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“DE TOEKOMST”

VEEL TE VIEREN!

CLUB VAN 50

Op 6 februari heeft de jaarlijkse vergadering plaatsgevonden. We hebben weer een
redelijk saldo nadat we begin 2018 bijna
alles hadden uitgegeven aan de inrichting
van de kantine. Voor dit jaar ziet de vereniging zich geconfronteerd met flinke uitgaven voor een alarminstallatie die onze
verzekeraar eist. Besloten is dat de Club
van 50 deze installatie gaat financieren.
Er worden suggesties gedaan voor andere
doelen waaraan we eventueel zouden
kunnen bijdragen. Aankleding van het terras middels parasols. Het hekwerk rond
het tweede veld opknappen. Bijdragen
aan het 75 jarig jubileum. Allemaal goede
suggesties waarmee we aan de slag gaan.
We willen al de 110 leden weer bedanken.
We blijven op deze manier een gezonde
vereniging.

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.

Mooie tijden zijn het voor onze club. Aan
het eind van een seizoen kijk je terug en
vooruit. In beide gevallen is dat met een
glimlach. Weer hadden we reden voor feest.
Op 18 mei werd het Vierde kampioen na een
17-0 zege op Arkel. Het werd onder andere
gevierd met een prachtige tocht door de
Boezem. Een week later leverde de meiden
van JO13 een super knappe prestatie door in
de beslissende kampioenswedstrijd over de
koploper heen te wippen en zo op de laatste
speeldag toch nog kampioen te worden. Een
mooie toekomst heeft onze damestak met
zoveel aanstormend talent.
Kijken we vooruit dan staat er een heel mooi
jaar voor de deur. Het jubileumjaar! Onze
club bestaat 75 jaar op 6 juli 2020. Dat gaan
we vieren! Tijdens de patatavond hebben we
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de ideeën op papier gezet met elkaar en is
er daarna een commissie gevormd die deze
suggesties verder gaat uitwerken. Wat we al
weten is dat we het jubileumjaar met elkaar
willen starten op vrijdagavond 31 januari in
het Noorderhuis waar behalve de leden ook
alle inwoners en belangstellenden welkom
zijn. De kantine is daarvoor te klein is en omdat onze club is voortgekomen uit ons dorp is
dit een prachtige locatie om af te trappen.
In het najaar wordt het complete programma
gemaakt en wordt u nader geïnformeerd.
Gedurende het voorjaar zullen er diverse
activiteiten zijn en in de week van 6 tot 11
juli volgt de slagroom op de taart en vieren
we het jubileum met elkaar op ons mooie
sportpark aan de Nieuwendijk. Zet het alvast
in de agenda!

DE MO13-1 ZIJN KAMPIOEN GEWORDEN!

17 mei, tijdens de zogenaamde patatavond
hebben we gesproken over de toekomst
van SV Noordeloos. De nabije toekomst
van volgend jaar over het vieren van ons
jubileum, en de toekomst als vereniging over
een langere periode. Er is gesproken over
waar we trots op zijn bij onze vereniging,
wat we vooral moeten behouden en wat we
kunnen verbeteren. Woorden als: Gezelligheid, saamhorigheid en ambitie tonen zijn
veelvuldig genoemd. Voor invulling van het
feest werden er feestavonden besproken,
clinics genoemd, over diverse vormen van
een quiz nagedacht en er waren nog duizend
ideeën. Het was een zeer inspirerende
avond die door Fons van der Logt (KNVB)
werd begeleid. Een avond ook die om vervolg
vraagt. Er zijn diverse vrijwilligers opgestaan
die graag deel uitmaken van de feest- en
patatcommissie en daarmee het vervolg
willen gaan invullen. Al tijdens de familiedag
is er nagedacht over de drie voorlopige kernwaarden die we hebben uitgekozen om te
verdiepen. Iedereen is gelijk, Thuiskomen en
Ontwikkelen stond er op een bierviltje met
veel ruimte daartussen. Deze ruimte kon
gebruikt worden om je gevoel, idee of mate
van belang aan te geven. Er zijn veel viltjes
ingevuld. Hier kunnen we weer mee verder.
Ik wil iedereen bedanken voor het meedenken tijdens de patatavond en de familiedag.
Maar eigenlijk wordt er het gehele seizoen
voortdurend door vele vrijwilligers meegedacht over het reilen en zeilen van de club.
Dat helpt ons enorm en daar zijn we jullie
zeer dankbaar voor.

MARK VONK, VOORZITTER

Dekker
Kozijnprojecten:
betrokken bij de regio.
Daarom zijn we trotse
sponsor van
SVN.

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

www.mariajohannahoeve.nl

EETCAFÉ EN CAFETARIA NOORDELOOS

KAMPIOEELNICEITNEERD

VAN HARTE GEF

Wij zijn trots op jullie!

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

SENIOREN
HET VIERDE
Terugblik van de manager

Het is goed om geregeld een moment te
nemen voor bezinning. Even stil staan en met
een frisse blik kijken waar je nu staat. Met de
kennis van nu ga je na welke zaken goed gaan
en welke zaken verbetering behoeven.

het maaiveld uitsteekt en de aanslagen, die
hiermee gepaard gaan overleeft, komt hier er
sterker uit. Zie hier de overeenkomst met de
prestaties van Noordeloos 4. Na wat haperingen in de puntenmachine direct na de winterstop, herpakken we ons met een eclatante
zege op het ervaren Sleeuwijk 6.

Voor de buitenstaander lijkt dit louter toeval.
Niet is minder waar. De wet van de remmenAls manager van het huidige Noordeloos 4
de voorsprong gaat gelden. De concurrent
doe ik dit al jaren. In het algemeen wordt deze
krijgt de tijd om weer wat te
waardevolle evaluatie in
herstellen qua conditie en
selecte kring gedeeld. Echter
“Het was een moeilijk jaar een strijdplan te ontwikkelen
op verzoek van de topscoorder dit seizoen neem
maar ook een heel mooi jaar” tegen de concurrentie. Met
onze voorsprong van acht
ik u mee bij mijn visie op
punten weet je zeker dat alle
afgelopen seizoen. Op mijn
ogen van de concurrentie op
vraag of dit wel verstandig
jou zijn gericht. Ondertussen
is; immers concurrentie
komt het technisch hart in
leest ook mee, antwoord hij
actie. Zij voert een wijziging
geruststellend: Het lukt je
in speelstijl door. Van 1-4nooit om in 500 woorden ook
4-3 schakelen we om naar
alle tactische aspecten mee
de aanvallende variant van
te nemen. Alweer moet ik
1-4-4-2. Als gevolg hiervan
hem gelijk geven. Het zal de
staat de concurrentie weer
levenservaring zijn. De start
op achterstand en dartevan het seizoen was goed. We
len wij vrolijk verder. In de
behaalde de eerste wedstrijd
laatste 8 wedstrijden worden
onze grootste overwinning in
slechts 3 punten verspeeld.
de historie van ons team. Een
De concurrent VVAC 5 doet
goed begin bleek het halve
het beduidend minder goed.
werk, want de rest van het
Dit leidt uiteindelijk, na een recorduitslag 17-0!,
najaar werden alle wedstrijden gewonnen. De
tot een mooi moment voor ons in de historie bij
basis van ons kampioenschap is gelegd.
S.V.N. Immers het betekent ons eerste kampioenschap in het groen-zwart.
Onder het mom van een goede voorbereiding
is de basis van succes, wordt er in ons jaarlijks
Zo sluiten we dit seizoen succesvol af en
trainingskamp al uitgebreid vergaderd over het
hebben we onze successen op bescheiden
programma op de dag van het kampioenschap.
wijze reeds gevierd tijdens een sloop en BBQ
Je hebt dan altijd mensen, die je wijzen op het
party. Wij blijven immers met beide benen op
spreekwoord van de huid van de beer die niet
de grond staan. Rest mij een ieder een goede
moet worden verkocht voordat het geschoten
zomerstop te wensen. Tot volgend seizoen!
is. Ik distantieer mij van deze mensen. Het is
goed om je arrogant en daarmee kwetsbaar
De Don.
op te stellen. Een team wat zijn hoofd boven

HET EERSTE

Het Eerste heeft een goed seizoen achter
de rug. De resultaten waren wat wisselend
maar het behaalde niveau belooft wat voor
de toekomst. Vooral thuis is er goed gepresteerd. Tegenstanders komen weer met
knikkende knieën naar ons toe. Wel namen
we door blessures helaas afscheid van Dik
en Art Kruis en ook Michel van Oort zwaaide
definitief af. Mannen; bedankt voor jullie
inzet al die jaren!

HET TWEEDE

Het seizoen werd afgesloten met een plaats
in de middenmoot. Wel hebben dit jaar
een aantal jongens de stap naar het eerste
weten te maken en hebben we een aantal
talentvolle jeugdspelers aan het werk gezien. Onder leiding van een nieuwe technische staf en aanwas van jeugd, kunnen we
volgend jaar weer #stappenmaken!

HET DERDE

Jongens met de Noordeloos 3m (lees:
dream). Een steeds hechter groeiend voetbalteam met elk jaar nieuwe versterkingen
maar wel met 1 groot doel. Kampioen worden. Waar we het begin van het jaar nog met
een instelling van lang leven de lol speelden
werden we naar mate het seizoen vorderde
steeds gretiger. Mede door weddenschappen
met andere ploegen hebben wij een 6e plek
bemachtigd en zoals elk jaar streven we
naar de nummer 1 positie volgend seizoen.

HET VIJFDE

2018-2019 gaat niet de boeken in als het
beste seizoen. Met 13 punten zijn we op
een 10e plaats geëindigd. Echter kende het
seizoen ook absoluut hoogtepunten. Overwinningen op kampioen HSSC’61 en Arkel 5
met sterspeler John de Jong (Inderdaad, de
vader van Frenkie). We genieten nu van onze
welverdiende vakantie en zullen komend
seizoen sterker dan ooit terugkomen!

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

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

www.woninginrichtingbos.nl

VROUWEN 1

Het seizoen 2018 / 2019 van vrouwen 1 stond
onder leiding van Eimerd van der Griend voor
het tweede seizoen in de 3e klasse. In de
competitie van dit seizoen stonden een aantal
onbekende tegenstanders uit de regio Utrecht
op het programma. Een nieuwe uitdaging om te
strijden voor het zogeheten ‘rechterrijtje’.
Uiteindelijk is vrouwen 1 is geëindigd op de 8e
plaats met 13 punten. Dit seizoen hebben zij
zichzelf te weinig beloond met een aantal welverdiende (doel)punten. Door hier en daar soms
wat ongelukkige omstandigheden waardoor
(soms onterecht) de tegenstander wat puntjes
weg wist te snoepen. Desondanks bleven de
dames strijden en hebben drie wedstrijden
gewonnen en vier wedstrijden gelijk gespeeld.
Aan het einde van dit seizoen hebben Eimerd
van de Griend en onze trouwe vlagster Natalie
Tito ervoor gekozen om te stoppen. Nogmaals
bedankt voor jullie inzet de afgelopen seizoenen. Het seizoen 2019/2020 gaan we opnieuw
strijden voor de top 5 onder leiding van, oud
bekende van SV Noordeloos, Laurens Gerlich.

VROUWEN 2

Hoe sluit je een seizoen af in stijl? Ik denk dat
dames 2 daar het antwoord op heeft.
Je begint chaotisch. Eerst moet iedereen stiekem naar de bestuurskamer om twee shirts te
signeren. Daarna kom je er achter dat iemand
is vergeten twee bossen bloemen te halen.
Je laat twee wissels dit probleem oplossen.
Vanaf nu kan het alleen nog maar beter gaan.
Je hebt ook een goed gevulde bank nodig, een
stuk of zeven wissels is voldoende.
Belangrijk detail, iedereen krijgt speeltijd!
Je wint de wedstrijd met 5-0, meer mag altijd
natuurlijk. Tien minuten voor tijd geef je de
twee oud gedienden een publiekswissel en
gaan ze van het veld af door een ere haag van
mede speelsters. Ze krijgen een bos bloemen
en een shirt met daarop fossiel 1 en fossiel 2
en al die handtekeningen. Dit is het leukst om
te doen wanneer de fossielen van niks weten,
gebruik het element van verrasssing!
En voilà, missie geslaagd! Leuke bijkomstigheid, op deze manier verjong je je team ook nog
eens! Lieve Mathilde en Threa, bedankt voor
jullie inzet, humor en gezelligheid!
We zullen jullie missen!

VROUWEN 3

Komend seizoen breidt de sv Noordeloos
vrouwentak uit met een 3e elftal. Dit zal in
samenwerking gebeuren met vvAmeide die
met circa 7 speelsters een combinatie gaan
vormen met het huidige VR3.
Silvia Kooijmans en Arnold de Waardt gaan
dit elftal begeleiden, Arnold is al ruim 10
jaar leider bij vvAmeide van diverse elftallen (JO13-G, MO15, MO19, VR1). Silvia is
vele jaren in het zwartgeel van Meerkerk te
bewonderen geweest en is inmiddels alweer
enkele jaren trainer van VR1 en JO7-2M bij
VV Ameide.

ONDERHOUD
AIRCOSERVICE

Kinderopvang voor
kinderen van
0 tot 13 jaar
Noordeloos

WWW.KCBOBBI.NL
0183-511057

ONDERHOUD
ONDERHOUD
AIRCOSERVICE
AIRCOSERVICE

APK-KEURIN
UITLIJNEN

www.ldgservice.nl

APK-KEURINGEN
APK-KEURINGEN
Zij gaan komend seizoen vooral inzetten op
UITLIJNEN
een
succesvolle
“integratie”
van de NoordeKolk
40 - ARKEL
- Tel. 0183-305110
UITLIJNEN
loos en Ameide leden en hopen als combi-

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

natie Noordeloos/Ameide meer resultaten
neer te zetten dan het afgelopen seizoen.
We kijken uit naar een leuke en sportieve
samenwerking.

JEUGD
Het seizoen zit er alweer op, maar we kunnen nauwelijks wachten tot het volgende
seizoen begint. Dat is alleen al te merken
wanneer je een willekeurige doordeweekse avond even langs het voetbalveld gaat.
Op verschillende plekken staan groepjes
jeugd voetbal gerelateerde spelletjes te
spelen. Dit biedt dus perspectief voor het
nieuwe seizoen.
Maar voor we verder gaan naar het nieuwe
seizoen, wil ik eerst nog even terug blikken
op het afgelopen seizoen. Een seizoen waar
van alles in zat bij de jeugd, van leuke activiteiten tot kampioenswedstrijden. Na een
vernieuwende en super leuke familiedag
hebben we eind juni het seizoen net afgesloten met een tentenkamp. Ik wens iedereen
alvast een fijne zomervakantie en hoop jullie
na de welverdiende vakantie weer op en om
het veld te zien! Mark Maasland

MINI’S

Iedere zaterdagochtend, van september t/m
december en van maart t/m juni trainen de
mini’s van 10.00 tot 10.45. Mits het lekker weer
is natuurlijk, we willen natuurlijk niet dat de
ouders het koud hebben of nat worden ;) Afgelopen seizoen is de groep gegroeid naar een
geweldig aantal van 20 kinderen in de leeftijd
4 tot 6 jaar. Deze kinderen worden in vier
groepen ingedeeld op leeftijd. Zo kunnen ze
speelsgewijs het voetballen leren. Zo wordt er
met veel plezier gevoetbald. Heb je ook zin om
te voetballen en ben je tussen de 4 en 6 jaar?
Kom gezellig een keer langs op de zaterdagochtend en doe lekker mee!

JO9

De jongens en meisje van JO9 hebben een
spetterende tweede seizoenshelft gehad!
Geen enkele keer werd er verloren (9 winst
en 2 keer gelijk). Maar misschien nog wel
belangrijker: Ze hebben de papa’s en mama’s

JO10

Hoi allemaal, hier een korte update over de
JO-10. Na de winterstop kregen we versterking van een nieuw lid. Len Verspuij kwam bij
ons voetballen, wat betekende dat we nu in
totaal met 6 mannen en 3 vrouwen sterk zijn.
Vanwege de nieuwe regels van de KNVB kan ik
u niet vertellen welke plek we in de eindstand
hebben ingenomen, hoeveel wedstrijden we
hebben gewonnen en hoeveel keer we hebben
gescoord. Er is namelijk geen officiële competitie meer, waardoor de wedstrijd uitslagen
niet meer worden bijgehouden. Wel weet ik
zeker dat we meer punten hebben gehaald
dan voor de winterstop. Zeker aan het eind
van het seizoen zat de stijgende lijn erin en
hebben we een paar mooie en spannende
potjes gewonnen. Dat moet dus zeker goed
komen volgend seizoen als iedereen lekker is
uitgerust in de zomerstop!

JO11

De sfeer binnen de spelersgroep is in de tweede seizoenshelft enorm gestegen. Hierdoor
was de technische staf enorm te spreken
over het collectieve aanvallen en verdedigen.
Natuurlijk werden ook de nodige potjes gewonnen door het aantrekkelijke vechtvoetbal
van het toekomstige SV Noordeloos 1. Elke
speler wist it seizoen minstens één doelpunt
te maken, dit laat zien dat we dit seizoen echt
een team waren. Al met al kijken wij terug als
selectie en staf op een leuk seizoen. Wij als
staf wensen de pupillen volgend seizoen veel
succes met de nieuwe trainers en coaches.
Hopelijk gaat het net zo´n leuk seizoen worden als dat wij dit seizoen gehad hebben.

JO13:
Het ging de jongens en meiden van Jo13 al
heel lang voor de wind. Bekerwinst, kampioen
in 4de klasse, kampioen in de 3de klasse en
nu dit voorjaar in de 2de klasse. Er wachtte
een uitdagende competitie. Konden ze dit
niveau ook aan? Het werd een hele leuke competitie met spannende wedstrijden en kleine
uitslagen. Ene keer voetballende de betere,
maar toch verliezen. De andere keer met heel
veel inzet tegenhouden en uiteindelijk toch de
punten stelen. Voetballend kunnen ze de 2de
klasse aan, alleen blijkt er nog meer nodig te
zijn. Wat we nu vooral weer ervaren hebben
dat er ook je ook kan verliezen. Voor velen
binnen Noordeloos een eigenschap welke
meer dan goed geoefend is. Zo niet voor deze
jongens en meiden. Zij waren dit nog niet
gewend. Verliezen moet je dus ook leren en is
misschien wel het moeilijkste van het voetbal.
Interessant is om te zien hoe de spelers
hiermee omgaan. Gaat er in de wedstrijd en
op training een stapje bij, of geloven ze het wel
en laten de training makkelijk voorbij gaan en
vragen snel om een wissel? Een mooie taak
voor de nieuwe trainer en leiders om iedereen
het beste uit zichzelf te laten halen om zo
ook in het nieuwe seizoen als team weer te
groeien.

JO15

Nadat de JO15 in het najaar het kampioenscshap wist te pakken begonnen we het
voorjaarsseizoen met dezelfde doelstelling.
We begonnen de competitie met hoofdzakelijk
overwinningen en draaide vanaf het begin
bovenin mee. Het nadeel was dat Hardinxveld
dit ook deed en dus moest er in een van de
laatste wedstrijden het kampioenschap beslist
worden. Helaas trokken we deze keer, na een
succesvol seizoen, toch aan het kortste eind.

JO17

De tweede seizoenshelft waren we in bijna
dezelfde competitie ingedeeld. Maar wij waren

vastbesloten om de tweede seizoenshelft
meer punten te halen. Uiteindelijk hebben
we nagenoeg alleen maar spannende potjes
gespeeld, waarin we een aantal overwinningen boekten. Doordat we het oudste team van
de jeugd zijn, betekent dit dat we op het eind
van het seizoen een aantal spelers met trots
mogen overhevelen naar de senioren. Jongens
heel veel succes!

MO13

In de eerste seizoenshelft zijn de meiden
op een derde plaats geëindigd. Met 22
punten uit tien wedstrijden was dit al
een top prestatie, maar wij wisten dat er
nog wel meer inzat. Dat bleek te kloppen naarmate de tweede seizoenshelft
vorderde. Met nog maar één wedstrijd
te spelen stonden we nog maar één
punt achter op de nummer 1, Wieldrecht
MO13. Op 25 mei 2019 werd de laatste
wedstrijd van het seizoen gespeeld tegen,
je raadt het al, Wieldrecht MO13. Het was
DE kampioenswedstrijd van het seizoen!
Dit was goed te merken aan de meiden
(en de coaches). Na een spannende
wedstrijd hebben de meiden een 4-2
overwinning over de streep getrokken en
was daar eindelijk het kampioenschap!
Met daarbij een kampioensfeest met
kinderchampagne, medailles en friet. Als
afsluiting van het seizoen was er ook nog
een huldiging voor de kampioenen met
de familiedag.

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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voetballes gegeven. Misschien moeten de
papa’s en mama’s maar eens komen trainen
en de JO9 aan de kant tips geven? Alle betrokkenen hartelijk bedankt voor een geslaagd
seizoen, fijne vakantie!

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

S(G)VN

WILLEM GAAT ONS
VERLATEN
Het sloeg in als een bom.
Speler, jeugdtrainer en daarna
seniorentrainer. Prijzen pakken.
Stoïcijns. Weinig woorden, net
als Ernst Happel; kein keloel,
foesballen! En prijzen pakken.
Het kampioenschap van 2014/15
en de bekerwinst van het 2e vorig jaar waren de hoogtepunten.
Willem gaat verder bij Meerkerk. En passant zal hij ons 5e
versterken als aanvaller. Happel
ging en won overal! Willem
succes!

ONDERTUSSEN OP
SOCIAL MEDIA...
Het team van Youri
verloor met 20-0 van
Noordeloos. Noordeloos 5 won met 4-0 van
papa John de Jong.
Noordeloos 4 werd
kampioen door met
17-0 te winnen van het
team waar Youri zelf in
balt: Arkel 4.

TOPSCORERS 2018-2019
1. Koen den Hartog		
2. Ike Slob			
3. Martijn van de Graaf		
4. Patrick Slijkoort		
5. Gerard Boon			
Annet de Bruijn		
Aniek Laponder		
Niels Wallaard		

Noordeloos 3 & 4
Noordeloos VR1
Noordeloos 2 & 5
Noordeloos 1		
Noordeloos 3		
Noordeloos VR1		
Noordeloos VR1		
Noordeloos 4		

24
22
15
14
13
13
13
13

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: DCR | dcreclame.nl

Bekijk de volledige lijst op www.svnoordeloos.nl
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De Gieser Wildeman
(0183) 582501
www.degieserwildeman.nl

Repsol dealer

Noordeloos | 0183 588628 | 06 2033 6831 | www.koorevaarautos.nl | info@koorevaarauto’s.nl
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...WĲ STAAN TOT UW BESCHIKKING!

Je ontkomt er niet aan. Heb je al veel
jaren achter de rug dan kijk je (niet
zelden) ongemerkt terug in de tijd.
‘Henk, kom je zaterdagavond ook
naar de gymnastiekuitvoering in
het Noorderhuis kijken?’ Ons kleine
huisvriendinnetje vroeg het, bijna
vleiend, met zoveel nadruk dat ik
geen nee kon zeggen. Overigens, mijn
vrouw had onze komst al toegezegd.
Stukje bij beetje, zijn we onder de
indruk geraakt van ‘ons’ Noorderhuis:
een juweel inclusief alles. De oude
school van vroeger, het dorpshuis en
De Smidse Berg zijn vergeten.
De gymjeugd schotelde ons een
leuk programma voor. Hulde aan de
leiding en alle medewerksters van
Gymnastiekvereniging Noordeloos
(GVN). Mooi om op zo’n avond in
gedachten terug te gaan. In 1945
kwam EDOS (Eén door onze sport). In
1966 heropgericht als onderdeel van
Sportvereniging Noordeloos (SVN). In
1979 bij de komst van De Smidse Berg
verder als tak van de omnivereniging
SVN en daarna in de jaren negentig op
‘eigen benen’ als GVN.

“STUKJE BIJ
BEETJE, ZIJN WE
ONDER DE INDRUK
GERAAKT VAN ‘ONS’
NOORDERHUIS”
Op die zaterdag was er eerst de
familiedag van SVN en daarna de
uitvoering van GVN. Ouders en
belangstellenden spoedden zich van
sportpark De Noordeloos naar het
Noorderhuis. Veel activiteiten op één
dag, waarin ons kleine dorp groot kan
zijn.
SVN timmert ook aan de weg. Niet
zo zeer met klinkende sportieve
prestaties maar wel met een
indrukwekkende organisatorische
vernieuwing. Speerpunten van
het beleid zijn: a) ‘ieder lid is even
belangrijk; b) lid van SVN wil zeggen:
thuiskomen/ thuisvoelen en c) een
accent op de ontwikkeling van jonge
mensen. Genoemde speerpunten
worden door de clubgemeenschap
nader uitgewerkt. De Noordelose
clubs S(G)VN mogen er zijn!
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