferink, Marieka op den Dries 

en Steven Zwart gespecialiseerd 

in knieklachten en voorste 

kruisbandblessures. Daarnaast 

werken wij nauw samen met 

de OCON Orthopedische kliniek, 

waardoor we korte lijntjes hebben 

met de orthopeden en snel kunnen  

doorverwijzen. 
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Leeftijd: 

Ik ben 67 jaar oud.  

Werk: 

Ik heb altijd in de metaalsector 

gezeten. De laatste jaren ben ik bezig 

geweest met CNC frezen. Nu ben ik 

sinds een halfjaar met pensioen  Dat 

bevalt heel goed. Ik kan heel goed niks 

doen, maar dat kon ik ook al bij de 

baas. 

Wat is je voetbalverleden: 

Dan kun je eigenlijk het stukje van 

Jan Hartgers kopiëren wat in het 

vorige clubblad stond, want met Jan 

heb ik altijd samen gevoetbald. Op 

vrijdagavond hield ik mijn verjaardag, 

want ik was 17 jaar geworden. Samen 

met al die keals van de voetbal 

ponder het genot van een hapje en 

een drankje. En toen werd ik gebeld 

dat ik de volgende dag bij het eerste 

een oefenwedstrijd moest voetballen 

onder trainer Barry Bruggink. Daarna 

heb ik tot mijn 25e tussen het eerste 

en het tweede gevoetbald. We hadden 

twintig spelers die wel aan elkaar 

gewaagd waren dus. Dat was een 

mooie periode onder trainers Bas 

Paauwe, Eric Kuier, Visscherdijk? We 

hadden met name een gigantisch 

goeie jeugd. 

In die tijd werd ik ook benaderd 

om samen met Jan Ramerman de 

D-pupillen te trainen en dat was 

mijn eerste kennismaking met het 

trainersvak. 

volhardingman in hart en nieren
Jan Achterkamp

De ene Jan (Hartgers) gaf het groenwitte stokje over naar de andere Jan. En deze Jan mag zich ook met recht 

Volhardingman in hart en nieren genoemd worden. De hoogste tijd om Jan Achterkamp in de welverdiende 

spotlights te zetten.
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Op mijn 37e ben ik gestopt bij de 

selectie. Toen ben ik door Koos 

Schellevis benaderd om trainer van 

het 2e te worden samen met Eric 

Companje en Jan Imhof. Een mooie 

drie-eenheid waarin we ook kampioen 

zijn geworden met een donders goed 

team. Koos gaf aan dat ik nog wel 

betaald kon worden als trainer, maar 

daar had ik geen behoefte aan. Neuh, 

je moet allemaal wat doen voor de 

club. 

Vervolgens ben ik toch weer lager 

gaan voetballen en heb ik tot mijn 63e 

op het veld gestaan.

 

Wat is het hoogtepunt van je 

carrière? 

De kampioenschappen staan me 

het meest bij. Zowel in de jeugd als 

in het 1e. Het team van A1 was wel 

de mooiste groep. Onder trainer 

Willem Wijnen speelden we echt goed 

verzorgd voetbal. Voor Willem ging je 

ook echt door het vuur.

Wat is het dieptepunt van je 

carrière?

Het overlijden van de 14-jarige Dick 

Kroesbergen. Hij overleed tijdens 

een training op het trainingsveld. 

Maar mijn gedachten gaan ook naar 

de andere dierbaren die ons helaas 

hebben moeten verlaten. Daarom: elke 

dag is weer een feestdag aj de ogen 

weer los mag doen. 

Wat heb je naast je voetbalcarriere 

gedaan? 

Nadat ik lager ben gaan voetballen 

heb ik nog in de technische commissie 

gezeten. Ook ben ik nog interim-

trainer geweest bij de C-, B-en 

A-junioren en bij het eerste elftal. Als 

de trainer vot ging, dan werd ik nog 

wel eens opgetrommeld. Daarnaast 

veel bardiensten gedraaid met Gerard 

Jansen en tegenwoordig help ik bij 

het kalken van de lijnen, vanwege het 

uitvallen van Gradus. Onze mentor is 

Theo Haverkort en Rinie Schuurman 

en ik assisteren hem. En verder doe ik 

nog wat hand- en spandiensten. Hoort 

erbij he.

Overigens hebben we ook nog met 

een team gevolleybald onder de naam 

SVVN en heb ik nog gezaalvoetbald. 

Mooie tijden waarbij sporthal Noetsele 

was uitverkocht. We speelden 

hoofdklasse en moesten tegen 

zaalvoetballen tegen gerenommerde 

spelers als Epi Drost, Ton van Dalen, 

Heny Ardesch en Kick van der Vall. 

Favoriete club:

Vroeger was dat de club van 010, maar 

het boeit me al langere tijd niet meer.
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Voetbal draait alleen maar om het 

financiele plaatje, meer is het niet. Ik 

heb er in elk geval geen binding mee.

Beste Speler:

Lionel Messi. Maar Johan Cruijff kon 

er ook wel wat van. Epi Drost vond ik 

ook mooi. Allemaal spelers waarvoor 

je naar het stadion gaat. Zulke spelers 

zijn toch prachtig man? Beetje lef in 

de pokkel en niet van dat tikje breed. 

Daarom vind ik zaalvoetbal ook mooi. 

Daar moeje wat. 

Wie is de beste trainer die je hebt 

gehad? 

Dat is Bas Pauwe. Zijn trainingen 

waren enorm gevarieerd en hij kon 

je enorm goed motiveren. Dat was 

gewoon machtig lekker trainen. Daar 

heb ik later als trainer ook veel profijt 

van gehad. Hij was niet alleen bij het 1e 

betrokken, maar bij de hele vereniging. 

Bas was zo gedreven dat als we een 

voetbal kwijt waren, hij de volgende 

ochtend uit Zwolle terugkwam om 

deze te zoeken. Mooie man.

Wat is jouw mening over het eerste 

elftal? 

Ik kijk regelmatig het laatste halfuurtje 

bij de thuiswedstrijden. Er zit zoveel 

kwaliteit in het elftal en helaas komt 

het er niet altijd uit. Dat is jammer. 

Vraag me weleens af of de spelers 

er zelf doordrongen zijn van hoeveel 

kwaliteit ze met elkaar hebben.

Wat is je mooiste doelpunt ooit?

Dat was tegen DES in het 1e met een 

schot vanaf een meter of 25 met mijn 

linkerbeen. Ik zie het nog zo voor me. 

Maar ik heb ook wel veel mooie eigen 

goals gemaakt hoor.

Wie was de meest onderschatte 

voetballer bij SVVN?

Lastige vraag. Denk dat Teun 

Marskamp aardig onderschat werd. 

Dat was toch een jongen waarvan je 

wel op aan kon. 

Wat is typisch SVVN?

Gezelligheid, maar ook gewoon lekker 

een potje ballen met elkaar. et elkaar 

een lekker potje ballen. 

Wat zie je graag veranderen bij 

SVVN?

Ach, we zijn een gezellige vereniging 

en ik hoef niet zo nodig wat te 

veranderen. Ik vind het wel prima dat 

we in de 3e klasse voetballen. Als je 

hogerop wilt dan red je dat niet zonder 

buitenstaanders. En dan moet je 

weer gaan betalen enzo. Daar wordt 

niemand vrolijk van en daar komen 

alleen maar problemen van. Nee, laten 

we het maar mooi zo houden. 

Wil je verder nog iets kwijt?

Zorg dat je een vereniging blijft. Als je 

lid bent van de club dan zitten daar 

consequenties aan en moet je een 

bijdrage leveren. Als je dat niet wil 

of kan dan moet je lekker naar een 

andere club in de gemeente.

Wie moet de volgende 

Volhardingman in hart en nieren 

worden?

Johan Eikenaar. Ik ben wel benieuwd 

naar die periode. 


