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“De jeugd 
heeft voetbal 
toekomst bij 
v.v. SVI!”

“Na 35 jaar moeten 
stoppen, met je grote 
liefde voetbal, het verhaal 
van een echte SVI’er”

“Jong geleerd 
oud gedaan,

4 Musketiers 
in v.v. SVI1!”

“Show Voor Iedereen
meer dan een buurtfeestje!”



bso met 
sportaanbod

IKC DE IJSSELHOF IN SAMENWERKING MET 
VOETBALVERENIGING SVI EN SPORTSERVICE ZWOLLE

Kinderen zijn graag in beweging. Dat snappen wij op onze bso als geen ander, want we zijn een echte 
sportbso! Heerlijk actief dus in die fi jne uren na schooltijd. Sportief plezier, dat vinden kinderen hier volop! 

De bso, opgeriwcht in samenwerking met SportService Zwolle en Voetbalvereniging SVI is gehuisvest in 
het clubhuis van SVI. De kinderen die zich aanmelden voor deze groep krijgen tijdens de opvangdagen 

extra sportaanbod. Deze sportactiviteiten worden voornamelijk buiten gehouden. Naast eigen 
sportactiviteiten worden er ook verschillende clinics aangeboden. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen zich 

aanmelden voor deze sportieve buitenschoolse opvang. 

Zitten zij bovendien op IKC de IJsselhof? Dan hebben zij niet alleen voorrang op aanmelden, maar zij 
worden ook opgehaald door één van de pedagogisch medewerkers. Kinderen vanuit andere scholen 

mogen zich ook aanmelden, maar zij dienen te beschikken over eigen vervoer of kunnen tegen betaling 
gebruik maken van de taxi regeling van Doomijn.

Meld 

je snel 

aan!

/doomijn
www.doomijn.nl

e klantadvies@doomijn.nl 

t (038) 421 45 21 doomijnkinderopvang 

VOORWOORD

Voorzitter Geert Prins geeft u, qua innovatie, een inkijkje 
in wat er het komende jaar binnen de vereniging speelt 
en in het verschiet ligt. En die innovatie binnen deze 
voetbalvereniging gaat al terug naar begin jaren ’70, 
toen Henk Eenkhoorn, met een aantal anderen, met een 
ingenieus plan op de proppen kwam om 
f 100.000,- in te zamelen voor onze voetbalkantine. Het 
verhaal hierachter leest u verderop in deze gids. Over 
innovatie gesproken, zou Henk Eenkhoorn ooit gedacht 
hebben dat ‘zijn’ voetbalkantine 45 jaar later ook voor 
maatschappelijke doeleinden dienst zou doen? En dat er 
een steeds intensievere samenwerking zou zijn met het 
Deltion College op allerlei vakgebieden? 

U leest het allemaal in deze seizoengids. 

En natuurlijk mogen we de ‘Stille Krachten’ niet 
vergeten te benoemen. Tinus van de Vegt en Bas 
Brekelmans doen hun verhaal over het vrijwilligerschap 
binnen vv SVI. 

Ook is er een mooi interview met Noa Jongsma over 
haar belevingen bij vv SVI en doet uiteraard Bram Freie 
als hoofdtrainer van het eerste elftal zijn verhaal, over 
een hopelijk compleet voetbalseizoen dat hij met zijn en 
ons vlaggenschip gaat draaien.

Of we iets vergeten zijn, jazeker! Graag wil ik via deze 
weg van de gelegenheid gebruikmaken om de redactie 
achter deze seizoengids onder de aandacht te brengen.
Als er iemand veel heeft betekend voor onze 
voetbalvereniging, dan is dat Benny Michel. Als 
elftalleider, de activiteitencommissie, of zijn tomeloze 
inzet voor clubblad de Flits. Maar wij kennen Benny 
voornamelijk als aanjager voor deze prachtige 
seizoengids. Zonder hem zou deze er niet zijn. 

Het is niet redactie-eigen om jezelf, zeker niet in een 
voorwoord, eens op de borst te kloppen. Maar toch doe 
ik het. In maart roept Benny zijn troepen bijeen. 
Dan komen Johan Visser, Luc Rennema, Debby Tufo, 
Marc Veldman en Dennis van Vilsteren bijeen en worden 
er plannen gemaakt voor de inhoud van de nieuwe 
seizoengids, waarna er eind mei, uiteraard in overleg 
met iedereen, de taken onderling worden verdeeld. 

En met deze feiten gaan wij het veld in. Het 
journalistieke veld welteverstaan. We luisteren naar 
geweldige mensen die wat hebben betekend binnen de 
vereniging en hun boeiende verhalen. Dit proberen wij 
in de zomer op een nóg boeiendere manier op papier te 
krijgen. 

Debby Tufo redigeert dit alles en stuurt het weer op naar 
Benny. En dan begint het echte werk. Benny verzorgt de 
opmaak van de seizoengids, maakt afspraken met de 
drukkerij en levert de seizoengids af aan het bestuur. 
Hier zitten ontelbare vrijwillige uurtjes in. En dat is 
prima, maar er mag best eens bij worden stilgestaan. 
Want dit alles wordt gedaan met dat ene doel en dat is: 

Samen maken en zijn wij SVI!

Als seizoengidscommissie zijn we weer blij en trots op 
deze editie en we bedanken iedereen die een bijdrage 
heeft geleverd aan deze uitgave.

Namens de redactie wens ik een ieder veel 
leesplezier.

Samen maken en zijn 
wij v.v. SVI

Voor u ligt de nieuwe seizoengids van v.v. SVI. Sinds een aantal jaren presenteert 
v.v. SVI de seizoengids aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen. Een gids met 

uiteenlopende verhalen en al deze verhalen hebben uiteraard betrekking op de 
mooiste voetbalvereniging van Zwolle. Misschien wel de meest innovatieve 

vereniging van Zwolle. 
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Na twee jaar voorzitter te zijn van v.v. SVI, 
hoop ik dat we eindelijk een volledig 
voetbalseizoen mogen afwerken en dat 
we Corona achter ons kunnen laten. Door 
de Corona-pandemie werd in het eerste 
jaar het seizoen vroegtijdig beëindigd en 
het afgelopen seizoen was het na vier 
competitiewedstrijden al weer over. 
Zeer teleurstellend voor al onze leden die 
wilden voetballen, maar om begrijpelijke 
redenen werden teruggefloten. Het meest 
ingrijpende is echter het feit dat er leden 
getroffen zijn door deze ziekte en in een 
aantal gevallen zelfs geconfronteerd zijn 
met het verlies van een dierbare. Ook wij als 
vereniging zijn hierdoor diep geraakt.

Ik wil de complimenten uitdelen aan de 
trainers en leiders die het afgelopen seizoen 
wekelijks bezig waren met hun team en 
activiteiten en onderlinge wedstrijden 
organiseerden om de jeugdspelers toch 
bezig te laten zijn. Ondanks de beperkingen 
was er toch ‘s zaterdags reuring op 
Sportpark “De Siggels”. Maar het onderling 
wedstrijden spelen is natuurlijk lang niet zo 
leuk als spelen tegen andere verenigingen.
 
Stil staan is achteruit gaan
De verwachting is, dat het seizoen zal starten 
met enkele beperkingen. Op dit moment 
zijn we bezig dit in kaart te brengen en te 
kijken wat er nodig is om de zaterdagen 
weer in goede banen te leiden. Toch hebben 
we het afgelopen seizoen niet stilgezeten. 
We hebben de fietsenstalling verplaatst 
en zijn met de gemeente in gesprek over 
het wijzigen van de bestemming van het 
Clubhuis/Buurthuis. Op dit moment heeft 
het alleen de functie van kantine en wordt 
de buitenschoolse opvang gedoogd. In 
het nieuwe bestemmingsplan wordt het 

clubhuis opgenomen als buurthuis met 
een buitenschoolse opvang, een hybride 
leeromgeving en een vergaderlocatie. Dit 
biedt ons meer mogelijkheden om het 
gebouw ook overdag te exploiteren.

Ook zijn we in gesprek met de gemeente 
Zwolle voor het plaatsen van laadpalen voor 
elektrische auto’s op de parkeerplaats. Een 
volgende stap in het verduurzamen van het 
Sportpark.

Op voetbalgebied hebben we het afgelopen 
seizoen het Kwaliteit & Performance 
Programma van de KNVB afgerond 
en daarmee de aanduiding “Lokale 
Jeugdopleiding” verdiend. Binnen dit 
programma valt de deelname aan de 
nieuwe “Onder-23” competitie. Ook ben ik 
benieuwd hoe ons 1e elftal gaat presteren 
in de 1e Klasse Oost. In het eerste jaar in 
de 1e Klasse Noord waren de prestaties 
goed en ook afgelopen seizoen was de start 
veelbelovend. Ik hoop dan ook dat het team 
van Hoofdtrainer Bram Freie deze lijn doorzet 
in het seizoen 2021/2022.

We kijken reikhalzend uit naar een ‘normaal’ 
seizoen waarbij het gaat om plezier, 
sportiviteit en saamhorigheid. U bent van 
harte welkom om deel te nemen aan 
onze activiteiten of lid te worden van onze 
prachtige vereniging. Kom vrijblijvend kijken 
of meld u aan.

Ik wens een ieder veel leesplezier toe met de 
Seizoengids 2021/2022 en vooral een goed 
en gezond sportjaar. •

Met sportieve groet,
Geert Prins

Voorzitter Algemeen Bestuur v.v. SVI

VAN DE VOORZITTER

We kijken reikhalzend uit 
naar een ‘normaal’ seizoen!
Voor u ligt de Seizoengids 2021/2022. Voor het vijfde jaar op rij heeft de redactie weer een
prachtig en informatief exemplaar gemaakt. Naast het voetbal komt ook het maatschappelijke
aspect weer ruimschoots aan de orde. Het laat zien dat v.v. SVI staat voor plezier
en prestatie en sterk geworteld is in Zwolle Zuid.

“Ik wens 
iedereen
veel 
leesplezier
en een
goed en 
gezond 
sportjaar!”
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Een levend buurthuis
Een kleine 4 jaar geleden veranderde het clubhuis van v.v. SVI in een buurthuis. De verbouwing leverde 

een prachtig resultaat op. Het buurthuis was er klaar voor om verschillende doelgroepen uit de wijk 
Zwolle Zuid te ontvangen. Om elkaar ontmoeten, om samen te sporten of te bewegen. En v.v. SVI is 

een maatschappelijk-betrokken vereniging geworden, midden in de wijk Zwolle-Zuid.

Het is de plek waar, naast het voetbal, veel andere activiteiten 
ontplooid zijn en worden, bijvoorbeeld de kinderen die na 
schooltijd naar de sport-BSO van Doomijn gaan, de internationale 
vrouwendag die hier plaatsvindt, de koningsspelen, seniorensport, 
Walking football, die hier ook worden georganiseerd. 

Stichting MVO “De Siggels”
Om het buurthuis binnen de wijk Zwolle Zuid te bestendigen is er 
een stichting in het leven geroepen, stichting MVO “De Siggels”. 
Deze stichting draagt zorg voor bezetting van het buurthuis 
vanuit een maatschappelijk oogpunt. Dit houdt in dat de stichting, 
met medewerking van o.a. Sportservice Zwolle, zich inzet 
voor diverse doelgroepen. Waarbij groeiend welbevinden en/of 
arbeidsparticipatie voor iedere medemens in Zwolle Zuid, centraal 
staan. Dit geldt ook voor alle leeftijdscategorieën. 

In de eerste 3 jaar heeft een klein aantal medewerkers van 
Sportservice Zwolle een grote bijdrage geleverd om actief 
diverse doelgroepen van het buurthuis gebruik te laten maken. 
Dit konden eenmalige projecten zijn, maar ook activiteiten die 

wekelijks terugkomen. Waarbij het afgelopen jaar uitzondering is 
geweest door corona, daar waar het gaat om nieuwe activiteiten te 
ontplooien. 
De basis is door deze medewerkers zeker goed neergezet en van 
hieruit heeft MVO “De Siggels” de opdracht om dit verder uit te 
breiden en daar waar nodig te bestendigen.

De stichting heeft in de eerste 3 jaar diverse subsidies weten 
binnen te halen, waardoor zij nu beschikt over een grote 
hoeveelheid sport- en spelmateriaal, dat voor diverse activiteiten in 
te zetten is. Er is gekozen voor een uitgebreid assortiment, waarbij 
in het bijzonder aandacht is besteed aan materiaal dat juist ook 
kwetsbare groepen de mogelijkheid geeft om te komen sporten.  
Tevens is er subsidie gebruikt om nog meer aanpassingen in het 
buurthuis aan te brengen zodat ook doelgroepen die minder valide 
zijn en/of andere beperkingen kennen, toch gebruik kunnen maken 
van het buurthuis. 

Er is in samenwerking met Toegankelijk Zwolle gekeken wat 
er aan aanpassingen nodig was. 

Daarnaast is er het participatieproject, waar MVO “De Siggels” 
samen met o.a. Travers mee bezig is. 
Zo is er een aantal mensen dat de Materiaal- en Terreincommissie 
van v.v. SVI helpt met onderhoudsklusjes op en rond het sportpark. 
Maar er zijn ook mensen die het leuk vinden om te kunnen helpen 
in de keuken. Zo werd er door een van de participanten voor een 
grote groep een Syrische maaltijd gemaakt in de keuken van het 
buurthuis.

Samen met WijZ wordt er elke donderdagmorgen een sportieve 
buurtkamer gehouden voor senioren uit Zwolle-Zuid. Hier kunnen 
ouderen samen komen. 
Inmiddels zien we in de praktijk dat er door mensen van diverse 
leeftijden van deze buurtkamer gebruik wordt gemaakt. Iemand 
van WijZ is aanwezig voor een sociaal praatje met deelnemers. 

Een heel mooi project waar MVO “De Siggels” nauw bij betrokken 
is, is een project in samenwerking met Travers ten aanzien van 
statushouders. Helaas is er door de pandemie een vertraging 
ontstaan om dit project uit te rollen, want door de wetsverandering, 
waarbij de gemeente verantwoordelijk wordt gesteld voor de 
inburgering van statushouders, wordt, in samenwerking met de 
mensen van het Sociaal Wijk Team, deze statushouders in Zwolle 
Zuid via de sport een goede kans te geven zich echt in te burgeren.  

MVO De Siggels biedt de plek waar deze doelgroep samen kan 
komen, taalles ontvangt en via de klussenploeg de taal via `werk-
leren in praktijk brengt. Er is op het sportpark ontzettend veel te 
doen en een werkomgeving draagt bij aan een snelle integratie en 
inburgering. 
Eerst sociaal activeren, daarna maatschappelijk en uiteindelijk via 
de sponsoren en partners van MVO De Siggels en SVI economisch 
naar stageplaatsen en vast werk toe groeien.  
Hoe mooi kan dit zijn! 

MVO “de Siggels” zal zich aankomend jaar extra inzetten om 
meer sponsoren aan zich te verbinden die zich betrokken voelen 
bij het maatschappelijk karakter van v.v. SVI. En die wellicht willen 
en kunnen bijdragen aan bovengenoemd project. 

Een ander project wat gaat starten medio september, is LEFF. Het 
betreft een leefstijlproject dat wordt geïnitieerd door stichting 
Empower en waar PEC United ook nauw bij betrokken is.

 Het gaat om een leefstijlproject voor kinderen/ jongeren met 
ASS of een daaraan verwante beperking. Zij leren over gezonde 
voeding in combinatie met beweging. Ook de ouders worden 
hierbij betrokken. Als stichting zijn we zeer verheugd dat we dit 
project als pilot op ons sportpark gaan starten en we hebben er 
alle vertrouwen in dat het een mooi praktijkvoorbeeld gaat worden 
om in de rest van Zwolle verder uit te kunnen rollen. 

Deltion
Ook dit seizoen wordt er weer samengewerkt met het Deltion 
College. Op drie dagen zijn er studenten van Facilitair en Horeca. 
Deze studenten gaan aan de slag met uitgebreide schoonmaak 
van de accommodatie en het klaarzetten van activiteiten als er 
bijvoorbeeld gehuurd wordt. Deze studenten helpen ook bij horeca-
activiteiten. 
Op twee dagen zijn er studenten van Sport & Recreatie. Deze 
studenten krijgen les op de accommodatie in hun reguliere 
schoolprogramma. Maar worden ook ingezet in de begeleiding van 
activiteiten en het mee-organiseren van activiteiten.
Op de woensdagmiddag zijn er studenten van Sport en Bewegen 
aanwezig, die eerst leskrijgen in de accommodatie en daarna 
voetbaltraining geven aan onze jongste jeugd.

Het buurthuis 
Het buurthuis is ook een perfecte locatie voor een vergadering, 
cursus of presentatie. Afgelopen jaar is er natuurlijk niet veel 
gebruik van gemaakt, maar gelukkig is er zo langzamerhand 
weer van alles mogelijk. Voor het geven van presentaties kan de 
Playtafel ook uitstekend als communicatiemiddel gebruikt worden. 

Tot slot
Per 1 juli 2020 is er een buurthuisbeheerder aangesteld. Hij is 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in en rond 
het buurthuis, maar ook voor de verhuur van ruimtes en sport- en 
spelmateriaal. Mocht u geïnteresseerd zijn in het huren van een 
van de ruimtes en/of van sport- en spelmateriaal dan kunt u zich 
wenden tot Wilfred Spijkerman, buurthuis@vvsvi.nl

MVO “de Siggels” wil meer toe naar sponsoren die zich aan 
v.v. SVI verbinden vanwege het maatschappelijke karakter 
van de vereniging. Mocht u hiervoor interesse hebben en/
of meer informatie willen, dan kunt u ook gebruikmaken van 
bovenstaande gegevens. •
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HOOFDTRAINER

“Bram Freie kijkt 
met alle vertrouwen 

uit naar een mooi 
voetbalseizoen”.

HOOFDTRAINER
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Met een jong team 
aantrekkelijk voetbal spelen 

in de eerste klasse
Met hoofdtrainer Bram Freie blikken we terug op zijn eerste seizoen bij v.v. SVI en kijken we

vooruit naar het aankomende voetbalseizoen 2021-2022.

Bram Freie, 35 jaar uit Nijverdal, was 
voor zijn overgang naar  v.v. SVI, drie 
jaar hoofdtrainer van het in de 2e 
klasse uitkomende Hulzense Boys. De 
ambitieuze trainer is in het bezit van 
het trainersdiploma UEFA A en gaf vorig 
seizoen met de overstap naar v.v. SVI 
zijn carrière de gewenste vervolgstap. 
In de zomer van 2020 startte hij met de 
selectie. Na een uitgebreide voorbereiding 
waarin veel wedstrijden werden gespeeld, 
werd de ploeg klaargestoomd voor de 
competitiestart. In de beginfase van de 
voorbereiding kreeg iedereen de kans zich 
te laten zien. Daarna werd er nadrukkelijk 
gewerkt aan vastigheden, waarbij de 
nadruk met name lag op de manier van 
druk zetten. Iets wat nieuw was voor de 
spelersgroep en wat er ingeslepen werd op 
trainingen en wedstrijden, waarbij ook veel 
gebruik werd gemaakt van videobeelden. 
Bram legt uit: “Met behulp van beelden 
van onze wedstrijden konden we spelers 
inzichtelijk maken wat er gevraagd werd, 
spelers pakten dit gelukkig heel snel op. Ik 

weet zeker dat we hier profijt van hebben 
gehad en mede daardoor een goede start 
hebben gehad in de competitie. Daarnaast 
waren de spelers heel erg fit en fris toen 
de competitie begon, iets waar we veel 

aandacht aan hebben besteed, ook dat 
heeft ons zeker geholpen.”

In het seizoen ‘19/’20 kwam v.v. SVI voor 
het eerst in de geschiedenis van de club uit 
in de 1e klasse. Zij waren toen ingedeeld 
in de 1e klasse Noord. Afgelopen seizoen 
speelden ze in de 1e klasse van de afdeling 
Oost. De prachtige, maar ook sterke 1e 
klasse D. Met aansprekende tegenstanders, 
waaronder Dos Kampen, SDV Barneveld 
en CSV Apeldoorn. Onder leiding van de 
nieuwe hoofdtrainer Bram Freie liet 
v.v. SVI zich direct van zijn beste kant zien 
en bleef het in de 4 gespeelde wedstrijden 
ongeslagen. Er werd verdienstelijk gelijk 
gespeeld tegen hoogvliegers Bennekom en 
SVZW en er werden ruime overwinningen 
geboekt op De Merino’s en Nunspeet. Met 
8 punten stond v.v. SVI op een prachtige 
2e plaats in de 1e klasse D. Naast de 
resultaten was het spel attractief en 
aanvallend, hiermee maakte SVI indruk. Na 
deze vliegende start was het seizoen helaas 
alweer voorbij en zullen we nooit weten 
hoe dit seizoen geëindigd zou zijn. Nadat 
de KNVB besloot dat de competities niet 
werden uitgespeeld door corona, was het 
seizoen 2020-2021 ineens voorbij. 
“Als we de stijgende lijn door hadden 
kunnen trekken, waren we tot mooie 
dingen in staat geweest. Helaas mochten 
we het niet afmaken en daarom werd in 
het voorjaar het vizier al op het nieuwe 
voetbalseizoen gericht”, aldus Bram.

De selectie zal er komend seizoen wel wat 
anders uitzien. Helaas vertrokken er een 
aantal goede spelers. Bram: “Stef Tupker 
gaat, na 13 seizoenen in het 1e elftal, zich 
richten op andere dingen en stopt met 
voetballen. Smaakmaker Nico Veldman 

is vertrokken naar competitiegenoot Go 
Ahead Kampen. Faisel El Atiaoui en Dani 
Lohman konden het voetballen op dit 
niveau helaas niet meer combineren met 
hun werk. Zij besloten te gaan voetballen 
bij 4e klasser Dieze West. Gerjan Apperloo 
en Ricardo Aarten blijven bij v.v. SVI, maar 
gaan allebei in een lager elftal voetballen. 

Ook in de staf moesten we van goede 
mensen afscheid nemen. Assistent trainer 
Roy Agten vertrok helaas naar SVZW en 
leider Matthijs Bremmer is gestopt met 
zijn werkzaamheden. Beide heren zijn 
meerdere jaren actief geweest binnen de 
selectie van v.v. SVI en hadden een zeer 
belangrijke rol. 
“Als overige staf proberen we dit gemis 
zo goed mogelijk op te vangen,” vertelt de 
hoofdtrainer. “We hebben wat geschoven, 
waarin met name de rol van Hans Hultink  
er anders uit komt te zien. We hebben een 
uitstekende staf met eigen mensen van de 
club. Ik heb er alle vertrouwen in dat de 
samenwerking, net als afgelopen seizoen, 
prima gaat verlopen.”

Onlangs (1 juni jl.) werd een start gemaakt 
met het huidige voetbalseizoen. Met 
de nieuwe selectie werden de eerste 

“Als we de stijgende lijn 
door hadden kunnen 

trekken, waren we tot 
mooie dingen in staat 

geweest.”

“Ik ben heel tevreden met 
de selectie zoals die er nu 
staat, de kern blijft bij ons 

en dit wordt aangevuld 
met jonge, talentvolle 

jongens.”
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OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m zaterdag: 07.30 - 21.00
Zondag: 10.00 - 19.00

HOOFDTRAINER
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trainingen en wedstrijden afgewerkt. 
Gelukkig kon de hoofdtrainer ook een 
aantal nieuwe gezichten verwelkomen. 
Aanvaller Xaver Slot (22) komt over 
van DETO, aanvaller Frank Jansen (24) 
van DOS Kampen en verdediger Olivier 
Duinkerken (24) van sc Genemuiden. 

Bram: “Frank en Olivier wonen beiden 
in Zwolle-Zuid en kunnen nu op de fiets 
naar de voetbal. Ook zijn er 3 jeugdspelers 
doorgeschoven naar de 1e selectie.
Nick van der Steege (18) en Lucas Nunnink 
(18) hebben de afgelopen periode laten 
zien, klaar te zijn voor de senioren. Zij 
maken daarom al vervroegd de overstap 

naar het 1e elftal. Een mooi compliment 
richting de jeugdopleiding, want spelers 
klaarstomen voor 1e klasse-niveau vraagt 
nogal wat.” Daarnaast Jordy Halfwerk 
(18), na een uitstapje naar Go Ahead 
Eagles, weer terug bij v.v. SVI. “Ik ben heel 
tevreden met de selectie zoals die er nu 
staat, de kern blijft bij ons en dit wordt 
aangevuld met jonge, talentvolle jongens. 
We leveren wel creativiteit en ervaring 
in, maar samen kunnen we dit opvangen. 
Als elk individu zich blijft ontwikkelen en 
we als team stappen blijven maken, dan 
ben ik er van overtuigd dat er veel  moois 
mogelijk is,” vertelt Bram die er enorm 
naar uit kijkt om met deze jonge groep aan 
het werk te gaan en ze een stap verder te 
brengen.

Het is een feit dat er een jonge groep 
staat, de gemiddelde leeftijd ligt rond de 
22 jaar en de oudste speler is nog maar 
27 jaar. Is deze selectie wel voldoende in 
balans en niet té jong voor de 1e klasse? 
Bram Freie denkt van niet: “Ik zie dit op 
voorhand zeker niet als een probleem, we 
hebben echt wel jongens met inmiddels 
de nodige ervaring en met leidinggevende 
capaciteiten. Aan deze jongens de taak die 
rol op zich te nemen. Zij zullen de jonge 

“Als we ook dit seizoen
er direct weer staan en 
snel de nodige punten 

verzamelen, dan kunnen 
we hopelijk snel naar 

boven kijken en dan zien 
we wel wat er in het

vat zit.”

Jurre
Lentink

Geboren op:
10 mei 2002

Voetbalcarrière tot nu toe:
2008 - 2010 DVC
2010 - 2012 Zwolsche Boys
2012 - 2021 v.v. SVI

Lucas
Nunnink

Geboren op:
3 juni 2003

Voetbalcarrière tot nu toe:
2010- 2013 v.v. SVI
2013 - 2020 PEC Zwolle
2020 - 2021 v.v. SVI

Nick
van der 
Steege
Geboren op:
4 juli 2003

Voetbalcarrière tot nu toe:
2008 - 2013 v.v. SVI
2013 - 2016 PEC Zwolle
2016 - 2019 v.v. SVI
2019 - 2020 Go Ahead Eagles
2020 - 2021 v.v. SVI 

Jordy
Halfwerk

Geboren op:
3 december 2003

Voetbalcarrière tot nu toe:
2008- 2010 Zwolsche Boys
2010 - 2019 v.v. SVI
2019 - 2020 Go Ahead Eagles
2020 - 2021 v.v. SVI

Vier talentvolle spelers 
gaan er samen voor dit 
seizoen in v.v. SVI 1

VIER MUSKETIERS

Bram Freie is voor het tweede seizoen de hoofdtrainer bij v.v. SVI, hij wil met het jonge 
team aantrekkelijk voetbal spelen in de eerste klasse...
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De koers zetten in
plaats van volgen
Hoe persoonlijk is uw bank?

 

Kantoor Zwolle 
038 457 86 00
zwolle@handelsbanken.nl

Handelsbanken is sterk in hypotheken, vastgoedfinancieringen  
en vermogensbeheer, waar het draait om persoonlijk advies en 
maatwerk. 

Ons kantoor in Zwolle werkt met een grote mate van zelfstandigheid. 
Deskundig, gedegen en met korte lijnen. Wilt u een nieuwe woning 
kopen of uw hypotheek herfinancieren? Uw accountmanager luistert 
naar u, stelt u de juiste vragen, en vertaalt uw wensen naar een  
persoonlijk plan. 
 
Meer weten? Neem contact met ons op.

Zwolle_Koerszettenipvvolgen_A4_20210705_V2.indd   1Zwolle_Koerszettenipvvolgen_A4_20210705_V2.indd   1 6-7-2021   09:36:116-7-2021   09:36:11

Tijdens de warming-up zijn stafleden drukdoende om de voorbereiding op de aanstaande wedstrijd zo goed mogelijk te laten verlopen...

jongens zowel binnen als buiten het veld 
bij de hand moeten nemen. Voor deze 
spelers is dat weer een mooi leerproces en 
een volgende stap in hun ontwikkeling.” 

De hoofdtrainer beseft dat er ongetwijfeld 
ook ploegen in deze competitie zullen zijn 
met meer ervaring. “Wellicht zullen die 
ploegen wat stabieler zijn, maar ik denk 
dat onze kracht ligt in het feit, dat wij een 
hecht, fris en ambitieus team hebben met 
veel voetballende kwaliteit. Dát gekoppeld 

aan onze speelwijze, waarin we uitgaan 
van eigen kracht, altijd het initiatief willen 
hebben en energiek voetbal willen spelen, 

moet gaan zorgen voor leuke wedstrijden 
met aantrekkelijk voetbal. Uiteraard 
gekoppeld aan goede resultaten.” 

Op de vraag naar de doelstelling voor 
komend seizoen houdt Bram zich op de 
vlakte: “Ik denk dat het lastig is om daar 
in dit stadium wat over te zeggen. Waar 
we zelf als team precies staan, is nu nog 
lastig in te schatten. Veel ploegen in de 1e 
klasse D hebben zich flink versterkt, het 
is afwachten hoe dit uitpakt. Als we ook 
dit seizoen er direct weer staan en snel de 
nodige punten verzamelen, dan kunnen 
we hopelijk snel naar boven kijken en dan 
zien we wel wat er in het vat zit. Ik kijk 
met alle vertrouwen uit naar een mooi 
voetbalseizoen.” 

Door de coronapandemie was het 
natuurlijk een bijzonder eerste seizoen bij 
v.v. SVI voor de nieuwe hoofdtrainer: “Er 
was weinig mogelijk en het was lastig om 
op deze manier de club en de mensen 
beter te leren kennen. Dat is vervelend, 

omdat dat juist iets is waar ik veel waarde 
aan hecht. Laten we hopen dat dit komend 
seizoen wel gaat lukken. En dat elke week 
sportpark “de Siggels” weer bruist van 
de activiteit. Hopelijk kunnen we dan ook 

veel toeschouwers van v.v. SVI bij onze 
wedstrijden begroeten. Wekelijks zullen 
wij als team en als staf er alles aan doen 
om er, voor onszelf en zeker óók voor het 
publiek, een leuke zaterdagmiddag van te 
maken.” •

“Laten we hopen dat dit 
komend seizoen, elke 
week sportpark “de 

Siggels” weer bruist van 
de voetbalactiviteit.” 

“Wij hebben een hecht, 
fris en ambitieus team 
met veel voetballende 

kwaliteit.” 

HOOFDTRAINER
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Boverhoff Sloopwerken bestaat uit een concern van 

bedrijven die actief zijn op het gebied van sloopwerk, 

asbestverwijdering en recycling. Daarnaast levert 

Boverhoff specialistische diensten die hiermee 

samenhangen, zoals bodemsanering, bouw- en 

woonrijp maken, chemische verankering en 

betonboren- en zagen.

Sterk in complexe projecten
Boverhoff behoort tot de top van Nederlands meest 
toonaangevende en specialistische sloopbedrijven. Wij zijn 
sterk in grootschalige en complexe sloopprojecten binnen 
een strak georganiseerd tijdspad. Door onze hoogwaardige 
kennis, inzet en ervaring en het omvangrijke high-tech 
machinepark kunnen wij onze klanten op elk type project 
van dienst zijn.

Boverhoff is volledig gecertifi ceerd en kan het gehele proces 
van sloopmelding tot het bouw- en woonrijp opleveren voor 
u verzorgen.

Wij horen graag waarmee wij u van dienst mogen zijn.

Kijk voor meer informatie en onze mooie projecten op: 

www.boverhoff.nl
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BG COMMERCIE

Inmiddels heeft een heel rijtje sponsoren 
zich al geschaard achter het logo van 
deze Hoofdsponsorgroep. Deze sponsoren 
hebben ook allemaal een groot reclamebord 
op het hoofdveld, een advertentie in deze 
seizoengids, een logovermelding in het 
programmaboekje van de thuiswedstrijden 
van SVI-1 en advertentieruimte via 
narrowcasting op de TV-schermen in het 
clubhuis. Daarnaast mogen deze sponsoren 
deelnemen aan de jaarlijkse sponsoractiviteit 
en hebben ze toegang tot het sponsorhome 
bij de thuiswedstrijden.
Vanaf dit seizoen is aan dit al aantrekkelijke 

all-in pakket nóg een extra uiting 
toegevoegd, namelijk vermelding op het 
nieuwe bord op het Henk Eenhoornplein. 
Een A1-locatie op ons sportpark die door 
geen sporter of bezoeker gemist kan worden!

Er is nog ruimte binnen de Hoofdsponsor-
groep van SVI voor nieuwe sponsoren. 
Bent of kent u een bedrijf dat hierover 
geïnformeerd zou willen worden?

Neem dan contact op met de Bestuursgroep 
Commercie via een mail naar:
sponsoring@vvsvi.nl •

Sinds twee jaar voetballen het 1e, 2e en de J019-1
met shirtsponsoring van de Hoofdsponsorgroep

“Hart voor SVI.”
Op deze manier geven wij bedrijven en organisaties de 

mogelijkheid om de prestatieve teams van onze vereniging te 
ondersteunen, want: “Winnen doen we samen!”

Hart voor v.v. SVI!

Nathan van Rijn 
middenvelder

v.v. SVI 1
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INTERVIEW

Stille kracht van v.v. SVI!
Bas Brekelmans heeft de afgelopen 35 jaar veel betekend voor v.v. SVI, maar zet nu

noodgedwongen een punt achter zijn werkzaamheden als trainer en begeleider bij v.v. SVI. 
Van een voetballer die in de jeugd van v.v. SVI begon en door toedoen van zijn buurjongen 

het trainersvak inrolde. Hier het verhaal van een echte SVI’er.

Het begin
Bas: ‘Ik begon in 1986 te voetballen bij 
v.v. SVI waar ik in F5 begon. Een erg leuke 
tijd, waarvan ik me de toernooien aan 
het einde van het seizoen nog goed kan 
herinneren. Vooral die mooi vaantjes die  je 
aan het einde kreeg, daar heb ik er vele 
van bewaard, die vond ik geweldig. 
Na alle jeugdelftallen te hebben doorlopen 
kwam Bas terecht bij de senioren. ‘Ik 
kwam uiteindelijk in het derde elftal 
terecht, maar hier had ik het uiteindelijk 
niet naar m’n zin. Dit kwam ook, omdat 
ik ondertussen als trainer actief was bij 

v.v. SVI. Ik had zodoende genoeg te doen 
en kon niet meer genieten van mijn eigen 
wedstrijden. 

Mijn toenmalige zwager voetbalde bij 
Zwolsche Boys en die speelden hun 
wedstrijden op zondag. Ze hadden daar 
een keer spelers te kort en toen heb ik een 
wedstrijd met ze meegedaan en dat beviel 
me goed. Hun trainer wilde me er graag bij 
hebben en voor mij was het zélf voetballen 
op zondag veel beter te combineren met 
mijn trainerschap en het coachen van mijn 
team bij SVI op zaterdag.’

Rennen en vliegen
Bas:  ‘Het kwam mij zo het beste uit. 
Voetballen is altijd belangrijk geweest voor 
mij, maar het was niet meer te doen. Op de 
zaterdagen wilde ik me volledig focussen 
op het begeleiden van mijn eigen elftal 
en zo ben ik op de zondag naar Zwolsche 
Boys gegaan. Het was wel af en toe rennen 
en vliegen. Ik heb een deel van het seizoen 
gehad dat ik op maandag trainerscursus 
had, op dinsdag gaf ik training aan mijn 
team, ‘s woensdags trainde ik zelf, op 
donderdag gaf ik weer training en op 
vrijdag had ik weer trainerscursus. De 

INTERVIEW
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zaterdag begeleidde ik mijn team bij 
v.v. SVI, om zo op zondag weer zelf te 
voetballen. Met het actief voetballen ben ik 
uiteindelijk door blessures wel gestopt.’

Buurjongen
Bas rolde vanzelf in het trainersvak. 
Bas:  ‘Op mijn zestiende begon ik training 
te geven, buurjongen Robbin Bonthuis 
zat in F7 en dit team had geen trainer. Ik 
ben hen toen gaan helpen. Het jaar erop 
mocht ik de F1 van v.v. SVI gaan trainen en 
werden we direct kampioen. Door de jaren 
heen heb ik verschillende teams getraind 
bij v.v. SVI en mijn trainerspapieren, 
waaronder Jeugdvoetbaltrainer en TCIII 
gehaald’. 
Inmiddels was Bas trainer van C1. Stef 
Tupker was een van de blikvangers in dat 
team. Stef is, na jaren te hebben gevoetbald 
in het eerste elftal v.v. SVI, aan het einde 
van het afgelopen seizoen gestopt.
Bas:  ‘Ik kreeg tijdens het seizoen van de 
Technische Commissie te horen, dat het 
komende seizoen er een andere trainer op 
de groep kwam te staan en dat het voor 
mij goed zou zijn om bij een andere club 
ervaring op te doen.’

Ervaring opdoen
Bas kwam terecht bij vv Heerde en daarna 
bij vv Hattem. 
Bas:  ‘Soms is het echt goed, vooral als 
je trainer bent, om je vleugels uit te slaan 
en naar een andere vereniging te gaan. Je 
komt in een andere omgeving en begint 
op nul. Het kan nooit kwaad en het waren 
prachtige jaren, met name in Hattem.’ 
Bij vv Heerde trainde Bas de B1, en na een 
tussenjaar, waar hij SVI D6 had getraind 
omdat dat team geen trainer had en het 
zoontje van vrienden in dat team speelde, 

ging hij naar vv Hattem, alwaar hij drie 
prachtige jaren heeft gehad. 
Bas:  ‘in dat laatste jaar wonnen we de 
regionale beker. Ik kon daar goed aarden, 
ik vond het een mooie en warme club.’ 

Terug op het oude nest
Uiteindelijk kreeg Bas de uitnodiging om 
weer bij SVI een elftal onder zijn hoede 
te nemen. Met vier jaar ervaring bij twee 
andere verenigingen kwam hij met een 
goede bagage terug bij SVI. 
Bas:  ‘In 2010 kwam ik terug als trainer 
van C1. Met assistent Marc Helderman 
onder zijn hoede werd Bas in het eerste 
jaar direct kampioen. 
Bas:  ‘Het tweede jaar deden we het goed 
in de hoofdklasse en konden we prima 
meekomen op dat niveau’. 

Choroideremie
Door de jaren heen werd Bas zich bewust 
dat zijn zicht steeds minder werd. Na wat 
onderzoeken kreeg hij in 2012 de diagnose 
choroideremie. Dit betekent dat het zicht 
steeds minder wordt. 
Bas:  ’met name mijn gezichtsveld wordt 
steeds kleiner, waardoor ik steeds meer in 
een tunnel kijk, omdat de rest erom heen 
wegvalt. Deze tunnel wordt steeds kleiner 
en leidt uiteindelijk tot blindheid. Het 
training geven ging me minder af, vooral 
in de avonden. Als voetballer had ik grote 
moeite met avondwedstrijden, ik bleek al 
vroeg nachtblind te zijn. Later bleek dat dit 
één van de voorlopers te zijn die bij deze 
ziekte hoort. Helaas werd hierdoor het 
actief en snel voetbalkijken erg lastig’. 

Train de trainer
Toch bleef het kriebelen bij Bas. Na een half 
jaar staat hij toch weer actief op het veld. 

Bas:  ‘Bij B1 hadden ze vanaf de 
winterstop geen trainer meer. Ik heb toen, 
als invaller, het seizoen afgemaakt, ik vond 
het nog te leuk om te doen.’ 
Hierna is Bas, samen met Marc Helderman 
en Matthias Odding het Train-de-trainer 
concept binnen v.v. SVI gaan vormgeven. 
Bas:  ‘We zagen en vonden dat er in de 
breedte niet voldoende werd opgeleid. Naar 
onze mening werd er te weinig energie 
gestoken in de niet-selectieteams en wij 
vonden dat dit anders moest. 
We zijn begonnen in de onderbouw op de 
woensdagmiddag bij de Mini’s t/m D (later 
JO12)-jeugd. We merkten dat dit aansloeg 
en al snel gingen we een samenwerking 
aan met het Deltion College uit Zwolle. 
Deze projectgroep en onze stagiaires 
gaven we een deel theorie, deel praktijk en 
vervolgens gingen ze in koppels training 
geven aan onze jeugd’.

Grote maatschappelijke samenwerking
Het idee kreeg steeds meer vorm en voor 
zowel v.v. SVI, als het Deltion College werd 
het een win-win situatie. 
Bas:  ‘De stagelopers komen woensdag 
vroeg in de middag op de club en krijgen 
theorieles van ons over welke trainingen 
ze gaan geven, om deze vervolgens aan 
elkaar in de praktijk over te brengen. 
Uiteindelijk geven de stagelopers de 
trainingen aan de jongste talenten van 
v.v. SVI onder begeleiding van mij en 
andere train-de-trainers. Er zit een 
gedegen gedachte achter en het is echt 
een succes. Zelfs spelers en speelsters die 
al bij v.v. SVI voetballen doen mee in dit 
traject. 
Er lopen 20 trainers rond welke in duo 
vorm de trainingen geven, zodat ze elkaar 
kunnen aanvullen en helpen’. 

Bas begon zijn voetbalcarrière in v.v. SVI F5... bovenstaande foto is 
gemaakt van Bas en zijn maatjes van E3...

Bas heeft bij v.v. SVI alle jeugdelftallen met plezier doorlopen en 
kwam daarna bij de senioren in het 3e elftal...
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Hout- en Plaathandel Beldman
Met ruim 30 jaar ervaring in het vak, dé plek in Zwolle en omstreken voor al uw hout!

 www.hout-enplaathandelbeldman.nl

Voltastraat 8  |  8013 PM Zwolle
T 038-466 93 81  |  M 06-163 812 20

info@hout-enplaathandelbeldman.nl

HOUT
Vurenhout
Hardhout
Douglas
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Wij bieden
vervoerservice
voor een zeer
scherpe prijs!

INTERVIEW

Uiteindelijk ging Matthias Odding zich 
richten op het trainen van een selectieteam 
in de bovenbouw en zijn voetbalschool 
Voetbal Skills en richtte Marc Helderman 
zich op het hoofdtrainer schap bij de 
senioren (momenteel vv Wijthmen 1). 
Bas:  ‘De laatste jaren heb ik veel 
samengewerkt met Aaldert Schippers (zie 
kader). Een hele fijne en warme man welke 
helaas begin van de zomer overleed aan 
Corona. Het doet veel met en het maakt me 
verdrietig als ik eraan denk. Een top vent 
die leefde voor zijn familie en de voetbal.’

Goalball
Voetbal zal voor Bas altijd belangrijk 
blijven, maar sinds een paar jaar houdt Bas 
zich meer bezig met Goalball. 
Bas:  ‘Het staat bekend als een sport 
voor mensen met een visuele beperking, 
maar van dat stempeltje willen we graag 
af. Het is voor iedereen toegankelijk, je 
krijgt een geblindeerde skibril op en je 
gaat spelen met een rinkelbal. Een leuke 
en uitdagende teamsport om te doen! Het 
is een hele kleine sport in Nederland, we 
willen daarom graag een groter bereik; we 
hebben pas 11 leden in Zwolle’. 

Zo actief als Bas was met voetbal, zo actief 
is hij nu in deze sport. 
Bas:  ‘We gaan clinics geven op Deltion 
en Landstede. Ook willen we een mbo-
scholenkampioenschap gaan houden. 
We timmeren lekker aan de weg, maar 
we zijn er nog niet. We zijn op zoek naar 
sponsoren, maar dit blijft wel lastig en is 
een grote uitdaging (mocht je hier meer 
info over willen hebben mail dan gerust 

naar bas@goalballzwolle.nl). Al met al is 
het erg leuk om in iets nieuws je energie 
te steken.’ 

SVI is m’n cluppie
Maar bovenal gaat Bas SVI erg missen. 
Bas:  ‘SVI is mijn cluppie, ik heb daar 
veel mooie dingen mogen doen en er veel 
gelachen en plezier gehad. Veel kennissen 
en vrienden heb ik daar ontmoet en zijn er 
nog. Maar na een dikke 30 jaar is het klaar’. 
Zijn werkzaamheden en inspanningen voor 

de club zullen niet vergeten worden. Bas is 
actief geweest in de technische commissie, 
de activiteiten commissie, heeft het train-
de-trainer concept vormgegeven, is al 
jaren lid van Vrienden van v.v. SVI en heeft 
jarenlang zijn inzet getoond als trainer.
Bas:  ‘mijn mooiste moment? Als trainer 
van v.v. SVI C1 kampioen worden en het jaar 
erop het erg goed doen in de hoofdklasse, 
dat waren voor mij hele bijzondere jaren. Als 
trainer vond ik het belangrijk eerst een team 
van de spelersgroep te maken. Oftewel, 
kijk naar het groepsproces en begin daarna 
tactisch met hen te werken, dan komen de 
resultaten (ontwikkeling van de spelers en 
het team) vanzelf.’ 

Een echte SVI’er, met een groot 
vrijwilligershart stopt ermee. En dat alles 
begon met een jongen die in F5 terecht 
kwam en ging voetballen bij een club in 
Ittersum. 
Bas (lachend): ‘Ja als ik die jeugdfoto’s 
weer zie, moet ik altijd lachen, een mooie 
tijd met geweldige herinneringen’. 

Bas, bedankt voor je jarenlange inzet 
voor v.v. SVI en we wensen jou en je 
vrouw Liesbeth alle geluk toe in de 
toekomst. •

Aaldert Schippers

Bas: ‘Aaldert Schippers was een voetbaldier. Hij was gek op 
het begeleiden van de jongste talentjes van de vereniging. 
In het contact met de ouders was hij erg goed, hij nam 
hier rustig de tijd voor. Het was een hele lieve en sociale 
familieman. Vaak kwamen zijn kleinkinderen naar hem toe 
tijdens zijn training, dat vond hij mooi en dan kregen ze 
een dikke knuffel van hem. Elke week zag en sprak ik hem. 
Het was een fantastische man. Aaldert was op meerdere 

vlakken actief. Hij trainde de teams van zijn kleinkinderen, zat het afgelopen jaar in de 
technische commissie en hielp mee op de woensdagmiddag bij het train-de-trainer 
concept. Voetbal was zijn uitlaatklep. Een bijzondere man die er triest genoeg niet 
meer is. Hij zou me whisky leren drinken, hij had een hele verzameling, maar daar is 
het uiteindelijk niet van gekomen. Ik ga hem erg missen’.

Als trainer was Bas altijd zeer betrokkken bij zijn spelersgroep, getuige de foto...

Tegen Ajax voetballen op het harde kunstgrasveld naast Stadion De Meer...
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BG VOETBAL

Een surrealistisch beeld op de zaterdagen, geen wedstrijden, geen 
kantine open, geen muziek, geen gejuich etc. etc. Hopelijk laten we 
dat achter ons en kunnen we weer vooruit kijken naar een nieuw 
en enigszins “normaal” voetbalseizoen 2021/2022.

Een aantal jeugdspelers maakte de overstap naar een Betaald-
Voetbal-Organisatie, maar met de terugkeer van een aantal 
jeugdspelers van BVO’s laten we zien als vereniging goed bezig te 
zijn. Alle 1e teams van elke lichting spelen nu voor het 2e seizoen 
op Hoofdklasse-niveau en er zijn teams die lonken naar de Divisie. 
Geen must, maar een prettige constatering omdat de weerstand 
dan hoger is en spelers zich nog beter kunnen ontwikkelen, ieder 
op zijn /haar eigen niveau.

We merkten dat de uitstroom door Corona in sommige lichtingen 
fors was, maar gelukkig zien we in augustus/september ook weer 
een flinke instroom, mede omdat er daadwerkelijk weer getraind 
en gespeeld mag worden.
Een hartelijk welkom aan alle nieuwe leden!

Het komende seizoen speelt v.v. SVI 1 voor het 3e jaar op het 
hoge niveau van de 1e Klasse (en nu hopelijk een heel seizoen) 
in de door ons gewenste Klasse Oost. Met regionale derby’s waar 
we naar uitkijken in deze mooie competitie, waarin we hopelijk 
prachtige wedstrijden gaan zien met veel publiek.
Graag wil ik jullie meenemen in een aantal ontwikkelingen waar 
we als BG Voetbal (Bestuur Groep Voetbal) mee bezig zijn naast 
alle “normale“ operationele taken. 
•  Het voetbalbeleid
•  v.v. SVI U23
•  Het K&P model

Het voetbalbeleid  (Veiligheid, Plezier & Prestatie)
De voetbalvisie van v.v. SVI wordt het komende jaar verder 
vormgegeven vanuit deze basisdriehoek en daarbij is 
communicatie heel erg belangrijk. Een voetbalvereniging is zeer 
dynamisch, er gebeurt altijd wat. Maar als de basis goed is en het 
onderlinge respect en vertrouwen in elkaar aanwezig zijn, kunnen 
we weer een mooi voetbalseizoen tegemoet zien.

Vooral voor de jongste lichtingen t/m U12, gaat het er om je Veilig 
te kunnen bewegen op en om het sportpark, waarbij je je eigen 
voetbalplezier mag uitstralen. Het gaat hier om het aanleren van 
basisvaardigheden, zodat ze vanaf de U13 op het grote veld verder 
kunnen werken aan hun techniek, maar ook beginnen met tactiek. 
Ook hier staan Veiligheid en Plezier nog steeds bovenaan. Vanaf de 
U19 bovenbouw, wordt presteren belangrijker en wordt het leren 
Presteren een extra facet, waardoor de kernwaarden compleet zijn. 

Waarbij natuurlijk ook t/m het 1e team de Veiligheid, het 
Plezier en daardoor ook kunnen Presteren een belangrijke 
kernwaarde blijft.

v.v. SVI U23
Komend seizoen is er een nieuw team bij v.v. SVI, de U23. Eerder 
voorbehouden aan grote clubs als HHC, Katwijk en Spakenburg 
etc. Nu ook voor de grote verenigingen qua aantallen maar kleiner 
van status. De KNVB heeft ook ingezien dat de stap van een U19 
naar het 1e vaak best groot kan zijn. 
Dat is bij v.v. SVI ook het geval. Sommige spelers zijn er mentaal, 
fysiek en technisch al wel klaar voor, maar anderen (nog) niet 
en die kunnen we in hun eigen leeftijdsklasse laten wennen aan 
senioren voetbal in U23. 

v.v. SVI’ers, inwoners
van Zwolle-Zuid en 

sportparkgebruikers...
Het seizoen 2020/2021 was eigenlijk geen voetbalseizoen. Een paar wedstrijden en daarna

lag het stil, erg stil…. veel te stil. De jeugd mocht blijven trainen en onderling spelen en 
met veel passie en creativiteit zijn de trainers met de kinderen bezig gebleven.

Compliment nogmaals voor hen!

Seizoengids 2021-2022  |  v.v. SVI22

Hiermee verwachten we de aankomende jaren de jeugd die 
overkomt van de U19-junioren 3-4 jaar de tijd te kunnen geven te 
groeien naar een vaste positie in ons 1e elftal. Positief voor spelers 
en positief voor v.v. SVI omdat we ook in ons 1e zoveel mogelijk 
eigen jeugd willen hebben spelen, nu maar ook dus ook in de 
toekomst.

Trainer Youri v.d. Velde gaat deze uitdaging aan, want vooral het 1e 
jaar is dat niet eenvoudig op Divisie niveau, maar we vertrouwen 
erop dat hij de spelers leuk en attractief laat voetballen in een 
prachtige competitie. 

Het K&P model (Kwaliteit & Performance)
Toen in 2017 in de ALV de nieuwe Bestuursstructuur werd 
vastgesteld, zijn we vanuit de BG Voetbal verder gaan werken aan 
de toekomst. Deze toekomst willen we ook vastleggen, zodat het 
beklijft en ook nog vele jaren als basis dient voor het voetbalbeleid.
De KNVB heeft hier een systeem voor opgezet waar u vast wel 
eens van gehoord hebt: Lokale Opleiding Vereniging, Regionaal, 
Nationaal en Internationaal. 
Internationaal: is voorbehouden aan: Ajax, PSV en Feyenoord.
Nationaal: is onder andere voor PEC Zwolle.
Regionaal: is bijvoorbeeld Genemuiden.
Lokaal: dat willen we minimaal met v.v. SVI.

Waarom is dat belangrijk?
Hiermee leg je vast wat je belangrijk vindt als club. Heb je een 
beleid voor de onderbouw, heb je beleid voor de middenbouw en 
de aansluiting daarmee? Heb je beleid voor de bovenbouw en hoe 
ga je om met dit beleid? 

Op een kleine honderd onderdelen moeten we aangeven hoe 
we dat hebben geregeld, welke kwaliteit trainers we hebben en 
hebben ze de juiste papieren daarvoor. Ze bekijken ook trainingen, 
houden interviews met trainers, spelers en bestuursleden om 
uiteindelijk door middel van een audit (om de 3 jaar) te kunnen 
vaststellen hoe het ervoor staat.

De afgelopen jaren zijn we druk bezig geweest om vanaf de mini’s 
t/m het 1e elftal een logische leerlijn vorm te geven aan de hand 
van spelprincipes en waarden die we bij v.v. SVI belangrijk vinden. 
Dit heeft geresulteerd in een lijvig document dat we bij de KNVB 
hebben neergelegd ter toetsing aan de voorwaarden om een lokale 
jeugdopleiding te worden genoemd. We zijn er trots op dat met 
een paar kleine aanpassingen dit beleid, dat ook in de praktijk is 
getoetst door de KNVB, als meer dan voldoende is bevonden.

In juni 2021 heeft Art Langeler (toen directeur voetbalontwikkeling 
bij de KNVB en nu coach van PEC Zwolle) het daarbij behorende 
bord overhandigd. 

Al met al staat ons allemaal weer een mooi en uitdagend 
voetbalseizoen te wachten en wens ik jullie als leden van v.v. SVI 
veel voetbalplezier en u als toeschouwer natuurlijk ook, waarbij we 
jullie/u uiteraard op zaterdagmiddag graag verwelkomen om het 
1e elftal tegen gerenommeerde tegenstanders te zien spelen. •

Met sportieve groet
Arjan Jansen

Voorzitter BG Voetbal

BG VOETBAL

Arjan Jansen (links( en Geert Prins (rechts) nemen het certificaat in ontvangst van Art Langeler...
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Dit was de gedachte vanuit het Deltion 
College. Zij zochten een leerplek waar de 
leerlingen in real life kunnen leren. Bij v.v. 
SVI is er zo’n omgeving waar veel in de 
praktijk gedaan en geleerd kan worden. 
Waar naast de vrijwilligers, die dankbaar 
werk doen, ook altijd nog wel extra handen 
welkom zijn. Het Deltion College en v.v. 
SVI willen bovendien allebei middenin de 
samenleving staan. Daaruit is deze mooie 
combinatie ontstaan, met sportpark De 
Siggels en het Buurthuis als leeromgeving 
voor studenten. Aan het woord, drie 
Deltion-docenten die met hun studenten 
wekelijks op Sportpark de Siggels te 
vinden zijn.

Jeroen Pfaff
Docent Sport, 
Bewegen & Leefstijl

Vijf jaar geleden was 
deze opleiding Sport, 
Bewegen & leefstijl 
de eerste opleiding 

van Deltion die de samenwerking aanging 
met v.v. SVI. Hun praktijklessen spelen zich 
buiten af, op het veld. 
De studenten van 16 tot 22 jaar, geven 
trainingen aan een groep van 80 kinderen. 
Van de mini’s tot de JO12. 

Jeroen: “Onze studenten verzorgen de 
trainingen op woensdagmiddag. Eerst 
krijgen ze binnen theorie en uitleg. Daarna 
gaan ze naar buiten, het veld op, waar ze 
eerst de veldjes klaarzetten en daarna de 
trainingen geven. Na afloop evalueren we 
de trainingen zodat we de feedback de 
week erna weer kunnen toepassen op het 
veld.”

Mattijs Vroon
Docent Facilitaire 
Dienstverlening

De opleiding Facilitaire 
Dienstverlening 
is heel breed. Van 
werken in de catering, 

het aanvullen van de voorraad, tot de 
schoonmaak.  

Mattijs: “De studenten die bij v.v. SVI 
komen, zijn eerste- en tweedejaars 
studenten van de BOL opleiding. Zij 
hebben vijf dagen school, waarbij zij 
op dinsdag hun lessen in het Buurthuis 
en op Sportpark De Siggels krijgen. 
Dit zijn praktijk- en theorielessen. Zij 
helpen de vrijwilligers van de vereniging 
met ondersteunende taken. Van 
gebouwenbeheer en groenonderhoud tot 
putjes doorspoelen en lampen vervangen.”  

Menno Tonnis
Docent Sport & 
Recreatie

Beweging en plezier 
zijn de kernwoorden 
van de opleiding 
Sport & Recreatie. 

De studenten leren om mensen in 
beweging te krijgen en te houden. Met 
de buurthuisfunctie van v.v. SVI zijn er 
veel verschillende doelgroepen aanwezig 
waar activiteiten voor kunnen worden 
georganiseerd. 

Menno:  “Je krijgt les over het organiseren 
en begeleiden van activiteiten en je leert 
over de materialen die je gebruikt en hoe 

je deze onderhoudt. Tijdens de opleiding 
is er veel aandacht voor hospitality, dat is 
klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. 
Een dienstverlenende houding is erg 
belangrijk bij deze opleiding.”

v.v. SVI en het Deltion 
College hebben elkaar 

gevonden.

Jeroen: “We hadden het idee om met 
verenigingen samen te werken zodat onze 
studenten kunnen leren in de praktijk. 
Het project begon destijds met THOR, HC 
Zwolle en v.v. SVI, drie verenigingen waar 
veel kinderen tegelijkertijd training krijgen 
en die goed passen bij het beeld dat wij 
van het project hadden.”

Volgens Jeroen is het een win-win situatie. 
Een mooie omgeving voor studenten om 
les in de praktijk te krijgen en voor de 
vereniging ondersteuning van leergierige 
studenten tijdens de trainingen. “Voor de 
leerlingen is zo een real life situatie heel 
anders dan wanneer je de praktijk gaat 
simuleren in een sportzaal.”

Ook de opleiding Sport & Recreatie werkt 
samen met andere verenigingen, waar 
studenten praktijklessen kunnen krijgen. 
Naast v.v. SVI werken ze ook samen met 
korfbalvereniging CKV Sparta en er zitten 
ook groepen bij ZAC. 

Menno:  “Met Ruud Kolman en wijlen 
Harro Velthuis hadden we een gesprek 
over dat v.v. SVI een mooie uitvalsbasis 
zou kunnen zijn voor onze opleiding. Er 
zijn hier verschillende maatschappelijke 

Leren en doen bij v.v. SVI!
Leren in de praktijk. In klaslokalen kun je de praktijk nabouwen, maar hoe mooi is het als

studenten hun praktijklessen ook echt in de praktijk kunnen krijgen.

organisaties als WijZ, Travers en Frion 
aanwezig. Er gebeurt heel veel voor 
senioren. En wij als opleiding en onze 
studenten kunnen daarbij ondersteuning 
bieden.” 

v.v. SVI past volgens Jeroen goed bij het 
Deltion College vanwege het feit dat beide 
zich richten op de maatschappelijke inzet. 
“En ook de locatie is heel mooi. Er is de 
mogelijkheid om theorieles te geven in een 
lokaal in het Club-/Buurthuis De Siggels en 
de praktijk kan buiten op de velden worden 
gegeven. Die combinatie is heel mooi. En wij 
waren vanuit Deltion op zoek naar een plek 
waar veel jeugd is en die heeft v.v. SVI.”

Menno:
“Met alle verschillende 

doelgroepen in buurthuis 
De Siggels is het voor 

onze studenten ook direct 
uitdagender.”

Een fijne plek voor studenten om te 
leren en zich te ontwikkelen.

Mattijs: “Bij een leeromgeving als v.v. SVI 
worden de leerlingen uit hun comfortzone 
gehaald. Op het VMBO zijn ze gewend aan 
de schoolse setting. Op het MBO worden 
ze op jonge leeftijd volwassen. Ze leren 
verantwoordelijkheid te nemen en op tijd 
te komen.”

Menno: “Voor de studenten is het heel 
prettig. Doordat ze in de praktijk leren, zien 
we veel resultaten. Ze moeten het nu echt 
zelf doen en onderling leren samenwerken. 
Je ziet de studenten groeien, in hoe ze 
instructies geven en hoe ze voor de groep 
staan.”
 
Jeroen: “We zien ook dat de resultaten 
voor het examen kerntaak 1 zijn verbeterd. 
In dit examen moet de student zijn 
lesgeefkwaliteiten laten zien. 90% tot 
100% van de studenten slaagt voor dit 
examen. Omdat de studenten bij elkaar op 
één plek zitten en ik er als docent altijd ben 
is het ook makkelijker de student hierin te 
begeleiden. Ik heb daardoor erg goed zicht 
op de ontwikkeling van de student.”

Mattijs: “De studenten kunnen hier 
werken met zware apparaten. Om 

voegen schoon te maken, of graffiti te 
verwijderen. Er wordt gebruik gemaakt van 
professionele apparatuur.” 

Jeroen: “Op school krijgen ze de keuze; 
bij welke vereniging ligt hun voorkeur. 
De studenten vinden het een leuk en 
leerzaam project. Doordat zij zelf de keuze 
maken zitten ze op een plek waar ze 
zelf graag komen. Studenten die zelf op 
voetbal zitten, hebben graag les bij een 
voetbalvereniging en kunnen hierbij ook 
gebruik maken van hun eigen ervaring als 
voetballer.”

Mattijs: “We hebben uitermate tevreden 
leerlingen. Zij hebben hier veel vrijheid om 
hun eigen ding te doen. Ze voelen zich hier 
welkom en ze kunnen ook tussendoor een 
balletje trappen.

Jeroen:
“Mijn aanname is dat de 

kinderen die training krijgen 
ook veel plezier hebben. Je 
ziet ze dollen, maar je ziet 
ook dat ze wat leren van 

trainers in opleiding.

Studenten als toevoeging binnen het 
verenigingsleven met veel vrijwilligers

Mattijs: “De taken en klusjes die wij doen, 
zijn op basis van bestaande leer-  

DELTION COLLEGE
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en lesdoelen, maar wel in overleg met de 
beheerders. Wat kunnen wij betekenen? 
Hierbij hebben we veel en fijn contact met 
Wilfred Spijkerman (Buurthuisbeheerder), 
met als belangrijkste vraag: hoe kunnen 
onze studenten de buurthuisfunctie iets 
extra’s bieden?” 

Menno: “Het is voor ons fijn als onze 
studenten zoveel mogelijk bij alle 
activiteiten worden betrokken. De studenten 
kunnen helpen bij de hele cyclus. Van 
het voorbereiden van activiteiten, tot het 
uitvoeren en begeleiden hiervan. Voor de 
studenten is dat een mooi leermoment. 
De gedachte over de samenwerking was 
heel mooi en ook in de praktijk komt dit 
uit. We gaan nu, na een eerste pilot, nog 
serieuzer samenwerken.” 

Jeroen: “Vanuit de opleiding Sport & 
Bewegen komen er zowel eerstejaars 
als tweede- en derdejaars studenten. 
De derdejaars studenten hebben daarbij 
de rol van coördinator. De tweedejaars 
studenten verzorgen aan het begin van 
het seizoen de volledige trainingen. Vanaf 
de herfstvakantie gaan de eerstejaars 
studenten meelopen met de tweedejaars 
studenten, waar ze eerst de tijd krijgen 
om de club te leren kennen en daarna 
de trainingen zullen overnemen. De 
tweedejaars krijgen dan de rol van 
begeleiders van de eerstejaars studenten.”

Jeroen: “De studenten staan elke 
woensdag voor dezelfde groep. En kunnen 
daardoor ook meeleven en interesse 
tonen in hoe het team het op zaterdag 
heeft gedaan. Ze hebben daardoor ook 
contact met de teamleider, om zo te weten 
te komen waar nog aan gewerkt moet 
worden binnen dat team.”

Mattijs: “De studenten zijn echte doeners. 
Ze vinden het leuk om lekker bezig te 
zijn. Om zelf dingen uit te vogelen. Niet te 
lang zitten. Binnen bespreken we met de 
studenten de theorie. Over welke middelen, 
en materialen er nodig zijn voor welke klus. 
En dan gaan ze bezig.”

Mattijs:
“Het bevalt prima om van 

elkaar te leren . Om te 
brengen en te halen.”

Heel anders dan in een schoollokaal

Mattijs: “Ze kunnen op school ook 
wel praktijklessen volgen en een lamp 
vervangen. Of een nieuwe deur erin zetten. 
Maar als dit bij v.v. SVI gebeurt is dat 
anders. Dan moet het gebeuren, omdat het 
ook echt nódig is. De lamp is écht kapot, 
of er moet écht een nieuwe deur in, want 
‘s zaterdags lopen  er heel veel mensen in 

en uit. Er is direct wat gaande wat opgelost 
moet worden. Heel anders dan dat het op 
school word gesimuleerd. Bij v.v. SVI is 
genoeg te doen en het is mooi als je dan 
ook direct resultaat ziet.”

Menno: “v.v. SVI en Deltion hebben 
dezelfde ideeën over hoe om te gaan met 
alle mensen uit de maatschappij. Hier 
komen ook mensen die houden van sociale 
contacten en bewegen. Het is niet altijd 
zo dat ze komen sporten, soms is het ook 
gewoon een kopje koffie drinken samen, 
of pingpongen. Er komen hier mensen van 
alle leeftijden, jong en oud. Waar het eerst 
alleen maar voetbal was, is het nu overdag 
een mooie ontmoetingsplek voor alle 
doelgroepen. Zowel via Travers en WijZ, als 
mensen met een beperking via 

DELTION COLLEGE
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Als docent van de opleiding Sport 
& Bewegen heeft Jeroen met zijn 
praktijklessen bij v.v. SVI heel fijn  
samengewerkt met Bas Brekelmans 
en Aaldert Schippers, “zij konden 
heel goed hun kennis overbrengen.” 
Vanwege het overlijden van Aaldert 
en omdat Bas een stapje terug 
heeft moeten doen, is er op dit 
moment op deze functie nog een 
plek vrij. Dit wordt nu opgepakt door 
Isaak Teunis, maar die kan niet 
wekelijks de gehele tijd aansluiten 
als begeleider van de studenten 
door zijn overige werkzaamheden. 
Het zou heel fijn zijn om nog een 
extra kracht te hebben op de 
woensdagmiddag die deze rol op 
zich wil nemen. “En misschien 
dat er iemand bij het lezen van dit 
artikel enthousiast wordt.”  Voor 
deze rol wordt er een vrijwilliger 
gezocht met voetbalkennis, met 
een trainersachtergrond, die het 
leuk vindt om op woensdagmiddag 
coördinator te zijn. Hij/zij hoeft 
geen training te geven, dat doen de 
studenten. Voor Jeroen zou het mooi 
zijn dat hij samen kan werken met 
iemand die bekend is met de visie 
van v.v. SVI.

DELTION COLLEGE

Frion. En voor ons zijn al deze doelgroepen 
heel interessant om mee te werken.”

Mattijs: “Daar moeten onze studenten 
ook mee omgaan. Er zit een kinderopvang/
sport-bso. En die kinderen vinden het 
leuk om te zien wat er gebeurt. Maar als 
studenten een lamp moeten vervangen 
met een ladder, hebben zij hierbij wel 
een verantwoordelijkheid. Ook voor die 
kinderen.” 

Mattijs: “De vrijwilligers die bij v.v. SVI 
rondlopen, doen in principe hun eigen ding. 
Onze studenten hebben hun eigen taken, 
maar er is zeker veel wederzijds respect. 
Het is ook goed voor de studenten dat ze 
leren en beseffen dat ze bij v.v. SVI te gast 
zijn. Maar doordat er ook vrijwilligers aan 
het werk zijn, die leven voor de club, merk 
je dat het een hybride leeromgeving is. Ze 
krijgen complimenten van de vrijwilligers, 
maar zij stellen de studenten ook vragen. 
Zij zijn de trots van de club, mooi dat er 
zoveel vrijwilligers zijn.”

Een samenwerking die nog verder kan 
groeien.

Menno: “De samenwerking met v.v. SVI 
zou ook nog uitgebreid kunnen worden 

door samen te werken met een HBO-
opleiding. Waarbij onze studenten een deel 
voor hun rekening nemen, en de HBO-
studenten hun deel.”

Mattijs: “De verschillende Deltion-
opleidingen die met v.v. SVI samenwerken, 
staan los van elkaar. De opleiding facilitair 
is ondersteunend op de achtergrond. Een 
facilitair medewerker zorgt dat er veel op 
de achtergrond is geregeld en dat gasten 
gebruik kunnen maken van de faciliteiten 
die de organisatie heeft.”

Jeroen:  “Er zijn nog wel mogelijkheden 
tot uitbreiding van de samenwerking. 
Het organiseren van toernooien zou ook 
iets zijn waar Deltion-studenten mee 
bezig kunnen zijn, als een project, deels 
onderwijs, en deels stage.”

Mattijs: “Voor onze opleiding facilitair is de 
buurthuisfunctie doordeweeks (catering) 
nu nog te klein. Mocht het weer drukker 
worden, kunnen de studenten zich ook 
focussen op de catering.” 

Jeroen: “Naast docent van de opleiding 
Sport & Bewegen ben ik ook docent 
van de nieuwe opleiding Voeding- en 
Leefstijladviseur. Deze opleiding 

is vorig jaar gestart. Als eerste in 
Nederland op MBO-niveau. Nu krijgen 
studenten praktijklessen en stage bij 
o.a. ouderencentra, afslankstudio’s, 
fitnesscentra en cateringbedrijven, 
maar dit zou ook heel goed bij een 
voetbalvereniging als v.v. SVI kunnen. 
Om daar bezig te zijn met een gezonde 
voetbalkantine, gezonde broodjes. Maar 
ook bij de begeleiding van ouderen die 
bezig zijn met een gezonde levensstijl 
d.m.v. in beweging blijven. Dit zou wel iets 
kunnen zijn om met een klas als project te 
kunnen uitvoeren, of een vaste stagiair die 
daarmee aan de slag gaat.”

Menno: “Wij zijn ook veel bezig met het 
Praktijkloket. Bedrijven die klusjes hebben 
liggen waar ze zelf niet aan toe komen, 
kunnen naar ons toekomen en dan wordt 
de klus door studenten gedaan. Wij kijken 
dan welke opleiding daar bij past. Het is 
niet alleen van buiten naar binnen, maar 
ook van binnen naar buiten. Voor de 
opleiding zijn wij soms ook op zoek naar 
een opdracht en kijken dan naar wat voor 
plek, organisatie of bedrijf daarbij zou 
passen. Er werken steeds meer bedrijven 
met ons samen.” •
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ADVIES ONTWERP REALISATIE PRODUCTIE SERVICE

WĲ  CREËREN 
INSPIRERENDE LEEF- 

EN WERKOMGEVINGEN

HOE ZIET DIE OMGEVING 
ER VOOR JOU UIT?

thereca

Rendementstraat 21
8094 RA Hattemerbroek

038 - 477 85 60
www.thereca.nl

sinds 1870

www.jeprunningschool.nl

"Hardlopen past uitstekend
in de huidige tijd waarin

gezond leven en bewegen
een steeds belangrijkere

plaats inneemt.”

BUURTHUIS / CLUBHUIS

VHC ActiFood nieuwe 
leverancier van food en 

non-food producten

Op zaterdag 7 september 2021 werd 
de overeenkomst door Evert Blaauw, 
Commercieel Directeur VHC ActiFood 
en Geert Prins, Voorzitter v.v. SVI, met 

een handdruk beklonken. Ook aanwezig 
waren Marco Scheffer, Accountmanager 

VHC ActiFood, en Wilfred Spijkerman, 
Buurthuisbeheerder “De Siggels”.

VHC ActiFood is een horecagroothandel in 
Oosterwolde met een pand van 15.000 m². 
De groothandel is opgericht op 24 januari 
2000 door Evert Blaauw, Jan Veenstra, Bert 
Geuze en Koenraad Winter. De organisatie 
onderscheidt zich met de persoonlijke 
service, doordat het gehele aanlevertraject 
in eigen beheer is: van versproduct tot 
distributienetwerk.

Zes dagen per week worden bestellingen 
geleverd bij klanten in Friesland, 
Groningen, Drenthe en Overijssel.

In de showroom in Oosterwolde worden 
horecaondernemers geïnspireerd 
en geïnformeerd in onder andere de 
verschillende trainingscentrum en het 
verscentrum.

Nee, is bij ActiFood geen optie: is een 
gewenst artikel niet aanwezig in het 
assortiment? Dan zal het passende artikel 
worden gezocht!

Meer informatie, bekijk hun vernieuwde 
website! https://www.actifood.nl/  •
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Vanaf het Seizoen 2021-
2022 ruilt de v.v. SVI haar 

horecagroothandel Sligro in 
voor VHC ActiFood.

Na het uitschrijven van 
een tender waar vier 

horecagroothandels aan 
meededen kwam VHC 

ActiFood er als winnaar uit.
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www.gezel l igwerktschoonmaak.nl

Je bent zoveel tijd in je leven 
aan het werk. Dan kan je er

maar beter voor zorgen dat het zo 
plezierig mogelijk is. Toch?

Dan is gezellig werkt jouw
ideale werkgever!

Wij zijn op zoek naar collega’s in:

• schoonmaak
• onderhoud

Het is de aandacht voor de mens waarmee wij het verschil maken.
Wij noemen dit gezellig. Wij kijken niet naar diploma’s of IQ-scores.

Wij kijken naar je drive, naar wat je kan en wat je wil. 

Geïnteresseerd in een LEUKE baan in schoonmaak of onderhoud?
Kijk naar onze vacatures op:

www.gezelligwerktschoonmaak.nl/werken-bij

Bel 085 – 070 28 55 of mail naar info@gezelligwerkt.nl

SPONSORINTERVIEW

We treffen Berend Andringa vlak voor zijn vakantie. Het is een 
druk jaar geweest voor de jonge ondernemer (36) én vader van 
twee peuters. “Druk maar erg boeiend. Een jaar waarin we verder 
gegroeid zijn én onze dienstverlening hebben kunnen uitbreiden. 
Die dienstverlening was thuiszorg bij particulieren thuis. Sinds 
tweeëneenhalf jaar is daar een schoonmaakbedrijf “Gezellig Werkt 
Schoonmaak” bijgekomen en sinds een half jaar is ook “Gezellig 
Werkt Onderhoud” opgericht. Binnenkort volgen nog een tweetal 
overnames waaronder een schoonmaak groothandel, dus we 
bouwen stevig verder”, zegt Andringa.

Negen jaar geleden begonnen Berend en Marcel in een piepklein 
kantoortje in de kelder aan het Ter Pelkwijkpark in Zwolle. 
Inmiddels heeft de Gezellig-familie vestigingen in Hoogeveen, 

Zwolle en Apeldoorn,  met het hoofdkantoor op de Marslanden 
in Zwolle. De dienstverlener timmert dus aan de weg en zorgt er 
o.a. door sponsoring voor, dat zij in Noordoost Nederland steeds 
bekender wordt en haar netwerk vergroot. Dat doet men o.a. door 
sponsoring bij PEC Zwolle en bij v.v. SVI als onderdeel van de 
Hoofdsponsorgroep. De band met SVI is nog altijd sterk, ondanks 
dat Berend al zo’n vijf jaar met selectievoetbal gestopt is.  

Andringa: “Na mijn studie in Groningen kwam ik in Zwolle 
wonen. Via een vriend kwam ik bij SVI terecht. De vereniging 
sprak me aan, een mooi niveau en bovenal een vereniging met 
saamhorigheid en gezelligheid. Ik kon voetballend prima mijn draai 
vinden in het 2de team en heb ook nog in het eerste elftal mogen 
spelen. Ik ben zelfs nog bestuurlijk actief geweest. De start van 

Gezellig Werkt
v.v. SVI weet zich gesteund door een groeiend aantal sponsoren. Zonder hen kunnen we niet 
en dus verdienen ook zij een podium. In de deze Seizoensgids schijnen we de spotlights op 
Berend Andringa, voormalig selectiespeler van SVI, succesvol ondernemer én lid van de 

Hoofdsponsorgroep ‘Hart voor SVI’ met zijn bedrijf GEZELLIG WERKT.

Een bijzondere naam voor een bijzonder bedrijf. Of toch niet? Want is het vreemd dat een bedrijf het 
werkgeluk van zijn medewerkers de belangrijkste factor vindt voor succes en groei? Een kennismaking.

Het gezicht achter de sponsor:
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SPONSORINTERVIEW

Gezellig Werkt Groep is een groep van bedrijven die met 
elkaar samenwerkt en elkaar aanvult binnen de facilitaire 
dienstverlenging. Elk bedrijf, welke onderdeel is van de 
groep, werkt vanuit dezelfde visie; elke klant met plezier 
bedienen en volledig ontzorgen. 

Gezellig Werkt Schoonmaak dat is opgericht in 2019. 
Schoonmaak met het oog op kwaliteit. Daarnaast 
is Gezellig Werkt Onderhoud in 2021 opgericht. De 
dienstverlening is aanvullend aan de schoonmaak. We 
bieden hiermee een full-service ondersteuning aan onze 
klanten. 

Bent u benieuwd naar de schoonmaakdiensten of de 
diensten binnen het onderhoud van uw vastgoed of huis? 
Of geïnteresseerd in een baan bij ons? Kijk dan voor meer 
informatie op www.gezelligwerkt.nl

Rudolf Dieselstraat 9 - Zwolle
085 – 070 28 55 

info@gezelligwerkt.nl

het bedrijf en een jong gezin maakten echter dat ik op zaterdag 
mijn tijd anders moest besteden. Als lid van de Hoofdsponsorgroep 
‘Hart voor SVI’ kan ik gelukkig mijn steentje blijven bijdragen 
aan de vereniging. Het doet me deugd dat de jeugd zich heeft 

doorontwikkeld en het Eerste op een behoorlijk niveau speelt. Als 
ik de mogelijkheid heb, wil ik zeker een wedstrijdje komen kijken 
en een biertje drinken in het sponsorhome”. 

Het spelletje blijft echter trekken want nu hij de leeftijdsgrens is 
gepasseerd debuteert Berend in het 35+-team van SVI. “Daar 
heb ik erg veel zin in! Met een aantal voetbalvrienden uit het 
voormalige 2de als Jan Peter Lok, Wybren Broersma, Koen 
Klaassen, Robert Gast en Hans Roman gaan we lekker ballen op de 
vrijdagavond”.

COACH
Als je bedenkt dat de Gezellig-familie nog geen vier jaar actief is 
en in veel gemeenten actief is, is het duidelijk dat Berend met zijn 
compagnon Marcel in de roos geschoten heeft. De wijze waarop 
zij willen ondernemen is hier de belangrijkste factor in. Want een 
naam waarin het woord ‘Gezellig’ is verwerkt, is opvallend, maar 
wel een hele bewuste keuze. 
 
Andringa: “het idee is tweeledig. De klant heeft keuze uit 
tal van bedrijven die diensten aanbieden. Vaak grootschalige 
dienstverleners met onpersoonlijke namen. Een naam als 
Zorggroep Gezellig of Gezellig Werkt valt dan op en geeft gelijk aan 
waar wij voor staan. Kleinschalig, herkenbaar en vooral persoonlijk. 
Daarnaast denken wij dat als medewerkers blij en tevreden zijn 
in hun werk, de klant dat direct in positieve zin merkt. Daar ligt 
onze waarde en daar maken we het verschil met andere bedrijven. 
Dat doen we met oprechte interesse in onze medewerkers, 
persoonlijke ontwikkeling en samenwerking op gelijkwaardige 
basis. Daar gaan we best ver in en mensen gaan ook niet snel weg 
bij ons, dat geeft aan dat we het goede doen.”

Het is dus een plezier om voor de Gezellig-familie te werken en 
dat ervaren de inmiddels bijna 300 medewerkers dagelijks. Die 
medewerkers maken het bedrijf en Berend ziet zichzelf daarin 
vooral als coach. “Het is mijn taak om binnen het bedrijf de juiste 
mensen op de juiste positie te zetten en er een goed team van te 
maken. En dat vind ik ook mooi om te doen. In dat aspect zie je dat 
sport en bedrijfsleven niet zo heel veel van elkaar verschillen. Ieder 
heeft zijn talent en met inzet, aandacht en samenwerking kom je 
tot resultaat”. 

En het plafond is nog niet bereikt, want er is ruimte voor 
nieuwe collega’s. 

Andringa: “Wij kijken niet alleen naar diploma’s of IQ-scores. Wij 
kijken veel liever naar competenties en talenten, naar karakters en 
ambities, naar de mens. Want daar draait het uiteindelijk om.  Je 
bent zoveel tijd in je leven aan het werk, dan kan je er maar beter 
voor zorgen dat deze tijd zo plezierig mogelijk is. Bij deze dus 
een oproep: mensen die geïnteresseerd zijn kunnen altijd contact 
opnemen, en dat mag telefonisch of per mail. We gaan graag met 
mensen in gesprek, en dan merken ze al snel dat Gezellig écht 
werkt! •

Voor meer info; zie de contactgegevens in het kader of 
check de advertentie in deze Seizoensgids.

“Als lid van de Hoofdsponsorgroep ‘Hart voor SVI’ kan ik 
gelukkig mijn steentje bijdragen aan de vereniging”.

inleven in 
ambities
samen werken 
aan doelen
elke stap willen
laten tellen

hart voor 
resultaat
www.krcvanelderen.nl

A5-adv_krcvanelderen-vv-SWI_zwolle-.indd   1 15-07-19   10:04

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Software voor Bouw en Installatie 

slaat handen ineen met SVI. 

Al jáááren te vinden op het shirt.. 
Maar wat is 4PS? 

Ontdek het op www.4ps.nl 
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De selectie van v.v. SVI

Achterste rij: Erik Visscher (elftalleider), Milan Koorman, Nathan van Rijn, Quinten de Lain, 
Sinan Can Cuimert, Mark de Haan en Tinus van der Vegt (elftalleider).
Middelste rij: Xaver Slot, Twan Zuidmeer, Jordy Halfwerk, Alex Grafhorst, John van Klompenburg, 
Tim Kuhlmann, Jurre Lenting, Jesper Ophof en Nick van der Steege.
Voorste rij: Lucas Nunnink, Frank Jansen, Hans Hultink (ass. trainer), Bram Freie (hoofdtrainer), 
Jordy Hendriks (ass. trainer), Raymon Thalen (keeperstrainer), Olivier Duinkerken en Thom Kooke.

- seizoen 2021-2022



zwolle

Samen voor een fitte vereniging
FysioPlus Zwolle doet al vele jaren de verzorging van het 1e elftal. De laatste jaren zijn we er echter ook voor 
de gehele vereniging. FysioPlus en V.V. SVI werken succesvol samen aan een vereniging waar sportieve 
ambities en fysieke gesteldheid hand in hand gaan.
 
Geblesseerde spelers kunnen voor een screening van hun klachten terecht bij Carlo Ebbens van FysioPlus 
Zwolle. Tijdens de screening kan gekeken worden naar de aard van de klacht. Samen werken Carlo en de 
speler aan een snel herstel. Om er voor te zorgen dat iedereen zo snel mogelijk weer op het veld staat kunnen 
alle faciliteiten van onze praktijk aangesproken worden. Daarnaast kenmerkt de aanpak zich ook door de 
(sport specifieke) testen die afgenomen worden om de voortgang van de behandeling goed in beeld te krijgen 
en een goed advies te kunnen geven met betrekking tot sporthervatting.

Iedereen kan vrijblijvend binnen lopen bij Carlo met vragen m.b.t. blessures. Ook kunt u uw vraag over een 
blessure stellen via WhatsApp: 06-24766359

Carlo is aanwezig op onderstaande dagen in kleedkamer 12 (aan het hoofdveld):
• Dinsdag: 18:15 – 22:00

• Donderdag: 18:15 – 22:00

• Zaterdag: 12:30 – 13:00 (Indien het 1e een thuiswedstrijd speelt)

Contactgegevens

038 453 55 03     06 24 76 63 59           info@fysiopluszwolle.nl

www.fysiopluszwolle.nl
Wij zijn vaste fysiopartner van SVI
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Bram
Freie

HOOFDTRAINER

Leeftijd: 35 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Gert
van der Vegt

TEAMMANAGER

Leeftijd: 54 jaar
Aantal seizoenen selectie: 6

Erik
Visscher

ELFTALLEIDER

Leeftijd: 47 jaar
Aantal seizoenen selectie: 6

Lennart
Kamp

FYSIOTHERAPEUT

Leeftijd: 23 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Raymon
Thalen

KEEPERSTRAINER

Leeftijd: 45 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Jordy
Hendriks

ASSISTENT-TRAINER

Leeftijd: 33 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Tinus
van der Vegt

ELFTALLEIDER

Leeftijd: 73 jaar
Aantal seizoenen selectie: 6

Hans
Hultink

ASS. SCHEIDSRECHTER

Leeftijd: 49 jaar
Aantal seizoenen selectie: 6

TECHNISCHE STAF v.v. SVI 1
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Nick
van der Steege

VERDEDIGER

Leeftijd: 18 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Quinten
de Lain

VERDEDIGER

Leeftijd: 25 jaar
Aantal seizoenen selectie: 8

Mark
de Haan

VERDEDIGER

Leeftijd: 22 jaar
Aantal seizoenen selectie: 4

Sinan-Can
Cumert

VERDEDIGER

Leeftijd: 24 jaar
Aantal seizoenen selectie: 6

Jesper
Ophoff

VERDEDIGER

Leeftijd: 21 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Alex
Grafhorst

KEEPER

Leeftijd: 25 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5

John
van Klompenburg

KEEPER

Leeftijd: 21 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Olivier
Duinkerken

VERDEDIGER

Leeftijd: 23 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1
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Maurizio
Parrella

MIDDENVELDER

Leeftijd: 24 jaar
Aantal seizoenen selectie: 7

Nathan
van Rijn

MIDDENVELDER

Leeftijd: 25 jaar
Aantal seizoenen selectie: 8

SELECTIE v.v. SVI 1

Youp
Kok

AANVALLER

Leeftijd: 27 jaar
Aantal seizoenen selectie: 4

Frank
Jansen

AANVALLER

Leeftijd: 23 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Jordy
Halfwerk

AANVALLER

Leeftijd: 18 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Tim
Kuhlmann

AANVALLER

Leeftijd: 23 jaar
Aantal seizoenen selectie: 6

Milan
Koorman

MIDDENVELDER

Leeftijd: 26 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5

Twan
Zuidmeer

AANVALLER

Leeftijd: 25 jaar
Aantal seizoenen selectie: 7

Lucas
Nunnink

MIDDENVELDER

Leeftijd: 17 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Thom
Kooke

MIDDENVELDER

Leeftijd: 23 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Jurre
Lenting

AANVALLER

Leeftijd: 18 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2
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Xaver
Slot

AANVALLER

Leeftijd: 22   jaar
Aantal seizoenen selectie: 1



www.autobedrijfkok.nl

Al zeventien jaar staan we garant voor, merk onafhankelijk onderhoud,
auto reparatie, APK-keuringen, schaderegeling en airco-service.

Tevens storing diagnose, ongeacht het merk of type auto.

Autobedri j f  Kok  |   Katwolder weg 8b -  8041 AV Zwolle   |   038 -  466 97 77  |   info@autobedri j fkok.nl

ONDERHOUD REPARATIE APK

AIRCO BANDEN

Openingstijden:
Ma - Vrij 08:00-12:00 | 13:00-17:30 uur

Za 09:00-11:00 uur

Adv. Kok 190x135   1 28-08-18   10:11

Persoonlijk,
Professioneel,
Betrokken!

Molenweg 259  |  8012 WH Zwolle

www.vnsaccountancy.nl

Doek 2,5m x 80 cm V&S.indd   1 01-05-17   18:53

COMPETITIEPROGRAMMA

KNVB 1e klasse D - Oost Speelschema

 04-09-2021 PH - v.v. SVI (BEKER)   14.30 uur

 11-09-2021 v.v. SVI - Achilles ‘12 (BEKER)   17.00 uur

 18-09-2021 Gramsbergen - v.v. SVI (BEKER)   14.30 uur

 25-09-2021 v.v. SVI - De Merino’s 15.00 uur

 02-10-2021 Dos Kampen - v.v. SVI 15.00 uur

 09-10-2021 Hierden - v.v. SVI 15.00 uur

 16-10-2021 v.v. SVI - KHC 15.00 uur

 23-10-2021 Bennekom - v.v. SVI 15.00 uur

 30-10-2021 v.v. SVI - DTS ‘35 Ede 15.00 uur

 06-11-2021 csv Apeldoorn - v.v. SVI 15.00 uur

 13-11-2020 Inhaal/beker 

 20-11-2021 v.v. SVI - SVZW 15.00 uur

 27-11-2021 SDV Barneveld - v.v. SVI 15.00 uur

 04-12-2021 v.v. SVI - Nunspeet 15.00 uur

 11-12-2021 Go Ahead Kampen - v.v. SVI 15.00 uur

 18-12-2021 Inhaal/beker

  Winterstop

 22-01-2022 DOS ‘37 - v.v. SVI 14.45 uur

 29-01-2022 v.v. SVI - DZC ‘68 15.00 uur

 05-02-2022 KHC - v.v. SVI 14.30 uur

 12-02-2022 v.v. SVI - Hierden 15.00 uur

 19-02-2022 Inhaal/beker 

 26-02-2022 Inhaal/beker 

 05-03-2022 SVZW - v.v. SVI 14.45 uur

 12-03-2022 v.v. SVI - csv Apeldoorn 15.00 uur

 19-03-2022 DTS ’35 Ede - v.v. SVI 17.00 uur

 26-03-2022 v.v. SVI - Go Ahead Kampen 15.00 uur

 02-04-2022 DZC ‘68 - v.v. SVI 15.00 uur

 09-04-2022 v.v. SVI - Bennekom 15.00 uur

 16-04-2022 Inhaal/beker

 23-04-2022 v.v. SVI - DOS ’37 15.00 uur

 30-04-2022 De Merino’s - v.v. SVI 14.30 uur

 07-05-2022 Inhaal/beker

 14-05-2022 v.v. SVI - SDV Barneveld 15.00 uur

 21-05-2022 Nunspeet - v.v. SVI 14.45 uur

 28-05-2022 v.v. SVI - Dos Kampen 15.00 uur

 Datum Wedstrijd Aanvangv.v. Bennekom
Sportpark “De Eikelhof”
Achterstraat 7  |  Bennekom
87,3  km - 1 uur 3 minuten

csv Apeldoorn
Sportpark Orderbos
Orderbos 13  |  Apeldoorn
45,8 km - 45 minuten

DOS ‘37
Sportpark ‘Het Midden’
Schout Doddestraat 46  |  Vriezenveen
52,1 km - 45 minuten

Dos Kampen
Sportpark De Maten
De Maten 8  |  Kampen
22,8 km - 22 minuten

DTS ‘35 Ede
Sportpark Inschoten
Inschoterweg 2  |  Ede
80,7 km - 1 uur 5 minuten

DZC ‘68
Sportpark Zuid
Sportweg 6  |  Doetinchem
66,7 km - 1 uur 10 minuten

Go Ahead K.
Sportpark Middenwetering
Buitenbroeksweg 2  |  Kampen
25,8 km - 24 minuten

v.v. Hierden
Sportpark Mheenzicht
Dorpshuisweg 9A  |  Hierden
46,6 km - 35 minuten

KHC
Sportpark De Venen
Veneweg 1  |  Kampen
21,6 km - 20 minuten

De Merino’s
Sportpark De Groene Velden
Wageningselaan 5  |  Veenendaal
93,1 km - 1 uur 5 minuten

Nunspeet
Sportpark De Wiltsangh
Sportlaan 1  |  Nunspeet
31,3 km - 24 minuten

SDV Barneveld
Sportpark Norschoten
Barnseweg 9  |  Barneveld
79,9 km - 55 minuten

v.v. SVI
Sportpark De Siggels
IJsselcentraleweg 9  |  Zwolle

SVZW
Sportpark Het Lageveld
2e Lageveldsweg 6D  |  Wierden
42,6 km - 40 minuten
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Sterk, betrouwbaar én mooi

Voor de meeste Nederlanders is 
fietsen een way of life. Of we nu 
naar het werk gaan, naar school, 
stad of de sportclub: onze fiets 
moet altijd voor ons klaar staan. 

Met dat in het achterhoofd 
ontwikkelen wij onze fietsen: 

e-bikes, snelle designfietsen en 
betrouwbare family bikes. En ja, 

ook transportfietsen!

www.cortinafietsen.nl v.v. SVI  |  Seizoengids 2021-2022 43

“Het eerste jaar was vooral kennismaken.”
Vier jaar was Stef Tupker, toen hij vanuit Zoetermeer in Zwolle-
Zuid kwam te wonen. Dichtbij Sportpark De Siggels, dichtbij 
v.v. SVI. Vanaf het moment dat hij hier mocht beginnen, begon hij 
hier met voetballen. 

Gestimuleerd door zijn ouders om aan een teamsport te gaan 
doen. Na de F’jes voetbalde Stef drie jaar in de E’tjes. E5 was 
geen selectie, maar er werd wel twee keer in de week getraind. 
E3 en E1, waar hij daarna in speelde, was wel selectie, en met dat 
laatste team werd het najaarskampioenschap gewonnen.

 “We speelden altijd degradatievoetbal.”
Een vaste positie had hij niet in de jeugd. Op het veld stond hij 
de ene keer linksbuiten, de andere keer rechtsback, “behalve 
keeper en spits, heb ik overal gespeeld.” Het liefst stond hij 
op het middenveld. Lekker veel lopen en hard werken. Langs 
het veld stonden zijn ouders te kijken. En voor de dug-out 
stonden de trainers die hij door de jaren heen heeft gehad, als 
Martijn Riphagen, Hans Piepenbroek en Bas Brekelmans. Veel 
kampioenschappen werden er niet gevierd. 
Omdat de lichting voor hun altijd een heel sterke lichting was, 
speelde zijn team altijd in een zware competitie.

25 JAAR VOETBALLEN BIJ v.v. SVI
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25 JAAR VOETBALLEN BIJ v.v. SVI

“Als rechtsbenige op linksback,” debuteerde hij in v.v. SVI 1, 
nadat hij vanuit de A-junioren eerst in het tweede elftal belande, 
en daar vaak als middenvelder speelde. Hij debuteerde onder 
trainer Harry Decheiver, met naast hem in de verdediging de 
ervaren Martijn Riphagen, zijn oude trainer, en in het team met 
leeftijdsgenoten, Bas Boekema, Kristian Bril en Matthias Odding.  

“Drie keer feest.”
De laatste drie wedstijden van het seizoen 2013/2014, zijn voor 
Stef het hoogtepunt uit zijn tijd bij v.v. SVI.
Lang was het spannend tussen v.v. SVI en Hardenberg ’85, in de 

kampioensstrijd. Drie wedstrijden voor het einde speelden beide 
ploegen tegen elkaar, op Sportpark de Siggels, in het weekend van 
de Hanze Trophy het internationale voetbaltoernooi. v.v. SVI won 
met 3-1!
De wedstrijd daarna, uit bij SVV ‘56 werd hij met v.v. SVI kampioen 
in de 3e klasse, door 1-7 te winnen. En de laatste thuiswedstrijd 
was er groot feest en een huldiging op sportpark de Siggels.

“Daardoor miste ik de promotie-wedstrijd naar de 1e klasse.”
De selectie veranderde. Van de jongens die tegelijk met hem in 
het eerste kwamen, stopten er veel. Er kwamen nieuwe, jongere 
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jongens bij. Daarna bleef het team succesvol, met twee promoties 
via de nacompetitie. Helaas moest Stef de promotie-wedstrijd naar 
de 1e klasse missen door een blessure, een sleutelbeenbreuk, 
opgelopen in een duel in de wedstrijd tegen IJVV. 

“Nu heb ik minder verplichtingen, en kan ik zelf weten 
wanneer ik kan sporten.”
Na 25 jaar voetballen, is het besluit genomen om te stoppen met 
voetballen. Nu is het tijd voor andere dingen. Nu is het ook tijd om 
een keer marathons te gaan lopen, waar hij eerder niet aan toe 
kwam.

De wedstrijdspanning, het ouwehoeren met teamgenoten in de 
kantine, het samen vieren van overwinningen en successen. Stef 
zal dat wel missen. 

“Het team, voelt nog steeds als mijn team.”
Op zaterdagen zal hij niet meer in v.v. SVI-tenue op het veld staan, 
maar hij zal zijn team nog steeds aanmoedigen. Of dat is bij 
thuiswedstijden of dat hij op zijn racefiets een uitwedstrijd bezoekt, 
Stef blijft betrokken bij v.v. SVI, maar niet meer als voetballer. •

v.v. SVI  |  Seizoengids 2021-2022 45



INTERVIEW

Stille kracht van v.v. SVI!

Tinus van der Vegt - volgend seizoen is hij 50 jaar lid van v.v. SVI. Een bijzondere mijlpaal
voor een persoon die veel voor de club heeft betekend en nog steeds veel voor v.v. SVI betekent.

Hier het verhaal van een kleurrijk persoon, die al een kleurrijk voetballeven achter zich had
toen hij bij v.v. SVI kwam, maar bovenal een persoon met kleurrijke verhalen.

Zwolsche Boys
Tinus:  “Ik ben opgegroeid in de 
Kamperpoort in Zwolle. Mijn vader 
was voetbalgek en ik mocht zodoende 
op voetbal. Ik was tien jaar toen ik bij 
Zwolsche Boys kwam. Ik mocht als 
jeugdspeler op mijn zeventiende bij 
Zwolsche Boys in het eerste elftal spelen. 
Ik heb anderhalf jaar betaald voetbal 

gespeeld. Zwolsche Boys speelde toen 2e 
divisie. Ik speelde rechtsback.
Mijn vader tekende het contract, want 
ik was hier te jong voor. Het was een 
geweldig contract voor 1500 gulden. 
Daarbij kregen we zestig gulden bij een 
gewonnen wedstrijd, dertig gulden bij een 
gelijkspel en zelfs als we verloren kregen 
we nog vijf gulden. Als we drie keer in 

de week kwamen trainen kreeg ik 20 
gulden. 1x niet komen kreeg je een tientje 
minder, dus je begrijpt dat ik 3x in de week 
aanwezig was. De tijden zijn zeker erg 
veranderd.
Wanneer de trainer tegen mij zei: 
“Tinus die man komt er niet langs”, 
nou, dan zorgde ik daarvoor! De 
wedstrijdbesprekingen duurden niet langer 
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dan 5 of 10  minuten. Kortom een mooie 
tijd gehad bij de Boys”, zegt Tinus lachend. 

v.v. SVI
Tinus:  “Zwolsche Boys ging naar de 
knoppen en ik besloot te gaan voetballen 
bij v.v. SVI. Met de ‘oude’ Peter Reumer aan 
het roer werden we in het jaar 1968/69 
direct kampioen. Door het ontslag van 
de trainer bij Zwolsche Boys werd Peter 
Reumer ook daar trainer en al snel vroeg 
hij me of ik weer wilde voetballen bij 
Zwolsche Boys. Ik wilde dit in eerste 
instantie niet, maar voor een tweedehands 
auto, een Ford Cortina welteverstaan, 
1000,- gulden benzinegeld en een premie 
per wedstrijd, heb ik toch de overstap 
gemaakt.

Dit werd mij door sommige spelers van 
SVI niet in dank afgenomen, omdat we 
net kampioen waren geworden. Maar ik 
had drie kleine kinderen en kon het geld 
goed gebruiken. En dus koos ik tóch voor 
Zwolsche Boys waar ik uiteindelijk nog 
twee seizoenen voetbalde. In 1972 kwam 
ik terug bij v.v. SVI. Ik heb dertien jaar 
als speler in het eerste elftal gespeeld. Ik 
speelde eerst in de spits en in de loop der 
jaren zakte ik steeds een linie terug, want 
ik kon vaak op zondagochtend slecht van 
de trap afkomen omdat me alles zeer deed 
en ging ik steeds meer compenseren met 
mijn fysieke kracht. Ik ben als speler op 
mijn 33e gestopt.”

De schoenmaker uit Nagele
Maar ik heb een geweldige periode gehad 
bij het eerste elftal en bijzondere trainers 
meegemaakt. Zo ook, Paul Fahner, 
een schoenmaker uit Nagele. Paul had 
plastic zakjes om zijn voetbalschoenen 
heen, omdat ze anders smerig zouden 
worden! Nou die man kon d’r he-le-
moale niks van. Ik was destijds echt geen 
gemakkelijke jongen hoor en Eef aan ’t 
Rot was net zo. Wij hadden altijd wel iets 
op of aan te merken. We speelden in de 

eerste klasse onderafdeling, we waren 
weer gedegradeerd en hij gooide ons uit 
de selectie. We moesten volledig uit de 
selectie worden gehaald, dus mochten ook 
niet spelen in het tweede en dus kwamen 
we in het derde elftal terecht. Eef en ik 
hebben toen afgesproken om zijn ongelijk 
te bewijzen en zo scoorden we in het derde 
elftal aan de lopende band. Elftalleider 
Jo Koeslag wilde ons terug en omdat 
het met het eerste elftal echt niet goed 
ging, besloten Eef en ik toch weer te gaan 
voetballen bij het eerste. Dit wel op één 
voorwaarde: deze was dat Eef en ik het 
elftal samen mochten stellen. Hij liet het 
toe en we degradeerden uiteindelijk niet!

Wennen
Ik kwam van Zwolsche Boys af en daar 
was alles tip-top geregeld. Dus ik moest 
wel even wennen toen ik bij v.v. SVI kwam. 
Ik moest zelf een shirtje, een broek en 
kousen kopen. Dat was nieuw voor mij 
en was ik niet gewend. Ik moest ook 
contributie betalen, dat was nou eenmaal 
zo. Maar ik heb een hele mooie tijd gehad 
bij SVI.

Ik speelde met Roelof Paasman, Marjan 
Beumer, Sander Koeslag, Johan Doosje, 
Hugo Filet en Jan Oelen die uiteindelijk 
nog voorzitter is geweest. Met Johan 
Doosje, bijnaam, ‘De Deuze’, was er altijd 
wel iets aan de hand, hij had altijd wat. 
Hij moest ‘s zaterdags nog naar school 
en daarna kwam ‘de Deuze’ er an in zijn 
mooie pak op het voetbalveld en hing hij 
deze netjes op aan een spijker, zodat het 
pak netjes bleef. Dichtbij dat pak stond een 
teil met water…. 
Dan kwam hij terug van het veld en lag dat 
pak natuurlijk in het water, dan was ‘de 
Deuze’ weer boos en moesten wij allemaal 
vreselijk lachen. Of hij kwam erachter dat 
hij zijn voetbalschoenen was vergeten en 
moest hij eerst weer weg om nieuwe te 
kopen. Hahaha.

Goede trainers
Als je Tinus vraagt wie hij een goede 
trainer vond klinkt direct de naam van 
Peter Reumer; Johan Bredewold en Rein 
van Veen waren ook goede trainers. 
Op de donderdagavonden zaten we na 
de training altijd in SIO omdat er in de 
kantine aan de Van Houtenlaan geen bier 
was. Speler Jan van ‘t Land werd door de 

trainer Peter Reumer op donderdag vanuit 
SIO naar de militaire kazerne in ’t Harde 
gebracht. Dan belde mevrouw Reumer 
naar SIO waar haar man was en hoorde 
ze dat hij eerst nog iemand weg moest 
brengen. Zo ging dat in die tijd, niks geen 
mobieltjes, de vrouwen belden gewoon 
naar de kroeg toe. 

Destijds hadden we ook een beslissings-
wedstrijd en voorzitter Jacob Post had een 
bus geregeld en namens het bestuur werd 
de bus aangeboden aan de supporters, 
zodat ze met ons mee konden. Uiteraard 
wilde hij wat zeggen door de microfoon, hij 
wenste iedereen een goede wedstrijd toe 
en gaf direct aan dat iedereen een gulden 
moest bij moest leggen voor de bus. Dus in 
principe hebben wij alsnog de bus betaald, 
zegt Tinus lachend. 
Na het voetballen werd ik grensrechter bij 
het 1e, met trainer Jan Stoffer. Ik had en 
heb een hele goede band met Jan en ik zie 
hem privé nog 2x per jaar.

Scheidsrechter
Toen ik 1983 gestopt was als voetballer, 
ben ik direct scheidsrechter geworden 
bij de KNVB. Ik vond dit erg leuk om te 
doen en was er fanatiek in. Ik mocht af en 
toe mooie wedstrijden fluiten, zo ook de 
beslissingswedstrijd Spero – Fortissimo, 
om het kampioenschap. 

De avond ervoor had ik toevallig een 
feestavond gehad bij SVI en dus kwam 
ik met een kater aan bij het treinstation 
van Nijmegen. Omdat ik nog drie kwartier 
moest lopen, haalde de secretaris van 
Spero mij op. Hij zei nog: ‘Nou meneer 
Van der Vegt, u heeft een mooie wedstrijd 
voor de boeg, er komt vandaag zo’n 3000 
man. Had ik dat weer, de vorige avond nog 
zo blauw geweest en moest ik zodoende 
met een dikke kater die wedstrijd fluiten. 
De thuisclub stond voor met 1-0. Zo’n 
tien minuten voor het einde brak een 
speler van Fortissimo door en rende alleen 

“Wanneer de trainer zei: 
“Tinus die man komt 

er niet langs”, nou, dan 
zorgde ik daarvoor!”

“Als de jeugd van SVI 
langs fietst en wij in de 

tuin zitten, roepen ze: ‘Hé 
Kantinus!” en dat vind ik 

mooi.”
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op de keeper af. Ik zei tegen de speler 
van Spero: “Tik ‘m an, tik ‘m an!”, maar 
dat deed hij niet, waardoor Fortissimo 
scoorde en uiteindelijk het kampioenschap 
binnenhaalde. 
Kwam die speler van Spero na de wedstrijd 
naar me toe en zei: “Wat ben je nou voor 
scheidsrechter, als ik ‘m aantik, ga ik er 
met rood af!” Ik zei: “Inderdaad, maar dan 
ben je wel kampioen!” 

In de bestuurskamer zat een rapporteur 
namens de KNVB en hij vroeg mij of 
het verhaal klopte. Toen heb ik hem 
eventjes netjes uitgelegd dat ik dat als 
onafhankelijke scheidrechter natuurlijk 
nóóit zou doen, wat denk je nou zelf!” Het 
leukste was, wanneer ik er weer kwam 
als scheidsrechter, dat ik er geweldig goed 
ontvangen werd. Dat zijn de mooie dingen, 
daar kon ik van genieten. Ik ben twaalf jaar 
scheidsrechter geweest en heb tot mijn 
45e gefloten, toen ben ik elftalleider van 
het eerste elftal van v.v. SVI geworden bij 
trainer Jan Bloemert.

“Kantinus”
Jaren later werd ik kantinebeheerder, 
eerst in een ondersteunende rol bij Arie 
Beltman en later nam ik het over. Ik weet 
nog goed dat v.v. SVI voor het eerst de 
Hanze Trophy organiseerde. Samen met 
mijn zoon Gert, hij was toen voorzitter 
facilitair, gingen we met nog een aantal 
vrijwilligers de supermarkten langs en 
haalden we alle bolletjes weg! Het was 
de eerste keer, wisten wij veel wat we 
moesten inslaan.

Ik ben van 2010 tot 2018 kantinebeheerder 
geweest. Het was een erg drukke tijd, maar 
samen met mijn rechterhand en steun 
Dick Borgmeijer was het een prachtige 
tijd. We overlegden alles samen. Hij was 
een gouden vent en ik heb ongelooflijk 
veel met hem gelachen. We konden 
elkaar blindelings vertrouwen, en als ik op 
vakantie was draaide Dick de toko. 
Ik vond het harstikke leuk om te doen. Als 
er nu nog jeugd van SVI langs fietst en wij 
in de tuin zitten, roepen ze: “Hé Kantinus!” 
en dat vind ik mooi.

Zomergasten e.d.
Ik heb wel wat functies bekleed hier. 
Ik ben voorzitter technische commissie en 
voorzitter supportersvereniging geweest en 

nu maak ik elke maandag en vrijdag nog 
altijd de kantine schoon. 

Samen met Rudy van den Berg en Benny 
Michel hebben wij samen jarenlang de 
“zomergasten” gedaan. De “zomergasten” 
is ontstaan op de zaterdagmiddag. Een 
aantal SVI’ers die in de zomervakantie met 
wat vrienden op zaterdag voetbalden op 
het oude veld 4 wilden daarna graag van 
de kantine gebruik maken voor een drankje 
en wat gezelligheid. En zo gebeurde 
het dat wij in de zomer in de bovenbar 
onze zaterdagmiddag “zomergasten” 
organiseerden en 2 jaar later kwamen er 
teveel mensen en moesten we verkassen 
naar beneden. 

Het was erg gezellig, de mensen hadden 
een leuke zaterdagmiddag en de club 
verdiende er ook nog wat aan, het 
was geweldig. Dat soort gekkigheid en 
initiatieven zie ik nu veel minder. Het doet 
me zeer dat we tegenwoordig steeds 
minder vrijwilligers kunnen krijgen. Vooral 

in de keuken en achter de bar. Toch hoop ik 
dat de jeugd dit over gaat nemen, anders 
gaat de club naar de knoppen.

Samen met mijn zoon Gert en 
André Huizinga organiseren we de 
klaverjasavonden 1x per maand op de 
vrijdagavond. Hierdoor pakt veel jeugd het 
klaverjassen weer op en soms zijn we wel 
met 40/50 personen. Met het kerstkaarten 
zijn er weleens 100 personen geweest, dat 
is fantastisch.
En ik doe dit seizoen 1x in de maand op 
donderavond bardienst.  

Waardevol
Wat ik misschien wel het mooiste vind is 
dat ik samen met mijn zoon Gert bij het 
eerste elftal ben. Gert als teammanager 
en ik als “leider” d.w.z. ik zorg voor de 
randzaken zoals de shirtjes wassen, 
de ballen oppompen en zorgen dat op 
zaterdag alles klaarstaat voor het 1e.  Ik 
vind het heel waardevol om samen met 
mijn zoon wat te doen bij de verenging SVI. 

Ik ben er ontzettend trots op dat SVI nu 1e 
klasse voetbalt en ik hoop dat SVI nog lang 
in de 1e klasse zal blijven voetballen. 

Kijkend naar SVI, vanuit zijn tuin, besluit 
Tinus: “Ik heb alles met ontzettend veel 
plezier gedaan en dat is hetgeen waar 
het uiteindelijk allemaal om draait”. •

INTERVIEW
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Vader Tinus van der Vegt en zijn zoon Gert zijn beiden vrijwilliger bij v.v. SVI 1.
Tinus als ‘leider’ en Gert als teammanager...

“Wat ik misschien wel 
het mooiste vind is dat ik 
samen met mijn zoon Gert 
bij het eerste elftal ben.”



Op een kluitje
Tijdens Euro 2021 ging het bij het Nederlands Elftal vaak over het spelsysteem.

Het volk wilde vier-vier-drie, Frank de Boer koos voor vijf-drie-twee. Eigenlijk is het wel 
jammer dat er niemand een vliegtuigje over het trainingsveld heeft gestuurd met de tip, 

“geen systeem, gewoon een kluitje.” Net zoals in de F’jes. Kluitjesvoetbal.

Frenkie de Jong voetbalt als een F-pupil, 
lekker dribbelen met de bal aan de voet. 
Maakt niet uit waar, in de achtertuin of 
in Camp Nou. Denzel Dumfries, lijkt ook 
een F’jes voetballer. De trainer zegt dat 
hij een verdediger is, maar hij voetbalt 
lekker voorin, daar waar je doelpunten kan 
maken. Als Wout Weghorst scoort, lijkt hij 
een F-pupil die voor het eerst een doelpunt 
heeft gemaakt. Maar de mooiste F-pupillen 
zijn de F-pupillen zelf. De jongens en 
meisjes die zaterdagochtend al heel vroeg 
op het veld staan, terwijl de rest van de 
wereld nog maar eens op de snoozeknop 
drukt. 

Vroeg uit de veren
Op de vroege zaterdagochtend kun je ze al 
gemakkelijk herkennen, die F’jes. Terwijl 

de ouders nog met de slaap in hun ogen 
aan de ontbijttafel zitten, hoor je naast 
hen iemand met zijn/haar voetjes onder 
de tafel trappelen. Zin om te voetballen. 

De voetbaltas staat al klaar in de gang. Op 
sportpark de Siggels worden ze herenigd 
met hun vriendjes en vriendinnetjes met 
wie ze samen een team vormen. Allemaal 
in dat iets te lange v.v. SVI-shirt en met een 
broekje dat ver over hun knieën valt. Wat 
zijn ze blij dat de schoenen met noppen 
weer aan mogen. Spelen in het gras, maar 
dan iets serieuzer. 

De moeders staan met de koffie in 
hun hand naar hun zonen te kijken en 
vaders staan enthousiast hun dochters 

aan te moedigen. Of andersom. F’jes 
voetbal betekent vaak voetballen in de 
ochtenddauw, wanneer het gras op zijn 
mooist is. Na hen zullen er nog veel teams 
en wedstrijden volgen, maar zij zijn de 
eersten die op zaterdag het veld betreden. 
F’jes laten zich niet tegenhouden wanneer 
halverwege het seizoen de zaterdagen 
kouder worden. Ingepakt met dubbele 
laag thermokleding, een dikke muts en 
handschoenen voetballen ze door tot aan 
de winsterstop. 

Dit is een goed stel, hoor
Er zijn pupillen die de hele wedstrijd 
lang dromerig om zich heen kijken en 
schrikken als de bal in hun buurt komt. Er 
zijn actievelingen die het liefst aanvaller, 
middenvelder en verdediger tegelijk 
zijn en door blijven rennen terwijl de 
scheidsrechter al drie keer heeft afgefloten. 
Je hebt de ik-ben-verdediger-verdedigers 
die altijd maximaal een half metertje voor 
hun keeper blijven staan, want ja daar 
ergens staat een verdediger. Ieder team 

SAMEN VOETBALLEN
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“Geen systeem,
gewoon een kluitje.”

“Zin om te voetballen.
De voetbaltas staat al

klaar in de gang.”

SAMEN VOETBALLEN

v.v. SVI  |  Seizoengids 2021-2022 51

heeft de dribbelaar, die nooit een bal 
afgeeft. En de balafpakker die het daarbij 
niet uitmaakt of hij/zij de bal van een 
tegenstander of medespeler afpakt. 

Sommige teams hebben iemand in hun 
team zitten die graag keeper wil zijn. 
Andere teams hebben verschillende 
spelers die wel een keertje keepertje 
willen spelen. En dan wordt in de rust 
net zo makkelijk het keeperstenue weer 
omgewisseld voor een spelerstenue.

Ga het veld op en geniet 
De eerste trainer voor een F-pupil is, wat 
Louis van Gaal voor Oranje internationals 
is, een échte trainer. Dé man waar je 
tegenop kijkt en aandachtig naar luistert. 
Hij is degene die je leert hoe je moet 
voetballen. Soms struikelt er iemand over 
de bal, of zijn/haar eigen benen. Soms 
schiet iemand vanuit het niets de bal van 
eigen helft in de kruising, en heerst er 
ongeloof bij de ouders langs de zijlijn. Af 
en toe moet de wedstrijd even worden 

stilgelegd. Niet vanwege een (wel/niet) 
gespeelde blessure, maar vanwege een 
veter die echt los is gegaan en door de 
speler zelf niet kan worden gestrikt. En als 
het spel dan eventjes stilligt, is er alle tijd 
om bij te kletsen en worden er afspraken 
gemaakt over wie bij wie gaat spelen die 
middag.

Hoeveel staat het?
Tijdens de wedstrijd zijn er veel mooie 
blikken naar de zijlijn als een pupil een 
mooie actie heeft gemaakt en hoopt dat 
papa of mama dat ook heeft gezien. En het 
lieve juichen na een doelpunt. Oprechte 
blijdschap. Ook als het de 7-0 is. Er is 
wel tactiek, maar er is vooral spelplezier. 
Kinderen die enthousiast achter de bal 

aan rennen en trots juichen als een pass 
bij een tegenstander aankomt. Maar 
soms ook getroost moeten worden als dat 
eventjes een paar keer niet lukt. En of je 
tijdens de wedstrijd al een hattrick hebt 
gemaakt, of nooit op doel hebt geschoten 
omdat je altijd maximaal een half metertje 
voor je eigen keeper stond, na afloop 
krijgt iedereen nog een kans om te scoren 
tijdens de penalty’s. 

In de F’jes (nu de mini’s of onder 8 en 
onder 9) leren de pupillen passen en 
trappen, dribbelen en verdedigen. Maar 
ook ervaren ze hoe leuk het is om samen 
plezier te maken, samen verdedigen, 
samen aanvallen, samen scoren, samen 
juichen. Samen voetballen. •

Het is het begin van hun voetballeven!

”De trainer is de man
waar je aandachtig naar 

luistert.”
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Shows Voor Iedereen
Begin jaren ’70 waren er plannen van de Gemeente Zwolle om v.v. SVI te verhuizen

naar een nieuw sportcomplex. Na jaren aan de Van Houtenlaan te hebben gevoetbald,
met de problematiek van maar één veld en een snelgroeiende vereniging, besloot de

Gemeente Zwolle v.v. SVI onder te brengen aan de IJsselcentraleweg.

UIT DE OUDE DOOS

In de Zwolse Koerier van woensdag 19 april 1972 stond deze advertentie als aankondiging van de eerste Show Voor Iedereen....

De IJsselcentraleweg
Natuurlijk moest er op het nieuwe 
terrein aan de IJsselcentraleweg 
een clubhuis komen. Om dit 
te realiseren moest er extra 
geld worden ingezameld door 
de leden van v.v. SVI zelf. 
De begroting van het nieuwe 
clubhuis kwam neer op 
fl 100.000,-. Eerste aanzet was in 
1970 een kaarsenactie fl 1.400,- en een 
huis aan huisactie fl 16.000,- in buurtschap 
Schelle, Ittersum en Oldeneel. De opbrengst van 
deze acties was in totaal fl 17.400,-. Er was dus 
meer nodig om het geld bijeen te krijgen. 

Henk Eenkhoorn 
Voetbal-commissielid Henk Eenkhoorn kwam 
met een uniek plan om zoveel mogelijk geld 

in te zamelen voor v.v. SVI, om zo de 
begroting van fl 100.000,- voor 

het nieuwe clubhuis te kunnen 
realiseren. Hij bedacht in eerste 
instantie een rommelmarkt en 
middenstandsshow te houden 
op het veld aan De Doornkamp 

tegenover hotel ‘De Rozeboom’ 
aan de Nieuwe Deventerweg. Maar 

het idee mondde uit in een groter plan, 
een meerdaagse activiteit voor jong en oud 

werd bedacht en in 1972-1973-1974 gehouden 
op bovengenoemde locatie. Het moest een 
feestshow worden voor jong en oud om zodoende 
geld te generen voor het nieuwe clubhuis.

In de Zwolse Courant van vrijdag 25 maart 1972 
wordt er in KANTWERK voor het eerst melding 
gemaakt over de Show Voor Iedereen...

UIT DE OUDE DOOS

In de Zwolse Courant van donderdag 27 april 1972 komt in 
de rubriek EVEN PRATEN MET: coördinator van de Show Voor 
Iedereen, Henk Eenkhoorn (41) uit Ittersum aan het woord...

Schaatcraks Jan Bols en Reinier Paping waren bij het Zwolse 
Stadhuis in de dubbeldekker van de Zwolse Courant gestapt om 
zo naar het terrein van de Show Voor Iedereen aan de Nieuwe 

Deventerweg te rijden...

Burgemeerste mr. J. Drijber geeft Jan Bols het masker, dat twee 
pottenbakkers, Binkey Kok en Jan Jansen, hebben gemaakt van en 

op het gezicht van de ook in Ittersum populaire achaats-crack...

In de Zwolse Koerier van woensdag 3 mei 1972 het bericht dat het tijdens de officiële opening bijna mis zou gaan...   
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Industrieweg 13
8084 GS ‘t Harde
T 0525-651666 
E info@salverda.nl

Bouwbedrijf Salverda
‘Door die persoonlijke aanpak weet de opdrachtgever altijd

met wie hij te maken heeft. Dat werkt wel zo prettig.’

Bij Salverda brengen mensen verschillende disciplines 

bijeen. Salverda is een bouwbedrijf, een onderhouds-

bedrijf, een projectontwikkelaar en een specialist in 

betonbouw en betononderhoud. Bovendien maken 

die activiteiten weer deel uit van de Schagen Groep, 

waar wegenbouw en de eigen betoncentrale zijn onder-

gebracht. Binnen het bedrijf zorgt dat voor korte lijnen, 

voor duidelijke afspraken en snelle beslissingen. 

En naar buiten weet de opdrachtgever altijd met wie 

hij te maken heeft. Dat werkt wel zo prettig.

� Woningbouw
 � Projectontwikkeling
  � Utiliteitsbouw
   � Onderhoud en Renovatie
    � Betonbouw en –reparatie

ALDURA ZWOLLE
Uw speler in binnen- en

buitenzonwering

FARADAYSTRAAT 5   |   TEL. 038-4656555   |   INFO@ALDURA.NL

 WWW.ALDURA.NL

Wij wensen v.v. SVI veel succes dit seizoen!

Neem contact op
038 423 7111
www.mullerbog.nl
info@mullerbog.nl

Bezoekadres
Eekwal 3
8011 LA Zwolle

Werk Coöperatie 
 De Middencirkel
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Zwolse Koerier van woensdag 25 april 1973:
In de weekkrant is te lezen dat tijdens de opening van de
2e Show Voor Iedereen, Seine Meubelen Heino ongeveer

1000 parachutes dropt met daar aan bevestigd kleine 
cadeautjes en of lotnummers die corresponderen met een 

prijs die op de stand van Seine Meubelen is af te halen... 

Het clubhuis van v.v. SVI dat nu nog steeds bestaat. Het zou de 
Show Voor Iedereen (SVI) gaan heten.
 
Show voor Iedereen
Telkens werd de Show Voor Iedereen eind april gehouden, waarbij 
er steevast op Koninginnedag sportactiviteiten en spelletjes voor 
de kinderen werden georganiseerd. Er was sprake van verlotingen, 
een rommelmarkt, kunst- en antiekmarkt en meerdere edities van 

een poppenkastvoorstelling door de familie Feyth uit Zwolle. Maar 
er waren bijvoorbeeld ook demonstraties van oude ambachten, 
knipkunst, houtsnijwerk en touwvlechtwerk. Dansen met 
medewerking van de ‘Ringleaders’ uit Zwolle en een Modeshow 
van dameskleding en schoenen. Muziek van de Notenkrakers 
en Show band Luna Combo gaf vele avonden van plezier in de 
showtent en bar/dancing ‘De Doornkamp’.
Genoeg om op te noemen, tegenwoordig zouden we misschien 
wel spreken van een meerdaags festival, of een dorpsfeest aan de 
Nieuwe Deventerweg in Zwolle. Maar toentertijd sprak men van 
een middenstandsshow, of zoals v.v. SVI het noemde; een Show 
Voor Iedereen.

Het werd groots opgezet en het bevatte zoveel variatie, dat het 
veel mensen trok. De entreekaartjes waren ieder jaar te verkrijgen 
bij de kassa. Volwassenen betaalden de eerste editie fl 1,50 en 

UIT DE OUDE DOOS

“Tegenwoordig zouden we misschien 
spreken van een meerdaags festival, 

of een dorpsfeest aan de Nieuwe 
Deventerweg te Ittersum.”



kinderen onder de 16 jaar fl 0,50 om binnen te komen. Maar dit 
werd de jaren erna verhoogd en men ging werken met passe-
partoutstickets. Dit zodat men, tijdens een editie, meerdere 
malen terug kon komen op het feestterrein. Het feestterrein was 
opgedeeld in een kleine tent met vrij toegang en een hoofdtent, 
met daarin allemaal stands van de lokale ondernemers, zoals: 
Mulder Auto Reparaties, Lantinga Naaimachines en de plaatselijke 
SPAR SUPER van de heer G. Annink. In een afzonderlijk deel van 
de tent is “bar-dancing De Doornkamp” gevestigd, met als grote 
animator Jan van der Weerd van de Bierton uit Schelle.

Uitsmijters
Henk Eekhoorn bedacht, als coördinator van de Show Voor 
Iedereen, samen met zijn team, om een stunt of uitsmijter aan het 
geheel te binden. Iets wat veel mensen zou trekken en dus veel 
geld in het laatje zou brengen voor het nieuwe clubhuis. Hieronder 
de stunts en uitsmijters van elke editie.

Schaatser Jan Bols en Reinier Paping (1972)
Nederlands topschaatser Jan Bols, in 1968 en 1972 deelnemer 
aan de Olympische Spelen en derde op het WK Allround in 1972 
en Elfstedentocht winnaar Reinier Paping waren in de eerste editie 
uitgenodigd. Het waren trekpleisters en achteraf een gouden zet 
van Henk Eekhoorn om deze namen aan de Show Voor Iedereen 
te koppelen. Temeer omdat Jan Bols toen onderdeel was van de 
demonstratie “Onthullen” van kunstenaars Binkey Kok en Jan 
Jansen uit Diever. Van Jan Bols zijn gezicht werd een masker 
gegoten en deze werd uiteindelijk, namens v.v. SVI, aangeboden 
door burgemeester Drijber van Zwolle. Het tafereel trok veel 
mensen uit de wijk en er werd de tijdens de eerste editie 
fl 10.000,- opgehaald ten behoeve van het nieuwe clubhuis. Er 
kwamen in totaal over de drie avonden zo’n 5000 bezoekers 
tijdens de eerste editie in 1972.

Air Advertising Holland en Seine Meubelen Heino (1973)
Het jaar erop werd er groter uitgepakt. Daar waar in 1972, de 
eerste editie, nog bekende Nederlanders werden uitgenodigd werd 
er nu gekozen voor een vliegshow van Air Advertising Holland. 
Daarbij werd voor een 1000-parachutes Dropping gekozen en dit 
werd gesponsord door Seine Meubelen uit Heino met daarbij kleine 
geschenken. De dropping werd afgesloten met het neerkomen 
van één parachute met ‘het ding’, waar uiteindelijk een voetbal en 
een SVI-leeuwtje in bleken te zitten. Het leeuwtje zou als mascotte 
dienen voor de toen op te richten afdeling damesvoetbal bij 
v.v. SVI. De grote toestroom van jeugdigen zorgde er helaas voor dat 
er her en der wat jongens overlopen werden. Zoals beschreven, een 
jongen van Beltman werd onder de voet gelopen en liep hierdoor 
wat verwondingen op. Maar het mocht de pret niet drukken en 
coördinator Henk Eekhoorn was zeer te spreken over de opkomst 
van 7500 mensen. Dat waren er 2500 meer dan het jaar ervoor!

UIT DE OUDE DOOS
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Jan Mulder opent in 1974 de 3e Show Voor Iedereen...

“Henk Eenkhoorn bedacht, samen met zijn 
team, een uitsmijter wat veel mensen zou 

trekken en dus veel geld in het laadje.”

Op maandag 29 april 1974 kwam er een speciale Zwolse 
Sparkoerier uit ter gelegenheid van de feestelijke opening van 

SPAR SUPER aan de Nw. Deventerweg 6 te Ittewrsum...

Saillant detail;
Jacques Seine 2021; ‘mijn vader Jannes Seine was altijd in voor 
deze acties. Hij sponsorde graag sportverenigingen uit Zwolle.
We hadden en hebben daar nog steeds een groot publiek, dus dat 
moet de gedachte zijn geweest om te sponsoren in Zwolle. De 
oranje parachute die ik hier nu voor me zie, zijn parachutes die zelf 
geknipt zijn en komen uit onze winkel van begin jaren ’70.’

Jan Mulder (1974)
De laatste show in deze trilogie werd zelfs over vier dagen 
gehouden. Op de vrijdagavond de opening met Ajax-voetballer Jan 
Mulder die in een dubbeldeks bus van de Zwolse Courant naar het 
showterrein kwam. Bezoekers konden onder zijn toeziend oog bij 
een speciale stand in de bazaar doelschieten. Waar ze ook met 
Jan Mulder op de foto konden. Verder waren de meeste activiteiten 
hetzelfde als voorgaande jaren, maar wel met een recordaantal 
bezoekers van 8500 mensen. 
Dit kwam mede doordat op de laatste avond, de nieuwe SPAR-
Supermarkt van de heer G. Annink open huis hield in de voormalige 
Mercedes Garage aan de Nieuwe Deventerweg. De plek waar nu 
de Kringloopwinkel nog zit en dit trok dus veel mensen.

Clubhuis ‘De Siggels’
Al met al haalde Henk Eekhoorn met zijn team, plus alle 
medewerkers, op alle avonden, gesmeerd over de drie edities 
zo’n kleine fl 40.000,- op. Een ongekend hoog bedrag voor bijna 
vijftig jaar geleden. Met de al gegenereerde opbrengsten van onder 
meer de folderactie uit 1971 en subsidie vanuit de gemeente 
Zwolle werden de eerste bouwwerkzaamheden halverwege 1974 
gestart. In 1975 werd officieel het nieuwe clubhuis van v.v. SVI aan 
IJsselcentraleweg geopend. Een clubhuis dat er door veel inzet 
van menig SVI‘er, begin jaren ’70 is gekomen. De aanjager van dit 
clubhuis, of kantine waarin wij vandaag de dag zitten en na onze 
trainingen of wedstrijden ons welverdiende biertje drinken hebben 
wij vooral te danken aan één persoon.

En dat is Henk Eenkhoorn, dat u het even weet! •

UIT DE OUDE DOOS
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Zwolse Koerier woensdag 24 april 1974:
Zo komt het nieuwe clubhuis van de Sportvereniging Ittersum er 
uit te zien. Een dezer dagen wordt er met de bouw begonnen.

Architect G.J. v.d. Belt uit Dalfsen maakte het ontwerp; 
het aannemers bedrijf Te Siepe uit Zwolle zal het bouwen. 

Dit bedrijf heeft ook de velden aangelegd...

Nadat Jan Mulder de 3e Show Voor Iedereen had geopend, nam hij 
de tijd, om met verschillende SVI-jeugdteams op de foto te gaan...
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Wij bezorgen jouw ontbijt én nog veel meer ook in Zwolle-Zuid!

Bestel het via   webshop.destadsbakker.nl

voor nieuws en acties volg je ons ook op:De Stadsbakker   •   Blijmarkt 4, Zwolle   •   www.destadsbakker.nl

Paxtonstraat 3r  |  8013 RP in Zwolle  |  038-4600256

Particuliere verzekeringen
• In en om het huis
• Het gezin
• Vervoer
• Vrije tijd/recreatie
• Inkomen

Zakelijke verzekeringen
• Het gebouw
• Inkomen
• Personeel
• Vervoer

Algemene informatie
• Hypotheken
• Pensioenen

www.knol-adviseurs.nl

Knol Adviseurs_Adv. 1/4 SVI.indd   1 30-03-17   10:42

Noa Jongsma begon met 
voetballen in de D’tjes, toen 
ze 12 jaar was. Daarvoor 
heeft ze wel andere sporten 
gedaan. Ze deed aan turnen 
en wedstrijdzwemmen. Toen 
voetbal daar nog bij kwamen, 
moest ze kiezen en een andere 
sport laten vallen. Ze bleek 
voetbal veel leuker te vinden, 
dan die andere sporten. 

“Nooit met de jongens 
gespeeld.”  Toen Noa in 
de D’tjes begon bij v.v. SVI 
kwam ze direct terecht in 
een meidenteam. In de C’tjes 
werd ze met haar team 
kampioen, waar een feestje en 
barbecue bij hoorde. “Hoewel 
we buiten het voetbal weinig 
samen deden, was de band 
niet minder”. Omdat er in 
de Meiden A een tekort aan 
speelsters was, heeft ze de 
B-jeugd overgeslagen. En van de meiden A kwam ze terecht in 
de Dames 1. Dat was wel even wennen. “Ik ben meegegaan met 
de garde.”  Van de meiden met wie ze in de jeugd speelde, zijn 
er veel gestopt, maar met Meike Aitink en Tessa Ophoff bleef ze 
samenspelen. In de jeugd speelde Noa vooral op het middelveld, 
één seizoen in de spits, en soms in de verdediging. Bij de dames 1 
speelde ze op haar favoriete positie, het middenveld, waar ze veel 
kan rennen en afstanden afleggen.

“We hebben bovenaan gestaan en mooie wedstrijden 
gespeeld.”  Het is niet altijd de grootste overwinning die het 
langste blijft hangen. Sommige wedstrijden hebben een extra 
lading, die het nog bijzonderder maakt. Soms heb je teams 
waarmee het botst. Waar veel onderlinge rivaliteit heerst. Dit 
was er ook tussen de dames van v.v. SVI en EDON. Twee teams 
die bovenin mee streden om de titel. Nadat de eerste wedstrijd 

tegen EDON door v.v. SVI dik 
werd verloren, was er nog 
meer spanning bij de tweede 
wedstrijd tussen beide teams. 
“We stonden 2-3 achter, toen 
ik nog gelijk maakte!”  kijkt 
Noa terug op een belangrijk 
doelpunt, in een bijzonder duel.

“Geen trainster worden.”  
Naast dat ze bij v.v. SVI 
voetbalde, heeft ze er ook 
stage gelopen voor haar 
opleiding Sport & Bewegen. 
Ze was trainster van de O9-2, 
en ging op zaterdagochtend 
met dat team mee naar de 
wedstrijden. “Het was leuk om 
te doen, maar niet iets waar ik 
verder mee wil.” Liever gaat ze 
verder als fysiotherapeut, “ook 
in voetbal.”

“Samen met Anouk naar 
Genemuiden.”  Noa heeft 

haar laatste wedstrijd gespeeld voor v.v. SVI, maar stopt nog 
niet met voetballen. Na negen jaar voetballen op Sportpark De 
Siggels, kiest ze voor een nieuw avontuur en gaat ze voetballen 
bij SC Genemuiden Dames 1, waar ze nog nieuwe speelsters 
zochten. “Tot nu toe bevalt het goed, het is een hecht team, maar 
als nieuwe speelster voel ik me er heel welkom. Het is nog wel 
wennen aan het spel.”  Waar ze voor dit seizoen gewoon op haar 
fiets kon springen om naar de voetbal te gaan, moet ze nu een half 
uurtje rijden.

“Het is wel moeilijk om na negen jaar afscheid te nemen.” 
Ze heeft haar laatste wedstrijd, een oefenwedstrijd, wel gespeeld, 
maar nog niet helemaal afscheid kunnen nemen. “Het was leuk 
om nog een laatste keer met het team op het veld te staan.” 
Een barbecue met de dames van v.v. SVI komt nog, om dan echt 
afscheid te nemen van v.v. SVI. •

LAATSTE SEIZOEN

“Samen met een vriendinnetje op voetbal gegaan.”

Niet meer op de fiets
naar v.v. SVI

Noa Jongsma had nooit echt iets met voetbal voordat ze samen met een vriendinnetje
besloot om eens te gaan kijken. Nadat ze even bij Zwolsche Boys hebben gekeken, besloten ze

om zich aan te melden bij v.v. SVI. De vereniging waar haar vader ook heeft gespeeld,
en waar haar broertje ook speelt.
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Dit seizoen begint er voor Noa een nieuw voetbalavontuur bij 
SC Genemuiden Dames 1, veel plezier en succes...!
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Activiteitenkalender
Bij een voetbalvereniging wordt er gevoetbald, maar v.v. SVI is veel meer dan voetbal alleen.

Meer dan een tackle op de bal, of het juichen na een doelpunt. Het is een vereniging met veel leden. 
Om de band tussen de leden, en de band als vereniging te versterken. En om naamsbekendheid 
en nog meer leden te werven organiseert de BG Activiteiten verschillende activiteiten voor diverse 

doelgroepen. Van klaverjassen, darten tot vis eten, hieronder ziet u het overzicht. 

  •  OKTOBER 2021

Vrijdag  22 Klaverjassen
Vrijdag  29  Mosselen en Schol eten 

i.s.m.: Vishandel Theo Muys

  •  NOVEMBER 2021

Vrijdag  26 Klaverjassen
Vrijdag  26  Sinterklaasmiddag leden van 4 t/m 7 jaar

  •  DECEMBER 2021

Vrijdag  10 Klaverjassen
Zaterdag  18 FIFA-Toernooi voor de jeugd
Woensdag  22 Kerstkaarten

  •  JANUARI 2022

Zaterdag  8  Snerttoernooi en Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag  14 Klaverjassen
Zaterdag  15 Darttoernooi voor koppels (max 32)

  •  FEBRUARI 2022

Vrijdag  4 Voetbalquiz
Vrijdag  11 Klaverjassen

  

  •  MAART 2022

Vrijdag  11 Klaverjassen
Zaterdag  20 Medewerkersavond

  •  APRIL 2022

Vrijdag  1 Klaverjassen
Woensdag  13 Paaskaarten
Vrijdag  15 Hanze Trophy Int. toernooi
Zaterdag  16 Hanze Trophy Int. toernooi
Zondag  17 Hanze Trophy Int. toernooi
Woensdag  27 Koningsdag 
   Diverse gezellige activiteiten rondom en in 

de Siggels

  •  MEI 2022

Vrijdag  6  Kibbelingavond i.s.m.: Vishandel Theo Muys
Vrijdag  13 Klaverjassen

  •  JUNI 2022

Vrijdag  3 Klaverjassen
Vrijdag  10  Vis BBQ i.s.m.: Vishandel Theo Muys
Zaterdag  18 Familiedag

  

SEIZOEN 2021-2022

Omdat het weer kan en mag... organiseert de BG Activiteiten weer diverse smakelijke, spannende en sportieve activiteiten...
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Marcel van Assen
Hypotheekspecialist

De Financiële Alliantie
Govert Flinckstraat 1

8021 ET  Zwolle
038 - 421 44 57

info@dfamail.nl

www.definancielealliantie.nl

marcel@dfamail.nl
06 - 15 95 89 15

 

CPH
PROMOGIFTS & MORE

Hoe fijn is het dat een leuke klant je belt 
met een bedankje voor de mooie attentie of 

het nuttige geschenk.

En die vind je in onze webshop. Eenvoudig besteld 
en met onze Logotool kan je tijdens het shoppen 

al zien hoe het logo op het product staat.

Allemaal handige tools voor een prettige bestelling 
en zijn dus een ‘totaal’ leverancier voor al uw 
relatiegeschenken en promotionele artikelen.

                www.cphpromogiftsandmore.nl          06-23441420

                                      cphpromogiftsandmore

VOOR AL UW RELATIEGESCHENKEN EN
PROMOTIONELE ARTIKELEN

LIDMAATSCHAP
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Voetballen bij v.v. SVI
Wil je graag voetballen? Dan ben je van harte welkom bij voetbalvereniging SVI.

Er zijn mogelijkheden voor zowel jongens als meisjes, dames en heren. Daarnaast is het
mogelijk om op het veld en/of in de zaal te voetballen.

Vanaf 5 jaar kun je lid worden en onze vereniging kent op dit 
moment geen wachtlijst. Om aan te melden wordt een ieder 
gevraagd het  inschrijfformulier in te vullen, dat te vinden is op de 
website: www.vvsvi.nl/aanmeldingsformulier

Wil je gedurende het seizoen lid worden of gewoon eens 
kennismaken (bijvoorbeeld door een proeftraining)? Neem in dat 
geval contact met ons op om te kijken welke mogelijkheden er 
zijn.

Contributietarieven:
Veldvoetbal
Mini’s (O7)       €   32,50   per kwartaal
Pupillen (O9 / O11 / O13)       €   48,75   per kwartaal
Junioren (O15 / O17 / O19)      €   59,75   per kwartaal
Senioren        €   75,00   per kwartaal
Recreatief 35+ / 45+      €   75,00   per jaar

Zaalvoetbal
Dames en Heren        €   40,75   per kwartaal

De contributiebedragen per kwartaal zijn all-in, dus inclusief de 
KNVB-contributie en een bijdrage voor de wedstrijdkleding.

Ondersteunend lidmaatschap 
v.v. SVI is een vereniging waar een ieder welkom is. Dus ook 
wanneer je niet voetbalt! Om lid te worden van onze vereniging als 
ondersteunend lid vragen wij een bijdrage van € 55,00 per jaar. 

Waarom ondersteunend lid worden van v.v. SVI? 
•  Op de hoogte blijven van alles was speelt binnen de vereniging 

via het verenigingsblad “de Flits”.
•  Meebeslissen over het beleid van de club bij de Algemene 

ledenvergadering.
•  Korting bij diverse activiteiten die vanuit onze vereniging 

georganiseerd worden.
• De vereniging financieel ondersteunen.

Lid zijn van v.v. SVI is meedoen
v.v. SVI is een vereniging die draait op de inzet van vele 
vrijwilligers. Binnen onze vereniging is het uitgangspunt dat elk lid 
of ouder van een jeugdlid (< 16 jaar) zijn of haar steentje aan het 
verenigingsleven moet bijdragen.
Deze afspraak is vastgelegd in het convenant vrijwilligersbeleid 
Zwolse amateurverenigingen – Lid zijn is meedoen!

Bij inschrijving als lid vragen wij om registratie in het Ledenportaal. 
Het Ledenportaal is het digitale systeem waarmee wij vraag en 

aanbod van vrijwilligerstaken op elkaar af stemmen en waarin wij 
ons vrijwilligersbestand beheren.

Financiële ondersteuning
Indien uw financiële situatie het niet toelaat om uw zoon/dochter 
te laten sporten, dan zijn er wellicht mogelijkheden voor financiële 
ondersteuning:

• Het Jeugdsportfonds 
Het Jeugdsportfonds biedt financiële ondersteuning aan Zwolse 
kinderen, in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar, die graag lid willen 
worden van een sportvereniging. 
Kijk voor meer informatie op: www.jeugdsportfonds.nl

• Stichting Meedoen Zwolle 
Stichting Meedoen Zwolle is een onafhankelijke Stichting die in de 
gemeente Zwolle steun verleent aan kinderen. 
Meer informatie is te vinden op: www.meedoenzwolle.nl

Vragen ten aanzien van ledenadministratie en contributie 
Indien er vragen zijn met betrekking tot de ledenadministratie en 
contributie is het mogelijk om middels het versturen van een mail 
aan leden@vvsvi.nl of contributie@vvsvi.nl meer informatie te 
verkrijgen. •

Word lid
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Haeckmate 5  |   8014 MK Zwolle   |   +31 630 046 172
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BG COMMERCIE

Sponsoren v.v. SVI

Aannemersbedrijf Eikenaar

ABC Hekwerk Oost

AMI Kappers

Albert Heijn André Mulder

Auto Vakmeester Dingerink

Autoberijf Kok

AZ Design

B+K Alusystmen B.V.

Ben’s Barbershop

Berkenhove Fysio & Manueeltherapie

Bloemenhuis Gaal

BOL Kreditbank / Supertank

BTA van der Kolk

BudoBouw

Calculus Advies

Confinced

CPH Promogifts & More

Crowdmedia

Cyklop Nederland

De Belgische Keizer

De Stadsbakker

De Financiële Alliantie

Doomijn

Bij de v.v. SVI werken we met Bestuursgroepen, elk verantwoordelijk voor een deel van de
v.v. SVI-organisatie. Een belangrijk speelveld, de sponsoring, is in handen van de

Bestuursgroep Commercie. Zij proberen sponsors te werven, relaties te onderhouden
en sponsors met elkaar in verbinding te brengen.

De hoofdsponsorgroep van v.v. SVI is: Hart voor SVI. Winnen doen we samen!
Deze groep bestaat uit 15 verschillende sponsoren!

Aldura Zonwering & Raamdecoratie

Arka Bouw

Behoud 

Bewegen Werkt

Boverhoff Sloopwerken

Caldor (4PS)

Confinced

De Middencirkel

FysioPlus

Gezellig Werkt

KRC van Elderen

Kruitbosch Zwolle B.V.

Muller Bedrijfs Onroerend Goed

Noordman Vloer- en Raambekleding

Salverda Bouw BV

v.v. SVI heeft een groep betrokken sponsors waar we als vereniging trots op zijn!

65

EP Zwolle

Fysiomobilae

Grolsch

Handelsbanken

Het Notarieel

Hout- en Plaathandel Beldman

Hulleman consulting

Hulstflier Installateurs Elburg

Hypotheekgilde

i4Action B.V.

Kapsalon Afee

Knol Adviseurs

Konvo

KROES- Transitie Management

KVS Projectinrichting

Liberty Wellness B.V.

Lopers Company

Mastermate Zwolle

MCHL grafisch ontwerp

Metaalhandel Dick

Nizon Zonwering

NKC Afrekensystemen

Partyverhuur Zwolle

Ramen Blinderen Zwolle

R. Evertsen Installatietechniek

Ristorante Fratelli

Salland Catering

Schipper Kozijnen

SIO Zwolle

Skills voetbalschool

Sligro

Smeets bouwmanagement en advies

STEZA B.V.

SuperTank

Te Biesebeek Advocaten B.V.

Thereca B.V.

Van Doorn Beveiliging

V&S Accountancy en advies

Vishandel Theo Muys

Voetbalquiz Zwolle

Wahl International Consumer Group

Woonexcellent

Zuidzijde

Zwolle Zuid Specsavers B.V.
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ROUTEBESCHRIJVING

v.v. SVI sportpark De Siggels

VELD 1

VELD 2

VELD 3

VELD 4

KIDSCOURT

HOOFDVELD

INGANG
CLUBHUIS

BEWEEGPARK

INFORMATIEBORD + INGANG KANTINE

KLEEDKAMERS SCHEIDSRECHTERS 1 t/m 3

KLEEDKAMERS 1 t/m 13

FIETSENSTALLING

MATERIAALBEHEER

WEDSTRIJDSECRETARIAAT

KOEK-EN-ZOPIE

TERRAS 

⓭

⓬⓫

❿

❶❷❸❹
❼❻❺

❽❾

T

T

KZ

KZ

STALLING

UITGANG

STALLING

Colofon

Deze seizoengids is een
uitgave van v.v. SVI uit Zwolle.

Sportpark De Siggels
IJsselcentraleweg 9,
8014 BK Zwolle-Zuid

Telefoon 038-4650037
Website vvsvi.nl
E-mail info@vvsvi.nl
Twitter @vvsvi
Facebook @svizwolle

Redactie
Luur Renema, Marc Veldman, 
Dennis van Vilsteren, Johan Visser

Eindredactie
Debby Tufo

Commercie
Rudy van den Berg, Benny Michel,
Wim Sloots, Wilfred Spijkerman, 
Marc Veldman

Fotografie
Angelo Frans
Benny Michel

Vormgeving
MCHL grafisch ontwerp

Druk
Veldhuis Media - Raalte

Met dank aan
Berend Andringa | Gezellig Werkt
Rudy van den Berg
Bas Brekelmans
Bram Freie
Arjan Jansen
Noa Jongsma
Jan Kiers
Jeroen Pfaff | Deltion College
Geert Prins
Clarina Streuer | MVO De Siggels
Menno Tonnis | Deltion College
Stef Tupker
Gert van der Vegt
Tinus van der Vegt
Mattijs Vroon | Deltion College

Vanuit Apeldoorn (A50) en
Amersfoort-Harderwijk (A28):
•  Neem afslag 18 (Zwolle-Zuid); rechtsaf 

IJsselallee (N337) 6 km volgen;
•  Na 4e stoplicht gaat IJsselallee over in 

Wijheseweg, na ±2 km rechtsaf
Hollewandsweg volgen;
•  Bij 2e rotonde 3e afslag richting
IJsselcentraleweg;
•  Parkeerplaats sportpark De Siggels ligt 

na 50 meter links

Vanuit Ommen (N340) en
Staphorst-Groningen (A28):
•  Neem afslag 20 (Zwolle-Noord); einde 

linksaf (N35) Centuurbaan blijven volgen;
•  Na ±4,1 km rechtsaf Oldenneelallee;
•  Na ±1,6 km linksaf Wijheseweg
•  Na ±2,5 km rechtsaf Hollewandsweg 

volgen; bij 2e rotonde 3e afslag richting
IJsselcentraleweg;
•  Parkeerplaats sportpark De Siggels ligt 

na 50 meter links

De plattegrond geeft een duidelijk beeld hoe sportpark De Siggels is ingedeeld.

P R O E F  K A R A K T E R

PROEF GROLSCH
PREMIUM PILSNER

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.



ZONWERINGEN

NIZON
ZONWERINGEN

Telfortstraat 19  |  8013 RL Zwolle  |  Tel. 038-4214300

info@nizon.nl  |  www.nizon.nl

• Aluminium jaloezieën
• Lamelgordijnen
• Rolgordijnen
• Luxaflex
• Velux
• Daglichtfilters

• Zonwerende plakfolie
• Blinderingsfolie
• Horren
• Alle buitenzonweringen
• Rolluiken
• Markiezen


