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VAN DE VOORZITTER

DATA FESTIVITEITEN 75 JAAR SVN
VRIJDAG 18 MAART 2022
Pubquiz
DONDERDAG 5 MEI 2022
Vrijlopen
JUNI (definitieve datum n.t.b.)
Tentenkamp XXL
WOENSDAG 8 JUNI 2022 (OVB)
Bijzondere leden vergadering / receptie
/ borrel
DONDERDAG 9 JUNI 2022
Giga Clinic, Beachvoetbaltoernooi 18+,
DJ Ronald en Maarten
VRIJDAG 10 JUNI 2022
Beachvoetbaltoernooi 12-18 jr. band
The Velvet Roses
ZATERDAG 11 JUNI 2022
De gehele dag diverse activiteiten,
afsluiting A-meezingfeest!

BESTEL ONZE ORIGINELE
JUBILEUMARTIKELEN OP
WWW.SVNOORDELOOS.NL

HEBBEN WE ER WEER ZIN IN?
De voetbaltas was kwijt. De schimmel op de schoenen. De gameboy was versleten en het
hardlopen om fit te blijven waren we helemaal beu. Dan liepen we daar op de Tiendweg en we
waren stik-jaloers op de koeien van Teunis-Jacob. Want die mochten de wei wel in en wij niet!
Maar we zijn maanden verder en in de strijd tegen corona maakten we flinke vorderingen. We zijn
gevaccineerd en het is daarom veel veiliger geworden. Ergens toen de Deltavariant voor het eerst
het nieuws haalden hebben we vast weleens gedacht; komt het nog goed? Maar we bleven afstand
houden, ons aan de regels houden en we bleven dat volhouden, hoe saai en taai het soms ook was.
En omdat we volhielden, mogen we weer!
Nu kunnen wij het in onze kunstgraswei gaan laten zien. Want daar worden de leuke wedstrijden
gestreden. Winnen om nog meer plezier te hebben. Onze jeugd kwam uit voor de regio-cup tegen
buurtclubs als Stedoco, Peursum en Meerkerk, waarvan de seniorenteams doorgaans allemaal
sterker zijn. Ze wonnen alle uit en thuiswedstrijden van hun leeftijdsgenoten en dat is leuk, maar
niet meer dan dat. Als deze jonge kerels en meiden over drie of vier jaar nog steeds beter zijn dan
hun leeftijdsgenoten dan gaan we de gedroomde sportieve stappen maken, samen met onze jonge
senioren die al mooie stappen zetten. We zijn benieuwd. Zet hem op!

MAAK NU EEN PROEFRIT
IN DE
TOYOTA YARIS

Seizoen 2020-2021 is er één geworden
zonder competitie voetbal. Begin van
het seizoen mochten we er nog even
aan ruiken, maar het was helaas snel
afgelopen. Een seizoen om snel te
vergeten. De club was voornamelijk
gesloten.
Er waren gelukkig wel een aantal positieve
zaken en daar zijn we dankbaar voor.
De leden en sponsoren zijn ons trouw
gebleven en we konden gebruik maken van
diverse regelingen waardoor we financieel
gemakkelijk overeind kunnen blijven. Aan
het eind van het seizoen kon de jeugd
nog een aantal wedstrijden spelen voor
de Regio Cup. Met veel enthousiasme
is hier aan deelgenomen. Daarnaast
hebben de meisjes kennis gemaakt
met de dames. Samen werd er getraind
en onderling werden er wedstrijden
gespeeld. We verwachten daardoor een
soepele overgang van de MO15 naar de
vrouwenafdeling. Altijd spannend!
Als afsluiting van het seizoen konden we
toch nog bij elkaar komen. Henk Bovekerk
sr. presenteerde de Kroniek van 75 jaar SV
Noordeloos. Een mooie afsluiting die ons
hoop geeft voor de toekomst. We hopen
dat het seizoen 2021-2022 weer met een
volledig gespeelde competitie afgesloten
kan worden met als knaller eindelijk de
festiviteiten van ons 75-jarig jubileum!

MARK VONK
VOORZITTER

Noordzijde 91 • 4225 PL Noordeloos
www.bassastaal.nl

Bassa Staal heeft hét!

De voordelen van hybride rijden:
Tot 50% elektrisch rijden, zonder stekker*
Laag verbruik en weinig uitstoot
Standaard voorzien van automaat

vanafprijs € 19.495,- rijklaar

Elektrische fietsen
Racefietsen en MTB’s
Stadsfietsen
Onderhoud en reparatie
Ambachtstraat 9 Meerkerk
0183 356868 brouwerbikes.nl

Avelingen West 4 - Gorinchem
Telefoon 0183 - 633 733

Kelvinring 50 - Alblasserdam
Telefoon 078 - 699 16 66

www.toyota-schouten.nl

www.mariajohannahoeve.nl

EETCAFÉ EN CAFETARIA NOORDELOOS

NICOOS
BROER
T 0183-513141  www.nicoosbroer.nl

SENIOREN
SCHOOLVOETBAL BOOST VOOR
VROUWENVOETBAL
De laatste vijftien jaar heeft de vereniging een flinke groei doorgemaakt. Aan het einde van
ons bijzondere 76e levensjaar noteerden we 388 leden in de boeken, 284 mannelijke en 104
vrouwelijke. Met name onze vrouwentak heeft zich in die 15 jaar enorm ontwikkeld. Bij Ike en
Janneke, die in de betreffende periode zijn gaan voetballen, polsten we de stand van zaken
binnen het vrouwenvoetbal.
48 Jaar geleden is het ooit eens gestart bij SV Noordeloos. Heette het toen ‘Damesvoetbal’,
tegenwoordig heet het ‘Vrouwenvoetbal’. Het Damesvoetbal heeft regelmatig aan een zijden
draadje gehangen. Maar gek genoeg toen het ‘Vrouwenvoetbal’ werd genoemd, floreerde het
voetbal onder de vrouwen (of dames) als nooit daarvoor. Hoe dat komt? Zowel Ike als Janneke
vertellen dat het schoolvoetbal voor meiden hun eerste kennismaking is geweest om te voetballen
in wedstrijdverband. Dat is een enorme stimulans voor hen geweest om lid te worden van de
voetbalvereniging. Steeds meer meiden volgden deze weg en onder andere daardoor is voetbal
tegenwoordig dermate populair dat meiden op steeds jongere leeftijd gaan voetballen. Hierdoor is
het voetballen met een heel meiden team steeds vaker mogelijk en dat is toch het leukst. Ook geven
ze aan dat de recente successen van de Oranje Leeuwinnen (Europees kampioen en tweede van de
wereld) enorm aanspreekt en meiden aanzet om te gaan voetballen.

ARIE EN JARIE, HET SCHEELT MAAR EEN LETTER.
MAAR HOE VERSCHILLEND ZIJN ZE!
Het scheelt maar een letter, tussen Jarie en Arie. Maar zo klein dat verschil is, zo groot
verschillen ze in hun doen en laten. Een verhaal over een voetballoze tijd en hoe kom je die
door; maar vooral een verhaal over de zin om weer vooruit te kijken!

Hoe kwamen jullie de afgelopen voetballoze
tijd door?
“Ik ben eigenlijk gelijk maar begonnen met
hardlopen”, trapt Jarie af. “We wisten natuurlijk
van te voren niet hoe lang het stil zou gaan
liggen en dus wilde ik wel fit blijven.” Arie: “Ja,
ik ben ook wel wat gaan hardlopen, maar dat
hield ik maar een keer of vier vol, haha. Voor
mij was het juist lastig dat ik niet wist hoe het
ging lopen, je moet natuurlijk wel wat in het
vooruitzicht hebben om voor te trainen.”

Jullie hebben al weer een paar keer getraind:
hoe zit het met het balgevoel?
“Ik heb eigenlijk weinig ingeleverd, mijn
balgevoel was al niet zo gepolijst en das wel zo
gebleven, ik ben dus aardig stabiel gebeleven.
Mooi toch”, verteld Arie met een grote
glimlach. “Mijn kracht ligt in mijn werklust. Ik
ben gestopt met roken, dus ik hoop dat ik het
aantal keren dat ik dat achterlijntje haal, wel
moet verdubbelen. Ik zat op een keer of tien
per wedstrijd, dus reken zelf maar uit…”

En dat de kantine aan de Nieuwendijk een
grote rol speelt in het sociale leven van veel
mensen, ondervonden ook Jarie en Arie toen
de boel stil viel: “Gelukkig staat er bij mijn
ouders in de tuin een gezellig hok waar ik
met een klein groepje vrienden bij elkaar kon
blijven komen.” Arie met een knipoog: “Klopt,
en ook daar smaakten ze best.” Jarie had als
aanvoerder natuurlijk wel de taak om een
vinger aan de pols te houden bij de fitheid van
zijn ploeg: “Zo is dat, ik kon in het keetje mooi
in de gaten houden hoe de mentale en fysieke
gesteldheid van mijn ploeg er voor stond.”Arie,
maar nu even serieus, vult aan: “Ik ben best
benieuwd hoe we er straks voor staan met
zijn allen, hoe fit zijn we en hoe snel gaat het
samenspelen weer vertrouwd voelen?”

En een voorspelling, mannen?
“Poe, lastig. We zitten in een competitie met
veel Dordtse clubs, das wel jammer. Eerst
maar eens beginnen met de beker, daarin
treffen we Groot-Ammers, voor ons natuurlijk
een klassieker geworden in de afgelopen jaren”,
legt de captain uit. “En onze keeperstrainer Jan
weet hoe hij ons moet motiveren, er staat al
een kratje boven een overwinning!”, aldus Arie.
Maar de mannen zijn het wel eens over de
doelstellingen in de competitie: “Het is lastig
om vooraf te voorspellen, maar ik denk dat als
we een mooie positie in het linkerrijtje halen,
we het goed hebben gedaan.”

Aanwas van onderen
De selectie van het eerste heeft een paar
jongens verloren, maar krijgt dit jaar nieuwe
aanwas van onderen: “Leuk toch, die jonge
gasten erbij,” zegt Arie. “Nou zijn we zelf
natuurlijk ook nog niet zo oud, maar als je naar
het team kijkt horen we toch al bij de ervaren
jongens.” “Een mooie uitdaging,” vindt Jarie:
“En we hebben natuurlijk nog wel Dirk-Jan als
nestor van de ploeg, maar we hebben geen
idee hoe fit hij nog is, na een jaar geen bal
gezien te hebben, haha.”

Nog een ander punt wat ze noemen zijn de omstandigheden. Stond je vroeger tot aan je enkels in de
bagger, dan is dat tegenwoordig wel anders. Het kunstgrasveld, de kleedkamers, (gediplomeerde)
trainers, leiders, verzorging en de kantine. Het is heel fijn dat dat er allemaal is, daar moeten we
zuinig op zijn!
Waar gaan we naar toe met het vrouwenvoetbal bij SV Noordeloos, is het plafond bereikt? De
vrouwentak van SV Noordeloos is van één naar drie elftallen gegroeid. Ook is een team voor het
volgende seizoen ingeschreven op de door de KNVB op vrijdagavond georganiseerde 7 tegen 7
competitie. Het eerste vrouwen elftal speelt na twee keer gepromoveerd te zijn in de 3e klasse. Waar
ligt de top?
Het is mooi om te zien dat ondanks
de groei er een onderlinge binding is
gebleven. Wedstrijden spelen, trainen,
trainingskampen en de gezellige uitjes
dat zal allemaal gewoon door blijven
gaan, mede door de vrouwengroepsapp
waar alle vrouwelijke voetbalsters
inzitten.

Meidenschoolvoetbalteam april 2017

De toekomst is vrij onvoorspelbaar en
de ontwikkeling laat een golfbeweging
zien. Maar dat we over 2 jaar, 50 jaar
vrouwenvoetbal kunnen vieren staat
buiten kijf!

Fa. Bos en Zn.
Woninginrichting

WONEN IN DE REGIO
DAAR WETEN WIJ ALLES VAN!

Botersloot 12 - 4225 PP Noordeloos
Tel.: 0183 - 581336
info@woninginrichtingbos.nl

0183 359 940
HOFSTEDEMEERKERK.NL

ADVERTEREN?
BEL
KOEN DEN HARTOG:
06-55302256

www.woninginrichtingbos.nl

OND
AIR
ONDERHOUD
ONDERHOUD
AIRCOSERVICE
AIRCOSERVICE

ww

APK-KEURIN
APK-KEURIN
UITLIJNEN
Kolk 4
UITLIJNEN

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

JEUGD
Het afgelopen seizoen is een absurd jaar
geweest, waarin de jeugd gelukkig nog wel
kon blijven trainen. Maar na een seizoen
met nauwelijks wedstrijden, hopen wij de
jeugdspelers en speelsters aankomend
seizoen weer te zien stralen op de velden.
Daarnaast hopen wij de opa’s, oma’s,
broertjes, zusjes, vaders en moeders ook
weer langs de kant van het veld te zien om
hun kroost aan te moedigen in de wedstrijden
die op zaterdagochtend weer gespeeld gaan
worden.

Er zijn echter wel een aantal mutaties
binnen de indeling van de jeugd te vinden in
vergelijking met vorig seizoen. Hier willen
wij jullie natuurlijk graag van op de hoogte
brengen. In het onderstaande schema staan de
spelers, speelsters, trainers en leiders met de
daarbij horende trainingstijden. Wij hopen jullie
snel weer te zien, want wij missen niet alleen
de wedstrijden maar ook de gezelligheid om de
wedstrijden heen. Hopelijk tot snel!

MINI’S

JO8

SPELERS: QUINN EIJKELENBOOM, THIJS VULPERHORST, QUIN EXALTO, SEBASTIAAN POS
EZRA MEERKERK, JUR VERWEIJ, GERTJE
MAASLAND, LOEK HARTOG, SJOERD VAN VUGT
LEIDERS/TRAINERS: MARK VONK, VINCENT
VULPERHORST, DANNY VENEMA EN WILBERT
DEN HARTOG.

Namens de jeugdcommissie,
Mark Maasland

JEUGDCOMMISSIE
Jeugdvoorzitter:
Mark Maasland 06-20345971
Juniorencoördinator:
Corné de Bruijn 06-39899558
Pupillencoördinator:
Niels van Vugt 06-21284959
Meisjescoördinator:
Amber den Toom 06-51893322
Wedstrijdsecretaris:
Meindert de Jong 06-52071451

Panco is nu ABB Op Maat.

Voor al uw
(ver)bouwprojecten.

JO9

SPELERS: LEX ROMEIJN, JORN VENEMA, TOM
VONK, FEMKE VAN VEEN, ISIS VAN VEEN
TRAINERS/LEIDERS: MARK VONK, VINCENT
VULPERHORST, DANNY VENEMA EN WILBERT
DEN HARTOG.
TRAININGSTIJD: WOENSDAGEN VAN 18:15 UUR
TOT 19:15 UUR.

TRAININGSTIJD: ZATERDAGEN VAN 10.30 UUR
TOT 11.15 UUR.

JO10

SPELERS: DEWI KOREVAAR, FIENE
VULPERHORST, BENJAMIN VAN DEN DOOL,
LAUREN VENEMA, ISABEL STRUIK, ANIEK
VERSPUI, JOËL MEERKERK, NOMI DEN HARTOG

SPELERS: JESSE BOOT, GUUS VERWEIJ, TIMO
BIJKERK, CAS VONK, NATHANAËL VAN DEN
DOOL, MAUD VULPERHORST, SARAH BUIJK,
DIAN ROMIJN

TRAINERS/LEIDERS: ARCO MEERKERK, DANNY
VENEMA EN WILBERT DEN HARTOG.

TRAINERS/LEIDERS: VINCENT VULPERHORST.
TRAININGSTIJD: WOENSDAGEN VAN 18:15 UUR
TOT 19:15 UUR.

TRAININGSTIJD: WOENSDAGEN VAN 18:15
UUR TOT 19:15 UUR.

JO12

JO14

JO17

SPELERS: MEES VAN VUGT, MYRON BLOM,
RYAN SLINGERLAND, LEVI MEERKERK, PATRICK
VERSPUI, ROALD KAMP, JORN BOER, NIESKE
VOORMOLEN, LOÏS BASSA, VICTORIA BRONSVELD, DUCO HOEKSMA

SPELERS: RHYAN VAN DAM, DEVAYO BLOM,
SEM DE WITH, BRAM ZIJLSTRA, LEN VERSPUIJ,
SETH VISSER, JENTE BASSA, NOUD VAN VUGT,
JARI DE MAN, ARON KOOL, GIJS VAN OORT, BAREND DEKKER, RENS VAN DER HAM, DENNIS
BOER, KAJ TUINSTRA, WILLEM TRAPPENBURG,
SIMON BASSA TRAINERS/LEIDERS: HANS
BASSA EN SIGVARD VAN WAGENINGEN.
TRAININGSTIJD: DINSDAGEN EN DONDERDAGEN VAN 18:45 UUR TOT 19:45 UUR.

SPELERS: RONALD BIJKERK, TIJME BASSA, BAKOR ABDOLKADER, MAARTEN KIEVIT,
NATHAN VONK, LARS VONK, DAAN VAN OORT,
YURI VAN DUUREN, MILAN VINK, IVAR VAN WAGENINGEN, RUBEN BASSA, KAI VOORMOLEN,
SYBREN VAN GENDEREN, JORAN BASSA,
STEYN TRAPPENBURG, JESSE DE JONG, MARK
WILLEMSE, TIM BERGMAN TRAINERS/LEIDERS:
HANS DUIJZER, HENK VOORMOLEN EN MARK
MAASLAND TRAININGSTIJD: DINSDAGEN EN
DONDERDAGEN VAN 18:30 UUR TOT 20:00 UUR.

TRAINERS/LEIDERS: ARCO MEERKERK EN
NIELS VAN VUGT.
TRAININGSTIJD: MAANDAGEN VAN 19:00 UUR
TOT 20:00 UUR.

Kinderopvang voor
kinderen van
0 tot 13 jaar
Noordeloos

WWW.KCBOBBI.NL
0183-511057

Dick Voor Mekaar Shop
Dickuw
Voor
Mekaar
groene
vakwinkelShop
uw groene vakwinkel

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.vandijkinpijn.nl

www.ariedeleeuwbv.nl
0183-581961

ouwsystemen

DirkVDI adv 61x60mm fc.indd 1
eeft de
ant een
en. Met
rzekerd
handeld
Garant,
Bas Verspuy Bouwsystemen
bij de
Hoge Giessen 9a
iteraard
4221 MA Hoogblokland
nodig is,
Tel. 0183-582910
aar voor
www.verspuybouwsystemen.nl
npunten
info@verspuybouwsystemen.nl
chtheid,
ht, zodat
product
ezier op

Dirk IV-plein 9
4223NJ Hoornaar
t: 0183581308
kapsalonfriestijl.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

13-07-20 14:40

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

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

- BAKKERIJ TRAPPENBURG

HOOFD OMHOOG
Tussen toen en nu, ik bedoel tussen De
Afrtap op 31 januari 2020 en vandaag, is
er veel veranderd.
In de Kroniek van SVN (hartelijk dank voor
de vele sympathieke reacties!) schreef ik
in maart van het vorige jaar:
‘En dan opeens is er alarm, een dodelijk
coronavirus grijpt om zich heen, als een
donderslag bij heldere hemel’.
De Israëlische historicus en futuroloog
Yuval Noah Harari, zei ‘De storm zal
voorbijgaan, maar de keuzes die we
nu maken kunnen ons leven voor altijd
veranderen.’

AZ VOETBALACADEMIE JO13
TE GAST IN NOORDELOOS
UITREIKING KRONIEK

Onder grote belangstelling zijn op zaterdag 3 juli door Henk Bovekerk sr. de eerste kronieken
uitgereikt aan Cas Vonk en Theo Hoffman. Theo, Cas en Henk sr. zijn ook degene die na
de laatste wedstrijd op het oude hoofdveld de middenstip verwijderde, toen is bij Henk
sr. het idee ontstaan om een kroniek te gaan schrijven. Exact 5 jaar later is de Kroniek ook
daadwerkelijk verschenen.
De kroniek is nog beperkt verkrijgbaar (EUR 17,50) bij dorpswinkel de Buurt en in onze
kantine (info via svn75jaar@hotmail.com).

SCAN DE QR CODE EN
BEKIJK HET DIGITALE
CLUBKRANT ARCHIEF OP
ONZE WEBSITE!

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

clubkrant.svn@hotmail.com
Sponsoring: Koen den Hartog 06-55302256
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Angst is overigens geen goede raadgever.
Er is een gezegde waarin staat dat
mensen het meest lijden onder het lijden
dat zij vrezen. Daarom zeg ik, soms tegen
beter weten in, het hoofd omhoog en
moedig voorwaarts. ‘We strijden voor ons
cluppie’.
Er staan weer nieuwe voetbalcompetities
voor de deur. Ik wens iedereen, vrouwen
en mannen, meisjes en jongens heel veel
sportieve genoegens. En dat alles onder
kleuren van groen-wit- zwart, inmiddels
76 jaar oud.

AUTOBEDRIJF

noordeloos -www.doolautos.nl

RESTAURANT

Het autobedrijf voor al uw;

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

We zijn nu bijna anderhalf jaar verder en
nog weten we niet waar we aan toe zijn.
Naast alle ingrijpende gebeurtenissen
ben ik als 65+++senior dankbaar dat
onze leden trouw en eensgezind verder
gaan. De bal zal, naar ik van harte hoop,
binnenkort steeds weer mogen en
kunnen rollen. Bij dat alles blijf ik als
oudere misschien wel wat te bevreesd
voor datgene wat ons nog zal kunnen
overkomen.

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

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

HENK BOVEKERK
ERELID

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

V Noordeloos | 0183 588628 | 06 2033 6831 | www.koorevaarautos.nl | info@koorevaarauto’s.nl

...WĲ STAAN TOT UW BESCHIKKING!

WWW.SCHILTBEDRIJVEN.NL
www.vanekerenkuiper.nl

www.vanekeren.nl

Versteeg-Meerkerk

Noordeloos

www.dekkerkozijnprojecten.nl

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

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

