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VAN DE VOORZITTER

WAT EEN SCHITTEREND SLOT!
De derde en laatste clubkrant nieuwe stijl van seizoen 2017-2018. En wat voor een! In september kwam
de eerste nieuwe clubkrant uit. De seizoengidskrant. In december het Kerstnummer en nu dus de
beloofde kampioenseditie. Een vooraf ambitieuze gekozen naam voor een krant van “kleine” club,
waar niet altijd wat te vieren is op sportief gebied. We durfden het aan want vorig jaar werd
Dames 1 kampioen. Hadden we vooraf ook niet gedacht. Dit jaar hebben we echter nog veel
meer te vieren. De clubkrant is daarom zelfs omgedoopt tot Cupkrant met o.a. verslagen
en veel feestelijke foto’s.
Nog nooit werden er zoveel prijzen gewonnen in een seizoen. JO13-1 en JO 13-2 werden
kampioen. 2 juni was een prachtige dag. Na een bloedstollende bekerfinale won JO13-2 zelfs
de dubbel. Bij de senioren won Heren 2 in een schitterende ambiance eveneens
de bekerfinale. Ongekend. Na de opening in februari van onze vernieuwde accommodatie
konden we concluderen dat we het qua gebouwen en velden heel goed voor elkaar hebben
en dat we als vereniging sportieve stappen wilden gaan zetten. Dat is vaak makkelijker
geschreven dan gedaan maar deze prijzen hebben we alvast.
Voetbal draait altijd om plezier maar goede resultaten maken het leuker. Samen
voetballen, elkaar helpen, ook als het tegenzit. De veerkracht van bijvoorbeeld
JO13-2 die in twee finales een flinke achterstand ombogen is een mooi voorbeeld.
Nooit opgeven. Dat past bij Noordeloos!

6-6 TOERNOOI GROOT SUCCES!

OOG VOOR
KWALITEIT
& TALENT

Op 5 mei vond het jaarlijkse befaamde
toernooi weer plaats. Het toernooi is niet
alleen in ons dorp maar in de wijde omgeving
bekend. Het was prachtig weer wat het toernooi extra feestelijk maakt, een groot compliment voor de organisatie dat ze zelfs dát voor
elkaar kregen! Het toernooi liep vlot en er was
voor iedereen genoeg lekkers te eten en te
drinken te vinden. Aan het einde van de avond
mocht Bassie’s Roeiclub voor de tweede keer
de Cup met de Grote Oren omhoog houden!

Op moment van schrijven zijn we nog in
afwachting van de toernooien en de familiedag op 23 juni. Het seizoen zit er verder
op. Unieke prestaties zijn geleverd met
twee kampioenschappen behaald door JO
13-1 en JO13-2 en twee keer winst tijdens
de bekerfinales van JO 13-2 en het Tweede
Elftal .2 juni was een fantastische dag.
Ook Vrouwen 1 wist zich bijzonder knap te
handhaven in de derde klasse. Daarnaast
zetten veel vrijwilligers zich in voor een
fantastisch mooi sportcomplex. De nieuwe
poort ziet er prachtig uit, de koelcel is een
geweldige verbetering en ook ‘De Grote
Kleedkamer’ wordt een prachtige opslagruimte.
Bij Heren 1 waren de laatste weken minder positief. De resultaten bleven achter
tegenover de goede resultaten van voor de
winterstop. Voor trainer Laurens, waren
dit de laatste wedstrijden bij het eerste. We
zijn Lau dankbaar voor alles. Hij heeft veel
meer gedaan dan waar een trainer voor
aangenomen is. We wensen je dan ook het
allerbeste en veel succes bij een volgende
club. Ook Hans en Bert stoppen bij het
eerste als leider en grensrechter. Ook jullie
worden hartelijk bedankt voor de jarenlange inzet. Mocht iemand tijd en zin hebben
om deze rol op zich te nemen, dan horen
we het graag! Daarnaast zijn we ook op
zoek naar scheidsrechters die regelmatig
een jeugd- of seniorenwedstrijdje willen
fluiten.

MARK VONK
VOORZITTER

Dekker Kozijnprojecten adviseert, levert
en plaatst kozijnen en gevelelementen
op grootschalige renovatieprojecten in
Nederland en België. Met een betrokken
team van medewerkers, gaan we voor het
maximale resultaat voor opdrachtgevers
én bewoners.

Dekker Kozijnprojecten: met aandacht
aan het werk op renovatieprojecten in
Nederland en België, maar óók betrokken
bij de regio. Daarom zijn we trots op
de sponsoring van vier jeugdteams van
SV Noordeloos.

26 APRIL: ERELID GIJS MOERING
KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN

www.mariajohannahoeve.nl

EETCAFÉ EN CAFETARIA NOORDELOOS
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WWW.DEKKERKOZIJNPROJECTEN.NL • 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

CUPKRANT JUNI

BEKERWINST VOOR HET TWEEDE

JO13 -2 WINT DUBBEL!
Natalie Blokland, Anna Hak, Lars Vonk,
Daan van Oort, Maarten Kieviet, Luca
Glimmerveen, Tijme Bassa, Simon Bassa,
Ronald Bijkerk en Willem Trappenburg
behaalden een voor SV Noordeloos uniek
resultaat. Na het kampioenschap ook de
KNVB Zuid 1 regio beker winnen!

DE COMPETITIE
Zondagochtend 3 juni. Het is de dag na de
bekerfinale tegen Almerk 3. Ik ben zojuist
uit bed gestapt en zie in de badkamer dat
ik een blauwe plek op mijn bovenarm heb
opgelopen. Geen enkel idee hoe die daar
is gekomen. Ik zie het voor het eerst. En ik
vertel Janey over mijn ‘ontdekking’. “Ja,
dat vertelde je gisteravond ook al”, zegt ze.
Blijkbaar mis ik toch het één en ander.
Het missen van wat info had natuurlijk
alles te maken met de wijze waarop we met
Noordeloos 2 de welverdiende bekerwinst
hebben gevierd. Eerst in Giessen, op het
neutrale terrein waar de finale plaatsvond.
Vervolgens in de kantine in Noordeloos en
tot slot in ’t Zwarte Paard.
Na de wedstrijd werd op alle drie eerder genoemde locaties gesproken over het verloop
van de wedstrijd en iedereen was het er wel
over eens dat we in de eerste helft matig
speelden. We konden via het middenveld met aanvoerder Meindert de Jong, Dirkjan
Kooijman en Jarie Trappenburg - maar
zelden de voorhoede bereiken. Het gevaar
kwam voornamelijk via lange ballen op de
vleugelspelers Ronald de Groot en Sjoerd
Kleijn. Spits Mark Maasland werd daaruit
twee keer gevaarlijk, maar zonder gewenst
succes.
De grootste kans van Almkerk 3 werd door
het gezicht van Robin van Heumen tot corner verwerkt.
In de rust moest René ‘Minisnacks’ Bor
het veld ruimen. Maandenlang had hij zijn
benen elke training en wedstrijd ingesmeerd
met een dubieuze witte substantie van de
boerderij, maar nu was het toch echt einde
oefening voor onze rechtsback. Hij werd
vervangen door Ruud den Ouden.
Ondanks het gemis van René gingen we
naarmate de tweede helft vorderde steeds
beter voetballen. En er waren dan ook meer
overtredingen nodig om ons te stoppen. Na
twintig minuten in de tweede helft vond de
scheidsrechter het nodig om tijdstraffen uit

de delen. En op het moment dat we met tien
man tegen tien man speelden, kregen we
een terechte strafschop. Mark werd in de
zestien gevloerd en nam daarna ook zelf de
strafschop. Met succes. 1-0 voor het tweede
elftal.
Er volgden nog twee tijdstraffen voordat de
scheidsrechter uiteindelijk een speler van
Almkerk definitief wegstuurde. Het was tien
minuten voor tijd en we stonden er uitstekend voor. De organisatie stond goed, maar
met een magere 1-0 voorsprong bleef het
spannend. In de 83ste minuut beloonden we
onszelf met een tweede doelpunt. Het was
wederom Mark die scoorde. Twee minuten
voor tijd zette Gerrit Bikker de eindstand
op het scorebord, door de 3-0 binnen te
schieten.
Na het laatste fluitsignaal kon het feest
beginnen. En gelukkig hoefden we dat niet
alleen te doen, want er was veel support
vanuit Noordeloos meegekomen. Sommigen daarvan reden al mee in de gehuurde
dubbeldeksbus waarin ook de spelers en
technische staf zaten.
Het was van te voren sowieso al genieten
met berichten in de groepsapp over de
aanschaf van vuurwerk. Het klonk allemaal
veelbelovend en het liet niets te wensen
over. Bij opkomst van de spelers kleurde de
lucht groen en van sfeeracties bij de tegenpartij was toen weinig zichtbaar. Ook omdat
zij ‘windtechnisch’ slecht stonden opgesteld. Maar voor ons gevoel stonden we toen
al voor. Gelukkig konden we de vrienden en
familieleden belonen voor hun inzet, waar
we enorm dankbaar voor zijn.
Evenals het te water gaan van de technische
staf, Willem Kooijman en Eric Looijen. Dank
daarvoor. Wel een beetje jammer dat Willem
daarbij zijn medaille heeft verloren, maar
dat is een verlies dat te accepteren is.
Namens het tweede,
Wesley

Kinderopvang voor
kinderen van
0 tot 13 jaar
Noordeloos
www.bosuitje.op-terschelling .nl
lcbos123@live.nl / 06-51887040

WWW.KCBOBBI.NL
0183-511057

Bert v.d. Linden

De laatste wedstrijd van de competitie was
tegen rivaal en medekoploper Rhelico in
Rumpt. Alleen winst was voldoende voor
het kampioenschap. Beide teams stonden
gespannen op het veld. Rhelico scoorde als
eerste. Daarna was de beurt aan Noordeloos met veel druk, kwamen ook veel
kansen en ook doelpunten. Maar na elke
gelijkmaker kwam Rhelico gelijk weer op
voorsprong. 3-2 met rust en met nog 30
minuten om de achterstand te repareren.
Met veel strijd, teamspirit en de enthousiaste toeschouwers langs de lijn lukte het in
de 2de helft het om te draaien van werd het
5-8.

MET VEEL STRIJD EN TEAMSPIRIT WERD
HET KAMPIOENSCHAP BINNENGEHAALD!

Op zaterdag 2 juni spelen de JO13-2 van
SV Noordeloos de bekerfinale tegen
Krabbendijke JO13-3. Om 11uur spelen
we de finale in Alblasserdam op neutraal
terrein. Er zijn super veel supporters om
ons aan te moedigen. Vaders, moeders,
opa’s, oma’s, broertjes en zusjes en nog
veel meer. Krabbendijke was aan het
begin feller dan ons. We kwamen na een
kwartier met 1-0 achter door een mooie
aanval van Krabbendijke.
Vrij snel daarna kwamen we met 2-0
achter. Het spel ging wat heen en weer
totdat Maarten in de laatste minuut de
2-1 scoorde. Gelijk er achter aan scoorde
Daan de 2-2. De scheidsrechter floot gelijk voor de rust. We waren blij dat we net
voor rust de gelijkmaker scoorde.

DE BEKER

Het bekertoernooi was bijzondere reis langs
onbekende clubs en plaatsen in Gelderland, Brabant en Zeeland. Via Buren, Aalst,
Megen en Dorst eindige het op 2 juni met de
finale tegen Krabbendijke in Alblasserdam.
Met veel toeschouwers langs de lijn speelde
ze een moeizame eerste helft door de spanning en de grote Zeeuwse jongens. Pas na
2 tegendoelpunten kregen ze wat vat op de
wedstrijd. Keeper Lars hield Noordeloos in
de wedstrijd en kort voor rust was er opeens
een goede aanval met gelijk de aansluitingstreffer van Maarten. Een minuut later
ramde Daan zelfs de gelijkmaker binnen.
De wedstrijd was gekeerd. Na de rust bleef
het lang heel spannend, maar het vertrouwen bij Noordeloos was terug. Het credo
van de JO13-2 is: afpakken, actie maken en
overspelen. En dat ging steeds beter. Met
de dribbels van Maarten en Simon werd de
druk opgevoerd. Daan en Anna scoorden en
Lars hield met fantastische reddingen zijn
doel schoon. Zo konden de champagne en
de confetti weer knallen.
Het succes van deze groep komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het motto “presteren met plezier” is hen op het lijf geschreven. Het enthousiasme om voetballen en te
trainen is heel groot. Ze stimuleren elkaar
om beter te worden, niet door ploeggenoten
te vertellen wat niet kunnen, maar waar ze
goed in zijn. Voor een trainer is dit ontzettend leuk om te begeleiden. De stappen die
de spelers individueel en als team hebben gezet waren groot dit seizoen. Als ze
doorgaan met deze werklust en plezier gaan
we nog heel veel van deze voetballers en
voetbalsters horen!

Na een korte speech van onze coach
Hans gingen we weer het veld op voor de
tweede helft.
Nu begonnen wij veel feller als in de
eerste helft. Na 10 minuten scoorde
Daan een prachtig doelpunt en stonden
we met 3-2 voor. Vrij snel daarna scoorde Anna de 4-2. Krabbendijke probeerde
nog een paar doelpunten te maken maar
door goed te verdedigen en te keepen
scoorden Krabbendijke niet meer. We
waren heel blij toen de wedstrijd klaar
was. Nadat we kampioen zijn geworden hebben we nu ook de bekerfinale
gewonnen. Het was een leuk feest in
Alblasserdam.
Lars Vonk, Speler van JO13-2

JO13-1 ONGESLAGEN KAMPIOEN!
JO13-1 kwam dit halfjaar uit in de 4e
klasse. Door de nieuwe winterstop begon
ons seizoen op 17 februari met een 2-4
overwinning op ASH. Daarna was het door
aanhoudende kou pas op 10 maart weer
raak: 7-2 winst tegen GJS. De toon was
gezet: er leek iets moois mogelijk dit jaar!
Zeker na de 0-8 overwinning op (jawel!)
SteDoCo was er volop vreugde
Gelukkig was er ook serieuze tegenstand
en ging het niet altijd van een leien dakje.
De strijd met BZC werd weliswaar met 2-0
gewonnen, maar soepel was anders. Zo ook
de volgende wedstrijd tegen Vuren (uiteindelijk als 2e geëindigd): 2-3 winst, maar hier
moest wel écht geknokt worden. Dit JO13team wisselt prachtig combinatievoetbal af
met ronduit zwakke perioden. Op deze momenten (soms zomaar opeens in een verder
prima pot) lijken alle inspiratie en inzet ver-

DAMES
Na een moeilijke 1e seizoenshelft met 7
punten en een trainer die vertrok was de
opdracht voor Eimerd van der Griend helder.
“Niet degraderen”. De tweede helft van de
competitie werd anders ingegaan, offensief
spelen en je niet laten leiden door de tegenstander. Onze dames pakte dit op en gingen
elke zaterdag weer met passie en inzet de
wedstrijd in.
Dat heeft geresulteerd in een mooie 7e
plaats. Na de winterstop 17 punten gehaald.
Prima gedaan dames. De ervaringen van
afgelopen seizoen kunnen zeker gebruikt
worden voor het komende seizoen. Ook dan
zal Eimerd de trainer-coach zijn. Eimerd
komt uit Papendrecht, is gehuwd, heeft 2
kinderen en werd met Dames 1 van
Papendrecht 3 maal kampioen. Een CV die
past bij onze Dames!

dwenen. Het goede nieuws daarbij is wel dat
Ivar, Jesper, Joran, Jos, Kai, Milan, Nathan,
Niels, Ruben, Sybren, Tijmen, Vincent en
Yuri zich afgelopen seizoen steeds (net) op
tijd wisten te herpakken om zo de winst
veilig te stellen. Zo ook thuis tegen GVV: 3-2.
LRC leek, als hekkensluiter, een makkie.
Maar zoals zo vaak viel dat wat tegen. Hun
verlies met 1-4 deed de Leerdammers te
kort. Dan, op 19 mei, een cruciale wedstrijd
tegen (de dan nummer 2) OJC Rosmalen.
Wat was het spannend! Zelden twee teams
gezien die zó aan elkaar gewaagd waren.
Een fantastische partij voetbal, uiteindelijk
met 1-0 gewonnen door een doelpunt in de
absolute slotfase. Complimenten aan de
spelers en leiders van OJC voor hun sportiviteit bij dit zure en eigenlijk onverdiende
verlies. Na deze overwinning kregen de jongens vleugels: Asperen werd met 8-0 aan de
kant gezet en ook de laatste wedstrijd tegen

HRC werd een klinkende 1-10 overwinning!
Spelers, leiding en meegereisde supporters
sprongen ongewassen in de auto om zo snel
mogelijk terug te keren naar Noordeloos
voor het kampioensfeest met champagne,
medailles, friet, snoeppakket en een heuse
kampioensschaal (kijk maar eens boven de
bar!). Een mooie afsluiting van een mooi seizoen. En het bleef die dag nog lang onrustig
aan de Nieuwendijk...

‘ONZE LOUIS’ NEEMT AFSCHEID
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Bekijk de volledige lijst op
www.svnoordeloos.nl

Zaterdag 9 juni coachte onze eigen Louis van Gaal de Veteranen voor het laatst op het
Veteranentoernooi in Meerkerk. Na tien jaar houdt hij het voor gezien. Hij stuwde de oude,
eigenwijze harken naar ongekende hoogten.

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

Tactisch ongeëvenaard dankzij de lessen, vaak in de dug-out van mentor “Don Nico Vuurens”,
Noordeloos’s grootste trainer aller tijden. We gaan zijn inzet missen. Je weet het trouwens
maar nooit want Louis houdt altijd een slag om de arm als er wat “moois” langs komt.
Erik, bedankt! Het voelde bij onze Louis nooit als straf om op de bank te zitten.

www.woninginrichtingbos.nl

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

ouwsystemen
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rzekerd
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Garant,
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nodig is,
aar voor
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product
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TOPSCORERS

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.

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

CUPKRANT JUNI

TEL JE ZEGENINGEN!

DE CLUB VAN 50

Op 8 februari 2018 heeft de
goedbezochte jaarlijkse ledenvergadering
plaatsgevonden. Afgelopen jaar hebben
we de complete inrichting van de kantine
gefinancierd. Voor komend jaar gaan we
waarschijnlijk een bijdrage leveren aan
een van de ruimtes die momenteel
verbouwd worden. De kascommissie heeft
de boeken weer in orde bevonden.De
volgend jaar vindt plaats 6 februari 2019.

JAN BLOM ONTVING EEN GOUDEN SPELD

WORD OOK LID VAN
SV NOORDELOOS!
kijk op:
svnoordeloos.nl/index.php/lid-worden

DE VERBOUWING : OPENING KANTINE

In februari is onze vernieuwde accommodatie officieel geopend. Een fantastische dag
met een grote opkomst. Na de speech van voorzitter Mark Vonk mochten de jeugdspelers
Natelie Blokland en Barend Dekker het gebouw officieel openen door geblinddoekt een
pinata stuk te slaan waarna er kilo’s snoep uitrolde voor de jeugd. Vervolgens was er een
rondleiding voor alle aanwezigen en werden de diverse nieuwe ruimtes apart geopend door
direct betrokken vrijwilligers of sponsoren. Daarna was er een gezellige middag/avond
in de opnieuw ingerichte kantine en vond er een veiling plaats waarbij de spelers van het
de selectie zich van haar royaalste kant lieten zien door de hoekbank voor € 500 weg te
kapen voor de neus van onze lokale filantropen. Hulde voor de mannen! Nog steeds wordt
er verbouwd in de oude kleedkamer, verzorgingsruimte en bestuurskamer. Deze ruimtes
krijgen nieuwe functies. De vutters blijven hier enorm veel en mooi werk verzetten. Onze
ultraloper Gert zag tussen alle voorbereidingen kans om in een paar dagen een complete
koelcel te bouwen waardoor het werk voor onze trouwe kantinemedewerkers een stukje
makkelijker wordt en de drank nooit meer lauw is. Vutters en Gert; Bedankt!

Draag een

steentje bij!

EINDSTAND:
€ 31.600
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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: De Campagnie Reclame

RESTAURANT

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

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

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
/SCHILT.AIRCONDITIONING
/COMPANY/SCHILT-AIRCONDITIONING
www.vanekerenkuiper.nl

www.vanekeren.nl

Avelingen
West 4 - 0183 633 733
/COMPANY/SCHILT-AIRCONDITIONING
www.toyota-gorinchem.nl

IN GIESSEN WERD HET
DERDE DOELPUNT
GESCOORD ONDER HET,
VOORAL LUID, ZINGEN
VAN HET NOORDELOSE
VOLKSLIED.
En dan nu, via tweets word je van
het wedstrijdverloop op de hoogte
gehouden; foto’s komen heel snel ‘op
het net’. Verandering is de constante
factor in ons bestaan!

noordeloos -www.doolautos.nl

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

Grootouders, ooms en tantes, papa’s
en mama’s en andere familieleden
en vrienden, zij allen waren in
Alblasserdam aanwezig om, na een
zeer spannende match, de jeugdige
groenhemden het potje te zien
uithalen. Dat was intens genieten!
In ons SVN- archief zijn foto’s
aanwezig van 40, 50 jaar geleden van
kampioensteams. Het duurde toen lang
voordat je de foto’s zag.

COLOFON

AUTOBEDRIJF

Het autobedrijf voor al uw;

Zaterdag de tweede juni 2018 is
een zeer gedenkwaardige dag in de
geschiedenis van onze vereniging.
Uiteraard, het is geen ‘wereldnieuws’,
maar het is wel heel bijzonder dat
twee teams op dezelfde dag in
hun klasse winnaar worden van de
KNVB-districtsbeker. De Noordeloos’
supporters gaven in Alblasserdam
(jeugd) en Giessen (senioren) de
toon aan. In Giessen werd het derde
doelpunt gescoord onder het, vooral
luid, zingen van het Noordelose
volkslied.

Juni 2018, het clubjaar is bijna ten
einde. Op 6 juli begint SVN aan zijn 74e
levensjaar. Voor mij een datum waarbij
ik altijd even stilsta. De jongemannen
van toen richtten ‘op een slof en een
oude voetbalschoen’ NFC op. Nu 73
jaar later mogen we nog altijd de
vruchten van die nobele acties proeven.
Oké, in een voetbalclub gaat ook niet
altijd alles over rozen. Toen en nu,
mee- en tegenvallers, maar ook voor
ons allen geldt het wereldwijde woord:
Tel je zegeningen! Zit het een keer
tegen, dat houden we elkaar bij de
hand.

HENK BOVEKERK
ERELIDBOVEKERK
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