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JUBILEUM AGENDA
VRIJDAG 31 JANUARI
Aftrapavond (zie uitnodiging achterzijde)

VRIJDAG 13 MAART
Activiteit in de kantine

VRIJDAG 1 MEI
75 jaar bevrijding evenement

VRIJDAG 5 JUNI
Jeugd evenement

MAANDAG 6 JULI

SAVE THE DATES!
Het jubileumjaar 2020 staat nu echt voor de deur. We gaan vieren dat we 75 jaar zo’n mooie
vereniging hebben. Dat we als klein dorp met elkaar zo’n hechte club vormen waar zoveel
mensen plezier aan beleven. We zetten activiteiten op touw rondom dit thema. We gaan
ook terugblikken op de afgelopen 75 jaar, op gebeurtenissen en op mensen uit die tijd. We
doen dat omdat het heel vaak leuk is om terug te kijken. We doen dat omdat die mensen dat
verdienen.
Het afgelopen jaar zijn een aantal mensen achter de schermen al druk in de weer geweest met
de voorbereidingen. Het moment is nu daar om met de leden en dorpsgenoten het programma
te delen. Op 31 januari beginnen we met de aftrapavond in het Noorderhuis. Op deze avond
doen we allereerst het programma voor 2020 uit de doeken en presenteren we de SVN jubileum
artikelen. Het onderwerp van deze avond is terugkijken naar de afgelopen 75 jaar met behulp
van een aantal leden en unieke filmbeelden. We sluiten de avond daarna af met een gezellig
borrel en muziek.

Seizoen 2019-2020 is nu al een mooi
voetbalseizoen. De eerste twee kampioenschappen zijn binnengehaald. JO12
en JO16 hebben al een feestje gevierd
en zullen tijdens de Nieuwjaarsreceptie
gehuldigd worden. Ook Heren 1 presteert
veel beter dan de afgelopen 15 jaar het
geval was. Binnen de gehele vereniging
en ver daar buiten waait daardoor de
positieve voetbalvibe van SV Noordeloos.
Heerlijk om dat te zien en er over te praten. Je kunt dit zien aan de mensen die
bij het eerste elftal langs de lijn te zien
zijn. Vele oude bekenden weten de club
weer te vinden. Hulde aan de jongens
en de staf. We hopen natuurlijk dat dit
doorgezet gaat worden in het volgende
kalenderjaar. Hopelijk valt er dan bij alle
teams veel te genieten. We zijn positief
gestemd en laten we dat volhouden.

Officieel jubileum

DO. 9 JULI - ZAT.11 JULI
Kleine jubileum feestweek

Op vrijdagavond 13 maart staat er een leuke activiteit op het programma in de kantine. Noteer
ook vrijdagavond 1 mei in de agenda. Dan organiseren we een evenement in het kader van 75
jaar bevrijding. Vrijdagavond en ’s nachts 5 juni kan door de jeugd alvast met grote letters op de
kalender gezet worden. Maandagavond 6 juli zijn we officieel jarig en staan we daar uiteraard
bij stil. Later die week vanaf donderdag 9 juli is er tenslotte een kleine feestweek waarin we
met allerlei activiteiten deze mijlpaal vieren.
We sluiten op zaterdagavond 11 juli het
jubileumprogramma officieel af.
Veel tijd is er al ingestoken. Nog meer tijd
gaat er het komende half jaar ingestoken
worden. Daar hebben we hulp voor nodig van
onze leden. Die hulp gaan we vragen en we
gaan er vanuit dat het ook nu weer goedkomt.
Tenslotte doen we het al 75 jaar met elkaar
op deze manier en dat is de basis onder onze
vereniging. Toen, nu en in de toekomst!

Eén van de mooiste momenten bij Heren
1 vind ik de invalbeurt van Dalo Selders.
Net 15 jaar en prima invallen. Eerst een
beetje bleu, maar daarna spelen als een
grote vent. Zelfs een mooie poging op
doel kwam van zijn voeten. Dit geeft een
boost aan het gehele team van JO16.
Iedereen wil er bij horen en een steentje
bijdragen aan de club. Dit moet haast
wel een fantastische opmaat zijn voor de
festiviteiten van ons 75-jarig bestaan.

MARK VONK
VOORZITTER

Panco is nu ABB Op Maat.

Voor al uw
(ver)bouwprojecten.

www.mariajohannahoeve.nl

EETCAFÉ EN CAFETARIA NOORDELOOS

Elektrische fietsen
Racefietsen en MTB’s
Stadsfietsen
Onderhoud en reparatie
Ambachtstraat 9 Meerkerk
0183 356868 brouwerbikes.nl

NICOOS
BROER
T 0183-513141  www.nicoosbroer.nl

WIM VAN DEN BERG KRIJGT GEEN
GENOEG VAN NOORDELOOS 1

EEN WEDSTRIJDDAG MET DE DAMES
Het is weer zaterdag! We mogen weer
gaan voetballen. Vandaag spelen we een
uitwedstrijd tegen Houten VR2, een nog
onbekende tegenstander voor ons. Ik
pak mijn tas in, ontbijt wat, laat de hond
uit en spring dan op de fiets naar het
voetbalveld.

Hij is niet weg te denken langs de zijlijn. Wim van den
Berg is één van de trouwste fans van SV Noordeloos 1.
Na jarenlang in het eerste gevoetbald te hebben, later
in het tweede en toen toch weer terug naar het eerste
om ‘ze’ uit de brand te helpen, zien we Wim nu bij elke
thuis- en uitwedstrijd aan de rand van het (kunst)gras
staan. Hoog tijd om hem eens aan de tand te voelen.

“Van de bal kreeg ik geen genoeg”

Wim begon op zijn 13e met voetballen, natuurlijk gelijk bij SVN. Op het voormalige voetbalveld
aan de ‘overkant’, bij het gemaal, maakte Wim
zijn eerste acties in het groen. “Dat was een
hele andere tijd dan nu. Soms was de wedstrijd
al begonnen en legde de scheids het spel stil
omdat er nog één van mijn teamgenoten aan
kwam fietsen!” Het duurde niet al te lang
voordat Wim zijn opwachting mocht maken in
het eerste: ‘Op achttienjarige leeftijd maakte ik
mijn debuut in Noorloos 1. Dat was natuurlijk
hartstikke mooi, want ik deed niets anders dan
voetballen’, aldus Wim. “De tijden waren anders: we hádden ook niets anders dan het voetballen. Nu moet ik wel eens op mijn lip bijten
als er een speler van het eerste bijvoorbeeld
een wedstrijd mist doordat hij een weekendje
met de schoonfamilie weg moet ofzo.” “Maar
ook dat begrijp ik, tijden veranderen”, klinkt het
enigszins weemoedig uit de mond van Wim.
“In mijn tijd in het eerste speelde ik graag
samen met Arie van Oort, we konden elkaar
aardig vinden. Later in mijn carrière ben ik
teruggegaan naar het tweede, om die jongens
wat verder te helpen. Enkele jaren later werden
Arie en ik toch weer gevraagd om terug te komen naar het eerste, dat hebben we toen maar
gedaan”, verteld Wim. “Vervolgens speelden
we nog enkele jaren in het eerste. Ook na mijn
afscheid uit het vlaggenschip kon ik er geen
genoeg van krijgen, ik ben een echt voetbaldier.
Op mijn 60ste ben ik toch gestopt, ik was té
bang dat ik blessures zou gaan oplopen en dat
zag ik op die leeftijd niet meer zitten.

al onder de vorige trainer Laurens ingezet.
Er werd teruggegaan naar de basis van het
voetballen en hij legde de eerste hand aan een
nieuw elftal. Met Erwin aan het roer zie je dat
wedstrijden ook weer volgens een strategisch
plan benaderd worden en dat complete plaatje
levert tot nu toe een prachtig seizoen op”, luidt
Wim’s analyse. “Ik wil er niemand tussenuit
halen, want het is een échte teamprestatie,
maar ik vind het heel knap wat onze keeper
Erik de Bruijn presteert. Hij maakt het meest
stabiele seizoen sinds hij in het eerste keept
door en is echt de leider van de defensie. Ik heb
er bewondering voor dat hij dat op dit moment
kan, na het vreselijke nieuws van het overlijden
van zijn vader aan het begin van dit seizoen”.

Noordeloos bestaat volgend jaar
75 lentes. Wat zou het mooi zijn
als... hé Wim?

Wim lacht: “Het zou toch prachtig zijn! Een
jubileum vieren met een periodekampioenschap of wie weet wat allemaal wel meer!”,
maar luidt het vervolgens kritisch: “Ik weet ook
dat het eerste nogal eens een dip heeft na de
winterstop. Maar met de juiste spirit, de overwinningsdrang en de supporters erachter moet
het zeker kunnen.”

Eenmaal aangekomen op de voetbal
wordt de opstelling bekend gemaakt
door Laurens. De tactiek wordt nog eens
doorgenomen en vervolgens rijden we
naar Houten.

We beginnen goed aan de wedstrijd en
komen snel 0-1 voor. Daarna gaat het
wat minder, de tegenstander scoort
vervolgens ook. Maar gelukkig valt net
voor rust de 1-2 nog.

In de tweede helft trekken we de wedstrijd
naar ons toe en voetballen we het beheerst
uit. De eindstand wordt uiteindelijk 1-4 en
dat betekent dat we eindelijk weer eens een
wedstrijd gewonnen hebben! We leggen dit
moment natuurlijk meteen vast en halen een
lekker drankje voor in de kleedkamer.

“We hebben het helemaal voor elkaar hier. Een
prachtige accommodatie, de jeugd pakt kampioenschappen en de damesafdeling puilt uit.
Een ‘prijs’ met SVN 1 zou de kers op de taart
zijn op het jubileum”, besluit Wim trots.

Ik ben niet de snelste na de wedstrijd,
maar gelukkig deze meiden ook niet. Dat is
vandaag ook weer niet anders. Als laatste
vertrekken ook wij richting Noordeloos.

Wim als fan van SVN: “Het is én
blijft mijn club”.

Als supporter van SVN 1 is het, sportief gezien,
niet altijd makkelijk. Maar Wim blijft komen: “Ik
loop niet weg voor een keer verliezen. Zo lang
ik het kan, hoor ik te gaan kijken, móét ik gaan
kijken. Ik ben een man van SVN en dus ben ik
er. Maar ik kan natuurlijk niet ontkennen dat ik
van de recente resultaten wel een stukje blijer
wordt.”
We vragen Wim naar hoe hij naar het succes
van de eerste seizoenshelft kijkt: “Naar mijn
mening is de weg richting het huidige succes

www.bosuitje.op-terschelling .nl
lcbos123@live.nl / 06-51887040

Als we weer in Noordeloos aankomen, worden
de voorbereidingen voor het Oktoberfest al
getroffen. We schuiven aan voor een schnitzel,
nemen daar nog een drankje bij en praten nog
wat na over de wedstrijd. Uiteindelijk weten we
dankzij onze Duitse muziekkennis en beerpong
skills ook de (super leuk!) georganiseerde quiz
te winnen die avond. Dan is de zaterdag alweer
voorbij en zullen we maandag weer aan de slag
gaan op de training.
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WONEN IN DE REGIO
DAAR WETEN WIJ ALLES VAN!
0183 359 940
HOFSTEDEMEERKERK.NL

ONDERHOUD
ONDERHOUD
AIRCOSERVICE
AIRCOSERVICE
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APK-KEURIN
APK-KEURIN
UITLIJNEN
Kolk 4
UITLIJNEN

www.ldgservice.nl
www.ldgservice.nl
Kolk 40 - ARKEL - Tel. 0183-305110
Kolk 40 - ARKEL - Tel. 0183-305110

EEN DECENNIUM LANGS DE LIJN
Nog even en ik sta alweer 10 jaar langs
de lijn bij de jeugd van SV Noordeloos.
De eerste tijd zelfs ín het veld als trainer
van de Mini’s, maar al heel snel schoten
mijn voetbalskills tekort om de kids nog
wat te kunnen leren. Vanaf die tijd dus als
leider, meestal met korte ei en soms met
lange ij. Wanneer met de ij van ijs, zul je
denken? Nou, dan dus! Zaterdagochtend
in alle vroegte staan blauwbekken langs
een halfdonker en halfbevroren veld is
niet mijn ideale start van het weekeinde.
Daartegenover staan dan weer al die
morgens met goud in de mond, lekker
vroeg uit de veren en de hele dag nog voor
je.
Wat is er zo leuk aan jeugdleider zijn? Het
beste kan ik dat uitleggen aan de hand van
het motto van het jeugdbeleidsplan van onze
club: ‘presteren met plezier’. Allereerst is
het heel leuk om te zien hoeveel plezier
de jeugd zélf beleeft aan het met elkaar
voetballen. Om dat plezier, dichtbij en
laagdrempelig, mogelijk te maken is de inzet
van vele vrijwilligers nodig. Trainers, rij- &

gevoetbald wordt, maar ook nog in de echt.
Ronduit grappig/ergerlijk (afhankelijk van de
situatie) is het om te zien hoe die coole FIFAmoves (zoals de rabona, rainbow flick, el
tornado, elastico)
op een analoog
veld meestal niet
zo goed uitpakken
(kunnen we af
en toe ook nog
gewoon een bal
trappen of moet
tegenwoordig
echt álles met
een hakje achter
het standbeen
langs??).
Een vraag die
ik weleens krijg
is, of je eigenlijk
veel verstand
van voetbal
moet hebben als
coach. Nou, als je collega-coaches dat wél
hebben niet. Ik heb altijd het geluk gehad

om samen met doorgewinterde voetballers
de leiding te mogen delen en dat is maar
goed ook. Veel meer dan een jaar of 7
weinig getalenteerd balletje trappen bij de
Hoornaarse zwarthemden (wel met een
heus kampioenschap in de D2!) breng ik
niet mee. Wat mij betreft geen probleem,
er zijn genoeg andere dingen te doen
rond een team dan de voetbaltactische en
-technische lijnen uitzetten. Denk aan een
extra auto naar uitwedstrijden, koffie halen,
de bank gemotiveerd houden of af en toe in
z’n algemeenheid iets roepen als “Nou is
het gedonder afgelopen!” of “Zullen we nu
wakker worden en echt gaan voetballen?”.
Als iedereen doet waar ie goed in is…
Waar we als SV Noordeloos in elk geval goed
in zijn, is om samen een mooie vereniging
met een prachtige accommodatie te bouwen
en overeind te houden. En dat al bijna 75
jaar!
Henk Voormolen

ZATERDAG 14 DECEMBER WERDEN JO12-1 & JO16-1 KAMPIOEN!
Kinderopvang voor
kinderen van
0 tot 13 jaar
Noordeloos

WWW.KCBOBBI.NL
0183-511057

Dick Voor Mekaar Shop
Dickuw
Voor
Mekaar
groene
vakwinkelShop
uw groene vakwinkel

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
BERMONDERHOUD
GROND- EN SLOOPWERKEN
ASBESTVERWIJDERING
TERREINVERHARDING
ASFALTWERKZAAMHEDEN

Arie de Leeuw B.V. is al sinds
1981 hét vertrouwde service- en
toeleveringsbedrijf voor de veehouderij
in Midden-Nederland

(0183) 56 66 66
www.vdi-arkel.nl
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wasouders, terreinknechten, kantineteams,
commissies, bestuur en coaches. Ook leuk
is hoe in de loop der jaren, naast het plezier,
het samen als team een mooie prestatie
neerzetten begint
te groeien. Hoe
ze ontdekken dat
je het mét elkaar
moet doen, dat
als je bereid bent
voor elkaar te
werken je als team
het meeste voor
elkaar krijgt. En
hoe je omgaat
met teleurstelling,
een (collectieve)
off-day, een
(vermeend)
onjuiste arbitrale
beslissing of met
een tegenstander
die simpelweg
beter is dan jij.
Tot slot is het een fijne gedachte dat je er
mede aan bijdraagt dat er niet alleen virtueel

Bas Verspuy Bouwsystemen
Hoge Giessen 9a
4221 MA Hoogblokland
Tel. 0183-582910
www.verspuybouwsystemen.nl
info@verspuybouwsystemen.nl

www.ariedeleeuwbv.nl
0183-581961

0184 - 65 10 36

www.gebr-dekreij.nl

Dorpsweg 127a | Hoornaar
0183-581578 - www.physiofit.nl

Agri
Agri
Tuin
Tuin

Hengelsport
Hengelsport
Gewoon gezellig winkelen
Gewoon
gezellig
winkelen
Grotewaard
9 4225
PA Noordeloos
0183-582583
Grotewaard 9 4225 PA Noordeloos 0183-582583

Werkplaats: 0183 - 581994
Mobiel: 06 - 22789054
info@erkkozijn.nl

• Advertenties
Bikker landelijk onroerend goed
Wonen en werken in buitengebied

Marius van Driest

Aangeboden / gevraagd:

RIETDEKKER

- diverse losse percelen grond
- melkquotum (diverse percentages)
- landelijke woningen

Zuidzijde 99 - 2977 XC Goudriaan
Tel. 0183 - 582013 / 06 - 54752152
E-mail: marius-jose@planet.nl
GEKNIPT VOOR HEM EN HAAR

KAPSALON NIçOISE
Kapsalon
Niçoise
Molendijk 187 Sliedrecht

bezoekadres: Havendijk 6, Gorinchem
Tel.: 0183 630030
Fax: 0183 634846
www.bikkerlandelijkonroerendgoed.nl

Heerlijk à la carte restaurant.
Franse en Nederlandse keuken.
Speciale kaart met lekkere kindergerechten.
In het hoogseizoen is het beter
even telefonisch te reserveren.

Geknipt
voor hem en haar
Tel. 0184 - 412994

Last van puistjes?
Kijk snel op de site
want je kan er van af

www.activpower.com - info@activpower.com

Ambulant pedicure
Johanneke

Hobby
Hobby
Dier
Dier

- BAKKERIJ TRAPPENBURG

UITNODIGING AFTRAPAVOND JUBILEUMJAAR
Datum: vrijdag 31 januari
Aanvang: 20 uur
Locatie: Noorderhuis
Thema: terug in de tijd!
We gaan terugblikken op 75 jaar SV Noordeloos. Dit doen we met behulp van leden en
unieke filmbeelden. Hieraan voorafgaand maken we het complete programma voor 2020
bekend. Ook presenteren we de SVN 75 jaar artikelen die we in 2020 gaan aanbieden.
We sluiten de avond af met een borrel en muziek.

UIT DEN OUDEN DOOSCH

Programma
20:00 uur > aanvang
20:15 uur > programma 2020 en presentatie SVN 75 jaar artikelen
20:30 uur > 1e helft terug in de tijd
21:15 uur > pauze
21:45 uur > 2e helft terug in de tijd
22:30 uur > De 3e helft met een borrel en muziek!
24:00 uur > einde

ASPECT ICT & DE GIESSEN STELLEN SCANNER BESCHIKBAAR

Fa. Bos en Zn.
Woninginrichting

50 jaar clubkrant wordt gedigitaliseerd! Op
deze manier zijn we er van verzekerd dat
alle edities bewaard blijven! Met dank aan
de Giessen en Aspect ICT die ons gratis hun
scan apparaat ter beschikking stelden!

Botersloot 12 - 4225 PP Noordeloos
Tel.: 0183 - 581336
info@woninginrichtingbos.nl
www.woninginrichtingbos.nl
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Verkoop
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aandacht
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Schadeherstel
Inkoop
Schadetaxatie
Verkoop
Inkoop
nkoopadvies
toringsdiagnose
Verkoop
APK
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Service
Aankoopadvies
Onderhoud
APKFull
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Service
chadeherstel
Onderhoud
Invoer/Export
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Schadetaxatie
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Full Service

COLOFON
Redactie: Jan Blom, Sven Hordijk, Wesley
Eijkelenboom, Eric Looijen en Koen den
Hartog.

clubkrant.svn@hotmail.com
Sponsoring: Koen den Hartog 06-55302256
Vormgeving: DCR | dcreclame.nl

AUTOBEDRIJF

noordeloos -www.doolautos.nl

RESTAURANT

Het autobedrijf voor al uw;

- personenwagens
- bedrijfswagens
Airco Service
- aanhangwagens
nvoer/Export
Full Service
- APK
Turbopartner
Invoer/Export
PV
Noordeloos
|
0183
588628
|
06
2033
6831
|
www.koorevaarautos.nl
|
info@koorevaarauto’s.nl
Repsol
dealer
Turbopartner

- Airco-service
- onderhoud
- reparatie
- schade-afhandeling

De Gieser Wildeman
(0183) 582501
www.degieserwildeman.nl

Repsol dealer

Noordeloos | 0183 588628 | 06 2033 6831 | www.koorevaarautos.nl | info@koorevaarauto’s.nl

V Noordeloos | 0183 588628 | 06 2033 6831 | www.koorevaarautos.nl | info@koorevaarauto’s.nl

...WĲ STAAN TOT UW BESCHIKKING!

0183 35 25 44
WWW.SCHILT-AIRCONDITIONING.NL

www.vanekerenkuiper.nl

www.vanekeren.nl

Versteeg-Meerkerk

Avelingen West 4 - 0183 633 733
www.toyota-gorinchem.nl

Noordeloos

www.dekkerkozijnprojecten.nl

Noordeloos
www.dekkerkozijnprojecten.nl
/COMPANY/SCHILT-AIRCONDITIONING

/SCHILT.AIRCONDITIONING
/COMPANY/SCHILT-AIRCONDITIONING

EXTRA
OUDEJAARSAVOND
Over enkele dagen schrijven we 2020,
een bijzonder jaartal: slechts eenmaal
in honderd jaar is het eerste deel van
het getal gelijk aan het tweede. Een
nieuw jaar, waarin de Sportvereniging
Noordeloos een extra oudejaarsavond
viert en wel in het eerste weekend van
de maand juli.
SVN bestaat op maandag 6 juli 2020
op de kop af 75 jaar. Een jubileum
dat het herdenken meer dan waard
is! De vereniging- met al haar leden
dus- heeft een belangrijke bijdrage
geleverd aan de vorming van het
welzijn en het welbevinden in ons
dorp. Heel veel mensen zijn in de
voorbije driekwart eeuw betrokken
geweest bij de sportieve activiteiten
in Noordeloos: voetbal, gymnastiek,
badminton, volleybal, tafeltennis. Het
begon met de voetbalsport en na de
jaren negentig van de vorige eeuw is
SVN uitsluitend gericht op voetbal. De
gymnastiek (GVN) en badminton (De
Smidse Smashers) gingen zelfstandig
verder. Volleybal en tafeltennis
haakten af.
In de komende maanden zal het
bestuur van SVN via de beschikbare
media informatie verspreiden over de
talrijke activiteiten die ons te wachten
staan. In overeenstemming met het
beginpunt van alle voetbalwedstrijden
heet het eerste programmaonderdeel
De Aftrap, op 31 januari.
Ik heb ruim 60 jaar van de
bestaansgeschiedenis van SVN
mogen meebeleven. Generaties
Noordelozers, tot in het vierde
geslacht, zijn verbonden aan de
voetbalclub. Het is een genoegen om
in oude ledenregisters te lezen!
Maar nu eerst nog het afscheid van
2019, met Kerst en de jaarwisseling.
Goede kerstdagen gewenst, moge
deze viering voor iedereen een
nieuwe impuls zijn voor Vrede en
Gerechtigheid. Moge het jaar 2020
voor allen zegenrijk verlopen. En dat
we ook gepast en dankbaar mogen
stilstaan bij 75 jaar SVN!

HENK BOVEKERK
ERELID

