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EEN BEETJE ANDERS DAN WAS VOORZIEN
Wat een mooie dag is het vandaag. 75-jaar SV Noordeloos. Iedereen keek uit naar de festiviteiten
die we met een grandioze aftrap in januari zijn begonnen. Het liep echter anders dan gedacht.
Het is alweer maanden geleden dat we met elkaar tegelijk op het voetbalveld konden zijn.
Het was dan ook een teleurstelling dat we het feest moesten verschuiven, maar omschakelen
kunnen we wel bij onze voetbalclub. Gelukkig mag nu ieder team weer trainen, maar toch missen
we nog veel graag geziene gasten en leden. Volgens de vooruitzichten mogen we die in september
bij de start van het nieuwe seizoen weer verwelkomen. Daar zijn we blij mee. We zullen echter
rekening moeten blijven houden met andere omstandigheden dan voorheen. Inmiddels hebben
we geleerd dat dit nogal kan wijzigen naarmate we verder in de tijd komen. Er zijn telkens nieuwe
ontwikkelingen waar we ons aan moeten aanpassen. Tijdens de trainingen en in het dagelijkse leven
hebben we al geleerd hoe we met elkaar moeten omgaan in deze tijd. Dit zal waarschijnlijk nog wel
even zo zijn. Ook op de voetbal. Hopelijk kunnen we het 75+1-jubileumsfeest volgend jaar zomer
vrolijk vieren.
En om ons exacte 75-jarig jubileum toch nog de nodige aandacht te geven ligt nu deze
jubileumkrant voor je en hangt de jubileumsvlag buiten te wapperen. We zijn trots op
onze club. We zien de toekomst vrolijk tegemoet. Lang leve SV Noordeloos!

MARK VONK
VOORZITTER

GEFELICITEERD!
We zijn jarig vandaag! De vlag in de top! We vieren dat we een mooie vereniging zijn, dat we in
ons dorp zo’n vereniging hebben. Dat we het goed hebben, er goed voor staan en gezond zijn.
Corona heeft ons verenigingsleven weliswaar eventjes flink overhoop gegooid maar gelukkig
alleen in sportieve zin en dan is drie maanden niet voetballen wel te relativeren. Met een beetje
geluk rolt de bal in september weer als vanouds en zitten we naderhand weer gezellig met
elkaar in de kleedkamer, de kantine of op het terras. Dan zijn we deze laatste maanden weer snel
vergeten.
Het jubileumjaar was zo goed begonnen. De aftrapavond was schitterend en leek een passende
voorbode. Sportief ging het ons ook voor de wind. Tijdens de openingsavond keken we terug naar
de historische prestaties van ons vlaggenschip van dertig jaar geleden. Dit jaar was ook het jaar van
onze hoofdmacht. We haalden alle lokale kranten en leverden uitmuntende prestaties. We waren op
weg naar wie weet welke prijzen. Het kon! Het kon weer een keer gebeuren. Jammer dat we nooit
zullen weten hoe het afgelopen zou zijn. Wat blijft is het besef dat we er toe in staat zijn en dat is
voor de toekomst een fraai vooruitzicht.
Vijfenzeventig jaar geleden werd SV Noordeloos dus opgericht, twee maanden na het einde van de
Tweede Wereldoorlog. De mensen keken toen weer vooruit en hadden weer zin om wat te doen en
namen initiatief. Was is dat belangrijk. Ideeën spuien kunnen we als de beste, maar daadwerkelijk
de daad bij het woord voegen dat gebeurd heel vaak niet. Een vereniging kan alleen maar stappen
blijven maken als er initiatieven genomen worden. Toen gebeurde dat dus voor het eerst. En daarom
is het vandaag feest. We willen iedereen bedanken die zijn of haar steentje heeft bijgedragen in die
vijfenzeventig jaar. De oprichters van de vereniging, alle bestuursleden, de vrijwilligers, de leden.
Allemaal bedankt!

WIE JARIG IS TRAKTEERT!
In de enveloppe hebben we voor u, naast
deze clubkrant, ook een consumptiemuntje
gedaan. Met dit muntje kunt u, als
onze kantine weer open is, een gratis
consumptie halen. Van harte welkom!

Bouw met ons mee
aan jouw toekomst
Samen op weg naar een succesvolle
toekomst in een prachtig vak!
Daar willen we graag met jou naar toe. Werken & leren in een goed
georganiseerd leerbedrijf met leuke en enthousiaste collega’s.
Ben je al klaar met je opleiding, maar nog lang niet klaar met je
ontwikkeling? We denken graag samen met jou na over je mogelijkheden binnen ons bedrijf. Lekker aan het timmeren en op zoek naar
een gezellig bedrijf waar werkplezier en kwaliteit hand in hand gaan?
We maken graag kennis met je.

Noordzijde 91 • 4225 PL Noordeloos
www.bassastaal.nl

www.mariajohannahoeve.nl

Bassa Staal heeft hét!

EETCAFÉ EN CAFETARIA 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

Wij zoeken (m/v):

Timmermannen, Kozijnmonteurs,
Meewerkend voormannen &
Leerling-timmermannen

Solliciteren of meer
informatie nodig?
Stuur dan een mail naar:
Eva van Rooijen,
eva@dekkerkozijnprojecten.nl
of kijk op onze website:
www.dekkerkozijnprojecten.nl

Dekker Kozijnprojecten is actief
op de zakelijke projectenmarkt
in Nederland en een deel
van België. Wij denken in een
vroeg stadium -samen met
onze opdrachtgever en andere
partners- na over de invulling van
het onderhoudsproject.

Dekker Kozijnprojecten BV • Laantje 3 • Noordeloos • T 0183-581626 • info@dekkerkozijnprojecten.nl

DAMES

2014

Het is zomer 1988, ik ben 10 jaar oud
en we krijgen ‘hoog’ bezoek op de Van
Brederodestraat nummer 60; Tosca Brand
komt officieel aan mij en mijn ouders vragen
of ik het nieuwe voetbalseizoen wil komen
voetballen bij het dameselftal.
Vanaf mijn 6de voetbal ik al, als enige meisje,
tussen de jongens. Ik ben met mijn 10 jaar
ondertussen al enigszins ‘vrouw’ aan het
worden en dat is ook de dames opgevallen.
Kortom; hoog tijd om de overstap te maken
naar het dameselftal!
Daar sta je dan als guppie tussen damesiconen als Tosca Brand, Geerte Kooijman,
Ans Kruis, Anja van Bruggen, Ria Vrieselaar
en Wilma de Jong. En wat denk je van Frea
Vuurens en Corry Bassa, die de schoenen al
wel aan de wilgen hadden gehangen, maar nog
wel altijd als verzorgster en vaste supporter
verbonden waren aan de dames.

In de kleedkamer hebben we ook wat
afgelachen en heerlijke praat gedaan, menig
man zou er rode oortjes van gekregen hebben!
Maar ook de serieuze gesprekken over ‘het
leven’ gingen we niet uit de weg (hè Geerte ;) ).
Naast de weekendjes weg, die we toen
nog niet ieder jaar hadden, hadden we ook
onze standaard activiteiten zoals de ‘laatste
training’, ons eigen toernooi en ‘Sinterkerst’.
En bij alle andere activiteiten die de club
organiseerde was er altijd een afvaardiging
van de dames aanwezig. Ook tijdens de
vijfjaarlijkse optochten in de feestweek waren
we van de partij!

Zij waren allemaal een stuk ouder, maar dat is
altijd het unieke geweest van het dameselftal
van Noordeloos; alle leeftijden zijn welkom!
De eerste tijd keek ik erg tegen de ouderen
op, maar al snel had ik mijn draai gevonden en
vond ik het helemaal geweldig. En wat heb ik
in de ongeveer 25 jaar die daarop volgde een
geweldige tijd gehad!

Naast mooie tijden hebben we helaas ook wat
mindere tijden gekend; we gingen een keer
een jaar in zonder trainer. Gelukkig was Piet
van Wilma onze redding, hij wilde ons een jaar
trainen en zo bleef het dameselftal gelukkig
bij elkaar. Uit die tijd stammen ook de kreten
die we jaren later nog steeds gebruikten: ‘Jullie
lijken wel een stel wattenstaafjes’ en ‘Bomen
staan er niet voor niets’.
Ook de tijd dat we soms blij waren als we
met 11 dames de wei in konden, waren niet
altijd leuk. We waren dan ook heel blij toen het
meisjeselftal, wat we toen al hadden bij SVN,
voor een groot gedeelte de overstap maakte
naar de dames. Het damesteam was wéér
gered!

Voetbaltechnisch was het niet altijd geweldig
en zijn er geregeld frustraties, teleurstellingen,
woede-uitbarstingen en huilpartijen binnen
het team geweest. En bij dames gaat dat er
wellicht wat intenser aan toe dan bij heren,
maar ach; dat hoort er eigenlijk gewoon bij.

Ik noemde hem net al, Piet van Wilma. Ik
denk dat hij wel het meest markante figuur
was, wat het dameselftal ooit gekend heeft.
Je moest de gezichten van de tegenstanders
zien als we aankwamen met een roze DAF
en er een kerel in zijn housebroek, leren jack,

2017

2007

lang haar, armbanden en ietwat luide stem
uitstapte. Een aanwezige, opvallende vent
die zijn hart op zijn tong had, maar wat een
geweldige toffe peer was dat! Het nieuws dat
hij onverwachts tijdens een vakantie op Malta
was overleden sloeg dan ook in als een bom.
Niet alleen Dordt, maar ook Noordeloos werd
op dat moment een beetje stiller…

1994

Tijdens mijn actieve voetbalcarrière zijn we
helaas nooit kampioen geworden, maar hoe
anders is dat de laatste jaren geweest. Wat
een geweldige groei heeft het dameselftal
doorgemaakt en wie had er ooit kunnen
verwachten dat er nu gewoon 3 damesteams
én een meidenteam zouden zijn!
Geerte, ik hou niet zo van iemand heel veel
veren geven, maar jij hebt hier toch wel een
héél grote invloed op gehad. Je bent tot op
heden toch wel dè drijfkracht van de dames
geweest! Dank daarvoor!

1995

Ik ben niet meer actief op de club, maar
op social media zie ik nog steeds leuke
foto’s voorbij komen van de dames. Het op
zaterdagmorgen in de stromende regen of in
de vrieskou om 10.00 uur aan komen draven
voor een training mis ik absoluut niet. Maar als
ik die foto’s zie, dan mis ik wel alle gezelligheid
en het gevoel van ‘bij een team horen’. 25 jaar
heb ik dit mogen meemaken bij ons geweldige
damesteam en daar kijk ik met onwijs veel
plezier op terug!

1974

Mariëlle de Jong

2001

2002

Het is 16 juni 1990. We zijn een jaar of 10-12 en we gaan met ons
team op de foto in de schuur van onze leider Jan Blom, voorafgaand
aan de WK wedstrijd Nederland-Engeland die in nul-nul zou
eindigen.
Onder andere op de foto staan Danny de Zeeuw, Arian van Veen,
Dennis Schouten, Koen den Hartog en Aad Brouwer. De grootste op
de foto had in die tijd weinig oog voor zijn omgeving.
Later keepte hij een lange tijd in het Eerste en gelukkig had hij toen
wel oog voor de bal, al was er wel eens een onhoudbare bij.

Panco is nu ABB Op Maat.

Voor al uw
(ver)bouwprojecten.
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WONEN IN DE REGIO
DAAR WETEN WIJ ALLES VAN!
0183 359 940
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REGLEMENTWIJZING
POST-CORONA

34 JAAR LID VAN SVN
Ik ben sinds 6 juni 1986 lid van SVN. Die dag,
ruim 34 jaar geleden, werd ik geboren in de
Van Vurenstraat met haar mooie bomen,
in het huis naast de recentelijk gesloopte
Smidse Berg. Mijn vader, de verenigingsman,
haastte zich met de Toyota naar de bestuurskamer om zijn eerstgeboren zoon te registreren. Pas later gaf hij me aan bij de burgerlijke
stand. Ik zal een jaar of vijf lid geweest zijn
toen ik mijn debuut maakte bij de F-jes. We
speelden tegen Spijk als ik me niet vergis.
Boven het zompige gras van het hoofdveld
hing een dikke mist.
Met onze groene shirts en kousen waren we
voor onze tegenstander nauwelijks zichtbaar,
alsof ze tegen zwevende zwarte broekjes aan
het spelen waren. Daar zijn nog foto’s van, al
kan ik mijn plakboek niet vinden om ze aan je
te laten zien. We stuurden die gasten volledig
het bos in en waarschijnlijk wonnen we met
dubbele cijfers, want we hadden een sterke
lichting: Ton Kruis, Gertje Maasland, Tim Mesker, Arnold en Randy Uittenbogaard, om maar
wat namen te noemen.
Met de B-junioren zijn we later nog eens
kampioen geworden, het zal niet lang na de
millenniumwisseling geweest zijn. Ik speelde
vaak FIFA’99 op de Nintendo 64. Opzichtige
schwalbes maakte je door tegelijk Z en een ander knopje in te duwen en als je op de C-toets
naar boven drukte dan maakte je speler een
tackel die een gevangenisstraf zou rechtvaardigen, met twee benen naar voren dwars door
de kniegewrichten van de tegenstander. Dat
was lachen en meestal liet de scheidsrechter
gewoon doorspelen. Ik had in FIFA ons elftal
nagebouwd, dat kon toen. In de Eredivisie
speelden we tegen Feyenoord en andere top-

clubs en in de Champions League tegen Madrid
en Arsenal.
Uiteraard wonnen we, temeer daar ik het
onbekende Braziliaanse wonderkind Da Silva
voor een habbekrats had aangekocht en
omgedoopt tot Henk Bovekerk. Vrije trappen
van een meter of dertig krulde deze digitale
Bovekerk moeiteloos de kruising in, in schril
contrast met de strafballen die ik zelf nam op
zaterdagochtenden en die meestal hoog over
gingen. Penalty’s miste ik overigens nooit: ik
keek tijdens de aanloop heel opzichtig naar
links maar schoot de bal rechts in de hoek. Na
vanaf mijn zestiende een paar maanden bij
de senioren te hebben meegespeeld, waarbij
mijn enige memorabele wapenfeit was dat ik
eens een vrije trap versierde door genadeloos
onderuit geschoffeld te worden door een of
andere linksachter (gele kaart, grote Gert nam
de vrije trap), stopte ik met voetballen en ging
ik in een winkel werken in Gorinchem.
Op mijn achttiende ben ik scheidsrechter
geworden voor de KNVB. Dat heb ik volgehouden tot in de Hoofdklasse, maar toen ik een
vriendin kreeg verloor het mijn interesse om
op zaterdagmiddagen in een of ander Zeeuws
dorp voor blinde teringhond te worden uitgescholden. Nu woon ik in Amsterdam waar ik
mijn voeten vooral gebruik om lange wandelingen te maken. ‘Lid in ruste’ heet dat, en ik denk
met plezier terug aan alle trainingen, wedstrijden en andere gebeurtenissen die bij SVN heb
mogen meemaken. Sportvereniging Noordeloos 75 jaar, dat verdient een mooi feest dat
hopelijk snel gevierd kan worden. Iedereen van
harte gefeliciteerd en nog vele jaren!
Henk jr. Bovekerk

De Corona- pandemie verandert de manier
waarop we leven. Op sociaal gebied, politiek en economisch. Mondiale crises zetten
verandering per steekpass voor open doel,
maar verandert het ook de manier waarop we
voetballen?
Ik heb wel wat suggesties voor het reglement
post-Covid. Noem ze wat overdreven, maar de
‘A’ in ‘FIFA’ staat blijkbaar niet voor ‘Ambitie’.
Gelukkig de letter ‘A’ in ‘Willem’ wel.
1. Doelpunten zijn punten
Win je met 2-0 dan krijg je twee punten, bij 6-1
vijf punten. Spelen om een schamele 1-0 loont
nauwelijks meer. Speel je gelijk, nul punten.
2. Saliva
Spugen mag alleen in het eigen gezicht. Anders
gewoon inslikken.
3. CR7 of CR€ 35.000.000,00?
Een Amerikaanse studie uit 2018 zei dat
huishoudens die $ 98.000 per jaar verdienen
het gelukkigst zijn. Daarom een salarisplafond
voor voetballers van 100.000 euro. En dat na
de carrière- omscholing tot bijvoorbeeld docent,
zorgmedewerker of politieagent. Het maakt dus
ook niet meer uit of je voor Ajax of Real speelt.
Clubliefde weer centraal!
4. Nooit meer Frankrijk 1998 of Brazilië 2014
Een gelijkspel in een eindronde van het WK, dan
geen misselijkmakende penalty’s. Spelhervattingen! Een corner of een vrijetrap: twee verdedigers, twee aanvallers, wie met een omhaal
scoort wint direct. Anders minigolf- uitdagingen: de bal door twee brandende hoepels in de
kruising, door de looping in het hoekje schieten.
5. Diskwalificatie bij gezeik op de scheidsrechter

Het is niet de schuld van de scheidsrechter
dat je verliest, je was gewoon te slecht. Dat is
wat mij betreft dezelfde logica als Louis klaagt
dat de vaat vies is, omdat Truus heerlijk heeft
gekookt. Hoe durft ze!
6. Equal Pay
Carli Lloyd, de best verdienende voetbalvrouw,
verdient 0.3% van het salaris van Messi. Voor
Carli is 100.000 genoeg, voor Lionel ook.
7. Creatief met de centen
De begroting van Ajax is groter dan de begroting van Feyenoord, PSV en SV Noordeloos
samen. Zelfs groter dan die van Stedoco! Is
sport pas niet echt sportief als de uitgangspositie neutraal is? Voor alle Europese topteams €
25 miljoen maximaal.
8. Kleinere velden
Als het veld maar 63.2% is van het huidige veld,
sta je automatisch 36.8% dichter bij het doel
van de tegenstander! (Toch?) Meer kansen,
meer doelpunten. Minder gras om te maaien,
besproeien en te bemesten en meer stoelruimte in de stadions!
9. Hooligans…
Heb je een seizoenskaart en sla je de boel vervolgens in elkaar, dan begint je club met twee
doelpunten tegen aan de volgende wedstrijd.
10. Kort en krachtig
Twee keer 45 minuten en dan ook nog een
kwartier rust? Serieus, 105 minuten? Waarom
niet twee keer 30 minuten, en dan de rust na de
tweede helft. Denk eens na: voor een bloedspannende samenvatting heeft de NOS ook
maar 10 minuten nodig!
Willem Bovekerk, lid van SVN
Mario Campos, Brazilië

DE ZONEN VAN MARK EN JAAP
Het was het seizoen 2003-2004. De vruchten
van het harde trainen in de afgelopen jaren konden geplukt gaan worden. Het team was beter
en fitter dan ooit en we hadden twee nieuwe top
coaches. Mark Vonk stond aan het begin van zijn
trainerscarrière en Jaap Koekoek bracht een berg
aan ervaring mee vanuit Meerkerk. Eerlijk gezegd
weet ik niet precies meer hoe het seizoen verliep,
maar de laatste wedstrijd kan ik me nog wel
herinneren. Het was een wedstrijd tegen SSW
(Dordrecht). Volgens mij werd de wedstrijd werd
met ongeveer 7-2 gewonnen. Dit betekende dat
we voor het eerst kampioen waren geworden.

Natuurlijk moest dat gevierd worden. De eerste biertjes van ons leven werden die avond
genuttigd bij de half-pipe en de afterparty
werd gevierd in de van der Ham veevoederfabriek. Een aantal jaar later bleek de fabriek
gesloopt te moeten worden… Achteraf
gezien bleek dit een sleutelseizoen geweest
te zijn voor de rest van ons leven. Dit was het
seizoen dat we onze eerste stappen hebben
gezet in het grote mannen voetbal, binnen en
buiten het veld.
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RESTAURANT

Kinderopvang voor
kinderen van
0 tot 13 jaar
Noordeloos

(0183) 582501
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De Gieser Wildeman

PENALTY POES
Het was een overstap die veel stof liet
opwaaien. Een transfer van een compleet
team van SteDoCO naar SV Noordeloos.
Zelfs de Ontmoetingskerk Noordeloos
werd in Hoornaar beschuldigd van kwade
opzet. Niets is minder waar. Het waren
klimaatvluchtelingen. Een 20-tal spelers in
de bloei van hun leven zochten warmte. En
vonden het een paar kilometer verderop.
18 JUNI 2013
SV Noordeloos en iedereen die haar liefheeft,
siddert en beeft. Een memorabele dag is het.
De bekerfinale wacht. Aangekomen op het
neutrale sportpark De Put te Ottoland bekruipt
ons de spanning.
De opkomst is geweldig. Er is veel publiek
vandaag. Noordeloos is in de meerderheid, in
aantallen maar ook in decibellen. Super mooi.
Het is een wedstrijd zoals verwacht. Beide
ploegen nemen weinig risico’s. Het gaat om
de details. De 1e helft zijn we iets beter. Net
voor rust scoren we de 1-0. De 2e helft is voor
Streefkerk. De verdiende 1-1 valt.

We scoren de eerste penalty’s. Streefkerk
vindt tot tweemaal toe Poes op hun weg. Hij
lijkt de held van de dag te worden. Maar dan
missen wij ook tweemaal. Streefkerk mag op
voor de 5e penalty. Scoren ze, dan staat het
gelijk. Missen ze, dan is de beker voor ons.
De voorstopper van Streefkerk loopt naar de
stip. Poes kijkt, maakt zich lang en breed, oogt
zo ontzettend zeker.
Het is doodstil op De Put. De scheids fluit, de
aanloop volgt, het contact met de bal is daar,
iemand uit het publiek roept: “rechts van je”. De

bal gaat naar Poes zijn linkerhoek, Poes duikt.
Naar links. Natuurlijk. Hij stopt de penalty!
Wat daarna gebeurt is zo mooi. Iedereen
hinkelt en strompelt zo hard als hij kan naar
Poes. Met de laatste krachten zetten we hem
op onze schouders. Het klinkt “Poes, Poes,
Poes, Poes”. We vieren het feest niet alleen.
Heel Noordeloos lijkt met ons mee te feesten.
Ze zijn geen toeschouwers vandaag. Ze zijn
supporters. We wisten het al een tijdje, maar
het wordt bevestigd. We zijn zo blij met de
overstap!

In 2004 is de club van 50 opgericht. De 110
leden dragen sindsdien jaarlijks Euro 50 bij.
Het geld wordt besteed aan zichtbare en
tastbare doelen. Het terras, de kantinevloer,
de bar, de toiletgroep, dugouts, het
meubilair en nog veel meer. In 16 jaar
hebben zij bijna een ton in de club gestoken.
Mede daardoor zitten we er zo fraai bij.
Afgelopen vergadering die in februari
plaatsvond is besloten geld te reserveren
om de oudere kleedkamers gefaseerd te
gaan opknappen in de toekomst. Wederom
een goed doel!

BESTEL ONZE ORIGINELE
JUBILEUMARTIKELEN OP
WWW.SVNOORDELOOS.NL

KIKKER’S HOUSEPARTY
Ouders op vakantie, 17 jaar en het rijk
alleen. Je bent jong en je wilt wat! Wat
doe je dan? Natuurlijk wat iedereen doet
op die leeftijd. Een feest organiseren!
Bier ingekocht, buren gewaarschuwd,
muziek op volle kracht en zeker geen
zorgen voor morgen. Oh ja, morgen de
eerste competitiewedstrijd (thuis tegen
Drechtstreek A1). Ach wat kan ons het
schelen. Muziek een tandje erbij en nog
meer doppen eraf, feesten tot diep in de
nacht...

Ik werd wakker, wazig, wat een dranklucht,
wat een bende! Oh shit ik moet voetballen,
dat opruimen komt een andere keer wel. Snel
mijn tas gepakt en gelukkig net op tijd in de
kleedkamer. Rook ik daar niet dezelfde lucht
als in huis? Lijkbleke gezichten hadden de
grootste lol om gisteravond! Die lol was snel
voorbij. Binnen een mum van tijd stonden
we 0-2 achter. Het spel was niet om aan te
zien. Met rust was de achterstand 2-4. Ik
heb Joop Hartman en Rinus Vink nog nooit zo

boos gezien. Joop floot ons en had natuurlijk
al lang geroken wat de boosdoener was. Na
een stevige peptalk werd het 3-4, 3-5, 4-5
en net voor tijd zelfs 5-5. Omdat de gelijke
stand net als onze poriën naar meer rookte
stroopten we nog een keer de mouwen op.
Paul scoorde in de allerlaatste minuut (die
Joop een aantal keren uitstelde) de winnende
goal. Wat een ontlading! Daarmee werd dit
een van de meest besproken wedstrijden op
verjaardagen. Hoe zou dat toch komen?
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CLUB VAN 50

Het wordt knokken. En dat doen we.
Een verlenging is nodig. Streefkerk is
hierin duidelijk de betere. De druk op
onze verdediging is enorm. We knokken,
vechten, geven echt alles wat we
hebben. En als er toch iemand door
onze verdediging heen komt, is daar
Poes. Onze held in het geel. En dan fluit
de scheids. Penalty’s. We zijn er heel
blij mee en gaan daarom met een klein
mentaal voordeel de serie elfmeters in.

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

www.ariedeleeuwbv.nl
0183-581961

LOON- EN VERHUURBEDRIJF
BERMONDERHOUD
GROND- EN SLOOPWERKEN
ASBESTVERWIJDERING
TERREINVERHARDING
ASFALTWERKZAAMHEDEN

0184 - 65 10 36

www.gebr-dekreij.nl

Dorpsweg 127a | Hoornaar
0183-581578 - www.physiofit.nl

Agri
Agri
Tuin
Tuin

Hobby
Hobby
Dier
Dier

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
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DE LAATSTE DER VETERANEN
Vroeger, en dan hebben we het over minimaal
20 jaar geleden, werden door voetballers al op
relatief jonge leeftijd de kicksen aan de wilgen
gehangen, uitzonderingen daar gelaten. Ze
stopten met voetballen omdat ze in hun beleving te oud waren voor het spelletje maar vaak
nog geen 35 lentes jong. Nu was het ook zo dat
de KNVB met de competitie-indelingen bij de
lagere elftallen eigenlijk alleen maar rekening
hield met reisafstanden. Dus dat betekende
dat je als ‘oudje’ tegen jongens van een jaar of
20 moest spelen en vaak waren dat vervelende
potjes. Niet leuk voor oud maar na de zoveelste grote overwinning ook niet leuk voor jong.
Maar sinds een jaar of 15 kan de vereniging
aangeven bij de elftalaanmeldingen in welke
leeftijdsklasse je (senioren) elftal ongeveer
valt, dat was al een hele verbetering.

Maar om de vooral wat oudere spelers te blijven
binden aan de actieve voetbalsport heeft de
KNVB in 2009 de Veteranenklasse ingevoerd.,
de reserve 7e klasse. Competitie en een bekertoernooi, een prachtig initiatief! Het 4e elftal van
onze vereniging werd omgedoopt tot Veteranenelftal en schreven in die 7e klasse in. Zonder
kampioen te worden werd dat in 2012 reserve
1e klasse. Onder de bezielende leiding van coach
Louis-Kikker- de Jong werden er zeer fraaie resultaten gehaald en zelfs podiumplaatsen. Door
die ereplaatsen werden we wakker geschut
en dachten dat er misschien nog wel meer in
zat. We moesten maar eens op trainingskamp
of iets dergelijks werd er bedacht. Er werd een
soort van teambuildingsweekend belegd bij
onze Belgische buren. Besloten werd dat de reis,
onder het motto: “Tikkum aan Veteraan”, naar de
stad Antwerpen ging. Tijdens de trip ontdekten
we dat een aantal veteranen ook al naamsbekendheid hadden gemaakt bij onze zuiderburen.
Direct naast ons besproken hotel lag opmerkelijk
genoeg Pater’s Vaatje, Alfred J is gerelateerd aan
een biertje, een Antwerps eetcafé vernoemd

naar Bert en een Antwerpse straat vernoemd
naar Jan. Voor een gedetailleerde verslag van de
complete reis, wat eindigt met de woorden: “Het
was een gedenkwaardig weekend van uitersten
met een smadelijke vlucht uit het Keteltje en een
schitterend slot in Bonaparte!”, wil ik u verwijzen
naar de clubkrant 2015-4, te lezen op onze
website. Het lezen waard!

Naast het organiseren van succesvolle muzikale
Hollandse avonden en andere tripjes werd er
uiteraard ook gevoetbald. Hilarisch waren de
bekerwedstrijden (te) vroeg in het seizoen, vaak
tegen MVV’58 (Meteren). Dat ging er soms flink
op. Niet iedereen, of eigenlijk niemand, trainde
tijdens de zomerstop en dat was duidelijk te
merken. In de tweede helft moesten er veteranen kruipend van het veld af omdat ze niet meer
konden lopen van de kramp in beide benen of
de fysieke aanslagen. Maar als je dan uiteindelijk
de strafschoppenserie wint en aan een fijne
versnapering zit is de pijn weer snel verdwenen,
tot je de volgende ochtend wakker wordt.
Natuurlijk zijn ook de wedstrijden tegen onze
Hoornaarse veteranenvrienden van Stedoco
noemenswaardig. Vooral de uitwedstrijden
staan in ons geheugen gegrift, en dat komt
hoogstwaarschijnlijk omdat we daar bijna nooit

verloren en we de euforie niet onder stoelen
of banken staken. Dat werd een keer mede
veroorzaakt door onze tegenstander die op
onze kleedkamerdeur een waarschuwing voor

vogelgriep, die ook voor kikkers zou gelden,
hadden geplakt. Een grap die voor hen compleet
uit de hand liep en ons onbedoeld tot op het
bot wist te motiveren. We lieten de veteranen
van Hoornaar alle hoeken van het veld zien en
wonnen de wedstrijd met 4-1. Na afloop heeft
Bert, erelid van SteDoCo, maar speler van SV
Noordeloos, met gemengde gevoelens maar
wel op triomfantelijke wijze een persconferentie
gegeven voor SteDoCo TV en werd het terras,
alleen bedoeld voor de sponsoren van SteDoCo,
door ons in genomen. Het bleef daarna opmerkelijk stil in het clubhuis aan de Groeneweg. Het
verhaal gaat dat de veteraantjes van Stedoco
met het schaamrood op de kaken tot ’s avonds
laat in de kleedkamer hebben gezeten. Overdenkend wat er allemaal mis was gegaan en om ons
dat weekend niet meer onder ogen te komen.

SVN 100 JAAR
VOLGENS
YURI EN DAAN
Een verjaardag is ook een mooi moment om
vooruit te blikken. Wij vroegen jeugdleden
Daan en Yuri hoe zij de toekomst van de club
zien bij het volgende jubileum in 2045: SVN
100 jaar!
Waar voetballen jullie dan?
Wij hopen dan in het Eerste te spelen.
Jullie zijn dan 39 jaar he?
Oh. Dan hopen we nog in het Eerste te spelen!
Wat hebben jullie dan gewonnen?
Daan: een keer kampioen worden. Yuri: een
paar competities en de beker. Daan vind Yuri
wel heel ambitieus.

Drie voetbalseizoenen terug hebben we moeten
concluderen dat het handhaven van het spelen
in de Veteranenklasse personele problemen
binnen de vereniging ging opleveren en is het
Veteranenelftal weer omgedoopt tot het Vijfde
elftal. Nu nog een elftal met een mix van leeftijden tussen de 18 en 65 jaar. Dus liepen er bij
wijze van spreken afgelopen seizoenen opa’s,
zonen en kleinzonen met elkaar te voetballen.
Maar gelukkig is er voor de laatste der Veteranen ook een vangnet, het 7 tegen 7 voetbal.
Iedereen van 45+ of in de buurt van die leeftijd
met de voetbalcapaciteiten van een 45+-er
kan daar aan mee doen. Geen competitie, half
veld, 2x half uur spelen, geen buitenspel, geen
scheidsrechter, geen fysiek contact maar wel
een derde helft. Er wordt meestal op de woensdagavonden gespeeld in de regio en uiteraard op
ons sportcomplex. Prachtig dat dat kan en een
mooie aanvulling op het gewone voetbal voor
de oudere maar nog niet helemaal versleten
voetballers!

Wat voor vrijwilligerswerk doen jullie over 25
jaar?
Yuri: dan sta ik, denk ik, achter de bar. Daan:
dan wil ik trainer zijn. Nu ben ik al jeugdtrainer.
Wat vinden jullie leuk aan onze club?
Daan: de gezelligheid, ook als het eens niet
mee zit. En op zaterdag bij het Eerste kijken.
Yuri: je kent iedereen en het is gezellig.
Tot slot: Wat kan er beter in de toekomst?
Yuri: Dat het Eerste meer prijzen gaat winnen.
Daan: dat vind ik wel een goeie. Zelf je best er
voor doen en het samen doen!
Een mooie afsluiter: het samen doen, zoals
onze club heet; SVN > Samen Voorwaarts
Noodzakelijk! De zit met deze kerels wel
goed!

HOW IS HUIB?
Vanaf 2010 was Huib Apituley drie jaar
trainer van onze hoofdmacht. Een periode
waarin wisselend resultaat werd behaald,
maar de club en het eerste elftal volop in
bloei stond. Ook maakten we onze naam
als ‘Angstgegner’ voor veel ‘topploegen’
in de klasse waar en was de Nieuwendijk
voor hen vaak een onneembare vesting.
Maar, hoe is het nu met Huib?
Huib, hoe gaat het met je?
“Met mij gaat het uitstekend. Ik ben
werkzaam als accountmanager bij City
Outdoor Signs. We verzorgen de signing
langs onze wegen in heel het land en ik ben
dus veel onderweg en aan het netwerken.
Dat ligt me goed en ik heb er veel plezier in.”
En hoe staat het er sportief voor?
“Ik ben zelf wel een jaartje ouder aan het
worden natuurlijk, maar ben nog steeds
erg fit. Daar moet ik wel wat voor doen,

maar goed, haha. Het lukt me dan ook nog goed
om het trainerschap bij JO19-1 van Almkerk te
vervullen en dat doe ik met heel veel plezier. De
jongens willen zelfs nu ook graag, in Coronatijd,
wat langer doortrainen de zomer in en dat vind
ik alleen maar lekker. Ik sta graag op het veld.”
Je hebt na je trainerschap bij ons verschillende
functies gehad, maar je richt je nu op de jeugd?
“Ja, ik heb nog een aantal klussen als
hoofdtrainer gehad. Met Brakel heb ik een aantal
jaar geleden nog tegen SV Noordeloos gespeeld.
Maar nu train ik al een tijdje de jeugd en dat is
fantastisch. Ik heb talentvolle spelers onder me
die ik nog het een en ander kan leren. Daarnaast
geeft het me ook de ruimte om bij mijn zoon
Seth te gaan kijken, die zo af en toe aansluit bij
het eerste van Woudrichem. “
Volg je SV Noordeloos ook nog?
“Ja, natuurlijk! Dat gaat niet over. Ik heb drie
prachtige jaren bij SV Noordeloos gehad en

dus kijk ik op zaterdag nog altijd wat ze gedaan
hebben. Het afgelopen seizoen heb ik meerdere
malen gedacht: ‘Zo, nu gaan ze écht meedraaien,
wat knap!’”
Hoe kijk je tegen de prestaties van SV Noordeloos 1 van afgelopen seizoen aan?
“Heel knap natuurlijk. Het is een compleet
andere tijd dan in mijn tijd bij de club. Met het
kunstgras dat er is en ook een bijna volledig
nieuwe selectie. Veel jongens die tijdens
mijn trainerschap debuteerden of af en toe
meespeelden vanuit de jeugd (zoals Patrick,
Gerben en Robin) trekken nu de kar. Dat is mooi
om te zien. Wat jammer dat de Coronacrisis
een abrupt einde aan het seizoen maakte
voor jullie. Het wordt interessant om volgend
seizoen te zien of de ingeslagen weg kan worden
voortgezet. “
Wat is je het meest bijgebleven van onze club?
“Dat is simpel, daar is voor mij één woord voor:

Saamhorigheid. Vanaf het eerste moment
werd ik opgenomen in de club en viel mij op
dat alles samen gebeurde en dat iedereen
overal bij was en meedoet. De seniorenteams
ondersteunden elkaar op het veld, de dames
hielpen in de kantine en toen de keuken en
bar vernieuwd moesten worden werd dat
met elkaar opgeknapt. Fantastisch om te zien
en wat mij betreft uniek.”
Zien we je snel weer eens terug?
“Wat mij betreft wel! Afgelopen seizoen zei
ik het nog tegen mijn vrouw: “We moeten
weer eens bij Noordeloos gaan kijken”. Dan
duik ik na afloop even de kantine in voor een
biertje en kunnen we eens ‘ouwe jongens
krentenbrood’ houden, haha. Dat moeten we
volgend seizoen dan maar doen.”

DRIE GENERATIES VONK
Onlangs vroeg Koen of ik een stukje wilde
schrijven in het jubileumblad van de voetbal.
Hij was bij Mark. Toen Mark dit hoorde zei hij:
Mooi pa, zullen we het samen doen. Na even
hierover gesproken te hebben zei ik: Laten we
vragen of Lars ook mee doet. Drie geslachten
over 60 jaar voetbal. Voetbal in de jaren 1960
tot 1980, 1980 tot 2000 en 2000 tot 2020

1960 – 1980
Pupillen waren er in de tijd nog niet. Je mocht lid
worden als je 12 jaar was. Het voetbalveld was
toen langs het Laantje. Het huidige golfterrein.
Het clubgebouw bestond uit 2 kleedkamers en
een hokje voor de scheidsrechter. Wassen kon
je met koud water of in de vliet. De kantine was
een plank met 3 schragen. Bij warm weer was
de koelkast een teil met koud water. Voor je ging
voetballen moet eerst de stront van de schapen
van het veld verwijderd worden. Je wist niet
beter en genoot.

Als we een uitwedstrijd hadden gingen we op
de fiets. Op zaterdag had ik school tot 12:30
uur. Vanuit Gorinchem snel naar huis. Eten en
dan weer op de fiets. Het ligt me bij dat we met
het pontje vanuit Gorinchem naar de overkant
gingen. Sleeuwijk en/of Woudrichem. Als we
verder moesten, Herwijnen, Hellouw, Waardenburg dan gingen we op de fiets naar Gorinchem.
Daar stond Joop Hoeijenbos met een busje van
autobedrijf Van Mil klaar. Joop bracht ons naar de
plaats van bestemming. Na de wedstrijd met de
bus weer naar Gorichem en dan op de fiets naar
Noordeloos.
Vrijdag na Hemelvaartsdag zijn Mark, Lars en ik
terug gegaan naar de jaren 60. Op de fiets zijn
we naar Woudrichem gegaan. Het was bewolkt,
maar een heerlijke temperatuur. Mark had voor

elk van ons een poncho bij zich en wat drinken.
Mark had het 75 jaar shirt van Noordeloos aan,
Lars een shirt van Feijenoord en ik een gewoon
shirt. Zou ik een stukje schrijven over 2020 dan
had ik een shirt van Ajax aangetrokken. Verder
hadden we een korte broek aan. Dat paste
eigenlijk niet bij 1960. Ik kan me niet herinneren
dat mijn vader ooit een korte broek heeft gedragen en zeker niet mijn opa.
Onze eerste stopplaats was SteDoCo. Dat waren
de mooiste wedstrijden. Je mocht niet verliezen.
Toen snel naar Gorinchem gereden. We waren
net op tijd voor de pont. In Woudrichem zijn we
via Google Maps naar het voetbalveld gereden.
Vanwege Corona moesten we op de parkeerplaats blijven staan. Op deze locatie zijn ze sinds
1971 gevestigd. Bij de haven hebben we een
patatje gekocht. Op een bankje genoten we van
de vogels en de rivier. Lars had geen tijd om
daar van te geneiten. Hij moest meer dan 200
ingekomen berichtjes lezen.
Na de terugtocht met de pont zijn we naar vv
Schelluinen en Peursum gefietst. We hadden
onderweg een mooi gesprek over de training. Lars heeft Hans Duijzer als trainer. Mark
Maasland is zijn assistent. Prima trainers. Ik
vroeg of hij weleens een gesprek heeft met de
trainer(s). Over hoe hij nóg beter kan worden.
Jouw doel is toch te zijner tijd in het 1e van
Noordeloos te mogen spelen? Je moet de goede
dingen op peil houden en de minder goede verbeteren. Hard aan werken. Geen gesprek gehad.
Daar moet je dan om vragen. Nee opa, dat doe
je toch niet. Toch iets nieuws ontdekt. Hij is ook
wat verlegen. Miisschien kunnen de trainers
hem hier vanaf helpen.
Toen op weg naar SV Noordeloos. Het voelt als
thuis komen. Diverse clublokaties gezien. Maar
er is maar één SV Noordeloos. Mooi om zo een
fietstocht te maken met je jongste zoon en oudste kleinzoon. Het was genieten. Ook dat zij mee
helpen om SV Noordeloos in stand te houden.
Mark als voorzitter. Lars als assistent trainer bij
de JO-11.
Nog even. Mark en Lars vonden het ook een
mooie rit. Ze hadden geen medelijden met (o)pa.
Het tempo, vooral met tegenwind, lag hoog. (O)

TOYOTA TOERNOOI
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pa liet zich niet kijken. En Lars. Naar Hoornaar
en Meerkerk op de fiets is geen probleem. Maar
verder is hij blij dat er nu ouders zijn die rijden.
Tijden veranderen. SV Noordeloos, hartelijk
gefeliciteerd met 75 jaar!
Mari Vonk

1980 – 2000

Mijn eerste herinneringen van de voetbal zijn
van bij de F-jes. Het was normaal dat als je 7
of 8 jaar was, dat je ging voetballen. Op mijn 7e
werd ik lid van SV Noordeloos. Ik zat een beetje
tussen twee groepen in. Het ene jaar voetbalde
ik met jongens die iets jonger waren dan ik. Het
andere jaar speelde ik met jongens die iets ouder
waren dan ik. In mijn geboortejaar waren te
weinig voetballers. Het team waarvan ik één van
de oudste spelers was had behoorlijk veel talent.
Het resulteerde in drie kampioenschappen.
De eerste was al in de F onder leiding van Gert
Maasland, ons voorbeeld van het eerste uur. Het
tweede in de D onder leiding van broer Arjan,
Kees Trappenburg (de huidige leider van het eerste heeft het bij ons geleerd) en manager Berry
Terlouw. Het derde kampioenschap was in de C
onder leiding van meester Heine Tillema en Leen
Zwijnenburg. Alle jaren zijn we getraind door
Joop Hartman. Onze leiders zorgden toen al voor
rij- en wasschema’s waardoor we niet op de
fiets hoefden te gaan. Alleen bij een nederlaag
tegen onze buurclub moesten we terug lopen.
Gelukkig is dat in al die jaren nooit gebeurd…
We trainden en voetbalden uiteraard op gras,
zoals echte mannen dat doen. Van kunstgras

hadden we nog nooit gehoord. Het mooiste was
trainen in de natte periode. Lekker baggeren op
het voorste trainingsveld en daarna net zo lang
onder de douche blijven staan totdat Corrie je
naar huis stuurde.
Vrijdag 22 mei was een mooie dag om met pa en
Lars terug in de tijd te gaan. We hebben genoten
van het mooie weer, de fietstrip en elkaar. Ik heb
met liefde het meeste kopwerk gedaan.
Mark Vonk

2000 – 2020

Ik ben lid geworden toen ik 4 jaar was. Ik speel
momenteel bij JO-14 en ik train de JO-11.
Ik ben in totaal 5x kampioen geworden. Eerst
voetbalden we op normaal gras en nu spelen we
op kunstgras. Ik vind gras heerlijk spelen, maar ik
ben toch blij dat er kunstgras gekomen is want
dat voetbalt toch iets fijner. Ik train zelf 2x in de
week. Normaal deden we dat op dinsdag en op
donderdag en speelde je zaterdag een wedstrijd.
Nu trainen we door Corona op donderdagavond
en op zaterdagmidddag. Ik train de JO-11 op
maandagavond en op zaterdagochtend. Toen
we niet konden trainen vond ik jammer want ik
vind voetbal heel leuk. Ik vind SV Noordeloos een
hele mooie club. Ik vond het ritje op de fiets naar
Woudrichem heel leuk. Maar ik ben blij dat ik nu
speel en niet in de jaren toen opa jong was.
Lars Vonk

FREEK WALLAARD TOERNOOI

Tegenwoordig hebben we gelukkig meer
dan 100 sponsoren die meehelpen om onze
vereniging draaiende te houden. Dat vinden
we soms bijna normaal maar dat is het
zeker niet. Vroeger was dat uitzonderlijk. De
eerste sponsor die zich voor langere tijd aan
ons verbond en dat tot de dag van vandaag
nog steeds doet is Toyota Schouten, toen
in Noordeloos gevestigd achter ‘het Zwarte
Paard’. Ze zorgden ook toen al de kleding voor
het Eerste elftal. Jaarlijks werd het Toyota
toernooi gehouden. Op de foto rechts Bertus
Schouten, de vader van Bert en Adriaan. In
het midden voorzitter Gerrit Advokaat en
links aanvoerder van het eerste: Arie van Oort
die, gezien zijn grote grijns ongetwijfeld de
hoofdprijs in ontvangst mag nemen.

Ambulant pedicure
Johanneke

Ook de firma Wallaard is één van onze trouwe sponsoren. Kleding, tassen en reclameborden. Ook
maken zij het al vele jaren voor ons mogelijk om het Wallaard Toernooi te organiseren. Sinds het
overlijden van Freek in 2015 staat het toernooi bekend als het Freek Wallaard Toernooi. Dit jaar had
inmiddels de 30e editie van het toernooi moeten plaats vinden. Maar die gaat er zeker nog komen!

- BAKKERIJ TRAPPENBURG

LIJNENTREKKER
Het is momenteel erg rustig op de velden, lijnen trekken door de vutters is niet nodig. Trek je eigen lijnen in
de puzzel en maak van de niet aangestreepte letters de oplossing. Stuur deze
op naar clubkrant.svn@hotmail.com en win een jubileumartikel.
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KRONIEK
Belangrijke en soms minder belangrijke
momenten van 75 jaar Sportvereniging
Noordeloos, zijn beschreven in de ‘Kroniek
van SVN, ‘n dorpsclub in de polder.’ Tot 1966
heette de voetbalclub officieel Noordelose
Football Club (NFC).
De kroniek verschijnt digitaal op onze
website en mogelijk, als er belangstelling
voor is, ook in print. Aan de teksten wordt

RIJK BEZIT
de laatste hand gelegd. In verband met het
verplicht uitstellen van de jubileumviering
is de einddatum wat opgeschoven. De
Kroniek van SVN is een productie van ons
oud-bestuurslid en erelid Henk Bovekerk.
Hij wordt welwillend geholpen door leden
die geschoold zijn in eindredactie en
grafisch vormgeving. Bovekerk was in zijn
werkzame leven journalist.

Geschiedenis kun je vastleggen, maar niet
veranderen. Sportvereniging Noordeloos
heeft sinds 1968 een clubblad. In 2018
verscheen het laatste ‘papieren nummer’
Daarna is, zoals dat bekend is, begonnen
met het maken van een clubmagazine dat
in Noordeloos driemaal per jaar huis aan
huis verschijnt, bezorgd samen met Het
Kontakt. Deze uitgave is ook te vinden op

onze website svnoordeloos.nl. De bladen
die gedurende een half eeuw ‘in druk’ zijn
verschenen zijn ook gedigitaliseerd. Dat
karwei is verricht onder leiding van Erik de
Jong. Als vereniging mogen we trots zijn
dat dit stuk geschiedenis op het wereldwijde web staat. Een rijk bezit voor een
kleine club.
Henk Bovekerk erelid SVN

...WĲ STAAN TOT UW BESCHIKKING!
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vrijdag 6 juli 1945
20 graden Celsius
Matige westelijke wind
Regen en zon wisselen elkaar af

“EEN OOGGETUIGE VERSLAG”
“Even na zeven uur glip ik die avond ongezien het lokaal van de openbare lagere
school op De Buurt binnen. Twee van de
vier lokalen doen dienst als vergaderruimte. Gelukkig is de bijeenkomst daar;
eerst is het de bedoeling in café De Zwart
bijeen te komen. Daar zou ik als jongetje
niet welkom zijn geweest.

Zeventien jaar geleden vierden we voor het laatst een periodekampioenschap. Daarna zat het er nooit
meer echt in. Tot dit seizoen… Straks zijn er weer nieuwe kansen!

Er komen steeds meer mannen binnen
‘allen even druk redeneerend over de
schoone voetbalsport’. Ze zoeken een
plekje op de oude blauwgrijze banken aan
de lange tafel. Ik zit een beetje verscholen
in een hoekje bij de achterwandkast van
de bibliotheekvereniging. Het schoollokaal
ruikt muffig, de houten vloer is kaal met
hier en daar een kier. Aan de muur hangen
wat oude schoolplaten. Het daglicht valt
door de hoge ramen naar binnen.
Er begint iemand te praten, ik ken hem
niet, maar het blijkt Wim van Drenth te zijn,
de nieuwe voorzitter. ‘We zijn hier vanavond bijeen omdat jullie, Noordeloosse
jongekerels, hebben besloten de voetbalvereneeniging weer op te richten,’ zegt hij.
Er wordt geklapt en er is onderling
gemompel. De voorzitter telt het aantal
aanwezigen en komt uit op 38. Of hij mij
toen ook heeft meegeteld, weet ik niet.
Arie en Piet Bassa, Piet Kros, Barend de
Zwart, Gerrit Advokaat en Wout Vuurens
vormen met Wim van Drenth het bestuur.
‘Met algemeene stemmen wordt besloten
om de V.V. te noemen N.F.C. (Noordeloos’
Football Club) met de clubkleuren groenwit- zwart’.
Het materiaal van de club is gauw geteld:
‘van de oude vereeniging zijn een lederen
voetbal, twee goalpalen en doelnetten
overgebleven’.

‘Het voetbalhokje is’, zo vertelt de voorzitter, ’door oorlogsomstandigheden in
Utrecht beland, door Canadese militairen
meegenomen’.
‘Dat halen we terug, ze blijven van onze
spullen af’, zo wordt uit de vergadering
geroepen. Piet Bassa en Bertus Duijm worden er in de nieuwe week op uitgestuurd
om dat te regelen.
Er wordt enthousiast over de persoonlijke
spullen gepraat: ‘Mijn moeder maakt wel
een shirt voor me, ze heeft nog een groene
lap liggen. En op deze schoenen kan ik ook
wel voetballen en van mijn vader heb ik
nog een broekje.’
Het begint buiten al een beetje te schemeren. Ik piep naar buiten en loop weer het
lange eind terug naar huis. Voetballen ja,
voetballen dat ga ik ook doen en ik schop
met mijn klompen wat steentjes weg.
Thuis kom ik weer snel met beide benen op
de grond. ‘Waar ben jij geweest,’ zegt mijn
moeder boos en met mijn vader is het nog
erger.
Ze hebben naar me gezocht, de paniek
blijkt al wat te zijn toegeslagen. De situatie
wordt wat beter als buurvrouw Maaike
zich erin mengt. Ze heeft me direct na
het avondeten zien weggaan, de weg op,
richting de Buurt.
‘Er is een voetbalclub opgericht, daar ben ik
wezen kijken,’ zeg ik.
‘Jij voetballen,’ zegt mijn moeder schamper.
‘Het gebeurt niet,’ zegt mijn vader, ‘dat is
geen sport, je mag schaatsen, dat is pas
leuk.’ “

BEKIJK DE FILM
ANDERE TIJDEN SV NOORDELOOS
De film ‘Andere Tijden Sportvereniging
Noordeloos’ die tijdens de aftrapavond is
vertoond is vanaf maandag 6 juli tijdelijk te
bekijken via een link op onze website
www.svnoordeloos.nl. De film bevat authentieke filmbeelden van het oude voetbalveld,
de huidige golfbaan en er zijn beelden van de
beslissingswedstrijd tussen vv Drechtstreek
en SV Noordeloos op het oude sportpark van
Peursum.

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