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“In tijden van corona”

 s e i z o e n
G i D s
S e I Zo e N 2020-2021Bram Freie is de

nieuwe hoofdtrainer
van v.v. SVI!

“een kijkje in het verleden”

“Achter de bar en in de keuken”
(stille krachten en nieuwe club- en buurthuis bestuurders)



bso met 
sportaanbod

IKC DE IJSSELHOF IN SAMENWERKING MET 
VOETBALVERENIGING SVI EN SPORTSERVICE ZWOLLE

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

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

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

aanmelden voor deze sportieve buitenschoolse opvang. 

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

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

Meld 

je snel 

aan!

/doomijn
www.doomijn.nl

e klantadvies@doomijn.nl 

t (038) 421 45 21 doomijnkinderopvang 

VoorWoorD

De maatregelen die we als club dienen te nemen zijn
noodzaak. Er moet 1,5 meter afstrand worden 

gehouden, er geldt een registratieplicht en het clubhuis 
mag niet gezellig vol zijn, maar mag slechts beperkt 
gevuld zijn. Op dit moment is het zelfs zo, dat we 
wedstrijden spelen zonder publiek en het clubhuis weer 
tijdelijk is gesloten.
Duidelijk is, dat wat vandaag van toepassing is morgen 
weer achterhaald is. Door de onbekendheid lopen we 
nog vaak achter de feiten aan.
Laten we hopen, dat we in de tweede seizoenshelft weer 
wat meer kunnen teruggaan naar het ‘gewone’ leven en 
dus ook het ‘gewone’ verenigingsbestaan. 

Maar wat is er dan mooier dan u in ieder geval te 
voorzien van een prachtige editie van de seizoengids 
van v.v. SVI. Een editie waarbij onze voorzitter Geert 
Prins terugkijkt op een bewogen eerste jaar. Hoe is het 
hem vergaan en hoe bevalt het hem. 

Ook heeft ons eerste elftal een 
nieuwe trainer gekregen. Bram 
Freie doet in deze editie zijn verhaal. 
Daarnaast blikken we terug op 
memorabele kampioenschappen die 
zijn behaald binnen onze vereniging. 
Samen met Michel Vaatstra, 
Wilfred Spijkerman en Joshua 
Nijlant blikken we terug op het 
kampioenschap van het eerste elftal 
in het seizoen 1997-1998.

Zoals u weet is de v.v. SVI steeds 
meer maatschappelijk betrokken. 
Om het clubhuis ook als buurthuis in 
te zetten is er een stichting opgezet. 
Dit is Stichting MVO (Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen) De Siggels. Deze stichting draagt 
zorg voor de bezetting van het buurthuis vanuit een 
maatschappelijk oogpunt. In een verhaal met voorzitter 
MVO Clarina Streuer wordt hier dieper op ingegaan.
Ook SportService Zwolle is hierin een verbindende 
schakel tussen verschillende partijen, met als doel om 

jong en oud aan het sporten en bewegen te krijgen. 
Jolanda van der Veer en Martijn Mellema geven hier in 
een interview uitleg over. 
In een apart artikel zullen onze nieuwe clubhuis- en 
buurthuisbeheerder aan u worden voorgesteld.

Ook kunt u een leuk dubbelinterview lezen van Meike 
Aitink van v.v. SVI VR 1 en Roos Hultink van JO11-1. 
Meike, die in een van de eerste meisjesteams 
binnen v.v. SVI begon en nu een vast waarde is binnen 
Vrouwen 1 en Roos, die aan het begin van haar 
voetballoopbaan staat binnen v.v. SVI.

Tevens wordt in deze editie de kelderklascompetitie 
uitgelicht. Een niet te onderschatten competitie, waar, zo 
blijkt, de focus niet alleen op het voetbal ligt. 

En natuurlijk mogen we de ‘Stille Krachten’ niet vergeten 
te benoemen. Drie vrijwilligers worden in het zonnetje 
gezet, wie dit zijn… daar moet u toch echt zelf de 

seizoengids voor openslaan, want dit 
houden we nog even voor ons.

Kortom, een seizoengids met 
veel uiteenlopende verhalen. 
Maar allemaal met een 
gemeenschappelijke binding. En dat 
is v.v. SVI. Misschien bracht u het 
afgelopen jaar wat minder tijd door 
op Sportpark de Siggels. 
Toch hopen wij, met deze 
seizoengids, het v.v. SVI-gevoel bij u 
warm te houden en u weer snel te 
zien, als de situatie dit toelaat. Want 
‘Samen maken en zijn wij v.v. SVI’. 

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

Veel leesplezier!

‘Samen
maken en

zijn wij
v.v. SVI’

Covid-19 zorgt voor een 
andere seizoenstart!

Voor u ligt de nieuwe seizoengids van v.v. SVI. Sinds een aantal jaren presenteert 
v.v. SVI de seizoengids aan het begin van het seizoen. Echter kunt u begrijpen dat dit 

jaar anders is dan de voorgaande jaren. De COVID-19 perikelen hebben ook onze 
voetbalvereniging diep getroffen.
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E rgens begin augustus kreeg Geert een 
bericht waar hij zich kapot van schrikt. 

Harro Velthuis, op dat moment voorzit-
ter van onze vereniging, is ziek en het is 
ernstig. Ongeneeslijk zelfs. De ziekte houdt 
in rap tempo huis in Harro’s lichaam. Zes 
weken nadat Geert het bericht kreeg waar 
hij zo van schrok, overlijdt Harro. 
Een dag later staat er een bijzondere 
Algemene Ledenvergadering gepland, waar 
Geert wordt ingestemd als nieuwe voorzit-
ter van onze club. “Het is bizar”, blikt Geert 
terug. “Je neemt het over van iemand die 
de dag ervoor overleden is. Dat maakt het 
ontzettend bijzonder.”

En toch, het was voorbestemd, geeft ook 
Geert aan. “Ik zou eigenlijk vanaf septem-
ber met Harro meelopen en geïntroduceerd 
worden in zijn werkzaamheden, taken 
en bevoegdheden. De rol van voorzitter 
ontdekken, zodat ik het stokje van hem zou 
kunnen overnemen en Harro de overstap 
zou kunnen maken naar de stichting 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) de Siggels. Dat viel van het ene op 
het andere moment in het water.”

Het plan van rustig leren, voorgesteld 
worden voor het voorzitterschap en ver-
volgens in een warm bed terechtkomen, 
kon de prullenbak in. En hoewel Geert in 
het verleden verscheidene functies bij onze 
club bekleedde, dit zou een grote duik in 
het diepe worden. 

Stichting MVO de Siggels
Aangezien Harro Velthuis voorzitter van 
stichting MVO de Siggels zou worden, lag 
hier de eerste grote uitdaging voor Geert. 
Wie moest dit nu worden? De vervanger 
voor Harro zou hij dicht bij huis vinden. 
“In oktober ging ik op de koffie bij Clarina 
Streuer (de weduwe van Harro). Zij vertelde 
dat ze graag iets wilde doen. Ze had 
raakvlakken met stichting MVO de Sig-
gels door haar werk als schooldirecteur. 

Daarom hebben we toen gesproken over 
het voorzitterschap.” 

Stichting MVO de Siggels werd een aantal 
jaren geleden opgericht, na een besluit van 
de gemeente om te bezuinigen op de subsi-
die voor sportclubs in de stad. De gemeente 
vroeg de clubs om creatieve ideeën te 
verzinnen om aan inkomsten te komen. 
“Andere verenigingen hadden er nog niet 
echt over nagedacht, behalve Harro, die 
wist wat hij wilde”, vertelt Geert. “Hij wilde 
het clubhuis omtoveren tot buurthuis en 
ervoor zorgen dat het pand en de rest van 
de accommodatie ook overdag gebruikt 
zou worden.” 

Harro creëerde met de stichting MVO de 
Siggels, die de maatschappelijk verant-
woordelijke activiteiten zou organiseren, 
stichting clubhuis v.v. SVI, verantwoordelijk 
voor het commercieel uitputten van de 
sportaccommodatie en onze voetbalvereni-
ging SVI, een driehoek die voor een nieuwe 
inkomstenbron moest zorgen. 
En zo geschiedde. De lijst met activi-
teiten die nu wekelijks plaatsvinden op 
het sportpark en in het buurthuis is flink 
gegroeid. “We hebben de sport-BSO, het 
Deltion College maakt nu gebruik van onze 
locatie, er is wekelijks een Walking Football 
team, zowel voor mannen als vrouwen, er 
is een groep dames die hier yogalessen 
organiseren en ga zo nog maar even door. 
Waar we eerst nog vooral bezig waren met 
het benaderen van organisaties en goede 
doelen, kwamen het afgelopen jaar de 
mensen deze kant op.”

“Wat je nu ziet is dat de maatschappelijke 
kant meer vorm en bekendheid krijgt, 
waardoor er ook steeds vaker bij ons aan 
de deur geklopt wordt door organisaties. 
We zijn nu bijvoorbeeld in gesprek met de 
gemeente over de opvang van statushou-
ders. De gemeente is vanaf 2021 verant-
woordelijk voor vluchtelingen in onze stad. 

Statushouders krijgen nu een budget, dat 
ze zelf beheren. Ze moeten van dit budget 
bijvoorbeeld een inburgeringscursus beta-
len en gebruiken om naar werk te zoeken. 
In de praktijk ziet de gemeente dat deze 
statushouders na de inburgeringscursus 
thuis op de bank belanden en niks doen. 
De gemeente wil hen in beweging krijgen 
en kan onze hulp daarbij gebruiken.”

Sportpark de Siggels wordt een verzamel-
punt voor deze mensen. “Hier krijgen ze 
een bakje koffie, een gesprek en nodigen 
we hen uit om twee dagdelen in de week 
een sport te komen beoefenen. Van hier 
sporten gaat het naar vragen om te helpen 
bij wat klusjes. Vanuit daar hopen we ze 
ergens werk te kunnen bezorgen. Wat nu 
als ze hier meehelpen met het schoonma-
ken en dat ons schoonmaakbedrijf zegt 
zo van kom maar eens bij ons meelopen? 
Uiteindelijk kan dat resulteren in een 
dienstverband voor de statushouder en 
hebben wij ze via de stichting verder op 
weg geholpen in hun leven. Wij hebben 
daar de lead niet in, maar kunnen hierin 
wel faciliteren. Dat zou toch prachtig zijn?”

Ook de commerciële tak van de driehoek, 
stichting clubhuis v.v. SVI, groeit door. “Er 
worden hier bijvoorbeeld cursussen gege-
ven door de KNVB en houdt de Albert Heijn 
hier jaarlijks een voetbaltoernooi. Hier zit, 
om het oneerbiedig te zeggen, het snelle 
geld. We zien ook dat, door het populair 
worden van de stichting MVO de Siggels, 
we de accommodatie ook commercieel 
kunnen inzetten.” 

Clarina zette na het bakje koffie met Geert 
alles op een rijtje en besloot om in te gaan 
op zijn verzoek. Afgelopen februari startte 
ze als voorzitter van de stichting. “We 
trekken de boel nu steeds meer uit elkaar. 
Iedere groep binnen de driehoek is zelf 
verantwoordelijk. We houden altijd sterke 
lijnen met elkaar en zorgen er met elkaar 

VoorZItter

een grote duik in het diepe!
Soms valt het leven simpelweg niet te plannen. Dat maakte onze voorzitter Geert Prins pakweg een 

jaar geleden op harde wijze mee. Een dag na het overlijden van Harro Velthuis, nam hij het stokje 
van voorzitter over. We blikten met hem terug op een roerig jaar.
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VoorZItter

“met voorzitter geert 
prins blikken we terug op 

een roerig eerste jaar.”



Eekwal 8  
8011 LD Zwolle    
038 – 427 3410 
info@hetnotarieel.nl 
www.hetnotarieel.nl 
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voor, dat geen van de partijen omvalt. Tij-
dens de Algemene Ledenvergadering van 
v.v. SVI gaan de voorzitters van stichting 
MVO de Siggels en clubhuis v.v. SVI ook 
spreektijd krijgen, zodat ze kunnen vertel-
len waar ze mee bezig zijn. Dat is niet om 
verantwoording af te leggen, maar puur om 
te laten zien wat ze doen en betrokkenheid 
met elkaar te hebben.” 

Corona
En toen kwam corona. De wereld draait 
altijd door, maar toen leek het even alsof 
alles stil stond. “Het was doods”, blikt 
Geert terug. “Alles ging “on hold”. Deuren 
gingen op slot. Voorraden konden niet 
opgemaakt worden en moesten we weg-
geven of weggooien. 

We hadden op dat moment geen inkom-
sten, wel uitgaven. Daarom maak ik op 
deze plek ook een groot compliment aan 
onze penningmeester. ”Hij is onze spil in de 
coronacrisis. Als we alleen nog contributie-
inkomsten hebben en verder valt alles weg, 
hoe blijven we dan onze rekeningen kunnen 
betalen? Hij heeft alle fondsen en hulplijnen 
ingeschakeld om geld te genereren, wat 
ervoor heeft gezorgd dat we ons redelijk 
stabiel door die periode hebben geslagen.”

Zo rond de meivakantie mocht de jongste 
jeugd voor het eerst het veld weer op. Het 
bleek een opmaat naar wat we achteraf 
gezien een redelijk normale zomer kunnen 
noemen, waarin ‘gewoon’ weer gevoetbald 
kon worden. “Vanaf het eerste moment zag 
je een enorme drive en plezier om weer 
wat te doen. Eerst bij de jongste jeugd, 
maar ook bij de senioren, iedereen wilde. 
Ook al bleef het bij een bal overspelen op 
vijftien meter, trainingen werden met alle 
plezier weer opgestart. Samen maakten we 
het weer mogelijk om met elkaar te kun-
nen voetballen. Dat deed me goed.”

Alles lijkt weer normaal, met de nadruk 
op lijkt. Niets is wat het lijkt met corona. 
Het virus blijft onder ons en dat is ons in 
de nazomer pijnlijk duidelijk geworden. 
Waar het aantal besmettingen, ziekenhuis-
opnamen en doden weer toeneemt, kiest 
de overheid ervoor om extra maatregelen 
voor de gehele bevolking te nemen. Ook de 
sport ontkomt hier niet aan: publiek wordt 
geweerd en kantines moeten de deuren 
sluiten. 

En dat is zuur voor Geert, want één van 
de dingen waar hij ongelofelijk trots op is: 
de grote witte tent die op het plein bij het 
clubhuis is gepositioneerd. “We wilden 
kostte wat het kost een plek bieden aan 
onze leden. De tent breidt onze capaciteit 
uit van 80 naar 150 man. Het kan in mijn 
ogen gewoon niet zo zijn, dat je terugkomt 
van een uitwedstrijd en dan direct naar 
huis gaat omdat je denkt dat er geen plek 
meer voor je is. Dat is precies de reden 
waarom we die tent geregeld hebben. Er is 
plek voor iedereen bij v.v. SVI, áltijd.”
De gok lijkt op dit moment verkeerd uit te 
pakken, nu de sportkantines weer dicht 
moeten en publiek nog steeds geweerd 
wordt. De tijd zal het leren. 

Leren van de coronacrisis, dat heeft Geert 
inmiddels ook al gedaan. Op de vraag wat 
hij anders zou hebben gedaan heeft hij zijn 
antwoord meteen paraat: “Een corona-
manager aanstellen. Een spin in het web 
die alle ontwikkelingen met betrekking tot 
corona volgt en ervoor zorgt dat de juiste 
mensen uit de verschillende commissies 
en bestuursgroepen worden aangehaakt. 
Begrijp me niet verkeerd, uiteindelijk is 
alles goed gekomen, alleen waren onze 
acties soms heel erg ad hoc. Met zo›n 
crisismanager hadden we denk ik eerder 

op ontwikkelingen kunnen inspringen. Een 
voorbeeld? Vanaf augustus kwam er een 
registratieplicht voor mensen die bin-
nen kwamen. Daar zijn we pas laat mee 
gestart omdat het lastig te bepalen is wie 
voor zoiets verantwoordelijk is. Als we een 
coronamanager zouden hebben, waren we 
daar 100 procent eerder mee begonnen, 
daar ben ik van overtuigd.”

En natuurlijk zijn er ook zaken waar Geert 
trots op is bij de aanpak van corona binnen 
de club. “Ook al ging het ad hoc, er zijn 
ontzettend veel mooie en creatieve ideeën 
ontstaan. We zijn er trots op, hoe we met 
onze leden gecommuniceerd hebben, hoe 
we leden hebben meegenomen in waar 
we staan en wat wij allemaal regelen. 
Maar ook op het coronaboekje dat uit 
is gekomen. Elke bestuursgroep geeft 
daarin aan, hoe zij omgaan met corona en 
welke regels er zijn. Als ik op die periode 
terugkijk is dat waar ik een trots gevoel 
aan overhoud.”

Bouwprojecten
Door het coronavirus krijgen de inkom-
sten van de club een flinke knauw. De 
bouwplannen die een aantal jaren geleden 
zijn gemaakt, worden daardoor voor even 
geparkeerd. De nieuwe oversteekplaats 
aan de IJsselcentraleweg en de verplaat-
sing van de fietsenstalling naar de zijkant 
van veld 2, kunnen daardoor beschouwd 
worden als de laatste wapenfeiten op 
bouwgebied.
Geert is trots op de nieuwe overgang. 
“Daar kunnen we gewoon heel tevre-
den over zijn. Om twee redenen was het 
belangrijk dat die overgang aangepast zou 
worden. Ten eerste vanwege de snelheid 

Gaat de kantine in de avonden 
langer open?

De gemeente werkt aan een nieuw 
bestemmingsplan voor het oude 
Zwolle-Zuid. Samen met MVO de 
Siggels en stichting clubgebouw de 
Siggels hoopt Geert ons gebouw hier 
anders te positioneren.
“We staan nu nog gepositioneerd als 
sportkantine en willen dat we daar 
als buurthuis in komen te staan. Dat 
zou betekenen dat het buurthuis in 
de avonden langer open kan zijn. Dan 
kunnen mensen hier in de avond een 
kaartje kunnen leggen wanneer ze 
willen. De activiteiten die hier dan ge-
organiseerd worden, hoeven niet per 
definitie voetbal-gerelateerd te zijn. In 
de avond heeft voetbal wel de lead. 
Wij zouden nooit de velden verhuren 
waardoor er niet getraind kan worden. 
We blijven een voetbalvereniging.”

VoorZItter
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Kantoor Zwolle 
Burgemeester van Roijensingel 12  
8011 CT Zwolle 
+31 38 457 86 00 
zwolle@handelsbanken.nl 

Handelsbanken is een full-service bank. Sterk in hypotheken, fi nancieringen en vermogensbeheer, 
waar het draait om persoonlijk advies en maatwerk. Ons kantoor in Zwolle werkt met een grote mate 
van zelfstandigheid. Deskundig, gedegen en met korte lijnen. Uw accountmanager luistert naar u en 
stelt u de juiste vragen, waardoor hij snel een brug kan slaan tussen uw wensen en mogelijkheden. 
Voor vermogensbeheer maken we gebruik van de kennis en ervaring van onze dochteronderneming 
Optimix, die al meer dan dertig jaar eff ectenportefeuilles beheert volgens een degelijk en bewezen 
succesvol beleggingsconcept. Meer weten? Neem contact op met uw lokale kantoor in Zwolle. 

Tussen mensen
en wensen
Hoe direct is de verbinding met uw bank?

VoorZItter

van auto’s, die wordt er door deze over-
gang met middenberm wat uitgehaald. En 
ten tweede omdat we wilden dat fietsers 
en auto’s een aparte ingang zouden krij-
gen. Die is er nu.”

Auto’s die het sportpark binnenrijden, 
worden nu door middel van één richtings-
verkeer over de parkeerplaats gestuurd. 
Althans, dat is de bedoeling en dat zal 
ook nog zo op de grond belijnd worden. 
“Binnen de gemeente zijn verschillende 
afdelingen betrokken bij dit project. De 
afdeling die de belijning doet is bijvoor-
beeld een andere dan de partij die de 
overgang aanlegt. Dat is ook de reden dat 
de belijning nog even op zich laat wachten. 
Hoewel ik begrip heb voor hoe dit binnen 
de gemeente is ingericht, baal ik er natuur-
lijk wel een beetje van.”

“Voor mij persoonlijk was deze over-
steekplaats een belangrijk punt. Ik heb 
in het begin, toen ik begon als voorzitter, 
ook voor mijzelf gezegd dat dit het eerste 
resultaat is wat ik wil boeken. Dat die 
veilige overgang er zou komen en dat het 
zou worden zoals wij wilden. Het is nu 
voor 98% klaar. “

De oversteekplaats maakt onderdeel uit 
van een grote bouwproject dat een aantal 
jaren geleden is gemaakt. Binnen dat 
project stond de verbouwing van het club-
huis naar een buurthuis en een passende 
entree centraal. Dit is in de afgelopen jaren 
gerealiseerd. Normaliter zou het nu tijd zijn 
voor de volgende stappen: de renovatie van 
toiletten, het creëren van extra opslag-
ruimte en een nieuwe tribune. 

De wens verdwijnt overigens niet. “Als 
je kijkt waar we nu voetballen, dan wil 
je eigenlijk gewoon graag je publiek een 
goede plek bieden. Zeker als we een sta-
biele eersteklasser willen worden. Dan is 
het belangrijk dat we een tribune hebben. 
Alleen kost een tribune bouwen wel een 
paar cent en is dit niet de periode waarin 
we geld verdienen.

En ook de toiletten zouden nog aangepakt 
mogen worden. “Het hele gebouw is nu 
gerenoveerd, behalve de toiletten en de 
entree (de achteruitgang, red.) die daar bij 
hoort. Dat is nog in originele staat. Dus dat 
zouden we graag nog willen aanpakken.”

Tot slot is er een behoefte aan meer 
opslagruimte voor materialen, van ballen 
tot kleding, eigenlijk is de huidige situatie 
niet meer wenselijk. “Op de tekening van 
de tribune is aan de achterkant ook ruimte 
gehouden met een opslagplaats. Maar we 
zouden ook graag de oude kleedkamer, 
waar Marcel van Hoorn zit, willen uitbou-
wen en daar extra opslagruimte realiseren 
waar we kleding kunnen neerleggen.” 
Maar wanneer dat dan allemaal gaat gebeu-
ren, dat is voor nu nog even een vraagteken. 

Plezier
Als hem de vraag wordt gesteld waar 
Geert op voetbalgebied tevreden mee zou 
zijn, moet hij even nadenken. “In mijn 
ogen begint het altijd bij plezier hebben, 
daarna volgt het leren en uiteindelijk in de 
senioren komt dan de nadruk wat meer op 
prestaties te liggen. Alles begint dus vanuit 
plezier. Als je geen lol hebt, kun je namelijk 
ook niet leren en presteren. Alles drijft op 
plezier.”

“Toen hier een grote groep spelers van het 
eerste wegging, een aantal jaar geleden, 
stond er een talentvolle groep spelers klaar 
in de A’s. Toen is de keuze gemaakt om 
die hele groep ineens naar het eerste elftal 
over te laten stappen. Voetballen konden 
ze, dat hebben we ook gezien. Natuur-
lijk zijn er in het begin wel eens punten 
verloren uit naïviteit, je verliest wel eens. 
Maar over het algemeen staat er nu een 
prachtige generatie voetballers waar we 
vanaf de zijkant veel plezier van hebben”.

“Daar komt nog bij dat we elk jaar weer 
een aantal goede voetballers erbij krijgen 
vanuit de jeugd, waardoor er ook een jong 
en talentvol tweede elftal staat. Het derde 
elftal is ook een selectieteam geworden 
en ook daar worden nu jongere spelers 
aan toegevoegd, die vanuit de jeugd zijn 
doorgestroomd. Dit alles hadden we nooit 
bereikt als we niet vanuit plezier zouden 
beginnen. En daar ben ik vooral trots op.”

Maar wanneer Geert echt tevreden zou 
zijn? “Als je het twee of drie jaar geleden 
had gevraagd, zou ik zeggen als we een 
stabiele tweedeklasser zouden zijn. Nu 
zeg ik: als we een stabiele eersteklasser 
worden en de komende jaren in de eerste 
klasse Oost voetballen, met wedstrijden 
tegen Kampense en Veluwse ploegen. Dan 

doen we het gewoon goed en kunnen we 
spelers ook echt aan ons binden. We zien 
al dat er andere clubs komen kijken naar 
spelers van ons eerste, maar ze blijven 
omdat ze het als team naar hun zin heb-
ben. Ze hebben lol met elkaar. De cirkel is 
wat mij betreft rond. Ze hebben plezier en 
daardoor binden we.”

Het eerste stond, toen het vorige seizoen 
zo plotseling werd stilgelegd, bovenin de 
eerste klasse, terwijl het tweede in de 
reserve tweede klasse tweede in de com-
petitie stond. Kansrijk voor een eventuele 
en zo gehoopte promotie. “Het tweede 
zou eigenlijk minimaal een klasse hoger 
moeten spelen, voor een betere aanslui-
ting met het eerste. Die niveaus liggen nu 
vrij ver uit elkaar. Maar goed, ik blijf erbij: 
betekent het dat dat inhoudt dat je plezier 
ontneemt? Dan moet je dat niet willen. Dat 
geldt voor alle leden, ook voor recreatie-
teams. Het is de bedoeling dat je hier met 
plezier naartoe komt, om te voetballen 
maar ook voor de nazit in de kantine.”

En hoe zit dat dan met de jeugd? Volgens 
Geert is het een kwestie van balanceren 
tussen plezier, leren en presteren. “Stel dat 
we ooit de keuze krijgen in welke compe-
titie we met selectieteams zouden willen 
spelen, dan zou je kunnen zeggen dat we 
in een divisie willen spelen. Daar zit alleen 
wel een keerzijde aan: het betekent dat je 
verder moet reizen, wat betekent dat er 
een groter beroep op ouders wordt gedaan. 
Stel dat je zou kiezen voor de hoofdklasse 
en je speelt tegen Zwolse clubs hier in 
de omgeving, kan dat net zo goed zijn. 
Volgens mij moet je daar altijd in zien te 
balanceren.” •
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hoofDtrAINer

bram freie de
nieuwe hoofdtrainer: 

“we gaan de ingezette
lijn doorzetten.”

Bram Freie is de opvolger van Joram 
Hendriks en wil de door v.v. SVI inge-

zette lijn gaan doorzetten. Dit seizoen ver-
ruilt Freie v.v. Hulzense Boys voor v.v. SVI 
en gaat hij in Zwolle-Zuid vol enthousiasme 
bezig aan een nieuwe trainersklus. 

Jeugdtrainer
Zijn hele leven woont Bram al in Nijver-
dal. Hij woont daar samen met zijn vrouw 
Karin en twee kinderen: zoon Sev (2 jaar) 
en dochter Liv (5 maanden). Nijverdal is 
ook de plek waar hij begon als voetballer 
en waar hij begon als trainer. Als voetbal-
ler speelde hij tot aan zijn 25e bij v.v. 
Hulzense Boys, waarvan zeven seizoenen 
in het eerste elftal. Dit combineerde hij 
met jeugdtrainer zijn, “ik had de D1 onder 
mijn hoede, en haalde mijn TC3 en TC2 
diploma’s.” 
Het trainen van een spelersgroep beviel 
hem goed en daarin ontwikkelde hij zich 
snel. Hij werd jeugdtrainer bij Excelsior ’31 
B1, dat uitkwam op landelijk niveau. Ver-
volgens was hij één jaar trainer van de A1 
om daarna twee jaar het 2e elftal te trainen 
bij de club in Rijssen. 
“Ik heb daar mooie tijden meegemaakt. Het 
was heel leerzaam, ik heb er snel stappen 
kunnen maken”. Na vier jaar bij Excel-
sior’31 werd hij trainer bij Blauw Wit ‘66 in 
Holten, dat op dat moment uitkwam in de 
3e klasse zaterdag. “In het tweede seizoen 
promoveerden we via de nacompetitie naar 
de 2e klasse”.

Hoofdtrainer
Bram keerde terug naar de club waar 
hij voetbalde en als jeugdtrainer begon. 
Terug naar v.v. Hulzense Boys, dit keer 
als hoofdtrainer van het eerste elftal. De 
meeste spelers met wie hij zelf nog samen 
had gespeeld, stopten bij het eerste en er 
was een jong elftal dat hij onder zijn hoede 
kreeg. “Het eerste jaar werden we zeven-
de, het tweede jaar vijfde, wat betekende 

dat we net geen nacompetitie haalden. 
Afgelopen seizoen presteerde het team, 
onder leiding van Bram, uitstekend. Hal-
verwege het derde seizoen werd bekend 
dat de trainer na het seizoen v.v. Hulzense 
Boys zou verlaten voor v.v. SVI. “Ik had 
intussen mijn TC1 gehaald, ik vond het tijd 
voor een volgende stap, een nieuwe uitda-
ging”. v.v. Hulzense Boys 1 stond tweede, 
toen de competitie door corona werd be-
eindigd. “Het is wel jammer dat een mooi 
seizoen zo is geëindigd en jammer dat ik 
niet echt afscheid heb kunnen nemen” 

Van dorp naar stad
Uitgaan van voetbal, balbezit, kansen 
creëren, dominant willen zijn op het veld, 
met jongens die goed zijn aan de bal. De 
manier waarop v.v. SVI en zijn nieuwe 
hoofdtrainer over voetbal denken past bij 
elkaar. Het contact tussen club en nieuwe 
trainer was volgens Bram direct goed, er 
was een prima klik. “Ik kende v.v. SVI al als 
tegenstander en had een positief beeld van 
de club en de manier waarop ze voetbal-
len.”
Het eerste gevoel dat de hoofdtrainer bij 
zijn nieuwe club heeft is dan ook prima. 
“We hebben een enthousiaste groep, een 
mooie mix van mensen en van type voet-
ballers. Ik merk dat ze ambitieus zijn en 
willen doorzetten wat in de afgelopen jaren 
is neergezet.”

Niet alleen de manier van voetballen en de 
enthousiaste spelersgroep passen bij de 

trainer, ook de vereniging eromheen past 
bij hem. “Ik kom van v.v. Hulzense Boys, 
een dorpse club, en wordt dan trainer in 
de stad. Maar dat gevoel van de stad heb 
ik totaal niet bij v.v. SVI, het heeft dezelfde 
gemoedelijkheid en betrokkenheid als een 
dorpsclub. Dat spreek mij wel aan”

Kennismaking
v.v. SVI 1 heeft veel gedaan in de voorbe-
reiding. In juni is de selectie begonnen met 
trainen, toen nog op 1,5 meter afstand. De 
eerste periode stond vooral in het teken 
van kennismaking en conditionele opbouw. 
In juli was er een maand vakantie en 
daarna heeft de selectie in augustus veel 
gedaan.

“We hebben ervoor gekozen om veel wed-
strijden te spelen om zo de belasting op te 
bouwen en om alle jongens hun kansen te 
geven,” legt Bram uit. Hij is tevreden dat de 
groep er conditioneel goed is uitgekomen 
en dat er geen spelers zijn die een blessure 
over hebben gehouden aan de voorbe-
reiding. “De wedstrijden, tegen sterke 
tegenstanders, waren hartstikke nuttig. Ik 
heb hele goede dingen gezien, maar ook 
genoeg dingen die beter moeten”. 

Video analyse
“Het is leuk om met de gasten op het veld 
te staan, om de jongens met kleine dingen 
te kunnen helpen in hun ontwikkeling,” 
vertelt Bram. Dit seizoen zal er bij v.v. SVI 
1 ook meer gebruik worden gemaakt van 
video analyses. Om beelden te kunnen 

hoofDtrAINer

Afgelopen seizoen stond v.v. SVI 1 op de vijfde plaats van de 1e klasse Noord, toen het seizoen 
werd beëindigd vanwege de corona uitbraak. De competitie werd niet afgemaakt, het seizoen was 

afgelopen. Dit seizoen staat er een nieuwe trainer voor de groep bij v.v. SVI 1.

Uitgaan van eigen kracht!

“Ik kende v.v. SVI al als 
tegenstander en had een 
positief beeld van de club 
en de manier waarop ze 

voetballen.”

“We hebben een 
enthousiaste groep, een 

mooie mix van mensen, en 
van type voetballers.”
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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

even voorstellen!

Raymon Thalen
Aankomend seizoen ben ik de kee-
perstrainer van v.v. SVI 1. Ik train de 
4 selectiekeepers en mijn doel is om 
de jongens fit te houden en te zorgen 
dat hun techniek op bepaalde vlak-
ken wordt aangescherpt zodat het 

1e,2e en 3e elftal kunnen vertrouwen 
op hun doelmannen en mee gaan 

strijden om de bovenste plaatsen in 
hun competities.

 Mijn naam is Raymon Thalen, in 1976 
geboren in hartje Zwolle. Momen-
teel woon ik in het prachtige dorpje 
Lierderholthuis, samen met mijn vrouw 
Miranda en onze zoon Lars (16 jaar en 
keeper bij v.v. SVI JO17-1)

In mijn jeugd heb ik gevoetbald/ge-
keept bij Zwolsche Boys, ZAC en Be 
Quick ‘28 en als senior heb ik meren-
deels bij Be Quick ’28 op hoofdklasse 
niveau gekeept, van 2002 t/m 2005 bij 
v.v. SVI in de 3e klasse en een blauwe 
maandag bij ZAC op de zondag.

Ik heb destijds als keeper van v.v. SVI 
met veel plezier gevoetbald bij deze 
club. Wat mij toen goed beviel, was de 
saamhorigheid en gezelligheid bij de 
club en daarin is, na 15 jaar, niks veran-
derd. De afgelopen 2 seizoenen was ik 
al aanwezig op de club omdat mijn zoon 
Lars bij v.v. SVI speelt en toen voelde het 
al als een soort van “thuiskomen”.

Als keeperstrainer heb ik nog niet heel 
veel ervaring maar dit compenseer ik 
met mijn ruime ervaring als doelman.
Gezien de huidige omstandigheden met 
het Corona-virus is het allemaal wat 
lastig maar we gaan proberen er met 
z’n allen weer een mooi verenigings-
seizoen van te maken! •

KeeperStrAINerhoofDtrAINer

gebruiken tijdens een nabespreking, of bij 
een één op één gesprek met een speler. 
Bram heeft daar bij zijn vorige club ook 
meegewerkt en dat beviel hem goed, “spe-
lers ervaren dat als heel leerzaam”. Voor 
de trainer is zaterdag toch de mooiste dag 
van de week, “de wedstrijdspanning, kijken 
of je plan uitkomt of dat je het bij moet 
sturen. Het is mooi om, eindelijk weer, met 
elkaar op het veld te staan.”

Zware competitie
Met Jordy Hendriks en Roy Agten vormt 
Bram Freie een fijne trainersstaf. “Het is 
prettig om met hen te werken en daarnaast 
kennen zij de club en de spelersgroep.” 
Bram omschrijft zichzelf als een trainer die 
met zijn team dominant wil spelen. “Domi-
nant in balbezit, met combinatievoetbal tot 
kansen komen. En strijd als de tegen-
stander de bal heeft, de bal snel proberen 
terug te veroveren. Spelen met een hoge 
intensiteit. Het liefst ga ik zoveel moge-
lijk uit van onze eigen kracht. Rekening 
houden met de tegenstander kan, maar we 
gaan ons niet wekelijks aanpassen. Uiter-
aard moeten we dit alles gaan koppelen 
aan resultaten”.

Vorig seizoen speelde v.v. SVI in 1e klasse 
Noord, dit seizoen wordt er gestreden in 
1e klasse Oost, “wat een veel zwaardere 

competitie zal zijn, maar ook een leukere.” 
Volgens Bram is het goed voor de club. 
“Er is meer belangstelling van publiek en 
media. Er zijn mooie derby’s met ploegen 
uit de buurt, waaronder drie clubs uit 
Kampen. Voor de spelersgroep is het ook 
goed. Zij wilden dit ook heel graag. Het zal 
een stuk zwaarder zijn, maar daar word je 
beter van.”

Leuk voetbal en resultaat
Voor het begin van de competitie heeft 
Bram nog geen doelstelling over waar het 
team aan het eind van de competitie moet 
of wil uitkomen. “We willen in de eerste 
periode kijken hoe sterk de competitie is. 
Ik verwacht dat er een aantal clubs zijn 
met een grote portemonnee, die om de 
bovenste plekken zullen spelen. En dat 
daaronder een grote groep clubs zit die 
aan elkaar gewaagd zullen zijn. De eerste 
periode willen we leuk voetbal spelen, ge-
koppeld aan resultaat. We willen snel onze 
eerste punten verzamelen en zien waar we 
staan in deze uitdagende competitie.” 

“De club kan er trots op zijn op dat 
v.v. SVI 1 in de 1e klasse speelt en ze 
zullen er alles aan moeten doen om dat 
minimaal te handhaven. De jongens, dit 
team, verdienen het, dat de vereniging 
trots is op hun eerste elftal.” •

Waarover spraken zij...? Joram Hendriks (l)‘oud’ trainer en Bram Freie (r) de nieuwe 
hoofdtrainer in gesprek voor de thuiswedstrijd van v.v SVI - De Merino’s...
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een levend buurthuis
Een kleine 2 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.

Het is de plek waar naast 
het 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, de konings-
spelen en Walking football, die 
ook hier worden georganiseerd.

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

De afgelopen 3 jaar heeft een klein aantal medewerkers van 
Sportservice Zwolle een grote bijdrage geleverd om actief diverse 
doelgroepen van het buurthuis gebruik te laten maken. Dit konden 
eenmalige projecten zijn maar ook activiteiten die wekelijks terug-
komen. De basis is door deze medewerkers goed neergezet en van 

hieruit heeft MVO “De Siggels” 
de opdracht om dit verder uit te 
breiden en daar waar nodig te 
bestendigen.

De stichting heeft de afgelopen 
2 jaar diverse subsidies weten 
binnen te halen, waardoor zij 
nu beschikt over een grote 
hoeveelheid sport- en spel-
materiaal die voor diverse 
activiteiten in te zetten zijn. Er 
is gekozen voor een uitgebreid 

assortiment waarbij bijzonder aandacht is besteed aan materiaal 
dat juist ook kwetsbare groepen de mogelijkheid geeft om te ko-
men sporten.  Tevens is er subsidie gebruikt om nog meer aanpas-
singen in het buurthuis aan te brengen zodat ook doelgroepen die 
minder valide zijn en/of andere beperkingen kennen, toch gebruik 
kunnen maken van het buurthuis. 

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

Daarnaast is er het participatieproject, waar MVO “De Sig-
gels” samen met o.a. Travers mee bezig is. 
Zo is er een aantal mensen dat de Materiaal- en Terreincommissie 
van v.v. SVI helpt met onderhoudsklusjes op en rond het sportpark. 

Maar er zijn ook mensen die het leuk vinden om te kunnen helpen 
in de keuken. Zo werd er door een van de participanten voor een 
grote groep een Syrische maaltijd gemaakt in de keuken van het 
buurthuis.

Samen met WijZ wordt er elke donderdagmorgen een sportieve 
buurtkamer gehouden voor senioren uit Zwolle-Zuid. Hier kun-
nen 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 deelnemers. 

Een heel mooi project waar MVO ‘De Siggels” nauw bij 
betrokken is, is een project in samenwerking met Travers ten 
aanzien van statushouders.
Met dit project hopen wij al goed te kunnen inspelen op de wets-
verandering die ingaat per 1 juli 2021, In samenwerking met de 
mensen van het Sociaal Wijk Team willen we deze statushouders 
in Zwolle Zuid via de sport een goede kans te geven zich echt in te 
burgeren. 

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

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

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

Het buurthuis
Het buurthuis is ook een perfecte locatie voor een vergadering, 
cursus of presentatie. De KNVB is op bezoek geweest met een 
presentatie over besturen met impact. De Christen Unie heeft er 
vergaderd. En het Sociaal Wijkteam heeft er een cursus geven. 
Hierbij kan de Playtafel ook uitstekend als communicatiemiddel 
gebruikt worden bij het geven van presentaties.

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

MVO “de Siggels” wil meer toe naar sponsoren die zich aan 
v.v. SVI verbinden vanwege het maatschappelijke karakter van de 
vereniging. Mocht u hiervoor enige interesse hebben, dan kunt u 
ook gebruikmaken van bovenstaande gegevens.  •
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Is Fair Play een onderwerp dat bij het bestuur op de 
agenda staat?
Het is een onderwerp dat in een overleg tussen het bestuur en de 
bestuursgroep voetbal besproken wordt. Het komt ook terug in 
onze pijlers namelijk prestatie, veiligheid en plezier.
Daarnaast, als er opzeggingen zijn waar iets wordt gemeld over 
pestgedrag of over een voorval tussen leider of trainer en speler, 
dan wordt dit vanuit het bestuur gemeld aan de Fair Play commis-
sie of de vertrouwenscontactpersoon. 
De afhandeling van de melding door de Fair Play commissie wordt 
weer in het bestuur besproken.

Heb jij op het gebied van Fair Play iets zien 
veranderen bij v.v. SVI?
Als ik zie hoe onze hoofdtrainers de laatste jaren hebben geac-
teerd langs de velden dan ben ik daar trots op. Er is respect naar 
de tegenstander en de scheidsrechter. Men kan het met een 
beslissing niet eens zijn maar er wordt op een respectvolle manier 
gereageerd. Het zijn echte vertegenwoordigers van de vereniging 
en van wat wij willen uitstralen. 

Wat hoop je in de toekomst te zien m.b.t. Fair Play?
Ik hoop ook het respect nóg meer bij spelers te zien. Tegenwoordig 
wordt er meer verbaal gereageerd in negatieve zin. 
Bijvoorbeeld een beslissing van de scheidsrechter. 
Ik hoop dat er in de toekomst meer respect is voor elkaar binnen 
én buiten de lijnen.  
Een beslissing accepteren en je richten op de sport, niet op de 
randzaken. 

Heb je zelf een mooie ervaring met Fair Play?
Toen ik zelf een wedstrijd floot, miste ik een overtreding die achter 
mijn rug gebeurde. 
Er werd gereageerd vanuit spelers en ouders, ik maakte excuses, 
maar ik had het niet gezien dus kon hier niet op reageren. Later 
die dag kwam de jongen die de overtreding gemaakt had naar mijn 
huis en kwam zijn excuses maken. 
Dat vind ik een typisch voorbeeld van respect en Fair Play. Dat je 
kan toegeven ‘ik ben fout, je hebt het niet gezien maar ik wil toch 
mijn excuses maken’.

Slotwoord
Fair Play vind ik een essentieel onderdeel van de sport en onze 
vereniging. Als bestuur streven we dit hier in ieder geval zo veel 
mogelijk na en zullen we ook optreden waar dit nodig is. Wij hopen 
dan ook dat al onze leden Fair Play uitdragen.

Heeft u zelf iets gezien wat niet op de velden van v.v. SVI thuishoort 
qua (on)sportief gedrag en wilt u daar een melding van maken, dan 
kan dit via het meldingsformulier op de website 
vvsvi.nl – vereniging – Fair Play of via fairplay@vvsvi.nl

Wilt u (anoniem) een melding maken van grensoverschrijdend 
gedrag, dan kan dit per e-mail via vertrouwenspersoon@vvsvi.nl 
•

v.v. SVI kent 11 gouden (spel) regels: 

1. SAMEN maken we de vereniging.

2.  We schelden en pesten niet en gedragen ons correct en 
SPORTIEF.

3. We LUISTEREN naar de trainer en leider.

4.  We komen afspraken na en zijn op tijd bij wedstrijden 
en trainingen.

5. We tonen RESPECT aan medespelers en de tegenpartij.

6.  We gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en 
onze materialen.

7.  We accepteren beslissingen van de scheids- en 
grensrechter.

8.  Onze ouders zijn BETROKKEN en zetten zich in door te 
helpen.

9. Onze ouders moedigen POSITIEF aan.

10  Onze toeschouwers blijven buiten de lijnen.

11.  We waarderen het werk van vrijwilligers en zetten ons 
actief in als vrijwilliger.

Interview met de voorzitter Geert Prins over Fair Play.

fAIr plAy

Meer respect binnen en
buiten de lijnen

v.v. SVI  |  Seizoengids 2020-2021 19



v.v. SVI  |  Seizoengids 2020-2021 21

J olanda komt uit een echt sportgezin. Zelf deed ze aan turnen 
en jazzdans, “en ik voetbalde veel achter ons huis”. Ze is 

getrouwd en heeft drie kinderen van 17, 19 en 20 jaar. “Mijn broer 
Dennis speelt samen met mijn neefje Yair in v.v. SVI 8.” Martijn 
heeft zelf gevoetbald, waaronder een aantal jaren bij v.v. SVI in 
het eerste elftal, “en ik voetbal nu nog in de zaal.” Martijn woont 
samen met zijn vriendin en twee kinderen van 13 en 15 jaar. “De 
oudste voetbalt bij v.v. SVI JO17-2, de jongste speelt in de jeugd 
van PEC Zwolle.”

Een leven lang met plezier sporten en bewegen
SportService Zwolle is de verbindende schakel tussen verschil-
lende partijen, met als doel om jong en oud aan het sporten en 
bewegen te krijgen. Het is een onafhankelijke stichting, met de 
gemeente Zwolle als grootste opdrachtgever. 
Sport is voor iedereen en moet voor iedereen mogelijk zijn vertelt 
Jolanda. Niet alleen voor de mensen die de weg naar het sportpark 
weten te vinden, maar ook bijvoorbeeld voor mensen met een 
achterstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een lichamelijke 
beperking of eenzame ouderen. “Het is mooi om te zien dat sport-
park De Siggels ook overdag vol zit, en dat er door zowel kinderen 
als senioren wordt gesport. Er is overal beweging,” ziet Jolanda. 
Van de sport BSO tot seniorensport en van schoolsporttoernooien 
tot walking football, waarbij naast sportiviteit, het sociale aspect en 
gezelligheid heel belangrijk zijn.

SportService Zwolle vindt het belangrijk dat kinderen al op jonge 
leeftijd kennis maken met en worden gestimuleerd  in het sporten 
en bewegen. Maar volgens Martijn is het nog wel een uitdaging om 
jongeren betrokken te houden bij de vereniging. Voorbeeldvereniging

De overheid zou willen dat sportclubs, naast het zijn van een
sportvereniging, zich ook maatschappelijk breder inzetten.
“De overheid kijkt naar verenigingen, maar niet elke vereni-
ging kan dat, wil dat, of is hiervoor vitaal genoeg,” zegt Martijn. 
“Hiervoor zijn ook voorbeelden nodig. Dat wethouder sport, René 
de Heer het buurthuis De Siggels heeft geopend, is niet zomaar. 
Sportpark De Siggels wordt gezien als een goed voorbeeld.”
v.v. SVI is één van de grootste sportverenigingen van Zwolle.

“Het is mooi om te zien dat sportpark 
De Siggels ook overdag vol zit, en dat er 
door zowel kinderen als senioren wordt 

gesport. Er is overal beweging.”

SportSerVIce ZWolle

“Naast een voetbalvereniging is het ook een plek waar mensen uit 
de wijk samenkomen, een buurtvereniging. Toch is de vereniging 
niet veranderd, het heeft nog steeds zijn eigen identiteit behou-
den,” stelt Martijn. v.v. SVI is nog steeds een voetbalclub, maar met 
een maatschappelijke rol. 

Iedereen in beweging!
“Sport, beweeg en beleef!” staat er op het bierviltje dat op tafel wordt gelegd. Het zijn de kernwaarden 

van SportService Zwolle. We spraken af met Jolanda van der Veer en Martijn Mellema, de 
directeur/bestuurder en de manager van de stichting die heel Zwolle in beweging wil krijgen.
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“Om sportverenigingen met verdere maatschappelijke ambities te 
ondersteunen, heeft SportService Zwolle de afgelopen jaren een 
aantal sportparkmanagers aangenomen. Sportparkmanagers zijn 
de drijvende krachten in het netwerk en allerlei verbindingen. Zij 
zorgen er voor om met hun expertise, vaardigheden en profes-
sionaliteit, de wensen van betrokken sportverenigingen, sociaal 
maatschappelijke partners en bewoners in de wijken te vervullen”.  

Bij v.v. SVI vult Marcus Jan Schiere deze functie in. “Samen met 
MVO De Siggels, v.v. SVI en SportService Zwolle heeft hij bijge-

dragen aan de ontwikkeling van clubhuis naar buurthuis” vervolgt 
Jolanda. Vanuit een wijkgerichte aanpak slaat hij de handen 
ineen met onderwijs, zorg en andere maatschappelijke partners 
zoals Travers, WijZ en Frion. Hieruit zijn al mooie voorbeelden 
uit ontstaan, zoals de sportbuurtkamer, de Sport BSO, maar ook 
evenementen zoals de Beweegdag voor mensen met een visuele 
beperking. 

Kortom, er is een plek in Zwolle Zuid gecreëerd, waar mensen 
welkom zijn. Zo vervult v.v. SVI niet alleen als sportvereniging haar 
maatschappelijke rol! •

“Sportpark De Siggels wordt gezien
als een goed voorbeeld.”

SportSerVIce ZWolle

“SportService Zwolle 
stimuleert, adviseert 
en verbindt”
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clUb- eN bUUrthUIS beheer

even voorstellen!
Ons gloednieuwe club en- 

buurthuis is, in de nieuwe stijl, 
sinds anderhalf jaar in gebruik. 

De  oude kantinebeheerders Ruud 
Kolman en Herman Boshoeve 

hebben het stokje overgegeven 
aan Arie Beltman. Hij is met 

ingang van afgelopen zomer de 
kantinebeheerder van v.v. SVI op 

sportpark de Siggels.

Ook heeft onze club een 
buurthuisbeheerder aangesteld. Dit 
is Wilfred Spijkerman. De twee 
werken nauw samen, al hebben de 
twee heren een totaal verschillende 
functie. Het is mooi om te zien dat 
onze vereniging meegaat met de tijd. 
Arie en Wilfred zijn geen onbekenden 
en hebben een lang verleden binnen 
onze vereniging, toch willen wij ze 
even kort introduceren.

‘Ik ben al 40 jaar lid van v.v. SVI. Ik ben in het 
verleden leider geweest van diverse jeugd-

elftallen en ben ook nog vier jaar lang leider 
geweest van ons eerste elftal. Hierna ben ik 

actief geweest in de kantine bij v.v. SVI en 
werd ik uiteindelijk kantinebeheerder. Een paar 

jaar geleden ben ik hiermee gestopt.’

‘Op 8 jarige leeftijd ben ik begonnen met voet-
ballen bij v.v. SVI, na een uitstapje van10 jaar 
bij ZAC en WHC, ben ik weer teruggekeerd als 
voetballer en daarna in vele functies actief 
geweest. Mijn 2 zoons hebben ook altijd 
gespeeld bij v.v. SVI, maar zij spelen nu bij 
Go Ahead Eagles en vv Wijthmen, zodat ik op 
zaterdag veelal daar te vinden ben.’ 

ARIE BELTMAN

WILFRED SPIJKERMAN
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clUb- eN bUUrthUIS beheer

Met ingang van 1 augustus zijn beide 
heren gestart met hun nieuwe functie, 
wat houd deze precies in? 

WIlFred; ‘Mijn functie binnen v.v. 
SVI is nog “in ontwikkeling”. Ik ben het 
aanspreekpunt van 08:00 tot 18:00 uur. Ik 
houd me bezig met de dagelijkse gang van 
zaken. Momenteel bestaan mijn werk-
zaamheden o.a. uit contact houden met 
de huidige vaste huurders en gebruikers 
van het gebouw en het binnenhalen van 
nieuwe huurders. Ik ben verantwoordelijk 
voor de invulling van de vergaderzalen, 
maar ook voor feestjes en partijen voor be-
drijf en particulier is buurthuis De Siggels 
beschikbaar.’

ArIe; ‘Ik ben verantwoordelijk voor het 
kantine gebeuren, op de trainingsavonden 
en de zaterdag en alles wat hierbij komt 
kijken. Dus het plannen van vrijwilligers 
voor bar en keuken, maar ook hoe er invul-
ling gegeven moet worden aan de bar- en 
keukendiensten voor de vrijwilligers. Op 
doordeweekse avonden is dit van 19:00 
uur tot 22:45 uur en zaterdag van 07:00 
uur tot 19:00 uur.’

Zijn jullie blij met de verbouwing van 
het clubhuis/buurthuis?

ArIe; Ik ben hier zeker blij mee. Het is 
een totaal nieuw clubhuis geworden, waar 
we nog jaren mee vooruit kunnen. v.v. SVI 
is goed ingesprongen op de veranderende 
tijden en doet zijn best om het aantrekke-
lijk te maken voor meerdere partijen.’ 

WIlFred; Mede door de corona zijn 
veel bedrijven en instellingen op zoek naar 
ruimtes voor vergaderingen, workshops etc 
en wij kunnen met onze prachtige kantine 
en de luxe ruimtes op de verdieping dit 
prima faciliteren op 1,5 meter. Ook de 
onlangs geplaatste tent biedt volop moge-
lijkheden hiervoor en in combinatie met de 
door ons aangeboden mediamiddelen zijn 
we een interessante partij geworden’.

Hoe gaat v.v. SVI om met ‘De Gezonde 
Sportkantine’?

ArIe; ‘Wilfred en ik werken nauw samen 
en zijn ons hiervan bewust. Het rookvrij 
maken van de kantine was een goede 
stap. Nu nog werken aan gezonde voeding 
en drank, al blijft dit, buiten de broodjes 
gezond, erg lastig.’ 

WIlFred; ‘Wat Arie al zei, we kijken 
samen, wat we precies nodig hebben en 
uiteindelijk doe ik de inkoop. Hier ligt nog 
een uitdaging om ook de gezonde hap te 
kunnen gaan aanbieden, naast of zelfs ter 
vervanging van de hap uit de vetvijver. 

Hebben jullie voldoende hulp/ 
vrijwilligers?

ArIe; We zijn gelukkig op de goede weg, 
maar het kan altijd beter. Je werkt toch 
met vrijwilligers, het is soms lastig om 
deze te krijgen. Op dinsdagavond en voor 
de zaterdag zoeken we nog mensen. 

WIlFred; We zullen, naast de huidige 
goede vaste krachten, meer vrijwilligers 
moeten gaan vinden voor de keuken die 
het leuk vinden om samen iets te doen 
voor de vereniging. Wellicht kunnen we via 
de projecten die zullen gaan starten in het 
najaar, met mensen die we op weg gaan 
helpen op de arbeidsmarkt, ook dit gaan 
oppakken. Al met al dus een hele leuke 
variërende en goed te combineren functie 
naast mijn eigen bedrijf.
Dus op zoek naar een locatie voor je 
feestje of voor je bedrijf? Ik zie jullie graag 
in ons club en- buurthuis aan Sportpark de 
Siggels. •

Arie Beltman
Clubhuisbeheerder v.v. SVI

Wilfred Spijkerman
Buurthuisbeheerder v.v. SVI

Buurthuis@vvsvi.onmicrosoft.com

rooKbeleID

Rookbeleid bij
v.v. SVI vanaf

seizoen 2019-2020
 
Tijdens de op maandag 17 juni 2019  
gehouden Algemene Ledenvergade-
ring is er ingestemd met het nieuwe 
“Rookbeleid” binnen de vereniging.

Bij deze willen we het nieuwe beleid 
aankondigen. Er komen ook posters te 
hangen in het buurthuis bij de start van 
het nieuwe seizoen. Het nieuwe beleid 
houdt het volgende in:

Het sportpark De Siggels
is geheel rookvrij op:

•  Maandag t/m vrijdag van: 
08.00 uur tot 19.30 uur

•  Zaterdag van: 
08.00 uur tot 14.00 uur

Roken wordt NOOIT
toegestaan:

•  In het club-/buurthuis en/of in 
andere ruimten.

•  Bij de in- en/of uitgangen van 
het club-/buurthuis en kleed-
kamers.

Algemeen Bestuur
v.v. SVI

ArIe:

“Op de dinsdagavond en 
voor de zaterdag zoeken

we nog vrijwilligers”

WIlFred:

“Er ligt nog een
uitdaging om ook de 

gezonde hap te kunnen 
aanbieden”
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Het seizoen 2019/2020 was misschien wel het meest gedenkwaardige seizoen sinds het ontstaan 
van onze vereniging. Een volledige competitiestop in maart en niet alleen competitiestop maar een 

“intelligente lockdown” die in het begin veel draagvlak had, maar mijns inziens is er nu, oktober 2020, 
weinig meer te ontdekken van die intelligentie.

V oetbal en sport lijken een bijzaak geworden, wat een denkfout 
is natuurlijk. Sport, bewegen, fysiek buiten bezig zijn en alles 

wat daar mee samenhangt: gezelligheid, elkaar ontmoeten, sociale 
contacten, zijn basiselementen voor het mens zijn met elkaar…. 
Genoeg hierover.

Seizoen 2020/21 
Wederom maakten een aantal jeugdspelers de overstap naar 
een betaald voetbalorganisatie maar met de terugkeer van een 
aantal jeugdspelers laten we zien als vereniging goed bezig te zijn. 
Alle 1e teams van elke lichting spelen nu voor het 2e seizoen op 
Hoofdklasse-niveau en er zijn teams die lonken naar de Divisie. 
Geen must, maar een prettige constatering, omdat de weerstand 
dan hoger is en spelers zich nog beter kunnen ontwikkelen, ieder 
op zijn/haar eigen niveau.

We merkten dat de uitstroom door Corona fors was maar gelukkig 
zien we sinds augustus/september weer een flinke instroom omdat 
er daadwerkelijk weer getraind en gespeeld mag worden.
Welkom alle nieuwe leden!

Dit komende seizoen speelt v.v. SVI 1 voor het 2e jaar op het hoge 
niveau van de 1e klasse, maar nu ook in de door ons gewenste klas-
se OOST. Meer regionale derby’s waar we naar uitzien, hoewel het 
nog even zonder publiek is. Het begin is in ieder geval erg goed en 
we kijken uit naar het vervolg van deze mooie sfeervolle competitie 
waarin we hopelijk mooie wedstrijden gaan zien, met veel publiek.

Ik wil jullie graag meenemen in een aantal ontwikkelingen waar 
we als BGV (Bestuur Groep Voetbal) mee bezig zijn naast alle 
“normale“ operationele taken. 
•  De kernwaarden
•  De voetbalprincipes
•  Het K&P model
•  De samenwerking met onze buurman: VSW

De Kernwaarden (Veiligheid, Plezier & Prestatie)
De voetbalvisie van v.v. SVI wordt het komende jaar verder vorm-
gegeven vanuit deze basis driehoek en daarbij is communicatie 

heel erg belangrijk. Een voetbalvereniging is erg dynamisch, er 
gebeurt altijd wat, maar als de basis goed is en het onderlinge 
respect en vertrouwen in elkaar aanwezig is, kunnen we weer een 
mooi voetbalseizoen tegemoet zien.

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

Waarbij natuurlijk ook tot en met het 1e team de Veiligheid, het 
Plezier en daardoor ook kunnen Presteren een belangrijke kern-
waarde blijft.

De voetbalprincipes
Het lijkt zo makkelijk, gewoon 1x meer scoren dan je tegenstan-
der en je wint de wedstrijd. Maar hoe doe je dat dan? Op welke 
manier? Heb je dat getraind? Etc. etc.

bg VoetbAl

v.v. sVi’ers, inwoners
van Zwolle Zuid en 

sportparkgebruikers...
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bg VoetbAl

Deze vragen hebben bij v.v. SVI geleid tot de vraag: hoe willen 
we voetbal spelen?
Dan heb je dus een aantal principes nodig die duidelijk, helder, 
eensluidend en zeker ook trainbaar en uitvoerbaar zijn, maar wel 
met eigen invulling en ruimte voor de spelers en trainers. Geen 
slaafs opvolgen van taken en bevelen, maar uitgaan van eigen 
kracht en ideeën binnen de kader.

Hierbij een verkorte versie van onze principes, hoe we willen dat 
v.v. SVI voetbal speelt:

AAnvAllend, InItIAtIefrIjk, InnovAtIef, 
CreAtIef en UItdAgend

1.  RUIMTES KLEIN MAKEN 
(Teamfunctie: Verdedigen + Omschakelen A à V)

2.  OVERTAL RONDOM DE BAL 
(Teamfunctie: Verdedigen + Omschakelen A à V)

3.  PROACTIEF VERDEDIGEN 
(Teamfunctie: Verdedigen + Omschakelen A à V)

4.  ZONE/RUIMTE DEKKING 
(Teamfunctie: Verdedigen)

5.  5 SEC REGEL 
(Teamfunctie: Omschakelen A à V)

6.  DIEPTE VOOR BREEDTE 
(Teamfunctie: Aanvallen + Omschakelen V à A)

7.  RUIMTE CREëREN 
(Teamfunctie: Aanvallen + Omschakelen V à A)

8.  3E MAN SITUATIE 
(Teamfunctie: Aanvallen)

9.  BAL ZO SNEL MOGELIJK IN DE AS KRIJGEN 
(Teamfunctie: Aanvallen)

10.  1V1/2V1 SITUATIE CREëREN 
(Teamfunctie: Aanvallen + Omschakelen V à A)

Hiermee willen we spelplezier uitstralen vanuit een hoge intensi-
teit met veel druk naar voren, zodat het spannend wordt voor de 
doelen om uiteindelijk de wedstrijd te winnen, maar zeker ook om 
het publiek te vermaken. 

Het K&P model (Kwaliteit & Performance)
Toen in 2017 in de ALV de nieuwe Bestuur structuur werd vastge-
steld zijn we vanuit de BGV verder gaan werken aan de toekomst. 
Deze toekomst willen we ook vastleggen, zodat het beklijft en ook 
nog vele jaren als basis dient voor het voetbal beleid.
De KNVB heeft hier een systeem voor opgezet waar u vast wel 
eens van gehoord hebt: Lokale Opleiding Vereniging, Regio-
naal, Nationaal en Internationaal.

Internationaal: is voorbehouden aan Ajax, PSV en Feyenoord.
Nationaal: is onder andere voor PEC Zwolle.
Regionaal: is bijvoorbeeld Genemuiden.
Lokaal: dat willen we minimaal met v.v. SVI.

Waarom is dat belangrijk?
Hiermee leg je vast wat je belangrijk vindt als club. Heb je een 
beleid voor de onderbouw, heb je beleid voor de middenbouw en 

de aansluiting daarmee, heb je beleid voor de bovenbouw en hoe 
ga je om met dit beleid? 

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

De status is dat we de 1e audit hebben gehad begin 2020 en er op 
12 punten meer informatie moet worden aangeleverd of een ver-
beterslag moet worden gemaakt. Dit proces totdat we het predi-
caat: Lokale Opleiding Vereniging krijgen hopen we voor december 
2020 (door Corona lag het even stil) te hebben afgerond. 

De samenwerking met onze buurman: VSW
VSW onze buurman. Wie kent de vereniging niet. Vroeger, vooral op 
het veld, gezworen vijanden maar nu brengt de voetbalsport ons 
samen. VSW wil graag nog lang voortbestaan en v.v. SVI wil voor 
haar leden goede faciliteiten en voor alle leden het juiste niveau 
bieden.
De jeugd van VSW heeft geen voetbaltoekomst alleen bij VSW, 
maar door bij v.v. SVI te komen spelen hebben ze die wel.  Als ze in 
de senioren weer teruggaan naar VSW, hebben ze die mogelijkheid 
en kunnen dan ook weer op hun eigen niveau gaan spelen.

Voor spelers van v.v. SVI geldt het omgekeerde: ben je net niet 
goed genoeg voor v.v. SVI 1 en wil je toch in een 1e elftal spelen 
dan kun je naar VSW. Je leert daar hoe het is in een 1e team te 
spelen en na een paar jaar kun je de stap naar v.v. SVI 1 dan mis-
schien wel maken. In de tussenliggende periode kun je geregeld 
bij v.v. SVI blijven meetrainen of oefenwedstrijden spelen.

Ook voor de faciliteiten is het van belang dat we samenwerken. 
VSW heeft 2 hele mooie velden die niet intensief gebruikt worden 
waardoor teams van v.v. SVI er kunnen spelen op zaterdag of 
doordeweeks een (extra) training kunnen doen. VSW kan gebruik 
maken van onze kunstgrasvelden als het een keer noodzakelijk is.

Een samenwerking die niet overgaat in een fusie, maar beide 
verenigingen blijven autonoom en van daaruit elkaar maximaal 
ondersteunen, zodat we nog lang op deze manier gebruik kunnen 
maken van elkaars kwaliteiten. Zeker ook met het oog op de groei-
plannen van de Gemeente Zwolle.

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

Met sportieve groet
Arjan Jansen

Voorzitter BG Voetbal
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Preenen stopte als kantinebeheerders en 
Arie en Dinie Beltman het overnamen werd 
Henny een vaste waarde in de keuken. 
Vanaf 2003 werd Henny verantwoordelijk 
voor de gehele keuken. In 2005 kwam 

Geke Boshoeve erbij en sindsdien zijn ze 
een vast duo. Sinds de KNVB-voetbaldagen 
begonnen zijn bij v.v. SVI in 1995 (nu de 
Zwolsevoetbaldagen), is Henny met haar 
team verantwoordelijk voor de lunch. Voor 
96 kinderen en begeleiding bakken ze vis-
sticks of een kroketje tussen de middag en 
zorgen ze voor ranja tijdens de oefeningen 
en wedstrijden. 

Sinds de Hanze Trophy haar intrede deed 
bij v.v. SVI, staan Geke en Henny samen 
met enkele andere dames in de keu-
ken. Meestal zijn ze mooi uitgedost als 
Paashaas en je kunt er dan ook altijd 
terecht voor een gekookt eitje. Ook met het 
snerttoernooi, nog zo’n traditie bij v.v. SVI, 

Toch zijn er altijd uitzonderingen. Vrijwil-
ligers die zich ontpoppen tot stille 

krachten van de club. Ze begonnen, zoals 
elke vrijwilliger,  met wat werkzaamheden 
binnen de vereniging. Maar met de jaren 
kwamen daar andere werkzaamheden 
bij, of men doet al jaren steevast dezelfde 
werkzaamheden. Gewoon uit liefde voor 
de vereniging of misschien wel voor de 
gezelligheid. Deze mensen verdienen extra 
aandacht. De volgende drie vrijwilligers 
zijn letterlijk en figuurlijk “Stille Krachten” 
binnen onze vereniging. De spotlights wer-
ken niet voor hen, ze steken enorm veel 
energie in de club, maar treden niet op de 
voorgrond. Toch moeten juist de volgende 
drie mensen daarom extra in het zonnetje 
gezet worden.

We beginnen met GEKE BOSHOEVE. Geke 
is, vanaf het moment dat haar zoon halver-
wege de jaren ’90 lid werd van v.v. SVI, al 
te vinden op ons Sportpark. Eerst als sup-
port voor haar zoon, maar al snel ging ze 
als vrijwilligsters aan de slag. Sinds 2005 
helpt Geke in de keuken van onze kantine. 
Ze doet dit altijd samen met haar vriendin 

Stille Krachten van v.v. SVI!
Zoals altijd wordt een sportvereniging, grotendeels, gerund door vrijwilligers. Zo ook voetbalvereniging 

SVI. De ene vrijwilliger is de andere niet, maar het komt uiteindelijk altijd neer op dat ene doel: 
als iedereen zijn steentje bijdraagt, maken vele handen licht werk. Op deze manier zijn de zaken 

geregeld binnen de club en loopt iedereen op Sportpark de Siggels met een glimlach rond.

VrIjWIllIgerS

Henny Michel. Ze staan elke thuiswedstrijd 
van het 1e elftal in de keuken. Eerst in de 
ochtend en middag, maar sinds dit seizoen 
in de middag tot aan sluitingstijd. Geke 
zet zich, jaar in jaar uit, in voor de club. 

Ze is een echte teamplayer, is zorgzaam, 
heeft veel over voor anderen en houdt van 
gezelligheid. 

Naast Geke, staat ook HENNy MICHEL, al 
jaar in jaar uit in de keuken. Toch is Henny 
al vanaf begin jaren ’80 nauw betrokken bij 
v.v. SVI.  Vanaf 1983 was ze verantwoorde-
lijk voor al het typewerk van ons clubblad 
“De Flits”. Henny heeft hiervoor, samen 
met haar man Benny, in 1993 de presta-
tiebeker mogen ontvangen. Daarbij begon 
Henny in 1997 in de keuken. Ze deed 
dat toen nog samen met de familie van 
Preenen, die verantwoordelijk was voor het 
kantine-beheer. Henny deed dit af en toe, 
als extra hulp. Toen in 2000 de familie van 

“Komend seizoen staan Geke en Henny vanaf 14.30 uur
in de keuken, tijdens de wedstrijden van v.v. SVI 1.”

Geke Boshoeve Casper van der Pol Henny Michel

verzorgen ze de heerlijke snert! Ze worden 
niet voor niets de Snertwie’m genoemd. 

Ze zijn een ingewerkt duo en gezellige, 
werkende kwebbelaars. Ook kun je altijd 
een beroep op ze doen als er activitei-
ten zijn, helpen ze altijd spontaan met 
opruimen na een visavond of gaan ze met 
hapjes rond. De jaarlijkse schoonmaak 
regelen ze ook vaak met andere dames en 
daarna ziet alles er dan weer spik en span 
uit. Kortom gezelligheid ten top.

De laatste stille kracht welke ook in het 
zonnetje mag worden gezet is CASPER 
VAN DER POL. Casper is jaren leider van, 
eerst B1 en later A1 geweest. Als je bij 
oud-spelers, welke nu als senior binnen de 
vereniging voetballen, of allang niet meer 
betrokken zijn bij v.v. SVI, de naam Casper 
laat vallen, is het ongekend hoe positief er 
over hem gesproken wordt. Een vrolijk, ge-
interesseerd persoon, vriendelijk, een lieve 
man, iemand die de jonge spelers normen 
en waarden meegeeft, een vaderfiguur! 
Oud spelers spreken vol lof over Casper. 
Daarbij heeft Casper ook een tijd jonge 
scheidsrechters begeleid of studenten 
tijdens hun stage bij v.v. SVI. Casper is ook 
vaak als barmedewerker te vinden. Dit als 
vaste kracht tijdens 1 van de 4 donderdag-
avonden in de maand. 
Ook heeft hij nog een tijd de planning 
gedaan van vrijwilligersbezetting in het 

Geke Boshoeve (l), Henny Michel (m) samen op de foto met Joke van den Berg (r), 
uitgedost als Paashaas tijdens een van de Hanze Trophy Toernooien. De dames zijn 

hiervoor door Studio Marian onderhanden genomen...

VrIjWIllIgerS

clubhuis. Daarbij, zoals een echte kaste-
lein betaamt, drinkt Casper geen druppel 
alcohol, hij houdt het bij Coca Cola. Casper 
springt ook ongevraagd bij om te assiste-
ren in de keuken wanneer dit nodig is. Een 

echt verenigingsmens!
We hebben hier te maken, met drie echte 
clubmensen, met een hart van goud voor 
v.v. SVI. Toppers zijn het. Niet op de voor-

Casper van der Pol, 2e van links op de achterste rij als leider van v.v. SVI A1 seizoen 2014-2015.... Volgens de De Stentor vergeet v.v. SVI 
haar talenten, dit is niet helemaal waar want, van het afgebeelde A1-team voetballen nu nog zeven spelers in de selectie.

grond, maar juist zo waardevol. Ze ademen 
het begrip verenigingsmensen. Ze zijn het 
ideale voorbeeld van de vrijwilligers die 
een club maken tot wat hij is. 
Geke, Henny en Casper, bedankt voor al die 

jaren van tomeloze inzet. We hopen jullie 
nog jaren actief te zien binnen de vv SVI. •

Nogmaals dank!

“Op de donderdagavond is Casper komend seizoen
weer regelmatig als barman aanwezig.” 
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competItIeprogrAmmA

knvB 1e klasse d - oost Speelschema

 29-08-2020 v.v. SVI - Enter Vooruit (BEKER)   15.00 uur

 05-09-2020 Dalfsen - v.v. SVI (BEKER)   17.00 uur

 12-09-2020 BWO - v.v. SVI (BEKER)   17.00 uur

 19-09-2020 v.v. Bennekom - v.v. SVI 15.00 uur

 26-09-2020 v.v. SVI - De Merino’s 15.00 uur

 03-10-2020 v.v. SVI - SVZW 15.00 uur

 10-10-2020 Nunspeet - v.v. SVI 14.45 uur

 17-10-2020 v.v. SVI - csv Apeldoorn 15.00 uur

 24-10-2020 DZC ’68 - v.v. SVI 15.00 uur

 31-10-2020 v.v. SVI - KHC 15.00 uur

 07-11-2020 v.v. Hierden - v.v. SVI 15.00 uur

 14-11-2020 Inhaal/beker 

 21-11-2020 v.v. SVI - Go Ahead Kampen 15.00 uur

 28-11-2020 Dos Kampen - v.v. SVI 15.00 uur

 05-12-2020 v.v. SVI - DOS ’37 15.00 uur

 12-12-2020 SDV Barneveld - v.v. SVI 15.00 uur

 19-12-2020 Inhaal/beker 

  Winterstop

 16-01-2021 v.v. SVI - DTS ’35 Ede 15.00 uur

 23-01-2021 csv Apeldoorn - v.v. SVI 15.15 uur

 30-01-2021 v.v. SVI - Bennekom 15.00 uur

 06-02-2021 v.v. SVI - Hierden 15.00 uur

 13-02-2021 Inhaal/beker 

 20-02-2021 Inhaal/beker 

 27-02-2021 SVZW - v.v. SVI 14.45 uur

 06-03-2021 v.v. SVI - Dos Kampen 15.00 uur

 13-03-2021 Go Ahead Kampen - v.v. SVI 15.00 uur

 20-03-2021 DTS ’35 Ede - v.v. SVI 15.00 uur

 27-03-2021 v.v. SVI - SDV Barneveld 15.00 uur

 03-04-2021 Inhaal/beker 

 10-04-2021 KHC - v.v. SVI 14.30 uur

 17-04-2021 v.v. SVI - DZC ‘68 15.00 uur

 24-04-2021 DOS ’37 - v.v. SVI 14.45 uur

 01-05-2021 Inhaal/beker 

 08-05-2021 v.v. SVI - Nunspeet 15.00 uur

 15-05-2021 De Merino’s - v.v. SVI 14.30 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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!

Fysiotherapie in de buurt!

www.fysiomobilae.nl

Sportblessure? Klachten bij sporten? 

Onze sportfysio’s helpen je graag

 
GHC de Trommel: Ministerlaan 201 
Hogeschool Windesheim: Campus 2-6

038 - 421 64 54
info@fysiomobilae.nl

Bij ons kunt daarnaast ook terecht voor:
Fysiotherapie | Manuele Therapie | Sportfysiotherapie | Epte  

 Medische fitness | Dry Needling | Hydrotherapie
Geriatrie fysiotherapie | Oedeemfysiotherapie 

Psychosomatische fysiotherapie en nu ook Revalidatie na corona



De selectie van v.v. SVI

Achterste rij v.l.n.r.:  Christan Beltman (fysiotherapeut), Matthijs Bremmer (teammanager), Gert van der Vegt (teammanager), Quinten de Lain, Nathan van Rijn, Milan Koorman, 
Mark de Haan, Hans Hultink (ass. scheidsrechter) en Tinus van der Vegt (leider).

Middelste rij v.l.n.r.:  Jesper Ophoff, Sinan Can Cumert, Twan Zuidmeer, Youp Kok, Roy Agten (ass. trainer), Bram Freie (hoofdtrainer), Jordy Hendriks (ass. trainer), Thom Kooke, 
Fabian Vorsterman van Oijen, Lars Brands en Dani Lohmann.

Voorste rij v.l.n.r.: Stef Tupker, Pascal Esmijer, Nico Veldman, John van Klompenburg, Alex Grafhorst, Gerjan Apperloo, Noah Timme, Faisel el Atiaoui, Tim Kuhlmann en Jurre Lentling.

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

ASSEN
(0592) 38 12 22     
assen@multicopy.nl    

EMMEN
(0591) 61 33 24     
emmen@multicopy.nl

ZWOLLE
(038) 423 73 73   
zwolle@multicopy.nl

VOOR STERKE 
COMMUNICATIEOPLOSSINGEN 
EN AL UW DRUKWERK



v.v. SVI  |  Seizoengids 2020-2021 33Seizoengids 2020-2021  |  v.v. SVI

Selectie v.v. SVI Vr1
Staand v.l.n.r.: Marjon van Keeken (leidster), Jos Aitink (leider), Mitchell Drenth (trainer), 

Irene Sluiter, Eline Kooij- van der Meer, Noah Welbedacht, Alexandra Fidder,

Dione ten Winkel, Carmen Noordman, Anouk de Haan, Hedwig van Kraaij, 

Lisa van den Heuvel en Yoni Ligtelijn (trainer).

- seizoen 2020-2021
Gehurkt v.l.n.r.: Lisa Meiberg, Noa Jongsma, Larissa de Vos, Daniëlle Potgieter, 

Meike Aitink, Tess van de Streek, Lotte Bos, Noah van Dijk en Lisa van Keeken.

Niet op de foto: Robin Potgieter en Renee Reineman.
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inleven in 
ambities
samen werken 
aan doelen
elke stap willen
laten tellen

hart voor 
resultaat
www.krcvanelderen.nl

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Software voor Bouw en Installatie 

slaat handen ineen met SVI. 

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

Ontdek het op www.4ps.nl 

-  seizoen 2020 - 2021
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ADVIES ONTWERP REALISATIE PRODUCTIE SERVICE

WĲ  CREËREN 
INSPIRERENDE LEEF- 

EN WERKOMGEVINGEN

HOE ZIET DIE OMGEVING 
ER VOOR JOU UIT?

thereca

Rendementstraat 21
8094 RA Hattemerbroek

038 - 477 85 60
www.thereca.nl

sinds 1870

Paxtonstraat 8 Zwolle | 038 - 4600205 | www.vandoornbeveiliging.com
Trotse partner van Zwolle Unlimited | Sparkling Business | Outdoor Food Festival | Winter BBQ | Triahtlon Zwolle

SURVEILLANCE | OBJECT BEVEILIGING | ALARMOPVOLGING | EVENEMENTEN BEVEILIGING

ALLES VEILIG?
...EEN HELE GERUSTSTELLING

Paxtonstraat 8 Zwolle | 038 - 4600205 | www.vandoornbeveiliging.com
Trotse partner van Zwolle Unlimited | Sparkling Business | Outdoor Food Festival | Winter BBQ | Triahtlon Zwolle

SURVEILLANCE | OBJECT BEVEILIGING | ALARMOPVOLGING | EVENEMENTEN BEVEILIGING

ALLES VEILIG?
...EEN HELE GERUSTSTELLING
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Christan
Beltman

FySIOTHERAPEUT

Leeftijd: 46 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Bram
Freie

HOOFDTRAINER

Leeftijd: 34 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Gert
van der Vegt

TEAMMANAGER

Leeftijd: 53 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5

Roy
Agten

ASSISTENT-TRAINER

Leeftijd: 47 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5

Erik
Visscher

ELFTALLEIDER

Leeftijd: 46 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5

Matthijs
Bremmer

TEAMMANAGER

Leeftijd: 35 jaar
Aantal seizoenen selectie: 6

Lennart
Kamp

FySIOTHERAPEUT

Leeftijd: 22 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Raymon
Thalen

KEEPERSTRAINER

Leeftijd: 44 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Jordy
Hendriks

ASSISTENT-TRAINER

Leeftijd: 32 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Tinus
van der Vegt

ELFTALLEIDER

Leeftijd: 72 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5

Hans
Hultink

ASS. SCHEIDSRECHTER

Leeftijd: 48 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5



SelectIe v.v. SVI 1

Jesper
Ophoff

VERDEDIGER

Leeftijd: 21 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Quinten
de Lain

VERDEDIGER

Leeftijd: 24 jaar
Aantal seizoenen selectie: 7

Ricardo
Aarten

VERDEDIGER

Leeftijd: 24 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Mark
de Haan

VERDEDIGER

Leeftijd: 22 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

Sinan
Can Cumert

VERDEDIGER

Leeftijd: 23 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5

Lars
Brands

VERDEDIGER

Leeftijd: 19 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Alex
Grafhorst

KEEPER

Leeftijd: 25 jaar
Aantal seizoenen selectie: 4

John
van Klompenburg

KEEPER

Leeftijd: 28 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5

Gerjan
Apperloo

KEEPER

Leeftijd: 23 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

Stef
Tupker

MIDDENVELDER

Leeftijd: 30 jaar
Aantal seizoenen selectie: 12

Fabian Vorsterman 
van Oijen

VERDEDIGER

Leeftijd: 25 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Noah
Timme

KEEPER

Leeftijd: 19 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1
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SelectIe v.v. SVI 1

Youp
Kok

AANVALLER

Leeftijd: 25 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

Nico
Veldman

AANVALLER

Leeftijd: 23 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5

Faisel
el Atiaoui

AANVALLER

Leeftijd: 26 jaar
Aantal seizoenen selectie: 4

Tim
Kuhlmann

AANVALLER

Leeftijd: 22 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5

Pascal
Esmeijer

MIDDENVELDER

Leeftijd: 23 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5

Maurizio
Parrella

MIDDENVELDER

Leeftijd: 23 jaar
Aantal seizoenen selectie: 6

Milan
Koorman

MIDDENVELDER

Leeftijd: 25 jaar
Aantal seizoenen selectie: 4

Twan
Zuidmeer

AANVALLER

Leeftijd: 24 jaar
Aantal seizoenen selectie: 6

Dani
Lohmann

MIDDENVELDER

Leeftijd: 28 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Thom
Kooke

MIDDENVELDER

Leeftijd: 23 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Nathan
van Rijn

MIDDENVELDER

Leeftijd: 24 jaar
Aantal seizoenen selectie: 7

Jurre
Lenting

AANVALLER

Leeftijd: 18 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1
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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!

Heb jij de goldcard al?

hoe werkt het?:
kom naar de winkel
in het centrum

vraag om de goldcard

krijg 20% korting op 

voetbalschoenen
voetbal accessoires
trainingskleding

oude vismarkt 4
zwolle

Rudolf Dieselstraat 9  |  8013 NJ Zwolle
085 - 070 28 55  |  info@gezelligwerkt.nl

DUbbelINterVIeW fySIoplUS

‘Wij zijn er om SVI’ers
met blessures snel en goed

te helpen’

Lennart Kamp:
Heb je zelf ook gevoetbald?
‘Bij sv Pesse, een club in een dorpje vlakbij 
Hoogeveen, daar woonde ik dicht bij in 
de buurt. Ik speelde als laatste man of als 
middenvelder. Toen ik voor mijn studie naar 
Utrecht verhuisde ben ik gestopt. Het voor-
nemen was om het dit seizoen weer op te 
pakken, maar dat liep anders doordat ik 
als fysio bij v.v. SVI zou gaan helpen. Ik ben 
hier één avond in de week en ook de hele 
zaterdag, dan is het niet te combineren om 
daarnaast ook nog zelf te spelen.’

Waarom ben je fysio geworden? 
‘Ik zat in groep acht toen ik een blessure 
aan mijn rug kreeg, waardoor ik naar 

een fysiotherapeut ging om me te laten 
behandelen. Hij hielp mij destijds erg goed 
en ik raakte daardoor geïnteresseerd in het 
vak. Hoewel ik dacht dat de blessure wel 
even een tijdje zou blijven zitten, ging het 
gelukkig redelijk snel voorbij. Ik ben ook tij-
dens de middelbare school geïnteresseerd 
gebleven in fysiotherapie. Uiteindelijk ben 
ik naar Utrecht gegaan om de opleiding te 
volgen.’

Sinds wanneer zit je bij Fysio Plus?
‘Nu ongeveer een half jaar. Het vorige jaar 
liep ik stage, nu ik afgestudeerd ben, ben 
ik in dienst bij Fysio Plus en loop ik hier 
dus ook een avond en de zaterdag bij
v.v. SVI.

Wat vind je het leukste aan het vak? 
‘Dat je mensen kunt helpen om hun doelen 
te bereiken. Ze hebben een blessure ge-
kregen en willen het liefst zo snel mogelijk 
weer aan de slag op het oude niveau. Ik 
denk dat fysiotherapie daar een belangrijke 
rol in speelt, om iemand te helpen om 
terug te komen. Om dat bij een voetbalclub 
te doen vind ik nóg wat leuker, omdat je 
ook preventief te werk kan gaan en onder-
deel van een team bent. Je ziet de spelers 
drie keer in de week. En als ik eerlijk ben: 
bij wedstrijden zit je langs de kant, dicht op 
het veld, nou dan voel je je echt wel part of 
the team. Welk onderdeel van fysiotherapie 
ik het leukst vind? Het hele riedeltje, van 
het kijken naar wat iemand heeft tot het 
behandelplan. En dan met name op het 
gebied van sportblessures, daar heb ik het 
meest mee.’

Wat is je ultieme droom? 
‘Ik heb vroeger altijd gezegd dat ik fysio-
therapeut bij Ajax wilde worden, maar dat 
is niet meer mijn ultieme droom. Ik wil nu 
lekker mijn ding kunnen doen. Het werk 
moet vooral leuk zijn, dat is voor nu het 
belangrijkst.’

Christan Beltman:
Heb je zelf ook gevoetbald? 
‘Voetbal is me met de paplepel ingegoten. 
Mijn vader zat in het voetbal, m’n broer 
voetbalde, dus ik had niet echt een keus. Ik 
ben op jonge leeftijd eerst nog begonnen 
met judo, dus ik ben wat later besmet met 
het voetbalvirus. De meeste jaren speelde 
ik hier bij v.v. SVI. Daarnaast speelde ik ook 
nog een jaar voor HFC Storica en ZAC. Mijn 

Leeftijd: 22 jaar
Fysio sinds: 2020

“Lennart en Christan 
zijn beiden fysio met 
passie voor voetbal!”

LENNART KAMP
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zwolle

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

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

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

• Donderdag: 18:15 – 22:00

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

Contactgegevens

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

www.fysiopluszwolle.nl
Wij zijn vaste fysiopartner van SVI

positie? Rechtshalf, lekker een beetje ijzer 
vreten. Ik heb altijd graag gevoetbald en 
doe het nu af en toe ook nog.’

Waarom ben je fysio geworden? 
‘Toen ik in de jeugd zelf geblesseerd raakte, 
kwam ik bij een fysiotherapeut terecht. Ik 
vond het heel interessant om te zien hoe 
het menselijk lichaam werkte. Met fysio-
therapie ben je vaak met sporters bezig die 
een bepaald doel willen bereiken, je helpt 
hen in hun herstel. Dat sprak mij altijd aan 
en dat vind ik nog steeds het leukste van 
het vak. Gewoon lekker met mensen bezig 
te zijn, met name ook in de sport (voetbal, 
red.), waar je op een losse manier met 
elkaar omgaat en een dolletje kan maken.’

Sinds wanneer zit je bij Fysio Plus? 
‘Ongeveer 2011. Ik ben in 1998 afgestu-
deerd als fysiotherapeut aan de Hanze-
hogeschool in Groningen. Daarna werkte 
ik in verschillende praktijken in Zwolle, 
tot ongeveer 2011, toen ik samen met 
twee collega’s het toenmalige Medisport 
overnam en het Fysio Plus Zwolle hebben 
genoemd.’

Wat vind je het leukste aan het vak? 
‘Het klinisch redeneren. Dat iemand bij 
je komt en vraagt: wat heb ik? Dan ga ik 
het gesprek aan, vraag ik wat er gebeurd 
is, hoelang de pijn er al is, enzovoort. Je 
probeert te achterhalen wat het probleem 
is. Is het een pees, een gewricht of een 
spier? Van daaruit ga je de puzzel in elkaar 
leggen, met als doel: te bepalen wat we 
aan die blessure gaan doen. Voor mij is 
dat het leukst. Vroeger vond ik het hele 
behandelplan leuk, lekker het veld op, de 
hersteltraining... Nu ik wat ouder ben, ben 
ik meer van dat klinische redeneren gaan 
houden.’

Wat is je ultieme droom?
‘Ik wilde altijd fysiotherapeut worden bij 
een club in het betaald voetbal. Dat is 
me gelukt, want ik heb een paar jaar bij 
PEC Zwolle als fysiotherapeut gewerkt. 
Daarnaast had ik een droom om een eigen 
praktijk te hebben. Dat is sinds 2011 ook 
gelukt. Wat is mijn droom nú dan? Ik vind 
het gewoon heel belangrijk om gelukkig te 
zijn met mijn familie en vrienden. Lekker 
leuke dingen doen!’

 En hoe zit dat dan met de kosten?
Geen zorgen! Het analyseren van de klacht 
en kijken wat hieraan gedaan zou kunnen 
worden, wordt door Lennart en Christan 
altijd kosteloos gedaan. Op het moment 
dat er een behandeling gestart wordt en 
je hiervoor ook op de praktijk langs moet 
komen, dan wordt in overleg gekeken naar 
hoe je verzekerd bent, zodat Fysio Plus kan 
declareren. 

Wat als ik niet op de genoemde 
tijdstippen kan? 
Bel dan even naar de praktijk van Fysio 
Plus (038 453 5503) om te kijken wat er 
mogelijk is. Op dit moment is v.v. SVI nog 
met Fysio Plus in overleg om de tijden 
waarop Lennart en Christan aanwezig zijn 
op De Siggels uit te breiden: zij zullen dan 
meer dagen én meer uren beschikbaar 
zijn om spelers van v.v. SVI te helpen bij 
hun lichamelijke klachten. Voor het laatste 
nieuws hierover: houdt onze communi-
catiekanalen zoals social media en de 
nieuwsbrief in de gaten. •

DUbbelINterVIeW fySIoplUS

Leeftijd: 46 jaar
Fysio sinds: 1998

GEBLESSEERD?

Ben jij speler bij v.v. SVI en heb je last 
van een blessure? Dan staan Lennart 
en Christan ook voor jou klaar!
Elke dinsdag en donderdag zijn ze van 
18.00 tot 19.00 uur aanwezig op het 
sportcomplex De Siggels, waar ze aan 
het hoofdveld in een kamer wachten 
om jou te kunnen helpen. Bellen naar 
de praktijk om een afspraak te maken 
bij v.v. SVI is niet nodig, maar mag wel. 
De deur staat altijd open! ‘Hier zijn we 
ooit mee gestart vanuit een SVI hart’, 
vertelt Christan. Ik speelde hier en wilde 
iets voor de club betekenen. Dit is een 
aardige manier, denk ik. Daarbij is het 
denk ik ook zo dat je je als club wilt pro-
fessionaliseren, dat een fysio aanwezig 
hebben op de club helpt. Je wilt dat je 
spelers fit blijven en dan moet je ze als 
fysio dus ook snel zien. Voor ons is het 
leuk om dit hier te doen, omdat Fysio 
Plus met v.v. SVI verbonden is door het 
verleden dat we samen hebben.
Het is ons doel om de v.v. SVI’ers met 
lichamelijke klachten zo snel en zo 
goed mogelijk te helpen!

CHRISTAN BELTMAN
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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

UIt De oUDe DooS 1997-1998

E en vroeg ontslag van trainer Gerrit van Leeuwen, onrust in 
de selectie gedurende de eerste seizoenshelft. Voorzitter Nico 

Beltman, accepteerde een dubbelrol, voorzitter v.v. SVI en trainer 
van het vlaggenschip, om het seizoen af te maken.  De invloed van 
de fanatieke supporters van het alom bekende “Zittribune West”. 
Het zijn een paar opmerkelijke gebeurtenissen die juist dat seizoen 
zo memorabel maakten. 

Toch moeten we terug naar het seizoen ervoor. Bobby Veneman 
had als assistent van de opgestapte Jan Hendriks het seizoen 
1996-1997 als interim trainer afgemaakt en miste met het 1e 
elftal via de nacompetitie, op een haar na, promotie naar de derde 
klasse. Een domper voor de toen al grootste voetbalvereniging uit 
Zwolle. Maar een flinke basis voor het seizoen erop was gelegd.
Met nieuwkomers Wilfred Spijkerman, Henri Reijnders, Joshua 
Nijlant en Hans Hultink, had de selectie ook de nodige kwaliteits-
impuls gekregen. Met Erik Bredewold en Hans van der Streek 
had het vlaggenschip de ervaring en met de jeugdigheid van Bart 
van der Steege en Michael Eilander leek alles op z’n plek te 
vallen.
Joshua Nijlant hierover: ‘Ik kwam over van Wijhe ’92, via mijn 
dorpsgenoot Bobby Veneman kwam ik in contact met Nico Belt-

man. Na een goed gesprek, besloot ik voor v.v. SVI te kiezen. Ik 
kwam binnen bij een gezellige warme vereniging. We hadden een 
goede mix van jong en oud met daarbij veel scorend vermogen, 
dus ook de matige wedstrijden werden gewonnen.’ Gerrit van 
Leeuwen kwam zodoende in een gespreid bed terecht. Toch zou 
v.v. SVI, v.v. SVI niet zijn, om het kampioenschap, met de nodige 
hobbels, binnen te halen. 

Het seizoen begon met een aantal bekerwedstrijden. Niet alles werd 
gewonnen, maar hierin werd wel duidelijk, dat het eerste elftal kon 
doorgaan met waar ze het seizoen ervoor mee gestopt waren. En dat 
was, met fris en verzorgd voetbal, de punten binnen halen. 
En zo geschiedde. De eerste 4 competitie wedstrijden werden 
gewonnen met een doelsaldo van 17 voor en 3 doelpunten tegen. 
Met name spits Wilfred Agterhuis was op schot die eerste wedstrij-
den. Met zijn 5 doelpunten in de gewonnen wedstrijd, 5-1 tegen 
DSV’61 maakte hij indruk. Zijn naam prijkte met een kleurenfoto 
in de Zwolsche Courant. v.v. SVI stond op de kaart en er was geen 
vuiltje aan de lucht. Zo leek het, maar toch werd het spel minder 
en zat puntenverlies eraan te komen.
Wilfred Spijkerman  kan dit beamen: ‘Helaas was er geen klik 
met Gerrit van Leeuwen, hij botste met een aantal van de ou-

Memorabel Kampioenschap!
In het kader van memorabele kampioenschappen uit de historie van v.v. SVI, blikken we dit jaar
terug op het kampioenschap van ons eerste elftal in het seizoen 1997-1998. Samen met drie 

selectiespelers van toen, Wilfred Spijkerman, Michel Vaatstra en Joshua Nijlant,
blikken we terug op een bijzonder seizoen.

Staand v.l.n.r.: Hans Hultink, Hans van der Streek, Erik Bredewold, Alice Poppe (verzorgster), Peter Poppe (leider), Gerrit van Leeuwen 
(trainer), André ten Berge (grensrechter), Niek Hartgerink, Wilfred Spijkerman en Henri Reinders. Zittend v.l.n.r.: Andy Dahles, Joshua 
Nijlant, Emile Spanhaak, Martin la Faille, Patrick Kosters, Michael Eilander, Wilfred Agterhuis, Bart van der Steege en Michel Vaatstra.
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www.jeprunningschool.nl

"Hardlopen past uitstekend
in de huidige tijd waarin

gezond leven en bewegen
een steeds belangrijkere

plaats inneemt.”

Thorbeckelaan 2  |  8014 AZ Zwolle
038-4651360

info@siozwolle.nl

dere spelers. Hij probeerde dit nog te herstellen, maar dit werkte 
averechts’. Zodoende gingen wedstrijden tegen Storica en de 
thuiswedstrijd tegen Zalk om de periodetitel verloren op men-
taliteit. Daarbij hielp het niet mee, dat de fanatieke supporters 
van Zittribune West het gemor voelden en vonden dat sommige 
selectiespelers wel wat meer zelfdiscipline mochten tonen! Het 
eerste elftal was afhankelijk van Zwolsche Boys voor het winnen 
van de periode titel.
Joshua: ‘De klik tussen Gerrit en de groep was er inderdaad niet, 
het enige waar het bij v.v. SVI, af en toe, aan ontbrak was mentali-
teit. Ik denk dat Gerrit dat ook heeft gezien. Vanaf de voorbereiding 
was hij al veel fysiek en conditioneel bezig met de groep. Iets 
wat er bij de selectie niet in ging. Dit verklaarde misschien zijn 
trainingswijze.’
Joshua vult aan: ‘in de tweede week van de voorbereiding hadden 
we op zaterdag een ochtendtraining, we hadden een duurloop om 
het Heerderstrand, gevolgd door een wedstrijd tegen Sc Teuge. 
Iedereen startte de wedstrijd met dubbel lood in de benen. Dan 
kom je als trainer natuurlijk niet lekker binnen.’ 

Het was telkens stuivertje wisselen met Zwolsche Boys om de 
eerste plek. Dit zou tot ver in het seizoen aan de orde zijn. Helaas 
zou trainer Gerrit van Leeuwen dit niet meer meemaken als hoofd 
van het vlaggenschip. Het boterde niet tussen de trainer en de 
spelersgroep, er heerste al geruime tijd onenigheid. 
Michel Vaatstra: ‘de trainingen en de visie van Van Leeuwen sloten 
niet aan bij het spelersmateriaal van v.v. SVI en de manier waarop 
we wilden spelen. Dit leidde uiteindelijk tot het op non-actief zetten 
van de trainer.’ Het geheel bracht een hoop onzekerheid met zich 
mee. Leider Peter Poppe en de speler Wilfred Spijkerman namen in 
de uitwedstrijd tegen VSW deze plek op de bank in namens v.v. SVI.
Wilfred: ‘Ik was geblesseerd, maar had wel de benodigde trai-
nerspapieren. Samen met Peter Poppe, onze elftalleider, hebben 
we plaatsgenomen op de bank. We wonnen in Windesheim met 
1-3, maar er moest wel wat veranderen.’

Tijdens de gesprekken tussen het bestuur, spelersraad, spelers 
en begeleiding kwam men tot de conclusie dat voorzitter Nico 
Beltman het seizoen als trainer af zou gaan maken. Een moedig, 
maar lastig besluit, vooral voor Nico zelf, daar hij natuurlijk ook 
als voorzitter van de club wel 
degelijk iets te verliezen had. 
Michel: ‘Toch was de trainers-
wissel apart, we stonden bijna 
bovenaan, maar hij moest er 
toch uit. Het was voor mij toch 
een verrassing.’

Onder trainer Nico Beltman 
werd de uitwedstrijd tegen DSV 
met 1-4 gewonnen, waar-
door v.v. SVI als koploper kon 
overwinteren met drie punten 
voorsprong op Zwolsche Boys, 
die echter nog een wed-
strijd tegoed hadden. Na de 
winterstop speelde het eerste 

elftal gelijk tegen de Boys en verloor het van Storica. Maar mede 
doordat Nico Beltman aan het roer stond, heerste er onder de 
spelersgroep en zittribune West rust. 
Michel: ‘De trainerswissel pakte goed uit voor ons. Met Nico was 
het allemaal wat gemakkelijker, hij kende de club en de spelers 
goed, dat voelde vertrouwd.’ v.v. SVI won de vier wedstrijden erna 
op een rij.
Joshua: ‘Nico sprak de taal van de groep, spelers werden gehoord 
en er was wederzijds respect en acceptatie.’ 

Daarnaast werd voetbalclub Sinar Maluku, vanwege het niet 
voldoen aan de financiële verplichtingen naar de KNVB, uit de 
competitie genomen. De consequentie was, dat zowel v.v. SVI als 
Zwolsche Boys een periodetitel kregen. Daarbij werd de stand aan-
gepast en stond v.v. SVI met nog drie wedstrijden te gaan boven-
aan de ranglijst. Tijdens de een na laatste wedstrijd liet Zwolsche 
Boys een behoorlijke steek vallen, door met 4-2 te verliezen van 
Wapenveld. Wilfred: “Mijn zwager keepte toen bij Wapenveld en 
we hadden hun 3 kratten bier (ze wilden alle merken hebben) 
beloofd bij winst op Zwolsche Boys, wat ook gebeurde. Wij hebben 
dit toen op de dinsdag, met een aantal spelers van v.v. SVI, tijdens 
hun training, op het veld gebracht. De keepers van Wapenveld 
dronken hun flesjes bier eenvoudig weg tijdens de training.’

De week erna, won v.v. SVI 1 van Edon 1. Omdat Zwolsche Boys 
die dag wederom punten liet liggen tegen Zalk, werd v.v. SVI 
kampioen en promoveerden we, onder leiding van Nico Beltman, 
naar de 3e Klasse. 

Een groot feest volgde met alles erop en eraan. De boerenkar werd 
van stal gehaald, we gingen eten met de partners bij de Chinees in 
Zwolle Zuid en het geheel werd ouderwets afgesloten, middels een 
instuif, op Sportpark de Siggels.
Michel: ‘Het was inderdaad een mooi kampioenschap en we had-
den een leuke groep, het bier vloeide rijkelijk tijdens dat seizoen. 
Volgens mij was dat ook de tijd van “Mord am Siggels”.’
Een bedenksel van de toen zelfbenoemde super-scenarioschrijvers 
Marco Holterman en Marc Veldman. Een tweedelig verhaal, 
wat prijkte in ons clubblad de Flits. Het verhaal hield de gemoe-
deren van verschillende leden en selectiespelers binnen v.v. SVI, 

behoorlijk bezig begin 1998. 
Wat aangaf dat v.v. SVI, zowel 
sportief, als creatief, in die tijd 
volop in bloei stond.

Een memorabel seizoen werd 
zodoende met een bijzonder 
kampioenschap afgesloten. 
Het was achteraf de opmaat 
voor sportief succes, voor de 
grootste voetbalvereniging van 
Zwolle.

Een succes waar we, gek ge-
noeg, zelfs nu nog de vruchten 
van plukken. •

oUDe DooS 1997-1998

Nico Beltman in zijn dubbelrol van voorzitter/trainer omringd door 
het feestende team en de technische staf, ter gelegenheid van het 

behaalde kampioenschap in de 4e klasse,
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Bedrijfsfeesten werden afgelast, brui-
loften werden verplaatst, buurtfeesten 

afgezegd…. het assortiment van Partyver-
huur kon weer de magazijnen in. Een tijd 
van stilstand en onzekerheid. 
Na de gedeeltelijke vrijgave in juni gingen 
de aanvragen in de hoogste versnelling en 
was het alle hens aan dek.

Voor mede-eigenaar Yarno Schoorlemmer 
was het hollen en stilstaan. We treffen 
elkaar in het magazijn van de feestver-
huurder. Terwijl het hoogseizoen is, is het 
stil en ligt nagenoeg het hele assortiment 
opgestapeld in de stellingen. Een rare 
gewaarwording.
Ja, het is een spannend en onrustig jaar, 
geeft mede-eigenaar yarno Schoorlem-
mer aan. Voor ons zijn het voorseizoen, 

SpoNSorINterVIeW

Voor velen van ons is 2020 een bizar jaar, en voor Partyverhuur Zwolle in het bijzonder.
Het jonge bedrijf stond in het voorjaar klaar voor een druk seizoen toen Corona zijn intrede deed

en alles anders werd.

de zomer en het naseizoen de drukste 
periodes. Bruiloften, verjaardagen,  buurt-
feesten, bedrijfsfeesten en andere feesten 
vinden vooral in deze maanden plaats. 
Je begrijpt dat een groot deel van 
onze handel is weggevallen en 
dat de spullen in de magazij-
nen blijven. Niettemin zijn we 
actief en creatief gebleven, zo 
hebben we tijdens de hittegolf veel 
klanten mogen voorzien van mobiele 
airco’s. Maar we hebben ook ons 
assortiment feestpoppen uitgebreid. 
Naast de Abrahams en Sarahs hebben 
we grote poppen voor elke feestelijke 
gelegenheid, zelfs voor geboortes.”

Van creativiteit en hard werken zijn ze bij 
Partyverhuur Zwolle niet vies. Schoorlem-

mer begon in 2012 als meewerkend voor-
man annex bedrijfsleider bij Partyverhuur 
Zwolle en werd vorig jaar mede-eigenaar, 

naast Henk-Jan van der Weerd . 
“We groeiden gestaag door en bouw-

den een stevige klantenkring op. 
Daarmee kwamen we op het 

punt om de verantwoorde-
lijkheid te delen en is Yarno 
mede-eigenaar geworden. Ik 

kan me richten op de zakelijke 
en administratieve kant, terwijl Yarno 
zich richt op het operationele deel, 
aldus Van der Weerd.

Schoorlemmer: “Voor mij een mooie 
kans om het bedrijf waar ik aan mee-

gebouwd heb, ook als het mijne te mogen 
beschouwen. We hebben de taken goed 

Van 0 naar 100 en weer terug...
Het bijzondere jaar van sponsor Partyverhuur Zwolle!

SpoNSorINterVIeW

verdeeld. Ik ben graag ‘in het veld’, 
bezig met opbouwen en afbreken. 
Daarbij sta ik dicht bij onze klanten 
en leer ik hen, en hun wensen 
goed kennen. We houden van korte 
lijntjes, denken graag mee met de 
klant en komen met goede ideeën om 
het feest te laten slagen”. 

Naam maken
De groei kwam niet tot stand door 
een geoliede marketingmachine en een 
oneindig reclamebudget. Met het benutten 
van social media, maar vooral door mond-
op-mond reclame is naam gemaakt in stad 
en regio. Dat kan alleen als je de verwach-
tingen van de klant waar maakt.
Naast het grote magazijn op de Mars-
landen heeft Partyverhuur Zwolle een 
uitgiftepunt in Hasselt waardoor het 
verzorgingsgebied zich uitstrekt van de 
Kop van Overijssel tot de ruime omgeving 
van Zwolle. Klanten kunnen de producten 
via de website bestellen en o.a. in Hasselt 
afhalen. 

De feestgigant heeft een behoorlijk team 
paraat staan, met jongens die weten waar 
het bedrijf voor staat. “Met twee vaste me-
dewerkers en acht oproepkrachten kunnen 
we in de drukke periode de vraag goed 
aan. Het is een jonge en flexibele groep 
die goed weet wat er moet gebeuren en 
wat de klant nodig heeft. Naast de scherpe 
prijzen is veel gericht op service en advies 
en dat alles met een glimlach”, aldus een 
trotse Schoorlemmer.

Sponsoring is samenwerking
Begin dit jaar tekenden Partyverhuur 
Zwolle en v.v. SVI een mooie sponsorover-
eenkomst, waarbij men naast bordsponsor 
ook tenuesponsor van drie jeugdteams 
werd. Partyverhuur Zwolle werd tevens een 
belangrijke leverancier voor v.v. SVI bij eve-
nementen, zoals toernooien, Koningsdag 
en natuurlijk de Familiedag. “We werken al 
jaren samen met de Activiteitencommissie 
van v.v. SVI en dat loopt gesmeerd. 

v.v. SVI is een actieve vereniging, en je ziet 
dat dergelijke evenementen veel bezoekers 
trekken”, geeft Schoorlemmer aan.

“De vereniging is ook een goed uithang-
bord naar de wijk, dat blijkt o.a. uit de Kin-
derspelen op Koningsdag. Daar verbinden 
we ons graag aan. Ik komt uit 
Ittersum, mijn ouders hadden er een 
slagerij. Daarnaast heb ik zelf gevoetbald 
bij v.v. SVI en dan hou je een band”, vult 
Van der Weerd aan.

Toen duidelijk werd dat de Corona-maatre-
gelen er toe leidden dat we minder gasten 
in ons clubhuis mochten toelaten werd 
contact gezocht met Partyverhuur Zwolle. 
Zij dachten met ons mee en kwamen met 
het voorstel om een robuuste tent van 20 
bij 10m te plaatsen. Zo gezegd, zo gedaan. 
Binnen enkele dagen was het gefikst en 
had v.v. SVI de beschikking over het dub-
bele aantal m2 om gasten te ontvangen. 
“v.v. SVI zette daarmee een trend want we 
kregen gelijk aanvragen om ook bij andere 
verenigingen tenten te plaatsen”.

Terug naar normaal
Van der Weerd is duidelijk: “2020 is een 
jaar met hoogtepunten en dieptepunten 
geweest. Toch hebben we de kansen benut 
om onze organisatie verder uit te bouwen. 
De nieuwe website staat en is behalve voor 
de klant ook voor onze administratie een 
stuk verbeterd. Daarmee kunnen we meer 

tijd besteden aan ons assortiment en de 
klantwensen. In alles zijn we een volwas-
sen bedrijf geworden.

Toch hoopt Schoorlemmer niet nog zo’n 
jaar mee te maken. “We hopen dat begin 
2021 het virus verslagen is en we weer te-
rug kunnen naar ‘normaal’. Mensen willen 
wellicht alsnog hun uitgestelde feest vieren, 
en dan staan wij weer met een glimlach 
klaar om hen van dienst te zijn”. •
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In 2007 begonnen in een schuurtje 
en nu een volwaardig bedrijf 
met vestigingen in Zwolle en 
Zwartewaterland. Het kenmerkt de 
ontwikkeling van dit jonge bedrijf.

Voor zowel particuliere klanten als voor 
verenigingen en bedrijven in de regio 
Zwolle is Partyverhuur dé partner voor 
een geslaagd feest of gelegenheid.

Partyverhuur kan met een uitgebreid 
assortiment veel voor u betekenen 
bij het organiseren van uw feest, 
evenement, uitvaart, bruiloft, 
verjaardagsfeestje of zeskamp.

Bij Partyverhuur Zwolle en Partyverhuur 
Zwartewaterland staat een enthousiast 
team klaar dat graag voor u de handen 
uit de mouwen steekt. 

U vindt Partyverhuur aan de Ohmstraat 
op Industrieterrein Marslanden in 
Zwolle. Meer info:
www.partyverhuurzwolle.nl
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PARTYVERHUURZWOLLE.NL

- Tenten  - Statafels - Glaswerk - Stoelen -
- Springkussens - BBQ’s - Tapinstallaties - en meer ....

ZWOLLE
VERHUUR

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

w w w.mchlgrafischontwerp.nl
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De nieuwe oversteek en
fietsenstalling is klaar!
We zijn blij met het resultaat en nog met de gemeente Zwolle in gesprek

over nieuwe belijning van de parkeerplaats.

SportpArK De SIggelS

Alle fietsen parkeren we hier! En hier parkeren we dus geen fietsen!

Brommers en scooters parkeren we nu
in deze nieuwe ruimte, zie het bordje!

De entree voor fietsers uit de wijk 
achter het sportpark.

Bij een nieuwe situatie horen ook nieuwe 
afspraken. De fietsen staan binnen de 

hekken en niet er buiten.  Aangezien de 
weg naast de fietsenstalling, de uitrit en 
het toegangshek toegankelijk moeten zijn 
voor de ambulance is het verboden fietsen 
te plaatsen buiten de hekken.

Scooters, brommers en motoren staan in 
een gedeelte van de oude fietsenstalling, 
tegen de kleedkamers, geparkeerd. 
De andere zijde, tegen het hekwerk, kan 
als overloop worden gebruikt door fietsers 
als de nieuwe stalling volledig vol is.

Voor fietsers naar sportpark De Siggels is 
een nieuwe oversteekplaats gemaakt en 
opzicht lijkt het veiliger. Maar blijf zelf goed 
opletten bij het oversteken, want sommige 
automolbilisten rijden veel te hard! •
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Waarom ben je gaan voetballen?
RooS:  Mijn broer voetbalt ook bij v.v. SVI, 
ik ging vaak bij zijn trainingen en wedstrij-
den kijken en dat vond ik zo leuk dat ik ook 
graag zelf wilde voetballen. Ik stond toen 
op de wachtlijst van de hockey, maar heb 
toch gekozen voor het voetbal.
MEIKE:  Ik vond voetballen op het school-
plein altijd al leuk en ik keek ook zo veel 
mogelijk wedstrijden op tv, dus het was 
gewoon logisch voor mij om op voetbal te 
gaan. Mijn vader en oudste broer zaten al 
bij v.v. SVI, dus dat was ook handig voor 
mij. 14 jaar geleden werden er alleen 
nog geen meisjes toegelaten bij v.v. SVI, 
dus heb ik eerst een jaartje gevoetbald 

bij ZAC. Toen we naar v.v. SVI mochten, 
gingen we hierheen en zijn we nooit weg-
gegaan.

Welke positie vind je het leukste op het 
veld?
MEIKE:  Keeper! Als keeper heb je veel 
overzicht en kun je dus goed coachen, ik 
heb in de wedstrijd dan ook geen minuut 
mijn mond dicht, oeps. 
RooS:  Ik ben centrale verdediger, ik kan 
goed ballen afpakken en een goede pass 
geven.
MEIKE:  Vroeger stond ik altijd laatste 
man of voorstopper en dat vond ik ook 
erg leuk. Ik keepte wel af en toe en 

vond het ook leuk, maar op een gegeven 
moment wilden we een vaste keeper. Toen 
zou ik het een half jaartje proberen..., 
uiteindelijk ben ik nooit meer onder de lat 
weggegaan.

Waar ben je goed in met voetbal?
RooS:  Ik heb een goede techniek en ben 
sterk in duels.
MEIKE:  Moeilijk om over jezelf te zeggen, 
maar ik ben wel bereid om alles te geven 
voor een bal, dus gewoon jezelf voor de bal 
werpen. Dat gaat wel eens gepaard met 
een bal of voet in je gezicht, of de nodige 
wonden, maar het geeft wel een goed 
gevoel.

Meiden van v.v. SVI!
Roos Hultink is 9 jaar en speelt in JO11-1. “We kunnen goed met elkaar opschieten, ik vind het leuk 

dat we plezier met elkaar hebben en we willen allemaal graag winnen.”
Meike Aitink is 21 jaar en voetbalt bij v.v. SVI vrouwen 1. “We spelen inmiddels al een paar jaar 

samen en buiten de voetbal zijn er hele hechte vriendschappen ontstaan. Ik beschouw ons als een 
hecht team dat volle inzet toont op het veld en ook steun aan elkaar biedt wanneer dat nodig is.”

DUbbelINterVIeW DUbbelINterVIeW

Wat is je mooiste actie/ervaring als 
voetbalster? 
RooS:  Mijn mooiste actie was een omhaal 
tegen PEC Zwolle JO9-1, maar die ging 
helaas wel naast.
MEIKE:  Ik heb ooit een keer een penalty 
tegengehouden. Wat eigenlijk niet zoveel 
voorstelde, maar dat is wel echt een van 
mijn slechtste punten, dus ik was erg 
tevreden toen, hahaha.
RooS:  We hebben een keer met het team 
een toernooi gewonnen bij v.v. SVI en ik 
vond het erg leuk om mee te mogen doen 
aan de Future Academy van PEC Zwolle.  
MEIKE:  Toen ik 11 jaar was zat ik in een 
team waar meiden in zaten die al 14 waren 
en dat was wel een fors leeftijdsverschil 
toen. We werden dat jaar kampioen en wa-
ren enorm hecht en dat vond ik echt heel 
mooi, want leeftijd boeide gewoon niet. Het 
was puur die passie voor voetbal, die ons 
een team maakte.

Wat is je favoriete voetbalclub, ga je 
daar wel eens kijken?  
Meike: In Nederland PSV en PEC Zwolle en 
buitenland Liverpool!
RooS:  PSV, ik ben bij een Europa League 
wedstrijd geweest.
MEIKE:  Bij Liverpool kom ik absoluut niet, 
ik ben een arme student helaas. Bij PSV in 
Eindhoven eigenlijk nooit, maar als PSV in 
Zwolle speelt neemt mijn vader mij altijd 
mee, hij heeft een seizoenkaart en regelt 
dan altijd een kaartje. Als een vriend van 

hem niet kan neemt hij mij ook vaak mee 
en dan zitten we in vak 14 op de Fred 
Patrick tribune.

Wie is je favoriete voetballer/voetbalster?
RooS:  Lieke Martens, ze kan leuke trucjes 
en scoort veel.
MEIKE:  Bram van Polen en Robin van 
Persie. Van Polen is echt een held van de 
club, als voetballer verdedigend heel sterk 
en als aanvoerder heel loyaal en eerlijk. 
En Van Persie heeft eigenlijk geen uitleg 
nodig, een strijder.

Vind je trainen altijd leuk?
MEIKE:  Ik woon in Groningen en soms heb 
ik tot laat les en moet ik enorm haasten en 
vlak voor de training eten. Op die momen-
ten heb ik soms geen zin, maar als ik er 
eenmaal ben dan voelt het altijd goed. 
RooS:  Ja, ik heb altijd zin om te trainen. 
Afwerken op de goal is mijn favoriete 
onderdeel.
MEIKE:  Ik vind afwerkoefeningen ook 
vaak het leukst, omdat ik dan lekker actief 
ben. Positiespelletjes vind ik ook erg leuk, 
omdat je dat in de wedstrijd kan gebruiken 
en je bent dan met de hele groep bezig.
MEIKE:  Trainen in de regen is heerlijk. Dat 
klinkt misschien sarcastisch, maar ik meen 
het oprecht. Bij het warme droge weer 
schaaf ik altijd mijn benen en armen open, 
terwijl ik in de regen lekker een paar meter 
doorglijd. Dat is toch fantastisch!

Hoe vroeg gaat de wekker op zaterdag-
ochtend?
MEIKE:  Ik sta zelf elke zaterdag achter 
de bar van 08.00-11.00 uur ongeveer, dus 
eigenlijk gaat de wekker altijd om 07.00 
uur en dan 07.15 weer, dan pak ik mijn tas 
in en kom ik ongeveer altijd 5-10 minuten 
te laat, sorry Arie! We spelen zelf meestal 
rond 12.00 en dat is een toptijd, want dan 
kijken we daarna vaak bij onze trainers of 
het 1e en drinken we een wijntje, gezel!
RooS:  Meestal gaat rond 6.30/7.00 uur de 
wekker. Ik slaap en eet altijd goed voor de 
wedstrijd. 

Meike in actie met v.v. SVI VR-1 tijdens de competitiewedstrijd tegen HHC Hardenberg...

Roos in actie met v.v. SVI JO11-1 in de competitiewedstrijd tegen ROHDA uit Raalte...
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Hoogstraat 115c           Zwolle           Tel: 038-4223190

BERT JANSEN UW DIEPVRIESMAN
Dagelijks vriesverse kwaliteit aan huis bezorgd!

VlEES    VIS    SNAckS    GRoENTE    IJS
Bert Jansen  |  De Savornin Lohmanlaan 1 - 8014  AM Zwolle  |  Mobiel 06 42 22 75 92

hilbert.jansen@telfort.nl

Voetbalschool Skills Zwolle
Trainen met de professionele begeleiding 
van gediplomeerde trainers!

www. v o e t b a l s c h o o l s k i l l s zwo l l e . n l

MEIKE:  Ik ben altijd al een paar uur van 
tevoren bij v.v. SVI en dat is echt heel 
fijn. Dan ben ik nooit slaperig tijdens de 
wedstrijd en heb ik al lekker wat gedaan. 
Ik spreek dan veel mensen van v.v. SVI en 
krijg dan een echt zaterdaggevoel en ik 
denk dat dat wel helpt tegen de zenuwen. 
Verder kletsen we in de kleedkamer over 
alles wat er tussen woensdag en zaterdag 
gebeurd is en over hoe de tegenstander 
eruitziet etc.

Kijk je weleens bij het 1e elftal/jeugd-
teams van v.v. SVI?
RooS:  Ik kijk bijna elke wedstrijd van 
het 1e van v.v. SVI, dus ik kijk vaker bij de 
jongens, maar ik kijk ook regelmatig de 
wedstrijden van MO17-1.
MEIKE:  Ik heb vroeger de MO13 getraind, 
waar ik toen ook regelmatig ging kijken 
en/of vlaggen. Dit team is nu MO17 en als 
ze op veld 2 spelen dan hang ik vaak wel 
even uit de keuken om te loeren. Ik vind 
het ook megaleuk om te zien dat er nu hele 
jonge meidenteams in jongenscompetities 
zitten bij v.v. SVI.

Waarom is voetballen bij v.v. SVI zo 
leuk?
RooS:  Er is altijd wel wat te doen bij v.v. 
SVI en de trainingen zijn heel leuk. 
MEIKE:  v.v. SVI is een grote club, maar wel 
hecht. Het leukste bij v.v. SVI vind ik het 
helpen bij toernooien en feestjes vieren. 
Je werkt met een groep samen om er een 
geslaagd toernooi van te maken, je bent 
er als eerste en blijft tot het einde, dus je 

maakt echt alles samen mee. Na een toer-
nooi een feestje is ook genieten, lekkere 
drankjes en muziek is genieten.

Zijn er nog andere sporten die je leuk 
vindt om te doen?
MEIKE:  Ik ga vaak wielrennen met mijn 
vader op zondag en dat vind ik erg leuk. 

In de zomervakantie doe ik een poging 
tot conditie bijhouden door hard te lopen, 
maar dan voel ik me een beetje een stam-
pende aardappel met maatje 42, dus dat is 
niet echt persé voor de lol.
RooS:  Ik vind balsporten over het alge-
meen wel leuk, maar voetbal is wat ik het 
liefst doe.

Heb je voetbal (en je team) gemist 
tijdens de coronatijd?
MEIKE:  Jaaaa, ik werd helemaal gek, echt 
niet normaal. Gelukkig zag ik een deel 
van het team nog wel vaak als we gingen 
chillen of iets, maar met het hele team bij 
elkaar heb ik echt gemist. Vooral ook de 
wedstrijden miste ik heel erg en de derde 
helft uiteraard. Vrijwilligersavond, familie-
dag en toernooien die niet door zijn gegaan 
vond ik ook echt heel jammer, dus ik hoop 
dat we dat snel inhalen!
RooS:  Dat er een tijd niet gevoetbald 
mocht worden in coronatijd vond ik erg 
jammer, het was heel saai.

Tip van Meike voor jonge voetbalsters 
zoals Roos:
Als je echt het beste uit je voetbalcarrière 
wilt halen, blijf vooral zo lang mogelijk bij 
de jongens voetballen! Je kunt zeggen wat 
je wilt, maar hier leer je het meest van, 
zolang je dit niveau kan bijbenen haal je 
veel meer uit jezelf dan wanneer je in een 
meisjesteam komt dat 5e klasse speelt. 
Een meisjesteam is natuurlijk ook hart-
stikke leuk, maar dat kan later altijd nog op 
een hoger niveau. •

DUbbelINterVIeW

De speelsters van v.v. SVI VR1 met in hun midden Meike Aitink (keepster), laten zich even gaan na de photoshoot...

Roos Hultink beleeft veel plezier aan 
voetballen bij v.v. SVI.
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www.autobedrijfkok.nl

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

Tevens storing diagnose, ongeacht het merk of type auto.

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

ONDERHOUD REPARATIE APK

AIRCO BANDEN

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

Za 09:00-11:00 uur

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

SEIZOEN ‘97-’98

Wij bezorgen jouw ontbijt én nog veel meer ook in Zwolle-Zuid!

Bestel het via   webshop.destadsbakker.nl

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

KelDercompetItIe

Natuurlijk vind je ook hier fanatieke voetballers die chagrijnig 
zijn als er onnodig punten worden verspeeld, maar ook voet-

ballers die halverwege de eerste helft al uitkijken naar de tweede 
helft, en halverwege de tweede helft niet kunnen wachten op de 
derde helft. Voetballers met zelfspot en met liefde voor het spel-
letje. Voetballers die niet goed genoeg zijn om te voetballen in v.v. 
SVI 1, maar op het veld zijn het gewoon jongens met een licht- en 
donkerblauwshirt aan, die samen proberen te winnen. 

Warming-up
Het is zaterdag, de dag dat je met je maten op het veld staat en 
even weg van huis mag. De dag dat er wordt gespeeld tegen 
teams als DOS Kampen 9, WVF 12 en ASC’62 10. Leiders hebben 
met moeite een extra speler van een ander seniorenelftal erbij 
geregeld, als er op het laatste moment nog een afmelding komt. Er 
worden de beste smoesjes gebruikt, om even een dagje voetbal-
len over te slaan. Van puppytraining of trainen voor een of andere 
marathon tot een gezellig dagje IKEA.
Als de spelers, sommige net wel/net niet op tijd, op sportpark De 
Siggels zijn aangekomen, wordt er geteld hoeveel spelers er zijn. 

Bij uitwedstrijden kan het voorkomen dat een navi-
gatiesysteem een van de auto’s de verkeerde 
kant op stuurt. Of dat de speler met de tas met 

Het missen van kansen kan 
iedereen overkomen

Het eerste elftal van v.v. SVI speelt dit seizoen in de 1e klasse Oost. Met prachtige derby’s
en veel media aandacht. Naast dit team heeft v.v. SVI nog tien andere seniorenteams, uitkomend

in verschillende klassen. De kelderklasse is de bijnaam voor het laagste amateurniveau.
Voor teams die strijden om het kampioenschap van de 6e klasse, maar waarbij gezelligheid

minstens zo belangrijk is als de plaats op de ranglijst.

wedstrijdshirts bij een verkeerde vereniging zit te wachten op zijn 
teamgenoten.

In de kleedkamer klinkt het lied van Acda en de Munnik, “Zaterdag 
was de mooiste dag van de week”.
En je wist als je naar je vriendjes keek: “hier gaan ze heel wat 
beleven”. Er wordt nog even snel geluncht. De een neemt een 
broodje hamburger, de ander een gezonde zelfgemaakte avocado-
smoothie. Kapotte voetbalschoenen (zwart) worden met tape 
(wit) verbonden. De opstelling staat niet op een whiteboard, met 
ingewikkelde looplijnen, maar gewoon op de achterkant van 
een bierviltje. Het hoofdveld ligt er mooi bij, het gras is perfect 
gemaaid. De dug-out staat lekker in het zonnetje, de spelers heb-
ben er zin in. “Jongens, we spelen op veld 4.” Weer wordt er niet 
op het hoofdveld gespeeld, maar op een veldje achteraf. Niet dat 
het veel uit maakt. Kelderklasse teams voetballen altijd op de hob-
belige velden, of de slechtste kunstgrasmat. Dat is wel makkelijk, 
dan heb je een ieder geval iets om een totaal mislukte pass op af 
te schuiven.

“Jongens, we spelen op veld 4.”
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Werk Coöperatie 
 De Middencirkel

Jan Pieter Kuhlmann
Hypothecair Planner en Erkend Financieel adviseur 

Jan Wienen
Erkend Hypotheekadviseur en specialist schadeverzekeringen

onafhankelijk fi nancieel advies

Wilt u een afspraak met Confi nced? 

Kijk op confi nced.nl of bel ons 
voor een afspraak.

Zwolle
Pascalweg 1
8013 RC Zwolle

Wijhe
Wechterholt 35
8131 RB Wijhe

• Hypotheken
• Verzekeringen
• Vermogensgroei

T: 038 852 06 90  |  E: info@confi nced.nl
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Eerste helft
“Jongens, wie wil er vlaggen?” vragend kijkt de aanvoerder naar 
de bank met wisselspelers. De een is plotseling druk bezig met 
zijn veters los te maken en opnieuw te strikken, een ander duikt 
snel de bosjes achter de dug-out in voor een plasje. “Jongens, wie 
gaat er vlaggen?” vraagt de aanvoerder nog een keer. De scheids-
rechter en 22 voetballers kijken naar de dug-out. De spelers in de 
dug-out kijken naar elkaar. “Maar ik kan helemaal niet vlaggen,” 
zeggen ze in koor. 
 
In de kelderklasse kom je verschillende teams tegen. Een groep 
jongens die vorig jaar nog A-junioren waren, en nu voor het eerst 
in de grote-mannen-competitie mogen meespelen. Een bij elkaar 
geraapt zooitje studenten. Een team dat bestaat uit mannen van 
rond de 50 jaar, sommige met de mooiste bierbuiken, die in 1995 
nog samen succesvol het eerste elftal vormden. Vriendenteams 
waarbij het verschil tussen de beste en slechtste speler wel heel 
groot is, maar waar iedereen zijn minuutjes mag maken. Of teams 
die eigenlijk veel te goed zijn voor deze competitie, maar graag 
elke week met dubbele cijfers willen winnen. 

Mooie een-tweetjes, meevoetballende keepers, teams die hoog 
druk zetten, indraaiende corners die tegendraads worden binnen-
gekopt, Arjen Robbenachtige dribbels, totaalvoetbal met opkomen-
de backs, Arjen Robbenachtige schwalbes en tiki-taka, dat nog 
beter wordt uitgevoerd dan bij het FC Barcelona van Pep Guardiola. 
Je vindt het allemaal in de kelderklasse, maar vaker is het net niet. 
Of helemaal niet. In plaats van een volle Kuip die hun held een 
publiekswissel gunt, hoort de gewisselde kelderklassevoetballer 
alleen maar: “kom maar even wisselen Pietertje,” Het missen van 
kansen kan iedereen overkomen en soms kan er ook veel schoon-
heid zitten in een mislukt schot. 

Tweede helft
Na een kopje thee komen de teams de kleedkamer uit voor de 
tweede helft, het kan zijn dat er dan  nog even moet worden 
gewacht tot ook de scheidsrechter zijn thee op heeft. 
Ieder team heeft wel zijn spelmaker, of in elk geval een speler die 
dolgraag met nummer 10 op zijn rug wil spelen. Ieder team heeft 
ook zijn speler die bang is voor de bal. En zijn speler die vooral 
voetbalt om indruk te maken op de vijf toeschouwers die langs de 
lijn staan. 

Er zijn spitsen die in elk seizoen met gemak meer doelpunten 
maken dan Messi en er zijn spelers die uitblinken in lompigheid, 
traagheid of onkunde. 

De speler die niet bekend staat om zijn geweldige techniek en 
zelfs bij de rondo met zijn teamgenoten de bal in de voeten van de 
tegenstander weet te spelen, maakt vanuit het niks een schit-
terende treffer. Een doelpunt waarbij ze bij Veronica Inside in koor 
“Zo!” zouden hebben geroepen. De beelden zouden een aantal 
keer herhaald worden. Maar de beelden zijn er niet. Nu klinkt er 
alleen ongeloof vanaf de zijlijn. Bij de volgende drie acties verliest 
deze speler hopeloos de bal en is hij weer terug op aarde. 

Soms mag de grensrechter halverwege de tweede helft invallen 
en wordt er snel van shirtjes gewisseld met de linksbuiten. Soms 
draagt de grensrechter een clownesk pak, omdat hij zijn vriendin 
ten huwelijk heeft gevraagd en na de wedstrijd zijn vrijgezellen-
feest begint. Waar de ene grensrechter met een sigaretje in de ene 
hand en de vlag in zijn andere hand, met een schuin oog naar een 
andere wedstrijd kijkt, neemt een andere grensrechter zijn vak 
juist uiterst serieus. Tot ongeloof van zijn eigen teamgenoten, vlagt 
hij alles in het voordeel van de tegenstander.

Derde helft
Op tafel komen kannen met bier, de voetbalwedstrijd zit er op, de 
derde helft begint. Via de voetbal.nl app kan er gestemd worden op 
de Man of the Match. In de kelderklasse hoeft daarbij niet te wor-
den gekeken welke spelers het meest aantal meters heeft gelopen, 
of naar de “expected goals”. 
Het wordt gewoon de spits die vier keer heeft gescoord. Tenzij de 
rechtsback in zijn eigen strafschopgebied de spits van de tegen-
stander een panna heeft gegeven, dan wordt er gestemd op de 
rechtsback. Er wordt bier gedronken. Er worden balletjes gehakt 
gehaald en weddenschappen afgesloten. De nabeschouwing van 
de wedstrijd verandert al snel in de voorbeschouwing van PEC 
Zwolle. Volgende week wordt er weer gevoetbald, “jongens, ver-
geet je niet aan te melden.” Ondertussen komt er van alles voorbij 
in de WhatsApp-groep. •

“Jongens, wie gaat er vlaggen?”

“Kom maar even wisselen Pietertje...”

“Jongens, vergeet je niet aan te melden.”

KelDercompetItIe
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CPH Promogifts & more
Hèt vertrouwde adres voor al uw relatiegeschenken en promotionele artikelen, ook voor u als lid of supporter van v.v. SVI

is er een ruime keus aan Fan-artikelen! Interesse? Mail naar: info@cphpromogiftsandmore.nl

(1) Muts

(2) Sjaal

(5) Badlaken
140x70 cm

(3) Koffiebeker (4) Sleutelhanger

(7) Paraplu

(6) Bidon
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neem contact op
038 423 7111
www.mullerbog.nl
info@mullerbog.nl

Bezoekadres
Eekwal 3
8011 LA Zwolle

bg commercIe

sponsoren v.v. SVI

2Count Zwolle
A Bella Vita

Aannemersbedrijf Eikenaar
ABC Hekwerk Oost

Aben en Van de Schelde - NISSAN
Adviesbureau Smeets

Albert Heijn Andre Mulder
ALM Afbouwgroep

Alpha Comp
AMI Kappers

Auto Vakmeester Dingerink
Autobedrijf Kok

AZ Design
B+K Alusystmen B.V.

Bakkery Borger
Ben’s Barbershop

Bert Jansen Uw Diepvriesman
Bert Wieten Autobedrijf

Bewegen Werkt
Bloemenhuis Gaal

Bouwmeester Installatietechniek
Brains Software

Breman Utiliteit Zwolle BV
BTA Van der Kolk

BudoBouw
Calculus Advies

CPH Promogifts & More
Crowdmedia

Cyklop Nederland
D & P Parfum Zwolle

De Belgische Keizer Cafe Restaurant
De Financiele Alliantie

De Stadsbakker
Dekker Accountancy

Dennis van Vilsteren Kinderboeken
Doomijn Kinderopvang
Drukkerij Het Snorretje

Energiewacht
EP Zwolle

Expert Witgoed
Evertsen Installatietechniek

Fietsen van Freek
Fysiomobilae

Grando Zwolle B.V.
Grolsch

Handelsbanken
Het Notarieel

Hout- en Plaathandel Beldman
Hulleman Consulting
Hulstflier Installateurs

IJsseltours
JEP Running School
Jumbo Sellekamp

Kapsalon Afee
Kapsalon Gerlinda

Kjelvik
Knol Assurantiën

Konvo
Kroes Transitiemanagement

KVS Projectinrichting
Lenferink BV

Liberty Wellness B.V.
Mastermate Zwolle

MCHL grafisch ontwerp

Metaalhandel Dick
NIZON Zonweringen
NKC Afrekensystemen
Nooter BV Technische Installaties
Partyverhuur Zwolle
Primera Klinkhamer
Promed
Rabobank
Ramen Blinderen Zwolle
Robert Jan Spijkerman Vormgeving
Salland Catering
Salland Engineering
Salland Tours
Salland Zorgverzekeringen
Schipper Kozijnen
Seine Wonen Heino
SIO Zwolle
Skills Zwolle
Sligro
Specsavers Zwolle Zuid
Spijkerman Sports / Clubkleding
Te Biesebeek Advocaten
Thereca B.V.
Truck & Carwash
V&S accountancy en advies
Van Born Vastgoed
Van Doorn Security
Vishandel Theo Muys
Voetbalquiz Zwolle
Wahl International Consumer Group
Woonexcellent
Zuidzijde Makelaars

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 18 verschillende sponsoren!

Aldura Zonwering & Raamdecoratie
Arka Bouw

Behoud 
Bewegen Werkt

Boverhoff Sloopwerken
Caldor (4PS)

Confinced
De Middencirkel

FysioPlus
Gezellig Werkt

KRC van Elderen
Kruitbosch Zwolle B.V.

Muller Bedrijfs Onroerend Goed
Multicopy
Noordman Vloer- en Raambekleding
Salverda Bouw BV
Schot Verticaal Transport
Sport Inn Zwolle

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

v.v. SvI sportpark de Siggels

VELD 1

VELD 2

VELD 3

VELD 4

KIDSCOURT

HOOFDVELD

INGANG
CLUBHUIS

BEWEEGPARK

INFORMATIEBORD + INGANG KANTINE

KLEEDKAMERS SCHEIDSRECHTERS 1 t/m 3

KLEEDKAMERS 1 t/m 13

FIETSENSTALLING

MATERIAALBEHEER

WEDSTRIJDSECRETARIAAT

KOEK-EN-ZOPIE

TERRAS 

⓭

⓬⓫

❿

❶❷❸❹
❼❻❺

❽❾

T

T

KZ

KZ

STALLING

UITGANG

STALLING

Colofon

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

Sportpark De Siggels
IJsselcentraleweg 9,
8014 BK Zwolle-Zuid

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

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

Eindredactie
Debby Tufo

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

Fotografie en Vormgeving
MCHL grafisch ontwerp
Benny Michel

Druk
Veldhuis Media

Oplage
7.000

Met dank aan
Meike Aitink
Arie Beltman
Christan Beltman
Bram Freie
Roos Hultink
Arjan Jansen
Lennart Kamp
Martijn Mellema
Geert Prins
Jarno Schoorlemmer
Wilfred Spijkerman
Fabian van Steenwijk
Clarina Streuer
Raymon Thalen
Jolanda van der Veer
Gert van der Vegt

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


