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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 
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Oosteinde 4
7711 BX Nieuwleusen
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Na omzwervingen door letterlijk 
het hele elftal, leek hij eindelijk 
zijn definitieve plek gevonden 

te hebben. Met Saake Malestein als 
centrale verdediger was het eerste elftal 
prima aan het seizoen begonnen, maar 
de tweede coronagolf betekende een 
flinke streep door de rekening. ‘Een 
voetballeven duurt al niet zo heel lang 
en nu zijn we zomaar een jaar kwijt. 
Echt zonde.’

Een fraaie 3-0 overwinning tegen koploper 
Hoogeveen betekende op zaterdag 10 oktober 
het laatste wapenfeit van het eerste elftal van 
S.V. Nieuwleusen, voordat het amateurvoetbal 
vanwege de nieuwe coronauitbraak opnieuw 
op slot ging. ‘We waren lekker bezig. Het team 
stond goed, dus het was erg jammer dat het 
voorbij was. Ik had aan het begin van het seizoen 
eerlijk gezegd niet verwacht dat het voetbal zo 
snel alweer stilgelegd zou worden, maar ik snap 
het wel. We moeten natuurlijk voorkomen dat de 
ziekenhuizen overlopen.’
Het eerste elftal trainde nog enige tijd in kleine 
groepjes door, maar na een nieuwe serie 
coronamaatregelen kwam ook daar in december 
een eind aan. ‘Sindsdien traint ieder voor zich, met 
hardlopen en krachtoefeningen. Persoonlijk lukt 
mij dat de laatste tijd wat minder. Ik ben net klaar 
met een pre-master en begin binnenkort met een 
masterstudie ‘Health, Psychology & Technology’. 
In de tussentijd werk ik veel bij supermarkt Plus en 
daar loop ik heel veel. Volgens mijn stappenteller 
zet ik soms 30.000 stappen op een dag, dus als 
ik dan ’s avonds thuis ben, ben ik echt wel moe.’

DOELPUNT
Malestein maakte in oktober 2015 als A-junior zijn 
debuut in het eerste elftal in een thuiswedstrijd tegen 

Lutten. Waar dat optreden beperkt bleef tot 
enkele minuten, maakte hij een paar weken later 
meer indruk, door in een wedstrijd tegen SEH 
meteen na zijn entree te scoren. ‘Dat kan ik me 
nog goed herinneren. Het was een mooi moment, 
maar direct daarna kreeg ik nog twee dotten van 
kansen. Als ik die ook nog gemaakt had was het 
natuurlijk helemaal mooi geweest.’

Later dat seizoen speelde Malestein zijn eerste 
wedstrijd in de basis van de hoofdmacht, voordat 
hij in de zomer van 2016 definitief aansloot bij de 
eerste selectie. Zijn eerste seizoen bij de senioren 
was meteen succesvol, want SV Nieuwleusen 
promoveerde via de nacompetitie naar de 
tweede klasse. Hoewel hij zichzelf ‘geen echte 
afmaker’ noemt, tekende Malestein wel voor 
een van de belangrijkste doelpunten dat seizoen. 
In de eerste wedstrijd van de finale van de 
nacompetitie, thuis tegen de Groningse studenten 
van The Knickerbockers, maakte hij met een slim 
boogballetje vlak voor tijd de 1-0. Omdat Reinier 
Meijerink vlak daarna ook nog de tweede treffer 
maakte, had Nieuwleusen een week later genoeg 
aan een 3-2 nederlaag. ‘Dat was een heel mooi 
seizoen, dat is natuurlijk een understatement. We 
hadden destijds een mooie mix van jong en oud.’

MULTIFUNCTIONEEL
Gedurende zijn eerste seizoen kwam Malestein in 
actie als rechtsbuiten, linkermiddenvelder, ‘num-
mer 10’, controlerende middenvelder, rechtsback 
en spits. Het was een reis door het elftal die de 
multifunctionele technicus in de daaropvolgende 
seizoen moeiteloos voortzette. Is er nog een posi-
tie waar hij niet heeft gespeeld? ‘Nee, behalve in 
het doel heb ik overal al gestaan, zowel in 4-4-2 
als in 4-3-3. Ik speel gewoon waar de trainer me 
neerzet, zo steek ik in elkaar. Mensen vragen me 
wel eens wat ik het leukst vind, maar daar kan ik 
niet echt antwoord op geven. Het gaat er voor mij 
om dat we winnen. Als je bijvoorbeeld op 10 staat 
kun je lekker aanvallen, maar als we dan verliezen 
is het alsnog niet leuk. Ik trek me er niet zoveel 
van aan waar ik sta.’

Desondanks denkt Malestein nu zijn definitieve 
plek gevonden te hebben. Afgelopen seizoen pos-
teerde trainer Jeroen Elzinga hem regelmatig als 
centrale verdediger en ook dit seizoen vormde hij 
op die plek een vast koppel met Roy Bollemaat. 

‘Op het laatste jaar in de A-junioren na, heb ik 
in mijn jeugd altijd in de verdediging gestaan. Ik 
voel me uiteindelijk toch wel het meest verdedi-
ger, maar ik kan ook genieten van het aanvallen.’
Wanneer er weer gevoetbald kan worden is na-
tuurlijk nog maar de vraag, maar Malestein kan 
nauwelijks wachten. Hij is niet de enige. ‘Als ik 
aan het werk ben, word ik regelmatig door vaste 
supporters aangesproken. Ik merk dat zij het voet-
bal ook echt missen.’ 
Duidelijk is dat Malestein (23) en het huidige eer-
ste elftal nog een mooie toekomst voor zich heb-
ben. De komende jaren moet promotie naar de 
tweede klasse volgens hem mogelijk zijn, maar 
toch knaagt er iets. ‘We zijn allemaal in de kracht 
van ons leven. Een voetballeven duurt al niet zo 
heel lang en nu zijn we zomaar een jaar kwijt. Dat 
vind ik echt zonde.’

Saake Malestein heeft zijn plek gevonden, 
maar baalt van verloren voetbaljaar

‘Ik voel me 
uiteindelijk 
het meest 
verdediger, 
maar ik kan ook 
genieten van het 
aanvallen’ 
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Vraag snel een o� erte aan

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

Voordelig een bus huren?

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Burg. Backxlaan 316, 7711 AL Nieuwleusen  

Tel. 0529-482191, info@slijterijdommerdiek.nl  

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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Drukte op het sportpark, vele 
tientallen of zelfs honderden 
mensen die zorgeloos langs de 

lijn staan bij het eerste elftal. Het was de 
normaalste zaak van de wereld, totdat 
er bijna een jaar geleden plotseling een 
einde kwam aan het zaterdagse ritueel 
op sportpark ’t Klaverblad. Met de 
nodige beperkingen begon het huidige 
seizoen nog hoopvol, maar na de 
opleving van het coronavirus gingen 
de velden begin oktober weer op slot. 
Het was een hard gelag voor de vaste 
supporters, die hun wekelijkse uitje in 
rook zagen opgaan. ‘Ik denk niet dat 
het dit seizoen nog wat wordt.’

Gerrit-Jan Visscher is al vele jaren een vast gezicht 
in de supportersschare van S.V. Nieuwleusen. 
Hoewel het ‘uitstekend’ met hem gaat, mist hij zijn 
zaterdagse uitje. ‘Natuurlijk, dat lijkt me logisch. 
Ik voel me verbonden met de club en het was 
altijd gezellig met mijn vaste maten. Nu appen we 
wel eens wat, maar we spreken elkaar toch veel 

minder. Het zij zo. Hopelijk kunnen we binnenkort 
weer bij het eerste kijken.’

Zijn zaterdagmiddagen slijt Visscher momenteel 
veelal thuis. ‘Ik kijk veel voetbal en andere sport, 
zoals Formule 1 en schaatsen. En af en toe passen 
we op de kleinkinderen, daar hebben we nog 
mooi afleiding aan. Ik puzzel een beetje en ik lees 
de krant, verder onderneem ik niet veel. Ik houd 
me goed aan de regels van meneer Rutte.’

GEZELLIGHEID
Omdat hij rondom wedstrijden van het eerste elftal 
diverse hand- en spandiensten verleent, was Alrik 
Lenters op 10 oktober een van de weinigen die 
de topper van het eerste elftal tegen Hoogeveen 
‘live’ kon aanschouwen. Op dat moment mocht 
er al geen publiek meer bij wedstrijden aanwezig 
zijn. ‘Het was een mooie pot voetbal en het eerste 
zat in een goede flow, maar de sfeer was toen al 
weg. De gezelligheid en het sociale aspect mis je 
dan natuurlijk.’

Tegen wil en dank is Lenters inmiddels al redelijk 
gewend aan zaterdagen zonder voetbal. ‘Ik doe 
lekker rustig aan. Ik laat de hond uit, drink een 
kop koffie, rommel thuis een beetje aan, doe 
een spelletje met de kinderen of kijk sport op tv. 
Gelukkig ben ik behoorlijk druk op m’n werk, 

dus kan ik in het weekend lekker uitpuffen.’ Een 
‘coronahobby’ heeft de voormalig leider van het 
eerste elftal niet opgepakt. ‘In maart en april ben 
ik nog aan het puzzelen geslagen, maar na vier 
of vijf van die legpuzzels ben je daar ook wel een 
keer klaar mee, haha. Voetbal is mijn hobby, 
verder ben ik geen hobbymens.’

WANDELEN
Hoewel zijn zoons al enkele jaren niet meer 
in het eerste elftal spelen, is Dick Jansen nog 
altijd trouw supporter van de hoofdmacht. ‘Ik 
ga bijna altijd samen met mijn vrouw Henny en 
Wietze en Tineke Brinksma, zowel naar thuis- 
als uitwedstrijden. Soms zijn er wedstrijden dat 
je denkt: ‘Waarom ben ik hier eigenlijk?’, maar 
dat heeft iedere supporter vast wel eens, haha. 
In het begin miste ik het behoorlijk, maar op een 
gegeven moment wen je er ook wel weer aan. Nu 
wandelen we bijvoorbeeld regelmatig op zaterdag. 
We vermaken ons wel, maar de normale gezellige 
dingen mis je wel.’ 
Al te veel vertrouwen in een snelle terugkeer van 
publiek langs de lijn heeft Jansen niet. ‘Ik hoop 
het wel, maar ik denk niet dat het dit seizoen nog 
wat wordt. Volgend seizoen maar weer.’

Ook meer dan 30 jaar geleden had 
S.V. Nieuwleusen veel talentvolle 
jeugdvoetballertjes binnen de gelederen. 
Toen we nog gewoon over F-jes, E-tjes en 
D-tjes spraken werd er ook al regelmatig 
een feestje gebouwd op ’t Klaverblad 
omdat er een kampioenschap gevierd 
mocht worden. Het roemruchte F3-elftal 
uit het seizoen 1989-1990 bekroonde 
een beresterk seizoen met een fraaie 
eerste plek op de ranglijst. Zowel 
technisch, tactisch als mentaal staken 
deze pupillen met kop en schouders 
boven hun tegenstanders uit. Het bewijs 
wordt geleverd middels de prachtige 
kampioensfoto. Drie decennia later moet 
helaas geconcludeerd worden dat deze 
titel niet voor alle spelers een voorbode 
bleek te zijn voor een glansrijke carrière 
in het eerste elftal, maar dat maakt de 
herinnering aan dat onvergetelijke seizoen 
er niet minder mooi op. 

Vaste supporters missen sfeer en gezelligheid

S.V. Ni’jluusn van vrogger: F3 bestormt de top in 1990

Achterste rij vlnr: Corina van den Berg (Vrieling, leidster), Rutger Lammers, dhr. F. Lip (van sponsor Plus), David Huzen, Erik Uitslag, 
Jan van Ankum, Jeffrey van der Kolk, Patrick van Enkhuijzen en Liny Tempelman (leidster).
Voorste rij vlnr: Dirk van den Berg, Noud Janssen, Sebastiaan Seijdel en Mark Dekker.
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WORK 
HARD
PLAY 

HARD

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

Maak 

een afspraak 

voor uw 

hypotheek

Slomp & De Graaf financieel adviseurs
Burg. Backxlaan 27, 7711 AA Nieuwleusen
Nieuwstraat 8, 8061 GR HASSELT
T 0529-481567 Nieuwleusen
T (038) 477 14 54 HASSELT
I www.slomp-degraaf.nl

Leuk huis op het oog?

Handel & BestratingHandel & BestratingHandel & BestratingHandel & BestratingHandel & BestratingHandel & BestratingHandel & BestratingHandel & Bestrating
De Grift 33, Nieuwleusen

BOUWCENTER
SCHIPPERS

BOUWT MET 
JE MEE

 

DALFSEN 
De Vesting 32 
7722 GA Dalfsen 
T 0529 - 439 150  

NIEUWLEUSEN 
Meeleweg 35 
7711 EJ Nieuwleusen 
T 0529 - 481 263

Bouwcenter Schippers is hét adres voor 
iedereen die bouwt of verbouwt. Onder één 
dak bevindt zich alles waar het bij bouwen 
op aankomt. 

Bouwcenter Schippers weet hoe ‘t werkt!

Meer info op bouwcenterschippers.nl

Bouwmaterialen | Gereedschappen 
Hout & plaat | Tegels

10.000 artikelen 
op voorraad

Bezorging 
op elke plek

Altijd het juiste 
advies

Een begrip in 
de regio
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Het amateurvoetbal ligt al  maanden 
stil, de sportvelden werden 
voor de winterstop alleen door 

de jeugd bespeeld en de kleedkamers 
en het clubhuis bleven gesloten. 
Corona blijft het amateurvoetbal in 
zijn greep houden. Dit alles is niet 
zonder gevolgen. De opbrengst van het 
clubhuis vormt een belangrijke bron 
van inkomsten en dat valt nu weg. 
Gelukkig kan S.V. Nieuwleusen bogen 
op een bevlogen team van vrijwilligers 
bij de sponsorcommissie en een trouwe 
achterban aan sponsors. Hierover 
gingen we in gesprek met Ed Roos, 
voorzitter van de sponsorcommissie.

Roos is geen naam die veel voorkomt op 
sportpark ‘t Klaverblad. De voorzitter van de 
Sponsorcommissie is opgegroeid in het westen 
van het land. Hij is geboren in Scheveningen en 
heeft vervolgens een tijd gewoond en gewerkt 
in Den Haag. De relatie met zijn vrouw Agnes 
bracht hem uiteindelijk naar het oosten van het 
land. Roos: ‘Toen Agnes en ik een relatie kregen, 
werkten we beiden in Den Haag. Na verloop van 
tijd hadden we genoeg van de drukte daar en 
gingen we op zoek naar meer rust om ons heen. 
Agnes komt uit Dalfsen, dus was het een logische 
stap om naar deze omgeving te gaan waar nog 
veel familie van haar woont’.  

VRIJWILLIGER
De eerste kennismaking met de vereniging was 
toen zoon Simen de voetbalacademie bij S.V. 
Nieuwleusen binnenstapte. Toch was dit niet di-
rect het startsein van een vrijwilligerscarrière voor 
Roos senior. ‘Simen kwam in de jeugd in de se-
lectie-elftallen en alles was super geregeld’, aldus 
Ed, waarna hij vervolgt: ‘Pas toen mijn dochter 
Maren zich ook aanmeldde, ben ik kort daarna 
vrijwilliger geworden. Toen merkte ik dat bij veel 
jeugdelftallen genoeg gedaan kon worden. Sa-
men met Bas Prins ben ik vervolgens trainer/leider 
geworden van het team van mijn dochter. Dit heb 
ik vervolgens enkele jaren gedaan totdat zij subtiel 
aangaf dat de rol als ouder en trainer misschien 
net te veel was. Dat was voor mij het signaal om 
haar wat meer ruimte te geven en te stoppen als 
jeugdtrainer.’

Toevalligerwijs viel dit samen met een aantal 
andere zaken. Toen Henry van der Woude Kars 
Odink opvolgde als voorzitter van de werkgroep 
Marketing & Communicatie in het bestuur, kwam 
de functie als voorzitter van de sponsorcommis-
sie vrij. In die periode voetbalde Ed met voorma-
lig penningmeester Edwin Lefers. Hij bracht het 
balletje aan het rollen en al gauw werd Ed voor 
deze vacature gevraagd. Ed was net met zijn taken 
bij de jeugd gestopt en kon door aanhoudende 
knie-problemen niet langer in de zaal voetballen. 
‘Inmiddels voelde ik me nauw betrokken bij de 
vereniging, mijn beide kinderen spelen in de jeugd 

en ik kijk ieder weekend bij minstens één van bei-
de. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er in het 
dorp de mogelijkheid tot sporten is. Het is 
goed voor de gezondheid en heeft ook een 
maatschappelijk belang. Een vereniging 
is daarbij afhankelijk van vrijwilligers. 
Hier hoefde ik dan ook niet lang over 
na te denken.

CORONA
Ed werkt in het dagelijks leven als 
verzekeringswiskundige, een be-
roep waarvan hij zelf denkt dat het 
hem niet per se geschikt maakt als 
voorzitter van de sponsorcommis-
sie. Lachend geeft Ed aan dat zijn 
ervaring als verzekeringswiskundige 
hem kan helpen bij het bepalen van de 
waarde van een product, waarna hij ver-
volgens een pluim uitdeelt naar het team 
van de sponsorcommissie: ‘Gelukkig doen 
we het met 10 vrijwilligers waarvan één secreta-
ris en negen relatiebeheerders. Iedere beheerder 
heeft een eigen portefeuille met daarin 20 tot 25 
sponsors waarmee zij regelmatig contact hebben. 
Zij zorgen voor de betrokkenheid tussen de ver-
eniging en de sponsors. Ik begeleid het team op 
hoofdlijnen en probeer de koers die we hebben 
bepaald vast te houden.’

Dat er 11 mensen actief bezig zijn met sponsoring 
geeft aan hoe serieus dit wordt genomen bij S.V. 
Nieuwleusen. ‘Onze club kan leunen op ongeveer 
200 betrokken sponsors, dat is een groot aantal 
en daarmee mogen we onszelf gelukkig prijzen in 
deze tijd.’ Ed doelt hiermee op de situatie dat het 
clubhuis al geruime tijd is gesloten. ‘De opbreng-
sten van het clubhuis zijn samen met de contri-
butie en sponsoring de belangrijkste bron van in-
komsten. Dat we als vereniging vooralsnog geen 
financiële problemen kennen, komt dus voor een 
belangrijk deel door onze sponsors.’ 

SPONSORBINGO
Hoewel veel sponsors op dit moment ook een 
moeilijke tijd hebben, blijven ze onze vereniging 
trouw. Ed geeft aan dat het voor hem logisch en 
belangrijk is dat de vereniging iets terug doet waar 
dat kan. ‘Zo hebben we vorig voorjaar in deze krant 
opgeroepen tijdens de lockdown zo veel mogelijk 
aan onze sponsors te denken bij de aanschaf van 
producten. Daarnaast hebben we in december een 

sponsor-
bingo georganiseerd, in een video al onze bord-
sponsors laten zien en hier een prijsvraag aan 
gekoppeld. Allemaal acties om aandacht te schen-
ken aan de bedrijven omdat de aandacht die ze 
normaal krijgen op het sportpark wegvalt. En dat 
wordt gewaardeerd, we krijgen veel positieve re-
acties.’

Sinds de uitbraak van de coronapandemie is er 
nog geen handvol sponsors gestopt. Onder de 
sponsors die wel afgehaakt zijn is ook nog een 
aantal bedrijfsbeëindigingen: ‘Met die betrokken-
heid moeten we heel blij zijn, maar des te meer re-
den voor ons om waar het kan ook zoveel moge-
lijk terug te doen voor onze sponsors in deze tijd.’

AMBITIEUS
Hoewel het hele amateurvoetbal op dit moment 
in een moeilijke fase verkeert, heeft Ed Roos nog 
genoeg ambities. ‘Toen ik deze rol accepteerde zei 
ik gekscherend tegen mijn voorganger dat ik de 
inkomsten uit sponsoring wou verdubbelen. En 
hoewel we zelfs tijdens de lockdown enkele nieu-
we sponsors hebben mogen verwelkomen, ben ik 
er inmiddels wel achter dat dit waarschijnlijk niet 
gaat lukken. Op dit moment richten we ons voor-
namelijk op het op peil houden van de inkomsten 
uit sponsoring. Maar hopelijk kunnen we deze si-
tuatie gauw achter ons laten.’

Ed en zijn commissie hebben nog genoeg idee-
en. Zo wordt er gedacht aan een multifunctione-
le ruimte in het oude clubhuis waar bijvoorbeeld 
sponsoravonden georganiseerd kunnen worden 
of waar sponsors ontvangen kunnen worden tij-
dens thuisduels van het eerste elftal. Daarnaast 
wordt de mogelijkheid bekeken om het sponsor-
bestand verder uit te breiden. ‘Nog niet alle bedrij-
ven uit Nieuwleusen zijn sponsor van onze vereni-
ging, het is aan ons de taak om ze te overtuigen 
van de voordelen. Er is er nog ruimte voor borden 
op de 2e ring achter het doel aan de zijde van de 
parkeerplaats en ook de doeken langs de kunst-
grasvelden kunnen worden uitgebreid’ zo geeft de 
sponsorvoorzitter zijn ambities aan.

Sponsorcommissie blijft aan de hand van 
voorzitter Ed Roos ambitieus, ook in crisistijd

‘We mogen 
ontzettend blij zijn 
met de betrokkenheid 
van onze sponsors, 
daarom proberen we 
ook zoveel mogelijk 
terug te doen’ 

 Ed Roos (l) met Jurrian Schuurman van Interm
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  Vertrouwd in alle merken

  Uw rij-ervaring zo compleet mogelijk

  Volledig aanbod van werkplaats tot showroom

  Vakkundige, bijgeschoolde monteurs
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uw droomhuis.

Villa

Vrijstaande woning
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De mogelijkheden zijn eindeloos!

Evenboersweg 24 A

7711 GX Nieuwleusen

T: 0529 793 007

E: info@vechtdalbouw.nl

www.vechtdalbouw.nl
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Het is duidelijk dat de familie 
Schouten een flinke inbreng heeft 
in het vrouwenvoetbal binnen 

S.V. Nieuwleusen. Moeder Janneke 
Schouten is zelf leider van MO13-1 
en heeft bovendien drie voetballende 
dochters. ‘We zijn allemaal wel sportief 
aangelegd, maar het is ook een beetje 
toeval.’ 

Het voetballen deed zijn intrede binnen de familie 
Schouten via Jong Oranje. ‘Marith (17) is daar 
begonnen met trainen toen ze in groep 3 zat. Daar 
heeft ze de smaak flink te pakken gekregen. De 
rest is haar toen achterna gegaan. Anniek (12) 
sloot zich ook aan bij Jong Oranje en niet veel 
later volgde Daphne (19). Omdat zij toen in groep 
8 zat, startte ze in de E-tjes. Daarvoor heeft zij 
geturnd.’ 

INMIDDELS EEN AANTAL JAREN VERDER 
VOETBALLEN DE MEIDEN NOG MET VEEL 
PLEZIER. WIE ZIJN ZE, WAT DOEN ZE EN 
IN WELKE TEAMS SPELEN ZE?
DAPHNE: ‘Ik ben tweedejaars student Geneeskun-
de in Groningen en woon daar op kamers. Door-
deweeks train ik mee bij Vrouwen 1 van voet-
balclub Groen Geel. Dat is een gezellig team dat 
uitkomt in de tweede klasse. In het weekend kom 
ik dan naar huis om wedstrijden op zaterdag te 
spelen met Vrouwen 1 van S.V. Nieuwleusen. Mo-
menteel spelen we 3e klasse maar het zou mooi 
zijn als we de stap naar de 2e klasse kunnen ma-
ken. Toen het nog kon vond ik het ook altijd leuk 
om de wedstrijden van de rest van de familie te 
kijken op zaterdag.’
MARITH zit in het eindexamen van de havo op 
het Meander College in Zwolle. ‘Na mijn eindex-
amen wil ik HBO-verpleegkunde gaan studeren. 
Maar ik moet uiteraard eerst nog mijn diploma ha-
len, daarnaast heb ik een bijbaantje bij de Albert 
Heijn. Ik speel op zaterdag in Vrouwen 2 van S.V. 
Nieuwleusen. We beschikken over veel speelsters, 
maar gelukkig hebben we regelmatig te maken 
met pijntjes dus komen we allemaal voldoende 
aan spelen toe.’
ANNIEK speelt in MO13-1 van S.V. Nieuwleusen. 
‘Ik speel dit jaar voor het eerst op een groot veld. 
We spelen in een team met 15 meiden. Hiervoor 
speelden de meesten van ons nog op een half veld 
in de JO11 of JO12 competitie.’
JANNEKE is leider van dit team. ‘Samen met Job 
van de Bergh. Ik heb niet zo veel verstand van 
voetbal, maar we redden ons prima. En daarnaast 
steken trainers Corina Klomp en Klaas Spijker er 
ook de nodige energie in.’

HOE ZIT HET EIGENLIJK MET DE INDIVIDU-
ELE KWALITEITEN VAN DE MEIDEN? 
MARITH: ‘Ik sta meestal linksbuiten of linkshalf, 
mijn sterke punten zijn mijn snelheid, daarnaast 
kan ik een bal goed afschermen. Ook heb ik een 
redelijke goede trap en neem dan bijvoorbeeld 
ook de corners aan de rechterkant.’ Zus DAPHNE 
staat meestal ook linksbuiten: Ik ben rechts maar 
kan goed uit de voeten op links, ook met mijn lin-
kervoet. Ik probeer regelmatig te scoren en neem 

regelmatig cor-
ners.’ Jongste telg ANNIEK 
speelt mid-mid. ‘Ik geef niet gauw op, ben een 
doorzetter. Ze zeggen vaak tegen me dat ik ener-
gie voor twee heb. Daarnaast heb ik een aardig 
trap en neem de corners en probeer de passing 
van het middenveld naar de aanval te verzorgen.’

HOE IS DE SFEER IN HET TEAM EN HOE 
WAREN DE PRESTATIES VOOR DE CO-
RONABREAK? 
ANNIEK: ‘We gingen als een speer en wonnen 
alle wedstrijden van de beker en de competitie en 
stonden dus bovenaan. De kans was dus groot 
dat we kampioen gingen worden, maar dat kun-
nen we door de corona dus helaas wel vergeten. 
Gelukkig heb ik buiten het voetbal om ook con-
tact met de meiden. Zo hebben we onlangs nog 
samen Sinterklaas gevierd. Met de sfeer in het 
team zit het dus wel goed.’ MARITH: ‘Uiteraard 
hadden we nog niet veel gespeeld dit seizoen. We 
waren begonnen in de 4e klasse en deden tot dus-
ver mee in de middenmoot, voor zover je er wat 
over kunt zeggen. Gelukkig is de sfeer in het team 
prima! Ondanks de leeftijdsverschillen hebben we 
het gezellig en zijn we heel fanatiek.’ Dat geldt 
volgens DAPHNE ook voor Vrouwen 1: ‘We drin-
ken vaak samen nog wat in de kantine na afloop 
van de wedstrijd, dat is echt harstikke gezellig. 
Ook hebben we laatst nog gezellig met z’n allen 
meegedaan met de S.V. bingo, superleuk!’ Wat 
resultaten betreft had zij ook niet te klagen. ‘In de 
beker waren we een ronde verder door te winnen 
van HHC Hardenberg en gelijk te spelen tegen 
OZC. In de competitie waren we op de wedstrijd 
tegen Pesse na ook goed gestart, ik denk dat we 
hoog geëindigd waren dit jaar.’ 

WAT ZIJN JULLIE SPORTIEVE HOOGTE-
PUNTEN? 
DAPHNE: ‘Mijn mooiste wedstrijd was de bekerfi-
nale in Twello met meisjes B1. Na de eerste helft 
stonden we met 3-0 achter. Maar na de pauze 
kwamen we terug met een paar prachtige doel-
punten, uiteindelijk werd het 3-3. In de verlenging 
scoorden we zelfs 4-3! Dat was echt een groot 
feest. Daarnaast wil ik het voetbalkamp naar 
Spanje in Lloret ook als hoogtepunt noemen.’

MARITH: ‘Ik heb 
genoeg leuke wedstrijden ge-
speeld, maar het duel in het PEC Zwolle stadion 
tegen de meiden van Union SV was denk ik wel 
de leukste! Je speelt natuurlijk niet zomaar even 
in dat stadion.’ ANNIEK: ‘Vorig jaar met JO12-3m 
zijn we zaalkampioen geworden, dat was de eer-
ste keer dat we kampioen werden. Het was een 
mooi feest! Met kleren onder de douche, confetti 
poppers, frietjes eten… 

WAT MAAKT S.V. NIEUWLEUSEN EEN 
MOOIE VERENIGING EN WAAR ZIJN JUL-
LIE TROTS OP? 
De dames zijn unaniem: Eigenlijk zijn alle voet-
balzaken goed geregeld, trainingen, wedstrijden, 
trainers. Daarnaast organiseert de vereniging ook 
leuke activiteiten voor haar leden. Denk aan het 
voetbalkamp, de voetbalschool, Jong Oranje, 
paasvoetbaltoernooi, Nizato enzovoorts. We vin-
den het natuurlijk ook leuk dat de meidentak zo 
groot is. We hebben alle drie in november gehol-
pen met de meidendag, erg leuk om dan al die 
jonge meiden met de bal bezig te zien.’

HOE BLIJVEN JULLIE FIT IN CORONATIJD? 
ANNIEK: ‘Wij hebben de mazzel dat we nog ge-
woon mogen trainen met ons team en op zater-
dag onderling kunnen spelen. Sinds de winterstop 
voorbij is maken we mixteams van JO13-1 tot en 
met MO13, dat is erg leuk.’ MARITH: ‘Toen we in 
groepjes van vier mochten trainen lukte het wel 
om fit te blijven, maar nu mag het nog maar met 
z’n tweeën. Dat schiet dus niet echt op. Ik probeer 
af en toe hard te lopen en wat workouts te doen. 
Maar ik vind dat wel wat saai worden, dus ik hoop 
dat we snel weer kunnen voetballen.’ DAPHNE be-
aamt dat: Ik mis de voetbal echt! Ook wij hadden 
voor de tweede lockdown trainingen in groepjes 
van vier. Na de jaarwisseling zijn ze in Groningen 
bij Groen Geel begonnen met een challenge met 
stukken hardlopen, een workout en een gekke ac-
tiviteit om iedereen te motiveren en om lekker fit 
te blijven. Maar eigenlijk herken ik wel wat Marith 
zegt, het wordt wel een beetje saai. Dus laat het 
voetballen maar weer beginnen’, besluit Daphne.

Fanatieke voetbalfamilie Schouten sterk vertegenwoordigd 
binnen vrouwentak S.V. Nieuwleusen

de voetballende familie Schouten, met van links naar rechts Janneke, Marith, Daphne en Anniek.
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Voetballen in coronatijd; alternatief 
programma voor jeugd S.V. Nieuwleusen
Toen half oktober de competities stil 
werden gelegd, betekende dat niet 
direct ook het einde van alle activiteiten 
voor de jeugdteams. Competitievoetbal 
zit er sindsdien niet meer in, maar 
de doordeweekse trainingen kunnen 
gewoon doorgaan, geheel conform 
de richtlijnen van het RIVM. Om ook 
op zaterdag het nodige voetbalplezier 
te beleven wordt dankzij de inzet en 
creativiteit van begeleiders en trainers 
wekelijks een mooi alternatief programma 
in elkaar gedraaid. Op deze pagina tonen 
we trots een beeldcompilatie van de 
activiteiten die zoal georganiseerd worden. 

Ook de JO15-1 vermaakte zich met een funloop door Nieu-wleusen. Één van de onderdelen was Archery Attack, een combinatie van boogschieten, paintball en trefbal. Gewap-end met een handboog en speciale rubber pijlen is het de bedoeling elkaar te raken. 

Teams van dezelfde clubs mogen nog wel onderling tegen 

elkaar voetballen en dat wordt dan ook volop gedaan. 

Niet alleen jongens tegen jongens, maar ook jongens mét 

meiden en jongens tégen meiden. Op deze foto strijden 

de jongens van JO15-3 tegen de meiden van MO15-1. 

Voor de oudere leeftijdsgroepen worden regelmatig 
mix-toernooien georganiseerd. Op deze foto voetbalt 
JO19 onderling partijen.

Samen met andere trainers geeft eerste elftalspeler Tom Vasse regelmatig een techniektraining aan de bovenbouw van de pupillen. Tijdens deze training staan onderwerpen als loopcoördinatie, balbeheers-ing en wendbaarheid centraal.

Activiteiten naast het voetbalveld zorgen voor een leuke 

afwisseling. Voor JO11-1 werd een funrun georganiseerd 

met spannende en vermakelijke activiteiten. Het voetgol-

ven was voor veel spelers lastig, maar stond wel garant 

voor heel veel plezier. 

Ook wordt er regelmatig om de eer gestreden tussen de ver-schillende leeftijdsgroepen. Hier voetbalt de JO19-2 tegen het JO17-1 team van trainer/coach Gert Gosseling. 

Voor de iets meer gevorderden die uitgeleerd zijn bij Jong Oranje is er natuurlijk het 4-4 voetbal. Zo speel-de JO7 een leuk en sportief mixtoernooi met en tegen hun iets oudere clubgenootjes van JO9. 

Jong Oranje ging het gehele najaar uiteraard ook 

gewoon door. Dit was opnieuw de perfecte gelegenheid 

voor kinderen van 4 tot 6 jaar om kennis te maken met 

de voetbalsport. Tijdens deze ‘trainingen’ staat plezier in 

het spelletje uiteraard voorop!

In november hield S.V. Nieuwleusen een echte ‘Meidendag’.  

Maar liefst 60 meiden vermaakten zich met voetbal gere-

lateerde spellen als latje trap, pionnenvoetbal en het boter, 

kaas en eierenspel. De dag werd afgesloten met een onder-

ling voetbaltoernooi. 
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