T
N
A
R
K
B
C LU
20
0
2
R
E
B
OKTO

VAN DE VOORZITTER

RESPECT!
Het valt niet altijd mee voor een voetbalvereniging. Voor het vele werk zijn veel vrijwilligers nodig. Dat was al een gegeven en over bereidheid
mogen wij niet klagen. Behalve scheidsrechters hebben we voor de meeste taken voldoende mensen, al kunnen we er altijd meer gebruiken
uiteraard. Sinds Corona krijgt de vereniging alleen veel en veel meer voor de kiezen.
Allereerst weer de vrijwilligers: meer taken, meer verantwoordelijk, minder populaire taken. Achter de bar geen contant geld kunnen aannemen terwijl de
klant geen pinpas bij heeft, nee verkopen voor de kleedkamers. Als leiders moeten adviseren en sturen op mondkapjes dragen tijdens het vervoer naar
wedstrijden. Extra barpersoneel voor het 2e verkooppunt. Stewards die mensen aanspreken op anderhalve meter en zitten. Extra bestuursvergaderingen
over hoe nu weer te schakelen na alweer een persconferentie. De vutters die extra tenten bouwen, lijnen en hekken zetten. Enzovoort, enzovoort.
Dan de voetballers en trainers. Gescheiden omkleden. Geen drinken in de kleedkamer. Geïmproviseerde wedstrijdbesprekingen. Afgelaste wedstrijden
door besmettingen. Daar wordt je niet blij van. Dan de supporters, de rustende leden die ons gezellige terras en onze mooie kantine bevolken en de
omzet lekker omhoog stuwen wat broodnodig is. Uit elkaar blijven. Omlopen s.v.p. Zitten blijven. We zouden er als vrijwilligers, voetballers of supporters
chagrijnig van kunnen worden. Maar dat doen we niet. We passen ons “gewoon” aan. Doen wat er gevraagd wordt. Helpen mee het terras op te ruimen,
mopperen niet en we blijven vooral gewoon lachen. Want het kan heus gekker, wij zijn nog steeds gezond en we hebben er ondanks alles gewoon plezier
in. Zelfs als de kantine gesloten wordt en het verenigingsleven stil komt te liggen, dan blijven we de boel draaiende houden en wachten we gewoon op
betere tijden. Natuurlijk zijn we teleurgesteld maar houden we onze kop omhoog en gaan we zeker niet bij de pakken neerzitten want het komt weer
goed! Dit alles verdiend respect. Duim omhoog voor SV Noordeloos!

DE LIJNENTREKKER
In de laatst verschenen clubkrant, de
jubileumuitgave, stond een puzzel
die door veel lezers is gemaakt.
De oplossing van de puzzel was
‘jubileumjaar svn’. Uit de ingezonden
goede oplossingen hebben we 3
prijswinnaars getrokken die op hun
beurt weer een prijs mochten uitkiezen
uit onze jubileumartikelen. De gelukkige
zijn: Maarten Brouwer (SVN-handdoek),
Frea Vuurens (SVN-paraplu) en Janneke
Blom (SVN-jubileumshirt). De winnaars
krijgen hun prijzen z.s.m. overhandigd.

DE NIEUWE
TOYOTA YARIS
DUURZAAM WAS NOG NOOIT ZO LEUK

We spelen weer! De competitie is
begonnen, de bekerwedstrijden zitten er
voor de meeste teams op. We hebben
heel veel geluk gehad met ontzettend
mooi weer, waardoor we met elkaar lekker
buiten kunnen zitten om na te genieten
van de mooie momenten tijdens de
wedstrijden. Inmiddels is het oktober en
wordt het waarschijnlijk lastiger om lekker
buiten te blijven zitten. Daarom hebben
we twee extra tenten aangeschaft om
toch voldoende zitplaatsen te creëren.
Het wielercomité is zo vrijgevig geweest
om er één aan ons te sponsoren. Daar zijn
we ontzettend blij mee! Hopelijk kunnen
we er nog geruime tijd van genieten. En
vooral dat woord vind ik momenteel er
belangrijk: “Genieten”. Wees blij dat je weer
voetbalt. Geniet van elke wedstrijd, want
het is nog steeds erg onzeker hoe lang dit
allemaal mogelijk is. Zelf kies ik er voor om
zoveel mogelijk ‘thuis’ op de vereniging te
zijn in plaats van met het eerste mee te
gaan bij uitwedstrijden. Tot nu toe niets
dan lovende woorden voor ieder team
die meedenkt met de club om ons aan
alle regeltjes te houden. Bij de jeugd zie
ik de spelers bij uitwedstrijden standaard
met mondkapjes op vertrekken. Super! Bij
de senioren zie ik iedereen zitten op de
stoelen in de kantine en daarbuiten. Ook
wordt er regelmatig in de tent omgekleed
en dat zonder te morren. Fijn dat jullie
meedenken en zo goed meedoen om de
club zo lang mogelijk open te houden!

MARK VONK
VOORZITTER

Noordzijde 91 • 4225 PL Noordeloos
www.bassastaal.nl

Bassa Staal heeft hét!

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

Een sportief design, slimme technologie, hoogstaande afwerking; alles aan de nieuwe
Yaris staat in het teken van ‘Fun to Drive’. Daarbij zorgt het flexibele TNGA-platform voor
extra dynamische rijeigenschappen. De nieuwe generatie Yaris is leverbaar in een
pittige 1.5 VVT-i benzine-uitvoering en als 116 pk sterke Hybrid. Daarmee rijdt u tot
meer dan 50% van de tijd elektrisch, zónder te stekkeren*. U rijdt de nieuwe Yaris al
vanaf € 17.895,-. De nieuwe Yaris staat nu in de showroom!

www.mariajohannahoeve.nl

EETCAFÉ EN CAFETARIA NOORDELOOS

GECOMBINEERD BRANDSTOFVERBRUIK (EU 2018/1832) VARIEERT VAN 4,8-6,0 L/100 KM (20,8316,66 KM/L); CO2 108-131 GR/KM.
*Het daadwerkelijke te halen percentage is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, voertuigconfiguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden.

TOYOTA SCHOUTEN
Gorinchem, Avelingen-West 4, 0183-633733
toyota-schouten.nl

NICOOS
BROER
T 0183-513141  www.nicoosbroer.nl

SENIOREN
Ieder jaar is er minimaal 3x per seizoen overleg met de leiders en trainers van de heren senioren.
Punten die nu ter sprake komen zijn: Hoe lappen we, nu er bijna overal gepind moet worden? Hoe
zorgen we drie keer per jaar voor een scheidsrechter?
Inmiddels zitten we al op twee bijeenkomsten. Allereerst zijn we bij elkaar geweest om te kijken
hoe we omgaan met de coronaperikelen zowel bij onze vereniging als bij de vereniging waar
we op bezoek gaan. Vooral vooraf inlezen is erg belangrijk. De tweede bijeenkomst was over de
doelstellingen binnen de teams. Eén van mijn favoriete onderwerpen. We spelen leuke potjes met
elkaar, maar vooraf inschatten waar we als team toe in staat zijn is ook leuk. En er dan vol voor gaan
natuurlijk. Deze bijeenkomst was na de bekerwedstrijden dus de doelstellingen hiervoor bij alle 5
de heren teams waren inmiddels naar een nulpunt gezakt. De competitie daarentegen gaat veel
beloven. Even een overzicht:
Heren 1: Nacompetitie
Heren 2: Top 3
Heren 3: Top 3
Heren 4: Kampioen
Heren 5: Minimaal aantal van 10 doelpunten scoren.

DE 50 VOORKEUREN VAN RAYMOND SPONSELEE
Raymond is 42 jaar, heeft een partner en 4 kinderen. Is geboren en getogen in Dordrecht maar zijn voorouders zouden
echter uit België en Frankrijk komen. In het dagelijks leven
beheert hij zijn webshop www.sponselee-fashion.com, is hij
hoofdtrainer bij SV Noordeloos en daarnaast ook nog trainer
van het tweede studentenelftal van Taurus uit Delft. Zij spelen
op zondag in de 3e reserve klasse. Omdat het in deze tijd
lastig is om iemand enigszins te leren kennen hebben wij hem
na een training gevraagd zijn 50 voorkeuren aan te geven.

Trainen		
FC Dordrecht
Ajax		
Feyenoord
Lekvogels		
Kunstgras
4.3.3		
Nike		
Barcelona		
Formule 1		
Djokovic		
Voetbal Inside
Biljart		
Ikea		
Albert Heijn
Algemeen Dagblad
Nos Teletekst
Papier		
Apple		
Amsterdam
Duitse auto
Caravan		
Facebook		
Tiktok		
Deler		

Voetballen
Excelsior
PSV
Sparta
VV Streefkerk
Natuurgras
4.4.2
Adidas
Real Madrid
Golfen
Federer
Sport Studio
Tafeltennis
Leen Bakker
Jumbo
Telegraaf
Nu.nl
Webpagina
Samsung
Rotterdam
Koreaanse auto
Vakantiewoning
Twitter
Instagram
lezer
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Beatles		
RollingStones
Doe maar		
Goede Doel
Nederlandstalig
Engelstalig
Q-music		
Radio538
Donald Duck
Kuifje
Efteling		
Disneyland
racefiets		
electrische fiets
Glas halfvol
Glas halfleeg
Stoffen		
Stofzuigen
Avond		
ochtend
kerstdagen
Paasdagen
eten		
drinken
Restaurant
snackbar
Coca Cola		
Pepsi Cola
Kroket		
Fricadel
Ziekenhuis
Oorlog
Boerenkool
Bami
Voorjaar		
najaar
koffie		
thee
Fris		 alcohol
McDonald’s
KFC
Drop		
kauwgom
WintersportvakantieZonvakantie
handig		
onhandig
slordig		
netjes

Na het invullen was Raymond overtuigd van zijn keuzes en wilde slechtst bij nummer 31 toelichten
dat hij al zo vaak in de Efteling was geweest en zijn familie beloofde dat het eerst volgende
uitstapje niet naar de Efteling zou zijn maar naar Euro Disney.

WONEN IN DE REGIO
DAAR WETEN WIJ ALLES VAN!
0183 359 940
HOFSTEDEMEERKERK.NL

Ook dit seizoen bestaat de dames afdeling van SV Noordeloos uit 3 teams. Voor het 2de seizoen
oprij zal het eerste elftal spelen onder leiding van Laurens Gerlich. Ook Geerte Kooijman en
Arnold de Waardt zijn nog steeds aanwezig als coach, voor respectievelijk VR2 & VR3.
Nadat afgelopen seizoen teleurstellend ten einde kwam door Corona, hebben we dit seizoen de
draad weer fanatiek opgepakt. Nadat we eindelijk weer konden trainen. Konden we ook eindelijk
weer de eerste (oefen)wedstrijden spelen. De dames hebben gelijk het plezier weer gevonden,
maar ook de resultaten. Vrouwen 1 en 2 wisten in de competitie al punten te pakken. Vrouwen 3
wist tot nu toe in elke wedstrijd te scoren en lieten goed voetbal zien.
Hopelijk mag er ondanks Corona snel weer verder worden gegaan met toch wel het leukste spel:
voetbal! Het seizoen is pas net begonnen en wij hebben het gevoel dat we met de damesafdeling
behoorlijk in de lift zitten. Daarom hopen wij dit seizoen te kunnen afmaken, met nog meer punten,
nog meer doelpunten, nog betere resultaten en bovenal nog meer plezier.
Jelmer de Koning

Zoals u ziet, de lat ligt hoog. Mochten we de competitie allemaal uitspelen, dan verwachten we dus
een aantal feestjes. Vol vertrouwen zien we de punten tegemoet!
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VROUWEN

RUBRIEK PERSOONLIJK MET JAN VOLWERK,
KEEPERSTRAINER VAN SV NOORDELOOS
In het kielzog van onze hoofdtrainer Raymond vond ook Jan
Volwerk de weg naar ons sportpark, als kersverse keeperstrainer.
Jan is in het dagelijks leven journalist. Wekelijks interviewt hij
sporters uit de regio voor de rubriek ‘Persoonlijk’. We draaien de
rollen eens om en vragen Jan nu het hemd van het lijf!
Naam: Jan Volwerk
Geboren: 9 augustus 1956 in Groot-Ammers
Woonplaats: Dordrecht. Samen met mijn vrouw
Jantien
Beroep: Eigenaar Foto en tekstbureau. Actief
als sport- en portretfotograaf en journalist
FAVORIETE
Film: Out of Africa met Merel Streep en
Robert Redford
Boek: Duister Lot van David Baldacci
TV-programma: Flikken Maastricht
Sportheld(in): Bibian Mentel
Club: Feyenoord
Muziek: Sting
Hobby: Keepers trainen, fietsen
DE STELLING
De keepers van SVN bulken van het talent
Daar moet je met jonge keepers altijd
voorzichtig mee zijn. Bij de mannen train ik
behalve eerste doelman Erik de Bruijn drie
tieners die zeker heel veel potentie hebben.
Zij bepalen uiteindelijk zelf hoe ver ze komen.
Maar talent is er zeker. Bij de dames heb ik ook
niets te klagen. Wel jammer dat er maar twee
keepsters zijn voor drie elftallen
SVN 1 moet óók de komende jaren bovenin mee
kunnen draaien
Noordeloos heeft een prima selectie, in
de jeugd is talent voorhanden. Maar dat
is geen garantie voor structureel succes.
Vorig seizoen draaide SVN als een trein. Dit
seizoen is de start moeizaam ondanks een

ADVERTEREN?
BEL
KOEN DEN HARTOG:
06-55302256

prima voorbereiding.
Mede als gevolg
van blessures en
het ontbreken van
een beetje geluk.
Spelers die vorig seizoen belangrijk waren
voor het elftal zijn nu nog niet fit. Vechtlust is
er genoeg, Noordeloos blijft een vervelende
tegenstander voor elke ploeg, maar de selectie
is tijdelijk even smal.
Gezelligheid op de club zorgt voor resultaten en
resultaten zorgen voor gezelligheid
Een waarheid als een koe. Alleen is het in een
tijd waarin het coronavirus regeert even niet
gezellig. Triest bijvoorbeeld dat een derby
tegen Spijk zonder publiek gespeeld moest
worden. Een klap voor ons, voor de club, de
trouwe supporters en al die vrijwilligers . Laten
we hopen dat alles snel weer normaal wordt

Fa. Bos en Zn.
Woninginrichting
Botersloot 12 - 4225 PP Noordeloos
Tel.: 0183 - 581336
info@woninginrichtingbos.nl
www.woninginrichtingbos.nl

OND
AIR
ONDERHOUD
ONDERHOUD
AIRCOSERVICE
AIRCOSERVICE

ww

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

JEUGD
Het seizoen 2019/2020 is tot een vreemd
einde gekomen. Door COVID-19 konden we
helaas niet meer voetballen, maar er zijn
belangrijkere dingen in de wereld. Allereerst
willen we iedereen ons medeleven tonen,
die met het virus te maken heeft gekregen
(op wat voor manier dan ook). Maar gelukkig
kunnen we dit seizoen, met in achtneming
van de maatregelen, het voetballen weer
oppakken. Laten we daar dan ook met zijn
allen het beste van maken!

Voor de oplettende lezer zijn er een aantal
mutaties binnen de begeleiding van onze
jeugdteams. De dank gaat uit naar de
vrijwilligers die afscheid hebben genomen
van hun taak, naar de nieuwe gezichten die
deze taak overnemen en uiteraard naar de
vrijwilligers die verlengd hebben.
We willen in de jeugdopleiding stapjes gaan
maken middels het jeugdbeleidsplan. Zo zullen
we dit jaar de trainerstrainingen weer opgaan
pakken en met de trainers meer samen
werken om veel van elkaar te leren.

JO17 (11-TAL)

JO15 (11-TAL)

SPELERS: MARIEN HORDEN, BERTJAN TRAPPENBURG, HYLKE VISSER, NIELS BRONKHORST, JONATHAN MACDANIEL, SAM VAN
VUGT, PATRICK DE BRUIJN, JELMER VERVOORN,
MARK WILLEMSE, JESSE DE JONG, STEYN
TRAPPENBURG, JORAN BASSA, SYBREN VAN
GENDEREN, KAI VOORMOLEN, RUBEN BASSA
LEIDERS: HENK VOORMOLEN & HANS BASSA
TRAINERS: CORNÉ DE BRUIJN & ARIE VAN
STEENIS

We beginnen dit seizoen vol goede moed.
We willen benadrukken dat we er met elkaar
een goed seizoen van willen maken, maar
dit alleen kan als we ons aan de afspraken
houden die gemaakt worden. We willen
jullie een sportief en vooral gezond seizoen
wensen!
Namens de jeugdcommissie,
Mark Maasland

SPELERS: IVAR VAN WAGENINGEN, MILAN
VINK, NIENKE VAN DER HAM, YURI VAN
DUUREN, DAAN VAN OORT, NATALIE
BLOKLAND, LARS VONK, NATHAN VONK,
MAARTEN KIEVIET, TIJME BASSA, SIMON
BASSA, RONALD BIJKERK, WILLEM
TRAPPENBURG, KAJ TUINSTRA, HUGO
TERLOUW
LEIDERS: JAN-WILLEM BLOKLAND & MARK
MAASLAND
TRAINERS: HANS DUIJZER & THEO VERSPUIJ

JO11 (8-TAL)

JO9 (6-TAL)

SPELERS:
VICTORIA BRONSVELD, NIESKE VOORMOLEN
LEN VERSPUIJ, DUCO HOEKSEMA, JORN BOER,
ROALD KAMP, PATRICK VERSPUI, MYRON
BLOM, LEVI MEERKERK, RYAN SLINGERLAND
LEIDERS: RICO BLOM & ARCO MEERKERK
TRAINERS: RICO BLOM & ARCO MEERKERK

SPELERS:
SARAH BUIJK, MAUD VULPERHORST, NATHANIEL DOOL, CAS VONK, MEES VAN VUGT, TIMO
BIJKERK, JOEL MEERKERK, GUUS VERWEIJ,
JESSE BOOT
LEIDERS: VINCENT VULPERHORST &
NIELS VAN VUGT
TRAINERS: VINCENT VULPERHORST & NIELS
VAN VUGT

JEUGDCOMMISSIE
Jeugdvoorzitter:
Mark Maasland 06-20345971
Juniorencoördinator:
Corné de Bruijn 06-39899558
Pupillencoördinator:
Niels van Vugt 06-21284959
Meisjescoördinator:
Amber den Toom 06-51893322
Wedstrijdsecretaris:
Meindert de Jong 06-52071451

MO15 (8-TAL)

JO13 (11-TAL)

SPELERS: ASHLAINE SLINGERLAND, MANON KERSBERGEN, MEREL ZIJLSTRA, ELISE
UITTENBOGAARD, LISANNE DE BRUIJN, TESSA
DEN BRAVEN, STERRE VAN MASTRIGT, DYGNA
BLOM, DANIQUE KOOREVAAR
LEIDERS:
WE ZIJN NOG OP ZOEK!
TRAINERS:
MEREL SCHOUTEN, VICTORIA DE JONG, AMBER
DEN TOOM & ROOS BRAND.

SPELERS: BAKOR ABDOLKADER, DENNIS BOER,
KEVIN KAMP, RENS VAN DER HAM, BAREND
DEKKER, GIJS VAN OORT, SETH VISSER, ARON
KOOL, JENTE BASSA, JARI DE MAN, NOUD VAN
VUGT, BRAM ZIJLSTRA, RHYAN VAN DAM,
DEVAYO BLOM
LEIDERS: PATRICK SLIJKOORT & RONALD DE
GROOT
TRAINER:
SIGVARD VAN WAGENINGEN & MATHIJS
BRONKHORST

Kinderopvang voor
kinderen van
0 tot 13 jaar
Noordeloos
Panco is nu ABB Op Maat.

WWW.KCBOBBI.NL
0183-511057

Voor al uw
(ver)bouwprojecten.

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.vandijkinpijn.nl

www.ariedeleeuwbv.nl
0183-581961

ouwsystemen

DirkVDI adv 61x60mm fc.indd 1
eeft de
ant een
en. Met
rzekerd
handeld
Garant,
Bas Verspuy Bouwsystemen
bij de
Hoge Giessen 9a
iteraard
4221 MA Hoogblokland
nodig is,
Tel. 0183-582910
aar voor
www.verspuybouwsystemen.nl
npunten
info@verspuybouwsystemen.nl
chtheid,
ht, zodat
product
ezier op

0184 - 65 10 36

www.gebr-dekreij.nl

Agri
Agri
Tuin
Tuin

Hobby
Hobby
Dier
Dier

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

13-07-20 14:40

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

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

- BAKKERIJ TRAPPENBURG

VLAGGEN IN TOP!

REVANCHE…
In laatste jaren dat ik bij Dagblad
De Dordtenaar (tegenwoordig AD
Rivierenland) werkte maakte ik een
rubriekje onder de naam ’Uit de krant
50 jaar geleden’. Daarop werd door de
lezers veelal positief gereageerd. Eenmaal
kreeg ik zeer verdrietige mensen aan
de telefoon. Ik had gemeld dat er in de
stad een halve eeuw geleden een ernstig
verkeersongeval, met dodelijke afloop,
had plaatsgevonden. Op zo’n manier
realiseer je dat oude wonden na zoveel
jaren nog heel veel pijn kunnen doen.
We boden welgemeente excuses aan in
de wetenschap dat je nooit meer kunt
veranderen wat zwart op wit is gedrukt.

NIET AL TE HARD AANSTORMEND TALENT GEZOCHT! #VIJFDE

Dit zijn er nog niet genoeg! We zijn op zoek naar jong talent. Affiniteit met de bal is een pre. We
zijn al goed op weg en pakten de eerste 3 punten. Spring op deze trein. Hij komt maar één keer
langs!

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
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AUTOBEDRIJF

noordeloos -www.doolautos.nl

RESTAURANT

Het autobedrijf voor al uw;

- personenwagens
- bedrijfswagens
- aanhangwagens
- APK
| 0183 588628 | 06 2033 6831 | www.koorevaarautos.nl | info@koorevaarauto’s.nl

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

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

Okay, een lange inleiding op de column
die ik nu schrijf. De Partisaan, waarvoor
in 1946 het Nieuwsblad voor Gorinchem
in de plaats kwam, meldde op 12 oktober
1945 het volgende: ‘Peursum deed van
zich spreken en stuurde Noordeloos met
een 5-2 nederlaag huiswaarts.’
Ik hoop dat onze jongens op 17 oktober
j.l. alsnog vriendelijk revanche hebben
genomen…
In die oktobermaand van 1945 besluit
de ledenvergadering om een toneelstuk
op te voeren. ‘Een uitvoering zal de
vereniging animeren.’
Er wordt ook over de training gesproken.
Dries van Oort stelt voor dat aan
het bestuur over te laten. Er wordt
gedacht aan een indoortraining in de
School. Vanwege praktische bezwaren
kan dat niet. Piet de Groot stelt voor
wekelijks, als er niet wordt gespeeld,
een sintelloop (rondjes hardlopen) te
houden ‘over een afstand die elke week
grooter gemaakt zal worden. Vooral
het uithoudingsvermogen zal hierdoor
gesterkt worden.’ ‘Allen vinden dit
voorloopig de beste oplossing.’
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...WĲ STAAN TOT UW BESCHIKKING!
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