
VAN DE VOORZITTER
“Stilstand is achteruitgang”. 
Van stilstand is bij onze club geen 
sprake, in tegendeel, we zijn volop 
in beweging. Zowel letterlijk maar 
ook op tal van andere gebieden zijn 
we volop in beweging. Iets waar we 
trots op mogen zijn. Het is namelijk 
helemaal niet zo vanzelfsprekend.
De grootse beweging op dit mo-
ment is zichtbaar bij de verbouw 
en nieuwbouw van ons clubhuis. 
Een project wat zeer voorspoedig 
verloopt, en dat vooral dankzij onze 
sponsoren en door de inzet van 
vrijwilligers.

Voor u ligt nog een voorbeeld van 
“beweging en vooruitgang” de 
geheel vernieuwde versie van ons 
clubblad. Het is een prachtig exem-
plaar geworden, mooi van vorm-
geving en sluit helemaal aan bij de 
manier waarop wij tegenwoordig 
geïnformeerd willen worden. 
Een fantastisch intiatief waarvoor 
felicitaties en heel veel dank aan 
de redactie. Ik wens de redactie 
heel veel succes bij het samenstel-
len van de volgende uitgaven!

GIJS MOERINGS
VOORZITTER

SV Noordeloos vernieuwd! Een 
vernieuwde accommodatie, een 
nieuw kunstgrasveld en daarom nu 
ook het clubblad in een nieuw jasje. 
Full colour, huis aan huis verspreid in 
Noordeloos en verder bezorgd bij alle 
leden en sponsoren die niet uit 
Noordeloos komen. 

Jaarlijks zullen er drie edities uit 
komen. De informatie-editie in septem-
ber, een Kersteditie en een kampioen-
seditie aan het einde van het seizoen in 
mei. De krant is informatief, professio-
neler, minder bewerkelijk en sluit beter 
aan op de website en facebook waarop 
actuele informatie en bijv. wedstrijd-
verslagen te vinden zijn. SVN gaat mee 
met de tijd!          

GROTE OPLAGE 
Er worden 800 kranten verspreid tegen-
over 300 oude clubkranten. Zo maken 
we drie keer per jaar ook reclame voor 
onze mooie vereniging. De kosten zijn 
dan ook hoger maar deze zijn volledig 
gedekt dankzij onze drie clubkrant 
hoofdsponsoren; Toyota Schouten, 
Dekker Kozijnprojecten en Autobedrijf 
Bikker. 

Zij sponsoren allemaal jaarlijks een 
editie. Dat is hartstikke mooi! Als 
vereniging zijn we afhankelijk van de 
vele vrijwilligers en sponsoren. Graag 
zouden we er nog meer hebben. We 
horen het graag! Met elkaar hebben en 
houden we zo een gezellige en kernge-
zonde club! Veel leesplezier! 

HEREN 1 HEEFT VOOR DE BEKER-
WEDSTRIJD TEGEN OMC (3-2 WINST) 
NIEUWE TENUES VAN HOOFDSPONSOR 
TOYOTA SCHOUTEN IN ONTVANGST 
GENOMEN

Op 20 mei werd de eerste paal 
geslagen. Sindsdien is er veel gebeurd. 
Met hulp van vrijwilligers en sponsoren 
is de nieuwbouw ondertussen 
grotendeels gerealiseerd. Eind oktober 
hopen we het straatwerk aan te 
leggen. De laatste maanden van het 
jaar richten we het gebouw verder in. 
Deze planning is alleen haalbaar als 
we er als club en vrijwilligers onze 
schouders onder blijven zetten. Begin 
volgend jaar hopen we het gebouw met 
elkaar feestelijk in gebruik te kunnen 
nemen. 

CLUBKRANT NIEUWE STIJL!

www.mariajohannahoeve.nl

NICOOS
BROER

EETCAFÉ EN CAFETARIA NOORDELOOS

T 0183-513141  www.nicoosbroer.nl

Eetcafé en cafetaria NicoosBroer
Noordzijde 57
4225 PJ Noordeloos

T: 0183-513141

Openingstijden eetcafé
Dinsdag: 16.00 uur tot 00.00 uur
Woensdag: 16.00 uur tot 00.00 uur
Donderdag: 16.00 uur tot 00.00 uur
Vrijdag: 11.30 uur tot 00.00 uur
Zaterdag: 11.30 uur tot 00.00 uur
Zondag: 16.00 uur tot 22.00 uur

De openingstijden van de keuken zijn gelijk 
aan die van het cafetaria.

Openingstijden cafetaria:
Dinsdag: 16.00 uur tot 22.00 uur
Woensdag: 16.00 uur tot 22.00 uur
Donderdag: 16.00 uur tot 22.00 uur
Vrijdag: 11.30 uur tot 22.00 uur
Zaterdag: 11.30 uur tot 23.00 uur
Zondag: 16.00 uur tot 21.00 uur

www.nicoosbroer.nl

De nieuwe Toyota C-HR, dat is hybride rijden op zijn mooist. In deze unieke 5-deurs coupé rijdt u elektrisch zonder stekker. Met volop ruimte 
en een uitrusting om van te dromen. En u profi teert zowel zakelijk als privé maximaal! Van een lage vanafprijs van € 25.295,- tot een uiterst 
scherp leasetarief. Wilt u nóg meer luxe? Kies dan voor de exclusieve Black Edition, tijdelijk met € 1.690,- voordeel. Kortom, nú is het moment 
om te handelen! Kom bij ons langs voor een proefrit of kijk op toyota-schouten.nl.

Gemiddeld brandstofverbruik 3,8 L /100km (26,3 km/L) tot 6,3 L 100 km (15,9 km/L) , CO2 86-144 gr/km.

*Afgebeeld Toyota C-HR. 1.8 Hybrid Bi-Tone rijklaar vanaf € 34.495,- Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of ga naar www.toyota.nl

WOW... een SUV coupé met 5 deuren! Tijdelijk met maximaal voordeel!

Schouten
Gorinchem, Avelingen-West 4, 0183-633733

www.toyota-schouten.nl

Brandstofverbruik (EC 2015/45X) 5,1-5,9 L/100km (16,9-19,6 km/L); CO2 133-155 gr/km.

Prijzen excl. BTW, BPM en excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Vraag naar de verkoopvoorwaarden of kijk op toyota.nl. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden • Afgebeeld is de PROACE Worker 
1.6 D-4D 115pk Professional t.w.v. € 23.695,- excl. BTW en BPM. * O.b.v. 60 maanden. Ontdek de voorwaarden op www.toyota.nl.

De meest functionele bedrijfsauto in zijn klasse. Zo beschikt hij over een laadvermogen tot 1.525 kg en 6,6 m3 en is hij leverbaar vanaf 
€ 16.995,- of met slechts 1,9% Financial Lease*. Daarbij is hij nog super zuinig ook. Met een verbruik vanaf slechts 5,1 l/100km. Bovendien krijgt 
u op dit betrouwbare werkpaard een garantie van 3 jaar, of tot 100.000 km. Genoeg reden om hem met eigen ogen te komen bewonderen in de 
showroom. U kunt ook direct een proefrit maken. De PROACE kan niet wachten!

2354_TO_ADV_C-HR_PROACE_Schouten_210x297_WT2.indd   1 05-09-17   09:39

Ambachtstraat 9 Meerkerk 
0183 356868  brouwerbikes.nl                                                                           

Elektrische fietsen
Racefietsen en MTB’s
Stadsfietsen
Onderhoud en reparatie
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DAMES 1 PROBEERT HET SUCCESVOLLE 
SEIZOEN 2016-2017 EEN VERVOLG TE 
GEVEN IN DE DERDE KLASSE



We gaan door met vijf heren elftallen! De kogel is door de kerk. Na een zomer 
van wikken en wegen lijkt dit toch de beste oplossing voor het seizoen 2017-
2018. Doordat we hier erg goed over nagedacht hebben, was het nog even 
spannend waar het 5e ingedeeld zou worden, maar ook dat is een mooie
competitie geworden.

We zijn erg blij dat we allemaal zoveel mogelijk kunnen voetballen. Het zal regel-
matig krap zijn, maar dat betekent dat je veel aan voetballen toekomt en weinig 
reserve zal zitten. Daarnaast is afmelden dus ongewenst, wat de teamspirit zal 
verbeteren, doordat iedereen er altijd is.

Elkaar helpen zal het motto weer zijn. Mocht er een elftal krap zitten dan springt 
een ander elftal gewoon even bij. De doelstellingen voor het seizoen zijn in het 
trainers/leiders overleg weer uitgesproken. We starten vol vertrouwen. Er zullen 
regelmatig feestjes zijn op zaterdag, want we verwachten dat er veel wedstrijden in 
punten worden omgezet. Vol verwachting kijken we uit naar de beker- en compe-
titiewedstrijden. Veel plezier en succes. We rekenen op mooie resultaten van alle 
elftallen! MARK VONK

SENIOREN 
HET EERSTE
Noordeloos eindigde vorig jaar als een 
na laatste, Dik Kruis vindt dat dat beter 
moet kunnen.

“We zitten nu meer in de eigen regio, 
dus de tegenstanders zijn bekender. 
We gaan er iedere wedstrijd vol voor, 
dan kunnen we het iedere ploeg lastig 
maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat 
komend seizoen beter zal gaan, en we 
stappen kunnen gaan maken richting 
de middenmoot.”

HET TWEEDE
Na een wisselvallig seizoen, waar goede 
wedstrijden afgewisseld werden met 
uiterst magere optredens, is een top 
3 plaats het volgende doel voor het 
tweede. Inmiddels zijn we na een lange 
voorbereiding uitstekend begonnen aan 
het bekeravontuur, met drie overwin-
ningen en lijken we klaar voor een 
mooie start van de competitie!  
WILLEM KOOIJMAN

HET DERDE
Het nieuwe Noordeloos 3 team is ook 
dit seizoen klaar om lekker te voetbal-
len. Plezier staat centraal, maar dit doet 
de ambitie niet tekort. Met wat interes-
sante transfers streeft het team weer 
naar succes. Houdt u ook zo van voet-
bal? Wees vooral niet bang om een keer 
verder te lopen langs het kunstgrasveld, 
en te genieten van Noordeloos 3! 

HET VIERDE
Het is een mooi tafereel donderdag-
avond laat in de bestuurskamer. De 
leiders van alle seniorenelftallen zijn in 
vergadering bijeen. Slechts één punt is 
echt van belang. “Waar gaan jullie dit 
seizoen eindigen?”

En als het bier op tafel staat en het tes-
tosteron domineert, is ongefundeerde 
spierballentaal het gevolg. U vraagt zich 
vast af. Wat heb jij dan gezegd Wilbert?  

Namens dat vriendenteam op leeftijd 
die zo’n grote muil hebben, maar van 
wie de prestaties de laatste seizoenen 
ook lineair omlaag gaan. Welnu, ook ik 
heb me mee laten slepen beste men-
sen. Een plek in de top 3 is de doelstel-
ling. Noordeloos 4 heeft ook allerlei 
andere ambities. Het draait in het 
voetbal ook om gezelligheid, een lekker 
biertje en een warme snack. En om 
macht. Een gek einde van dit stukje is 
het niet? Dat klopt. In ons jaarboek dat 
in het najaar verschijnt, leggen we het 
allemaal uit. WILBERT DEN HARTOG

HET NIEUWE VIJFDE 
De veteranen van weleer bestaan niet 
meer. Vanwege een 35-plus tekort geen 
toekomst meer voor de veteranen sport.
Gelukkig hebben we een bestuur met 
veel daadkracht en die hebben dan ook 
een oplossing bedacht. Oudjes en jeugd 
vormen met elkaar het vijfde elftal dit 
jaar. 

Leeftijd speelt bij ons geen enkele rol. 
Fanatiek dat wel, maar ook met een 
grap en een grol. Gewoon lekker voet-
ballen met veel plezier en natuurlijk na 
afloop het onvermijdelijke schuimende 
bier. De tegenstanders allemaal uit de 
regio krijgen de punten zeker niet van 
ons cadeau.Top drie is ons streven, 
misschien overmoedig, maar we gaan 
het beleven. We gaan er in ieder geval 
een leuk seizoen van maken en laat  
El Capitano de biertjes maar goed  
smaken! ERIK DE JONG

Dorpsweg 127a | Hoornaar 

0183-581578 - www.physiofit.nl

Fa. Bos en Zn.
Woninginrichting

Botersloot 12  -  4225 PP Noordeloos
Tel.: 0183 - 581336

info@woninginrichtingbos.nl
 www.woninginrichtingbos.nl

EEN STABIELE DERDEKLASSER
Na afgelopen seizoen, dat door het 
kampioenschap als fantastisch 
bestempeld mag worden, zal het 1e 
dameselftal voor het eerst in de ge-
schiedenis uitkomen in de 3e klasse. 
Waarop de club en iedereen die de 
club een warm hart toedraagt trots 
mag zijn!

Elk seizoen zijn er spelers-wisse-
lingen. Helaas heeft Jasmijn ons 
verlaten, maar hebben we Roxan-
ne Vervoorn mogen verwelkomen. 
Dit geeft ook de mogelijkheid voor 
andere dames om door te stromen 
naar VR1. 

Nu we zijn toegetreden in de 3e 
klasse moeten we voortbouwen op 
dit succes om een stabiele 3e klasser 
te worden. Onze doelstelling van dit 
jaar is handhaving en wennen aan de 
hogere weerstand. Dit zullen we met 
elkaar moeten doen. Een mooie uit-
daging voor de dames die op 23 sept. 
begint in de wedstrijd tegen Kozak-
ken Boys. MICHAEL SCHREIJER Hoornaar

VROUWEN
Dat vrouwenvoetbal steeds populairder 
wordt is bij SV Noordeloos goed te 
merken. In het seizoen 2017/2018 heb-
ben we bijna 40 vrouwen die verdeeld 
worden over vrouwen 1 en vrouwen 2.

Vrouwen 1 heeft dit jaar een primeur. 
Nadat zij vorig seizoen een prachtig 
kampioenschap hebben binnengesleept, 
gaan zij voor het eerst in de geschiedenis 
van de club in de derde klasse spelen. 
Dit onder leiding van Michael Schreijer, 
die vorig jaar halverwege het seizoen het 
stokje heeft overgenomen van Dick. 

Dit betekent lastige en nieuwe tegen-
standers, waardoor uitwedstrijden 
bijvoorbeeld zelfs in Vlissingen gespeeld 
moeten worden. Uiteraard zijn de dames 
ook thuis op ons sportpark te bewonde-
ren en spelen zij eens in de twee weken 
thuis om 10.30 uur.

Vrouwen 2 is vorig jaar in de 5e klasse 
op de 6e plek geëindigd, dit betekent 
dat zij ook dit seizoen in de 5e klasse 
uit komen. Door onze groeiende vrou-
wenafdeling, heeft Vrouwen 2 een ruime 
selectie met wat ervaren, ouwe rotten, 
maar ook meiden die voor het eerst gaan 
voetballen. 

Onder leiding van Geerte zie je sinds de 
oprichting van het tweede een stijgende 
lijn. Het team waarin plezier, sportiviteit 
en fanatisme met elkaar hand in hand 
gaan, gaat zeker een stuk stijgen in het 
klassement. 

In tegenstelling tot vrouwen 1, zit 
vrouwen 2 in een competitie vol met 
buurdorpen, waardoor uitwedstrijden in 
theorie op de fiets bezocht kunnen wor-
den. Thuis speelt vrouwen 2 om 12.30 
uur. MICHELLE MAASLAND

Bert v.d. Linden



Sinds 1 augustus is het seizoen weer 
begonnen. De bal rolt weer en de 
velden zijn gevuld met enthousiaste 
trainers en kinderen. Het is een genot 
om op een zonnige zaterdagmorgen 
rond te kijken bij ons op het sportcom-
plex. Het bruist van de bedrijvigheid. 
Er zijn veel wedstrijden te volgen op 
ons mooie kunstgras- en grasveld. Er 
zijn mini’s (JO-7) aan het trainen en 
tussendoor zijn de dames bezig aan 
hun warming-up. De Vutters zijn hard 
aan het werk en het kantinepersoneel 
voorziet eenieder naar wens.

We hebben weer een redelijk goed 
gevulde jeugdafdeling. Acht verschillen-
de teams doen enorm hun best tijdens 
de wedstrijden en trainingen onder 
leiding van hun trainers en coaches. 
Enorm blij zijn we ook met het ons 
vrolijke meidenteam en hun trainers 
en leiders. Zo blijft de toekomst zonnig 
voor al onze seniorenafdelingen.
Het Nieuwe Pupillenvoetbal heeft bij 
JO9 zijn intrede gedaan. Het is nog even 
wennen aan het spelen op een kwart 
van het veld. Er zijn ook andere regels 
ten opzichte van het vorige seizoen. 
Langzaamaan wordt dit er door de 

JEUGD

• Advertenties

Heerlijk à la carte restaurant.
Franse en Nederlandse keuken.
Speciale kaart met lekkere kindergerechten.

In het hoogseizoen is het beter 
even telefonisch te reserveren.

Restaurant
Café met gezellige bar.
Groot terras aan het plein 
In het hart van Larochette.

Café – Bar
Ruime comfortabele kamers
Badkamer, tv, telefoon, minibar.

Sauna, solarium en zonneterras 
Met tuin (voor de hotelgasten)

Kamers
Arrangementen mogelijk.
Met speciale wensen houden wij graag rekening.  Wij spreken Nederlands. 
Op verzoek sturen wij u graag onze hotelbrochure toe.

Auberge “Op der Bléch”
Piet en Risette van der Heuvel

4. Place Bleiche L-7610 LAROCHETTE
Tel (00-352) 87 80 58 Fax  87 97 25

Luxembourg
 emailadres: bleech@vo.lu 
www.opderbleech.lu

bezoekadres: Havendijk 6, Gorinchem

Tel.: 0183 630030
Fax: 0183 634846

www.bikkerlandelijkonroerendgoed.nl

Bikker landelijk onroerend goed

Wonen en werken in buitengebied

Aangeboden / gevraagd:

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

GEKNIPT VOOR HEM EN HAAR

KAPSALON NIçOISE

www.activpower.com  -  info@activpower.com

Kijk snel op de site 
want je kan er van af

Molendijk 187 Sliedrecht
Tel. 0184 - 412994

Last van puistjes?

Marius van Driest

RIETDEKKER
Zuidzijde 99 - 2977 XC Goudriaan

Tel. 0183 - 582013 / 06 - 54752152
E-mail: marius-jose@planet.nl

Kapsalon Niçoise
Geknipt voor hem en haar

Ambulant pedicure
Johanneke

- BAKKERIJ - 
TRAPPENBURG

Werkplaats: 0183 - 581994
Mobiel: 06 - 22789054

info@erkkozijn.nl

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
BERMONDERHOUD

GROND- EN SLOOPWERKEN
ASBESTVERWIJDERING
TERREINVERHARDING

ASFALTWERKZAAMHEDEN

0184 - 65 10 36     www.gebr-dekreij.nl

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

Gewoon gezellig winkelen
Grotewaard 9  4225 PA  Noordeloos  0183-582583

Agri

Tuin Dier

Hobby

Hengelsport

Dick Voor Mekaar Shop
uw groene vakwinkel

Gewoon gezellig winkelen
Grotewaard 9  4225 PA  Noordeloos  0183-582583

Agri

Tuin Dier

Hobby

Hengelsport

Dick Voor Mekaar Shop
uw groene vakwinkel

www.ariedeleeuwbv.nl
0183-581961

Arie de Leeuw B.V. is al sinds 
1981 hét vertrouwde service- en 

toeleveringsbedrijf voor de veehouderij 
in Midden-Nederland

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

Kwaliteit, herkenbaarheid en 
betrouwbaarheid zijn termen die na 
35 jaar aannemerservaring naadloos 
passen bij Verspuy Bouwsystemen. 
Dit wordt nu ook bevestigd met het 
BouwGarant-keurmerk.

Hiermee onderscheidt Verspuy 
Bouwsystemen zich nog meer. Een 
BouwGarant-ondernemer wordt 
onafhankelijk getoetst. Klanten krijgen 
de daarmee garantie dat de aannemer 
aantoonbare kwaliteit levert. 
 
Dirk-Jan Verspuy legt uit dat Verspuy 
Bouwsystemen met het keurmerk 
inspeelt op de vraag van klanten: “We 

krijgen steeds vaker de vraag naar 
zekerheid. Daarnaast laten we met het 
BouwGarant-logo duidelijk zien dat 
we een aannemersbedrijf zijn met een 
aantal specialisaties, naast de gekende 
aannemerswerkzaamheden.”

Met de jarenlange ervaring van Verspuy 
Bouwsystemen was er niet veel extra’s 
nodig om het keurmerk in ontvangst 
kunnen nemen. “Onze manier van 
werken, administreren, controle en 
nazorg was voor het overgrote deel al 
conform de eisen van BouwGarant. 
Ook de vereiste papieren waren al in 
ons bezit.”
Voor klanten betekent het BouwGarant-

keurmerk letterlijk: garantie. Dirk-
Jan: “De opdrachtgever heeft de 
mogelijkheid om via BouwGarant een 
garantie op het werk af te sluiten. Met 
deze garantie is men er van verzekerd 
dat het werk wordt afgehandeld 
en gegarandeerd via BouwGarant, 
mochten er calamiteiten bij de 
aannemer ontstaan. Maar uiteraard 
gaan wij er vanuit dat dit niet nodig is, 
zoals dit ook de afgelopen 35 jaar voor 
niemand nodig is geweest. Kernpunten 
blijven voor ons toch klantgerichtheid, 
service en persoonlijke aandacht, zodat 
we onze opdrachtgevers een product 
kunnen bieden waar ze met plezier op 
terugkijken.”

Met BouwGarant nog zekerder bij Verspuy Bouwsystemen

JO17

EXTRA

JO15

JO11

JO13-1

JO9

JO13-2

MO13

Spelers: Joukje, Femke, Victoria, Corné T., 
Stan, Pascal, Robin, Martin, Yon,Theo, Walther, 
Mathijs, Laura, Annet en Sigvard
Leiders:  Martijn Lakerveld 06-83525001 
Jelmer de Koning 06-27585144
Trainers:  
Martijn Lakerveld 06-83525001
Mark Vonk 06-51082192
Training:  
Dinsdag en donderdag 19:00 – 20:00 

Keeperstraining: Dinsdag 18:00 – 19:00 
- Desiré en Corné T
JO7 (MF) *: 
Zaterdag 10:00 – 11:00 
- Niels en Mark

Spelers: Martijn, Marien, Lucas, Bertjan, 
Hylke, Niels, Jonathan, Sam Jelmer, Dalo, 
Mark, Jesse en Steyn
Leiders: Martijn v/d Graaf 06-41200971  
Robin v/d Graaf 06-41287462  
Hendrik Muilwijk 06-34010402
Trainers:  
Martijn v/d Graaf Robin v/d Graaf,  
Hendrik Muilwijk
Training:  
Dinsdag en donderdag 19:00 – 20:00 

Spelers: Joran, Kai, Sybren, Jos, Jesper, 
Ruben, Vincent, Ivar, Milan, Tijmen, Niels, Yuri 
en Nathan
Leiders: Justin Vink 06-81690846  
DP van Duuren 06-50745414  
Henk Voormolen 06-21573847
Trainers: 
Justin Vink 06-81690846, Rik Bassa  
06-42905286, Sjoerd Kleijn 06-51797409
Training:  
Dinsdag en donderdag 19:00 – 20:00 

Spelers: Ronald, Bram, Victoria, Nieske, Sem, 
Devayo, Duco, Patrick, Jorn en Myron
Leider: 
Rico Blom 06-51497346
Trainers:  
Niels Wallaard 06-14949236  
Rico Blom 06-51497346
Training:  
Maandag 18:15 – 19:15 

Spelers: Kevin, Barend, Gijs, Aron, Naud, 
Jarie, Ryan en Dennis
Leiders: Jan-Willem Korevaar 06-30036576, 
Dirk-Jan Kooijman 06-51462132
Trainers:  
Arie van Steenis 06-14163691  
Corné de Bruijn 06-39899558
Ronald de Groot 06-17773627
Training:  
Donderdag 18:00 – 19:00 

Spelers: Nathalie, Daan, Lars, Maarten, Tijme, 
Simon, Willem, Ronald en Anna
Leider: 
Hans Bassa 06-40564480
Trainer:  
Hans Bassa 06-40564480
Training:  
Dinsdag en donderdag 19:00 – 20:00 

Spelers: Youlisa, Tessa, Nienke, Roos, 
Aishlaine, Merel, Elise, Amber, Sterre, Dygna 
en Myrthe
Leider: Marianne Maasland 06-51912269
Trainers:  
Noortje Veen 06-14866848  
Amber den Toom 06-51893322
Training: 
Maandag en woensdag 18:00 – 19:00

trainers, coaches en spelbegeleider 
ingeslepen en over een paar weken 
weten we niet beter. Als jeugdbestuur 
zijn we blij met deze ontwikkeling. 
Iedereen komt nog beter aan bod.
Zoals afgesproken in het Jeugd-
beleidsplan wordt er bij de pupillen dan 
ook vooral gewerkt aan de techniek en 
bij de junioren op het leren samenspe-
len. Vanaf 2018 wordt er onder de lei-
ding van de nieuwe jeugdvoorzitter Mark 
Maasland weer kritisch gekeken naar 
dit plan en zal het vernieuwd en verder 
verbeterd worden.We wensen iedereen 
weer een fijn en succesvol seizoen toe!

SAMENSTELLING JEUGDCOMISSIE

Jeugdvoorzitter:
Mark Vonk (tot nov.) 06-51082192
Mark Maasland (v.a. nov.) 06-20345971

Juniorencoördinator:
Martijn van de Graaf 06-41200971
Pupillencoördinator:
Hans Bassa
Meisjescoördinator:
Nicole van den Heuvel

Wedstrijdsecretaris:
Meindert de Jong

(0183) 56 66 66
www.vdi-arkel.nl



DE DERDE HELFT
Gezelligheid staat hoog in het vaandel 
bij SVN. Na de wedstrijden is het in 
de kantine goed toeven. Regelmatig 
wordt er een derde helft georgani-
seerd. We houden een grote verloting 
middels rad draaien en DJ Ronald 
verzorgd de muziek. De volgende 
derde helften staan in de agenda: 30 
september na SVN 1-Groot-Ammers. 
Op 18 november na SVN 1-Peursum 
en op 2 december na SVN 1 – VVAC. 
Mooie wedstrijden met veel gezellig-
heid daarna!

VRIJWILLIGERS
Wat zijn we trots op onze vele vrijwil-
ligers. Kijk eens naar de nieuwbouw. 
Tientallen mannen en vrouwen doen 
hand en spandiensten en zijn er druk 
mee. De mannen op de foto spannen 
de kroon. Ze zijn niet weg te slaan bij de 
bouw. Elke dag werken ze mee en dat is 
natuurlijk geweldig. De nieuwbouw zou 
zonder vrijwilligers onbetaalbaar zijn.    

DE MINI’S
Ook de Mini’s zijn weer gestart.
We zijn momenteel met 7 spelers,  
er kunnen dus zeker nog een aantal 
kinderen bij.

Alle jongens en meisjes van 4 t/m 6 
jaar zijn van harte welkom op zater-
dagmorgen van 10:00 - 11:00 uur.

COLOFON

Redactie:
Dik Kruis, Sven Hordijk, Gijs Bos,  
Wesley Eijkelenboom, Eric Looijen, 
Koen den Hartog
clubkrant.svn@hotmail.com 

Sponsoring:
Koen den Hartog 06-55302256

Vormgeving:
Milou Swinkels, De Campagnie Reclame

COLUMN
EEN STUKJE BESCHOUWEND

Het is onvermijdelijk. Het oude 
seizoen is nog maar net afgesloten 
of je moet weer aan de bak; wat 
later dan anders. De wijze mensen 
van de KNVB hebben immers de 
start van de competitie een maand 
verlegd. Of dit een gezegende 
greep wordt? We wachten af. Ons 
eerste vrouwenteam begint in 
een hogere klasse in een nieuwe 
omgeving met ook onbekende 
tegenstanders. Dames, succes! 

Ons mannen 1 ontmoet bekende 
gezichten in de vertrouwde vierde 
klasse. De kenners hebben mij 
aantrekkelijke wedstrijden, met 
vooral ook derby’s, voorspeld. 

Mijn prognose? Die heb ik tijdens 
de jaarmarkt in onze SVN-stand 
op een kaartje geschreven; dat 
heb ik,  zonder kopie, ingeleverd. 
Ik zal dus nooit meer kunnen 
vaststellen of mijn hooggespannen 
verwachtingen cq voorspellingen 
zijn uitgekomen. Het zij zo! 

Dames, heren, jongens en meisjes 
een bereleuk seizoen gewenst!
En dan ook nog even een eresaluut 
aan alle bouwers van ons clubhuis. 
Ik ben als oudgediende van 
ons clubje apenrots! Dank aan 
iedereen! 

Ik heb eerder verzuimd jullie een 
belangrijk bericht door te geven:
‘De politie vraagt u extra alert 
te zijn tijdens de donkere 
wintermaanden, ziet u iets 
verdachts bel dan 112, want daar 
pak je ook inbrekers mee!’ Tijdens 
donkere zomeravonden- en 
nachten (ze zijn er!) let de politie 
zelf op!

Het is maar dat u weet; ik heb 
gewaarschuwd…

HENK BOVEKERK
ERELID

0183 35 25 44
WWW.SCHILT-AIRCONDITIONING.NL

/SCHILT.AIRCONDITIONING
/COMPANY/SCHILT-AIRCONDITIONING

www.vanekerenkuiper.nl       www.vanekeren.nl

...WĲ  STAAN TOT UW BESCHIKKING!
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Full Service
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AUTOBEDRIJF

n o o r d e l o o s  - w w w . d o o l a u t o s . n l

Het autobedrijf voor al uw;

- personenwagens
- bedrijfswagens
- aanhangwagens
- APK

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

RESTAURANT
De Gieser Wildeman

(0183) 582501 
www.degieserwildeman.nl

 

              

 
 

  Noordeloos   www.dekkerkozijnprojecten.nl 

www.dekkerkozijnprojecten.nl

Noordeloos

/COMPANY/SCHILT-AIRCONDITIONING

PETER DE GROOT, DE COÖRDINATOR VAN 
DE NIEUWBOUW, ZORGT ERVOOR DAT 
ALLES OP ROLLETJES LOOPT!

ART KRUIS VERDEDIGT DIT SEIZOEN 
WEER DE VOOR HEM ZO VERTROUWDE 
GROENZWARTE KLEUREN 


