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VAN DE VOORZITTER
EEN DROEVIGE START

Dinsdag 6 augustus begon het seizoen weer 
met de eerste training van de heren selectie. 

Tot onze grote schrik kregen we aan het eind 
van deze training het droevige nieuws te 
horen over het overlijden van Hendrik Jan de 
Bruijn. Lid van onze club en vader van onze 
eerste elftal keeper Erik.  Zoals beschreven 
op onze site kennen we Hendrik Jan als een 
positieve man, die het leuk en gezellig vond 
om met andere ouders naar het eerste elftal 
te kijken. Zijn overlijden heeft op de gehele 
club een diepe indruk achter gelaten. 

De donderdag er na zijn we met de selectie 
bij elkaar gekomen. Erik en zijn zus Hanneke 
waren hier ook bij. We hebben met elkaar 
mooie momenten opgehaald en het verdriet 
gedeeld. Daarna zijn we als vereniging een 
week stil geweest.

Nu gaan we weer verder. Het voelt weer 
fijn om met elkaar te trainen, wedstrijden 
te spelen en sportieve herinneringen te 
maken. Het is een lust om ’s avonds en op 
zaterdag de velden weer vol te zien lopen 
met kinderen en volwassenen die lekker aan 
het voetballen zijn.  

We zullen deze start van het seizoen echter 
niet vergeten.

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

Ambachtstraat 9 Meerkerk 
0183 356868  brouwerbikes.nl                                                                           

Elektrische fietsen
Racefietsen en MTB’s
Stadsfietsen
Onderhoud en reparatie

OKTOBER 2019CLUBKRANT

Wie had bijna 76 jaar geleden verwacht dat we zo’n grote vereniging met zo’n accommodatie 
zouden zijn? De oprichters speelden namelijk op een kort gemaaid weiland. Omkleden deden 
ze in een kleine stal en water haalde ze uit de sloot. Wie had 15 jaar geleden voorspeld dat 
we een van de grootste damesafdelingen van de regio zouden hebben? De vraag was elk jaar 
namelijk of we dat ene damesteam op de been zouden kunnen blijven houden. Wie had 5 jaar 
geleden kunnen denken dat onze oudste jeugdelftallen op voor ons zo’n hoog niveau zouden 
gaan spelen? Toch is dat nu het geval.

Wat heeft de toekomst na 75 jaar dan allemaal nog meer in petto voor ons? Al zo vaak zijn onze 
stoutste dromen uitgekomen. Durven we uit te spreken dat we meer stappen willen maken? 
Dat we de accommodatie op orde hebben maar sportief meer willen omdat we wellicht meer in 
huis hebben dan dat we denken? Je hoort het veel mensen nu denken. Ho ho. Niet te gek doen, 
normaal blijven doen!!  
 
Natuurlijk! Groter worden doe je ook door klein te blijven. Door korte lijntjes, goede 
communicatie, elkaar altijd willen helpen, flexibel blijven. Onze kracht ook al kunnen hierin 
dingen zeker beter! Maar je mag wel dromen en niemand die je dat in ons land verbied om dat te 
doen en om dat uit te spreken! Onze groen-zwart-witte Calimero complex moet in de kliko! We 
willen toch winnen, een periodetitel, een beker, promoveren, kampioen worden? Bij sport hoort 
behalve gezelligheid namelijk net zo goed ambitie en zelfvertrouwen. 
 
Het komende jubileumjaar wordt ongetwijfeld mooi maar er ligt nog veel meer moois te wachten 
als we dat ook allemaal na willen streven!  Veel plezier en succes toegewenst!!

DURVEN DROMEN!

 
MARK VONK
VOORZITTER

MAARTEN OP PAD IN HET KADER  
VAN HET 75 JARIG JUBILEUM! 
De voorbereidingen zijn in volle gang.  
Er zullen nog veel handjes nodig zijn maar 
met elkaar gaan we er zeker iets moois  
van maken!! 

BEKIJK ONZE NIEUWE WEBSITE OP 
WWW.SVNOORDELOOS.NL

De nieuwste Corolla is zonder twijfel de mooiste en beste Corolla ooit. De 
Hatchback valt op door zijn sportieve en dynamische rijeigenschappen. 
De Touring Sports is de ideale zakenauto die uitblinkt door zijn stijlvol design 
en is een van de ruimste in zijn klasse. Met de nieuwe 2.0 liter High Power 
Hybrid motor rijdt u tot wel 50% van de tijd elektrisch zonder stekker*. Lees er 
alles over op toyota.nl en ontdek het zelf tijdens een proefrit.

Gecombineerd brandstofverbruik varieert van 3,3 l/100 km (30,3 km/l)-5,9 l/100 km (16,9 km/l). CO₂ 76-134 gr/km.

*Het daadwerkelijke te halen percentage is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, voertuigconfi guratie, acculeeftijd en -conditie, 
rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden. Prijs inclusief BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijswijzigingen en type-
fouten voorbehouden. Vraag uw Toyota dealer naar de voorwaarden. Afgebeeld Corolla Hatchback Executive t.w.v. € 36.490,- en Corolla 
Touring Sports Premium t.w.v. € 41.595,-.

NEW COROLLA
HIGH POWER 
HYBRID

DE BESTVERKOCHTE AUTO TER WERELD

Schouten
Gorinchem, Avelingen-West 4, 0183-633733

toyota-gorinchem.nl

3150_TO_adv_CorollaCombi_SchoutenGorinchem_130x180_WT3.indd   1 26-09-19   15:41

Panco is nu ABB Op Maat.

Voor al uw
(ver)bouwprojecten.



www.ldgservice.nl

ONDERHOUD APK-KEURINGEN
AIRCOSERVICE UITLIJNEN

Kolk 40 - ARKEL - Tel. 0183-305110 

www.ldgservice.nl

ONDERHOUD APK-KEURINGEN
AIRCOSERVICE UITLIJNEN

Kolk 40 - ARKEL - Tel. 0183-305110 

www.ldgservice.nl

ONDERHOUD APK-KEURINGEN
AIRCOSERVICE UITLIJNEN

Kolk 40 - ARKEL - Tel. 0183-305110 

SENIOREN 

Fa. Bos en Zn.
Woninginrichting

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

info@woninginrichtingbos.nl
 www.woninginrichtingbos.nl

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

Tijdens ons jubileumjaar 2019-2020 hebben we ons ingeschreven met 8 senioren elftallen. 
Ook Vrouwen 3 is dit jaar een elftal geworden. Dit is tot stand gekomen door de samen-
werking met Ameide. Een ongekende luxe om met zoveel senioren iedere zaterdag te 
kunnen voetballen.

Bij de heren hebben we nog steeds met 5 elftallen. Op papier zijn er ruim voldoende mensen, in de 
praktijk blijkt het echter al wel eens krap te zijn. Het zou dus fijn zijn als op zaterdag de prioriteit bij 
iedereen voetbal is, zodat we ook met deze 5 elftallen het seizoen kunnen eindigen.

Niet afzeggen, maar gewoon lekker voetballen. Dat is toch het leukste wat er is? Dat zal ook de 
prestaties verbeteren. Op moment dat je telkens met dezelfde mensen speelt zal het team ook 
beter worden. Het afgelopen seizoen heeft dat een mooi kampioenschap opgeleverd bij Heren 4. 
Wat zou het leuk zijn als we dit jubileumjaar ook weer een sportief feestje kunnen vieren! Wij hebben 
goede hoop op een (periode-) kampioenschap of de toevoeging van een beker in onze prijzenkast.

DAMES
Met VR1, VR2 en het samengestelde team VR3/
Ameide VR1 zijn we begoonen aan opnieuw een 
bijzonder seizoen. Waar VR3 vorig seizoen nog 
een 7-tal was, konden we nu een derde 11-tal 
creëren, omdat Ameide VR1 aansloot. Dat 
betekent dat we de competitie in gaan met drie 
vrouwenelftallen. Met een nieuwe hoofdtrainer, 
Laurens Gerlich, en de trainer en de leider van 
Ameide, die zich over VR3/Ameide VR1 gaan 
ontfermen, Arnold de Waardt en Silvia Kooij-
mans, is ook de technische staf helemaal rond. 

We zijn gestart met een grote enthousiaste 
groep meiden. De meeste vakantiegangers zijn 
weer terug en op dit moment begint de invul-
ling van de teams steeds duidelijker te worden. 
We hebben verschillende oefenwedstrijden 
gespeeld om dit helder te krijgen en we zijn 
klaar voor de eerste competitiewedstrijden. 

We betrekken ook de speelsters die voor lange-
re tijd uit de roulatie zijn vanwege een zwan-
gerschap en ernstige blessures. Het sociale 
aspect van onze vrouwenafdeling blijft enorm 
belangrijk. Het ledenaantal neemt toe, maar 
we blijven één team met meerder elftallen.

VROUWEN 1
Het vlaggenschip  van de vrouwen van 
Noordeloos is hard aan het trainen geslagen. 
Gemotiveerder dan ooit. Waarom? We hebben 
Lieke Martens ontmoet. Verschillenden van ons 
zagen in levende lijve hoe het Nederlands elftal 
biiiiiiijna de Verenigde Staten versloeg. Dat doet 
wat met je. Ja, Frenkie de Jonge redt nu de 
lapzwanzen van het mannenteam, maar dat 
was eerder een treurig gebeuren. De vrouwen 
shinen. En wij hebben Lieke Martens gezien. 
We kunnen alles. Een confrontatie is onver-
mijdelijk. Welk herenteam van sv Noordeloos 
neemt het op tegen Vrouwen1? Stuur een 
berichtje naar onze captain....

VROUWEN 3
Namen leren. Want de hoeveelheid vrouwen 
bij Noordeloos explodeert. Vrouwen 3 is met 
Ameide, en hun meiden trainen sinds de 
zomerstop met ons mee. De trainers zijn ons 
klaar aan het stomen voor 3 competities en 
dat gaat met veel zweet, conditietraining en 
voor Vrouwen 3 weer een blerende coach bij 
de oefenwedstrijden. Maar als je na een sprint 
naar adem hapt brengt de zonsondergang en 
het verre geloei van de koeien van de buren je 
hartslag direct omlaag. Trainen in september is 
het heerlijkst.

HET EERSTE
Aan het woord onze nieuwe leider Cees 
Trappenburg. Samen met Hooftrainer Erwin 
Verheij vormen ze een nieuw duo en zijn ze 
succesvol gestart. Alle drie de bekerwedstrijden 
werden gewonnen zo dat ze door zijn naar de 
volgende ronde. 
‘Een nieuwe functie, leider bij het eerste, 
zowaar geen makkie met een trainer uit Wijk 
en Aolburg.’

“Ge mot er effe deurhëne, drueug, zunne ééke, 
zunnen inkel verstukt, daor hëët ie ut nie ôp, ik 
zij geslept, graove, getske règen, heûitpijn, wa 
zijde toch unne maauwert,un groeooite klep 
hebbe, kônkele, ik zij me toch lëgge strôbbele, 
haauwd’oewe tetter nou es,wëlnentink, dé doe 
‘k ut iëërste werk, aafgewet, in unne zwonk.”
‘Het duurde even maar ik kan hem inmiddels 
volgen. En nu gaan we er met zijn allen voor om 
in ons jubileumjaar als eerste elftal een mooi 
resultaat neer te zetten. De voorbereiding ging 
goed, en hoewel een zwaluw nog geen zomer 
maakt, heb ik er alle vertrouwen in.’

HET TWEEDE
Het tweede elftal is met frisse moed begonnen 
aan het seizoen, het eerste na het tijdperk 
Willem Kooijman / Eric Looijen. Zonder 
trainer en coach hebben we een technisch 
hart gevormd, en met de nodige flexibiliteit, 
inventiviteit en in goede samenwerking met de 
andere teams gaan we er een mooi seizoen van 
maken. Doelstelling is de top 3 en het tweede is 
in ieder geval alweer voor het derde seizoen op 
een rij ongeslagen in de beker. 

HET DERDE
Noordeloos 3 gaat er ook dit seizoen weer 
tegenaan. Het gaat elk seizoen beter (ja echt), 
dit seizoen streven we naar een top drie positie! 
Met onze nieuwe aanwinst, Harm,  gaat dat 
zeker lukken.
Naast sportieve prestaties, speelt gezelligheid 
nog altijd een belangrijke rol. Iedereen komt 
aan voetballen toe en de derde helft is net zo 
belangrijk als de eerste twee. 
Kom vooral een keer kijken als we op het 
voetbalveld strijden voor de winst of als we in de 
kantine strijden voor het laatste biertje!

INTERVIEW MET DE DAMES 1 
TRAINER LAURENS GERLICH 

Eerder was Laurens 3 jaar trainer van 
Heren 1. Na een jaar keert hij nu terug 
als Hoofdtrainer van Dames 1.
 
Hoe waren de eerste weken? Het is 
een gretige, zeer talentvolle groep. Ik 
ben dan ook erg tevreden. We willen met 
meer druk naar voren gaan spelen, meer 
gaan voetballen en dat kost tijd. Tegen 
GJS 1, die veel hoger spelen stond het 
10 minuten voor tijd nog 1-1. Het ziet er 
goed uit.
 
Hoe is het om terug te zijn op het oude 
nest? Tja! Ik ben bijna een Noordelozer 
geworden. Het is een gezellige en warme 
club. Het is rustig, maar er wordt wel 
gebouwd, aan de weg getimmerd. Met 
weer drie nieuwe aanmeldingen hebben 
we nu 52 dames. Het zit echt in de lift en 
dat komt ook zeker door het beleid wat 
er bij Noordeloos gevoerd wordt. Een 
compliment aan de vereniging!

Wat zijn je ambities? Je moet altijd 
willen proberen om een periode te 
pakken. Vooral echter moeten we durven 
voetballen. Ook vind ik het erg belangrijk 
dat de jeugd te laten doorgroeien naar 
het niveau van Dames 1. In combinatie 
met de ervaring die we hebben ontstaat 
er dan een mooie mix en kunnen we 
mooie resultaten boeken!

WONEN IN DE REGIO
DAAR WETEN WIJ ALLES VAN!

0183 359 940
HOFSTEDEMEERKERK.NL

HET VIERDE

We zijn begonnen. 6 punten uit 2 (beker)
wedstrijden. 13 voor en 3 tegen. Een ronde 
verder in de beker. De resultaten zijn goed, 
de weg er naar toe kent kleine hobbels. Het 
seizoen is begonnen.

HET VIJFDE
Na een roerige transferperiode is ook 
Noordeloos 5 weer van start gegaan. Met 
als belangrijkste aanwinsten de complete 
technische staf van het 2e van afgelopen 
seizoen; het duo ‘Willem Looijen’. 
De bekercampagne hebben we afgesloten met 
1 nederlaag, 1 gelijkspel en 1 overwinning en 
nu is Noordeloos 5 helemaal klaar voor de start 
van de competitie. 

Het Vierde
last seen today at 13:25

Type a message

5:21 PM

5:20 PM

Mannen! De wedstrijden 
voor de beker staan op 
Teamers. Graag ff 
invullen of je er bent. 
Dank je

Mannen! Teamers 
invullen graag

5:35 PM

Teamers!!!!!!!!

5:30 PM

Heren! Voor wie Teamers 
nog niet hebben ingevuld, 
graag zsm doen!

5:40 PM

.... & ....: Teamers invullen 
vandaag!! Anders sta je 
wissel!



Kinderopvang voor 
kinderen van 
0 tot 13 jaar
Noordeloos

WWW.KCBOBBI.NL
0183-511057

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 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

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

Dorpsweg 127a | Hoornaar 

0183-581578 - www.physiofit.nl

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

• 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

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Hans Duijzer, woon in 
Hoornaar en werk bij de gemeente 
Molenlanden. Ik ben getrouwd met Jannie 
en wij hebben een dochter die in Hoornaar 
in VR1 gaat spelen. Mijn voetballoopbaan 
heeft zich voornamelijk in Hoornaar 
afgespeeld, waar ik een kleine 20 jaar in 
het eerste elftal heb gespeeld.  In 1985 heb 
ik mijn trainersdiploma gehaald en tijdens 
mijn actieve periode heb ik verschillende 
jeugdteams in Hoornaar getraind.

Na mijn actieve voetbalperiode heb ik diverse 
hogere jeugdteams en het tweede elftal in 

Hoornaar getraind. Ruim 8 jaar geleden ben 
ik op zoek gegaan naar een andere club. Toen 
ben ik bij VVAC uitgekomen, waar ik het tweede 
elftal heb getraind en gecoacht. Nu ben ik 
aangeland bij Noordeloos, wat mij betreft, een 
echte dorpsclub. Ook hier hoop ik weer mijn 
plezier te vinden en daarnaast mijn steentje bij 
te dragen om de jeugdteams naar een hoger 
niveau te brengen. 

Samen met Mark Maasland wil ik proberen 
leuke, leerzame trainingen in een goede sfeer 
aan te bieden waar iedere speler zijn/haar 
uitdaging in kan vinden. 

JEUGD

JO16

EXTRA

MO15

JO9

JO14 JO12

JO11

Spelers: Luca, Marien, Youlisa, Bertjan, Hylke, 
Jelmer, Dato, Niels, Jonathan, Sam, Mark, 
Jesse, Steyn, Joran, Sybren, Kai, Jos, Jesper 
en Ruben
Leiders:  Hans Bassa 06-40564480  
Julian van Heiningen 06-40935836
Trainers:  
Sjoerd Kleyn 06-51797409 
Corné de Bruijn 06-39899558 
Training:  
Dinsdag en donderdag 18:45 – 20:00

JO7 (MF) *: Een speels opgezette training 
voor 4, 5 en 6 jarigen.
Zaterdag 10:00 – 11:00 
- Wilbert, Danny en Mark

Je bent altijd welkom om een keertje mee te 
doen om te kijken of je het leuk vindt!

Spelers: Manon, Elise, Tessa, Sterre, Myrthe, 
Dygna, Anna, Merel, Ashlaine en Danique
Leiders: Patrick Slijkoort 06-13722114  
Ronald de Groot 06-17773627  
Trainers: Amber den Toom* 06-51893322 
Noortje Veen, Fleur Moerings* 06-48142781 
Victoria de Jong, Marianne Maasland, 
Merel Schouten* 06-13248392
*verantwoordelijken voor afmeldingen, etc.
Training:  
Maandag en woensdag 18:15 – 19:15

Spelers: Vincent, Ivar, Milan, Nienke, Yuri, 
Daan, Natalie, Lars, Nathan, Luka, Maarten, 
Tijme, Simon, Ronald en Willem
Leiders:  
Jan-Willem Blokland 06-23991333  
Mark Maasland 06-20345971 
Trainers: 
Hans Duijzer 06-50894271
Mark Maasland 06-20345971
Training:  
Dinsdag en donderdag 18:45 – 20:00 

Spelers: Levi, Ryan, Mees, Cas, Maud en Guus
Leiders: Niels van Vugt 06-21284959
Mark Vonk 06-51082192
Vincent Vulperhorst 06-28143819
Trainers:  Niels van Vugt 06-21284959
Vincent Vulperhorst 06-28143819
Ivar van Wageningen
Training:  
Donderdag 18:15 – 19:15 

Spelers: Dennis, Kevin, Rens, Barend, Gijs, 
Aron, Jari, Noud, Bakhor en Bram
Leider: Theo Verspuij 06-18848407
Arie van Steenis 06-14163691
Marianne Maasland 06-51912269
Trainer:  
Theo Verspuij 06-18848407
Arie van Steenis 06-14163691
Training:  
Maandag en woensdag 19:00 – 20:00 

Spelers: Rhyan, Sem, Devayo, Victoria, Duco, 
Jente, Len, Jorn, Roald, Patrick en Myron
Leider: Rico Blom 06-51497346
Arco Meerkerk 
Trainers:  
Rico Blom 06-51497346
Niels Wallaard 06-14949236
Arco Meerkerk en Daan van Oort
Training: 
Donderdag 18:15 – 19:15

SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE

Jeugdvoorzitter:
Mark Maasland 06-20345971
Juniorencoördinator:
Corné de Bruijn 06-39899558
Pupillencoördinator:
Niels van Vugt 06-21284959
Meisjescoördinator:
Nicole van den Heuvel 06-18533645
Wedstrijdsecretaris:
Meindert de Jong

“Samen zijn we sterk!!!”



VOOR- EN 
NABESCHOUWING
In het septembernummer van de 
onze clubkrant is het gebruikelijk een 
voorbeschouwing  te schrijven. In 
zo’n tekst kun je je altijd enige vrijheid 
veroorloven, omdat niemand verder 
dan NU vooruit kan kijken. 

Wat onze sportbeoefening betreft, 
zie ik weer vooruit naar het 
voetbalseizoen. Op het wereldwijde 
voetbalspeelveld nemen de dames en 
heren, meisjes en jongens, van onze 
club een uiterst bescheiden plekje 
in. Hoe je het ook beschouwt, het is 
jouw  omgeving om gezellig bezig 
te zijn. Mèt een accent op ‘gezellig’. 
Samen bezig zijn met hetzelfde doel: 
ontspanning zoeken en vinden!

Een nieuw seizoen, een nieuw begin: 
mijn dank aan allen die binnen onze 
vereniging de handen uit de mouwen 
steken. Samen zijn wij sterk, ‘samen, 
voor elkaar, werken legt de toekomst 
open’.

Samen wil ook zeggen: elkaar 
ondersteunen en troost geven in 
tijden van verdriet en tegenslag. Voor 
onze vereniging geldt: thuisvoelen, 
thuiskomen! Laten we dit accent 
niet vergeten als we straks onze 75e 
clubverjaardag vieren!

Een nabeschouwing: ik ben deze 
weken clubbladen en andere 
archiefstukken van SVN aan het lezen. 
Er ontvouwt zich een prachtig scala 
aan feiten en feitjes, waarbij ik voor 
een belangrijk deel betrokken ben 
geweest. 

Materieel gezien een vraag: wie kan 
helpen cq adviseren voor het gebruik 
van en eventueel het aanschaffen 
van een machine die dubbelzijdige 
documenten (bijv. clubbladen) kan 
scannen, zodat we ons archief digitaal 
kunnen opslaan? En: wie helpt me 
daarbij? Ons informatief rijke archief 
verdient onze aandacht!

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!

Singel 4 | 4225 PV Noordeloos | 0183 588628 | 06 2033 6831 | www.koorevaarautos.nl | info@koorevaarauto’s.nl

Inkoop 
Verkoop

Aankoopadvies
APK keuring 
Onderhoud 

Schadeherstel
Schadetaxatie

Storingsdiagnose
Airco Service

Full Service
Invoer/Export
Turbopartner
Repsol dealer

Alle aandacht 
voor uw auto
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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

/COMPANY/SCHILT-AIRCONDITIONING

Versteeg-Meerkerk

“SAMEN, VOOR 
ELKAAR, WERKEN 

LEGT DE TOEKOMST 
OPEN”

 

              

 
 

  Noordeloos   www.dekkerkozijnprojecten.nl 

www.dekkerkozijnprojecten.nl

Noordeloos

COLOFON

Redactie: Jan Blom, Sven Hordijk, Wesley 
Eijkelenboom, Eric Looijen en Koen den 
Hartog.

clubkrant.svn@hotmail.com 
Sponsoring: Koen den Hartog 06-55302256
Vormgeving: DCR | dcreclame.nl

OUD EN NIEUW
De oude krijtkar weigerde dienst. Er zat voor Theo en Kees niks anders op dan om 
een borstel op een bezemsteel te binden en handmatig te krijten zoals dat vroeger 
ging. Gelukkig kon er binnen een week een nieuwe geleverd worden. Dat werkt toch 
makkelijker! Ze verzetten enorm veel werk dus goed gereedschap is belangrijk!!  

UIT DE OUDE DOOS

SV NOORDELOOS: BOUWEN AAN 
DE TOEKOMST


