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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 fijne uren na schooltijd. Sportief plezier, dat vinden kinderen hier volop! 

De bso, opgericht 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 
worden zij 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.

/doomijn
www.doomijn.nl

e klantadvies@doomijn.nl 

t (038) 421 45 21 doomijnkinderopvang 
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Jouw 
bruismoment

VOORWOORD

In de tussentijd is het één en ander gebeurd. Oh ja en was er 
zoiets als corona. Ik wil me de tussenliggende periode liever niet 
herinneren, om de maatregelen die ons moesten beschermen 
tegen die ziekte. Het moest, maar de gedachte eraan geeft mij 
geen energie. Wél wil ik terugkijken op de afgelopen jaren als 
wake-up call: ik zag hoe belangrijk sport en bewegen waren 
om ons te kunnen beschermen tegen fysieke en mentale 
klachten. Achter mijn bureau kreeg ik rugklachten, ik miste mijn 
wekelijkse sportmomentje. Maar vele Zwollenaren misten óók het 
groepsgevoel van teamsport en daarmee oog voor elkaar. Jongens 
en meiden die elkaar uit het oog verloren, omdat ze elkaar niet 
zagen en konden oppeppen.

“Ik zag hoe belangrijk sport en bewegen
waren om ons te kunnen beschermen 
tegen fysieke en mentale klachten.”

Ik word er wel eens door v.v. SVI’er Arjan Jansen aan herinnerd. 
Sport is een doel op zich, maar ook een middel. Sport als doel 
daagt je uit en helpt om de fysieke en mentale gezondheid van 
jezelf en je clubgenoten op peil te houden. En het is ook een middel 

om bij te dragen aan sociaal welzijn en brede welvaart in de wijk 
en de stad. Hoe gaaf is het, dat sportpark De Siggels bijdraagt 
aan ontmoeting in de wijk met kinderopvang, fysiotherapie en 
wijkbijeenkomsten. En hoe v.v. SVI het Walking Football oppakt met 
de oudere garde. Of hoe het sportpark ook afgelopen jaar weer een 
internationaal jeugdvoetbalevenement hostte. 

“Hoe gaaf is het dat sportpark De Siggels
bijdraagt aan ontmoeting in de wijk 

met kinderopvang, fysiotherapie en 
wijkbijeenkomsten.”

Komend jaar mogen we weer lekker sporten en zullen wij 
ongetwijfeld met de teams goed presteren. Ik wil alle sporters 
en vrijwilligers achter v.v. SVI een sportieve en gezellige tijd 
toewensen. Daarmee is v.v. SVI zoveel meer dan voetbal alleen!

Met sportieve groet,

Michiel van Willigen
Wethouder voor o.a. Sport en Gezondheid

v.v. SVI, méér dan 
voetbal alleen...

Vijf jaar geleden mocht ik het voorwoord in deze seizoengids schrijven als wijkwethouder 
van Zwolle-Zuid, nu als wethouder Sport en Gezondheid.

Wethouder Michiel van Willigen (r) en 
voorzitter Geert Prins (l) van v.v. SVI, 

tussen de toestellen in de beweegtuin op 
sportpark De Siggels.



v.v. SVI  |  Seizoengids 2021-2022 76 Seizoengids 2022-2023  |  v.v. SVI

Toch mag het resultaat er weer zijn. De 
uitdaging voor komend seizoen is het 
redactieteam weer op sterkte te krijgen. 
Vind je het leuk om mee te werken aan het 
maken van de Seizoengids, laat het me 
dan weten. 

  
We merken sowieso dat het moeilijker wordt 
om leden te enthousiasmeren voor een 
vrijwilligerstaak. Toch blijf ik van mening 
dat een vereniging niet kan bestaan zonder 
vrijwilligers. Wel zal de rol van vrijwilliger 
anders worden en waarschijnlijk meer 
gericht zijn op kortlopende en jaarlijks 
terugkerende acties. Het komende seizoen 
willen we dan ook inzetten om in contact te 
komen met ouders en leden om zodoende 
nieuwe vrijwilligers te vinden. De BG Leden 
is ook druk bezig om het Ledenportaal 
opnieuw in te richten, zodat we vraag en 
aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen.

Het nieuwe voetbalseizoen
Het afgelopen seizoen hebben we gelukkig 
volledig uit kunnen voetballen. Dit heeft 
ons weer verschillende kampioenselftallen 
opgeleverd die op de Familiedag zijn 
gehuldigd. Ook voor het komende seizoen 
hoop ik dat er weer met veel plezier en 
enthousiasme gevoetbald kan worden.

De KNVB is druk bezig om competities 
anders in te richten, zodat er meer 
regionaal gevoetbald gaat worden. Hierbij 
wordt ook nagedacht om zaterdag- en 
zondagverenigingen samen te voegen in 
één competitie. Hiermee hoopt de KNVB 
tegen te gaan dat veel zondagverenigingen 

overstappen naar de zaterdag. In de 
competitie van het 1e elftal is dat namelijk 
duidelijk zichtbaar door de komst van 
Achilles’12, s.v. Epe, v.v. Heerenveen en in 
zekere zin ook Quick’20, die de overstap 
van de zondag naar de zaterdag hebben 
gemaakt.

Het komende seizoen gaat het 1e elftal 
met een nieuwe selectie voor het tweede 
seizoen in de 1e Klasse Oost voetballen. 
Acht jaar lang speelden Quinten de Lain, 
Twan Zuidmeer en Maurizio Parella 
in het 1e van v.v. SVI, maar omwille van 
hun maatschappelijke carrière zijn ze 
gestopt. Toch melden de vervangers zich 
vanzelf aan, waarbij ook een drietal oud 
v.v. SVI-ers weer terugkeerde op het “oude 
nest”. Mogelijk mag hieruit geconcludeerd 
worden dat de speelstijl als aantrekkelijk 
wordt ervaren en men hier graag onderdeel 
van wil uitmaken. Wat de ambities voor het 
komende seizoen zullen zijn, kun je lezen 
in de bijdrage van onze hoofdtrainer Bram 
Freie.

“Veld 2 wordt voorzien van 
een nieuw kunstgrasveld.”

Ontwikkelingen binnen v.v. SVI
Na twee jaar van Corona en stilstand, zijn 
wij op dit moment druk in gesprek met de 
Stichting Clubhuis voor het realiseren van 
nieuwe ontwikkelingen. Graag willen we 
de toiletten, als laatste onderdeel van de 
renovatie van het Clubhuis, moderniseren. 
Daarnaast zijn we ook plannen aan het 
maken voor rondom het Hoofdveld. Wij 
willen hier een horecapunt en een tribune 

bouwen en meer opslagruimte realiseren. 
Zodra de plannen concreter zijn, zal ik jullie 
hierover graag verder informeren.

Wat zeker gaat gebeuren is, dat veld 
2 voorzien wordt van een nieuw 
kunstgrasveld. Tussen 19 september 
2022 en 30 oktober 2022 worden er 
op 3 sportaccommodaties nieuwe 
kunstgrasvelden aangelegd. Dit zal wel 
inhouden dat veld 2 gedurende een aantal 
weken niet gebruikt kan worden.

v.v. SVI 70 jaar jong
Op 1 september 1952 werd de v.v. SVI 
opgericht. In de afgelopen 70 jaar is er veel 
veranderd. Van een kleine dorpsclub werd 
v.v. SVI één van de grootste verenigingen 
van Zwolle. Toch proberen we de sfeer van 
vroeger vast te houden. Dit zien we ook 
doordat er alweer 3e generatie v.v. SVI-ers 
rondlopen op Sportpark “De Siggels”. 
Verderop in deze Seizoengids wordt aan dit 
jubileum nog meer aandacht besteed.

Ik wens een ieder veel leesplezier toe 
met de Seizoengids 2022/2023 en hoop 
op een plezierig, sportief en succesvol 
voetbalseizoen. •

Met sportieve groet,

Geert Prins
Voorzitter Algemeen Bestuur v.v. SVI

VAN DE VOORZITTER

Van een kleine dorpsclub werd 
v.v. SVI één van de grootste 

verenigingen van Zwolle
Ik ben blij dat de redactie ook dit jaar weer een mooie Seizoengids 2022/2023 heeft weten 
te realiseren. Het afgelopen seizoen is een aantal redactieleden gestopt waarvoor helaas geen 
vervangers gevonden zijn. Dit houdt in, dat het redactieteam weer kleiner is geworden en er 

meer is gedaan door minder mensen.
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VAN DE VOORZITTER

“Ook voor 
het komende 
seizoen hoop 
ik dat er weer 
met veel 
plezier en 
enthousiasme  
gevoetbald kan 
worden.”
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OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m zaterdag: 07.30 - 21.00
Zondag: 10.00 - 19.00

v.v. SVI VROUWEN 1

Doelstelling is altijd geweest, in de top drie van de 
vijfde klasse te eindigen. Door de Covid-perikelen 
in de afgelopen twee jaren was de doelstelling 
een beetje op de achtergrond geraakt. Toch zijn de 
dames samen met trainer Yoni Ligtelijn steeds volop 
actief geweest en hebben zij de spelpatronen er 
nauwkeurig ingeslepen.

Afgelopen seizoen werd het tijd om te gaan oogsten. 
Na een flitsende start in het bekertoernooi, met 
ongekend grote uitslagen, werd de doelstelling voor 
de competitie bijgesteld: Wij gaan voor het kampioenschap!

De start van de competitie verliep voorspoedig. Na enkele 
wedstrijden stonden ze met de volle winst aan kop en wisten hun 
directe concurrent te verslaan. Natuurlijk liepen ze ook tegen de 
onvermijdelijke nederlaag aan, maar dit heeft het vertrouwen in 
een kampioenschap niet geschaad.

Met een solide verdediging, een dynamisch middenveld en 
een trefzekere voorhoede hebben zij de gehele competitie 
gedomineerd. Na die ene nederlaag verder geen enkel puntverlies 

meer geleden en een fantastisch doelgemiddelde, 
maakte dat de dames zich al ruim voor de laatste 
wedstrijd kampioen konden noemen.

Naast de dames zelf, zijn er natuurlijk ook anderen 
die een bijdrage aan deze prestatie hebben geleverd. 
Yoni Ligtelijn die met zijn trainingen de dames 
individueel en als team naar een hoger niveau heeft 
gebracht. Marjon van Keeken die als leidster/
verzorgster de juiste energie en zorg heeft gebracht. 
De vaders, broers en partners die spontaan de functie 

van grensrechter vervulden. En ook de “vaste” scheidsrechters 
waarmee de dames een goede verhouding hebben gekregen. 
En natuurlijk ook de vele supporters die wekelijks voor de 
aanmoedigingen zorgden.

Voor alle spelers en staf van v.v. SVI VR1 is er een speciaal 
boekje gemaakt… Missie geslaagd! In dit boekje alle gespeelde 
wedstrijden van het afgelopen kampioensseizoen nog even weer 
op een rijtje, af en toe voorzien van foto’s. De makers gaan ervan 
uit dat dit een leuke herinnering zal blijven aan een ongelofelijk 
mooi seizoen.

Nu op naar de vierde klasse en hopelijk kunnen we ook dit 
seizoen weer rekenen op de steun van alle supporters en 
vrijwilligers van v.v. SVI. •

Groet, Jos Aitink

v.v. SVI Vrouwen 1 schrijft 
geschiedenis!

Sinds enkele jaren voetbalt er bij v.v. SVI een heus vrouwenteam. De dames komen grotendeels 
uit de eigen jeugd en voetballen dan ook al jaren samen.

“Eerste kampioen van v.v. SVI bij 
de dames. Missie geslaagd!”
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v.v. SVI 1 gaat door met
waar het vorig jaar mee 
eindigde, aanvallend en 

attractief voetbal...
Met hoofdtrainer Bram Freie blikken we terug op het afgelopen voetbalseizoen, daarnaast

geeft hij een vooruitblik op het nieuwe seizoen, waarin Bram voor het derde jaar als hoofdtrainer
zal fungeren. Zijn eerste jaar in dienst bij v.v. SVI ging helaas, na een veelbelovende start,
in rook op. Daarom werd afgelopen jaar het eerste volledige voetbalseizoen onder leiding

van de 36-jarige trainer uit Nijverdal.

v.v. SVI  startte in de sterke 1e klasse D 
met 7 punten uit de eerste 4 wedstrijden 
en daarmee was het begin van de 
competitie heel behoorlijk. Daarna 
volgde een terechte 1-0 nederlaag bij 
Bennekom en thuis tegen DTS Ede werd 
een 2-0 voorsprong verspeeld, 3-4 verlies. 
Vervolgens kwam wederom corona om 
de hoek kijken, publiek was niet meer 
welkom. Dat was voor v.v. SVI het startsein 
om in een sportief dalletje terecht te 
komen. “Neem van mij aan dat de mensen 
in die weken niet veel gemist hebben. Deze 
drie slechte wedstrijden zijn het publiek 
in ieder geval bespaard gebleven”, geeft 
Bram eerlijk toe. Kampioenskandidaten 
SVZW (2-5), CSV Apeldoorn (4-0) en SDV 
Barneveld (3-0) waren allen veel te sterk. 
Bram vult aan: “Het was een mindere 
periode, het spelniveau was ver beneden 
ons kunnen, de manier waarop we deze 
wedstrijden verloren stond me niet aan. 
Ik heb mezelf dat ook kwalijk genomen.” 

Speelde corona hierin een rol? “Dat kan 
geen excuus zijn, tenslotte had elk team 
hier last van.” Eind november werd de 

vervroegde winterstop door de KNVB 
aangekondigd en moest v.v. SVI genoegen 
nemen met een plek bij de onderste 
ploegen. 

Bram geeft aan: “Door het stilleggen van 
de competitie volgde een vervelende en 
onzekere periode. Het was voor iedereen 
lastig om positief te blijven, toch hebben 
we er met elkaar het beste van proberen te 
maken. Op verschillende manieren hebben 
we getracht de selectie zo fit mogelijk 
te houden, wachtend op groen licht van 
de KNVB om de competitie te mogen 
hervatten. De jongens hebben ook toen 
hun beste beentje voorgezet, ze verdienen 
een groot compliment hoe ze hiermee om 
zijn gegaan.” 

De eerste wedstrijd na de winterstop 
werd met 1-0 gewonnen van hoogvlieger 
Nunspeet, in de 90e minuut scoorde Twan 
Zuidmeer de bevrijdende treffer. De week 
erna stond het geplande trainingskamp 
naar Spanje op het programma en 
daar werd de basis gelegd voor de 2e 
seizoenshelft. Bram vertelt enthousiast 
over het trainingskamp: “Er was een goede 
balans. Zo werd er enkele keren getraind, 
waren er teambuildingsactiviteiten en 
werden er serieuze en zeer nuttige 
(groeps-) gesprekken gevoerd. Maar er 
was daarnaast ook voldoende ruimte voor 
ontspanning, iets wat de jongens echt 

verdienden. Ik denk dat we daarin goede 
keuzes hebben gemaakt als staf. Deze 
dagen hebben zonder twijfel bijgedragen 
aan de resultaten hierna.” 

Tweede seizoenshelft 
Na terugkomst in Nederland mochten 
in iets meer dan 3 maanden tijd nog 16 
competitiewedstrijden gespeeld worden. 
De eerste wedstrijd na het trainingskamp 
werd direct duidelijk dat de Spaanse zon 
iedereen goed had gedaan. Met flitsend 
voetbal ging v.v. SVI met een dik verdiende 
0-4 ruststand aan de thee in Kampen, 
ondanks de 2e helft waarin Go Ahead 
Kampen nog bijna terugkwam, werd er 
een keurige 3-4 zege geboekt. Vervolgens 
werd deze lijn doorgetrokken en werd 
er ook gewonnen van DOS’37, DZC’68 
en Hierden. Door de vijf winstpartijen op 
rij werd er heel snel afscheid genomen 
van de onderste plekken op de ranglijst 
en er mocht er zelfs stiekem naar 
boven gekeken worden. Bram: “Er werd 
fel getraind en er werd voor elkaar 
gevochten op de zaterdagmiddag. Met 

“Corona kan geen excuus 
zijn, tenslotte had elk 
team hier last van.”

De dagen in Spanje 
hebben zonder twijfel 

bijgedragen aan de 
resultaten hierna.”

“Bram Freie:
Ik wil dat wij 
de baas zijn 
op het veld 

mét en zónder 
de bal.”
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het doorschuiven van Jasper Koopman en 
Jorn Mensonides uit ons O23 elftal nam 
de concurrentie verder toe en hadden we 
meer mogelijkheden op bepaalde posities. 
Onze speelwijze kwam steeds beter uit de 
verf. Het lukte om steeds vaker echt de 
baas op het veld te zijn, dat is iets wat we 
altijd nastreven, daar heb ik enorm van 
genoten. Het was verder heel mooi om 
te zien dat we de beste ploegen in deze 
competitie konden verslaan, zo wonnen we 
tot vier keer toe van de koploper, waarbij 
de 6-0 winst op SDV Barneveld en de 
overwinning op de latere kampioen CSV 
Apeldoorn in het oog springen. We hebben 
samen grote stappen gezet, daar mogen 
we trots op zijn.”

Uiteindelijk worden er 12 wedstrijden 
gewonnen en evenveel verloren, tweemaal 
wordt er gelijk gespeeld. Hiermee eindigt 
v.v. SVI met 38 punten op een keurige 8e 
plaats, met 17 punten voorsprong op de 
degradatieplekken en op slechts 4 punten 
van de top 5 van de 1e klasse D.

Vooruit kijken
In het nieuwe seizoen ziet de competitie er 
heel anders uit. Door de enorme toestroom 

van zondagclubs in het zaterdagvoetbal 
heeft de KNVB besloten een extra 1e klasse 
op zaterdag te formeren. KHC, DOS en Go 
Ahead (allen uit Kampen) en SVZW waren 
ook afgelopen jaar competitiegenoot. WHC 
komt over vanuit de andere 1e klasse 
en vanuit de zaterdag 2e klasse komen 
Quick’20, ASV Dronten, DZOH en Hulzense 
Boys erbij. Vanuit het zondagvoetbal zullen 
Achilles’12, vv Heerenveen en sv Epe 
aansluiten, degradant uit de hoofdklasse 
vv Noordscheschut maakt de nieuwe 1e 
klasse E compleet. Hoe kijkt onze trainer 
naar het komende voetbalseizoen: “Ik denk 
dat we in een mooie competitie terecht 
komen met een leuke diversiteit aan clubs. 
Ik verwacht dat de kwaliteitsverschillen 
niet heel groot zullen zijn. Voor mij 
persoonlijk is het leuk dat we v.v. Hulzense 
Boys gaan treffen, de club waar ik speler 
en trainer geweest ben. Verder nog een 
aantal bekende clubs, maar ook een 
aantal nieuwe en voor mij dus onbekende 
ploegen. Als ik naar onze eigen selectie kijk 
dan hebben we wederom afscheid moeten 
nemen van een groot aantal ervaren 

“Het lukte om steeds 
vaker echt de baas op het 

veld te zijn, daar heb ik 
enorm van genoten.”

KEEPERSTRAINER

Bram Freie is voor het derde seizoen de hoofdtrainer bij v.v. SVI, hij wil met het jonge team 
doorgaan met waar het vorig seizoen mee eindigde, aanvallend, attratief voetbal...

Even voorstellen!
Jan Wilting

Hallo allemaal. Dit seizoen 
ben ik begonnen als keeperstrainer 

bij v.v. SVI. Ik zal actief zijn bij 
Heren 1, 2, 023-1, en 019.

Mijn naam is Jan Wilting. Ik ben 
woonachtig in Kampen, maar ben geboren 
en opgegroeid in Meppel. Ik ben gehuwd 
met Aly en we hebben een dochter en een 
zoon. Onze dochter en zoon zijn beiden 
actief in het voetbal. 

Voetbalcarrière: Toen ik startte met 
keepen, ben ik begonnen bij Alcides in 
Meppel. Hier heb ik de selectie jeugdteams 
doorlopen en heb ik in het eerste gespeeld. 
Dit was eerst op de zondag en later op de 
zaterdag. Daarna heb ik ook nog bij een 
aantal andere verenigingen gespeeld. De 
laatste jaren heb ik in de zaal gekeept en 
ben ik uiteindelijk op mijn 47ste gestopt 
met keepen. 

“Ik merkte dat ik er veel plezier in 
had en mijn passie voor het voetbal 

nog bezat.”

Trainerscarrière: De afgelopen 2,5 jaar 
heb ik keeperstraining gegeven bij Be 
Quick ’28 Zwolle.  Heren 1 en Dames 1. 
Daarvoor bij Go Ahead Kampen heren 1 en 
de jeugdteams. Ik ben weer begonnen met 
keeperstraining geven toen onze zoon in 
de E’tjes ging keepen. Ik merkte dat ik er 
veel plezier in had en mijn passie voor het 
voetbal nog bezat. Uiteindelijk heb ik toen 
de stap gemaakt naar de senioren. 

Ik zie het geven van training bij v.v. SVI als 
een mooie uitdaging en heb er erg veel 
zin in. Af en toe kwam ik hier als onze zoon 
hier moest spelen, de sfeer was altijd goed. 
Het is fijn om weer op het veld te staan 
met een nieuw team en mogelijkheid om 
kennis te maken v.v. SVI. •

“Voor mij persoonlijk 
is het leuk dat we 
v.v. Hulzense Boys 

gaan treffen, de club 
waar ik speler en trainer 

geweest ben.”

Een duurzaam woon- 
en lee�klimaat

HulstFlier bedient en ontzorgt zowel de 
particuliere woningmarkt als de professionele 
utiliteitsbouw en maakt daarbij gebruik van de 

nieuwste technologische ontwikkelingen.

Robbertsmatenstraat 15
8081 HL Elburg
T:  (0525) 68 12 10
E:  info@hulstflier.nl

Gasthuisdijk 13
8041 AE Zwolle
T: (038) 421 10 31
E:  zwolle@hulstflier.nlwww.hulstfl ier.nl

Bruisend 
van energie
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spelers. Aanvoerder Quinten de Lain, Milan 
Koorman, Maurizio Parrella, Tim Kuhlmann 
en Twan Zuidmeer zijn jongens die veel 
betekend hebben voor de club en waar we 
volgend jaar, om uiteenlopende redenen, 
helaas niet meer de beschikking over 
hebben. Ook de net doorgebroken Jasper 
Koopman zal er niet bij zijn, vanwege een 
studie in Rotterdam. Dit is uiteraard heel 

erg jammer, maar aan de andere kant 
heeft afgelopen seizoen ook uitgewezen, 
dat er altijd weer andere jongens opstaan. 
We hebben het afgelopen seizoen heel 
veel jonge spelers ingepast, we speelden 
wekelijks met 2 à 3 jeugdspelers in de 
basis. Die jongens hebben het uitstekend 
gedaan en ik ben ervan overtuigd, dat 
deze spelers zich nog verder gaan door 
ontwikkelen. Daarnaast heb ik er goede 
hoop op dat er nog meer jonge spelers 
gaan doorbreken. Gelukkig zijn we er ook 
in geslaagd om spelers met broodnodige 
ervaring en kwaliteit aan de selectie toe 
te voegen. We hebben ook dit jaar weer 
een mooie groep met veel voetballende 
kwaliteit, hoe sterk we precies zijn en hoe 
we ons verhouden tot de andere teams 
vind ik op dit moment heel lastig in te 
schatten.” 

Vanwege de door de KNVB aangekondigde 
wijzigingen in de voetbal Pyramide zal er 
komend seizoen een versterkte degradatie 
in de 1e klasse gelden, de onderste 4 of 
zelfs 5 ploegen kunnen dan degraderen. 
Bram: “Ondanks de wijzigingen in onze 
selectie en het feit dat ik nog niet alle 
nieuwe tegenstanders ken, vind ik dat 
we daar niet mee bezig moeten zijn. Wij 
moeten in staat zijn om bij de onderste 
ploegen weg te blijven. We hebben 
inmiddels een aantal keren met de nieuwe 
groep op het veld gestaan en dat ziet er 
prima uit. We hebben in elke linie veel 
kwaliteit, voorin en op het middenveld 

hebben we veel mogelijkheden, alleen 
achterin zitten we niet zo breed in de 
spelers, hopelijk blijven blessures en 
schorsingen ons daar zoveel mogelijk 
bespaard.”

Vooruit voetballen
v.v. SVI speelde afgelopen seizoen 
aanvallend voetbal, het was leuk om naar 
te kijken. Vaak ook met veel doelpunten. Er 
waren slechts twee ploegen, die afgelopen 
seizoen meer doelpunten maakten in 
de competitie. De keerzijde hiervan is 
dat v.v. SVI ook aardig wat doelpunten 
moest incasseren. Gaat er nog veel 
veranderen aan de manier van spelen 
komend seizoen? Bram is daar duidelijk 
over: “We gaan niets veranderen aan onze 
spelintenties, we gaan wel proberen het 
nog beter uit te voeren. Ik wil dat wij de 
baas zijn op het veld mét en zónder de bal. 
Als we de bal niet hebben, dan proberen 
we hem zo snel mogelijk wél te hebben. 
Aan de bal willen we vooruit voetballen. 
Dit past ook binnen de voetbalvisie van 
de club en bij onze spelersgroep. Deze 
spelopvatting zorgt vaak voor attractieve 
wedstrijden met veel doelpunten, hier gaan 
we volgend seizoen zeker mee door. Als het 
ons lukt om de uitvoering te verbeteren, 
zullen we nog meer doelpunten maken en 
er minder tegen krijgen, dit zal automatisch 
leiden tot meer punten. Er ligt dan ook een 
hele mooie uitdaging om dit samen met de 
staf en spelersgroep voor elkaar te krijgen. 
We gaan er alles aan doen om er weer een 
prachtig seizoen van te maken.” •

HOOFDTRAINER
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“Ik wil dat wij de baas 
zijn op het veld mét en 

zónder de bal.”

Een erg belangrijk onderdeel van de training is het positiespel, daar komen alle zaken van het voetbal naar voren in kleinere vormen
of in vormen waarbij de trainer zijn spelers in een bepaalde situatie dwingt. 

“Afgelopen seizoen 
heeft ook uitgewezen, 

dat er altijd weer andere 
jongens op staan.”

“Wij moeten in staat 
zijn om bij de onderste 
ploegen weg te blijven.”

“Onze spelopvatting
zorgt vaak voor 

attractieve wedstrijden 
met veel doelpunten, 
hier gaan we volgend 

seizoen zeker mee door.”

Openingstijden
Dinsdag t/m Donderdag 10.00 – 22.00
Vrijdag en Zaterdag 10.00 – 00.00
Zondag                     12.00 – 21.00
Maaandag gesloten
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TROTSE SPONSOR

Hoe is de samenwerking met v.v. SVI 
ontstaan?
“Mijn zoon Tim Kuhlmann voetbalt al vanaf 
zijn 7e bij v.v. SVI en daarom was ik daar 
vrijwel ieder weekend te vinden. Zo leer 
je ook veel mensen binnen de vereniging 
kennen. Eerst als scheidsrechter veel voor 
de club gefloten en later ook enkele jaren 
Jeugdcoördinator geweest. Toen Tim ouder 
werd ben ik in zijn D1-tijd (samen met 
Johan de Jonge - Zorgcentrum) sponsor 
geweest van dat team. Van daaruit is 
de volgende stap gezet naar een bord 
langs de lange zijde van het hoofdveld. 
Sinds enkele jaren zitten wij ook in de 
hoofdsponsorgroep en zijn wij sponsor 
geworden van het scorebord. Inmiddels is 
Tim helaas (te veel blessureleed) gestopt, 
maar zal ik als persoon en als bedrijf 
verbonden blijven aan v.v. SVI.”

Beschrijf Confinced, wat is het voor een 
bedrijf?
“Confinced is gestart op 1 januari 
2008. Wij kunnen de particulier en de 
ondernemer helpen op het gebied van 
financieringen en verzekeringen. Jan 
Wienen is hypotheek adviseur en specialist 
schadeverzekeringen. Ikzelf ben erkend 
financieel adviseur en erkend hypothecair 
planner. Wij hebben beiden vele jaren 
ervaring opgedaan in loondienst bij diverse 

CONFINCED  is een financieel 
advieskantoor, opgericht op 1 januari 
2008. Het is gespecialiseerd in het 
adviseren van particulieren en het 
Midden- en Kleinbedrijf. Vier vragen 
voor eigenaarJan Pieter Kuhlmann.

ondernemingen. Uiteindelijk hadden wij 
beiden het idee dat we het beter konden 
dan het bedrijf waar wij samen als laatste 
hebben gewerkt. Daar waren wij samen 
van overtuigd, convinced dus. De V hebben 
we veranderd in een F van financieel. En zo 
is ook ons logo ontstaan. Inmiddels hebben 
we ruim 1400 relaties. En we zien veel 
klanten ook na jaren weer terugkomen. Wij 
willen onze klanten ‘financiële rust’ bieden. 
Of dat nu is voor een hypotheek of voor 
een kortlopende lening, dat maakt niet uit.”

“Wij willen onze klanten
‘financiële rust’ bieden”

De financiële markt staat onder druk, 
hoe ziet Confinced de toekomst?
De afgelopen maanden is de extreme gekte 
op de woningmarkt er een beetje vanaf. 
Maar er is nog steeds een groot tekort 
aan woningen en dat vertaalt zich nog 
altijd in hoge woningprijzen. De afgelopen 
maanden is de rente sterk opgelopen, 
echter de afgelopen periode zien we het 
ook weer dalen. Maar het is nu (augustus 
2022) een stuk hoger in de maandlasten 
dan begin 2022. Wat wij nu wel veel 
zien, vanwege de hoge energieprijzen, 
is dat mensen hun huis versneld gaan 
verduurzamen. Dit zorgt voor een 
dusdanige verlaging van de energielasten 

die zich nu zeer snel terugverdient. Hoe het 
de komende maanden verder gaat met de 
rente en de energieprijzen blijft ongewis, 
maar wij houden rekening met een wat 
langere periode van hoge inflatie.

Wanneer is Confinced als onderneming 
geslaagd?
Wij hebben in de afgelopen 14 jaren 
laten zien dat wij een langdurige relatie 
met onze klanten kunnen opbouwen en 
onderhouden. Wij zijn geen onderneming 
die wil blijven groeien en personeel 
aanneemt. Jan en ik doen het samen. 
Geen personeel. Zo weten we beiden wat 
er speelt en hoe dossiers ervoor staan. 
Zo houden we volledig grip op de zaak 
en dat doen we al vele jaren met veel 
plezier. Het geeft energie als je mensen 
blij kunt maken! Dit kunnen Jan en ik 
nog vele jaren zo volhouden. Klanten 
kunnen ons makkelijk bereiken, ook in de 
avonduren als het nodig mocht zijn. Dus 
als we terugkijken op de afgelopen 14 
jaren, durven wij wel te zeggen dat onze 
onderneming is geslaagd! •

BEZOEK EN POSTADRES:
Staringstraat 20  |  8044 RM Zwolle

038 - 852 06 90
info@confinced.nl
 www.confinced.nl

”Het geeft energie als
je mensen blij kunt maken!”

Jan Pieter Kuhlmann (r) Hypothecair Planner en 
Erkend Financieel Adviseur.
Jan Wienen (l) Erkend Hypotheekadviseur en 
Specialist Schadeverzekeringen.
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Al 5 jaar maatschappelijk 
betrokken bij de wijk

Zwolle Zuid

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

Stichting MVO “De Siggels”
Stichting MVO “De Siggels” zorgt voor het aantrekken van projecten 
en activiteiten die passen bij de maatschappelijke opdracht 
van de stichting. Dit houdt in dat de stichting de samenwerking 
zoekt met diverse partners, om activiteiten te ontplooien voor 
diverse doelgroepen. Waarbij het groeiend welbevinden en/of de 
arbeidsparticipatie voor ieder medemens in Zwolle-Zuid centraal 
staan. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën. We kijken terug op 
vijf jaar van ontwikkeling tot realisatie van een prachtig buurthuis 
met veel mogelijkheden, waar door de tijd mooie en betekenisvolle 
projecten voor onze wijkbewoners zijn neergezet.
In de eerste drie 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. 

Ook heeft de stichting in de eerste drie jaar diverse subsidies 
weten binnen te halen, waardoor zij nu beschikt over een 
grote hoeveelheid sport- en spelmateriaal die voor diverse 
activiteiten in te zetten zijn. 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, tóch gebruik kunnen maken van het buurthuis. Er is een 
goede basis gelegd om door te ontwikkelen, maar de afgelopen 
twee jaar is het ontplooien van nieuwe activiteiten door de 
pandemie erg onder druk komen te staan. 

Om een idee te krijgen : 
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 diverse leeftijden van deze buurtkamer gebruik wordt 
gemaakt. Iemand van WijZ is aanwezig voor een sociaal praatje 
met de deelnemers.

MVO De Siggels biedt een plek waar mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt arbeid kunnen verrichten, zoals ondersteuning van 
de klussengroep of ondersteuning bij de schoonmaak. Op deze 
manier wordt er geprobeerd om uiteindelijk toch nog een stap te 
kunnen zetten naar regulier werk. Hoe mooi is dit!

Vijf 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 te ontmoeten, om samen te sporten of te bewegen. En v.v. SVI is een 
maatschappelijk-betrokken vereniging geworden, midden in de wijk Zwolle-Zuid.

Een ander project dat vorig jaar als pilot bij v.v. SVI heeft gedraaid, 
is LEFF. 
Het betreft een leefstijl project dat wordt geïnitieerd door stichting 
Empower en waar PEC Zwolle 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 ouders worden hierbij betrokken. 
Als stichting waren we zeer verheugd dat we dit project als pilot 
op ‘ons’ sportpark konden starten, om uiteindelijk in de rest van 
Zwolle verder uit te kunnen rollen. 

Naast deze projecten wordt er wekelijks seniorensport aangeboden 
en is er Walking Football. Deze activiteiten zijn inmiddels vaste 
onderdelen van het totale aanbod geworden.
Onze vaste samenwerkingspartner is het Deltion College. Op drie 
dagen zijn er studenten van de opleidingen 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 de opleiding 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 aanwezig van Sport en 
Bewegen, die voetbaltraining geven aan onze jongste jeugd.

Het buurthuis ook voor u!
Het buurthuis is ook een perfecte locatie voor een vergadering, 
cursus of presentatie. Voor het geven van presentaties kan de 
Playtafel ook uitstekend als communicatiemiddel gebruikt worden. 
Tevens kunt u gebruikmaken van flexplekken. 

Buurthuisbeheerder
Er is ook een buurthuisbeheerder werkzaam bij MVO De Siggels. 
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

Meer activiteiten voor onze wijkbewoners? 
Heeft u nog ideeën ten aanzien van activiteiten passend
bij de maatschappelijke uitgangspunten van stichting
MVO “de Siggels”? 
Dan kunt u contact opnemen met de buurthuisbeheerder 
Wilfred Spijkerman en/of Clarina Streuer (06-20547207), 
voorzitter van MVO De Siggels. 

Ook zijn we op zoek naar algemene leden voor het bestuur 
en wijkbewoners die zich projectmatig zich aan ons willen 
verbinden.

Interesse?
Neem gerust contact op: clarina.streuer@gmail.com of 
buurthuis@svi.nl •
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“Om elkaar ontmoeten, om samen te 
sporten of te bewegen.”

“We zien in de praktijk dat er door
diverse leeftijden van de buurtkamer 

gebruik wordt gemaakt”

“Het is de plek waar naast voetbal
veel andere activiteiten ontplooid zijn

en worden.”
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LID VAN VERDIENSTE: RUDY VAN DEN BERG

Van zomergasten tot
après-ski party...

LID VAN VERDIENSTE: RUDY VAN DEN BERG
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Als zoon & kind bij de club. 
Rudy begon in 1976 met voetballen 
in de E3 van v.v. SVI, “ik heb nooit in 
selectieteams gespeeld, zo goed was ik 
niet”. In 1983 overleed zijn vader, toen 
Rudy 13 jaar was. Zijn vader was de 
beheerder van SIO. In 1985 stopte Rudy 
met voetballen om op zaterdag te werken 
bij SIO en daarmee in de voetsporen van 
zijn vader te treden, “hier ben ik nog altijd 
trots op.” 

Later keerde Rudy weer terug bij v.v. 
SVI. Met een groepje jongens uit de 
buurt begon hij met “de zomergasten”. 
Voetballen op zaterdagmiddag in de 
zomer en daarna een drankje doen. “Eerst 
zaten we bij café d’Olde Neel, maar dan 
konden we net zo goed het geld uitgeven 
in de kantine van SVI.” Zo ontstonden “de 
Zomergasten”. Samen met Benny Michel 
en later Tinus van der Vegt draaiden 
ze de hele zomer door de bardiensten. 
Supergezellig altijd en nóg!

Vanaf 1990 draaide Rudy bardiensten 
bij v.v. SVI. Voetballen ging niet meer, na 
een enkelblessure die hij opliep tijdens 
zaalvoetbal. Wel bleef hij wedstrijden 
kijken, samen met Hans van der Streek 
en Bert Kleveringa vormde hij de 3 
musketiers. De trouwe supporters van 
het eerste elftal, die bij elke thuis- en 
uitwedstrijd aanwezig waren bij v.v. SVI, 
dat toen vooral in de 4e klasse speelde.

”We hebben dat jarenlang volgehouden. 
Dat was echt geweldig. Soms gingen 
we met eigen vervoer en soms mee met 

de bus. We hebben bijna geen zaterdag 
overgeslagen. Heerlijk zeuren in de bus en 
langs de lijn”.

Als vrijwilliger & voorzitter
Door toenmalig voorzitter Nico Beltman 
werd Rudy gevraagd om deel uit te maken 
van de jubileumcommissie. In het jaar 
voor het 50-jarig jubileum van v.v. SVI 
begonnen ze met het organiseren van 
activiteiten. Als eerste een Amsterdamse 
Avond, met een optreden van Jan Rorije, 
wereldberoemd in deze regio. Daarna 

kwamen er verlotingen, buffetten, apres-
ski-avonden en vrijwilligersavonden. 
“We hebben in die tijd ook de Grote 
Clubactie in het leven geroepen. En de 
Vrienden van SVI nieuw leven in geblazen.”

Er werd het “Open Ittersums 
Kampioenschap Frikandellen Eten” 
georganiseerd, waarbij aan elke frikandel 
die binnen anderhalf uur werd weggewerkt 
een sponsorbedrag was gekoppeld,  net 
als bij een sponsorloop. Acht mannen 
en een vrouw deden mee aan de strijd. 
Rudy was de slimste hij had alleen vaste 
bijdragen bedongen, want na het eten van 
één frikandel had hij f 1200,- verdiend. 
De echte strijd ging tussen Martin 
Neijensteijn, Eddy Visscher en Herman 
Bruggeman. Uiteindelijk won Martin door 
vijftien! frikandellen op te eten en was 
deze actie volop onderwerp van gesprek 
in de diverse regionale bladen, goed voor 
ruim f 4000,-.

De jubileumcommissie bestond na enkele 
mutaties in 2002 uit: Geert Prins, Jos de 
Wild, Martin Neijensteijn, Arie Beltman, 
Dick Hulleman, Rudy Broekhaar, Marco 
Holterman, Marian Lubberding, Benny 
Michel en Rudy van den Berg. Zij 
organiseerden twee jubileumwedstrijden 
voor v.v. SVI met FC Zwolle en FC Twente 
als tegenstanders.

Na het 50-jarig jubileum van v.v. SVI is 
de jubileumcommissie overgegaan in de 
activiteitencommissie, waar Rudy al die 
jaren in heeft gezeten en ook voorzitter 
van was. Rudy kijkt met veel plezier terug 
op die tijd, “we hebben de meest mooie 
dingen geregeld.” 

“Ik stopte met voetballen 
om bij SIO te werken.”

Rudy van den Berg (52) is geboren en getogen in Ittersum en is er nooit weggegaan, 
“Ik woon al 52 jaar in hetzelfde huis”. Sinds 1976 is hij betrokken bij v.v. SVI, eerst als voetballer 
daarna als organisator van vele activiteiten. Onder andere: Verlotingen, feestavonden, barbecues, 

Koningsdag- (en daarvóór Koninginnedag-) en Familiedagactiviteiten. Met de activiteitencommissie 
zorgde hij voor ontspanning, verbinding en vooral voor veel gezelligheid.
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De kleedjesmarkt op Koningsdag is een een groot succes...

Einde seizoen is de gezellige familiedag 
in 2018 met zanger Harm Wolters...

De dames keurig in Dirndl tijdens het Oktoberfest in 2013...
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Wel is de club, de wijk en de samenleving 
veranderd merkt Rudy, “het samen gevoel 
mis ik nu wel”. 25 jaar geleden was het 
drukker in de kantine. De coronaperiode 
heeft daar ook een rol in gespeeld. Je kan 
niet meer op de mensen rekenen zoals 
vroeger. Mensen hebben het nu altijd druk, 
hebben een andere invulling aan hun vrije 
tijd gegeven, of hebben niet door hoe 
belangrijk vrijwilligerswerk is voor de club. 

“De slingers moet je zelf ophangen,” 
vindt Rudy, en dat heeft hij met de 
activiteitencommissie ook vaak gedaan. 
Als vrijwilliger en als voorzitter, “ik kan niet 
heel goed delegeren. Ik wil de touwtjes in 
handen houden en van alles regelen.” Maar 
nu is het wel tijd voor Rudy om te stoppen. 
“Voor mezelf en mijn vriendin Helen is het 
fijn dat ik nu wat meer vrije tijd heb.”

Als zanger & Sinterklaas
Tussendoor is hij twee jaar de 
activiteitencommissie uit geweest en 

hield hij zich bezig met het maken van de 
planning voor de bar en de keuken. Omdat 
het met de activiteitencommissie niet goed 
ging, is hij door toenmalig voorzitter Erik 
Fidder weer teruggevraagd als voorzitter 
van de activiteitencommissie. Een plek 
waar Rudy op zijn plek was. 

Wanneer je hem vraagt naar enkele mooie 
momenten, volgt eerst een stilte. Even 
worden die beelden weer in zijn hoofd 

afgespeeld. Daarna volgt de lach en het 
verhaal.
“Samen met Henri van Velzen hebben 
we het clublied van v.v. SVI opgenomen. 
Dat was fan-tas-tisch om te doen! We 
hebben gigantisch gelachen. Samen met 
Benny Michel, Mike Dekker en Geert Prins 
in de studio met Henri van Velzen. Wij 
met die kopmicrofoons op! We hebben 
verschrikkelijk gelachen en hadden de 
grootste lol.” 

“Ik ben ook vaak Sinterklaas geweest met 
sinterklaasavond van de eerste selectie. 

Onder andere Alfred Neijensteijn was 
toen teammanager. Dat was ook zo 
geweldig altijd! Ik had gedichtjes bij me 
en ik lul de boel wel aan elkaar op zo’n 
avond.”

“We hebben een keer (zo’n 20 
jaar geleden) een après-ski party 

georganiseerd met meer dan 100 man. 
Waarbij we zelf de kantine hebben 
ingericht, met ski’s erbij. En we hadden zelf 
helemaal zo’n houten boarding getimmerd 
en opgehangen. Dat zag er geweldig uit.” 

Rudy stopt als voorzitter van de BG 
Activiteiten, hiervoor is v.v. SVI nog op zoek 
naar een opvolger.
Rudy: “Ik hoop dat er een nieuwe voorzitter 
en andere leden komen voor de BG 
Activiteiten. Als er een nieuwe voorzitter is 
kan die mij natuurlijk altijd bereiken, voor 
vragen kunnen ze mij wel vinden, ik ben 
niet weg bij de club. 
De contacten en de kennis zijn er gewoon. 
En ik hoop dat er meer nieuwe mensen bij 
de club vrijwilligerswerk gaan doen. Dat 
mensen ook beseffen dat alles duurder 
wordt als het uitbesteed moet worden, 
terwijl het ook door vrijwilligers gedaan 
kan worden.
Het doen van vrijwilligerswerk zorgt ook 
voor meer binding met de club.” •

LID VAN VERDIENSTE - RUDY VAN DEN BERG

“SVI zit in ons bloed,
het blauw-wit stroomt

door onze aderen”
8 juni 2012: Opname clublied Studio Sterken te Valthermond: SVI Zit In Ons Bloed!...

1 juli 2012: Opname van de videoclip
met zanger Henri van Velzen...

12 december 2015: Sinterklaasfeest met de selectie, dat is lachen gieren brullen...

“De slingers moet je
zelf ophangen.”

IT | Sound & Lighting | AV

MIXED BYTES https://www.mixedbytes.nl 
info@mixedbytes.nl | 038 - 222 54 60

IT zonder zorgen!
MixedBytes is dé IT dienstverlener voor het MKB.  

Bij ons kunt u terecht voor:
 

• Snelle, veilige (glasvezel)internet- & vpn-verbindingen
• Mobiele en vaste telefonie
• Computers, printers en telefonieapparatuur
• Implementatie en beheer van uw IT omgeving
• Implementatie en beheer van Microsoft365
• Nieuw: Windows365! Stream je eigen Windows-werkplek 

veilig vanuit de Microsoft Cloud naar elk gewenst apparaat!

MixedBytes AudioVisueel
Bereik een groter publiek met de video- en streaming-  

services van MixedBytes!
 

• Advies en levering van AV-middelen
• Video-opnames
• Livestreams
• Videobewerking

  Dronefotografie en dronevideo’s

 
Verrijk uw bedrijfsvideo’s met  
luchtopnames of uw drukwerk  
met luchtfoto’s!

Laat uw bedrijf eens van een andere kant zien!

Smooth Fruit Therapy
 Grote Markt 1 Zwolle Lubeckplein 7
 038 423 34 15  038 785 44 55
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Inderdaad, we bestaan 70 jaar. Een mijlpaal, maar niet één waar je 
normaal gesproken heel lang bij stil staat. SVI kennende zullen we 
dat ongetwijfeld over vijf jaar, wanneer we 75 jaar bestaan, wél doen.

We zijn een club van doeners.”

Wortels
In die 70 jaar heeft SVI zich ontwikkeld van een buurtcluppie 
van tien opgeschoten knapen naar een volwassen amateurclub, 
die lange tijd de grootste van Zwolle en omstreken was. Een 
vereniging met een eigen identiteit en karakter; dorps, eigenzinnig 
soms en lange tijd niet heel erg vol ambitie. Presteren is leuk maar 
het moet wel gezellig blijven. Sterk geworteld in Ittersum en de 

landelijke buurtschappen Schelle en Oldeneel, wat een belangrijke 
factor is in de cultuur van de vereniging.
Visionairs of luchtfietsers ga je in deze omgeving niet zo 
snel vinden. We zijn een club van doeners, die lekker met 
gelijkgestemden willen voetballen of samenkomen. Daarbij 
wisten we in de regel dat het lidmaatschap niet vrijblijvend was, 
ofwel er waren altijd mensen beschikbaar om de vele taken in de 
vereniging uit te voeren. Iets wat in de loop der tijd steeds verder 
onder druk is komen te staan.

Fundament
Een vereniging is een sociaal bindmiddel. Een plek om samen te 
komen, om te ontspannen, te sporten en waar je vriendschappen 

sluit. Kijkend naar de leden die al vroeg bij SVI betrokken waren, 
zie je de onvoorwaardelijke kameraadschap, vaak doorspekt 
met humor en sterke verhalen. Mannen en vrouwen die elkaar 
weten te vinden als er wat voor de vereniging moet gebeuren. Het 
fundament. Een fundament dat zich spiegelt in ons clubhuis en in 
onze vrijwilligers. 

“Zelfredzaamheid, eensgezindheid
en enthousiasme.”

In de beginjaren heeft SVI op tal van velden in en om Ittersum 
gevoetbald. Begonnen in een weiland achter Zandhove, toen naar 
een braakliggend terrein aan de Nieuwe, om vervolgens via een 
weiland aan de IJsseldijk terug te keren in Ittersum, aan de Van 
Houtenlaan. De zwerftocht door Ittersum en ommelanden kwam 
in 1974 ten einde toen we aan de IJsselcentraleweg een eigen 
sportpark kregen, de Siggels. Voor alles geldt dat de leden het zelf 
regelden, kleedruimtes bouwden en zodoende een eigen stekkie 
creëerden. Zelfredzaamheid, eensgezindheid en enthousiasme zijn 
de bouwstenen geweest voor ons huidige clubhuis.

Ambitie
Winnen is mooi, maar het moet niet ten koste van alles gaan. 
Het moet vooral gezellig en leuk zijn. Decennia lang hoorden we: 
“SVI is zo’n mooie club met goede voetballers, maar speelt véél 
te laag”. Ja, dat is niet zo gek als spelers al na een paar jaar 
selectievoetbal besluiten lekker in een vriendenteam te gaan 
voetballen. Routiniers? Ja vroeger zeker wel een paar, maar dat 
waren niet de vedetten. Dat waren vaak de harde werkers, de 
karakterjongens. De talenten speelden inmiddels al ver onder hun 
kunnen in de Kelderklasse.

En talenten hadden én hebben we zeker. Vroeger en nu nog steeds. 
Verfijnde technische spelers met de bal aan een touwtje. Zo goed 
dat we zelfs ooit eens op uitnodiging van Ajax naar Amsterdam 
zijn gereisd voor een paar oefenwedstrijden met de jeugdselecties. 
Voetballen tegen spelers die je jaren later zag schitteren in de 
Eredivisie. Mooie ervaring.

“Het moet wel gezellig blijven”

Onze jeugdteams spelen al langere tijd op best wel een redelijk 
niveau. Niet top, maar zeker ook niet tegen teams met 11 beperkte 
houthakkers. Maar dan komt de stap naar de senioren en speel je 
in de 3de Klasse tegen dorpsclubs waar nietsontziend gekleund 
wordt. De SVI’er is daar in de regel wel snel klaar mee. Toch 
heeft, met name het laatste decennium een behoorlijk aantal 
jeugdspelers de overstap gemaakt naar de jeugdopleiding van PEC, 
Go Ahead en Twente/Heracles. Misschien dat er in de komende 
jaren iemand in het betaald voetbal speelt die de jeugdopleiding bij 
SVI heeft gevolgd. 
Maar met talent alleen kom je er niet en dat is misschien één van 

De essentie van een 
voetbalvereniging, of: waarom 
besluiten een paar knapen om 
met elkaar te gaan voetballen? 

Natuurlijk om door middel van een 
bal uit te maken wie de besten zijn, 
om de verveling te verdrijven en om 

lekker actief te zijn.

Toen 70 jaar geleden ‘agent 
van politie’ Damman voor de 
zoveelste keer de jeugd op de 
Viersprong in Schelle tot de 

orde moest roepen, besloot de 
buurtvereniging tot de oprichting 

van een voetbalvereniging. Onze 
voetbalvereniging SVI.

Van buurtcluppie naar een 
volwassen amateurclub!
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“…SVI verenigd in één beeld. Voetbal, 
historie, sfeer en activiteit.”



v.v. SVI 70 JAAR

Haeckmate 5  |   8014 MK Zwolle   |   +31 630 046 172

www.mchlgrafischontwerp.nl

5,75
PER WEEK

VANAF

JIJ WIL 
TOCH OOK
ALL-IN 
FITNESS! 

KIJK OP WWW.PROFITGYM.NL VOOR AL ONZE FACILITEITEN, ONZE 

GROEPSLESSEN EN ACTIES! DAN KAN JIJ BINNENKORT SPORTEN BIJ 

PROFIT GYM ZWOLLE DIEZE, PROFIT GYM ZWOLLE ZUID OF 

PROFIT GYM ZWOLLE STADSHAGEN.
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de redenen waarom het aantal SVI’ers dat de stap naar het naar 
het betaald voetbal heeft gemaakt in al die jaren beperkt is tot 
slechts één of twee spelers.

Totdat een behoorlijke goede jeugdlichting bij elkaar bleef, zich 
ontwikkelde en zich wél ontworstelde aan de krochten van het 
amateurvoetbal. De weg naar boven werd gevonden en sinds 
enkele jaren spelen we 1ste Klasse. Mooi hoor, maar dat de 
vereniging daar nou laaiend enthousiast van is geworden…. nee. 
Natuurlijk is het succes is leuk, ambitie ook, maar het moet wel 
gezellig blijven. 

Actief
Een mooi aspect van een vereniging is dat het voetbal een 
verbindende factor is. Samenkomst en samenwerking van 
mensen leidt tot ideeën en zo ontstonden gedurende al die jaren 
de meest mooie activiteiten en evenementen. Vijftig jaar geleden 
bijvoorbeeld met heuse revues, waarbij leden een avondvullend 

programma in elkaar draaiden. Maar ook met de Show Voor 
Iedereen (SVI), een initiatief om geld voor de bouw en inrichting 
van ‘de Siggels’ mogelijk te maken. Shows die hun weerga 
in Zwolle niet kenden, met vliegtuigen, parachutisten, grote 
markten en dito feesten en dat aangevuld met de optredens 
van bekende Nederlanders als Jan Mulder en Anton Geesink. 
Evenementen met duizenden bezoekers, die later opgingen in de 
Middenstandshows. 
Qua organisatie uniek voor een bescheiden voetbalvereniging, 
maar eveneens een voorbeeld van gemeenschapszin, 
samenwerking en eigenwijsheid. Het dorpscluppie dat de stad 
even liet zien waar het toe in staat was.

“Gemeenschapszin, samenwerking
en eigenwijsheid.”

En nog steeds zijn we naast het voetbal actief, in en buiten de 
vereniging. We vieren de Familiedagen, Sinterklaasvieringen 
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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

KOM WERKEN BIJ HET  
LEUKSTE PRODUCTIEBEDRIJF 
OP DE MARSLANDEN

www.akroh.com/werken-bij

• TOFFE COLLEGA’S  
• AFWISSELEND WERK 
• LEKKER SALARIS 
• WERKEN OP FIETSAFSTAND

Contact: personeel@akroh.com of ga naar de website

Kom werken in een groeiend en ondernemend bedrijf. Wij ontwikkelen en 
maken onze producten in eigen huis. Van halsbanden en halsters voor koeien 
tot een grote lijn kunststof producten zoals emmers en gereedschapsbakken, 
het wordt allemaal in de AKROH fabriek geproduceerd.

met honderden kinderen, carnavalsavonden met honderden 
feestneuzen én we organiseren grootschalige internationale 
toernooien als de Hanze Trophy.
Maar voor een voetbalvereniging kijken we opvallend vaak ook 
buiten de vereniging. Verlotingen voor goede doelen, ondersteuning 
in handjes en euro’s voor de gehandicaptensport, een megaconcert 
met de Jostiband en vergeet vooral niet dat op Koningsdag ons 
sportpark het epicentrum is van het Oranjefeest in Zwolle Zuid. Niet 
zo heel raar dat we ons clubhuis ook zijn gaan zien als buurthuis, 
waar we o.a. mensen uit kwetsbare doelgroepen ontvangen.

Het ontstaat altijd uit een goed idee met gelijkgestemden, de 
schouders gaan er onder, bedrijven ontkomen niet aan een 
financiële bijdrage en met de hulp van velen wordt weer een 
fantastisch evenement op poten gezet. Zonder eigen belang, 
onbezoldigd, maar met veel enthousiasme. 
We mopperen wel eens op de beschikbaarheid van ouders, leden 
en derden om het werk binnen de vereniging gedaan te krijgen, 
maar juist díe unieke evenementen maken dat je met trots naar 
‘ons SVI’ kijkt.

Toekomst (?)
De wijk verandert. Zwolle zal groeien in aantallen inwoners 
en huizen, maar of dat net zo gaat als begin deze eeuw is de 
vraag. Zwolle-Zuid was toen een zeer kinderrijke buurt, waar 
bij elke basisschool een stapel noodlokalen stond. Met de 
hausse aan kinderen groeide ook onze vereniging. Inmiddels 
zijn die noodlokalen verdwenen en dat geldt zelfs al voor enkele 

basisscholen. De wijk verandert dus in samenstelling. Minder 
kinderen is simpelweg minder aanwas aan nieuwe leden. En dat 
heeft invloed op onze vereniging, dat merken we nu reeds.
Voetballen we over 70 jaar nog aan de IJsselcentraleweg, of zullen 
de groene velden van ‘de Siggels’ verruild zijn voor torenflats en 
villa’s? Best kans dat we een nieuw onderkomen hebben. Zijn 
we richting Herxen opgeschoven? Hebben we onze sympathieke 
buren van VSW opgegeten? Voetballen we nog op gras of spelen 
we ‘space-football’? Of hebben we voor de zoveelste keer ons 
knusse clubhuis in de steigers staan? Vragen die enkel met een 
glazen bol te beantwoorden zijn.

”Gewoon v.v. SVI blijven dus”

Het belangrijkste voor de toekomst is dat we voor ogen blijven 
houden waarvoor we bestaan, nl. om een brede doelgroep in 
staat te stellen om te voetballen. Dus niet het nastreven van het 
allerhoogste voetbalniveau, niet de rijkste vereniging willen zijn of 
wat al niet meer van dat hoogdravende gedoe.
Nee, laten we bij de essentie blijven, gewoon iedereen lekker laten 
voetballen. Continuïteit is het belangrijkste. Een solide vereniging 
waar mensen zich thuisvoelen, waar ze kunnen voetballen op elk 
gewenst niveau en waar mensen met plezier samenkomen. 
Gewoon SVI blijven dus. Met de eigen cultuur, waar we soms 
mopperend de schouders eronder zetten, waar we successen 
vieren maar normaal blijven doen en vooral: waar we aandacht 
hebben voor iedereen die wil voetballen. Nu en in de toekomst.
Op naar de volgende 70 jaar! •
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zijn wedstrijd thuiszijn wedstrijd thuis
scoor heerlijke vis bijscoor heerlijke vis bij
Vishandel  Theo Muys!Vishandel  Theo Muys!

Elke weekElke week
    heerlijk voordeel!    heerlijk voordeel!

VOLG ONS OP:WINKELCENTRUM AA LANDEN
WINKELCENTRUM ZWOLLE ZUID

TEL. 0800-VISMUYS / 0800-8476897
INFO@VISHANDELTHEOMUYS.NL

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

Boeidelen
Kozijnenhout

PLATEN
Constructie multiplex

Multiplex
Betontriplex
MDF platen
OSB platen

TUINHOUT
Geïmpregneerd hout

Hardhout

Openingstijden:  Maandag t/m Vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur  |  Zaterdag van 08:00 tot 13:00 uur

Wij bieden
vervoerservice
voor een zeer
scherpe prijs!

WORD LID
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Kom lekker voetballen
bij v.v. SVI!

•   Voetbal voor jong en oud, jongen of meisje, man of vrouw.

•   Voor elk lid van de vereniging is er een tenue en trainingspak beschikbaar.

•   Training van gediplomeerde trainers.

•   Uitstekende jeugdopleiding die vele talenten voortbracht.

•   Buiten het voetballen om veel andere leuke activiteiten.

•   Vriendenteams in elke leeftijdsgroep; voetbal op recreatief en prestatief niveau.

•   Voetballen op een mooi sportpark met kunstgras, natuurgras en een Kidscourt.

•   Proeftrainingen mogelijk.

•   Lage contributie; financiële ondersteuning mogelijk.

v.v. SVI, daar speel je met plezier!

Meld je nu aan via leden@vvsvi.nl en ook jij speelt in ons prachtige tenue.

Welkom op sportpark ‘de Siggels’   |   v.v. SVI   |   IJsselcentraleweg 9 Zwolle-Zuid
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inleven in 
ambities
samen werken 
aan doelen
elke stap willen
laten tellen

hart voor 
resultaat
www.krcvanelderen.nl
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 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 

MEIDENVOETBAL

•  Hoe is het om een meidenteam te trainen? 
Erg leuk. Samen met de meiden bezig zijn met beter worden in 
voetballen.

•  Hoe ziet het groepsproces eruit bij een meidenteam?
Zoals elk groepsproces, samen doelen stellen en daarna bepalen 
hoe deze te halen. 

•  Wat is de grootste uitdaging bij het trainen van MO20-1?
Zorgen dat de meiden zich niet persoonlijk aangesproken voelen 
door de door ons gegeven aanwijzingen en opmerkingen.

•  Waar let je op als je jouw tactiek wilt overbrengen?
Dat ze bij de les zijn. Ze leiden elkaar snel af. Zal ook wel een 
leeftijdsdingetje zijn.

•  Hoe motiveer je jouw meidenteam het beste?
Door ze te laten inzien dat iets leuk is, dat ze er plezier aan beleven.

•  Wat vind je van de volgende stelling: 
“Bij mannen wordt de sfeer goed als er gewonnen wordt, bij 
vrouwen moet de sfeer goed zijn om te kunnen winnen”
Onzin. Het één sluit het andere niet uit.

•  Hoe gaan meiden om met winst en verlies? 
Het gaat niet om sec de winst of het verlies, maar om hoe het 
resultaat behaald is. Zwaar bevochten winst doet lang goed. 
Onterecht verlies kan lang na-ijlen.

•  Wat kunnen meiden leren van mannenvoetbal?
Dat voetbal geen mannending is. •

Jeugdtrainers MO20-1Jeugdtrainers MO20-1
aan het woord...aan het woord...

Rob van der Steeg (l) en Patrick Jansen (r) zijn samen met Frans Pazie (pag. 46) de trainers/coaches van v.v. SVI MO20-1...

Voetbal is al lang niet meer een sport voor alleen maar mannen en jongens. Het is leuk dat er 
bij v.v. SVI ook veel meiden en vrouwen voetballen. We vroegen aan de trainers van MO20-1 

hoe het is om een meidenteam te trainen/coachen.
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De selectie van v.v. SVI

Achterste rij: Tinus van der Vegt (teammanager), Saba Gwedelidze, Jorn Mensonides, Timo Bosveld, Jurre Lenting, 
Dani van der Steege, Lars Brands, Menno Majolee, Kaj van Duuren en Lennart Kamp (fysiotherapeut).
Middelste rij: Gert van der Vegt (teammanager), Jordy Halfwerk, Nick van der Steege, Ruben Meijer, Alex Grafhorst, 
Guus Aafjes, Youp Kok, Thom Kooke, Joey Nieukoop en Hans Hultink (assistent scheidsrechter).
Voorste rij: Frank Jansen, Koen Romme, Dirk Jan van Dijk, Jan Wilting (keeperstrainer), Bram Freie (hoofdtrainer),
Jordy Hendriks (assistent trainer), Nathan van Rijn, Serge Nap en Lucas Nunning.

- seizoen 2022-2023



v.v. SVI  |  Seizoengids 2022-2023 37

Bram
Freie

HOOFDTRAINER

Leeftijd: 36 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

Gert
van der Vegt

TEAMMANAGER

Leeftijd: 55 jaar
Aantal seizoenen selectie: 7

Lennart
Kamp

FYSIOTHERAPEUT

Leeftijd: 24 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

Jan
Wilting

KEEPERSTRAINER

Leeftijd: 58 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Jordy
Hendriks

ASSISTENT-TRAINER

Leeftijd: 34 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

Tinus
van der Vegt

TEAMMANAGER

Leeftijd: 74 jaar
Aantal seizoenen selectie: 7

Hans
Hultink

ASS. SCHEIDSRECHTER

Leeftijd: 50 jaar
Aantal seizoenen selectie: 7

TECHNISCHE STAF v.v. SVI 1

Samen voor een fitte vereniging
Net zoals voorgaande jaren is FysioPlus Zwolle, naast de begeleiding van het 1e elftal, toegankelijk voor de 
gehele vereniging. Voor vragen en advies m.b.t. blessures kunt u terecht bij Lennart Kamp, fysiotherapeut bij 
FysioPlus Zwolle. Je bent welkom tijdens de inloopspreekuren.
 
Lennart is op onderstaande dagen en tijden aanwezig:
Dinsdag: 18:00 - 19:30 uur
Donderdag: 18:00 - 19:30 uur
Zaterdag: Alleen aanwezig bij het 1e elftal
 
Lennart bevindt zich in de verzorgers ruimte in kleedkamer 12. Mocht Lennart hier tijdens de genoemde 
tijden even niet aanwezig zijn, dan kan het zijn dat hij op één van de velden aanwezig is.
 
Mochten spelers niet op de genoemde tijden langs kunnen komen, dan kunnen ze ook een afspraak maken bij 
onze praktijklocatie aan de Middelweg. Hier is Lennart maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig.
 
De kosten voor kinderen tot 18 jaar (jeugd SVI): tot 18 behandelingen een VOLLEDIGE vergoeding per indicatie 
door alle zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering. Er hoeft géén eigen risico betaald te worden.
De kosten voor spelers boven de 18 jaar: voor een korte screening gelden géén kosten!
Bij uitgebreid onderzoek + eventuele behandelingen wordt in overleg de aanvullende verzekering van
de speler aangesproken.

Contactgegevens

038 453 55 03                     info@fysiopluszwolle.nl

www.fysiopluszwolle.nl
Wij zijn vaste fysiopartner van SVI
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Dirk Jan
van Dijk

VERDEDIGER

Leeftijd: 26 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Timo
Bosveld

VERDEDIGER

Leeftijd: 21 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Nick
van der Steege

VERDEDIGER

Leeftijd: 19 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Lars
Brands

VERDEDIGER

Leeftijd: 21 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

Alex
Grafhorst

KEEPER

Leeftijd: 27 jaar
Aantal seizoenen selectie: 6

Guus
Aafjes

KEEPER

Leeftijd: 20 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Kaj
van Duuren

VERDEDIGER

Leeftijd: 31 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1
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Nathan
van Rijn

MIDDENVELDER

Leeftijd: 26 jaar
Aantal seizoenen selectie: 9
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Youp
Kok

AANVALLER

Leeftijd: 28 jaar
Aantal seizoenen selectie: 4

Frank
Jansen

AANVALLER

Leeftijd: 25 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Jordy
Halfwerk

AANVALLER

Leeftijd: 19 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Serge
Nap

MIDDENVELDER

Leeftijd: 22 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Jorn
Mensonides

AANVALLER

Leeftijd: 22 jaar
Aantal seizoenen selectie: 4

Lucas
Nunnink

MIDDENVELDER

Leeftijd: 18 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Thom
Kooke

MIDDENVELDER

Leeftijd: 24 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

Jurre
Lenting

AANVALLER

Leeftijd: 19 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3
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Menno
Majolee

AANVALLER

Leeftijd: 25 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Koen
Romme

MIDDENVELDER

Leeftijd: 25 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Ruben
Meijer

MIDDENVELDER

Leeftijd: 31 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Saba
Gwedelidze

AANVALLER

Leeftijd: 33 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Dani
van der Steege

AANVALLER

Leeftijd: 21 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Joey
Nieukoop

AANVALLER

Leeftijd: 21 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1
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COMPETITIEPROGRAMMA

KNVB 1e klasse E - Oost Speelschema

 03-09-2022 v.v. SVI - Dalfsen (BEKER)   15.00 uur

 10-09-2022 Nieuwleusen - v.v. SVI (BEKER)   14.30 uur

 17-09-2021 v.v. SVI - ZAC (BEKER)   15.00 uur

 24-09-2022 v.v. SVI - Quick’20 15.00 uur

 01-10-2022 WHC - v.v. SVI 14.30 uur

 08-10-2022 v.v. SVI - Dos Kampen 15.00 uur

 15-10-2022 KHC - v.v. SVI 14.45 uur

 22-10-2022 Inhaal/beker

 29-10-2022 v.v. SVI - SVZW 15.00 uur

 05-11-2022 v.v. Heerenveen - v.v. SVI 17.00 uur

 12-11-2022 v.v. SVI - DZOH 15.00 uur

 19-11-2022 Achilles’12 - v.v. SVI 14.30 uur

 26-11-2022 v.v. SVI - asv Dronten 15.00 uur

 03-12-2022 Go Ahead Kampen - v.v. SVI 15.00 uur

 10-12-2022 v.v. SVI - Hulzense Boys 15.00 uur

 17-12-2022 Inhaal/beker

  Winterstop

 21-01-2023 v.v. SVI - VV Noordscheschut 15.00 uur

 28-01-2023 sv Epe - v.v. SVI 15.00 uur

 04-02-2023 Quick’20 - v.v. SVI 15.00 uur

 11-02-2023 v.v. SVI - WHC 15.00 uur

 18-02-2023 Inhaal/beker

 25-02-2023 Inhaal/beker

 04-03-2023 Dos Kampen - v.v. SVI 15.00 uur

 11-03-2023 v.v. SVI - KHC 15.00 uur

 18-03-2023 SVZW - v.v. SVI 14.45 uur

 25-03-2023 v.v. SVI - v.v. Heerenveen 15.00 uur

 01-04-2023 DZOH - v.v. SVI 14.30 uur

 08-04-2023 Inhaal/beker

 15-04-2023 v.v. SVI - Achilles’12 15.00 uur

 22-04-2023 asv Dronten - v.v. SVI 14.30 uur

 29-04-2023 v.v. SVI - Go Ahead Kampen 15.00 uur

 06-05-2023 Inhaal/beker

 13-05-2023 Hulzense Boys - v.v. SVI 14.30 uur

 20-05-2023 v.v. SVI - sv Epe 15.00 uur

 27-05-2023 VV Noordscheschut - v.v. SVI 14.30 uur

 Datum Wedstrijd AanvangAchilles ’12
Sportpark ‘t Wilbert
Oude Bornseweg 101  |  7556 GW Hengelo, Ov.
58 km - 51 minuten

D.O.S. Kampen
Sportpark De Maten
De Maten 8  |  8265 VA Kampen
22,8 km - 22 minuten

ASV Dronten
Sportpark Burgemeester Dekker Park
Educalaan 29  |  8251 GC Dronten
37 km - 38 minuten

DZOH
Sportpark Rietlanden
Zwaneveld 12  |  7827 XA Emmen
77 km - 55 minuten

sv Epe
Sportpark de Wachtelenberg
Sportlaan 5-7  |  8162 BE Epe
28 km - 26 minuten

Go Ahead Kampen
Sportpark Middenwetering
Buitenbroeksweg 2  |  8265 PH Kampen
25,8 km - 24 minuten

VV Heerenveen
Sportpark Skoatterwald
Oranje Nassaulaan 21  |  8448 MT Heerenveen
65 km - 45 minuten

Hulzense Boys
Sportpark Smidserve
G.H.Kappertstraat 45  |  7443 RB Nijverdal
36 km - 36 minuten

KHC
Sportpark De Venen
Venenweg 1  |  8265 VC Kampen
21,6 km - 20 minuten

VV Noordscheschut
Sportpark De Meulewieke
Coevorderstraatweg 40  |  7914 TM Noordscheschut
50 km - 36 minuten

K.V.V. Quick ’20
Sportpark Vondersweijde
Primulastraat 15  |  7572 AS Oldenzaal
68 km - 56 minuten

v.v. SVI
Sportpark De Siggels
IJsselcentraleweg 9  |  8014 BK Zwolle

SVZW
Sportpark Het Lageveld
2e Lageveldsweg 6D  |  7641 PC Wierden
42,6 km - 40 minuten

WHC
Sportpark Mulderssingel
Hoeloosweg 15  |  8091 GE Wezep
12 km - 17 minuten

maakt ruimte voor uw toekomst

Boverhoff Sloopwerken
Postbus 137
8180 AC Heerde
Tel.: 0578 - 69 31 36
Fax: 0578 - 69 49 53
info@boverhoff.nl
www.boverhoff.nl
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Asbest en Milieu

Recycling

Betonboren 
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Recycling
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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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Jurre: “Ik vind het leuk om te zien dat jongens waarmee ik samen 
heb gespeeld in de jeugd nu ook bij het eerste elftal komen.” 
Lucas: “Het is wel aanpoten als je van de jeugd komt en ineens 
tussen allemaal volwassenen komt te voetballen.”
Nick: “Complimenten hoe wij als jonkies zijn opgevangen en 
overal bij zijn betrokken.”
Jordy: “Komend seizoen gaan we met z’n allen strijden om weer 
een goed seizoen neer te zetten en natuurlijk om de supporters 
vermaken met ons spel.”

Het eerste seizoen in v.v. SVI 1
Jordy: “Over mijn eerste seizoen in v.v. SVI 1 ben ik tevreden. Ik 
heb veel wedstrijden in de basis gestaan en daarom veel minuten 
mogen maken. We hebben als team goede wedstrijden gespeeld 
in de 1e klasse en dat werd beloond met een mooie plek in de 
middenmoot.”
Lucas: “Het team bevalt heel goed, een superhecht team waar 
iedereen welkom is in een veilige omgeving!”
Jurre: “Je merkt dat de selectie echt een heel hecht team is,  
zowel op het veld als naast het veld. En iedere jongen die hier 
komt voetballen wordt met open armen ontvangen, dat vind ik wel 
mooi om te zien. Het team bevalt goed. Er zijn natuurlijk een aantal 
jongens weggegaan die al langere tijd in de selectie zaten, maar er 
zijn daar ook weer nieuwe jongens voor in de plaats gekomen en 
ik heb wel het gevoel dat de sfeer hetzelfde is gebleven.”
Nick: “Afgelopen seizoen kwam ik als O19-speler bij de selectie 
en werd direct met open armen ontvangen door de selectie. 
Een hecht vriendenteam zowel binnen als buiten het veld. 
Complimenten hoe wij als jonkies zijn opgevangen en overal bij 
zijn betrokken! Dit was ook in het veld onze kracht!”
Jordy: “Ook dit jaar hebben wij weer een leuke groep bij elkaar. 
Ik ben ervan overtuigd dat wij een leuk jaar tegemoet gaan, zowel 
binnen als buiten de voetbal.”

Het niveau
Jurre: “Het niveau is hoog, je komt natuurlijk direct in de eerste 
klasse en daar merk je dat de tegenstanders fysiek erg sterk zijn 
en ook goed kunnen voetballen vergeleken met de jeugd.”
Lucas: “Het is wel aanpoten als je van de jeugd komt, om ineens 
tussen allemaal volwassenen te komen voetballen. Ik kan mij goed 
meten met het niveau van de competitie.”
Nick: “1e klasse niveau is denk ik een mooi niveau om als 
jeugdspeler te proeven aan de senioren. Voormalig hoofdklasse 
clubs en individuele spelers met veel kwaliteiten waardoor je als 
verdediger je borst nat kan maken. Doordat spelers in de jeugd 
vaak voorspelbaar zijn in de acties kun je als verdediger goed 

inschatten waar je de bal kunt onderscheppen. Bij de senioren zijn 
ze allemaal slimmer in de keuzes, waardoor je als verdediger op 
een andere manier moet kijken om een bal te onderscheppen.”
Jordy: “De 1e klasse is een goed niveau voor SVI. Vorig seizoen 
hebben we een goed seizoen gedraaid, met mooie resultaten. 
Komend seizoen gaan we met ze allen strijden om weer een goed 
seizoen neer te zetten en natuurlijk om de supporters te vermaken 
met ons spel.”

De trainer
Jordy: “Ik vind Bram een leuke trainer en prettig om samen mee 
te werken. Hij is lekker rustig en soms als het even moet lekker fel 
en daar houd ik wel van.”
Jurre: “Zijn manier van voetballen bevalt me enorm.”
Lucas: “De hoofdtrainer heeft een duidelijke visie en vanuit die 
visie wordt er getraind en worden de wedstrijden gespeeld.”
Nick:  “Als O19-speler werd ik door de trainer vervroegd 
overgeheveld naar de eerste selectie. Ik heb meerdere gesprekken 
gehad met de trainer om te bespreken of alles goed gaat en bevalt. 
Deze gesprekken heb ik altijd als zeer prettig ervaren en ik heb 
een goede begeleiding gehad bij de overgang van jeugdspeler naar 
de eerste selectie. Over zijn manier van omgang zowel binnen als 
buiten het veld ben ik zeer tevreden. De manier van spelen sluit 
ook goed bij mij aan. Hoog druk zetten op het veld, met ruimte in 
de rug, dominant, veel aan de bal en veel in de duels. Dat heeft 
voor veel mooie wedstrijden gezorgd, waarbij wij zijn gegroeid tot 
koploperkiller.”

De supporters
Jurre: “Ik vind het altijd erg leuk om te zien dat jong en oud aan 
de zijlijn staan. Toen ik nog in de jeugd zat ging ik ook naar elke 
wedstrijd van het eerste te kijken met mijn vrienden.”
Nick:  “Mooi om te zien dat er altijd een vaste kern van supporters 
komt kijken. Sommigen zijn zelfs bij veel uitwedstrijden langs 
te lijn te vinden. Het zou mooi zijn als SVI uitgroeit tot een club 
waarbij het hoofdveld elke thuiswedstrijd vol staat met supporters 
en jeugdspelers.”

De mooiste wedstrijd
Lucas: “De mooiste wedstrijd vond ik de uitwedstrijd bij Go Ahead 
Kampen, toen we met rust 0-4 voor stonden en uiteindelijk met 
3-4 wonnen. In die wedstrijd zat letterlijk alles en die zal ik niet 
snel vergeten!”
Jordy: “De mooiste wedstrijd vond ik vorig jaar thuis tegen SDV 
Barneveld. Zij stonden toen bovenaan en kwamen bij ons op 

JURRE LENTING
19 jaar

Bij v.v. SVI sinds:
“1e jaar van toen nog de D’tjes 

toen was ik volgens mij 12”

Favoriete positie:
“Rechtsbuiten.”

Rol binnen het team:
“Deze vind ik wel lastig, maar 
ik denk een teamspeler. Ik zou 
altijd alles doen om het team te 

helpen.”

JORDY HALFWERK
19 jaar

Bij v.v. SVI sinds:
“Ik ben begonnen in F6 toen 
ik 9 jaar oud was, van mijn 
16e tot mijn 18e heb ik bij 
Go Ahead Eagles gespeeld. 
Komend jaar ga ik beginnen 

aan mijn 2e seizoen in SVI 1.” 

Favoriete positie:
“Rechtsbuiten.”

Rol binnen het team:
”Ik ben een gedreven 

voetballer die er altijd 100% 
voor gaat en dat kunnen mijn 
medespelers ook verwachten. 
Ik ben een speler die altijd wil 

winnen, want ik kan slecht 
tegen mijn verlies.”

LUCAS NUNNINK
19 jaar 

Bij v.v. SVI sinds: 
“1e jaar van toen nog de D’tjes 

toen was ik volgens mij 12”

Favoriete positie:
“Aanvallende middenvelder.” 

Rol binnen het team:
“Als speler: een creatieve 

speler met een versnelling, 
goed inzicht en overzicht!

Als persoon: gezellig persoon 
met een gezonde dosis 

voetbalhumor!”

NICK VAN DER STEEGE
19 jaar

Bij v.v. SVI sinds:
“Op mijn vijfde ben ik bij SVI 

begonnen bij de mini’s.”

Favoriete positie:
“Mijn favoriete en beste positie 
is rechter centrale verdediger.”

Rol binnen het team:
“Afgelopen seizoen verschilde 

mijn rol in het team per 
wedstrijd, omdat de opstelling 

vaak wisselde. Dat seizoen 
ben ik begonnen als rechter 
centrale verdediger naast Q 

(Quinten de Lain-red.) en daarna 
ben ik ook linksback gezet, 

waarbij we Jordy als rechtsback 
doorschoven en ik als linker 

centrale verdediger uitkwam.”

Jurre, Jordy, Lucas en Nick doorliepen samen de jeugdselecties van v.v. SVI, 
voordat zij vorig seizoen werden doorgeschoven naar de eerste selectie. De vier jonge talenten 

kijken terug op dit mooie en vooral leerzame seizoen. Wat ging goed, wat kon beter?

Seizoengids 2022-2023  |  v.v. SVI42
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1. 2. 3.
O M  T E  B E G I N N E N

A L S  H E T  K A N :  K O M  O P
D E  F I E T S .  E N  W A N D E L
V O O R  D E  W E D S T R I J D  1
R O N D J E  O M  H E T  V E L D .
N U  M A G  H E T  N O G . .  ; )

S P R O N G O E F E N I N G E N

S P R I N G  V A N  V O E T  N A A R
V O E T  M E T  G E B O G E N  K N I E .
B L I J F  T U S S E N D O O R  W E L
E V E N  S T A A N .  D A A R N A  M E T
B E I D E  B E N E N  G E Z A M E N L I J K .

R E K  D Y N A M I S C H

Z E T  E E N  G R O T E  S T A P
V O O R U I T  E N  R E K  D E  K U I T
O P .  D O E  D I T  M A X .  2  S E C
E N  S T A P  D A A R N A  D O O R .
H E R H A A L  D I T  1 0  K E E R .

HUP SVIHUP

WARMING-UP
Tips voor de beste
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bezoek. Vervolgens speelden we die lui helemaal weg en werden 
ze met 6-0 terug naar huis gestuurd.”
Nick: “De mooiste wedstrijd vond ik ook de 6-0 overwinning 
thuis tegen koploper Barneveld. Hier lieten we zien dat wij als 
team, zelfs met een dusdanig gehavende selectie waardoor 
Twan Zuidmeer als centrale verdediger moest fungeren, veel 
tegenstanders het leven zuur kunnen maken en na 1 minuut al op 
voorsprong kwamen.”
Jurre: “In mijn eerste seizoen thuis tegen De Merino’s. Deze 
wedstrijd hebben we met 4-2 gewonnen en hier heb ik twee keer 
gescoord. Van afgelopen seizoen was dat tegen CSV Apeldoorn, 
dat was toen de koploper. Voor die wedstijd hadden we een iets 
andere tactiek, wat heel goed uitpakte en die wedstrijd wonnen 
we ook.”

Musketiers over zichzelf
Nick: “Als je als jeugdspeler vanaf het begin van het seizoen direct 
een basisspeler bent en dit ook het hele seizoen vasthoudt, denk 
ik dat ik zeer tevreden mag zijn over mijn eerste seizoen bij de 
senioren. Afgelopen seizoen heb ik hard gewerkt aan mijn doel, te 
laten zien dat ik verdedigend moeilijk te kloppen ben en in balbezit 
van toegevoegde waarde kan zijn.”
Wat wil je nog verbeteren? “Mijn grootste verbeterpunt is het 
krijgen van een constante trap. Van de 10 lange ballen komen er 
vaak maar 6/7 aan en dat is te weinig. Daar ga ik veel op oefenen 
dit seizoen.”
Jurre: “Aankomend jaar gaat mijn derde seizoen bij de selectie 
worden. Maar afgelopen jaar was wel het eerste volle seizoen. Ik 
heb wat minder gespeeld bij het eerste dan ik had gehoopt, maar 
als ik erin kwam had ik wel het gevoel dat ik van waarde was voor 
het team door altijd alles te geven.
Wat wil je nog verbeteren? “ik wil doelgerichter worden.”
Jordy: “Afgelopen jaar heb ik als jonge speler veel minuten 
gemaakt in SVI 1, daar ben ik harstikke blij mee. Ik hoop ook dat 
ik komend jaar weer veel minuten mag maken en zo mijn steentje 
kan bijdragen aan het team.”
Lucas:  “Ik heb in het eerste seizoen niet alles gespeeld, maar ik 
ben als speler enorm gegroeid door het seniorenvoetbal. Hierdoor 
ben ik volwassener gaan spelen en heb ik mijzelf ontwikkeld.”
Wat wil je nog verbeteren? “Ik wil nog directer en bepalender 
spelen en hierdoor mensen vrij voor de keeper zetten of zelf 
kansen creëren.”

Musketiers over elkaar
Jurre: “Ik vind het leuk om te zien dat jongens waarmee ik samen 
heb gespeeld in de jeugd nu ook bij het eerste elftal komen. En ik 
weet ook zeker dat alle jongens potentie hebben om vast te gaan 
spelen bij het eerste.”

Nick: “Ten eerste mag je er als vereniging trots op zijn dat er altijd 
zoveel doorstroom is vanaf de jeugd naar het eerste elftal. Als je 
kijkt naar de leeftijd van iedereen, kan je niet anders concluderen 
dan dat iedereen het hartstikke goed doet.”
Lucas: “Ik ben super trots op de andere jonge jongens uit 
mijn team, die gewoon week in week uit alles spelen en zich 
gemakkelijk aanpassen aan het niveau!”
Jordy: “Het is mooi dat wij vanuit de jeugd zover zijn gekomen en 
nu samen in SVI 1 spelen. Hopelijk gaan wij dit jaar samen veel 
minuten maken en mooie resultaten behalen met het team.”

Seizoen 2022-2023
Nick: “Er zijn veel nieuwe spelers bij gekomen dit seizoen en de 
competitie-indeling is ook op de schop gegaan. Het is daarom 
lastig om te zeggen wat wij komend seizoen kunnen verwachten, 
maar na een week trainen zie je dat we zeker weer een goede 
selectie hebben. Het zou mooi zijn als wij komend seizoen in het 
linker rijtje kunnen eindigen.”
Jurre: “Voor het team hoop ik dat we goed kunnen meedraaien 
in de eerste klasse, eigenlijk een beetje zoals vorig jaar. En voor 
mezelf hoop ik dat ik meer minuten kan maken en een vaste 
waarde voor het team kan worden.”
Lucas: ”Mijn verwachting/hoop is om zoveel mogelijk minuten te 
maken en belangrijk te zijn voor het team!”
Nick: “Mijn persoonlijke verwachting voor komend seizoen is dat 
ik weer basisspeler word en mezelf verder kan ontwikkelen.”

Tip voor de v.v. SVI jeugd
Lucas: “Ik zou als tip meegeven te doen wat je leuk vindt, want 
plezier is het allerbelangrijkste in voetbal en vooral dit seizoen 
vaak bij het eerste elftal komen kijken!”
Nick: “Door veel wedstrijden te kijken kan je veel leren. Ik 
kijk altijd naar de spelers die op mijn positie staan zodat ik de 
slimmigheidjes en trucjes over kan nemen en toepassen bij mijn 
eigen trainingen/wedstrijden. Mijn tip voor de jeugd is dus om te 
komen kijken bij SVI 1 en te letten op de speler die op jouw positie 
staat zodat je daarvan kan leren.”
Jordy: “Ik zou graag willen zien dat spelers sneller worden 
doorgeschoven wanneer spelers onder hun niveau voetballen. Zo 
kunnen ze zich beter ontwikkelen en hebben ze er zelf ook meer 
plezier in.”
Jurre: “Blijf altijd lekker voetballen en ga vaak met je vriendjes 
thuis het veldje of pleintje op.” •

4 MUSKETIERS

Word onze volgende blije referentie!

Hoe zou je jouw offline droom willen laten vertalen naar 

het online domein? Wij staan te trappelen om naar jouw 

verhaal te luisteren.

Zwartewaterallee 44

8031 DX Zwolle

085 - 0607 436

info@studioubique.com

www.studioubique.com
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FAMILIEPORTRET FAMILIEPORTRET

VAN HOUTENLAAN 
Frans Pazie voetbalt al een leven lang bij 
v.v. SVI. Aan de wand van het clubhuis 
hangen zwart-wit foto’s uit het verleden 
van v.v. SVI. Maar een teamfoto van het 
kampioenselftal van Frans hangt er, helaas 
voor hem, niet tussen.

Inge (spottend): “Mooie kapsels hadden 
ze toen”.
Frans: “Ja dat was de mode toen, zo 
zagen we eruit in de jaren 70.” Omdat 
hij tussendoor even een uitstapje heeft 
gemaakt bij v.v. Hattem heeft hij helaas 
geen “officieel” jubileum kunnen vieren. 
Frans: “In 1974 ben ik begonnen. Heb nog 
één jaar aan de van Houtenlaan gespeeld. 
Ik heb altijd op voetbal gezeten. Heb geen 
tafeltennis ofzo gedaan. Mijn beide broers 
zaten ook op voetbal. Mijn zus deed wel 
aan andere sporten bij SVI.” 

Frans: “Ik heb drie jaar bij Hattem 
gespeeld. Ik werkte daar en kende daar 
een paar jongens. En ik wilde ook weleens 
ervaren hoe het was om op zondag te 
spelen. Op mijn 36e speelde ik daar toen 
3e klasse. Ik was een laatbloeier.” 

SPELVERDELER
Zijn jaren in Hattem waren het hoogste 
niveau waarop hij heeft gespeeld. Bij 
v.v. SVI heeft hij niet in het eerste of 
tweede gespeeld, maar voor de rest elk 
elftal wel gehad.
Frans: “Ik ben een paar keer kampioen 
geworden. Maar het mooiste was de 
dubbel die we hadden gewonnen met het 
12e. Zo noem je dat als je, zoals wij toen, 
de competitie wint én de beker wint. En 
we hadden ook nog het Snerttoernooi 
gewonnen.” 

Als voetballer is Frans te herkennen aan 
zijn grote mond op het veld. Hij heeft een 
grote mond maar een klein hartje, erkent 

hijzelf, “Ik had altijd de klep open.”
Hij was veel aan het praten, maar hij was 
ook wel technisch.
Frans: “Vroeger was ik een linksbuiten, 
met snelheid. Later ging ik als “mid-mid” 
spelen. Een spelverdeler. Iemand die altijd 
wil winnen. En er nog wel eens uitgestuurd 
werd.”

Vorig jaar speelde hij in het 7e van v.v. SVI. 
Een paar jongens van dat team zijn nu 
35+ voetbal gaan spelen en een paar zijn 
naar een ander team gegaan. Met 5 man 
uit hun team zijn ze nu naar v.v. SVI 6 
gegaan. 

MET DE MEIDEN
De dochters van Frans spelen samen in 
v.v. SVI MO20-1, een hecht team dat al vijf 
jaar bij elkaar is.

Lyanne: “Dit is mijn achtste jaar dat ik 
voetbal. Ben er op gegaan, omdat mijn 
vader erop zat.”
Inge: “Naast voetbal heb ik ook nog 
dansen gedaan, streetdance.”
Lyanne: “Ik heb voor ik op voetbal ging, 
een paar jaartjes aan turnen gedaan.” 
Inge: “Ik speelde eerst in een meisjesteam, 
daarna een gemixt team met jongens. Nu 
spelen we al vijf jaar met hetzelfde team 
samen. Als je met alleen meisjes speelt 
heb je toch meer hetzelfde niveau. Dat vind 
ik leuker!”

De meiden beschrijven elkaar als 
teamgenoten. Lyanne is positioneel goed. 
Heeft minder snelheid, maar weet dat goed 
te maken door op de juiste positie te staan. 

Zo vader, zo dochters
Frans Pazie en zijn dochters Lyanne en Inge voetballen

alle drie bij v.v. SVI. Ze houden van het spelletje
en van de gezelligheid.

Frans “Ik ben een 
spelverdeler, en iemand 

die altijd wil winnen.”

LYANNE PAZIE (18)
Team: v.v. SVI MO20-1
Positie: Achterhoede

FRANS PAZIE (54)
Team: v.v. SVI 6
Positie: Middenveld/ 
Achterhoede

INGE PAZIE (17)
Team: v.v. SVI MO20-1
Positie: Middenveld
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En ze kan de beuk er in gooien. Is fysiek 
sterk. Inge kan de bal wegmaaien, ze heeft 
veel schotkracht. 
Hun vader vindt dat Lyanne een betere 
achterhoede-speelster is. Volgens hem is 
Inge in potentie een betere voetbalster, 
“maar ze is ook een mooi-weer-
voetballer.” Ze is een beetje gemakkelijk. 
Het tegenovergestelde van haar vader. 
Inge stond vroeger meer als verdediger 
opgesteld en nu als middenvelder voor de 
verdediging. “Ze scoort nog wel eens met 
de kop.” Veel meiden kunnen niet zo goed 
koppen, zij wel. 

FANATIEK
Naast voetballer is Frans ook voetbaltrainer 
van het team van zijn dochters.
Frans: “Michel, mijn zoon, heeft ook bij 
v.v. SVI gevoetbald. Drie jaar geleden is hij 
gestopt, omdat hij op zaterdag geld wilde 
verdienen.” Toen Frans’ zoon in de C’s 
speelde, is hij de trainer/leider geweest 

van zijn team. En sinds 5 jaar is hij ook 
de trainer/leider van het team van zijn 
dochters. 
Inge: “Dat is wel leuk!”
Frans: “Maar ik ben ook wel fanatiek”. 

Lyanne: ”Het leiderschap gaat thuis door.” 
Hij is niet alleen ‘streng’ naar zijn eigen 
dochters, maar naar het hele team. Het 
fanatieke karakter dat hij als speler heeft, 
bezit hij ook als trainer.

Frans: “Ik train het team nu al vijf 
jaar, maar het is wel anders dan een 
jongensteam.”
Inge: “Heel anders”.
Frans: “Soms is het net een kippenhok”.

NET NIET
Lyanne: “In de jeugd ben ik wel kampioen 
geworden.”
Frans: “Mario was toen de trainer, die 
kale.” 
Lyanne: “Dat was toen ik met de jongens 
speelde. Dat heb ik 1,5 jaar gedaan. 
Dat was wel leuk, maar liever een 
meidenteam.”
Inge: “Met dit team worden we ieder jaar 
nét niet kampioen.”
Lyanne: “Eén keer zijn we op één punt 
geen kampioen geworden. We hadden wel 
een beter doelsaldo”.
Frans: “Eigenlijk missen we een spits die 
doelpunten maakt. Als we Lisanne (v.v. SVI 
VR1), die met haar leeftijd nog bij MO20 
mag spelen, erbij hadden gehad, dan 
waren we kampioen geworden”. 

LIEFHEBBER
Frans: “Johan Neeskens was vroeger 
mijn voorbeeld, een middenvelder. Voor mij 
is er altijd maar één club geweest en dat is 
PEC Zwolle.
Vroeger in de tijd dat Rinus Israël er 
speelde. Mooie tijd was dat. Het maakt me 

Inge “Als je met alleen meisjes speelt heb je toch meer 
hetzelfde niveau. Dat vind ik leuker!”

FAMILIEPORTRET

Uit het jubileumboek ‘Kappen en draaien’. In het seizoen 1999-2000 is v.v. SVI 10 met 
Frans in de gelederen kampioen geworden, door in de laatste wedstrijd concurrent 
Berkum met 0-2 in het hol van de leeuw te verslaan. Frans staand 2e vanaf rechts...
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ook niet uit op welk niveau ze spelen”.
En daarnaast ben ik een klein beetje voor 
Feyenoord”.

Lyanne: “Ik heb niet echt een favoriete 
speler, ik kijk wel graag naar PEC Zwolle”. 
Inge: “Mathijs de Ligt vind ik wel heel goed 
en sterk.” De meiden volgen het voetbal 
minder dan hun vader. Verwacht niet dat ze 
altijd samen voetbal zitten te kijken.

Frans: “Zij vinden het leuker om zelf te 
doen, dan om te kijken.” Vroeger liep Frans 

de hele dag rond op Sportpark de Siggels. 
Eerst toen zijn zoon al om 8 uur moet 
voetballen.
Frans: “Daarna moesten de meiden in de 
ochtend voetballen en ging ik s ’middags 
zelf voetballen. Nu ben ik trainer van de 
meiden, op de maandag. Maar op zaterdag 
kan ik er niet bij zijn om dat ik zelf speel. 
Zelf voetballen gaat nog altijd voor.”

GEZELLIGHEID
De dochters vinden het ook leuk om eens 
bij het team van hun vader te kijken.
Inge: “Wij spelen op zaterdag meestal 
rond half 1.”
Lyanne: “Als wij een wedstrijd hebben 
gespeeld, blijven we nog wel bij v.v. SVI 
met het team. Een patatje eten, drinken, 
andere wedstrijden kijken.”
Frans: “De meiden vinden het leuk om bij 
v.v. SVI VR1 te kijken.” 

Lyanne: “Soms vragen we op andere 
dagen ook of iemand van het team zin 
heeft om ergens wat te drinken.”
Inge: “We hebben met het team een 
barbecue gehad.”
Lyanne: “En Sinterklaas gevierd samen. 
Een paar meiden wilden dit seizoen 
stoppen met voetballen, maar zijn toch 
doorgegaan om dat het een leuk team is. 
Heel sociaal allemaal.”
Inge: “En je hebt op zaterdag iets te doen.”
Lyanne: “Vroeger gingen we ook altijd naar 
de koningsspelen.”
Frans: “En met de Familiedag hebben 

we ook meegedaan met de ouder-kind 
wedstrijden.”

Toen Frans zelf nog kind was ging hij naar 
de “Show Voor Iedereen”. Deze shows 
werden in de jaren 70 georganiseerd om 
geld in te zamelen voor een nieuw clubhuis 
bij de verhuizing naar de nieuwe locatie 
aan de IJsselcentraleweg. Deze shows 
waren een groot succes.
Frans: “Kwam Anton Gesink (judoka) 
naar Ittersum, in een postkoets. En Jan 
Mulder oud-profvoetballer was er. 

En schaatsers Jan Bols en Reinier 
Paping. Ja, ik weet nog wel dat ik daar als 
klein jongetje naar toe ging. Er was ook 
van alles te doen.” 

DERDE HELFT
Frans: “Ik zei vroeger altijd: v.v. SVI 1 had 
veel hoger kunnen voetballen, maar de 
beste voetballers spelen niet in het eerste. 
De beste spelers speelden in een lager 
elftal, met vrienden, in een team  waarbij  
de derde helft net zo belangrijk was.” 

Frans heeft in al die jaren in verschillende 
elftallen gespeeld, waarbij de derde helft 
ook heel belangrijk was en kwam vaak wel 
weer dezelfde jongens tegen in zijn team.
Frans: “Met het oude 10e gingen we 
nog ieder jaar, na het seizoen, naar 
Schiermonnikoog. Op “Schier” huurden we 
dan een huisje en speelden we altijd een 
wedstrijd tegen v.v. De Monnik, het enige 
voetbalteam van Schiermonnikoog. Lyanne 
“De cd’s met fotoverslagen hebben we 
thuis nog steeds”

2022-2023
Kijken jullie uit naar het nieuwe seizoen?
Lyanne: “Jaa veel zin in!”
Inge: “Zeker!”
De meiden hebben de eerste wedstrijd van 
het seizoen gelijk gespeeld met 2-2 tegen 
ZAC MO20, maar als je de eerste wedstrijd 
wint zijn er direct veel verwachtingen, zo 
bekijkt de vader en trainer het puntverlies. 
Ze zijn direct begonnen met competitie, 
dus geen beker. Dit komt omdat de 
competitieopzet anders is dan voorheen.

Frans: “We hebben met v.v. SVI 6 een 
leuke mix van vijftigers, jongens van 
halverwege de dertig en een paar jonge 
jongens van 18 en 19 in ons team.  Ik ben 
nog steeds fanatiek. Maar ik krijg wel last 
van mijn knieën. Als dit zo blijft, dan kan dit 
zomaar m’n laatste seizoen worden.” •

Lyanne “Als wij een wedstrijd hebben gespeeld, blijven 
we nog wel bij v.v. SVI met het team. Een patatje eten, 

drinken, andere wedstrijden kijken.”

FAMILIEPORTRET



53Seizoengids 2022-2023  |  v.v. SVI v.v. SVI  |  Seizoengids 2022-2023 5352

CV DE DEURZAKKERSCV DE DEURZAKKERS

cv De Deurzakkers
bestaat 55 jaar!
Over een paar maanden bestaat cv De Deurzakkers 55 jaar, en
is daarmee een van de oudste carnavalsverenigingen van Zwolle.
Ontstaan uit een groep veteranen van v.v. SVI, werd de vereniging
op 12-2-1968 officieel opgericht. v.v. SVI is trots op CV De Deurzakkers
als onderdeel van deze mooie vereniging, “Samen maken en zijn wij de v.v. SVI!”

11e 22e 33e 44e

47e16e

Vijf keer 11
55 jaar is in de carnavalswereld een 
jubileum, een veelvoud van “zottengetal” 
11. De start van het carnavalsseizoen is 
ook de 11e van de 11e.
CV De Deurzakkers bestaat dus 5 x 11 
jaar. De oprichters, een groep veteranen 
met onder andere Dick Velthuis, Lukas 
Schotkamp, Henk Burgers, waren binnen 
v.v. SVI al actief met het organiseren 
van “Shows” en dergelijke om geld in te 
zamelen voor het nieuwe clubhuis van 
v.v. SVI aan de IJsselcentraleweg 9.

Bijzonder is ook te melden dat één van 
de oprichters, Prins Lukas I (1994), nog 

steeds actief is als Vorst (Oud Prins) van 
CV De Deurzakkers.

In de afgelopen 55 jaar is er veel gebeurd. 
De raad van 11 was in de eerste jaren 
herkenbaar aan een Feyenoordshirt. 
Pas in 1976 werden de eerste echte 
carnavalscapes aangeboden door de 
toenmalige residentie de Bierton!
CV De Deurzakkers, een echte 
vriendengroep, traden ook niet echt naar 
buiten in die tijd, maar deden al wel mee 

aan de jaarlijkse Koninginnedagoptocht 
in Ittersum en Schelle. Pas jaren later, 
sinds 1996 doet CV De Deurzakkers met 
toen Prins Marinus I ook mee met de 
caravalsoptocht in de Zwolse binnenstad. 

Prinses Assepoester 
cv De Deurzakkers was vroeger een echt 
“mannenbolwerk”. Het toenmalige bestuur 
heeft gelukkig het wijze besluit genomen 
om uiteindelijk ook vrouwen toe te laten. In 
het seizoen 2009 - 2010 onder aanvoering 
van Prins Fildefer I had de vereniging twee 
vrouwelijk adjudanten en zeven dames 
in de raad van 11. Een nieuwe mijlpaal. 
Het duurde echter nog tot het seizoen 

2014 - 2015 voordat de eerste Prinses 
Assepoester onthuld werd! 

Jubileumprinsen 
Als een vereniging 55 jaar bestaat, 
betekent het dus ook dat er al 4 jubilea zijn 
geweest.
De 11e Hoogheid was Prins Dick I (1979), 
waarna 11 jaar later de 22e Hoogheid, 
Prins Pim I de scepter zwaaide. Prins Pim 
1 was de vader van Prins Pim II (2011) 
en van Prinses Assepoester (2015). Een 
dergelijke opvolging hebben we vaker 

gehad in de vereniging. De zoons van 
Prins Lukas I, werden Hoogheid in 1991 
(Prins Peter I), en 1993 (Prins Roelof I). 
Vader en zoons Schotkamp zijn ook alle 
drie nog steeds actief als Vorst bij CV De 
Deurzakkers.

Weer 11 jaar later kwam als 33e 
Hoogheid, Henk Burgers, als Jubileumprins 
Prins Hendrik II tevoorschijn, mede als 
waardering voor zijn vele werk voor 
de vereniging. Henk is recentelijk nog, 
kort voor zijn overlijden, geëerd met 50 
jaar lidmaatschap v.v. SVI. De jongste 
jubileumprins in 2012, bijna 11 jaar geleden 
dus alweer, was Prins Toppie de 44e.

Mooi dat we als vereniging ook aanwas 
krijgen van de nieuwe generatie, waarmee 

we na de 55 jaar weer heerlijk verder 
kunnen gaan!

Jubileumfeest
Een jubileumjaar betekent ook een 
jubileumfeest voor CV De Deurzakkers.
Op zaterdag 26 november 2022 is er in 
onze residentie De Siggels een super 
jubileumfeest met DJ, zangers, hofkapel, 
dansacts gepland. (meer info is te lezen in 
de flyer)

CV De Deurzakkers staat erom bekend 
elk jaar een topfeest neer te zetten. Het 
succes is mede mogelijk door de goede 

samenwerking met onder andere het 
bestuur, clubhuis en clubhuisbeheer van 
v.v. SVI!

Ook komend carnavalsseizoen pakken 
we de jaarlijkse activiteiten weer op. 
Op zondag 18 december is de jaarlijkse 
Kerst-Carnavals-Bingo waarvan de 
opbrengt bestemd is voor een goed doel. 
De keuze van het goede doel is een mooie 
samenwerking tussen de BG-Activiteiten 
van v.v. SVI en de regerend Hoogheid 
CV De Deurzakkers.

Prinses Assepoester I - 2015

Prins Dick I - 1979 Prins Pim I - 1990

Prins Lukas I - 1984

Prins Hendrik II - 2001 Prins Toppie - 2012

“Mooie anekdote is 
dat Edwin Vennik als 

eigenaar van onze 
jarenlange trouwe 

sponsor Timeless (het 
huidige Shotto) dacht, 

dat hij als 30e Hoogheid 
(Prins Time I) een 

jubileumjaar had. Het 
werd er niet minder 

gezellig op.”

Tijdens carnaval, op maandagavond 
22-2-2023, is er alweer de 22e editie van 
de Prinsen Karaoke, al jaren een topavond 
met acts van de 
Hoogheden en 
Jeugdhoogheden 
van de 
verenigingen en 
natuurlijk Zwolse 
caravalsgroepen.

Tot die tijd moeten we eerst de opkomst 
van de nieuwe Hoogheid op vrijdag 
11-11-22 afwachten.
Wie gaat er het komend seizoen de scepter 
zwaaien? •

Tot Carnavals met en bij
CV De Deurzakkers

“De raad van 11 was in de 
eerste jaren herkenbaar 
aan een Feyenoordshirt”
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TROTSE SPONSOR
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Hoe is de samenwerking met v.v. SVI 
ontstaan?
Thijs aan het woord. “In 2002 zijn 
we verhuisd naar Ittersum, daarmee 
verhuisden onze beide jongens (Enrico en 
Ricardo) van voetbalvereniging en kwamen 
ze terecht bij v.v. SVI. Onze oudste heeft 
tot circa zijn 16e gevoetbald bij v.v. SVI en 
onze jongste voetbalt nog steeds bij v.v. SVI.

Beide jeugdteams, waar de jongens 
destijds speelden, hebben we vanuit 
Arka-Bouw mogen sponsoren. Als die 
mogelijkheid er is doe je dat. Mooi voor de 
jongens en de club en leuk voor ons.”

Kun je het bedrijf ARKA-BOUW 
voorstellen?
“We zijn een traditioneel bouwbedrijf 
welke op een moderne en professionele 
manier bouwprojecten uitvoert. 
We werken met een ploeg van tien 
medewerkers, voornamelijk in Zwolle. 
Onze werkzaamheden bestaan o.a. uit het 
realiseren van een uitbouw, het maken 
van een dakopbouw, we doen complete 
verbouwingen en bouwen we met enige 
regelmaat een nieuwbouwwoning. Ook 
lopen we niet weg voor een zakelijke 
verbouwing.
Daarnaast doen wij ook aankoopkeuringen 

ARKA-BOUW, sinds 1989 in het vak, dus 
met deze ruime ervaring kunnen we u op vele 
fronten van dienst zijn. Zowel het volledig 
uitvoeren van een (complexe) verbouwing 
als het realiseren van een nieuwbouwproject 
behoren tot de mogelijkheden. Vier vragen 
voor eigenaar Thijs Aarten en (sinds kort) 
Harmen Tuinman.

voor woningen vanuit Bouwadvies Arkabo 
(achterstallig onderhoud wordt dan meteen 
in kaart gebracht). Ons voordeel is dat we 
ervaren vakmensen aan het werk hebben 
die het vak beheersen. Daardoor is er op 
het bouwproject een goede communicatie 
en kwaliteit welke leidt tot een goed 
eindresultaat.

“Ons voordeel is dat we 
ervaren vakmensen aan 
het werk hebben die het 

vak beheersen”

Arka-Bouw is in 1989 opgericht door 
mijzelf. Onze beide zoons hebben weinig 
affiniteit met de bouw en kozen er voor hun 
brood op een andere manier te verdienen. 
De bedrijfsopvolging kwam ter sprake met 
(neef) Harmen die hier open voor bleek 
te staan. Na een uitzoekperiode van een 
jaar, zijn we per 1 juli 2022 samen verder 
gegaan als eigenaar. De bedoeling is dat 
het bedrijf in de toekomst (over pakweg 5 
jaar) volledig in zijn handen komt.”

Hoe ziet de toekomst voor ARKA-BOUW 
eruit?
“Door de krapte op de huizenmarkt kiezen 
momenteel veel mensen ervoor hun 

wooncomfort in hun huidige woning te 
verbeteren. Ook zorgt de verduurzaming 
van woningen (upgrade isolatie, 
warmtepomp e.d.) voor werk. Doordat wij 
een gespecialiseerd verbouwaannemer zijn 
verwachten wij in deze vraag te kunnen 
voorzien.”

Wanneer is ARKA-BOUW als 
onderneming geslaagd?
“Ten eerste ben je nooit klaar als 
onderneming en als ondernemer. Voor 
mezelf bezien hoop ik, dat als ik over 5 
jaar een stapje terugzet we nog net zulke 
tevreden klanten hebben als nu, een mooie 
ploeg mensen om mee te werken en dat 
ons kantoor/werkplaats en organisatie 
toekomstbestendig zijn.  
Bij ons blijft het bakje koffie om 7 uur 
met zijn allen een mooie start van elke 
werkdag. Dan geldt: voor mensen, door 
mensen!” •

ARKA-BOUW SERVICE B.V.
Conradstraat 6
8013 RN Zwolle

038 421 24 18
info@arkabouw.nl

ARKA-BOUW Service BV

“Voor mensen, door mensen!”
Inschrijven: info@evvmakelaars.nl

HUYS VOGELWEYDESfeervol, groen en levensloopbestendig wonen...
• 23 COMFORTABELE,ENERGIEZUINIGE APPARTEMENTEN (GASLOOS)
• VARIËREND TUSSEN DE 70 - 118 M2 OPPERVLAKTE, MET EIGEN PARKEERPLAATS
• MET AANGENAME HOFTUIN, NATUURINCLUSIEF EN VOORZIENINGEN DICHTBIJ

Aanvullende projectinformatie: resido.nl

Op zoek naar een f i jne school  in Op zoek naar een f i jne school  in 
Zwol le Zuid die energie geeft?Zwol le Zuid die energie geeft?

Kom vrijblijvend eens langs voor een rondleiding. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met Yvette van 
Haastrecht. Mailadres: y.vanhaastrecht@ooz.nl

Openbaar kindcentrum de Marshof is dichtgelegen 
bij SVI. We zijn een actieve, sportieve school en zoeken 
ook graag de verbinding met u!

Voor meer informatie zie onze website:
www.marshof.nl

Oprichter van Arka Bouw, Thijs Aarten (l) en mede 
eigenaar sinds 1 juli 2022, Harmen Tuinman (r).
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Fransen die strijden tegen Duitsers. Altijd de aanwezigheid van 
veel Deense teams die ook altijd hoog scoren bij de Fair Play 
prijs. Een Turks team dat dacht écht aan de Champions League 
deel te nemen. Een Italiaans team dat zich met bivakmutsen had 
aangekleed om de Zwolse kou de trotseren. Oudere Zwitserse 
jongens die zich voordeden als jongere jochies. Engelse voetballers 
met hanenkammen en Belgische sfeermakers. Een internationaal 
voetbaltoernooi is een mix van verschillende identiteiten en 
verwachtingen.
Klaas: “Er kwam een keer een team uit Schotland, waarbij die 
Schotten met doedelzakken uit de bus kwamen stappen”.

“Het ontstond heel spontaan, toen Euro-Sportring naar ons 
toe kwam met de vraag of wij een internationaal 
voetbaltoernooi wilden organiseren,” vertelt Klaas 
Konterman, die in 2002 met de toernooicommissie 
verantwoordelijk was voor het organiseren van 
deze eerste editie.
“Ze kwamen langs om te kijken naar ons sportveld. 
Klaas Nuninga kwam ook mee, de oud-spits van Ajax en 
Oranje. Ze vonden het een geweldig sportpark, waar alles dichtbij 
elkaar zit.” “Dat zeggen ze nu nog steeds over ons sportpark,” vult 
Sebastiaan Landman aan. 

Klaas: “Bij evaluaties hebben wij wel een keer een 9.4 gekregen. 
Volgens mij het beste van heel Europa.” Maar bij deze toernooien 
gaat het niet om de prijzen. Het gaat om de Fair Play, de beleving 
en de verbroedering. Om samen een gezellig weekend te hebben. 

Sebastiaan: “Er deed een keer een vrouwenteam mee. Ieder 
team kwam op de foto tijdens de ceremonie. Toen als laatste de 
prijswinnaars naar voren kwamen, werd ik drie keer aan de mouw 
getrokken door een van de dames. Ze dacht dat we hun team 
waren vergeten. Toen hun team als allerlaatste op het podium 
werd geroepen als winnaar van de Fairplay-prijs, waren de vrouw 
en haar dochter, die in dat team zat, in tranen. Dát is de beleving 
van de Hanze Trophy.”
De eerste Hanze Trophy viel niet tegen. Het werd een succes, maar 
ook een zoektocht. Veel kwam aan op het improvisatievermogen 
om er een geslaagd toernooi van te maken. Alles wat met de 
kantine te maken had, werd overgelaten aan de kantinebeheerder 
en de commerciële activiteiten gingen naar de commerciële 
commissie. Zo werd alles een beetje verdeeld. En het draaiboek 
losgelaten. Echt voorbereid was v.v. SVI niet, bij het organiseren 
van een eerste keer een internationaal toernooi. “Er waren nog 
geen grote tenten en er waren veel te weinig 
broodjes en hamburgers,” vertelt Klaas.

Maar het bleek een succes want wat een eerste keer was, werd 
het begin van een terugkerend toernooi dat in de afgelopen 20 jaar 
alleen nog maar is gegroeid. 

De Hanze Trophy is een voetbaltoernooi dat zich niet alleen 
maar afspeelt op het voetbalveld, maar ook in de tent. Klaas: “De 
penningmeester van ZAC heeft hier hamburgers staan bakken.” 
De Denen wilden allemaal een broodje gezond. Dat hoort bij hun 
voetbalcultuur, terwijl Duitsers liever een worst of een hamburger 
eten. Het gaat om de sfeer, om samen zijn. Ieder jaar worden er 
ook rand-activiteiten georganiseerd. Het bijprogramma is minstens 
zo belangrijk.
Klaas: “In het voorjaar kwam de ROVA met zand dat later over de 
velden gestrooid moet worden. Daardoor hadden wij een grote bak 
met zand staan, dat wij eerst nog mooi konden gebruiken voor het 
beach-soccer toernooi.”

Nadat Klaas na 10 jaar Hanze Trophy stopte, nam Sebastiaan 
Landman het over en bleef het aantal deelnemers groeien. “Euro-
Sportring wilde dat het toernooi nóg groter werd. Zij hadden meer 
slaapaccommodaties en wilden daarom meer teams mee laten 
spelen aan de Hanze Trophy. We hebben alle voorzitters van de 
Zwolse voetbalverenigingen aangesproken en hadden uiteindelijk 
met ZAC een goed gesprek.” 

In 2017 is de samenwerking tussen v.v. SVI en ZAC begonnen. 
Alle begin is moeilijk en daarom hebben we Klaas weer gevraagd 

om daar te helpen de boel op poten te zetten. 
Waar v.v. SVI inmiddels al ervaren was in 

De geur van gras 
en hamburgers

Iedereen die bij v.v. SVI voetbalt of die in de buurt woont weet, in het paasweekend wordt er 
gevoetbald op Sportpark de Siggels. In dit weekend komen jonge voetballers uit verschillende landen 

naar Zwolle-Zuid om elkaar uit te dagen, van elkaar te winnen en om samen plezier te maken. 
20 jaar geleden was de eerste editie van dit jaarlijks terugkerende toernooi, waar Zwolse 

gastvrijheid en noaberschap net zo belangrijk zijn als de winnende treffer in de finale.

Klaas Konterman (l) was in 2002 de eerste toernooivoorzitter van de Hanze Trophy, Gerjan Apperloo (m) neemt in de toekomst het 
voorzitterschap over van Sebastiaan Landman (r) de huidige toernooivoorzitter...

“Euro-Sportring vond De Siggels 
geweldig, sportpark waarbij alles 

dichtbij elkaar zit.”
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het organiseren van zo’n toernooi stond de 
organisatie van ZAC nog in de kinderschoenen. 
Pas het tweede jaar werd er vanuit ZAC ook een 
persoon aangesteld die zich hier mee bemoeide. 
Sebastiaan: “Je merkt dat als vrijwilligers één 
keer mee hebben geholpen tijdens de Hanze 
Trophy, ze weer terugkeren als vrijwilliger.”
Het is ook mooi dat het voetbalweekend ieder 
jaar samen wordt afgesloten. Iedereen heeft een 
eigen mooi verhaal over hoe hij/zij de Hanze Trophy 
heeft beleefd. Tegenwoordig blijven teams minder 
lang “hangen” op het Sportpark. Nadat ze de laatste 
wedstrijd hebben gespeeld gaan ze vrijwel direct weer 
terug naar huis. Dat is wel jammer, maar dat is ook het 
tijdsbeeld. Vroeger bleven ze nog totdat de 1e prijs werd 
uitgereikt. En ook al hadden ze geen prijs, dan nog bleven ze 
omdat ze hier wielrennen zaten te kijken.

Sebastiaan: “We krijgen van tevoren al vragen: waar kunnen 
we de Ronde van Vlaanderen kijken? Of een belangrijke 
voetbalwedstijd, of de Formule 1?”

Klaas: “Wat je nu minder hebt, maar 
vroeger veel meer. Duitse teams namen een 

bosje bloemen voor ons mee en Belgische 
teams een kratje bier. Als bedankje.”

De Hanze Trophy organiseer je niet om er als 
vereniging veel geld mee te verdienen. En je 

moet ook niet denken dat door dit toernooi jouw 
jeugdteams opeens een klasse hoger kunnen 

voetballen. Er wordt gevoetbald en gestreden om de 
winst. Maar het gaat om veel meer dan doelpunten 

en overwinningen alleen. Het gaat erom dat de jeugd 
andere (voetbal)culturen leert kennen. Het gaat om de 

verbindende factor, die het toernooi met de feesttent 
en supporters heeft. En het zorgt voor aanwas 

van vrijwilligers. Het gaat ook om samen de 
schouders eronder zetten, noaberschap.

Het toernooi wordt gespeeld door jeugdspelers en 
het toernooi wordt gemaakt door de vrijwilligers. 
Mensen die zich samen inzetten, die broodjes smeren, 
bier tappen, ballen uit de struiken halen. Scores bijhouden, klaar 
staan voor eerste hulp en nog heel veel andere taken. Sommige 
vrijwilligers zijn niet eens zichtbaar; Debby Tufo is er altijd bij 
geweest als de stem die door de speakers over het hele sportpark 
(en in de wijk) te horen was en nog steeds is.

Klaas: “Als DJ heeft Jimmy de sfeer er wel aardig in gehouden!” 
Sebastiaan: “Ieder jaar staat er ook weer bij elke wedstrijd 

een scheidsrechter te fluiten. Het is mooi dat we hiervoor veel 
vrijwilligers hebben. Het mooiste was dhr. Esajas, een kleine, 
donkere man. Dan stond hij ergens op veld 4 een wedstrijd te 
fluiten en hoorde je: Ga Dooooorrrr! En dit deed hij bij elk team, 
hoog niveau of recreatief niveau en fluiten kon hij ook heel 
hard. Zooo, daar kwam een geluid uit! Dat soort vrijwilligers 
maken het toernooi. Dhr. Esajas was echt een 
persoonlijkheid! Buiten het veld een heel lieve 
man, maar binnen de lijnen had hij het gezag. Je 
durfde echt niet tegen hem in te gaan.“ 

Nadat Klaas de toernooicommissie 10 jaar had 
geleid en het stokje doorgaf aan Sebastiaan, wil 
ook hij dit stokje weer na 10 jaar over geven 
aan Gerjan Apperloo.

Gerjan: “Ik heb als jeugdspeler vier edities van de Hanze 
Trophy meegemaakt en keek er altijd elk seizoen weer naar uit. 
Een paar jaar geleden ben ik gevraagd om aan te sluiten bij de 
toernooicommissie. Het is een toegewijd team waar we veel werk 
verzetten en dat allemaal met dezelfde doelstelling: een geweldig 
toernooi organiseren voor de deelnemers.”
Het toernooi heeft elke editie zijn uitdagingen gehad en daardoor 
hebben we nooit stilgestaan. Daarnaast wordt er altijd gestreefd 
om het nóg beter te maken en verder te ontwikkelen en dat zullen 
we de komende edities natuurlijk ook blijven doen!

Dit jaar, na Corona, hebben wij veel hulp 
gehad van ZAC die ons kwam ondersteunen.

Toch hebben wij, met het oog op 
de toekomst, weer veel nieuwe 
vrijwilligers nodig, van zowel 
binnen als buiten de vereniging. 
Vele handen maken licht werk. 

Dus meld je aan op toernooi@vvsvi.nl !

Wij zijn ook op zoek naar maatschappelijke 
partners en sponsoren die ons toernooi willen ondersteunen en 
die zo willen helpen om het toernooi nóg mooier te maken. Zodat 
de Hanze Trophy door onze gasten weer beoordeeld gaat worden 
als het beste toernooi van Europa.

Een happening waar meer dan 300 vrijwilligers aan meewerken, 
we 2500 internationale spelers en gasten ontvangen en waar 
een grote hoeveelheid publiek op af komt.

Graag komen wij in contact met mogelijke sponsoren, om te kijken 
wat we voor elkaar kunnen betekenen en 
hoe jouw bedrijf kan helpen dit toernooi 
toekomstbestendig te houden. •

Vrijwilligers, maatschappelijke partners 
en sponsoren gezocht voor de Hanze 

Trophy  toernooi@vvsvi.nl

“Je merkt dat als vrijwilligers één keer 
mee hebben geholpen tijdens de

Hanze Trophy, dat ze weer terugkeren
als vrijwilliger.”
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35+ VOETBAL ZWOLLE

Bij v.v. SVI zijn er twee teams actief die op de vrijdagavond 
nog lekker actief en sportief willen zijn. Niet in een KNVB-
competitie maar in een samenwerkingsverband van Zwolse 
voetbalverenigingen. ‘35+ Zwolle’ organiseert jaarlijks twaalf 
toernooi-avonden waarbij de verenigingen bij toerbeurt als 
gastheer fungeren.

Twee Zwolse voetballiefhebbers, Jorik van Vilsteren en Bé Rigter, 
hebben de centrale organisatie opgepakt, met schema’s en poule-
indelingen. In het na- en voorjaar wordt, op twee locaties, elke 
twee weken op de vrijdagavond een toernooi gehouden. 

Organisator Jorik van Vilsteren, zelf 
spelend bij SV Zwolle: “Omdat er 30 
teams actief zijn binnen Zwolle speel 
je niet vaak tegen dezelfde teams. We 
kijken naar de resultaten en baseren 
daarop de poule-indeling van het 
volgende toernooi. Elke vereniging is 
daarbij één of meerdere keren gastheer. 
Vaak wordt de avond afgesloten met 
feestje”. 

Ernst van Dijk is voor SVI-1 één van 
de spelers die binnen 35+ actief is. De 
voormalig verdediger speelde de nodige 
wedstrijden in het Eerste en Tweede 
team en draaide nog een aantal jaren 
mee in SVI-3.

Van Dijk: “Met de kern van het 
voormalige Derde zijn we na de corona-
periode overgestapt naar het 35+ 
voetbal. Hoewel we met zeven spelers 
het veld in kunnen bestaat onze groep 
uit 13 spelers. En allen nog met de wil 
om te winnen. Deze vorm van voetbal 
past goed bij ons om nog actief te 
blijven. Zelf zou ik nog wel wat vaker 
willen trainen om fit te blijven, want 

12 toernooien per jaar is niet voldoende. Zo richting het nieuwe 
seizoen is het plan om wat trainingsavonden bij SVI in te lassen. 
Heerlijk om nog op een redelijk niveau een balletje te trappen.
En dat gaat bij ons nog vrij fanatiek, in die zin dat we de toernooien 
ook graag willen winnen. Afgelopen seizoen eindigden we dan ook 
acht keer als poulewinnaar”.

Of het team van Joren Heerema ook hoge ogen gaat gooien 
valt te bezien. Zij debuteren als SVI-2 in het 35+ voetbal. Bij hen 
geldt dat hun seniorenteam uit elkaar viel door blessures en 
privékeuzes.

“Een aantal spelers uit het Zevende 
stopte aan het eind van vorig seizoen en 
een aantal gaf aan niet altijd meer op 
zaterdag te willen voetballen. Dan is dit 
een prima alternatief om met een groep 
goede bekenden nog lekker te kunnen 
voetballen. We gaan met 14 spelers het 
toernooiseizoen in. Winnen is daarbij 
mooi, maar we gaan vooral voor de 
gezelligheid en het feit dat we na afloop 
elkaar lekker kunnen stangen”.

Het Zwolse 35+ voetbal start in 
september en is er elke twee weken 
op één of twee locaties in Zwolle. 
Er worden zes toernooiavonden in 
het najaar en zes in het voorjaar 
georganiseerd. Teams spelen dan, 
afhankelijk van het aantal ingeschreven 
teams 3 of 4 wedstrijden van 20 
minuten. •

IInteresse in deelname aan
35+ voetbal?

Neem contact op via: 
leden@vvsvi.nl

Het is niet voor iedereen weggelegd 
om, zoals PEC-spelers Bram van 

Polen (36), Haris Medunjanin (37) 
en Bart van Hintum (35), nog op 
een behoorlijk niveau actief te zijn. 
Voor mannen die na hun 35ste het 
voetballen zo leuk blijven vinden dat zij

hun voetbalschoenen nog niet aan 
de wilgen willen hangen, is er het 
35+ voetbal. Een 7 tegen 7 vorm 
op een half veld. De combinatie van 
routine, spelplezier en een klein veld 
is een garantie voor veel doelpunten 

en evenveel plezier

35 plus bij v.v. SVI

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

06 10341006 debo omhut .com Timmer en In ter ieurbouw De Bo omhut

B i j  mi j  kan j i j  terecht  vo or  a l  jouw houtwerk vo or 
zowel  b i n n e n  a l s  vo o r  b u i t e n .  J i j  verz in t  het  en ik 
maak het .  Van hout ,  a l t i jd  o p  m a a t  én met  aandacht 
vo or  mater iaa l  en afwerk ing . 

Ne em vr i jbli j vend contact  met  mi j  op .

Digitaal reserveren!

Wij gaan steeds verder
mee in het digitale tijd- 
perk, u kunt nu online 
op: www.siozwolle.nl

•  uw snackbarbestelling 
doorgeven 

• een zaal reserveren 

Thorbeckelaan 2
8014 AZ
Zwolle

038-4651360
info@siozwolle.nl



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

Seizoen kalender
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 onderling en de vereniging te versterken, worden er verschillende 

activiteiten/evenementen georganiseerd. Hieronder een greep uit de seizoen kalender. 

BG ACTIVITEITEN
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DE ZWOLSE VOETBALDAGEN
De afsluiting van de zomervakantie. Elk jaar 
weer een groot voetbalspektakel, waarbij de 
kinderen verzekerd zijn van voetbalplezier en 
trainingen die gericht zijn op het verbeteren 
van de balvaardigheid en techniek.

FAMILIEDAG
Op deze dag sluiten we het voetbalseizoen 
op een gezellige manier af. Alle SVI-ers, 
ouders, familie, buurtgenoten of eenieder 
die SVI een warm hart toedraagt is welkom.

KONINGSDAG
Optocht met versierde fietsen vanaf de 
Oude Deventerstraatweg. Rond 11:00 
uur starten de kinderspelen en de 
kleedjesmarkt. Er zijn springkussens en er 
wordt geschminkt.

VIS-AVOND
Sponsor Vishandel Theo Muys verzorgt een 
heerlijk avondje vis eten... Mosselen of 
gebakken schol met friet en bockbier.

HANZE TROPHY
Elk jaar tijdens het Paasweekeind is er de 
internationale Hanze Trophy. Een toernooi 
waarbij jeugdvoetballers hun Champions 
League-debuut maken. Waar teams strijden 
om de winst, de bekers. Maar waar ook Fair 
Play belangrijk is. En waar iedereen zijn 
moment of fame op het podium krijgt.

KLAVERJASSEN
Iedere maand is het op een vrijdagavond 
gezellig klaverjassen om leuke prijzen. De 
inleg is 4,- euro incl. gratis koffie of thee.

AUGUSTUS 

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL

MEI

JUNI

JULI
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BG COMMERCIE

Sponsoren v.v. SVI
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 16 verschillende sponsoren!

AKROH Industries
Aldura Zonwering & Raamdecoratie

Arka Bouw 
Boverhoff Sloopwerken

Caldor (4PS)
Confinced

De Middencirkel
Frontrow
FysioPlus

Gezellig Werkt
KRC van Elderen

Kruitbosch Zwolle B.V.

Muller Bedrijfs Onroerend Goed
Noordman Vloer- en Raambekleding
Profit Gym
Salverda Bouw BV

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

Dekker Accountancy
Drukkerij Het Snorretje

EP:Zwolle
Expert Witgoed

Fietsen van Freek
Fysiomobilae

FysioPlus
Gezellig Werkt
Handelsbanken
Het Notarieel

Hout- en Plaathandel Beldman
Hulleman Consulting

Hulstflier Installateurs Elburg
JEP Running School
JUMBO Sellekamp

Kapsalon Afee
Kapsalon Gerlinda
Knol Assurantiën

Konvo
KRC van Elderen

KROES- TransitieManagement
Kruitbosch Zwolle B.V.
KVS Projectinrichting

Lenferink BV
Liberty Wellness B.V.
Mastermate Zwolle

MCHL grafisch ontwerp
Metaalhandel Dick

Muller vastgoed
NIZON zonweringen

NKC Afrekensystemen
Noordman Vloer- en Raambekleding
Nooter BV technische installaties
Partyverhuur Zwolle
Primera Klinkhamer
Promed
Ramen Blinderen Zwolle
Salland Catering
Salland Engineering
Salland Tours
Salland Verzekeringen
Salverda
Schipper Kozijnen
Seine Wonen Heino
Skills voetbalschool
Smeets bouwmanagement en advies
Spijkerman Sports
Sport Inn
Te Biesebeek Advocaten
Thereca B.V.
Touringcarbedrijf IJsseltours
Truck & Carwash
V&S Accountancy en advies
Van Born vastgoed
Vishandel Theo Muys
Voetbalquiz Zwolle
Wahl International Consumer Group
Werkcoöperatie De Middencirkel U.A.
Woonexcellent
Zuidzijde
Zwolle Zuid Specsavers B.V.

2Count Zwolle
Aannemersbedrijf Eikenaar

ABC Hekwerk Oost
Aben en Van de Schelde B.V.

Albert Heijn Andre Mulder
Aldura Verkoop B.V.
ALM afbouwgroep

Alpha Comp
AMI Kappers

Arka Bouw aannemersbedrijf
Autobedrijf Kok

Autovakmeester Dingerink
AZ design

B+K Alusystmen B.V.
Bakkerij Borger

Ben’s Barbershop
Bert Wieten Autobedrijf

Bewegen Werkt
Bloemenhuis Gaal

Bouwmeester Installatietechniek B.V.
Boverhoff Sloopwerken

Brains
Breman Utiliteit Zwolle BV

BTA Van der Kolk
BudoBouw

Calculus Advies
Caldor (4PS)

Confinced
Crowdmedia

Cyklop Nederland
D & P Parfum Zwolle
De Belgische Keizer

www.knol-adviseurs.nl

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

Paxtonstraat 3r  |  8013 RP in Zwolle
038-4600256

w w w. c p h p r o m o g i f t s a n d m o r e . n l

CPH Promogifts & More 'Loyaal in promotiemateriaal' en staat voor:
Klantvriendelijk, betrouwbaar, servicegericht en betrokken bij al haar relaties!
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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
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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


