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Van de voorzitter
De vakantie lijkt alweer een hele 

tijd geleden gezien de vele (voetbal)

activiteiten die zich in de afgelopen 

weken en maanden hebben 

afgespeeld. Alhoewel vakantie-

periode; soms ontstaat het beeld dat 

de vakanties steeds vaker verspreid 

worden en velen ook door het gehele 

jaar met de nodige regelmaat afwezig 

zijn. We zien de spelers alweer 

vroeg in het seizoen wisselen van en 

bijspringen in de diverse teams.

Ook bestuurlijk gezien is er het 

nodige gebeurd. Op 6 juli was het 

voltallige dagelijks bestuur aanwezig 

op het gemeentehuis. Hadden wij de 

burgemeester bij zijn aantreden in 

ons clubhuis al volledig bijgepraat 

over SVVN, nu was het de beurt aan 

de nieuwe wethouder Sport Peter 

Lage Venterink om hem bij te praten. 

In dik anderhalf uur tijd brachten wij 

hem volledig op de hoogte van onze 

wensen, mogelijkheden en bespraken 

wij de toekomst van het voetbal in 

de gemeente Hellendoorn en in het 

bijzonder van onze eigen Volharding. 

Wij kijken terug op een informatief 

gesprek èn een aantal concrete 

onderwerpen op basis waarvan wij de 

gesprekken met de gemeente gaan 

vervolgen.

Samenwerking in een andere 

dimensie hebben wij gevonden met 

de FC Twente/Heracles academie. 

Enthousiast zoeken zij de verbinding 

en ook wij hebben ons aangesloten bij 

hen. Inmiddels heeft er al een sessie 

in onze kantine plaatsgevonden. Wij 

zien naar het leren van hun kennis.

Samenwerken doen wij natuurlijk ook 

met onze leden. Wij realiseren ons 

dat de verbouw van de kantine enig 

ongemak oplevert. We zullen op zoek 

gaan naar tijdelijke aanpassingen, maar 

gaan daarnaast echt voorkomen dat wij 

in een halve kantine sub-optimalisatie 

gaan toepassen. We werken met een 

blik naar de toekomst en niet alleen 

naar de lengte van onze neus. Ook hier 

hebben wij de samenwerking en vooral 

het geduld voor nodig van iedereen. Het 

komt goed!

Eveneens is de verbinding 

nadrukkelijk gezocht met onze 

eerste selectie. Het bestuur en de 

hoofdsponsor was uitgenodigd 

tijdens het trainingskamp en van deze 

gelegenheid is volop gebruik gemaakt 

om de selectie en staf mee te nemen 

in diverse onderwerpen die spelen bij 

en binnen onze club. Een waardevol 

moment om met een glimlach op 

terug te kijken.

Via deze weg willen ook de felicitaties 

geven aan Kars ter Avest en zijn 

partner Tessa. Zij zijn op 18 juli trotse 

ouders geworden van  dochter Noor.  

Tot slot de felicitaties naar DES. Zij 

bestaan dit jaar maar liefst 100 jaar 

en dit is met recht een grote felicitatie 

waard! Voor ons is het nog 6 jaartjes 

te gaan…

Veel leesplezier!

Peter van der Linde
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Spoelerstraat
Nijverdal
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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.

EHBO

Net voordat de corona-periode 

aanbrak hadden wij een volledige 

avond EHBO cursus paraat staan. 

Helaas mochten wij vanaf dat moment 

niet meer bijeenkomen en deze 

cursus is dan ook ‘on hold’ gezet op 

dat moment. Nu is dit aspect met 

betrekking tot hulpverlening weer 

opgepakt. Erg belangrijk om elkaar 

van de nodige zorg (reanimatie) te 

voorzien op het moment dat het 

nodig is. Uiteraard geldt dit ook voor 

het gebruik van onze AED aanwezig 

bij onze vereniging. Op vrijdagavond 

14 oktober zal deze cursus gaan 

plaatsvinden. In het verlengde hiervan 

uit het bestuur
zijn wij momenteel aan het bekijken 

om al onze trainers eveneens een 

EHBO-training te laten volgen.

Samenwerking met Twente/

Heracles academie

Onlangs hebben wij een overeenkomst 

met de FC Twente/Heracles 

Academie getekend. Deze academie 

heeft een zogeheten Regioplan 

in het leven geroepen waarbij het 

nadrukkelijk de samenwerking met 

amateurverenigingen zoekt. Het 

verkrijgen van een regionaal gezicht 

is hierbij de onderliggende motivatie 

naast het delen van kennis en bovenal 

het aanbieden van een talenten-

traject voor jonge spelers. Verder in 

het Magazine vindt u een uitgebreid 

verslag.

Verbouwing

Het zal u niet ontgaan zijn: de 

kantine staat volop in de steigers en 

op dit moment kunnen wij slechts 

gebruik maken van een kant van 

de kantine. De kantine is letterlijk 

in twee gedeeltes opgedeeld. Dit 

geldt eveneens voor de bar: letterlijk 

gehalveerd! Dit betekent dat wij de 

komende 3 maanden onszelf flexibel 

moeten opstellen omdat er slechts 

een gedeelte beschikbaar is. Tussen 

kerst en oud/nieuw komen nieuwe 

tegels op de vloer en zal er een 

nieuwe bar geïnstalleerd worden 

inclusief nieuw meubilair. Wij zullen 

pas goed kunnen kijken naar de 

akoestiek op het moment dat de 

kantine volledig gereed is. Wij willen 

alleen permanente aanpassingen 

doorvoeren in de vernieuwde kantine. 

Tijdelijk zullen wij natuurlijk ook kijken 

naar mogelijkheden om de akoestiek 

te verbeteren in het gedeelte waar 

reeds een nieuw plafond (incl 

verlichting) aanwezig is.



6

Gesprek gemeente

Wij hebben jullie in het voorgaande 

Magazine verteld over het gesprek 

met de nieuwe burgemeester. 

Gegeven een volledig vernieuwd 

gemeentebestuur na de verkiezingen 

hebben wij ook de nieuwe 

wethouder Sport Peter Lage 

Venterink in het bijzijn van de BLOS 

vertegenwoordiging bijgepraat over 

onze vereniging en specifiek over onze 

behoeftes (kunstgras) en de toekomst. 

Dit was een goede bijeenkomst 

waar wij de gelegenheid volop benut 

hebben om de Volharding neer te 

zetten!

Rabobank clubsupport

In de afgelopen weken was er de 

mogelijkheid om uw stemmen uit te 

brengen voor uw favoriete (sport)

vereniging. Velen hebben de stem 

hebben op SVVN waardoor wij weer 

een mooi bedrag tegemoet kunnen 

zien. Zie voor de uitslag verder in dit 

Magazine.

(oostelijk) amateurvoetbal! Bestuur, 

leden en supporters van DES: van 

harte proficiat!

Week van de scheidsrechter

Steeds moeilijker te vinden, 

maar onmisbaar op de zaterdag: 

onze scheidsrechters! Zaterdag 

1 oktober was uitgeroepen tot 

de ‘week van de scheidrechter’. 

SVVN besteedde aandacht aan 

deze terechte belangstelling 

door de scheidsrechters bij de 

thuiswedstrijden op ons sportpark een 

presentje te overhandigen als blijk van 

dank voor hun inzet! Bedankt!!

Zustervereniging DES 100 jaar

Een felicitatie is op zijn plaats bij 

het behalen van deze mijlpaal in 

het amateurvoetbal! Vele derby’s 

gespeeld en altijd nog een van de 

meest aansprekende derby’s in het 
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In haar speurtocht naar interessante verhalen kwam de redactie van Voetbalvaria dit keer terecht bij Alex de 

Jong. Alex zette op vierjarige leeftijd zijn eerste stappen op Sportpark Groot Lochter, waar zijn talent al snel werd 

ontdekt. Hij behoorde tot het selecte groepje voetballers dat qua talent eigenlijk een maatje te groot is voor onze 

vereniging. Als tiener stapte hij over naar Go Ahead Eagles, waarna een turbulente periode volgde. Sinds deze 

zomer speelt hij bij Excelsior ’31, één van de topteams in de regio, waar menig oud-prof emplooi heeft gevonden.

Alex treft het overigens niet deze 

dagen. In vierde competitieronde 

brak hij zijn pols. Daaraan is hij de 

dag voorafgaand aan dit interview 

geopereerd, op zijn 21e verjaardag 

nota bene. Dat leverde een gesprek 

op tussen de verjaardagskaarten 

en bierpakketten enerzijds, en de 

beterschapskaarten en fruitmanden 

anderzijds.

De Volharding speelt een belangrijke 

rol in Alex’ familie. Zijn broers Robin 

en Stef spelen er, net als vader Hans 

in zijn jonge jaren. Ook moeder Heidi 

komt uit een echte voetbalfamilie. 

Op een heel ander niveau overigens, 

haar broer speelde in de Oberliga. 

Destijds het vierde niveau in de 

Duitse voetbalpiramide. Tijd voor een 

interview.

Alex de jong
en de hobbelige weg naar de top

Alex, vertel eens, wat weet je nog 

van je debuut bij SVVN?

Voetbal was echt mijn hobby, ik 

voetbalde de hele dag in de tuin 

met mijn broertjes. Op een gegeven 

moment schijnt onze buurman mijn 

ouders te hebben benaderd. Die 

buurman was Ben Haak, destijds de 

jeugdcoördinator van de Volharding. 

Net als mijn broer kwam ik al snel 
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in F3. Dat werd het schaduwelftal 

genoemd, daarin zaten spelertjes 

die nog te jong waren voor het echte 

werk. Dat gebeurde later ook toen ik 

overstapte naar de F’jes. Marten ten 

Kleij was toen mijn trainer. Ik herinner 

vooral dat hij heel erg lang was, we 

keken letterlijk tegen hem op.

In die periode ben ik gescout door FC 

Twente, ik heb toen twee maanden in 

Hengelo meegetraind, maar dat vond 

ik niets, ik bleef lekker bij SVVN.

Uiteindelijk kwam je bij Rohda 

Raalte terecht, dat was destijds nog 

een hoofdklasser. Hoe ging dat in 

zijn werk?

Toen ik een jaar of twaalf was, werd 

Wouter Schellekens mijn trainer. Hij 

speelde in SVVN 1 en dat maakte wel 

indruk op ons jochies. Wouter was 

streng, daar moest ik aan wennen. 

Zo mochten we voorafgaand aan de 

trainingen niet met de bal op goal 

schieten zolang we geen warming 

up hadden gedaan. Toen ik toch een 

keer ging latje schieten met mijn maat 

Dylan ten Hove, ging Wouter helemaal 

over de rooie. We konden gelijk 

inrukken. Dylan en ik zaten daarna 

met z’n tweeën van de spanning 

te giechelen in de lege kleedkamer 

toen Wouter opeens binnen kwam 

vliegen om ons nog een keer de pan 

uit te vegen. Ons lachen was toen wel 

voorbij. 

Dankzij Wouter ben ik wel 

professioneler geworden, ik heb 

veel van hem geleerd. Ik ontwikkelde 

mij goed en een jaar later kwam ik 

plotseling voor een keus te staan. 

Mijn broer Robin zat destijds in de 

jeugdopleiding van PEC Zwolle en hij 

stapte over naar Rohda Raalte B1. Ik 

kon bij Rohda in C1 komen en ik ben 

toen met Robin meegegaan.

 

Hoe verliep die overstap?

In de eerste helft van dat seizoen 

speelde ik amper. Ik wilde het opgeven 

maar mijn vader zei dat ik het seizoen 

af moest maken. Gelukkig luisterde 

ik naar hem want na de winterstop 

kwam ik in de basis. Vanaf dat 

moment ben ik altijd basisspeler 

gebleven. Op mijn 17e kwam ik bij 

Rohda in het eerste elftal, daar heb ik 

anderhalf jaar gespeeld. Toen meldde 

Go Ahead Eagles zich. Ik kreeg een 

aanbieding om daar in de jeugd onder 

21 te komen spelen.

Alweer een treetje hoger, hoe verliep 

de stap naar het betaalde voetbal?

Dankzij het coronavirus kwam ik 

helaas amper aan voetballen toe. Alle 

jeugdcompetities lagen dat jaar stil. 

Gelukkig kon ik wel meetrainen met 

de selectie onder leiding van Kees 

van Wonderen. Dat ik zo snel bij het 

eerste kwam, was natuurlijk niet de 

bedoeling. Als er geen corona was 

geweest, had ik via de jeugd moeten 

proberen aan te haken.

Daar kwam bij dat de Eagles 

dat seizoen naar de eredivisie 

promoveerde. Ik zat dat jaar vijf keer 

bij de selectie maar ik heb helaas geen 

minuten mogen maken. Mede omdat 

we streden voor promotie natuurlijk. 

Dan laat een trainer niet zo snel 

jeugdspelers debuteren.

Was je er bij in Rotterdam toen Go 

Ahead Eagles promoveerde?
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Gelukkig wel ja. Die memorabele 

avond zat ik bij de selectie en hoewel 

ik 90 minuten op de bank zat, was dat 

is toch één van de mooiste ervaringen 

uit mijn voetballeven. Om kampioen 

te worden moesten wij winnen in 

Rotterdam en bovendien moest onze 

concurrent De Graafschap thuis 

puntverlies lijden tegen Helmond 

Sport.

De wedstrijden begonnen natuurlijk 

op hetzelfde tijdstip, anders zou 

het competitievervalsing zijn. Maar 

die avond was het noodweer in 

Doetinchem en de wedstrijd van 

De Graafschap werd een half uur 

stilgelegd. Wij konden wel gewoon 

spelen en we wonnen met 0-1 door 

een doelpunt in de 72e minuut. Na 

afloop moesten we dus nog wachten 

op de resultaten in Doetinchem. Die 

tweede helft konden we live op het 

veld van Excelsior bekijken op een 

groot scherm. De Graafschap kwam 

niet tot scoren, het bleef 0-0 al misten 

ze vlak voor tijd nog een enorme kans. 

Wat een ontlading voor ons, wat een 

feest. De terugreis met de bus was ook 

fantastisch.

Nu word ik nieuwsgierig…

Normaal staan er in de bus drankjes 

klaar wat te eten en zo. Colaatjes en 

stukken pizza bijvoorbeeld. Op een 

lange terugreis is dat natuurlijk wel 

fijn. Maar deze keer was er ook bier 

en daar werd flink van gedronken met 

alle gevolgen van dien. De muziek 

stond keihard en er werd gedanst en 

geschreeuwd en gezongen. Wat een 

sfeer, ik heb er nog filmpjes van op 

mijn mobiel, maar die zet ik natuurlijk 

niet op YouTube. 

Het kampioenschap kwam ook echt 

onverwacht. De Graafschap had drie 

wedstrijden voor het einde van de 

competitie nog maar één overwinning 

nodig, eigenlijk was het een wonder 

dat we promoveerden.

Kunnen we stellen dat de promotie 

eigenlijk tegen je heeft gewerkt?

In zeker zin wel ja. Ik heb de hele 

voorbereiding op het nieuwe seizoen 

in de eredivisie met de selectie 

meegetraind. Maar ik wilde wel en 

keer speeltijd krijgen en dat gebeurde 

niet. Omdat de promotie veel geld had 

opgeleverd konden de Eagles een heel 

stel nieuwe spelers kopen, waaronder 

drie verdedigers. Dat was voor mij het 

teken om ergens anders heen te gaan, 

ik wilde in een eerste elftal spelen. 

Toch kreeg je snel een nieuwe club, 

dat werd dus Excelsior ’31.

Dat klopt, het contact werd gelegd 
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door Marcel Borkent. Hij was daar 

hoofd jeugdopleiding en hij heeft ook 

een verleden bij SVVN. Ik kreeg nog 

een gesprek met hoofdtrainer Jurjan 

Wouda en toen heb ik de beslissing 

vrij snel genomen. Het gekke is dat 

Excelsior niet in de gelegenheid is 

geweest om mij een paar wedstrijden 

te bekijken. Blijkbaar was dat geen 

probleem voor ze. Het pakte goed uit 

want ik stond gelijk in de basis en het 

loopt prima.

Tenminste, tot ik in de vierde 

competitiewedstrijd mijn pols 

brak. Helaas werd er een verkeerde 

diagnose gesteld, waardoor ik nog drie 

wedstrijden met een ingetapete pols 

heb gespeeld, tot de pijn ondraaglijk 

werd. Nu ben ik dus geopereerd en 

moet ik een week of vier rust houden. 

Ik heb twee concurrenten voor mijn 

positie als centrale verdediger, maar 

als ik hersteld ben wil ik de draad weer 

oppakken in de basis.

Hoe ervaar je het niveau in de derde 

divisie?

Dat is echt wel hoog. Ik ervaar 

dat er veel verschil zit tussen 

seniorenvoetbal en jeugdvoetbal zoals 

bij Go Ahead onder 21. Er spelen nogal 

wat oud-profs op dit niveau. Niet de 

echte toppers natuurlijk, maar die 

daar net onder. Uit de eerste divisie 

bijvoorbeeld. Dat zijn vaak ervaren en 

slimme spelers.

Je bent precies net 21 geworden, 

ondanks al je ervaringen nog een 

jonkie dus. Wat zijn je sportieve 

ambities?

Ik heb het prima naar mijn zin bij 

Excelsior. Mijn doel is om dit jaar zo 

veel mogelijk en zo goed mogelijk 

te spelen. Een gewaardeerde 

speler worden en alles uit mijn 

mogelijkheden halen. Dat kan bij 

Excelsior zijn, maar mocht ik mij bij een 

andere vereniging in de kijker spelen 

dan zie ik dan wel weer verder. 

SVVN speelt ook derde klas, maar 

dan op rayonniveau. Dus er moet 

wel even wat voetbalhumor in 

dit interview. Kun je wat leuke 

anekdotes over je SVVN-tijd 

vertellen?

Tsja, ik was dus best jong toen ik 

vertrok, dus van mij hoor je geen 

wilde verhalen over uitgaan en drank 

en trainingskampen die uit de hand 

liepen. 

Wat ik wel leuk vond was dat ik in 

de jeugd na mijn eigen wedstrijden 

altijd met mijn vrienden naar het 1e 

elftal ging kijken. Samen met Jermain 

Papilaja, Beer Bos en Rowan Wijnen. In 

de pauze fietsten we dan snel naar de 

Aldi om koekjes en drankjes te kopen 

en dan gingen we weer aan de lijn 

staan. Verder heb ik nog een anekdote 

over iets met sigaretten, maar die ga ik 

niet vertellen want onze ouders lezen 

dit interview ook.

Eigenlijk heb ik bij SVVN weinig 

hoogte- of dieptepunten meegemaakt. 

Ik ben hier bijvoorbeeld nooit 

kampioen geworden en ik ben ook 

nooit gedegradeerd. 

Dit seizoen hoop ik natuurlijk te 

pieken en ik verheug mu nu al op 

de bekerwedstrijd tegen ADO Den 

Haag op 18 oktober. Dan ben ik 

waarschijnlijk hersteld van mij 

polsbreuk en dan hoop ik samen 

met mijn elftal te stunten tegen de 

Hagenezen. Komt allen kijken zou 

ik zeggen, SVVN supporters zijn 

natuurlijk van harte welkom.
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Tijdens de kerstvakantie van 2018 

ontstond bij Bert het idee om met 

zijn elftal Malta te bezoeken. Naast 

allerlei culturele activiteiten zou het 

onoverwinnelijke SVVN 7 daar dan 

ook een paar wedstrijdjes kunnen 

spelen. In maart 2020 zou het een en 

ander plaatsvinden. De tickets waren 

al geboekt maar toen kwam corona… 

Na heel wat gedoe heeft de reis dit 

jaar dan alsnog plaatsgevonden. 

Hieronder een levendige en beeldende 

impressie van een prachtig lang 

weekend op Malta.

Dag 1 Donderdag

Verzamelen, om 12.00 uur bij SVVN, 

een bont gezelschap, omdat er maar 

negen spelers van het 7e meegingen, 

heb ik aanvulling gekregen van enkele 

Gauwegeitgangers, maar of die 

konden voetballen???

Gert de eigenaar ging zelf ook mee, als 

verzorger, de spons had hij al bij zich. 

De shirts werden uitgedeeld, auto’s 

ingedeeld, op naar Brussel airport. 

We waren nog maar net weg of er 

was er al een zijn telefoon kwijt, we 

noemen geen naam Gert, na grondig 

onderzoek door Top.... telefoon 

gevonden onder Gerts kont????

De reis gaat vrolijk verder, tot bij 

Antwerpen, daar dacht Johan B. 

een paar files te kunnen ontwijken, 

gevolg iedereen is elkaar kwijt en wij 

twee uur over b-weggetjes rijden, 

Onderstaande verslag is geschreven door Bert Kelder. Bert heeft een broertje die al vijf jaar op Malta woont en die 

helemaal verliefd is geworden op dat eiland. Aangezien hij ook een fanatiek voetballiefhebber is, heeft hij de ge-

schiedenis van het Maltese voetbal in kaart gebracht, van amateurs tot en met de eredivisie, en dat vanaf 1930. Die 

gegevens heeft hij in een database gezet, Hij is dus een kenner van het Maltese voetbal.

Toen hem vijf jaar geleden gevraagd werd om voor de Maltese voetbalbond te komen werken, hoefde hij niet lang na 

te denken. Inmiddels heeft hij zijn kantoor in het nationaal stadion waar hij tien uur in de week werkzaam is. Verder 

maakt hij websites voor een wedkantoor.

SVVN 7 doet Malta

dankjewel Johan. Volgens Top  wou 

Johan gewoon zijn tweede huis aan 
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ons laten zien in het belastingparadijs 

België??? Gelukkig ging het intjekken 

lekker snel, jaaa… we waren niet op 

Schiphol en konden we snel achter 

een grote pot bier. 

Eenmaal in het vliegtuig, even samen 

zingen zodat de groep Belgen voor 

ons een waarschuwing kreeg dat 

ze niet zo luidruchtig moesten zijn! 

(terecht).

Na een goede landing stond mijn 

broertje ons al op te wachten in de 

aankomsthal, hij had een taxibusje 

geregeld om ons naar het hotel in 

de hoofdstad Valletta te brengen. 

Iedereen van een kamer voorzien, 

hup gelijk de stad in, het was ook 

nog maar 23.30 uur dus effen kennis 

maken met de horecaondernemers... 

Nou zijn wij heel wat gewend, dat we 

lang op ons eerste biertje moeten 

wachten ... maar als Gert al zegt dat 

het wel erg lang duurt... zegt toch al 

genoeg!

De eigenaar moest eerst overal grote 

glazen vandaan halen, dan ze vullen 

(Engels biertje), en naar ons toe 

brengen. Pfff.... gelijk maar weer 14 

bier besteld !

Diep in de nacht naar het hotel terug  
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gegaan , natuurlijk nog een paar 

biertjes mee voor de afterparty, maar 

de oudjes hadden de knollen op, 

zzzzzz...

Dag 2 Vrijdag

De enige dag dat er niets op de 

planning stond, na het ontbijt kon 

iedereen zijn gang gaan. Sommigen 

hadden fietsen gehuurd, Erik ging 

op museumbezoek, anderen de stad 

verkennen en ik ben met Arnold en 

Jeffrey  naar mijn broertje in Rabat 

gegaan met de bus.

Rabat ligt op het hoogste punt van het 

eiland , mijn broertje woont met zijn 

gezin in een mooi appartement met 

een dakterras waar je kilometers ver 

over het eiland kunt kijken. De hele 

middag op het dakterras met een 

biertje en een hapje, met mijn broertje 

ouderwets geouwehoerd ....heerlijk , 

daarna uit eten en weer met de taxi 

terug naar Valletta.

Eenmaal in de stad was het niet 

moeilijk om de anderen te vinden. Bij 

één kroeg stond buiten de boel op zijn 

kop, er stond een band te spelen en 

alle SVVN’ers konden alle nummers 

meezingen, dat trok zo veel aandacht 

dat de kroegeigenaar al drie keer een 

nieuw vat had moeten aansluiten en 

waarschijnlijk na ons bezoek wel zes 

weken op vakantie kon gaan!!!

Dag 3: Zaterdag

Het was afzien op dag drie, ‘s 

morgens gelijk al voor Rob S. want 

tijdens het ontbijt schijt er een duif bij 

hem op de kop, dat voorspelt niet veel 

goeds voor vandaag en de taxi komt 

ons pas om 15.30 uur ophalen om een 

toernooi te spelen dus geen bier voor 

pakweg 18.00 uur.

Sommigen gingen de stad verder 

verkennen en er waren er een paar 

slaap aan het inhalen. Twee jongens 

hadden een motor gehuurd, deze 

jongens waren uiteraard te laat voor 

de taxi maar na veel getoeter is het 

allemaal opgelost. De chauffeur liet 

wel gelijk weten  dat  ie ons morgen 

niet bij het hotel kwam afhalen 

maar op de parkeerplaats 800 

meter verderop, bedankt Arjan W. en 

Gerdinant P.

Het toernooi was voor een goed doel, 

parkinsonpatiënten, nadat iedereen 

zijn woorden hierover gezegd had 

begon de eerste wedstrijd Old 

Veterens Malta - SVVN 7 .

Omdat wij maar elf man hadden had 

ik mijn broertje, zijn zoon en Alfred 

Kinds die daar was omdat zijn dochter 

op Malta stage liep, gevraagd om met 

ons mee te doen.

Nou Malta was op volle sterkte , met 

zeven man die in 2017 nog in hun 

nationale team  speelden.... we kregen 

voetballes, we werden compleet 

overlopen. Arnold S. onze spits, kreeg 

zijn eerste bal  na 30 min. spelen, 

helemaal vrij voor de keeper, daar 

schrok hij zo van dat hij half over de 

bal maaide .

Na 10 minuten viel de eerste van 

ons al uit... Top met zijn rode sokken 

, dat is vragen om problemen toch? 

Bovendien hadden sommigen jongens 

slaapgebrek???

Om een lang verhaal kort te houden, 

we verloren de wedstrijd met 7-0. 

Omdat we verloren hadden moesten 

we gelijk weer aan de bak tegen 
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Old Wilsonians FC uit Engeland. We 

waren nog zo onder de indruk van de 

Maltezers dat we al na vijf minuten 

met 2-0 achter kwamen. Bij ons 

hadden er een paar weinig slaap 

gehad en dat was goed te zien op het 

veld, zelfs de gastspelers konden 

de kar niet trekken. Na twee keer 20 

minuten stond de eindstand dan ook 

op 5-0 voor de Engelsen.Voor ons 

zat het toernooi erop, laten we maar 

weer gaan doen waar we goed in zijn, 

hoorde ik van een paar mensen??? 

De finale werd gespeeld , Malta was 

beter , kwamen met 1-0 voor maar 

vergaten de score uit te bouwen. Toen 

de Engelsen in de laatste minuut op 

gelijke hoogte kwamen moesten er 

strafschoppen worden genomen! De 

Engelsen wonnen de strafschoppen 

met 5-4, dus wonnen het toernooi en 

wij maar zingen: YOU’ll NEVER WALK 

ALONE.

Wij hebben samen namens SVVN 

nog een goede donatie voor de 

parkinsonpatiënten gedaan, een paar 

biertjes gedronken, en omdat er geen 

eten was geregeld (wat wel  beloofd 

was) zijn we terug in de taxi naar 

Valletta gegaan om daar samen te 

gaan eten. Daar kwamen de praatjes 

al snel weer terug , dat het toch knap 

was dat we 3e waren geworden op 

een internationaal toernooi op Malta.

Later die avond nog even naar de 

kroeg van de vorige avond geweest, 

de kroegbaas was erg blij ons te zien 

en begon gelijk een paar vaten bier op 

te halen zodat hij genoeg op voorraad 

had liggen. Ook Johan B., normaal zo 

rustig, begon los te komen, en wel zo, 

dat wij heel anders tegen sommige 

SVVN’ers zijn gaan aankijken... Pfff, we 

zijn weer blijven hangen tot vroeg in 

de morgen......

Dag 4 : Zondag 

Om tien uur ontbijten, voor sommigen 

een zwaar moment in verband met 

de avond ervoor... maar een Engels 

ontbijt gaat er wel in. Martijn (die 

lange) zat op de praatstoel, om nog 

enkele sappige details van de vorige 

avonden te vertellen, hier weiden wij 

verder niet over uit in dit verslag.

Om 13.00 uur werden we weer 

opgehaald door de taxi, om ons naar 

een eredivisiewedstrijd te brengen 

in het Nationale stadion van Malta. 

Daar worden alleen belangrijke 

eredivisie wedstrijden afgewerkt en 

Interlands. Nou belangrijk was het, 

Hibernians FC kon kampioen worden 

en ze moesten tegen Birkikara, die 

derde stonden in de competitie. Mijn 

broertje had kaarten voor ons in het 

vak van Birkikara, die wij al gauw Go 

Ahead Eagles noemden i.v.m. het 

fantastische shirts (rood en geel).

Hier ook weer een kleine paniekaanval 

van de mensen achter de bar, om 

de 20 minuten kwam er weer een 

Nederlander 15 glazen halve liters 

halen, dat hadden ze in dit stadion 

nog niet eerder meegemaakt???

Toen Birkikara op 0-1 kwam stonden 

ook wij te dansen op de stoelen 

van plezier en zongen mee met de 

Birkikara-fans, alleen de teksten van 

ons klopten niet helemaal… in ieder 
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geval , Andre Hazes zou trots op ons 

geweest zijn. De wedstrijd eindigde 

trouwens in 2-1 , dus Hibernians FC 

werd kampioen die middag!

Na een enerverende terugreis naar 

het hotel (een hoop getoeter, gezang 

en geblèr van de kampioenen) zijn we 

gaan eten in een Street food market, 

je kunt daar eten krijgen uit allerlei 

landen.

Nou, bij ons aan tafel was het Chinees, 

Indiaas, Turks, Marokkaans, Thais en 

Amerikaans waar de heren van zaten 

te smullen, natuurlijk met een halve 

liter bier.

Zo rond tien uur had ik de knollen op 

, sommigen zijn nog in een kroegje 

beland, maar de meesten lagen toch 

op bed. Twee jongens gingen na het 

dutje ‘s nachts nog even wat drinken, 

geen bier hoor,... dat kwam hun de 

neus uit, nee... wodka… (Goed zo Jan 

Z.)

Dag 5: Maandag

De dag van de terugreis, eerst 

ontbijt, dan om 12.30 uur werden 

we met de taxi opgehaald en naar 

het vliegveld gebracht, sommigen 

moesten nog snel even kado’s halen 

voor het thuisfront. Op de luchthaven 

afscheid van mijn broertje en nichtje 

Emma genomen en bedankt voor dit 

geweldige weekend, daarna snel de 

douane  door en... naar het rock café 

voor, JAWEL een paar 

Na de landing in Brussel ging iedereen 

snel naar de auto’s, afscheid nemen 

van elkaar en hop naar huis , om tegen 

half twaalf gezond en brak thuis te 

zijn, zelfs Gert was brak, toen Anja 

hem thuis stond op te wachten schrok 

hij helemaal niet??? , dat was op 

Malta wel anders!!

Ik wil iedereen bedanken voor dit 

geweldige weekend, vooral Monique 

Pijfers voor het regelen van de 

vliegreis, en Gerdinant Pijfers voor 

het regelen van de Financiën, petje af. 

En natuurlijk mijn broertje voor het 

regelen van het hotel en dergelijke, 

BEDANKT!

Ik groet u allen, Bert Kelder.

Ps. Er belt mij steeds een meisje op 

vanuit uit Malta? Ze zou zwanger 

zijn??? Nou ik heb jullie elke avond 

terug zien komen uit de kroeg, ik kan 

me niet voorstellen dat iemand..... 

pfffffffffff…. hahaha…

genoeg te zien zijn op het veld of in de 

kantine. Wij nemen dan ook de term 

‘SVVN A2’ nog minimaal een jaartje 

mee, aangezien die er volgend jaar 

niet is. Als een soort legendarisch 

rugnummer dat gepensioneerd wordt 

zal ik SVVN A2 nooit meer anders zien 

dan deze bijzondere groep mannen. 

Spelers, fans, harde kern en in het 

bijzonder (Mighty) Martijn en Kevin 

(Klopp), bedankt!



16



17

Sponsor uitgelicht
contrast interieurontwerp

Vorig jaar lichtten we deze nieuwe ‘Vrienden van…’-sponsor al uit. Dit keer gaan we meer de diepte in. Hoe is 

Contrast Interieurontwerp ontstaan, welke diensten biedt ze aan en wat kunnen we voor elkaar betekenen? Lees 

het in dit ‘korte diepte-interview’ dat ik met Isa Bergboer had.

Wie ben je, wat is je achtergrond 

en waarom heb je Contrast 

Interieurontwerp opgericht? 

Ik ben Isa Bergboer en ik woon 

samen met mijn vriend in Nijverdal. 

Ik ben begonnen met Contrast 

Interieurontwerp om mijn eigen koers 

te kunnen varen en om mensen te 

verassen met mijn creatieve inzichten. 

Na meerdere interieuropleidingen te 

hebben afgerond, en een aantal jaren 

werkervaring op te hebben gedaan 

in het vak, was ik er klaar voor om de 

droom die ik al jaren had uit te laten 

komen; het oprichten van mijn eigen 

bedrijf. 

Hoe is Contrast Interieurontwerp 

ontstaan, en welke diensten biedt je 

aan?  

Contrast Interieurontwerp is dus 

ontstaan vanuit een jarenlange droom 

en mijn grote passie voor interieur. 

Contrast Interieurontwerp biedt een 
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creatieve oplossing voor alle interieur 

vraagstukken. Dit kan in diverse 

concepten, dat is afhankelijk van de 

wensen van de klant.

Elke vraag is maatwerk en iedereen 

heeft andere wensen. Daarom begin 

ik altijd met een gratis intakegesprek 

bij de klant. Na dit  intakegesprek 

bekijk ik samen met de klant wat voor 

hem de beste optie is. Vaak is een 

compleet interieurontwerp de beste, 

en tevens ook mooiste, optie. Een 

compleet interieurontwerp bestaat 

uit onder andere een 2D plattegrond, 

sfeerbeelden, realistische 3D beelden 

en een shoplijst. Hiermee visualiseer ik 

het droominterieur van mijn klant. 

Het is ook mogelijk om een 

interieurontwerp af te nemen 

bestaande uit alleen een 2D 

plattegrond en sfeerbeelden, het ligt er 

maar net aan waar de klant wenst. 

Een ander concept is ‘’inspiratie op 

locatie’’. Ik kom dan op locatie om alle 

interieurvragen te beantwoorden, te 

inspireren en adviseren, en om samen 

ter plekke een plan te maken. 

Vaak krijg ik van klanten te horen dat 

ze het zelf nooit zo hadden kunnen 

bedenken! Dat is waar ik het voor doe. 

Wat is je link met voetbal en meer 

specifiek met SVVN?  

Zelf heb ik niet zoveel met voetbal, 

behalve dat ik het heel leuk vind om 

naar mijn vriend te komen kijken 

als hij voetbalt! Hij helpt mij met de 

administratieve kant van Contrast 

Interieurontwerp en is dus ook mijn 

connectie met SVVN 

.

Dank voor je tijd! We houden contact!

Twijfel jij ook over je interieur, en wil jij 

ook zo’n gaaf interieurontwerp? 

Neem dan contact op met 

Contrast Interieurontwerp via 

info@contrastinterieurontwerp.nl
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Na een welverdiende vakantie is 

de eerste selectie op 16 augustus 

begonnen met de voorbereiding op 

het nieuwe seizoen. Zes weken om 

de groep klaar te stomen voor het 

nieuwe seizoen. In de eerste weken 

lag de aandacht bij het opbouwen 

van conditie, kracht en het uitbreiden 

van de speelwijze. Vorig seizoen is de 

basis gelegd waarop verder gebouwd 

kan worden.’

‘Naast een goed fysiek en duidelijke 

speelwijze is een goede teamgeest 

van groot belang! Om de teamgeest 

verder vorm te geven is de eerste 

selectie op een (mini) trainingskamp 

geweest in het Aparthotel in Delden. 

De bal rolt alweer volop! De bekerwedstrijden zitten er op en ook de eerste competitiewedstrijden zijn inmiddels 

een feit. De eerste selectie is vanaf half augustus alweer in training. Onderdeel van de voorbereiding was een kort 

trainingskamp in Delden. We lieten de technische staf van het eerste vertellen:

Het Aparthotel is een locatie die 

ingericht is op het ontvangen 

van sportgroepen. Fantastische 

kamers (voor 5 mensen), perfecte 

voetbalvelden en goed eten!’ 

‘David Stokvis, Jan Klompenmaker 

en ik waren ‘s middags mooi op tijd 

in Delden. We hebben  om 15:00 

ingecheckt want om 16.00 stond 

een eerste training op de planning. 

De mannen konden daardoor bij 

aankomst gelijk door naar hun 

kamers om zich om te kleden voor de 

Selectie op trainingskamp
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training. David had alle spullen klaar 

gezet waardoor we onder perfecte 

omstandigheden heerlijk konden 

trainen!’ 

‘Na de training was er kort tijd voor 

ontspanning waarna er een heerlijke 

maaltijd op het programma stond. Ook 

dit was top geregeld! 

Voor de avond hadden we een blok 

van twee uur gereserveerd onder de 

noemer teammeeting. In het eerste 

uur kwamen bestuur, sponsor en 

selectie samen. Dit uur heeft de 

voorzitter ons meegenomen in de 

ontwikkelingen en plannen voor de 

toekomst binnen de club en de rol 

van de selectie daarin. Hier ontstond 

een mooi dialoog die het bestuur, 

sponsor en selectie dichter bij elkaar 

heeft gebracht en waar mooie ideeën 

zijn ontstaan waarover in de loop 

van het jaar meer bekend zal worden 

gemaakt.’

‘In het tweede uur hebben wij 

als selectie de koppen bij elkaar 

gestoken en gesproken over het 

thema ‘team’. Wat betekent dat 

eigenlijk? De definitie van team is: 

een groep personen die door middel 

van samenwerking een gezamenlijk 



23

doel nastreeft waarbij teamleden 

afhankelijk zijn van elkaar om het 

doel te bereiken. Wij zijn een groep 

en wat we nodig hebben is een doel. 

Vorig seizoen zijn we op een 4e plek 

geëindigd. Na lang beraad heeft de 

spelersgroep als doel gesteld om 

dit seizoen in de top 3 te eindigen. 

Een ambitieuze doelstelling die niet 

zomaar gehaald zal worden. Daar 

zullen we hard voor moeten werken 

en is alle steun vanuit de vereniging 

voor nodig!’

 

‘Hiermee zat het serieuze deel van 

het trainingskamp erop en hebben 

we in de avond genoten van de 

nodige drankjes en versnaperingen! 

De mannen mochten met de avond/

nacht doen wat ze wilden zolang 

ze de volgende ochtend maar om 

8:30 aan het ontbijt zaten! En dat is 

iedereen gelukt! Na het ontbijt hebben 

we de drank uitgezweet tijdens een 

ontspannen training als voorbereiding 

op onze laatste bekerwedstrijd tegen 

sc Rijssen. Na de lunch hebben we 

uitgecheckt en zijn we gezamenlijk 

richting Nijverdal gegaan. Ondanks 

de vermoeidheid zijn we als team 

het veld opgegaan en hebben onze 

laatste bekerwedstrijd winnend 

afgesloten. Het belangrijkste van 

deze middag is dat we een echt team 

hebben gezien dat bereid is om diep 

voor elkaar te gaan. En dat is precies 

wat we dit seizoen nodig hebben!!’ 

‘Als groep zijn we dichter bij elkaar 

gekomen, hebben afspraken gemaakt 

en een doel gedefinieerd. Tegelijk 

hebben we de banden met het 

bestuur en hoofdsponsor stevig 

aangehaald! Dus alles bij elkaar een 

heel succesvol weekend en absoluut 

voor herhaling vatbaar!’

‘Aan een iedereen die heeft 

meegewerkt aan het mogelijk maken 

van dit weekend een dikke vette 

bedankt!’
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De kantine is momenteel letterlijk 

in twee gedeeltes verdeeld. Deze 

hadden wij in feite al, maar door het 

aanbrengen van een stofwand is 

er nu een permanente afscheiding 

ontstaan. Hoognodig aangezien 

wij onszelf en onze bezoekers 

zo min mogelijk overlast willen 

bezorgen met de werkzaamheden 

en de bouwspullen die nodig zijn 

ook rustig op de plaats kunnen 

laten zonder deze telkens te hoeven 

versjouwen. Last but not least blijft de 

gerenoveerde kant van de kantine op 

deze manier schoon.

 

Het aanbrengen van de 

scheidingswand heeft er ook voor 

gezorgd dat het aangezicht van de 

bar ‘gehalveerd’ is. Achter de wand 

is het resterende gedeelte van de 

bar gedemonteerd zodat daar volop 

gewerkt kan worden aan de nieuwe 

ruimte. Op tekeningen hebben wij in 

dit Magazine al eerder laten zien hoe 

de nieuwe bar er straks uit komt te 

zien: meer vierkant qua uiterlijk en ook 

iets meer ‘in de kantine’.

De ‘linkerkant’ is inmiddels voorzien 

van een nieuw aangezicht met 

betrekking tot het plafond. De 

oude houten balken zijn niet meer 

zichtbaar en het geheel heeft nu 

een gladde en meer moderne 

uitstraling gekregen. De wanden zijn 

Een update van de verbouwing
van de kantine

Het kan niemand ontgaan zijn dat wij momenteel in de tweede fase van de verbouw zitten. Het plafond, de muren 

en de verlichting van de ‘linkerkant’ (bij binnenkomst) van de kantine zijn gereed. Tevens is de vernieuwde snackbar 

gereed, geheel voorzien van een nieuw rolluik. Voorlopig maken wij nog even gebruik van het oude uitgifteloket van 

de oude snackbar, aangezien er nog nieuwe stroomvoorzieningen aangelegd moeten worden om het nieuwe loket 

up en running te krijgen.
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volledig glad gestuct en tenslotte is 

de verlichting compleet vervangen 

door een moderne LED verlichting. 

Deze LED verlichting is niet alleen 

duurzaam (waar wij voor staan), 

maar heeft ook nog de mogelijkheid 

om verschillende sfeerverlichting te 

creëren qua kleurstelling. Het plafond 

heeft een antraciet-kleur gekregen. 

Het ziet er wat donker uit, maar in 

samenspel met de verlichting, maar 

zeker ook de nog aan te brengen 

grijze tegels komt het geheel sfeervol 

over. Dit zijn overigens de tegels die 

de leden zelf uitgekozen hebben 

tijdens de Algemene Vergadering om 

te kunnen starten met het kantine-

project.

 

Zoals gezegd is de rechterkant 

momenteel afgesloten. Dit maakt 

het mogelijk om een identieke 

ruimte te kunnen maken zoals aan 

de linkerkant. Ook kunnen daar de 

voorbereidende werkzaamheden 

gestart worden om de nieuwe bar te 

kunnen installeren.

Wij zullen in de komende vier 

maanden dit ongemak blijven houden. 

Met betrekking tot de planning 

zullen de tegels in de periode tussen 

eind december en begin januari 

gelegd worden. Direct daarna kan de 

nieuwe bar ook geplaatst worden. 

De bar wordt de komende weken in 

produktie genomen bij een ons zeer 

bekende firma waar ook veel SVVN’ers 

werkzaam zijn. Alles met het oog op 

de tijdslijn richting einde en begin van 

dit jaar.

Zoals gezegd zal de verbouw de 

komende 4 maanden gepaard gaan 

met de nodige overlast voor onze 

leden en bezoekers. Maar dit moet 

ons inziens te overbruggen zijn: 

we hebben immers wat moois in 

het vooruitzicht. Tot die tijd zullen 

we pragmatisch kijken naar wat 

we tijdelijk kunnen aanbrengen 

om bijvoorbeeld de akoestiek 

te verbeteren. Helemaal zal 

geluidsoverlast niet te voorkomen 

zijn, maar we zullen daar waar 

nodig expertise inschakelen op het 

moment dat de kantine in zijn geheel 

beoordeeld kan worden. Geen half 

werk. Wij vragen iedereen om begrip 

voor het tijdelijke ongemak.
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De kweekvijver voor alle professionele voetbalclubs in de wereld komen bijna altijd voort uit de opleiding (en het 

spelen) bij amateurverenigingen. De amateurverenigingen ontwikkelen zichzelf voortdurend en ook de KNVB zet vol 

in op de ontwikkeling van het amateurvoetbal.

De FC Twente/Heracles Academie 

is van mening dat het hierin een 

waardevolle bijdrage kan leveren, 

het beschikt immers over een 

groep specialisten met kennis en 

ervaring. De Academie is in het leven 

geroepen om regionale voetballers 

die vooral afkomstig zijn van de 

amateurverenigingen uit de regio 

op te leiden voor de eerste elftallen 

van FC Twente en Heracles Almelo. 

Samenwerken is daarin cruciaal. De 

Academie is niet alleen aan het halen, 

maar brengt ook veel. De FC Twente/

Heracles Academie wil een regionaal 

gezicht zijn; van en voor de regio. 

Elk jongetje en meisje heeft recht op 

goede begeleiding. De Academie voelt 

en neemt de verantwoordelijkheid om 

hierbij, samen met de amateurclubs, 

mensen direct en indirect te 

beïnvloeden.

SAMENWERKING SVVN EN 
TWENTE/HERACLES ACADEMIE

De FC Twente/Heracles Academie 

is gestart met een Onder 12 team. 

Deze bewuste keuze gemaakt om 

pas vanaf de Onder 12 te starten met 

een Academieteam. De academie: 

“Wij zijn van mening dat het voor de 

sociaal-emotionele ontwikkeling 

van jonge kinderen belangrijk is om 

ze in de onderbouwjaren bij hun 

eigen amateurvereniging te laten 

voetballen. Daarnaast wijzen recente 

onderzoeken uit dat het herkennen 

van potentie op onderbouwleeftijd 

erg lastig dan wel onmogelijk 

is.” Deze visie betekent dat alle 

(toekomstige) Academiespelers in 

hun gehele onderbouwperiode bij 

de amateurverenigingen blijven 

voetballen. De drijfveer van de 

Academie is daarom enorm om de 

amateurverenigingen te ondersteunen 

en om met elkaar het algehele 

voetbalniveau in de regio te laten 

stijgen, om op die manier de enorme 

potentie die het voetballandschap 

bezit optimaal te benutten.

Om dit te realiseren heeft de FC 

Twente/Heracles Academie het 

Regioplan in het leven geroepen. 
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De Academie organiseert veel 

activiteiten waarin het haar 

voetbalkennis deelt met de 

amateurverenigingen in de regio. Maar 

ook de amateurverenigingen onderling 

versterken elkaar met de kennis en 

ervaring die ze bezitten. Door de 

handen ineen te slaan, geloven we 

dat we een enorme kwaliteitsslag aan 

het slaan zijn. Tot slot organiseert de 

Academie regiotrainingen voor grote 

groepen jonge kinderen uit de regio.

Regioplan

De FC Twente/Heracles Academie 

is zoals gezegd dit seizoen gestart 

met het Regioplan. Hiermee wil 

de academie het algemene niveau 

laten stijgen Aanleiding voor het 

Regioplan is de enorme behoefte om 

de samenwerking aan te gaan met 

de amateurverenigingen, om samen 

het algehele niveau in de regio te 

laten stijgen. Met onder meer het 

trainen van honderden kinderen in 

de regio, modules voor het scholen 

van trainers, scouts en hoofden 

opleidingen en het organiseren 

van clinics en webinars wil de 

Academie niet alleen meer halen, 

maar ook brengen. Noem het vooral 

kennisdeling.

Op verschillende locaties onder leiding 

van een coördinator en een aantal 

trainers van amateurverenigingen 

zal er getraind worden op de 

vrijdagmiddagen/avonden. In 

totaal worden er dan zo’n 150-200 

kinderen per jaarlaag verwacht. 

Daarnaast worden er Train-de-trainer 

bijeenkomsten gehouden en zullen 

er diverse whatsapp groepen in het 

leven worden geroepen.

Toekomst

Het is een bekend gegeven dat 

gemiddeld 3 tot 5 procent van de 

regionale voetballers uiteindelijk 

de eerste elftallen van FC Twente 

en Heracles zal halen. Met deze 

wetenschap staat voor de academie 

dan ook vooral de persoon centraal. 

Zoals de academie stelt: “Voetballers 

opleiden is allereerst mensen 

opleiden!”

Vertrouwen

“We zijn trots dat SVVN zich ook bij 

het Regioplan heeft aangesloten”, 

vertelt Matthijs Blijham, Coördinator 

Regioplan. “Dat er nu al meer 

dan vijftig clubs aan het plan zijn 

verbonden, geeft het vertrouwen in de 

gehele regio weer. Met dat vertrouwen 

gaan we samen keihard aan de slag 

om het voetbal in deze regio naar een 

nóg hoger niveau te tillen.”

Siem Welleweerd uit de JO 10-1 heeft 

zijn eerste training gehad, bij de FC 

Twente/Heracles-Academie..
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Sponsor uitgelicht
DE WATERTOREN

Met in deze editie opnieuw een “Vrienden van..” en ditmaal is het sponsor De Watertoren uit Nijverdal.

Hoe is de Watertoren ontstaan en 

welke diensten biedt ze aan?

Eigenaar Sabit Figengül van “De 

Watertoren” was in het Sportcentrum 

Het Ravijn verantwoordelijk voor het 

horeca gebeuren en per 1 juli 2016 

werd de huurovereenkomst met Sabit 

Figengül inzake Grand Café Lagoon 

beëindigd door de Gemeente.

In dezelfde periode stopte Snackbar 

de Sprong aan de PC Stamstraat door 

omstandigheden haar activiteiten en 

was het voor Sabit de mogelijkheid om 

hier verder te gaan. De snackbar werd 

gesloopt en er kwam een nieuwe en 

moderne Grillroom / Cafetaria kwam 

op deze plek.

De naam “De Watertoren” is gelinkt 

aan de watertoren van de stomerij de 

Oude Bleek. 

“De Watertoren” is inmiddels al een 

begrip in Nijverdal, met als specialiteit 

de geweldige Shoarma en de Speciale 

patatten en de aardappelreepjes.

“Ook voor de “Kapsalon” groot of klein 

moet je bij “De Watertoren” zijn”

Tevens is er tijdens de feestdagen 

een geweldig aanbod van buffetten 

en catering van eenvoudig tot 

uitgebreid gemaakt door een team van 

vriendelijke en gastvrije medewerkers.

Al met al een ondernemer die SVVN 

een warm hart toe draagt.

De openingstijden zijn: dinsdag 

en zondag vanaf 16.00 uur t/m 

20.30 uur en woensdag tot en met 

zaterdag vanaf 12.00 t/m 20.30 

uur. Bezoek ook de website: www.

snackbardewatertoren.nl  zeker de 

moeite waard. 
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De bal wordt op het middenveld 

rondgespeeld. Echter is er geen 

beweging genoeg om het spel naar 

voren te verplaatsen. Weer achteruit. 

“Sta eens op met elkaar”, roept men 

vanaf de zijlijn. Het is duidelijk dat er 

een tandje bij moet. Van achter uit 

speelt men de bal in de voeten van de 

linkermiddenvelder(g). Meteen  sluit 

de linksachter(g) aan en vanuit het 

middenveld komt ook hulp aange-

sneld.  Er ontstaat een driehoek en 

na een één/twee wordt de bal in de 

hoek geslingerd. De supporters langs 

de lijn worden luidruchtiger en de 

spanning is volop aanwezig. Als een 

razende wordt er achter de bal aan 

gerend en vlak voor de lijn komt er 

een voorzet. Het is druk in het doel-

gebied maar onze spits is iedereen 

te snel af. Met een rake kopbal jaagt 

deze de bal tegen de touwen. Wat 

een doelpunt. De spelers(g) vieren 

samen met de begeleiding en aan-

hang een feestje. De wedstrijd gaat 

nog even door en dan klinkt het eind-

signaal. De overwinning is binnen en 

wederom wordt er opnieuw gejuicht. 

Wat is men trots. Trots op het team, 

trots op de club. 

Het is maandagmorgen. Het is stil 

en verlaten op het sportpark. Het 

drukke weekend heeft z’n sporen 

achtergelaten. Alles begint weer van 

voor af aan. Schoonmaak kleedka-

mers en het clubgebouw, onderhoud 

van terrein, planning van trainingen, 

planning van scheidsrechters(g), 

planning van bardienstmedewer-

kers(g)  etc.

Is er hulp genoeg?

Respect voor degene die hierbij 

betrokken zijn en voor alle clubhel-

pers(g) die voor uitvoering zorg-

dragen. Deze mensen begrijpen dat 

de ene dienst zich verbindt met de 

andere. De ene keer de profiteur en 

de andere keer de dienstverlener..

Ieder lid,  ouder of supporter wil 

graag juichen tijdens een wedstrijd, 

maar het weekend is afgelopen en 

de vraag is: “Wie maakt de club  de 

komende week weer trots?” 

(g)= genderneutraal en voel je uitge-

nodigd dit woord aan te passen naar 

je eigen persoonlijke voorkeur. 

Ps. Wie ook trots wil zijn op onze club 

en mee wil helpen kan mij bellen of 

appen op tel.nr. 06-24701688.

Richard wil graag kwijt…
“JUICHEN”
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17 september 2022 was het weer 

zover: de 2de editie van het Lagere 

Senioren Toernooi 2022 van SVVN. 

Na 2 jaar Corona mocht het weer, 

anders waren we dit jaar al de 4de 

editie bezig geweest van het Lagere 

Senioren Toernooi van SVVN. Maar 

niet getreurd, dit jaar mocht het weer 

doorgaan.

Dus de voetbalschoenen, van de 

matadoren op leeftijd, konden uit het 

vet. De voetbaltassen konden weer 

worden ingepakt, om een toernooitje 

te voetballen bij SVVN. Dit jaar was 

het enorme puzzel om het toernooi 

überhaupt door te laten gaan, door 

het late afzeggen van wel 3 teams.

Het laatste team pas op de 

donderdagavond om 21:30 voor het 

toernooi. Het is de organisatie toch 

gelukt om 2 poules te vormen, om de 

veteranen toch degens met elkaar te 

kruisen.

17 september 2022.

Zaterdagmiddag om 13:00 begonnen 

de 1ste veteranen hun stramme 

lagere seniorentoernooi
spieren los te lopen.

Om 13:30 floten scheidsrechter voor 

de 1ste wedstrijden van poule.

Er werd gestreken om elke meter 

in regen en in zonneschijn om de 

winnaar van de poule te worden.

De veteranen waren blij dat ze weer 

een balletje konden trappen in 

wedstrijd verband na de vakantie.

De teams waren verdeeld in 2 

poules. Elke poule winnaar dat een 

krat bier gewonnen als prijs.

Van poule A is SVVN 6 op doelsaldo 

1ste geworden en van poule B is 

DES 6 1ste geworden. Namens 

de toernooicommissie nogmaals 

gefeliciteerd.

In over volle kantine werd na de 

prijsuitreiking nog een after party 

geven met een DJ. (Hopelijk is de 

geluidinstallatie volgend jaar in de 

kantine in orde).

Namens de toernooicommissie wilden 

wij alle vrijwilligers, scheidsrechters, 

EHBO en sponsoren bedanken een 

bijdrage aan dit Lagere Senioren 

Toernooi 2022.

Tot volgend jaar.

Met vriendelijk groet,

Toernooicommissie Lagere Senioren 

Toernooi van SVVN.

SSPPOONNSSOORREENN  

LLAAGGEERREE  SSEENNIIOORREENN  TTOOEERRNNOOOOII  SSVVVVNN  
22002222  
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In de week van 1 t/m 8 oktober 2022 vond de week van de scheidsrechters plaats. Een initiatief vanuit de KNVB om 

de lokale clubscheidsrechters in het zonnetje te zetten. Ook SVVN heeft aan dit initiatief deelgenomen en zodoende 

kregen de scheidsrechters van dienst die 2 zaterdagen een presentje van het bestuur.

Geen enkele vereniging kan zonder 

vrijwilligers en ook onze club niet. 

Wekelijks fluiten er diverse jongens/

meisjes en oudere leden een wedstrijd. 

Zonder die mensen kan er geen 

wedstrijd doorgang vinden. En ook in 

onze club wordt het steeds lastiger 

om hier mensen voor te vinden.

Maar wij mogen nog niet echt klagen 

met onze scheidsrechters. Bij andere 

clubs zie je steeds meer dat er 

“gewoon” ouders van spelende leden 

worden verzocht om de wedstrijd van 

hun zoon/dochter te fluiten. En dat is 

bij ons nog niet het geval.

Maar ook binnen onze club kunnen we 

als wedstrijdsecretariaat wel mensen 

gebruiken die op een zaterdagmorgen 

of middag een wedstrijd willen fluiten. 

Je mag je ook als team opgeven om 

een jeugdwedstrijd in de morgen te 

willen fluiten. Een mooi voorbeeld 

is SVVN 5. Dit elftal bestaat voor het 

Week van de scheidsrechters

grootste gedeelte uit oud ENC leden 

en die gaven een paar jaar geleden 

aan dat hun wel wat terug wilden 

doen voor SVVN. En we hebben ze 

gevraagd om te gaan fluiten op 

de zaterdagmorgen. En zodoende 

pakken hun al een aantal jaren de 

jeugdwedstrijden van de jo13 en de 

jo15. HULDE en de voetballers vinden 

het ook nog leuk. 

Ook de diverse jeugdelftallen ZELF 

leveren elke zaterdagmorgen een 

“spelbegeleider” af aan ons om de jo9, 

jo10 en de jo11 te fluiten. Ook daarvoor 

onze grote dank.

Dus langs deze weg willen we ALLE 

scheidsrechters hartelijk danken 

voor hun inzet en dat we nog vele 

jaren een beroep op hun mogen doen. 

We gaan hier geen namen noemen, 

maar iedereen weet wel of ze zich 

aangesproken voelen. 

En mocht je zeggen: ja, dat lijkt me 

wel wat, je kunt je aanmelden elke 

zaterdagmorgen in de kantine. Er 

lopen altijd wel mensen rond van het 

wedstrijdsecretariaat en die helpen je 

wel verder.  

Zo kunnen we elk elftal voorzien van 

een “fluiter”. Maar het kan best wel 

eens voorkomen dat we niet elk elftal 

kunnen voorzien van een scheids. 

Schroom dan niet om een keer zelf je 

elftal uit de brand te helpen. Het is niet 

moeilijk. Iedereen kan het !!!!!!!!!

Wedstrijdsecretariaat SVVN

David Stokvis

Arjan Jansen

André vd Linde
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nieuw in 
de selectie
Met een vrijwel intacte selectie ten 

opzichte van het vorige seizoen 

is het eerste elftal de competitie 

gestart. Nieuw in de selectie is Craig 

Post. Deze 21-jarige speler woont in 

Nijverdal en heeft op jonge leeftijd al 

de nodige voetbalervaring opgedaan.

“Naast het voetballen werk ik 

momenteel bij Heutink in het 

magazijn. Ik ben hier na de vakantie 

begonnen met werken. Ik ben mij 

aan het oriënteren voor een nieuwe 

opleiding die in januari begint. Ik zou 

dan graag beginnen aan de opleiding 

tot Pedagogisch Medewerker. Ik kan 

heel goed met kinderen overweg en 

kan mij goed in hen verplaatsen. Dit 

lijkt mij een mooie vervolgstap. De 

opleiding houdt concreet in dat ik dan 

4 dagen ga werken en een dag per 

week de opleiding volg. Ik houd van 

de praktijk en dit vind ik leuker dan 

theorie.”

“Met het voetballen ben ik bij De 

Zweef begonnen. Hier heb ik van 

mijn 5e tot en met mijn 12e gespeeld. 

Daarna heb ik 5 seizoenen bij de Go 

Ahead Eagles gespeeld, maar toen ik 

eerste jaars A werd, ben ik gestopt. Ik 

had er simpelweg geen plezier meer 

in. Ik heb vervolgens een seizoen 

bij Excelsior’31 in de A1 gespeeld en 

tenslotte ben ik overgestapt naar 

Quick ’20. Hier heb ik twee seizoenen 

in het team onder de 23 gevoetbald. 

Dit was een lastige tijd want het 

corona heerste. Ik ben weinig in 

Oldenzaal geweest, maar uiteindelijk 

voelde het niet goed meer. Ik wilde 

terug naar Nijverdal…”

“Ik ken Brian M’mamba goed. Hij speelt 

bij SVVN en ik heb het er veel met 

hem over gehad. Hij vroeg mij op enig 

moment of hij de trainer van SVVN niet 

eens moest informeren. Mogelijk kon 

ik wel een keer meetrainen. Zo gezegd, 

zo gedaan. Ik heb met de assistent-

trainer Jorick Deijk een gesprek gehad 

en hup, aan de bak. Dit voelde heel erg 

goed. De vereniging past goed bij mij 

en ik heb een goede keuze gemaakt. 

Natuurlijk heb je meerdere clubs in 

de buurt maar daar lopen daar overal 

dezelfde types rond. Bij SVVN zie ik dat 

niet. Je hebt hier zoveel verschillende 

persoonlijkheden en dit maakt het zo 

interessant en mooi. Eigenlijk loopt 

iedereen hier figuurlijk door elkaar. 

Multi culti!”
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Leeftijd: 

Ik ben 66 jaar oud.  

Werk: 

Ik ben inmiddels met AOW. 

Wat is je voetbalverleden: 

Man, dan moet ik wel graven. Ik ben 

begonnen toen ik acht jaar was bij de 

A- en B-pupillen, zoals dat vroeger 

zo heette. Toen heb ik eigenlijk de 

hele jeugd doorlopen. Jongens waar 

ik veel mee heb gevoetbald zijn 

Jan Achterkamp, Rinie Schuurman, 

Arie Plomp, dat soort gasten. Na de 

jeugd ben ik bij het 1e gekomen.  Daar 

heb ik mooie en minder momenten 

meegemaakt. Ook heb ik nog twee 

jaar bij DES gevoetbald. De toenmalig 

trainer van SVVN, Bas Paauwe, nam 

veel jongens mee uit Zwolle. Spelers 

van buitenaf kregen de voorkeur 

boven eigen jongens. Daar vond ik wel 

wat van.

Een dag voor de overschrijving 

ingeleverd moest zijn werd ik en een 

aantal andere spelers gevraagd door 

een bestuurslid van DES: “Dan komen 

jullie toch bij ons spelen?” Dat hebben 

we toen gedaan. Veel mensen vonden 

dat natuurlijk niet leuk, maar ik heb 

twee jaar met veel plezier bij DES 

gevoetbald. 

Wat is het hoogtepunt van je 

carrière? 

Het kampioenschap met het 1e in 

1978. We speelden al enkele jaren 

om de bovenste plekken en na een 

beslissingswedstrijd tegen Achilles 

Enschede werden we kampioen van 

de 4e klasse. Mooi man.

volhardingman in hart en nieren
Jan hartgers

Richard Hartgers gaf in het vorige clubblad het volhardingmanstokje door aan zijn vader. Zoals Richard het zelf 

omschrijft: The man, the myth, the legend. Bekend van vele stijlvolle panna’s: Jan Hartgers.
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Wat is het dieptepunt van je 

carrière?

We zijn ook weleens gedegradeerd, 

maar je moet me niet meer vragen 

wanneer.

Wat heb je naast je voetbalcarriere 

gedaan? 

Ik ben trainer en leider geweest van 

allerlei soorten elftal. C2, A1, B2, 

noem maar op. Het laatste wat ik heb 

gedaan is de C3 getraind en een aantal 

van die jongens zitten nu in de A1. Dat 

vind ik mooi, heb ik het toch nog niet 

zo slecht gedaan.

Favoriete club:

Ajax he. Mijn hele leven. Vroeger 

gingen we nog wel vaak naar Europa 

Cup wedstrijden met Frans Burnama. 

Prachtige club.

Beste Speler:

Cruijff. Oh man, die had alles. Hij was 

zo technisch, snel en had zo’n inzicht. 

Voordat ‘ie de bal had, wist ie al waar 

‘ie heen moest. Beste speler ooit. 

Daarna komt Maradona. 

Mooiste wedstrijd ooit?

Die kampioenswedstrijd tegen 

Achilles Enschede, waar ik eerder 

over vertelde. Maar er was ook een 

seizoen waarin we heel ver in de beker 

kwamen. Dat waren donders mooie 

wedstrijden. Tegen Quick’ 20, Wezep, 

WHS, Hoogeveen. 

Daarnaast staat een wedstrijd tegen 

Feyenoord me nog bij. Dit was ter 

gelegenheid van het openen van het 

sportpark.

Wie is de beste trainer die je hebt 

gehad? 

Dick Schnaider bij DES. Hij was 

voetballer geweest bij Go Ahead 

Eagles. Hij kwam een beetje laks over 

in zijn trainingspakkie en veel mensen 

vonden daar wat van. Hij liet ons veel 

partijtjes doen, legde het spel dan 

stil en kon heel goed uitleggen wat 

er beter moest. Veel mensen vonden 

dat we meer behoefte hadden aan 

conditietrainingen dan aan partijtjes. 

Ach, als je je best doet met een 

partijtje ben je net zo moe..

Wat is jouw mening over het eerste 

elftal? 

Ik snap niet dat er altijd zoveel 

spelers geblesseerd zijn. Als ik dan 

een wedstrijdje ga kijken dan zie ik 

er weer 3 of 4 met een trainingspak 

aan. Dan denk ik: Godsallejezus, het 

is toch wat? Vroeger hadden we nooit 

wat. Nu hebben een handvol gasten 

altijd wel iets. Als je een poot breekt 

dan kun je er niks aan doen, maar een 

bettie karakter in de sodemieter mag 

ook wel. 
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Wie was de meest onderschatte 

voetballer bij SVVN?

Oh wat moeilijk. Daar moet ik even 

goed over nadenken. Ik denk Jan Imhof. 

Jan was een hele goeie verdediger, 

die eigenlijk nooit zo hoog gevoetbald 

heeft. Volgens mij heeft hij nooit in 

het eerste gevoetbald. Maar hij kon 

echt goed verdedigen. Ook toen we 

50 waren hebben we mooie duels 

uitgevonden. En hij was er ook altijd, 

dus je kon ook op hem rekenen. Dus ja, 

Jan was wel ondergewaardeerd.

Welk teamgenoot kon je niet 

uitstaan?

Oh ik heb nooit iemand gehad waarbij 

ik dacht: wat ben jij vervelend. Neuh. 

Wat is typisch SVVN?

Gezelligheid en gemoedelijkheid.

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. 

Wie moet de volgende 

Volhardingman in hart en nieren 

worden?

Jan Achterkamp.


