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Diervoeders

tuinartikelen/Gereedschap

Kleding/Schoeisel

Agrarische artikelen

Meststoffen

Dalfsen info@massierdiervoeders.nl

Op zoek naar een kwaliteitskeuken of badkamer van een topmerk? 
Bij Raab Karcher badkamers & Keukens vind u de beste en meest 
kwalitatieve keukens en badkamers van gerenommeerde 
merken. 

Of u nu modern, landelijk of eigentijds zoekt, u vindt 
het in onze showroom. Maak een afspraak en u 
voelt zich direct thuis in onze showrooms waar 
ons personeel u altijd zo goed mogelijk van 
dienst probeert te zijn.

Raab Karcher Vriezenveen
Oosteinde 36  | 7671 PG
Tel. 0546 - 55 66 66 

www.raabkarcher.nl

EEN SHOWROOM 
VOL INSPIRATIE

BADKAMERS

KEUKENS 

TEGELS

Oosteinde 4
7711 BX Nieuwleusen
Tel. 0529 48 15 88

Oosteinde 4
7711 BX Nieuwleusen
Tel. 0529 48 15 88

Oosteinde 4
7711 BX Nieuwleusen
Tel. 0529 48 15 88

Oosteinde 4
7711 BX Nieuwleusen
Tel. 0529 48 15 88

Oosteinde 4
7711 BX Nieuwleusen
Tel. 0529 48 15 88

Oosteinde 4
7711 BX Nieuwleusen
Tel. 0529 48 15 88

Oosteinde 4
7711 BX Nieuwleusen
Tel. 0529 48 15 88

TEMPELMAN
AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWLEUSEN | TEL.0529 48 1298 | WWW.AANNEMERSBEDRIJFTEMPELMAN.NL

Ook voor uw 
ZONNEPANELEN

- het nieuwe bouwen - 
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‘Afgelopen periode hield 
het coronavirus onze 
club, net als de rest van 

de maatschappij, in zijn greep. Nu 
enkele maanden later lijkt het erop dat 
we als maatschappij dusdanig goed 
aan de coronamaatregelen hebben 
gehouden dat er langzaam maar 
zeker steeds meer mogelijk is. In de 
persconferentie van 24 juni maakte 
onze minister-president Mark Rutte 
een groot aantal versoepelingen 
bekend, waarvan er enkele belangrijk 
waren voor onze vereniging. Sinds 1 
juli hoeven sporters geen 1,5 meter 
afstand meer te houden en mogen 
er ook weer wedstrijden worden 
gespeeld. Daarnaast was er ook 
positief nieuws voor de supporters. 
Het sportpark en het clubhuis zijn 
sinds 1 juli ook weer toegankelijk 
voor bezoekers. 

Deze twee versoepelende maatregelen geven 
onze vereniging weer ontzettend veel lucht. Onze 
sporters kunnen zich weer fanatiek voorbereiden 
op het nieuwe seizoen. Voor onze jeugd hadden 
we snel onderlinge jeugdtoernooien opgezet 
zodat zij konden blijven voetballen. Onze selectie-
elftallen bleven wel trainen, maar zij moesten in 
eerste instantie tijdens het sporten anderhalve 
meter afstand houden. Hoewel hier gehoor aan 
werd gegeven, blijkt dat een echte training toch 
ook duels en partijvormen nodig heeft voor de 
echte scherpte. Het is mooi om te zien dat ons 
eerste elftal zelfs in juli nog heeft door getraind 
nadat de maatregelen waren versoepeld. Daar 
gaan ze zeker profijt van hebben bij de start van 
het nieuwe seizoen. 

BLIK VOORUIT
En in het nieuwe seizoen profiteren straks 
al onze voetballers van het werk dat de 
onderhoudscommissie heeft verzet in de 
coronaperiode. Deze club vrijwilligers heeft alle 
kleedkamers voorzien van een heuse make-over. 
Alle deuren en kozijnen stralen nu in het oranje 
en het zwart en ook alle bankjes en klerenhangers 
in de kleedkamers zijn in onze clubkleuren 
geschilderd. Dit was een enorme klus waar weer 
veel uurtjes in zijn gaan zitten, met een supermooi 
resultaat. Hierdoor staan onze voetballers straks 
bij thuiswedstrijden voor de wedstrijd al met 1-0 
voor! 

Op 4 juli waren leden welkom om de gerenoveerde 
kleedkamers te bekijken. Het was mooi om te zien 
dat hier zoveel belangstelling voor was. Uiteraard 
was er veel waardering voor het prachtige werk 
dat deze club mensen heeft verzet in de periode 
dat het sportpark verder leeg en stil was. 
Maar het werd ook een ontzettende gezellige 
middag met een vol clubhuis, ondanks het 
regenachtige weer. Van de leden die ik heb 
gesproken hoorde ik vooral hoe erg ze het 
hebben gemist om op zaterdag gezellig naar ons 
clubhuis te komen. Dit onderstreept voor mij nog 
maar eens de belangrijke maatschappelijke rol die 
onze vereniging speelt in ons dorp. 

TROUWE SPONSORS
Ik ben blij dat we na maanden van thuiswerken 
en beeldbellen eindelijk weer naar het sportpark 
kunnen. En er staat een prachtig seizoen voor de 

deur. Ons eerste elftal en ons dameselftal staan er 
goed voor. Het tweede is gepromoveerd naar de 
2e klasse en de JO19-1 gaat dit jaar zijn debuut 
maken in de 4e divisie. Een primeur voor onze 
vereniging! Daarnaast zien we ondanks de crisis 
een lichte groei in leden. Ook zijn al onze sponsors 
ons in deze moeilijk tijd trouw gebleven. Onze 
hoofdsponsor, Autobedrijf Zieleman, heeft zijn 
contract verlengd en restaurant de Viersprong 
is co-sponsor van het eerste elftal geworden en 
prijkt vanaf komend seizoen met naam en logo 
op de achterkant van het shirt van de selectie. 
Hiervoor hebben we niets anders dan lof 
richting onze sponsors en waardering voor onze 
sponsorcommissie. 

De voorbereiding op het seizoen gaat op dinsdag 
18 augustus weer beginnen. Dan staat de eerste 
wedstrijd van het Tempelmantoernooi op het 
programma. De wedstrijden van het toernooi 
worden dit jaar zowel op ‘t Klaverblad als op 
sportpark Gerner van ASC gespeeld, zodat de 
bezoekers worden verdeeld. Ik hoop iedereen 
dan weer in goede gezondheid, op 1,5 meter 
afstand te kunnen begroeten. Ik wens alle jeugd 
en seniorenteams veel plezier en sportiviteit toe. 
Ik heb er weer zin in!’

‘Van leden hoorde 
ik hoe erg ze het 
hebben gemist om 
op zaterdag gezellig 
naar het clubhuis te 
komen’ 

Het eerste elftal hoopt straks in het nieuwe seizoen weer vaak te mogen juichen

Vol vertrouwen richting 
het nieuwe seizoen

Erwin van Leussen - Voorzitter S.V. Nieuwleu
se

n
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Kijk op www.gebotours.nl of bel (0529) 48 12 34

• Busverhuur 
• Dagtochten
• Musicals en concerten
• Schoolreizen

• Sportreizen
• Groepsreizen
• Bedrijfsuitjes
• en nog veel meer..

Dé specialist in busverhuur! 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Burg. Backxlaan 316, 7711 AL Nieuwleusen  

Tel. 0529-482191, info@slijterijdommerdiek.nl  

HOEKMAN
Roestvaststaal

“Dé specialist in RVS             
plaat en constructiewerk”

hoekman-rvs.nl

Lasersnijden - CNC Kanten - Plaatwerk -
Lassamenstellingen  -  Constructie -

Robotlassen - Assembleren - 
  Parelstralen - 3D Engineering

De Chinese Muur
Restaurant

Oosteinde 35, Nieuwleusen

0529-483 343

www.chinesemuurnieuwleusen.nl 

Uw Mercedes Benz specialist

  Verkoop jong gebruikte Mercedes Benz personen auto’s

  Verkoop bedrijfsauto’s

  Showroom en eigen moderne werkplaats

  Onderhoud bedrijfsauto’s, bedrijfsautoverhuur met laadklep

  Uitgebreide garantiemogelijkheden

  24-Uurs service en pechhulp

  Financial lease zonder aanbetaling

  Schadeherstel in samenwerking met uw verzekering

Zwolseweg 197 - 7707 AG Balkbrug | T: 0523-656620 | info@autobedrijfjansen.nl | www.autobedrijfjansen.nl

Daniëlle
kapsalon

Haarscherpe

DEAL!
Haarscherpe

NIEUW!

€19,50€19,50

MAANDABONNE
MENT

onbeperkt knippen

www.kapsalon-danielle.com

Alle abonnementen zijn persoonsgebonden en worden maandelijks 
afgeschreven, via automatische incasso.
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‘Hogerop met eigen talent’, 
zo lezen we alweer enkele 

jaren op een spandoek langs het 
hoofdveld. Ook dit seizoen mag de 
eerste selectie weer drie talenten 
verwelkomen die de overstap maken 
vanuit de JO19. Tom Huizingh (19), 
Sander Lefers (18) en Thomas Koobs 
(17) gaan voor hun kans in het elftal 
van hoofdtrainer Jeroen Elzinga. 

De drie hadden zich hun afscheid van het 
juniorenvoetbal heel anders voorgesteld. Met de 
JO19 waren ze bezig aan een prima seizoen, totdat 
daar vanwege de corona-uitbraak een flinke streep 
doorheen ging. ‘We hadden een heel leuk en goed 
team’, vertelt Sander. ‘In de najaarscompetitie 
zijn we kampioen geworden in de hoofdklasse en 
na de winter waren we in een competitie met de 
beste teams van andere hoofdklassers ook goed 
bezig. We stonden gedeeld tweede en hadden nog 
goede kansen.’ Halverwege maart was het echter 
gebeurd met de voetbalpret. ‘Eerst dachten we nog 
dat het in ons voordeel zou zijn’, blikt Tom terug. 
‘Het zou maar voor een paar weken zijn en we 
hadden op dat moment wat blessures. Maar toen 
werden de coronamaatregelen steeds verlengd en 
uiteindelijk werd het seizoen helemaal gestopt. 
Dat was natuurlijk flink balen. Uiteindelijk zijn we 
op basis van de stand nog wel gepromoveerd naar 
de vierde divisie, dus dat is nog een kleine troost.’

INVALBEURTEN
Helemaal nieuw bij de eerste selectie zijn de drie 
niet. Sander speelde al in november 2018 zijn 
eerste minuten voor het eerste elftal in een oe-
fenwedstrijd tegen Dalen en kende een half jaar 
later zijn competitiedebuut met een korte inval-
beurt in de uitwedstrijd tegen VV Avereest. Tom 
trad begin vorig seizoen voor het eerst aan in de 
hoofdmacht, toen hij meedeed in een oefenwed-

strijd tegen ’s Heerenbroek. 
Waar de speeltijd voor Sander en Tom tot nu toe 
beperkt bleef, is Thomas voor de vaste volgers 
van het eerste elftal al een tamelijk bekend ge-
zicht. Hij maakte in mei 2019 op 16-jarige leeftijd 
zijn debuut toen hij in het restant van de gestaakte 
wedstrijd tegen Fit Boys nog tien minuten mocht 
meedoen en was vorig seizoen zelfs al enkele 
wedstrijden basisspeler. De creatieve aanvallende 
middenvelder maakte indruk, maar koos er toch 
voor om het lopende seizoen bij zijn ‘eigen’ JO19 
af te maken. ‘Ik vond het heel leuk om bij het eer-
ste mee te doen, maar het was ook wel lastig dat 
ik vaak niet wist bij welk team ik op zaterdag zou 
spelen. Ik wilde gewoon lekker voetballen en op 
een gegeven moment heb ik ervoor gekozen om 
het seizoen bij JO19 af te maken. Ik was eraan 
begonnen en het voelde toch niet helemaal goed 
om tijdens het seizoen de overstap te maken.’

WENNEN EN LEREN
Mede doordat het drietal afgelopen jaar al met 
de eerste selectie meetrainde, ging de overstap 

geleidelijk. ‘Een aantal 
vrienden van ons speelde er al, dus veel jongens 
kennen we al goed’, vertelt Tom. Alle drie hebben 
ze zo hun eigen doelen voor het komende jaar. Als 
verdediger of controlerende middenvelder hoopt 
Sander op een mooi leerjaar. ‘Ik moet eerst zorgen 
dat ik me comfortabel ga voelen in het team en 
daarna moet ik verder kijken. Ik hoop natuurlijk 
op een kans. Het zal best lastig worden, maar we 
gaan het zien.’ Ook Tom, die zich richt op een 
positie als controlerende middenvelder, houdt het 
bescheiden. ‘Ik moet eerst wennen en veel leren. 
En als ik een keer een kans krijg, misschien door 
een blessure van iemand anders, dan moet ik ‘m 
pakken.’ 
Thomas legt de lat voor zichzelf al wat hoger. ‘Als 
team hoop ik dat we mee gaan doen voor de 
bovenste plekken. En zelf wil ik meer gaan scoren. 
Nu leg ik de bal vaak af, maar m’n vader zegt altijd 
dat ik vaker zelf moet schieten.’ 

Drietal jonge talenten rammelen vol 
ambities aan de poort van het eerste elftal

Ook volgend seizoen is het eerste elftal van S.V. 
Nieuwleusen actief in de 3e klasse D van District 
Noord. De tegenstanders zijn grotendeels hetzelfde 
als in het vorige seizoen, met twee belangrijke 
uitzonderingen. In de eerste plaats is het sterke 
Achilles 1894 gepromoveerd naar de tweede klasse 
en verder mogen de oranjehemden zich verheugen 
op twee mooie streekderby’s tegen OZC uit Ommen. 
Hardenberg ’85 is verhuist naar Oost. 

De complete indeling: 
VV Avereest uit Balkbrug
BSVV uit Bovensmilde
CSVC uit Coevorden
CVV Fit Boys uit Beilen
VV Hollandscheveld
VV Hoogeveen
FC Klazienaveen
SC Lutten
S.V. Nieuwleusen
OZC uit Ommen
SCD ’83 uit Dedemsvaart
SVN ’69 uit Nijeveen
Vitesse ’63 uit Koekange
ZZVV uit Zuidwolde

S.V. Nieuwleusen 
blijft in Noord

Opnieuw krijgt het eerste elftal versterking vanuit de jeugd, met vlnr: Thomas Koobs,  Tom Huizingh en Sander Lefers
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WORK 
HARD
PLAY 

HARD

Hubo Nieuwleusen • Den Hulst 48 
0529-48 13 41 • www.hubo.nl

Burgemeester van Haersoltestraat 65,  
7711JK te Nieuwleusen 

0529-483141 
haarstudiogeke@gmail.com 

Maandag Gesloten Gesloten 

Dinsdag 08:30 - 12:00 13:00 - 18:00 

Woensdag 08:30 - 12:00 13:00 - 18:00 

Donderdag 08:30 - 12:00 13:00 - 21:00 

Vrijdag 08:30 - 12:00 13:00 - 21:00 

Zaterdag 08:30 - 13:00 Gesloten 

Zondag Gesloten Gesloten 

Openingstijden:  

NIEUW 
Online afspraak 

inplannen 
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Autobedrijf Zieleman 
ook komende vier 
jaar hoofdsponsor 
S.V. Nieuwleusen

‘Vier jaar geleden kregen 
wij de mogelijkheid 
om hoofdsponsor te 

worden. Het principe van het 
hoofdsponsorschap is eigenlijk 
heel simpel. Wij leveren financiële 
middelen en hier krijgen wij 
naamsbekendheid voor terug’, 
vertelt eigenaar Wilco Zieleman van 
het familiebedrijf.

Wilco, zelf ook geen onverdienstelijk oud-
keeper van de club, vond de stap naar het 
hoofdsponsorschap vier jaar geleden een logische. 
‘In de tijd dat mijn vader het bedrijf nog runde, 
waren wij al sponsor van diverse sportclubs. Toen 

ik aan het roer 
kwam, ben ik in gesprek geraakt met 

het bestuur toen de vorige hoofsponsor (Gebo 
tours/Effeweg) een stapje terug deed. De club 
voetbalt doorgaans zijn seizoenen in de regio 
precies waar onze doelgroep zit, dus dat is voor 
ons echt een meerwaarde.’ 

VOLGENDE VIER JAAR
Nu is inmiddels de contracttermijn van vier jaar 
voorbij gevlogen en heeft Zieleman besloten om 
zich weer minimaal vier jaar als hoofdsponsor te 
verbinden aan S.V. Nieuwleusen. ‘We waren er vrij 
snel uit, er zijn ook nagenoeg geen veranderingen 
in de voorwaarden die we aan elkaar hebben 
gesteld. Wel willen we vanaf komend seizoen 
iedere zaterdag dat er gevoetbald wordt een 
mooie occasion op het Klaverblad zetten om de 
bezoekers een prettige dag te wensen. Dat zal 
iedere week een andere zijn, want wij verkopen 
vooral jong gebruikte occasions, van ieder merk. 
Een ander verschil is dat we nu ieder jaar een 
wasdag gaan organiseren. We krijgen dan een 

groep vrijwilligers van de club, dat zou 
idealiter de selectie van het eerste elftal zijn, die 
dan een hele dag auto’s gaan wassen van klanten. 
De volledige opbrengst gaat naar de clubkas van 
S.V. Nieuwleusen,’ aldus Wilco.

REGIONAAL
Op de vraag of hij nog een boodschap heeft voor 
de club, antwoordt hij: ‘Ik drink wel eens een biertje 
met de hoofdtrainer. Die wens ik uiteraard al het 
succes, maar ik zeg hem altijd wel dat deze klasse 
met regionale wedstrijden het beste is voor mijn 
business, dus wat mij betreft is promoveren geen 
must’, knipoogt Wilco. ‘Nee zonder gekheid, ik zie 
zelf geen enkele wedstrijd op zaterdag. Dat zit er 
helaas niet in, omdat de zaak gewoon door moet 
draaien. Ik geeft wel voetbaltraining aan de jeugd 
en ik zal vanaf komend seizoen keeperstraining 
gaan geven aan jeugdige keepertjes. Ik ben veel 
op het sportpark te vinden. Ik vind het leuk om 
er te zijn en op deze manier mijn steentje bij te 
dragen.’ besluit een goedlachse Wilco.

Nadat Grand café De Viersprong, 
begin dit jaar bordsponsor 
werd bij S.V. Nieuwleusen prijkt  

“De Viersprong” vanaf het nieuwe 
seizoen ook achterop de inloop- en 
wedstrijdshirts van het vlaggenschip 
van S.V. Nieuwleusen. Hiermee wordt 
Grand café De Viersprong, naast 
hoofdsponsor Autobedrijf Zieleman, 
co-sponsor van Heren 1.  Naast 
shirtreclame komen er twee vlaggen 
langs het hoofdveld en komt het logo 
van “De Viersprong” op de deur van 
kleedkamer 9 van onze accommodatie.

Wie van plan is binnenkort een bezoek te brengen 
aan het Grand Cafe, zal niet terecht kunnen 
aan een tafeltje op de vertrouwde plek in de 
Kerkenhoek. In de  afgelopen maanden waarin 
de horeca noodgedwongen haar deuren moest 
sluiten vanwege coronamaatregelen, is er niet stil 
gezeten bij Grand Café de Viersprong. Uitbaters Iris 
Buursema en Harrold Bril voorzien ruimtegebrek 

door de coronamaatregelen en de aankomende 
realisatie van het appartementencomplex boven 
het Grand Cafe. Iets wat voor Karin Esman van 
Partycentrum de Deel geen enkel probleem vormt. 
Hierop hebben beide partijen hebben de handen 
ineen geslagen. Grand Cafe de Viersprong zal zich 
tijdelijk huisvesten in Partycentrum De Deel.  

STRALENDE MIDDEL-
PUNT
Vanaf 1 september zal 
Grand Café de Vier-
sprong de huidige locatie 
verlaten en op 7 septem-
ber de tijdelijke deuren 
openen aan de Den Hulst 
180. Na de oplevering 
van het appartementen-
complex zal Grand Café 
de Viersprong weer stra-
lende middelpunt zijn op 
de vertrouwde locatie in 
de Kerkenhoek. Het com-
plete aanbod van zowel 
De Viersprong als dat van 
De Deel zijn straks tijdelijk 
samen terug te vinden in 
het pand aan de Den Hulst. 

Als trotse co-sponsor van het eerste elftal van S.V. 
Nieuwleusen hoopt De Viersprong straks in sep-
tember iedereen te mogen begroeten in het tijde-
lijke onderkomen. Verder wenst het team van de 
Viersprong iedereen veel succes tijdens het ko-
mende voetbalseizoen.

Grand café De Viersprong co-sponsor 1e elftal S.V. Nieuwleusen

Iris Buursema met het wedstrijdshirt van S.V. Nieuwleusen 1 
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nieuw
stalling

⠀漀漀欀 渀椀攀甀眀攀 最愀猀猀攀渀⤀

 
Burg. Backxlaan 204 

7711 AL   NIEUWLEUSEN 
Tel: 0529- 48 15 54 

info@oosterveensoliehandel.nl 
www. oosterveensoliehandel.nl 

 
 
 
 

Rollecate 21, Nieuwleusen
T   0529-481317
E   info@ophoff.nl

www.ophoff.nl

AUTOBEDRIJF OPHOFF

  Vertrouwd in alle merken

  Uw rij-ervaring zo compleet mogelijk

  Volledig aanbod van werkplaats tot showroom

  Vakkundige, bijgeschoolde monteurs

0529-793007  |  www.vechtdalbouw.nl  |  info@vechtdalbouw.nl  |  Evenboersweg 24a, 7711 GX Nieuwleusen

Heeft u nieuw- of verbouwplannen?
Wij helpen u graag met het realiseren van uw droomhuis! Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.
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Meestal begint een verhaal 
als dit met de inleiding dat 
het team uit een goede 

mix bestaat of een gemêleerd 
gezelschap is, maar daar is bij 
het veteranenensemble van S.V. 
Nieuwleusen 6 geen enkele sprake 
van. In dit elftal is iedereen dik 
boven de dertig en heeft iedere 
speler zijn glorietijd reeds ver achter 
zich liggen. De shirts worden ieder 
jaar wat krapper, de tegenstanders 
zijn steeds iets sneller en de spieren 
voelen na elke wedstrijd telkens wat 
strammer aan. Toch blijft de geest 
onverminderd jong.  

Die jonge geest kreeg afgelopen voorjaar wel 
een sportieve knauw te verwerken toen de 
competities begrijpelijkerwijs stop werden gezet. 
Er ging niet alleen een vette streep door onze 

titelaspiraties (met slechts 15 punten achterstand 
op koploper SC Genemuiden hadden we het idee 
dat het dit jaar wel eens kon gaan lukken), maar 
het vooruitzicht van een half jaar zonder eerste, 
tweede en derde helft stemde natuurlijk bijzonder 
somber. In het besef dat we straks in de nazomer 
onze geroutineerde strakke lichamen toch weer 
in gang moeten zien te krijgen besloot een aantal 
spelers al snel weer om de training te hervatten, 
althans vanaf het moment dat dit weer toegestaan 
was. Passen en trappen, afronden op het doel en 
voetvolley zijn aspecten van het spel waarin we 
ons in die tijd nog verder in bekwaamd hebben. 

SMAAKVOLLE COCKTAIL
Als de competitie straks weer aanvangt, moet 
S.V. Nieuwleusen 6 hier uitgerekend aan 
beginnen zonder de benjamin van het team. 
Gijsbert Borgmeijer heeft zijn bijdrage op het 
veld definitief moeten staken vanwege een 
gescheurde Ligamentum Cruciatum Anterius, 
oftewel de voorste kruisband. Wel hoopt hij in 
een kaderfunctie vanaf de zijlijn het nodige toe te 
kunnen voegen aan ons team. 
Gelukkig blijft er nog een prachtige en smaakvolle 
cocktail over om de oranjezwarte belangen 
ook in het nieuwe seizoen op eervolle wijze te 

verdedigen. Justin Eijkenaar 
bewaakt sinds enkele seizoenen ons doel en 
toonde zich meermaals een groots penaltykiller 
die daarnaast ook nog eens menig bal op paal of 
lat heeft weten te kijken. Hij wordt ondersteund 
door ferme, stoere verdedigers als Mark van der 
Kolk, Emiel Vonder, Rob Muller, Klaas Boer en 
Johan Scholten. Een defensie die bij elkaar toch 
het respectabele aantal van 346 caps in het eerste 
elftal van onze vereniging heeft gespeeld, een 
statistiek die bij elke tegenstander angst en ontzag 
inboezemt. 

HAARLEMMEROLIE
Het kloppend hart van een elftal wordt doorgaans 
gevormd door het middenveld, maar Timo 
Makkinga en René Lenderink voegen daar ook 
nog een paar extra longen aan toe. Het middenrif 
wordt vaak ondersteund door Leon Hagedoren en 
Henk Uitslag, die gezamenlijk de Haarlemmerolie 
van het elftal vormen. Arend Massier zorgt met 
onophoudelijke coaching voor de nodige sturing, 
terwijl Sander Bouwman bij vlagen ook niet 
onverdienstelijk mee hobbelt. 
In aanvallende zin beschikken we over een stel 
razendsnelle balgoochelaars als Albert-Jan Tuin en 
Dennis Wildvank, horecatycoon Jurrian Visscher 
en stiftmeister Christiaan Leeuwenkuijl. En mocht 
zelfs dit offensieve geweld ontoereikend zijn om 
de vijandige defensie te vloeren, dan kan leider 
Ingmar Leeuwenkuijl ook nog een beroep doen 
om de immer gretige supersub Ruben Velthuis. 

Hoe het ‘nieuwe normaal’ er na de zomer op 
zaterdagmiddag precies uit gaat zien is nog even 
afwachten, maar voetballen zonder publiek is iets 
waar ons team reeds veel ervaring mee op heeft 
gedaan. De term ‘spookduel’ is op vrijwel al onze 
wedstrijden van toepassing helaas, ondanks al het 
enthousiasme en vermaak dat wij wekelijks op de 
mat weten te leggen. Daarom adviseren wij alle 
voetballiefhebbers vriendelijk om straks in het 
nieuwe seizoen ook eens een kijkje te komen nemen 
bij de oudere jongeren van S.V. Nieuwleusen 6. 
Plek zat en spektakel gegarandeerd!

S.V. Nieuwleusen 6: jonge geesten 
verpakt in rijpe lichamen

S.V. Ni’jluusn van vrogger: Vijfde elftal glorieus bovenaan in 1996
Bijna een kwart eeuw geleden 
was het feest bij S.V. Nieuw-
leusen. Het vijfde elftal zorg-
de voor één van de glorieuze 
hoogtepunten in de geschiede-
nis van de club door het kampi-
oenschap voor zich op te eisen. 
Dat gebeurde met een gemê-
leerd gezelschap van ervaren 
rotten en talentvolle twintigers. 
Het gejuich zal inmiddels wat 
zijn weggeëbd, wat blijft zijn 
natuurlijk de mierzoete her-
inneringen aan een prachtig 
seizoen. En de kampioensfoto 
natuurlijk, met daarop veel be-
kende verenigingsgezichten. Achterste rij vlnr: Gerrit Schottert, Ron Tabbers, Michel Smeenk, Jan van der Kolk, Henk Laarman, John Huisman, Gerrit Schoonhoven en Benno 

Stolte. Voorste rij vlnr: Bert Harke, Nico Huisman, Jeroen Brouwer, Erwin Hoekstra, Thijs Westerman en William Bredewold. 

Achterste rij vlnr: Johan Scholten, Leon Hagedoren, Arend Massier, Rob Muller, Ruben Velthuis en Gerwin Uilen. Voorste rij vlnr: Dennis 
Wildvank, Sander Bouwman, Jurrian Visscher, Rick Evenboer (gastspeler), Emiel Vonder, Henk Uitslag en Marc van der Kolk.  
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Van de nood een deugd 
maken; dat zou het motto 
geweest kunnen zijn van de 

groep vrijwilligers die de afgelopen 
maanden heeft benut om de 
kleedaccommodatie op ’t Klaverblad 
in de authentieke oranjezwarte 
clubkleuren te schilderen. 

Vanwege het coronavirus konden de kleedkamers voor 
langere tijd niet gebruikt worden en dat schiep ruimte 
voor deze tijdrovende klus. In ongeveer vier maanden 
tijd werden alle deuren, kozijnen, bankjes en dragers 
van de kledinghaakjes voorzien van een nieuwe lik 
oranje of zwarte verf. Elke dinsdag, woensdag en 
donderdag was er een ploeg actief. Als kers op de taart 
werd elke kleedkamerdeur ook nog voorzien van een 
fraaie nieuwe nummeraanduiding. Op zaterdag 4 juli 
toen het clubhuis voor het eerst weer open ging werd 
aan het fanatische resultaat vol trots getoond aan de 
bezoekers. Voorzitter Erwin van Leussen zette deze 
middag de vrijwilligers dan ook terecht in het zonnetje. 

Kleedaccommodatie ondergaat metamorfose 

Na zelf jarenlang in de 
regio Twente te hebben 
gevoetbald, kreeg Kristian 

Oude Voshaar op 24-jarige 
leeftijd een schop waardoor hij 
noodgedwongen moest stoppen 
met voetballen. Hij verdiepte zich 
in het trainersvak en tien jaar later 
is hij de nieuwe trainer van S.V. 
Nieuwleusen JO19-1.  ‘Er wacht 
ons een mooie uitdaging in de 4e 
divisie.’  

‘Ik woon in Epe, ben 34 jaar oud en was 
afgelopen seizoen trainer van de JO19-1 bij 
zondagvereniging SV Epe. Doordeweeks 
ben ik werkzaam bij Benegas in Putten als 
creditmanager. Daarnaast werk ik voor de KNVB 
en geef demonstratietrainingen en rondleidingen 
in Zeist. Ook regel ik voor de KNVB ballenjongens 
en -meisjes voor wedstrijden van het Nederlands 
(vrouwen)elftal.’, zo stelt Kristian zich voor.  

BALLETJE
S.V. Nieuwleusen was voor Kristian geen 
onbekende club. ‘In de regio Twente heb ik 
verschillende clubs getraind en ben eigenlijk door 
mijn werk en mijn partner verhuisd naar Epe. 
Twee jaar geleden, toen we nog een volledige 
competitie speelden met JO19-1, speelde ik tegen 
S.V. Nieuwleusen met Bart Smid als trainer. Hierna 
heb ik contact gehouden met Bart en zo kwam 
het balletje aan het rollen toen hij wegging bij de 
club. Het is voor mij als trainer een stapje hogerop 

en ik zie het als een mooie uitdaging. Ook begin 
ik volgend jaar met TC2 en ga stagelopen bij het 
eerste elftal van Jeroen Elzinga.’ 

POTENTIE
Over de beoogde eindklassering in de 4e divisie 
komende jaargang wil Kristian nog niet te veel 
kwijt.  ‘Het is nog maar afwachten welke clubs er 
in de competitie zitten, dit is nog niet bekend. Wat 
betreft eindranking doe ik dus geen uitspraken. Ik 
zie een elftal met veel potentie en er zijn binnen 
het team geen verschillende groepjes. Het is echt 
een team en ik ben ervan overtuigd dat ons dat 
punten gaat opleveren dit seizoen. Ook zie ik dat 
de groep al goed bezig is met de oefeningen die 
ik ze heb gegeven tijdens mijn presentatie voor de 
zomer. Ik zie verschillende video’s voorbijkomen, 
dat vind ik mooi!’ 

SPEELSTIJL
Ook de speelwijze kwam aan bod tijdens de 
presentatie. ‘Ik speel het liefst 1-4-3-3 maar weet 
dat deze groep gewend is om 1-4-4-2 te spelen. 
Hoe het er volgend jaar uit gaat zien weet ik nog 
niet. Ik wil hier de jongens ook in betrekken, want 
zij moeten er wel achter staan. Soms is er door 

een kleine wijziging eigenlijk helemaal niet heel 
veel verschil in speelstijl. Uiteraard ben je ook 
afhankelijk van het spelersmateriaal. Ik heb er in 
ieder geval zin en veel vertrouwen in.’

JO19-1 start de voorbereiding op 3 augustus om 
vervolgens gelijk een heuse krachtmeting aan 
te gaan tegen de jeugd van Go Ahead Eagles. 
‘Eigenlijk wat te vroeg, maar een mooie wedstrijd, 
dat zeker!’ JO19-1 in de 4e divisie, een unicum, 
want nog niet eerder acteerde een jeugdelftal 
van S.V. Nieuwleusen op dit niveau. We wensen 
spelers en staf veel succes toe dit seizoen!

Kristian Oude Voshaar ziet mooie uitdaging 
met JO19-1 in de 4e divisie 

‘Ik betrek de 
jongens in de keuze 
voor de speelstijl, 
want ze moeten er 
wel achter staan’ 
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