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VAN DE VOORZITTER
De zomer is weer voorbij…

GIGA GIESSENLANDEN

GiGa Giessenlanden organiseerde op 26
september een activiteit op het voetbalveld van SV Noordeloos. Kinderen uit
groep 4 t/m 8 van de basisschool waren
welkom en konden mee doen met voetbal, touwtrekken, slagvoetbal en diverse
andere spelletjes.
Het doel van GIGA is om kinderen
meer te laten bewegen en gezond te
laten bezig zijn. Dat doel hebben we bij
Noordeloos ook. Ike werkt voor GIGA en
voetbalt bij Noordeloos waar ze behalve
speelt, ook veel organiseert. Dus dit was
snel geregeld!

EEN LUXE PROBLEEM

De groei van de club heeft ook een keerzijde.
We hebben soms een parkeerprobleem. Meer
leden betekent meer teams en dus uiteindelijk meer auto’s en fietsen waardoor het
soms letterlijk vastloopt. Hoe willen we dat
oplossen? De parkeerplaats maximaal gaan
benutten door de opslag achterop te verplaatsen naar het achterste veld. Een met witte
lijnen afgebakende grotere fietsenstalling.
Een stalling aan de kant van de kantine en een
nieuwe stalling aan de kant van de stal van
onze buren. Wat vragen we: graag binnen de
lijnen parkeren. Bedankt!

WE GAAN WEER BEGINNEN!
De start van het nieuwe seizoen. De trainingen zijn al begonnen en de competitie staat voor
de deur. We zijn benieuwd wat het nieuwe seizoen weer gaat brengen. Afgelopen seizoen
waren er diverse kampioenschappen te vieren en wonnen meerdere teams de beker. Niet te
overtreffen? Dat gaan we meemaken. In voetbal is alles mogelijk.
We hebben er weer zin in. Dat weten we wel en dat is het belangrijkste! Het enthousiasme is
groot. De jeugd vliegt weer over het veld, na de in hun ogen natuurlijk veel te lange zomerstop!
Maar ook de senioren staan weer te trappelen om of hun energie of hun overtollige kilo’s kwijt te
kunnen. In deze eerste Clubkrant van dit seizoen veel informatie, zeker over de jeugd aangaande
de indeling, de leiders en trainers, trainingen enz. Verder kijken trainers vooruit, spreken leiders
hun verwachtingen uit en is er natuurlijk meer nieuws.
Het belangrijkste nieuws: Voetbal wordt in Noordeloos en omgeving steeds populairder. Voor het
eerst starten we met acht senioren teams. Vijf heren teams en drie damesteams. Vijftien jaar
geleden hadden we vier teams! Ook de jeugdafdeling blijft groeien! Zo leuk om te zien hoeveel
kinderen er op de training en op zaterdagmorgen in de weer zijn en plezier hebben. Sporten is
gezond en teamsport is daarnaast ook een hele sociale en gezellige bezigheid. Wat willen we
nog meer?
Ben je nog geen lid en twijfel je? Kom gerust eens kijken of een keer mee doen!
Het is gewoon hartstikke leuk!

DE NIEUWE AYGO

Je ziet de kinderen weer fietsen. Naar de
basisschool of naar de ‘Grote’ school. Rugzak achterop en gaan. ’s Avonds naar de
voetbal. Voetbaltas achterop en gaan. Een
jaarlijks terugkerend ritueel die vooral de
eerste weken opvalt. Een teken: De zomer
is weer voorbij.
De zomer is mooi natuurlijk. Even op adem
komen en lekker op vakantie gaan. Even
wat anders dan anders. Maar het najaar is
ook geweldig. Heerlijk trainen en voetballen. We hebben er weer zin in!
Ondertussen is er in de zomer ook nog
stevig door geklust door onze vaste groep
vrijwilligers. Het veld moest onderhouden
worden (lees: sproeien) en de oude ‘grote’
kleedkamer en oude massageruimte zijn
helemaal verbouwd. Er staan nu kasten
voor de spullen van de diverse teams en er
is weer opslag gecreëerd voor alle andere
spullen, die we jaarlijks gebruiken.
Een groot compliment voor de vrijwilligers
die er dagelijks hard aan gewerkt hebben.
Het zijn fantastisch mooie ruimtes geworden. Net als de oude bestuurskamer waar
nu wedstrijdbesprekingen in gehouden
kunnen worden. Kleedkamer 1 is leeg
gemaakt en kan nu ook weer gebruikt
worden waar het voor bedoeld is.
Wij zijn er klaar voor… Jullie ook?

Private
FlexLease

€ 199,p/m
v.a.

*

MARK VONK
VOORZITTER

NU 30 DAGEN OP PROEF!
Met Private FlexLease van Toyota rijd je niet zomaar een
splinternieuwe AYGO voor een vast, laag maandbedrag.
Je krijgt ’m ook 30 dagen op proef en het leasecontract is na
één jaar maandelijks opzegbaar! Bovendien heb je geen
onverwachte kosten. Je betaalt alleen de benzine en de
Toyota-dealer zorgt voor alle onderhoud en reparaties. Hoe
flex is dat? Kijk voor het complete aanbod en de nieuwe
AYGO op toyota.nl/heelﬂex.

Brandstofverbruik varieert van 3,8-4,2 l /100km (26,3-23,8 km/l); CO₂ 86-95 gr/km.
* Toyota Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Toyota Private FlexLease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Utrecht, incl. max. bonus/malus (12 schadevrije
jaren) en BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken per provincie i.v.m. wegenbelasting en bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren
en gewicht • Meerkilometerprijs varieert tussen € 0,04 en € 0,11 per km, exacte prijs staat vermeld op de oﬀerte • De actie ‘30 dagen op proef’ is alleen van toepassing op de AYGO 2018
en Yaris MY18 en MY19 en wordt aangeboden door Toyota. Voor deze actie gelden aparte voorwaarden. • Geldig vanaf 14 september • Toetsing en registratie BKR • Wijzigingen en
drukfouten voorbehouden • Afgebeeld model is de AYGO x-ﬁrst vanaf € 15.095,-.• Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of ga naar www.toyota.nl.

KOEIENVLAAIENTIJDRIT

6 oktober organiseert Jan van Arckel
weer een tijdrit vanuit de kantine. Handig
voor de renners maar ook prettig voor
ons. Wielrenners zijn net voetballers. Ook
hun 3e helft is het gezelligst en duurt het
langst. Dus ook voor onze penningmeester
is het een mooie dag!

NUMMER 1 IN ELEKTRISCHE KILOMETERS

www.mariajohannahoeve.nl

RIJD TOT 50% ELEKTRISCH,
ZONDER S TEKKER!

Elektrische fietsen
Racefietsen en MTB’s
Stadsfietsen
Onderhoud en reparatie

EETCAFÉ EN CAFETARIA NOORDELOOS

Doe mee met de Toyota Hybrid Electric Challenge en
ontdek het voordeel van 50% elektrisch rijden
zonder stekkeren. Ervaar de stilte en het comfort van
de standaard automaat. Kies nu voor Hybrid Electric,
dan proﬁteert u van een bonus tot € 2.400,-! Meld u
aan voor de Hybrid Electric Challenge op Toyota.nl
of kom langs in onze showroom.

T O Y O TA C- H R

€ 2.400,HYBRID ELECTRIC BONUS

Gemiddeld brandstofverbruik (EC 2016/46W) 3,3 L /100km tot 7,4 L 100 km, CO₂ 75-136 gr/km.
* Zolang de voorraad strekt. Actieperiode loopt van 31-08-2018 t/m 30-11-2018 (uiterste registratiedatum 31-12-2018). Prijs inclusief BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijswijzigingen en typefouten
voorbehouden. Vraag uw Toyota-dealer naar de voorwaarden. Deze acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen en/of kortingen.
** Het daadwerkelijke te halen percentage is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, voertuigconﬁguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden.

Schouten

Ambachtstraat 9 Meerkerk
0183 356868 brouwerbikes.nl

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

2778_TO_Adv_Hybrid_CHR_Flex_AYGO_Schouten_v1.indd 1

NICOOS
BROER
T 0183-513141  www.nicoosbroer.nl
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SENIOREN
Ook dit jaar is het weer één en al goed nieuws over de senioren voorafgaand aan het
seizoen. We kunnen het nog steeds goed volhouden om vijf heren elftallen in te schrijven.
Vorig jaar hebben de teams elkaar goed geholpen en dat zal ook dit jaar regelmatig nodig
zijn. Echter op papier, zijn er per team meer dan voldoende spelers.
Bij de dames hebben we zelfs een extra team ingeschreven. Naast de twee elftallen is er nu
ook een dames zevental. Kortom Vrouwen 3! Een geweldig mooie ontwikkeling en hopelijk
kan ook dit team zich door ontwikkelen naar een elftal, net zoals dit bij vrouwen 2 in het
verleden is gebeurd.
We zijn blij met de geweldige inzet van de trainers en leiders die er al weer diverse weken op
hebben zitten. Iedere training en wedstrijd staan ze weer klaar om het beste uit het team te
halen. Het zou alleen wel heel fijn zijn als we nog een assistent-scheidsrechter (vlagger) voor
het eerste heren team kunnen vinden. Eens per twee weken zitten we namelijk zonder. Heb je
er zin in laat het ons weten.
Allemaal weer veel succes en plezier dit seizoen!
MARK VONK

DAMES

Seizoen 2018/2019 staat voor de deur. De
start van de competitie laat nog even op zich
wachten, maar sinds 11 augustus zijn we aan
onze voorbereiding begonnen. Precies 45 jaar
geleden gebeurde dat voor de eerste keer:
Noordeloos Dames, zoals we toen nog werden genoemd, nam in het seizoen 1973/1974
voor het eerst deel aan de KNVB-competitie,
afdeling Dordrecht. Best bijzonder in die tijd.
Het damesvoetbal in Nederland stond in de
kinderschoenen en S.V. Noordeloos startte
een damesteam. Menig wijs mannenhoofd
werd geschud, ook binnen onze vereniging.
Nu 45 jaar later is damesvoetbal vrouwenvoetbal geworden, worden Nederlandse
Leeuwinnen Europees kampioen en is dat
ene Noordelose damesteam uitgegroeid tot
drie vrouwenteams. Er worden inmiddels ook
geen hoofden meer geschud, of het moet zijn
wanneer men verrast ontdekt dat er meer
dan dertig vrouwen na een training van het
veld afstappen. Of wanneer men naar een

wedstrijd staat te kijken waarin één van de
vrouwenteams fanatiek en met passie het
beste uit zichzelf probeert te halen. Onze
vrouwenafdeling wordt al jarenlang gezien
als volwaardig onderdeel van onze club. Dat
vinden we geweldig!
Sportief gezien timmeren we aan de weg.
VR1 speelt ook dit seizoen in de derde klasse
en gaat de uitdaging aan om zich opnieuw
te handhaven. VR2 zoekt aansluiting bij het
niveau van VR1. Spelers die door kunnen en
willen groeien naar VR1 krijgen daarvoor volop de gelegenheid. Door eigen aanwas vanuit
de jeugd en de komst van nieuwe leden gaan
we dit seizoen starten met een VR3 zevental.
VR2 en VR3 bieden kansen voor meiden die
willen leren en door ontwikkelen. En meiden
die gewoon iedere week een balletje willen
trappen, krijgen daarvoor alle gelegenheid.
VR1, VR2 en VR3, drie elf-/zeventallen en
toch één team. Zo kunnen we er zeker nog
minimaal 45 jaar aan vast plakken!

HET EERSTE

De Leeuw en Den Hartog bleken snel aan
te haken bij het immens hoge niveau van SV
Noordeloos 4. Zij leverden een substantiële
bijdrage tijdens de poulefase van de bekerronde waarin achtereenvolgens HSSC ’61,
SV Meerkerk en VV Lekvolgels met ruime
cijfers aan de zegenkar werden gebonden.
Noordeloos 4 houdt daarmee zicht op de
felbegeerde dubbel.

HET TWEEDE

Zie voor meer informatie:
www.noordeloos4.nl

Mijn ervaringen in de eerste weken zijn zeer
positief. Ik zie een selectie die plezier uitstraalt. Dat is ook de basis. De faciliteiten zijn
top. Bewust praat ik over de selectie want we
hebben elkaar allemaal hard nodig gedurende het seizoen. We gaan er met de selectie
het maximale uit halen en er een zeer
positief seizoen van maken. ERWIN VERHEIJ

Na het onvergetelijke bekersucces van vorig
jaar, kunnen we alle bekende voetbalclichés
weer uit de kast halen; we zijn na een
deugddoende vakantie enthousiast de voorbereiding in gegaan, we zijn allemaal op nul
begonnen en gaan uiteraard weer voor het
kampioenschap. Door de komst van Theo en
Robin uit de junioren, hebben we een kwaliteitsimpuls gehad. Iedereen is leergierig en
gretig dus we kunnen snel #stappenmaken!
WILLEM KOOIJMAN

HET DERDE

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

HET VIERDE

Noordeloos 4 heeft zich vlak voor het sluiten
van de transferdeadline weten te versterken
met Han Compagne. Compagne gaat met
Poes de Leeuw de concurrentiestrijd aan
voor een plek onder de lat bij het sterrenensemble. Noordeloos 4 toonde zich al eerder
slagvaardig op de transfermarkt. Cock de
Leeuw en Pater den Hartog tekenden al
eerder bij de kampioenskandidaat van de 5e
klasse.

HET NIEUWE VIJFDE

Na het opstappen van onze coach Louis alias Kikker van Gaal waren er enkele
vraagtekens rondom het o zo gezellige 5e
elftal. Gaan we nog wel verder? Wie wordt
de nieuwe coach? Wie stoppen er allemaal?
Na een spoedoverleg was iedereen het al
vrij snel eens; Noordeloos 5 mag niet verloren gaan! Gertjan, Martijn & Maarten (allen
vorig seizoen overgekomen van het 2e)
hebben de taken van Louis op zich genomen
voor komend seizoen. De nieuwe coaches
hebben niet stil gezeten in de zomer en hebben een flink aantal transfers binnen weten
te slepen. Zo zijn o.a. Lars, Bram, Robin en
Bastiaan aangetrokken en Corne en Stan
overgekomen vanuit de jeugd. Vertrokken
zijn Piet, Koen en Dirk-Pieter en samen met
Kikker willen wij hen natuurlijk hartelijk
danken voor bewezen diensten.
Onze doelstelling voor dit jaar is om er een
sportief en -belangrijker- nog een zeer
gezellig seizoen van te gaan maken met z’n
allen! Om volledig op de hoogte te blijven
van alle ontwikkelingen rondom het gezelligste elftal van Noordeloos zou ik u willen
adviseren om even onze Facebookpagina SV
Noordeloos 5 te liken.
Ik wens iedereen een bijzonder gezond &
sportief seizoen toe. MAARTEN BROUWER

EEN STABIELE DERDEKLASSER
Het nieuwe seizoen staat voor de deur.
Voor vrouwen 1 voor het 2e
achtereenvolgende jaar in de 3e klasse.
Na een moeizame start, het vorige
seizoen, konden onze dames het 1e
jaar in de 3e klasse na een eindsprint
afsluiten met een mooie 7e plek op
de ranglijst. Het komende seizoen
zijn onze vrouwen ingedeeld in een
heel andere regio met daardoor weer
geheel andere, nieuwe en onbekende
tegenstanders.

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

ERWIN VERHEIJ IS DIT SEIZOEN ONZE
NIEUWE HOOFDTRAINER!

Teus maar ook Niels en Alfred fluiten regelmatig hun potjes. Daar zijn we blij mee. Toch
komen we regelmatig een scheidrechter tekort.
Lijkt het je wat? Laat het ons weten!

De doelstelling voor het komende
seizoen mag duidelijk zijn. Doorgaan
met de weg die het team is ingeslagen
en eindigen in de bovenste regionen van
de poule. Een ambitieuze doelstelling;
echter met dit team moet dit zeker
haalbaar zijn.
Wij wensen het vlaggenschip van de
vrouwenafdeling veel succes en veel
overwinningen toe.
EIMERD VAN DE GRIEND

TRAINER VAN DE DAMES-SELECTIE:
EIMERD VAN DE GRIEND

Bert v.d. Linden

Hoornaar

info@woninginrichtingbos.nl
www.woninginrichtingbos.nl

JEUGD
Het nieuwe voetbalseizoen is weer van
start gegaan en we kunnen dus weer
genieten van alle voetballende jeugdleden.
Doordeweeks wordt er hard getraind om
op zaterdag de punten weer binnen te slepen voor onze plaatselijke voetbalclub. Wij
zijn blij met alle vrijwilligers die hier hun
steentje aan bij dragen. Zo zien we weer
een hoop lachende gezichtjes rondlopen op
de vroege zaterdagmorgen.

We hebben dit jaar zeven goedgevulde
jeugdteams in competitie verband. Deze
teams doen vreselijk hun best tijdens de
trainingen en wedstrijden onder begeleiding
van hun (nieuwe) trainers en leiders. Natuurlijk zijn wij harstikke blij met de nieuwe
vrijwilligers, maar ook zijn er altijd nog
meer trainers of leiders welkom.
Na de successen van vorig jaar hopen wij
dit jaar wederom dat het harde werken zijn

vruchten afwerpt. Verder gaat in de loop van
dit seizoen het nieuwe jeugdbeleidsplan in
werking, waarbij wij de jeugd meer kans
willen geven om hun ideeën uit te laten
spreken. Zowel over voetbalzaken, als om
organisatie en activiteiten buiten de wedstrijden en trainingen om. Want de jeugd
heeft de toekomst!

JO17

JO15

JO13

Spelers: Martin, Yon, Walter, Mathijs, Sigvard,
Martijn, Marien, Corné, Bertjan, Hylke, Jelmer,
Dalo, Niels, Jonathan, Robert, Julian en Luca
Leiders: Mark Maasland 06-20345971
Corne de Bruijn 06-17773627
Trainers:
Mark Maasland 06-20345971
Corne de Bruijn 06-17773627
Training:
Dinsdag en donderdag 19:00 – 20:00

JO11
Spelers: Bakhor, Dennis, Kevin, Rens,
Barend, Gijs, Aron, Jari en Noud
Leider:
Jelmer de Koning 06-27585144
Corné Trappenburg
Trainers:
Jelmer de Koning 06-27585144
Rik Bassa 06-42905286
Training:
Donderdag 18:00 – 19:00

Spelers: Niels, Nienke, Yuri, Daan, Natalie,
Lars, Nathan, Luka, Maarten, Anna, Tijme,
Simon, Ronald en Willem
Leiders:
Hans Bassa 06-40564480
Dirk Pieter van Duuren 06-50745414
Trainers:
Hans Bassa 06-40564480
Training:
Dinsdag en donderdag 18:00 – 19:00

JO10

Jeugdvoorzitter:
Mark Maasland 06-20345971
Juniorencoördinator:
Martijn van de Graaf 06-41200971
Pupillencoördinator:
Hans Bassa 06-40564480
Meisjescoördinator:
Nicole van den Heuvel 06-18533645
Wedstrijdsecretaris:
Meindert de Jong

MO13
Spelers: Danique, Manon, Elise, Tessa, Sterre,
Myrthe, Dygna, Merel en Ashlaine
Leider: Ronald de Groot 06-17773627
Patrick Slijkoort 06-13722114
Trainer:
Amber den Toom 06-51893322
Noortje Veen 06-14866848
Fleur Moerings 06-48142781
Victoria de Jong 06-25304553
Training:
Maandag en woensdag 18:00 – 19:00

JO9

Spelers: Bram, Rhyan, Sem, Devayo, Victoria,
Nieske, Duco en Jente
Leiders: Jan-Willem Korevaar 06-30036576
Dirk-Jan Kooijman 06-51462132
Trainers:
Niels Wallaard 06-14949236
Rico Blom 06-51497346
Theo Verspuij
Training:
Donderdag 18:15 – 19:15

Spelers: Jorn, Roald, Patrick, Myron, Levi,
Ryan en Lieke
Leider:
Rico Blom 06-51497346
Trainers:
Niels Wallaard 06-14949236
Rico Blom 06-51497346
Theo Verspuij
Training:
Maandag 18:15 – 19:15

EXTRA
Keeperstraining: Dinsdag 18:00 – 19:00
- Desiré en Corné T
JO7 (MF) *: Een speels opgezette training
voor 4 en 5 jarigen.
Zaterdag 10:00 – 11:00
- Niels en Mark
Je bent altijd welkom om een keertje mee te
doen om te kijken of je het leuk vindt!

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

Dirkeeft de
ant een
en. Met
rzekerd
handeld
Garant,
bij de
iteraard
nodig is,
aar voor
npunten
chtheid,
ht, zodat
product
ezier op

Spelers: Youlisa, Sam, Mark, Jesse, Steyn,
Joran, Sybren, Kai, Jos, Jesper, Ruben,
Vincent, Ivar en Milan
Leiders: Martijn v/d Graaf 06-41200971
Robin v/d Graaf 06-41287462
Justin Vink 06-81690846
Trainers:
Martijn v/d Graaf 06-41200971
Sjoerd Kleijn 06-51797409
Training:
Dinsdag en donderdag 19:00 – 20:00

SAMENSTELLING JEUGDCOMISSIE

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

Dorpsweg 127a | Hoornaar
0183-581578 - www.physiofit.nl
Bikker landelijk onroerend goed

Grotewaard 9 4225 PA Noordeloos 0183-582583

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

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

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

• Advertenties

Wonen en werken in buitengebied

MEERKERK

www.gebr-dekreij.nl

Agri
Agri
Tuin
Tuin

- BAKKERIJ TRAPPENBURG
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FRENKIE IS
VAN ONS ALLEMAAL

EEN NIEUWE TERRASTAFEL

De club van 50 gaat een extra terrastafel
aanschaffen. Het is vaak zo druk dat lang
niet iedereen een zitplaats heeft buiten.
Omdat het zo vaak prachtig weer was
liepen we hier vaak tegenaan. De Club van
50 draagt graag bij aan zichtbare tastbare
doelen. Deze tafel is daarvan een prachtig
voorbeeld. We leveren er ook een parasol
bij. Bij Noordeloos zetten we mensen
graag in het zonnetje maar er zijn er ook
veel die juist graag in de schaduw zitten!

Natuurlijk, je moet van het spelletje
houden. Doe je dat dan kun je ervan
genieten, ook van de kleine dingen.
We zijn inmiddels al weer wat verder
in de tijd, maar ik heb genoten van
Frenkie, een doodgewone jongen
afkomstig uit Arkel. Hij is gezegend
met een groot voetbaltalent; dat
kunnen duizenden wekelijks zien.
Frenkie droeg op 6 en 9 september
het shirt van Oranje. Hij liep tussen
‘de groten’ alsof hij nooit anders heeft
gedaan.

45+ VOETBAL

Sinds enkele jaren doet Noordeloos ook mee aan een 45+ competitie. Deze is opgezet voor
oudere voetballers die zonder risico’s willen ballen op een kleiner veld. Concreet is fysiek
contact niet toegestaan en speel je met zeven tegen zeven op een helft van een origineel
speelveld. De wedstrijden zijn meestal op woensdagavond maar nooit op zaterdag. Het is
een gezonde en hele leuke manier van sporten waarbij wel gezegd moet worden dat de
minisnackverkoop altijd erg goed is na de wedstrijd. Dan is het, ongeacht het resultaat
beregezellig!

GESCHONKEN DOOR DE CLUB VAN 50
WIL JE IN DE ZON ZITTEN, BORRELEN OF IN
HET ZAND SPELEN. DANKZIJ DE CLUB V 50
KAN HET ALLEMAAL!

WORD OOK LID VAN
SV NOORDELOOS!
kijk op:
svnoordeloos.nl/index.php/lid-worden
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Het 45+ team kan altijd spelers gebruiken want soms is de bezetting krap en ook uiteraard
in het kader van hoe meer zielen hoe meer vreugd zijn nieuwelingen altijd welkom! Je
komt in een team terecht met doorgewinterde veteranen. Wijze mannen met overzicht die
soms nog verrassend scherp kunnen schieten. Ben je, of nog belangrijker, voel je jezelf
ook geschikt? Neem gewoon eens contact op met Gijs Moerings of Jan Blom en doe een
potje mee en beleef een onvergetelijke ervaring!

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: De Campagnie Reclame

noordeloos -www.doolautos.nl

- personenwagens
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Turbopartner

RESTAURANT

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

www.vanekeren.nl

Versteeg-Meerkerk

Noordeloos

www.dekkerkozijnprojecten.nl

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

FRENKIE LIEP TUSSEN
‘DE GROTEN’ ALSOF HIJ
NOOIT ANDERS HEEFT
GEDAAN.

Mijn wens is dat Frenkie de Jong zich
staande houdt in de wereld van het
beroepsvoetbal, waar geldbedragen
met heel veel nullen de ronde doen.
Media berichtten dat Ajax tot tweemaal
toe een bod van 50 miljoen euro heeft
afgewimpeld!

AUTOBEDRIJF

Het autobedrijf voor al uw;

Frenkie heeft zijn voetballiefde van
niemand vreemds. Grootvader Hans
uit Arkel (hij overleed eerder dit jaar)
was een zeer bekwame scheidsrechter
in de KNVB en zijn opa Jan uit
Schelluinen was een goed voetballer,
trainer en clubbestuurder. In het eind
vorig jaar verschenen interessante
boek 100Waard van Bram v.d. Wal en
Ferry Verheij wordt een hoofdstuk aan
Frenkie besteed.

Hoe dan ook wij hebben in onze regio
een topvoetballer, die ogenschijnlijk
frank en vrij over de voetbalvelden
huppelt. Over Frank gesproken: wij
hadden ook Frank Wels uit Gorinchem,
die in de jaren dertig van de vorige
eeuw 36 keer het Oranjetenue droeg.
Hij was toen met een lengte van 1.63
meter de op één na kleinste voetballer
van Oranje. De Gorcumse kastelein
Frank Wels probeerde het even bij
Feyenoord. Het steeds heen en weer
reizen beviel hem niet: hij stopte bij de
Rotterdammers.
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