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Het seizoen 2018 – 2019 is alweer begonnen en bij het begin van het 
voetbalseizoen hoort gewoontegetrouw de presentatiegids. Ook dit jaar 
is er weer veel energie gestoken in de realisatie van deze gids. Ik hoop 
dat u veel leesplezier zult hebben!

Terwijl ik het voorwoord schrijf bevind 
ik mij in Noorwegen aan de rivier 
de Jølstra, met een goed glas wijn 
onder een stralende zon. Kortom, de 
vakantie is begonnen en het seizoen 
2017 – 2018 is nu ook echt afgesloten. 
De laatste activiteiten zijn vaak het 
Schoffeltoernooi en het E & F-weekend. 
Na deze activiteiten, waarvoor 
telkens weer een enthousiaste groep 
vrijwilligers beschikbaar is, gaan ook 
de velden dicht en wordt er langzaam 
gewerkt aan het onderhoud van die 
velden.

Het seizoen is dan ook daadwerkelijk 
geëindigd, maar voor een deel van 
onze vereniging begint de dag na 
dit einde ook meteen het nieuwe 
voetbalseizoen 2018 – 2019. Zo 
moet de teamindeling, inclusief het 
(technisch) kader, worden gemaakt 
en daar is met name onze Technische 
Commissie Jeugd erg druk mee.    
Deze teams moeten dan tijdig worden 
ingeschreven. Voor alle teams moeten 
de tenues in orde worden gemaakt, 
zodat ieder team het seizoen kan 
beginnen met voldoende goede shirts, 
broekjes en kousen. Onderhoud aan 
kleedkamers etc. waar tijdens het 
seizoen eigenlijk geen tijd voor is, 
wordt aangepakt. Feitelijk betekent dit 
dat een deel van de vereniging in de 
zomer “gewoon” doordraait en dat er 
menig uurtje wordt doorgebracht op 
het sportpark, of elders in overleggen. 
Dit alles met het doel om de start van 
het nieuwe seizoen weer zo soepel 
mogelijk te laten verlopen.

Dit gebeurt meestal met veel plezier, 
omdat we het samen doen voor de 
S.V. Borger en het altijd weer mooi is 
om te zien hoe iedereen op zaterdag 
en zondag weer bezig is met het 
voetbalspelletje.

Terugblikkend op het afgelopen seizoen 
kan ik stellen dat we sportief gezien 
een rustig seizoen hebben gehad. 
Eén hoogtepunt wil ik er echter toch 
uitlichten. Na een aantal seizoenen van 
net niet, waar het vaak aan het eind 
van het seizoen fout ging, heeft ons 
tweede elftal op zondag het afgelopen 
seizoen het verdiende kampioenschap 
binnengehaald. Dit team gaat komend 
seizoen dan ook een niveautje hoger 
spelen. 

Verder is vermeldenswaard dat we in 
het afgelopen seizoen zijn begonnen 
met een derde elftal op de zaterdag en 
dat was een verrijking voor de club. 

Als laatste wens ik u veel leesplezier 
toe en uiteraard een mooi en sportief 
voetbalseizoen.

Erik Veen

Voorzitter S.V. Borger

Voorwoord

We zijn dan ook blij dat het is gelukt 
om dit team voldoende body te geven 
dat ze ook het komende seizoen weer 
meedraaien in de competitie. Daarbij 
is het goed om te zien dat de spelers 
uit de lagere zaterdagelftallen het 
zondagteam ondersteunen en dat dit 
ook omgekeerd het geval is.

S.V. Borger 2018-2019
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Op de foto ontbreekt Alwin Krans 
(sectie senioren)
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S.V. Borger 2018-2019

Van de bestuurstafel
Twee belangrijke dossiers voor het bestuur zijn in het afgelopen jaar geweest de 
herinrich� ng van het sportpark en het vrijwilligersbeleid. Dit laatste onderwerp komt 
prominent op de agenda � jdens de Algemene Ledenvergadering in het najaar van 2018. 
In deze gids nemen wij u mee in het eerste onderwerp.

Reeds vele jaren is het bestuur van de 
SV Borger in gesprek met de gemeente 
over het ‘toekomst-bestendig’ maken 
van ons sportpark. In het kader van 
het zogenaamde Vierkernenbeleid van 
de gemeente Borger-Odoorn is het 
de bedoeling dat er in elk van de vier 
aangewezen Leefgebieden (Nieuw-
Buinen, Valthermond, Borger en Exloo/
Odoorn) een toekomstbestendig 
sportcomplex gaat komen. Na de 
aanleg van een compleet nieuw 
sportcomplex in Nieuw-Buinen en de 
grote renovatie van het sportpark in 
Valthermond is het nu de beurt aan 
ons sportpark de Drift. Een en ander 
werd versneld door de verkoop van 
onze jeugdveldjes aan Het Drents 
Landschap. De gemeente wenst deze 
transactie in 2019 te voltooien en dat 
is ook de reden dat het sportpark reeds 
na afloop van het huidige seizoen flink 
op de schop gaat. Voorwaarde is wel 
dat de gemeenteraad hier half oktober 
mee akkoord is gegaan (dit was bij het 
ter perse gaan van deze gids nog niet 
bekend).

Aan de andere kant hadden wij ook 
absoluut niet verder gekund op de 
huidige speelvelden, die na 37 jaar 
compleet af zijn. “Een speelveld 
van gras gaat normaal gesproken 25 
jaar mee, dus wat dat betreft zitten 
we al ruim in blessuretijd” geeft 
bestuurslid Parkbeheer Arie Deuring 
aan. “In de afgelopen winter hebben 
we al ontzettend veel wedstrijden 
moet afgelasten, waardoor er voor 
veel teams van een regelmatige 
competitie geen sprake meer was. 
Er zijn teams bij die – door de vele 
afgelastingen - bijna de helft van al hun 
competitiewedstrijden in de maand 
mei hebben moeten spelen.” En dan 
kwam daar de afgelopen zomer nog 
eens de extreme droogte overheen die 
zorgde voor een nieuwe aanslag op de 
staat van de velden. “De staat van het 
trainingsveld maar ook de speelvelden 
is zeer slecht. Het is nu echt een 
kwestie van nog even de komende 
maanden door zien te komen” aldus 
Deuring.

Onze gesprekspartner bij de gemeente 
was de afgelopen jaren wethouder Frits 
Alberts. Zijn ambtstermijn liep in het 
afgelopen voorjaar af en hij heeft het 
dossier keurig overgedragen aan zijn 
opvolger, wethouder Niek Wind (N.B. 
Elders in deze gids treft u een interview 
met hem aan.) 

Wanneer de gemeenteraad akkoord 
gaat in oktober dan zal er een soort 
van bouwteam worden samengesteld 
waarin alle betrokkenen zitting nemen. 
Tijdens de komende winter zullen 
de voorbereidende werkzaamheden 
zoals het verwijderen van bossages 
plaats gaan vinden. Vanaf tweede 
helft april gaan de werkzaamheden 
dan echt beginnen. Drainages worden 
aangelegd, velden worden voorzien van 
nieuwe toplagen, naast het hoofdveld 
wordt een nieuw speelveld aangelegd 
met verlichting. Alles zal erop gericht 
zijn om de velden klaar te hebben bij 
aanvang van het nieuwe seizoen in 
september 2019. Dit betekent dat veel 
van de activiteiten waar we het seizoen 
normaal gesproken mee afsluiten 
(Schoffeltoernooi, E&F-toernooi) niet 
of op een andere wijze zullen worden 
ingevuld. Binnenkort gaan wij met de 
verschillende organisatoren daarover in 
gesprek.

Alle nieuwe velden worden puur 
natuur, gewoon gras dus. Onze insteek 
was aanvankelijk wel om voor het 
nieuw aan te leggen veld te kiezen voor 
kunstgras. De gemeente gaf echter 
onderbouwd met cijfers aan dat dit 
financieel niet haalbaar was, waarop wij 
zijn meegegaan in de grasvariant.

We moeten straks even met zijn allen 
door de zure appel heen. We vragen 
in die periode om extra  flexibiliteit en 
begrip van onze leden, vrijwilligers, 
sponsoren en toeschouwers. In 
september 2019 krijgen we er met zijn 
allen iets heel moois voor terug

Verkoop jeugdveldjes Velden zitten diep in blessuretijd Wat gaat er nu concreet gebeuren? 

Waarom geen kunstgras?

Door: Gosse Fokkens



De potentie is er, maar het komt 
maar zelden voor dat een jeugdspeler 
direct de kar trekt.  Dat mogen we 
wel verwachten van de spelers in de 
categorie 22 tot 26 jaar die al jaren 
meelopen. Zij zijn het die in het gat 
moeten springen van de vertrokken 
oude garde. Ze zijn er klaar voor!

Dat deze problematiek enigszins 
ten koste van de resultaten is 
gegaan nemen we maar voor lief! 
Blijft over Zondag 2. De resultaten 
van de zondagvoetballers laten 
we in deze terugblik buiten 
beschouwing. De mannen werden 
kampioen en verdienen daarmee 
een eigen terugblik elders in deze 
gids.
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Terugblikken en vooruitkijken
Voor het vlaggenschip van onze vereniging was het een seizoen zonder sportieve hoogtepunten of 
dieptepunten. De hartslag was het hele jaar tamelijk stabiel. De mannen van hoofdtrainer Arne Joling bleven 
ver verwijderd van kampioensstress. Ze dachten heel even aan nacompetitie. Maar dan ook héél even... En 
ze hebben geen moment zorgen gehad over degradatie. Zaterdag 2 moest er even in komen, maar pakte 
het met name na de winter goed op. Het derde elftal begon ver boven verwachting, maar zakte gedurende 
het seizoen wat terug. Logisch! Juist voor het laagste seniorenteam wegen blessures bij de hogere teams 
het zwaarst. Het belangrijkste is dat alle zaterdagteams de competitie hebben kunnen uitspelen. Soms met 
hangen en wurgen, maar het is gelukt! Ook Vrouwen 1 had het hele jaar moeite om voldoende speelsters bij 
elkaar te harken. Halverwege juni konden zij echter tevreden constateren dat ze het gered hadden.

Door: Erwin Beukema

Te groot voor een servet,
te klein voor een tafellaken
Het seizoen van SV Borger 1 gaat 
dus op sportieve gronden de 
geschiedenisboekjes niet halen. 
Toch kijken we er niet raar van op 
als over een aantal jaren blijkt dat 
het voor de selectie een cruciaal jaar 
is geweest. Het is namelijk het jaar 
van de wisseling van de wacht. Maar 
liefst zeven selectiespelers zijn na het 
seizoen afgezwaaid. Zeker niet de 
minsten! Had iemand voorafgaand aan 
het seizoen verteld dat deze mannen 
ermee zouden stoppen, dan hadden 
we de toekomst somber in gezien. 
De afgelopen jaargang heeft juist het 
tegendeel bewezen. Een aantal jongens 
zijn gedurende deze competitie 
mannen geworden, of hebben op z’n 
minst grote stappen in die richting 
gezet. 

Het eerste is uiteindelijk op de zesde 
plek geëindigd in de 4e Klasse E. Het 
verschil in resultaten tegen de onderste 
helft van de ranglijst en de bovenste 
helft is opmerkelijk groot. Tegen de 
zes overige teams in de top 7 werd 
slechts twee keer gewonnen. Tegen de 
onderste zes teams maar liefst 10 keer. 
‘Te groot voor een servet, te klein voor 
een tafellaken’, is de conclusie. Geen 
schande overigens. Het was in de top 
een sterke klasse. 

Potentie
Dit laatste geeft ook de potentie van de 
(nieuwe) selectie aan. Jonge talentvolle 
voetballers als Björn Everts, Joep 
Hiddink en Calvin Beijering drukten 
met name in de tweede seizoenshelft 
steeds meer hun stempel op het 
energieke spel van SV Borger. Ze 
lijken inmiddels gewend te zijn aan 
het seniorenvoetbal, waar soms meer 
gevraagd wordt dan talent alleen. Voor 
nieuweling Matthijs Brink gold eigenlijk 
dat hij hier nooit aan heeft hoeven 
wennen. Hij haalde vanaf de eerste 
dag bij Borger een goed niveau en is al 
niet meer weg te denken uit de basis. 
Ook de overige eerstejaars hebben 
afgelopen seizoen hun minuten 
meegepikt en staan te popelen om zich 
verder te ontwikkelen tot onbetwist 
basisspeler. En dan komen er ook nog 
een aantal talentvolle jongens uit de 
eigen jeugd door. Stuk voor stuk grote 
beloftes, die in eerste instantie zullen 
moeten vechten voor een plek bij de 
wedstrijdselectie. 

In elk geval niet minder
De conclusie dat we de komende 
jaren veel plezier aan deze eerste 
selectie gaan beleven mag dus gerust 
getrokken worden. Als de groep zich 
blijft ontwikkelen, dan keren we binnen 
een aantal jaren ook zeker terug in de 
derde klasse. 

Maar verwacht nu niet dit seizoen al 
een kampioenschap. De concurrentie 
zit ook niet stil. Zaterdagvoetbal 
is in trek. We zien dat veel clubs 
zich versterken met voetballers die 
vanaf een hoog niveau op zondag 
de overstap maken naar de vierde 
klasse op zaterdag. Daar moeten onze 
‘jonkies’ tegenop botsen. Dat zal met 
vallen en opstaan gaan. Natuurlijk 
gaan we weer voor het bereiken van 
de nacompetitie voor promotie. 
Realistisch gezien doen we het echter 
prima als we een zelfde resultaat als 
het afgelopen jaar boeken. Minder 
hoeft het in elk geval niet te worden!

S.V. Borger 2018-2019

Het valt de selectie dan ook te prijzen 
dat het erin slaagde om zowel de 
kampioen (Elim) als de nummer 
twee (Achilles 1894) het vuur aan de 
schenen te leggen.
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Alles of niets
Zaterdag 2 had onder de nieuwe 
trainer Mark Hoving te maken met 
een stroeve seizoenstart met drie 
nederlagen op rij. Van paniek was 
echter geen sprake. Ook deze groep 
was voor een groot deel nieuw en 
moest nog aan elkaar en aan de 
nieuwe trainer wennen. Het veldspel 
werd wel steeds beter, dat stemde tot 
tevredenheid en optimisme. Het was 
een kwestie van tijd dat dit ook in de 
resultaten tot uiting zou komen. Dat 
bleek te kloppen. Met name na de 
winter werd er veelvuldig gewonnen. 
Het bracht de mannen uiteindelijk tot 
een 6e plek. In een competitie van 
elf teams de ultieme middenmoter 
dus. Slechts één keer werd er gelijk 
gespeeld.  Verder was het alles of niets. 
Deels overigens veroorzaakt door de 
afhankelijkheid van de beschikbaarheid 
van spelers van de eerste selectie. 
Veel blessures daar werken immers 
door naar beneden. Al moet gezegd 
worden dat in de laatste weken ook 
een aantal A-junioren (JO19) meer 
dan verdienstelijk een steentje heeft 
bijgedragen. 

Stap naar de subtop
Ook voor dit elftal geldt dat er 
voortgeborduurd kan worden op de 
ingeslagen weg. De basis staat, de 
meeste spelers blijven, evenals de 
trainer. De jeugdspelers die overkomen 
hebben hun eerste minuten al 
gemaakt. Dit zal ongetwijfeld zorgen 
voor een hoger instapniveau bij de 
start van de nieuwe competitie. Als 
alles qua blessures en schorsingen 
een beetje mee zit moet dit haast wel 
betekenen dat het tweede dit seizoen 
weer een stapje vooruit gaat doen. 
Ook hier waken we echter voor te veel 
enthousiasme. Het team is grotendeels 
jeugdig, de aanvulling van het eerste 
zal hoe dan ook eveneens jong zijn 
en we beseffen dat dit wisselvalligheid 
met zich meebrengt. Verwacht dus nog 
geen kampioenschap, de stap naar de 
subtop zal al heel mooi zijn!

Afvoerputje

resultaat. Na de winter was de start 
nog wel bemoedigend, maar daarna 
ging het toch wel wat moeizamer. 
De eindbalans slaat dan ook wat 
negatiever uit. Dit is niet vreemd! 
Voorafgaand aan de competitie wisten 
we dat er op enig moment krapte 
zou ontstaan binnen het arsenaal 
aan seniorenvoetballers. Het grootste 
slachtoffer hiervan is traditioneel 
het laagste team. Het ‘afvoerputje’. 
Met heel veel respect uitgesproken. 
Het is als speler of leider niet altijd 
eenvoudig om daar mee om te moeten 
gaan. Gelukkig hebben een aantal 
‘oproepkrachten’ van een zekere 
leeftijd en een paar JO19-spelers er 
herhaaldelijk voor gezorgd dat er toch 
gevoetbald kon worden. Dat heeft er 
mede voor gezorgd dat ook dit team de 
competitie (min of meer) heeft kunnen 
afronden. Toch blijft het jammer dat we 
niet weten waar het derde geëindigd 
was als iedereen fit was gebleven. 
Want ook in deze selectie zit meer 
kwaliteit, dan er volgens de ranglijst uit 
is gekomen!

Vriend en vijand verrassen

Ook dit seizoen valt een moment 
van krapte niet uit te sluiten. We zijn 
zonder meer blij dat we weer met 
drie seniorenelftallen op zaterdag 
starten. Dit betekent namelijk ook de 
overtuiging dat het seizoen weer rond 
gemaakt zal worden. Als dit af en toe 
met kunst en vliegwerk moet, dan is 
dit maar zo. Maar wat zou het mooi 
zijn als iedereen fit blijft. Dan gaat deze 
ploeg vriend en vijand verrassen! Dat 
het kan, is al bewezen!

Vol goede moed

verguld met een damesteam. Hoewel 
het voortbestaan van deze selectie 
voorafgaand aan het voorgaande 
seizoen even op losse schroeven 
stond, is er onder de bezielende leiding 
van de nieuwe trainer Ron Reinds toch 
gestart. Het werd een zwaar seizoen, 
waarin geknokt werd voor elk punt. 
Of simpelweg om elk tegendoelpunt 
te voorkomen. Soms tevergeefs. Twee 
keer stonden er zelfs dubbele cijfers op 
het scorebord. Het tekent de selectie 
echter dat ze in die gevallen een week 
later weer vol goede moed aan de 
aftrap stonden. Gelukkig werd er ook 
twee keer gewonnen. Dat dit gebeurde 
tegen middenmoters BATO en ZNC 
zegt wel wat over de potentie van onze 
dames in het groenwit. Hoogvliegers 
Eext en Valthermond kunnen hierover 
meepraten. De nummers drie en vier 
hadden de grootste moeite om Borger 
te verslaan. Met een beetje meer geluk 
en vooral net iets meer kwantiteit 
in de selectie had er zeker meer in 
gezeten! Gezien het continue gevecht 
om voldoende speelsters aan de aftrap 
te krijgen zijn we echter ook voor de 
dames vooral blij dat het gelukt is om 
de competitie uit te spelen.

Zeker weten middenmoot

Dit seizoen keert succestrainer Willie 
Sagel terug op het oude vertrouwde 
groenwitte nest. Hij gaat samenwerken 
met Ron Reinds, die gelukkig ook aan 
het damesteam verbonden blijft. De 
beide heren kennende hebben ze al een 
plan uitgestippeld om de stap omhoog 
te kunnen zetten. Natuurlijk zijn ze 
ook deze jaargang weer afhankelijk van 
de beschikbaarheid van de speelsters. 
Als iedereen fit en beschikbaar blijft, 
dan eindigen onze dames zeker weten 
weer gemakkelijk in de middenmoot. 
En misschien zit er zelfs nog wel wat 
meer in…

S.V. Borger 2018-2019

Het derde begon boven verwachting 
goed. Voor de winter werd er vaker niet 
verloren dan wel (3 overwinningen, 3 
nederlagen, 2 gelijke spelen). Voor een 
nieuw team, dat zonder verwachtingen 
aan de competitie begon, een meer 
dan verdienstelijk

Dat ook vrouwen kunnen voetballen 
is inmiddels landelijk bekend. Ook SV 
Borger is al meerdere jaren



8

2017-2018
jeugd



9



10



11

Borger 2 (zondag) viert kampioenschap
Groene Galliërs beleven levensecht seizoen met gouden randje

Het seizoen van de groene Galliërs vertelt een bizarre ontwikkeling van 
een klein teampje aan de oevers van het kanaal Buinen-Schoonoord.                               
Het begint gelijk bijzonder.

Ergens in de voorzomer van 2017 
overleggen twee besturen, een groene 
en een blauwe, over het samengaan 
van de tweede elftallen van E.E.C en 
Borger. De groene Galliërs willen best 
meegaan in deze mini-fusie, maar 
uiteindelijk blijkt E.E.C. toch voldoende 
telefoongesprekken te hebben 
afgehandeld met positief resultaat, 
waardoor het tweede elftal van de 
blauwhemden, voor even, is gered.

En zo begint Borger onwennig aan 
het seizoen, maar voelt het zich 
gesterkt door de rugdekking van 
het bestuur en daarmee ook de 
rugdekking van de reserve-elftallen 
van de zaterdagmiddag. Het begin 
van het seizoen lijkt het er nog niet 
op. De groenhemden verliezen van 
Roswinkel, nadat men met de hakken 
over de sloot drie punten ontvreemde 
uit Stadskanaal. Niets wees op een 
jubeljaar, niets wees op blinkend goud. 
Het leek zelfs helemaal mis te gaan 
toen onze oud katachtige zijn pink 
verbrijzelde op een ogenschijnlijk 
onschuldig schot. Wim Kuipers, 
boegbeeld en ruggengraat, borg zijn 
keeperhandschoenen op.

Een nieuwe spil in ons bataljon werkte 
rustig aan een verpletterend seizoen. 
Vincent Wever, rasvoetballer, kind van 
de bal, zweepte de zondagochtend 
op in een nieuw ritme. Met hetzelfde 
basiswoord achter zijn ribbenkast als 
de rest van het elftal; genieten. Het 
lichaam nog niet gelijk op kracht, de 
sporen van een voetballeven in zijn 
benen, maar ook met die twinkeling, 
dat nimmer dovend vuur. En dat 
straalde ervan af, je zag per wedstrijd 
het jongetje meer en meer terugkomen 
in dat gehavende voetballijf. Vincent 
speelde en scoorde met een 
jaloersmakend gemak en vaak vanuit 
briljante ingevingen. De groene Galliërs 
trokken zich aan hem op en vormden 
een warm bad voor deze Gallische 
godenzoon.

Het kampioenschap is niet aan één 
man op te hangen, maar zou ik het 
moeten doen, dan is er maar één 
naam die in mij opkomt: Stan. Een 
ingetogen, haast analytische jongen, 
die zonder blikken of blozen de leegte 
van Wim in het doel innam. En met 
verve. Eerst nog wat onwennig, maar 
al snel blakend van vertrouwen en met 
een oersterk inzicht in wat hij goed en 
minder goed kan. Al wisten we toen 
nog lang niet dat we kampioen zouden 
worden, we waren maar wat blij met 
deze nieuwe, jonge keeper, waarmee 
we jaren vooruit kunnen.

S.V. Borger 2018-2019

Maar toonde zich een echte Galliër 
door regelmatig zijn teamgenoten, 
door weer en wind, toe te juichen vanaf 
de zijlijn. 
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Vlak voor de winter verloren we onze 
aanvoerder, nadat deze zijn hoofd 
verloor in het duel met GKC. Dit 
klinkt heftiger dan het was, maar 
het hield wel een lange schorsing in 
voor de belegen veldheer. Hoewel de 
groene Galliërs een aardige eerste 
seizoenshelft speelden, was er nog 
lang geen euforie. In de maand april 
deden de zondagochtendmannen 
wel goede zaken, kort na Koningsdag 
wonnen we met maar liefst 1-5 bij 
naaste belager Buinerveen. In 2015 
en 2016 greep Zondag 2 naast het 
kampioenschap door beslissende 
duels in de maand mei te verliezen. 
Terughoudendheid was dus geboden, 
al kon het al bijna niet meer mis. 

De euforie, de extase op 
Eerste Pinksterdag. Het 
kampioenschapsverslag teruglezend 
brengt het intense gevoel van 
kameraadschap en teamgeest terug. 
Buinerveen werd verslagen door twee 
ingevingen van Erik Brussen. Maar 
het seizoen werd gewonnen door ons 
allemaal, en door de jongens uit de 
jeugd, de mannen van zaterdag 2 en 3. 
Dank aan iedereen die mee wilde doen, 
aan iedereen die genoot onderdeel 
te zijn van de groene Galliërs. Want 
zonder jullie allemaal, was er geen 
elftal. Hiervoor gaat de grootste dank 
vanuit de zondagochtend uit naar 
liefhebber Vogelzang, die altijd voor ons 
klaar stond, met zijn aanwezigheid en 
met het invullen van leemtes binnen 
ons elftal. Van weergaloze klasse Gert!

Wat een seizoen. Een seizoen vol 
levensechte verhalen, lang niet allemaal 
zorgeloos. Een seizoen met een gouden 
randje, een kapstok voor als we opa zijn 
en over voetbal willen vertellen. Borger 
Zondag 2 promoveert nu terug naar de 
vijfde klasse, waar het in 2015 en 2016 
al eens dichtbij de titel was. Met nieuw 
elan en dezelfde passie voor het spel, 
de kleedkamer en de kantine, maken 
we er weer een levensecht seizoen 
van. Met nieuwe belevenissen voor de 
jochies van middelbare leeftijd, met een 
paar nieuwe gezichten, en met zeker 
twintig nieuwe sportverhalen. Maar het 
afgelopen, onvoorstelbare seizoen is 
bij alle Galliërs rechtstreeks in het hart 
beland en gaat daar nooit meer uit.

S.V. Borger 2018-2019
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Interview met wethouder Niek Wind

“Trainen op woensdagavond was
geweldig en dan tot laat nazitten
in de kantine!”
Met gras nog aan de schoenen. Lopen we samen van de 
parkeerplaats af. Wethouder Niek Wind is goedgemutst. 
Zojuist heeft hij het sportpark de Drift nog eens bekeken 
en hij is er wel zeker van: Hier moet iets gebeuren. De 
jonge wethouder nodigt mij uit in zijn kamer en al snel 
komen we tot de kern. Voetbal! Wethouder Wind (28) is 
een duizendpoot, sport, politiek en filosofie, het raakt 
hem allemaal. Hij geniet van een pass over veertig 
meter, een uiteenzetting over Freud, even gemakkelijk 
als van de politieke dynamiek in onze gemeente. Deze 
frisse Wind, is ook nog eens verantwoordelijk voor alle 
sportcomplexen in onze gemeente. Sportpark de Drift 
gaat ons natuurlijk aan het hart en is nodig toe aan een 
facelift. Ik spreek Wethouder Wind over de toekomst van 
voetbal in de gemeente en bovenal over, het door ons zo 
mythisch verklaarde, sportpark de Drift. 

Heb jij zelf gevoetbald?
“Ja zeker. Noodzakelijkerwijs ben ik 
gestopt sinds ik wethouder Sport 
geworden ben. Dan kun je niet 
lid zijn van één voetbalclub in de 
gemeente. Ik ben wethouder voor alle 
sportverenigingen in onze gemeente. 
Ik heb gevoetbald voor v.v. Oring, dat 
later opging in H.O.C. Ik ben begonnen 
als linksbuiten en ben steeds iets 
verder achteruit gezakt. De laatste 
twee seizoenen ben ik keeper geweest. 
Vanuit de jeugd ben ik bij de eerste en 
tweede selectie gekomen van H.O.C.  
Door mijn functie in de gemeenteraad, 
werk in de horeca en mijn studie, was 
twee keer in de week trainen teveel 
gevraagd. Vanaf dat moment ben ik 
in het derde terechtgekomen, waar ik 
samen met mijn vader, die daar keepte, 
kon voetballen. Dat was natuurlijk 
schitterend.”

“Iedereen moet een keer stoppen 
natuurlijk. Ik vond de woensdagavond 
trainen altijd erg leuk, dan werd het 
nogal eens laat in de kantine. In 
het derde heb ik veel lol gehad, de 
voetbalhumor en de gezelligheid erom 
heen. Dat was echt leuk. In het kader 
van integriteit was het wel zo zuiver 
om te stoppen en eigenlijk heb ik de 
tijd er ook niet meer voor nu.” 

De drukte heeft bepaald dat je 
vooral een gezelligheidsvoetballer 
geworden bent?

Sportpark de Drift is nodig toe aan 
een opknapbeurt. Hoe kijk jij hier 
tegen aan?

“Ik ben er vanmorgen overheen 
gelopen. Het is besproken in de raad. 
Je merkte gelijk dat de basishouding 
van de raadsleden heel positief was. De 
velden liggen er 37 jaar. We kunnen als 
gemeente heel goed velden renoveren, 
maar een ruïne kun je niet meer 
renoveren, dus je moet iets doen. Dat 
begreep de raad ook wel, ondanks dat 
er natuurlijk wel een flinke financiële 
injectie voor nodig is, om dit voor 
elkaar te krijgen.“

Welk beeld drong zich op 
vanmorgen?

“Ik ben er een week eerder ook 
overheen gelopen. Vanwege het 
onderwerp natuurlijk. Nu een week 
later, kun je wel zien wat regen en wat 
bemesting doet. Het is alweer een 
stuk groener. Maar de velden zijn er 
gewoon aan toe, zo simpel is het. Het 
is dit seizoen nog even doorkomen 
en dan in overleg met de vereniging 
gaan we het in het voorjaar van 2019 
aanpakken.”

Het kan zijn dus dan het staartje 
van het seizoen in het gedrang 
komt?

“Ja, in goed overleg hoor. Maar om 
het complex klaar te hebben voor het 
nieuwe seizoen, moeten we tijdig 
beginnen. Hierover zullen we duidelijk 
communiceren, dat zal even puzzelen 
worden.”

Door: Gijs Klompmaker

S.V. Borger 2018-2019
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• Klant staat centraal
• Rijlessen volgens de nieuwste opleidingstechnieken
• Intake les is gratis
• Les in Emmen of Assen
• De klant staat centraal
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Waarom heeft de gemeente 
eigenlijk niet gekozen voor 
kunstgras?

De gemeente heeft natuurlijk een 
aantal speerpunten in haar beleid. 
Als je als wethouder de leden 
van S.V. Borger iets zou willen 
meegeven, wat is dat dan?

Er wordt dus geïnvesteerd in 
het sportpark de Drift, is dat 
ook met het oog op eventuele 
samensmeltingen met kleinere 
clubs uit de regio?

“Wat er gespeeld heeft is dat kunst-
gras een forse investering is, terwijl 
het maar tien jaar mee gaat. Een 
grasveld gaat in principe langer 
mee, met onderhoud en renovatie 
zo’n vijfentwintig jaar. We hebben 
in Emmen bij DZOH ook nog eens 
gezien, dat kunstgrasvelden door 
intensief gebruik ook sneller af kunnen 
zijn. Dan zit je echt met een behoorlijke 
tegenvaller, dan gaat het echt in de 
papieren lopen. Daarnaast leent 
onze gemeente zich qua ondergrond 
gewoon goed voor natuurgras, het is 
een duurzamere keuze.”

“Een voetbalvereniging is de 
ontmoetingsplek. Sport en bewegen 
zijn belangrijk, maar ook de sociale 
kant van het verenigingsleven is 
iets om rekening mee te houden. 
Kinderen smeden er levenslange 
vriendschappen, in de pubertijd komen 
de eerste discussies, merk je dat niet 
iedereen denkt zoals jij.

We gaan in de vier grote kernen 
investeren, om voetballen in onze 
gemeente te borgen. Valthermond en 
Nieuw-Buinen zijn al gewaarborgd, 
nu is het tijd voor Borger en Exloo. 
Wat ik mooi vind is dat je wel ziet dat 
voetbalclubs elkaar opzoeken, iets 
verder kijken dan alleen de komende 
seizoenen. Het vraagt wel wat van 
verenigingen om zo’n stap te zetten. 
Je hoeft alleen maar te kijken naar de 
beleving die er eerst bij derby’s.” 

We praten nog wat. Over Klaas Willem Smeenge, de nieuwe 
sporthalbeheerder, waar heel Borger blij mee is. Over clubscheidsrechters en 
bekende regionale spelers. De recorder gaat uit, de handen worden geschud. 
Voordat ik naar huis ga, rij ik nog even langs de Drift. Ze zou eens moeten 
weten wat voor plannen we hebben met haar. En toch, als ik deze oude 
gehavende dame bekijk, zie ik zoveel schoonheid.

S.V. Borger 2018-2019

“Die mogelijkheid ligt er.  We 
verplichten niemand, elke club heeft 
zelf de keuze. Je ziet wel dat de druk 
op de vrijwilligers groter wordt en de 
clubs kleiner worden. Deze kleinere 
clubs hebben wel hun eigen identiteit 
met een bepaalde emotie eronder. De 
Drift kan fungeren als vestigingsplaats 
voor kleinere clubs, die mogelijkheid 
is er. We kunnen altijd in gesprek over 
eventuele fusies.

Dat is, zeker ook voor een 
voetbalvereniging, iets waar je bij stil 
moet staan. Wees je bewust van de 
sociale functie die je hebt. “



WERU kunststof ramen, deuren, kozijnen en aluminium ovozijnen en aluminium overkappingen

Stijlvol en van topkwaliteit

Drouwenerstraat 10 - Borger

Tel. 0599 - 235536

    
www.siepelborger.nl

Showroom: Hunebedstraat 5a, Borger

 

Zaterdags geopend van 10-16 uur en op 
afspraak.

• Aluminium 
   overkappingen

• Gevelbekleding

• Alle soorten glas

 

• Schuifpuien

• Zonwering

• Rolluiken
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“Wat we gemeen hebben is dat we allemaal een mening hebben en hier ook voor staan”, dit zijn de woorden 
van Albert Kamps vorig jaar in deze Presentatiegids. Hij had het destijds over de net geïnstalleerde nieuwe 
Technische Commissie Jeugd. Inmiddels zijn we dik  een jaar verder. De mannen zijn een jaar aan de slag 
en we zijn benieuwd hoe het ze vergaan is. Omdat ze toch allemaal een mening hebben spraken we dit jaar 
met een ander lid van de commissie. Jeroen Alblas blikt met ons terug en ook vooruit op het werk van de 
commissie, die zich met de voetbaltechnische kant van onze jeugdopleiding bezig houdt. De passie en het 
plezier in het vrijwilligerswerk spat er vanaf, maar ook de mindere ervaringen komen aan de orde. Recht voor 
z’n raap. Eigenlijk precies zoals Albert het vorig jaar al aankondigde.

Interview Jeroen Alblas

Technische Commissie Jeugd: een jaar verder

Door: Erwin Beukema

“Afgelopen seizoen hebben we gebruikt 
om te leren en te observeren. Wat gaat 
er goed? En natuurlijk ook wat kan er 
beter? Toen we dit wel aardig in beeld 
hadden konden we aan de slag. Dan 
blijkt dat sommige oplossingen heel 
simpel zijn. Een kleine ingreep kan vaak 
al een hoop verlichting opleveren. Maar 
ook in de lastiger kwesties hebben 
we onze tanden gezet. Altijd met de 
insteek dat de vereniging erop vooruit 
moest gaan. De mindere kant van deze 
vrijwilligersfunctie kom je tegen op het 
moment dat je een probleem of een 
ergernis simpelweg niet kan oplossen. 
Dat is niet leuk, maar het hoort er wel 
bij wanneer je verantwoordelijkheid 
neemt.”

Een geheel nieuwe commissie 
moest vorig jaar z’n draai vinden. 
Hoe zijn jullie te werk gegaan?

De Technische Commissie Jeugd bestaat uit Wim Ties, Bas Beukers, Jeroen Alblas, 
Albert Kamps, Mark Wolters, Jans Spiegelaar en Peter ten Broeke (ontbreekt op de 
foto)

Kan je een voorbeeld geven van 
iets wat jullie als commissie niet 
kunnen oplossen?

“Dan denk ik meteen aan de 
teamindeling. We hebben te 
maken met een vereniging waar 
200 jeugdleden verdeeld over 17 
jeugdteams voetballen. Het is 
natuurlijk een utopie  dat je dit zo in 
kan delen dat iedere speler (en/of 
ouder) tevreden is. Een onmogelijke 
opgave! En ook niet ons streven 
trouwens. Ga er maar eens aan 
staan, 200 spelers opnieuw indelen 
in 17  teams met als uitgangspunt het 
Technisch Jeugdbeleidsplan en de visie 
van de KNVB, welke ons als club min 
of meer duwt richting het indelen op 
leeftijdscategorie, zoals we dat voor het 
huidige seizoen hebben gedaan. Dan 
weet je op voorhand dat er spelers (of 
ouders)  teleurgesteld zullen zijn 

“Laat ik voorop stellen dat de meeste 
spelers en ouders het gelukkig wel 
begrijpen. Ze snappen de dilemma’s 
en hebben vertrouwen in onze 
objectiviteit. Misschien is het even 
balen, maar vervolgens zijn ze zonder 
morren en met heel veel plezier 
lekker met het nieuwe team aan de 
slag gaan. We hebben ons daarnaast 
echter enorm verbaasd over  de wijze 
waarop door andere ouders  omgegaan 
wordt met de bekendmaking van de 
nieuwe teamindeling. Direct na de 
bekendmaking kregen we reacties 
binnen die niet mals waren. 

Hoe wordt er op zulke 
momenten gereageerd?

omdat ze niet meer bij een vriendje , of 
in een lager team ingedeeld zijn.”

Onbegrijpelijk blijf ik dit vinden, alsof 
we bewust met elkaar om tafel gaan 
zitten om te bepalen wie we dit seizoen 
eens dwars gaan zitten. Volgens mij is 
het juist onze taak als ouder om onze 
kinderen ook hierin te begeleiden. 
Ze te leren omgaan met dit soort 
teleurstellingen.”
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Dit klinkt als goed 
doordacht en zeer objectief.

“Helder en zuiver 
inderdaad, een andere 
kwalificatie kan ik er 
niet aan geven. Achttien 
jeugdtrainers en zes TCJ-
leden zullen toch wel beter 
weten waar een speler 
ingedeeld zou moeten 
worden dan een al dan niet 
objectieve ouder?”

De vraag stellen is hem 
beantwoorden. Genoeg over dit 
pittige onderwerp en fi jn dat je 
het nog een keer wilde toelichten. 
Staat alles voor het huidige 
seizoen inmiddels op de rails?

“Inmiddels wel. We zijn tevreden 
dat alles ondertussen is ingevuld. 
Dit is allemaal niet vanzelf gegaan, 
maar we zijn blij dat we de grootste 
knelpunten hebben kunnen oplossen. 
Helaas hebben we door te smalle 
selecties binnen de JO19 en JO17 
leeftijdsgroepen de JO19-2 uit de 
competitie terug moeten trekken. Er 
bleven simpelweg te weinig spelers 
over om te kunnen voetballen. Van de 
overgebleven spelers hebben we een 
bredere JO17-2 selectie kunnen maken, 

Wat mogen we verwachten het 
komende seizoen? Gaat er veel 
veranderen binnen de jeugdtak 
van onze club?

Op dinsdag 18 september hebben 
we daarnaast in samenwerking 
met de KNVB een avond voor alle 
jeugdtrainers en leiders van de 
jeugdteams georganiseerd met als 
thema ‘Coach de Coach’.

De opkomst met maar liefst 27 
personen was echt geweldig. Het geeft 
aan dat het jeugdvoetbal bij ons leeft 
en dat iedereen zich wil inzetten om 
gezamenlijk het niveau omhoog te 
brengen. Stephan Siahaya heeft ons 
deze avond  tools in handen gegeven 
voor het beter coachen van een 
jeugdteam. Een mooie ontwikkeling!”

“De grootste verandering binnen 
het jeugdvoetbal van SV Borger vind 
op dit moment achter de schermen 
plaats. Aan het einde van het vorige 
seizoen bleek vanuit de trainersgroep 
dat er behoefte was aan een stukje 
opleiding in het trainersvak. Nu 
heeft de KNVB, verspreid over de 
provincie, de mogelijkheid om dit soort 
opleidingen te volgen. Dit brengt voor 
jeugdtrainers, die veelal nog niet over 
een rijbewijs beschikken, natuurlijk 
enorme logistieke problemen met 
zich mee. Wij hebben daarom als 
commissie het bestuur ervan overtuigd 
dat we moeten investeren in onze 
jeugdtrainers en aangedrongen een 
door de KNVB op maat gemaakte 
cursus Jeugd Voetbal Trainer Coach 
speciaal voor onze club te organiseren. 
Dat is gelukt. Voor de start van het 
seizoen hebben we Ab van der Velde, 
Technisch Jeugdcoördinator bij de 
KNVB, uitgenodigd op het sportpark 
en aan hem kenbaar gemaakt wat 
wij als vereniging graag in deze 
cursus verwerkt zouden willen zien. 
Op vrijdagavond 5 oktober heeft de 
eerste van in totaal vijf cursusavonden 
plaatsgevonden in de bestuurskamer 
en op het trainingsveld aan de 
Drift. Tijdens deze drie uur durende 
cursusavonden krijgen de twaalf 
deelnemende jeugdtrainers onderricht 
van KNVB docent Bert Scholing. 
Deels  theorie, maar vooral ook in de 
praktijk op het veld. Voor een aantal 
cursusavonden zullen dan ook onze 
eigen jeugdteams ingeschakeld worden 
als ‘lesmateriaal’. Vanuit de Technische 
Commissie Jeugd wordt deze groep 
begeleid door Albert Kamps, die 
vanuit zijn jarenlange ervaring als 
hoofdtrainer natuurlijk prima in staat is 
deze groep verder te brengen.

Wat willen jullie hiermee bereiken?

Mede door het organiseren van dit 
soort bijeenkomsten hopen we dat 
de betrokkenheid bij onze mooie 
vereniging groter wordt. Het woord 
vereniging komt immers van het 
werkwoord verenigen en als je hiervan 
de betekenis opzoekt in de Dikke 
van Dale, dan kom je o.a. uit op: 
samenvoegen en verbinden. Verenigen 
kun je alleen samen doen en datzelfde 
geld voor een vereniging. We zullen het 
met elkaar moeten doen, niet alleen dat 
kleine clubje vrijwilligers. Met z’n allen 
voor onze club!”

Mooi gesproken en de absolute 
waarheid.  Wat is je slotboodschap 
voor onze leden?
“Laat ik het simpel houden. Namens 
de Technische Commissie Jeugd wens 
ik iedereen een succesvol seizoen met 
vooral heel veel plezier!”

Kan je de lezers meenemen in de 
dit selectieproces? Hoe hebben 
jullie deze megaklus aangepakt?

“Afgelopen seizoen hebben we zowel 
in de winterstop als aan het einde van 
het seizoen met de jeugdtrainers alle 
spelers geëvalueerd. Tijdens het hele 
seizoen zijn de verschillende leden van 
de Technische Commissie Jeugd wezen 
kijken bij trainingen en/of wedstrijden. 
Om de laatste twijfels weg te halen 
hebben we aan het einde van het 
seizoen, in samenwerking met twee 
studenten van een sportopleiding in 
Assen, ook nog een kwalificatietoernooi 
georganiseerd voor de jeugdspelers 
tot en met 12 jaar. Aan de hand van 
al deze ‘meetmomenten’ is een 
gemiddelde beoordeling ontstaan. 
Deze hebben we naast het Technisch 
Jeugdbeleidsplan gelegd. En zo zijn we 
tot de indeling gekomen.”

zodat dit team bij de start ruim in de 
spelers zit. Toch mooi dat we dit met 
de hulp van alle betrokkenen hebben 
gerealiseerd.” 
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Borger 2 (zaterdag)
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Bovenste rij v.l.n.r.: Boyd Brookman, Roy Man� ng, Arent Kenter, Mark Hoving, Gert Vogelzang,
Jorwen Smit en Gerben Braams.
Middelste rij v.l.n.r.: Jarno Polling, Demba Vos, Alex Wever, Arne Kenter, Corne Oos� ng, Erik Joling,
Timon Oude Nijeweme, Rowan Tiktak en Koen van Wa� um.
Onderste rij v.l.n.r.: Siem Hulshof, Corne Knol, Jorden Copinga, Sander van der Veen, Karsten Oude Nijeweme,
Jorick Oude Nijeweme, Menno Herink, Leon van Klaveren en Bart Ulenreef

1 sept.
8 sept.

15 sept.
22 sept.
29 sept.

6 okt.
13 okt.
20 okt.
27 okt.
3 nov.

10 nov.
17 nov.
24 nov.
1 dec.
8 dec.

15 dec.

9 febr.
16 febr.
23 febr.

2 mrt.
9 mrt.

16 mrt.
23 mrt.
30 mrt.
6 apr.

13 apr.
20 apr.

  27 apr.
4 mei

11 mei
18 mei
25 mei

-
-

beker/inhaal
beker/inhaal

-
-
-

beker/inhaal
-

beker/inhaal
beker/inhaal
beker/inhaal

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

beker/inhaal
-
-
-
-
-
-

beker/inhaal
beker/inhaal

Onstwedderboys 2
Borger 2

Borger 2
Wildervank 4
Borger 2

FC Ter Apel’69 1

ACV 5
Borger 2
FC Amboina 2
Borger 2

Borger 2
Achilles 1894 3
Borger 2
Borger 2
SV Mussel 2
Borger 2
SC Scheemda 2

Borger 2
SJS 3
LTC 4
Borger 2
SVBO 2
Borger 2

LTC 6
Borger 2
ACV 4
Onstwedder Boys 2
Borger 2
FC Ambonina 2
Borger 2

ACV 5
Borger 2
Borger 2
Wildervank 4
Borger 2
FC Ter Apel ’96 1

Borger 2
SV Mussel 2

LTC 4
Borger 2
SVBO 2

Borger 2

Borger 2
SJS 3
Borger 2
SC Scheemda 2

12.00 uur
15.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
14.30 uur
12.00 uur
12.30 uur

-
12.00 uur
12.30 uur
14.30 uur
12.00 uur
14.30 uur
12.00 uur

-
-

14.30 uur
12.00 uur
15.00 uur
14.30 uur
12.00 uur
14.30 uur
12.00 uur

-
-
-
-
-

14.30 uur
12.00 uur
16.15 uur
12.00 uur

Wedstrijdschema Borger 2 (zaterdag)
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Borger 3
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Bovenste rij v.l.n.r.: Siem Hulshof, Wouter Ei� ng, Erik  Leusink, Marco Rozeboom en Jos van der Hoek
Middelste rij v.l.n.r.: Marcel Everts, Hessel Doedens, Mark Lubbers, Byron Marissen, Dennis Staal en
Renger Kok .
Onderste rij v.l.n.r.: Roel Hebels, Stefan van der Ende, Arne Kenter, Kevin Korf, Kevin van der Ende,
Frank Volders en Time Woering.

Op de foto ontbreken; Thijs Steenbergen, Chris van der Touw, Max van der Schoot en Ivo Scholtmeijer.

1 sept.
8 sept.

15 sept.
22 sept.
29 sept.

6 okt.
13 okt.
20 okt.
27 okt.
3 nov.

10 nov.
17 nov.
24 nov.
1 dec.
8 dec.

15 dec.

9 febr.
16 febr.
23 febr.

2 mrt.
9 mrt.

16 mrt.
23 mrt.
30 mrt.
6 apr.

13  apr.
20  apr.
27  apr.

4 mei
11 mei
18 mei
25 mei

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

VV Sweel 3
Borger 3
beker/inhaal
beker/inhaal
Borger 3
DZOH 6
Borger 3
beker/inhaal
SV Mussel 3
Borger 3
beker/inhaal
beker/inhaal
Twedo 6 (za.)
Borger 3
SC Angelslo 4
Borger 3

Borger 3
NWVV 2
Borger 3
Borger 3
SJS 4
Borger 3
Zw.meerse Boys 2
beker/inhaal
Borger 3
FC Klazienaveen 6
Drenthina 4
Borger 3
SETA 2
Borger 3
SJS 5
beker/inhaal

SJS 3
Borger 3
Onstwedder Boys 1
VV Sweel 3
Borger 3
SC Angelslo 4
Borger 3

Twedo 6 (za.)
Borger 3
Borger 3
DZOH 6
Borger 3
SV Mussel 3
Borger 3

Borger 3
SJS 4

Drenthina 4
Borger 3
SETA 2

Borger 3
SJS 5

Borger 3
FC Klazienaveen 6
Borger 3
Zw.meerse Boys 2

14.30 uur
14.00 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.00 uur
       ---
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
12.00 uur
14.30 uur
12.30 uur
       --

14.30 uur
14.30 uur

-
-

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

      -
12.30 uur
15.00 uur

-
-

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

Wedstrijdschema Borger 3
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Borger 2 (zondag)

27

23 sept.
30 sept.

7 okt.
14 okt.
21 okt.
28 okt.
4 nov.

11 nov.
18 nov.
25 nov.
2 dec.
9 dec.

16 dec.

10 febr.
17 febr.
24 febr.

3 mrt.
10 mrt.
17 mrt.
24 mrt.
31 mrt.
7 apr.

14  apr.
21  apr.
28  apr.

5 mei
12 mei
19 mei
26 mei

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

FC Assen 2
Borger 2 zon.
beker/inhaal
beker/inhaal
Borger 2 zon.
Muntendam 4
Borger 2 zon.
beker/inhaal
Gieten 2
Borger 2 zon.
beker/inhaal
beker/inhaal
PJC 2
Borger 2 zon.
Actief 5
Borger 2 zon.

Borger 2 zon.
FC Amboina 2
Borger 2 zon.
Eext 2
beker/inhaal
Borger 2 zon.
Noordster 3
Kielwindeweer 1
Borger 2 zon.
Pekelder Boys 2
Borger 2 zon.
Annen 4
beker/inhaal

FC Assen 2
Borger 2 zon.
Actief 5
Borger 2 zon.

PJC 2
Borger 2 zon.
Borger 2 zon.
Muntendam 4
Borger 2 zon.
Gieten 2
Borger 2 zon.

Borger 2 zon.
FC Amboina 2

Kielwindeweer 1
Borger 2 zon.
Pekelder Boys 2

Borger 2 zon.
Annen 4

Borger 2 zon.
Noordster 3
Borger 2 zon.
Eext 2

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
       ---
10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
       --

11.00 uur
10.00 uur

-
-

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

      -
10.00 uur
10.00 uur

-
-

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Wedstrijdschema Borger 2 (zondag)

S.V. Borger 2018-2019

Bovenste rij v.l.n.r.:  Erik Brussen, Mark Hoving, Gert Vogelzang, Remco Keizer en Marcel Lammers.
Middelste rij v.l.n.r.:  Gert Bijker, Ronald Bulthuis, Maikel Dam en Daan Hilgenga.
Onderste rij v.l.n.:  Gijs Klompmaker, Thijs Steenbergen, Marcel Be� en, Stan Luinge, Robert la Riviere,
Gerben Braams en Vincent Wever.



Achterste rij van links naar rechts: 
Jarno Polling, Willem Trip (fysiotherapeut), Mark Wolters (Ass.-trainer/keeper trainer), Arne Joling (Hoofdtrainer), Erwin Beukema (Leider),
Henk Speelman (Assistent scheidsrechter) en Wouter Arends
Middelste rij van links naar rechts:

Voorste rij van links naar rechts:

Op de foto ontbreken: Bert Coster (Teammanager), Arnold Kornelis (Assistent scheidsrechter) en Gert Jakobs (speler)



Culinair genieten in een ongedwongen sfeer. 
Dat is Bistro LUF

Bistro LUF “Genieten met liefde”

Kijk voor meer informatie op 
www.bistroluf.nl

Bistro LUF
Lutkenend 8  te Gasselte

0599-313 500
info@bistroluf.nl

Kijk voor actuele openingstijden op www.bistroluf.nl
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1 sept.
8 sept.

15 sept.
22 sept.
29 sept.

6 okt.
13 okt.
20 okt.
27 okt.
3 nov.

10 nov.
17 nov.
24 nov.
1 dec.
8 dec.

15 dec.

9 febr.
16 febr.
23 febr.

2 mrt.
9 mrt.

16 mrt.
23 mrt.
30 mrt.
6 april

13  april
20  april
27  april

4 mei
11 mei
18 mei
25 mei

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

 -
-
-

-
-

-
-
-
-

Borger 1
Asser Boys 1
Borger 1
CSVC 1
Borger 1
SC Angelslo 1
Borger 1
beker/inhaal
MSC/Amslod 1
Borger 1
Borger 1
SCN 1
Borger 1
FDS 1
Borger 1
beker/inhaal

Borger 1
Onstwedder Boys 1
beker/inhaal
beker/inhaal
Nieuw Balinge 1
Borger 1
Vitesse’63 1
beker/inhaal
Borger 1
Tiendeveen 1
beker/inhaal
beker/inhaal
Borger 1
SVBO 1
Borger 1
SJS 1

FC Zuidlaren 1
Borger 1
Achilles 1894 1
Borger 1
Onstwedder Boys 1
Borger 1
SJS 1

Borger 1
SVBO 1
Nieuw Balinge 1
Borger 1
Vitesse ‘63 1
Borger 1
Tiendeveen 1

CSVC 1
Borger 1

Borger 1
SCN 1
Borger 1

FDS 1
Borger 1

MSC/Amslod 1
Borger 1
SC Angelslo 1
Borger 1

15.00 uur
14.30 uur
15.00 uur
14.30 uur
15.00 uur
14.30 uur
15.00 uur

---
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
14.30 uur
15.00 uur
14.30 uur
15.00 uur

--

15.00 uur
14.30 uur
--
--
15.00 uur
15.00 uur
14.30 uur
--
15.00 uur
14.45 uur
--
--
15.00 uur
14.30 uur
15.00 uur
14.30 uur

Wedstrijdschema Borger 1 Tegenstanders Borger 1

Sportpark Nieuwlande
Oostopgaande 2 7918 TD Nieuwlande 
tel.: 0528-351588

Sportpark Ezinge
Ambachtsweg 11 7943 AE Meppel
0522-242295

Sportpark J D Maurikveld
Haarweg 22 7974 HE Havelterberg
0521-516860

Sportpark Nieuw Balinge
Haarweg 68 7938 PS Nieuw Balinge
tel.: 0528-321241

Sportpark De Veenhoek
Molenweg 4 7936 PB Tiendeveen
tel.: 0528-342390 

Sportpark Parkstraat
Parkstraat 1A 7826 EA Emmen
tel.: 0591-621249

Sportpark Julianastraat
Julianastraat 85 9503 LD Stadskanaal
tel.: 0599-621815

Sportpark De Boskamp
Lijnackerslaan 0 9591 CA Onstwedde 
tel.: 0599-331652

Sportpark Vitesse
Sportlaan 1a 7958 SL Koekange 
tel.: 0522-451763

Sportpark ‘Klinkenvlier’
Europaweg 2, 7742 PN  Coevorden
tel.: 0524-514503

Sportpark s.c. Angelslo
St. Gerardusstraat 250 7825 TW Emmen
tel.: 0591-626310

FDS - Havelterberg

CSVC - Coevorden

Nw. Balinge - Nw. Balinge

Vitesse ’63 - Koekange

SJS - Stadskanaal

Tiendeveen - Tiendeveen

Onstwedder Boys - Onstwedde

SVBO  - Barger Oosterveld

SC Angelslo - Emmen

MSC/Amslod - Meppel

SCN - Nieuwlande

S.V. Borger 2018-2019

4 klasse



Kom maar op met de toekomst

Hoeveel heb jij 
straks nodig 
voor hun studie?
Doe de check op Rabobank.nl/strakshebjehetnodig
Of ga naar jouw Rabobank.

Hoofdstraat 15 Borger
www.bieteltje.nl

Het Bieteltje
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Borger VR1

33

Bovenste rij v.l.n.r.: Chantal Rotman, Moniek Seip, Paulien Lohues, Fleur Geerdink, Marjolein Joling-Reinds, 
Mandy van der Touw
Middelste rij v.l.n.r.: Willie Sagel (Trainer-coach), Lisanne Boxen, Leonie Lubbers, Laura Volders, Gerwin Lubbers 
(Grensrechter), Sharon Vos, Miranda Drenth, Rosa Geene en Ron Reinds (Team manager-coach).
Onderste rij v.l.n.r.:  Dahne Flanderijn, Lianne Rosing, Ilonka van der Hoek, Linda ten Hoor (Keeper),
Laura Schonewille, Maartje Schulte en Joyce van der Touw.

Op de foto ontbreken; Annely Hulshof en Jeane� e Pasveer.

22 sept.
29 sept.

6 okt.

13 okt.
20 okt.
27 okt.
3 nov.

10 nov.
17 nov.
24 nov.
1 dec.
8 dec.

15 dec.

9 febr.
16 febr.
23 febr.

2 mrt.
9 mrt.

16 mrt.
23 mrt.
30 mrt.
6 apr.

13  apr.
20  apr.
27  apr.

4 mei
11 mei
18 mei

25 mei

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-

Borger VR1
BSVV VR1
beker/inhaal
beker/inhaal
VKW VR1
Borger VR1
Beilen/Fitboys VR2

beker/inhaal
Borger VR1
Zevenhuizen VR1
beker/inhaal
Twedo 6 (za.)
Borger VR1
Eext VR1
Borger VR1

Peize VR1

Actief VR1
Borger VR1
Witteveense
  Boys VR1
Borger VR1
beker/inhaal
Leo VR1 (loon)
Borger VR1
Borger VR1
Gomos VR1
Borger VR1
Annen VR1
Borger VR1
beker/inhaal

Borger VR1
BSVV VR1
Borger VR1

Peize VR1

Borger VR1
Eext VR1
VKW VR1
Borger VR1
Beilen/Fit Boys VR2
Borger VR1
Zevenhuizen VR2

Actief VR1
Borger VR1

Borger VR1
Gomos VR1
Borger VR1

Annen VR1
Borger VR1

Leo VR1 (loon)
Borger VR1
Witteveense
   Boys VR1
Borger VR1

14.15 uur
14.30 uur
14.00 uur

14.00 uur
       ---
14.45 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
14.30 uur
       --

14.30 uur
14.30 uur

-
-

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

      -
12.30 uur
12.30 uur

-
-

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

14.00 uur

Wedstrijdschema Borger VR1
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JO13-1

JO14-1

JO15-1

JO17-1

JO12-3

vacant!



2135

JO17-2

JO19-1
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Borger 45+2

Bovenste rij v.l.n.r.: Jos van der Hoek, Robert la Rivière, Gosse Fokkens en Kees van der Touw
Onderste rij v.l.n.r.:  Harry Boerma, Henk Speelman, Willem Trip, Evert van der Touw en Geert Marissen



DE VRIENDEN 
VAN 

SV BORGER

WORD NU LID EN 
STEUN 

DE VERENIGING
vriendenvan@svborger.com
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SV Borger op Social Media
Borger leeft! En dan zo’n mooi hekje ervoor! Ja zeker, SV Borger is 
het afgelopen jaar met z’n tijd mee gegaan. Als club zijn we meer en 
meer actief op social media. Gezien het aantal ‘volgers’ voldoet dit 
ook zeker aan een behoefte. Op Twitter (@SVBorger0599) staan we 
op 422 volgers, Facebook (@svborger) overtreft dat aantal met 592 
vaste volgers en Instagram (svborger0599) is de absolute koploper met 
750 volgers. Een klein team van SV Borger leden zorgt ervoor dat deze 
kanalen zo actueel mogelijk gevuld blijven. Daarbij vragen we ook de 
hulp van onze leden!

Tipgevers

De leden die zich met de social 
media bezig houden zijn Erwin 
Beukema (Twitter), Mark Meinema 
(Facebook) en Joep Hiddink 
(Instagram). Zij houden zelf onze 
website en andere traditionele 
media in de gaten, om te zien of 
er vermeldenswaardig SV Borger 
nieuws is voor het kanaal dat door 
hen wordt bediend. Uiteraard zijn 
ze ook geregeld zelf aanwezig op 
de club. Daarnaast worden ze via 
diverse informele kanalen geregeld 
getipt over kampioenschappen, 
toernooien en andere activiteiten.

Tipgevers zijn er echter nooit 
genoeg. We vragen daarbij dus ook 
jouw hulp. Zie je iets gebeuren (een 
bijzondere prestatie van een team, 
een mooie club- of elftalactiviteit 
etc.), waarvan jij vindt dat er 
aandacht voor mag zijn, tip dan het 
social media team. Dit kan door 
de SV Borger account te noemen 
in je eigen bericht op social media 
(mention), of door een ‘appje’ 
(eventueel met foto) te sturen naar: 
Erwin Beukema (tel: 06 – 22 53 
29 80). Vervolgens bekijken wij of 
en op welk medium het geplaatst 
wordt. We doen ons best om dit zo 
snel mogelijk te doen.

Wedstrijdverslagen
Uiteraard linken we ook vaak door 
naar berichten op onze website. 
Wij zouden het leuk vinden als 
daar weer meer wedstrijdverslagen 
van zowel de jeugdteams als de 
seniorenteams geplaatst worden. 
Dat was altijd een kracht van onze 
website en we zien dat enigszins 
afnemen. Aan de elftalleiders 
daarom, mede namens de 
webmaster, het verzoek om elke 
wedstrijd binnen het team een 
verantwoordelijke aan te wijzen 
om het verslag te verzorgen. 
Deze kan gemaild worden naar 
webmaster@svborger.com. Wij 
zijn ervan overtuigd dat er genoeg 
schrijftalent binnen onze prachtige 
vereniging aanwezig is. Laten we 
met elkaar ook aan de rest van de 
wereld laten zien dat we zowel bij 
winst als bij verlies een levendige 
vereniging zijn!

Door: Erwin Beukema

Met vriendelijke groet,
Het social media team! 
#BorgerLeeft



S.V. Borger 2018-2019
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Activiteiten
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Een gesprek met de nieuwe aanvoerder
Vincent Wever (34) is een echte Galliër geworden 

Hij viel gelijk op. Hoewel hij ingetogen zijn voetbalveters strikte en rustig de warming-up deed, verraadde de 
eerste balcontacten, onder de priemende ogen van de groenhemden van zondag 2, zijn klasse. De getogen 
Roldenaar, woont sinds een aantal jaar in Borger en het bloed kroop waar het niet kon gaan. Ondanks 
gehavende knieën besloot hij weer te gaan voetballen. Na Rolder Boys, F.C. Groningen, Achilles 1894, 
Veendam en Nieuw-Buinen, begon Vincent toevalligerwijs bij de zondagafdeling van Borger. Het had net zo 
goed de zaterdag kunnen zijn, maar spijt heeft hij niet van zijn beslissing. “Ik kwam in een warm bad. Ik had 
al wat verslagen gelezen en het leek me een leuk team. Toch moet zoiets blijken. Ik moet zeggen dat ik enorm 
warm ben opgevangen en dat meen ik oprecht”.

“Erg mooi! Wij zijn allemaal echte 
voetballers, dat is echt genieten. 
Natuurlijk is het erg bijzonder om 
gelijk kampioen te worden in je eerste 
seizoen. Eerst had ik nog wel vaak last 
van mijn knie, maar gedurende het 
seizoen ging dit eigenlijk steeds beter.”

“We zijn goed van start gegaan. 
Doordat we weinig spelers hebben, 
heb je wel een ingespeeld team. Het 
is super om te zien dat er nieuwe 
liefhebbers bij zijn gekomen, met 
Marcel Betten en René Gerdes en 
natuurlijk ook Ronald Bulthuis. Je 
merkt dat wij in de wedstrijd elkaar 
goed de waarheid kunnen vertellen, 
om erna lekker te genieten van elkaars 
gezelschap met een biertje erbij. Dat 
is zoals ik het graag zie. Gezelligheid 
en toch ook niet willen verliezen. Dit 
jaar doen we bovenin mee, al denk ik 
niet dat we kampioen kunnen worden. 
Dat ik aanvoerder ben zegt vooral iets 
over dit team, hoe open en sociaal dit 
team is. Voor iedereen die twijfelt om 
opnieuw te gaan voetballen, kan ik de 
groene Galliërs aanraden.”

“Ik heb in mijn twintigerjaren veel 
gedaan van de club van het dorp waar 
ik ben opgegroeid. Ik had de tijd en 
de ruimte om plannen te bedenken 
voor de jeugd. Uiteindelijk heb ik met 
een aantal anderen een voetbalschool 
opgezet. Erg leuk om te doen, ook ben 
ik trainer van de B1 geweest.  

Wanneer ik naar S.V. Borger kijk, 
verbaast het me dat de vereniging 
niet hogerop voetbalt. Ik zie 
wel een positieve stap met de 
trainersopleidingen van jeugdelftallen, 
maar ergens wordt blijkbaar de slag 
nog gemist. Een dorp als Borger 
moet gewoon hoger voetballen. De 
betrokkenheid is tevens van groot 
belang bij een dorpsvereniging. 
Ouders heb je nodig als leiders, 
vrijwilligers en kantinepersoneel, daar 
moet een focus op liggen.“

Hoe heb je het afgelopen 
kampioensseizoen beleefd?

Wat verwacht je van het komend 
seizoen?

Rond 2006 heb jij bij Rolder 
Boys een actieve rol gespeeld 
bij de totstandkoming van een 
voetbalschool. Wat was je rol en 
hoe kijk je naar S.V. Borger?

S.V. Borger 2018-2019

Door: Gijs Klompmaker
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S.V. Borger 2018-2019

Scheidsrechters bij SV Borger

Het lijkt zo vanzelfsprekend. Een voetbalwedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter. De meeste 
supporters langs de lijn staan er helemaal niet bij stil. Zij zijn terecht  gekomen voor de voetballers en niet 
voor de man of vrouw in het spreekwoordelijke zwart. Deze valt vaak pas op wanneer hij een voor het door 
de supporters gesteunde team nadelige beslissing maakt. De positieve beslissingen hebben gek genoeg veel 
minder impact. Over het feit dat hij zijn vrije zaterdag of zondag deels opoffert voor onze voetbalvereniging 
denken helemaal maar weinigen na. Toch is het alles behalve vanzelfsprekend. Zonder scheidsrechters geen 
voetbal. We moeten ze koesteren. Als club zijn we dan ook erg trots op ons scheidsrechterskorps.

Ja, scheidsrechters, het voetbal kan 
er niet zonder. Toch is het verrekte 
lastig om genoeg vrijwilligers te 
vinden die onze wedstrijden in 
goede banen willen leiden. Als 
club zijn we er apetrots op dat wij 
beschikken over een flink arsenaal 
aan clubscheidsrechters. Het is een 
mooi gezelschap! Jong en oud, dik 
en dun en al lang niet meer slechts 
gehuld in het zwart. Net als bij de 
voetbalschoenen zie je ook bij de 
shirts van de arbiters een heel scala 
aan exotische kleuren voorbij komen. 
Naast de verschillen hebben onze 
scheidsrechters echter ook minimaal 
drie dingen met elkaar gemeen. Het 
zijn voetballiefhebbers, ze hebben 
plezier in het begeleiden van de 
wedstrijden en ze doen het allemaal 

voor hun SV Borger!

Een deel van onze scheidsrechters 
fluit al jaren. Een enkeling heeft ooit 
voor de KNVB wedstrijden gefloten, 
de meesten vinden het fluiten bij de 
eigen club leuk genoeg. Anderen zijn 
net begonnen. Het leuke is dat deze 
laatste groep voornamelijk als lid 
van SV Borger is aangemeld voor de 
scheidsrechters cursus. Al vele jaren 
stimuleren we dit als club zijnde. Heel 
geregeld volgt een clubje enthousiaste 
groenwitten de cursus. Elke keer zijn 
we weer trots op de geslaagden. We 
leiden dus niet alleen voetballers op, 
maar ook scheidsrechters! Mocht 
het met de voetballers niet lukken, 
dan zou het toch wel fantastisch zijn 
als ooit een Borgernaar als referee 
Europees voetbal haalt. 

Scheidsrechter hebben we nooit 
genoeg. Sterker nog, het is voor de 
nieuwe scheidsrechters coördinator 
een hele opgave om wekelijks elk 
duel te bezetten. We zoeken voor alle 
categorieën nog nieuwe helden van de 
arbitrage:  

- Pupillen (10 t/m 12jaar), 8 tegen 8 op 
een half veld, op zaterdagen

- Junioren (13 t/m 18 jaar), op een heel 
veld, op zaterdagen

- Senioren (19+), op zaterdagen en de 
zondagmorgen

Lijkt het je leuk om te 
fluiten voor een bloeiende 
en gezellige vereniging, 
meldt je dan aan bij de 
scheidsrechtercoördinator 
van onze club, Matthijn 
Brookman via de mail 
info@kinderopvang-
borger.nl of via 06 - 228 
478 79. Een uitgebreide 
cursus is niet nodig. In 
slechts twee avonden kan 
de basis gelegd worden.

Een mooi gezelschap

Trots

Nooit genoeg

Wij hopen je te mogen
begroeten!

Door: Erwin Beukema
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Senioren

2017-2018
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Supportersvereniging de Vrienden  
van SV Borger bestaat bijna 4 jaar 
en telt ondertussen al 83 leden. 
Door een Jaarlijkse bijdrage te 
leveren van  €50,- zorgt  ieder lid 
voor vernieuwing, ondersteuning 
en verbetering van  SV Borger. Dat 
is namelijk waar de Vrienden van 
SV Borger voor staat; vernieuwen, 
ondersteunen en verbeteren met 
inspraak van ieder lid! Een deel van de 
bijdrage wordt als bedankje ingezet 
om een leuke avond te organiseren 
voor alle vrienden. Het tegelpad langs 
het veld, de  muziekinstallatie in de 
kantine en de geluidinstallatie langs 
het hoofdveld zijn de laatste bijdragen 
die de supportersverenging heeft 
kunnen doen. Het groene ledenbord 
dat in de kantine aan De Drift hangt is 
inmiddels uitgebreid en kan nog aan 
minstens zeventien nieuwe leden een 
plekje bieden. Uiteraard is onze club 
nooit groot genoeg en zullen we blijven 
proberen te groeien.

Op naar de 100 leden

FEESTAVOND
De commissie van de Vrienden 
van  SV Borger organiseert elk jaar 
een  leuke avond voor al haar leden. 
Afgelopen winter was dit een heuse  
‘Franse avond’ met wijn, kaas en 
Tour de France. Deze avond vond 
plaats in de kantine op sportpark 
De Drift en werd begeleid door 
spreker en oud wielrenner Gert 
Jakobs.  De ‘Meesterknecht’ was 
naar zijn oude woonplaats gekomen 
om de aanwezigen mee te nemen 
naar zijn tijd als wielrenner. Met veel 
enthousiasme bracht hij herinneringen 
naar boven waar smakelijk om werd 
gelachen.De  Franse avond werd verder 
ingevuld door een heerlijke proeverij 
van wijn en kaas. Mark Middeljans 
van MiBu wijnen en Aaltje Leusink van 
de Kaasbank lieten de leden kennis  
maken met enkele heerlijke wijnen met  
daarbij passende kaassoorten.

SUPPORT  DE  CLUB  EN  
WORD  OOK  ‘VRIEND  VAN  
SV  BORGER’!  
Ben je nog geen lid van de Vrienden  
van SV Borger maar lijkt het je leuk  
een bijdrage te kunnen leveren aan 
de  club en bij de georganiseerde 
uitjes  aanwezig te zijn? Meld je dan 
nu aan  door een e-mail  te  sturen  
met:  ‘IK  SUPPORT  SV  BORGER’ 
naar  vriendenvan@svborger.com 
onder  vermelding van je naam.    

Ben je al lid zijn en heb je een 
idee  voor een bijdrage of een 
uitje? Laat dit  dan weten aan een 
commissielid of stuur een e-mail 
naar bovenstaand  mailadres. 
Nieuws, spelregels en andere 
informatie is te vinden op de  
website van SV Borger onder het 
kopje ‘Vrienden  van’. 

We  wensen  iedereen  een  sportief  en  
succesvol  seizoen!  

De  Vrienden van SV Borger commissie,  
Gert Vogelzang, Erik Joling,
Wouter Eiting, Mark Hoving, Wiljan Vos
en Melvin Ottens.  

Door: Vrienden van S.V. Borger
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Vierentachtig is de man die voor me zit 
en oreert over kleurrijke voetballevens 
in zwartwit. Eeuwe Fokkens, Jarig 
Roossien, Gradus Hooiveld, Kapoentje 
en Van der Klei. Namen uit een 
ver verleden, uit ons groen-witte 
verleden. Het doet me denken aan 
de kinderboeken van Snelle Jelle, die 
ik verslond als tienjarige. Maar al 
deze gezichten hebben echt bestaan. 
Zij hebben bijgedragen aan wat wij 
voelen bij de kleuren groen en wit. 
Zo ook Jan Eising, Jan was een echte 
clubman. Hij zat niet alleen in het 
bestuur, maar bemoeide zich ook met 
de inhoud van ‘Ons Sportleven’. Voor 
de pré-internetgeneratie; de bron van 
sportnieuws uit het dorp in die tijd. 
Niet alleen voetbal, maar ook handbal 
en zelfs vissen en duiventillen werd

Het is een druilerige maandagmorgen. En wie mij zou hebben verteld dat ik voor mijn plezier onderweg naar 
Winschoten zou gaan, zou ik voor gek hebben verklaard. Toch is het zo. Ik rijd terug in de tijd, ik reis naar de 
geschiedenis van onze voetbalclub, onze sportvereniging. Aan de Elzenlaan in Winschoten ligt namelijk een 
schat aan groenwit voetbalhistorie. Jan Eising, bestuurslid van S. V. Borger vanaf 1957 tot 1975, heeft beloofd 
de koffie klaar te hebben en achter op de eettafel liggen plakboeken vol groenwit-DNA. Zijn vrouw snijdt me 
een eigen gemaakt stuk gemberkruidkoek af en ik dommel langzaamaan terug in de tijd.

Een interview met erelid Jan Eising

Plakboeken vol groen-witte sportlevens

Door: Gijs Klompmaker

S.V. Borger 2018-2019

hierin op de voet gevolgd. In de jaren 
’70 deed Jan Eising ook nog eens het 
kantinebeheer, waarbij hij een beroep 
deed op verschillende families die zich 
vrijwillig inzetten achter de bar van de 
sportkantine

We bladeren door de tijd. Beginnen 
in 1924 waarin de eerste onverlaten 
tegen iets wat op een bal leek 
trapten. Een tijd waarin Sparta 
Borger werd opgericht. En al snel 
zijn we in de naoorlogse jaren, 
waarin Sportvereniging Borger werd 
opgericht, met de pijlers voetbal en 
handbal. Twee jaar later, in 1948, werd 
de voetbalclub S.V. Borger voor het 
eerst kampioen in de laagste klasse 
van de Drentse Voetbalbond en het 
zou lang duren voordat de club vanuit 
deze bond door zou 

stomen naar de K.N.V.B. Het eerste 
elftal promoveerde in de jaren’50 en 
’60 vaak van de 2e naar de 1e klasse 
DVB ( Drentse voetbalbond), maar 
degradeerde even gemakkelijk. Het 
was pas in 1972 dat Borger de DVB 
voor het eerst verliet en promoveerde 
naar de 4e klasse KNVB. “Het elftal 
werd kampioen in Gasselternijveen 
en gehuldigd in het dorp met paard 
en wagen. Manegehoudster en 
verzetsvrouw Gien Smeenge, leverde 
het kampioensvervoer. Wat een feest 
was het. Al degradeerden we gelijk 
het volgende seizoen.“, aldus de 
glimlachende Eising. 



49

De tijd staat even stil, de jaren lijken 
Jan even niet te deren. Met passie 
vertelt hij over Voorzitter Ter Borch 
en over hoe Jan Haddering werd 
gekocht door Nieuw-Buinen met 
een fonkelnieuwe bromfiets. Over 
consul Jan Gortmaker, waarmee 
gemakkelijk te praten viel, wanneer 
het team te veel geblesseerden had. 
En vooral over het krantje, over ‘Ons 
Sportleven’. Ik ken het nog uit de jaren 
negentig en begin 2000, omdat ik de 
voetbalverslagen van pupillen las en 
de schitterende voetbalvertellingen van 
Erwin Beukema’s tweede. Jarenlange 
uitgaves van dit krantje schonk hij 
aan het gemeente Archief van Borger-
Odoorn. Het zijn er duizenden en 
ze vertellen elk afzonderlijk iets over 
wie wij zijn, wat onze club maakt 
tot wat het is. “Ik heb ze allemaal 
bewaard, dozen en nog eens dozen 
vol. Een paar jaar geleden heb ik ze 
cadeau gedaan aan de gemeente. Ik 
zie het als mijn nalatenschap aan de 
voetbalvereniging.” 

“Hoewel de tijden zijn veranderd, 
denk ik dat het vooral belangrijk is dat 
je iedereen in het dorp kent. Zodat 
je families aanspreekt en vraagt mee 
te helpen. In mijn tijd waren het de 
families Haddering, Scholten, Van 
Wijk, Weitering en Venema die graag 
meehielpen”, vertelt hij zichtbaar 
genietend van de beelden die het hem 
oplevert.

Jan Eising is blind aan één oog en 
toch glinstert het paar fel en fonkelend 
wanneer hij praat over ons en zijn 
sportverleden in Borger. Hij glimlacht 
wanneer hij memoreert aan het 
omkleden in café Hooiveld en geeft 
aan betrokken te zijn geweest bij de 
oprichting van de sportkantine in 
1971. Zoals eerder gemeld deed hij 
ook het beheer samen met Geert 
Grit. Ik vraag hem of hij tips heeft om 
genoeg vrijwillige hulp te krijgen bij het 
kantinebeheer. 

We sluiten de vuistdikke 
plakboeken die doorgaan tot 
promotie van de zaterdagtak in de 
jaren ’00. 

2021 komt dichterbij, het jaar 
waarin we dan 75 jaar bestaan. 
Ik dank de familie Eising voor 
hun gastvrijheid en ga met één 
beeld de weg terug naar Borger. 
De weg terug naar nu, met dat 
ene beeld; een wit shirt met een 
schuine groene band, als een 
sjerp. De ongeschoren wangen en 
de grauwe uitkijken werden hierin 
opgetild. Het had iets koninklijks. 
Die groene baan zoals het het 
bekende shirt van River Plate. Zo’n 
shirt zou ik wel aan willen. En 
ineens heb ik het; je zou hier een 
replica van moeten maken voor het 
seizoen 2021-2022

Het is een schat aan verhalen die 
voor iedereen openbaar is. We kijken 
naar de teamfoto’s en achter elke 
kop zit een verhaal. Soms duister, 
soms humoristisch. Ik kijk naar die 
flinke gezichten, naar de oorlog die in 
sommige ogen lijkt te hangen. Ik kijk 
naar Eike en zie Gert. Soms herken ik 
een Goudbeek en mijn oude meester 
Tuin. Ik blader en Jan vertelt: “Het was 
altijd een echt dorpselftal, iedereen 
kwam uit Borger. Boerenjongens, 
middenstandsjongens, alles tezamen. 
Een zooitje ongeregeld. Nu koopt men 
spelers, maar toen deed je het met wat 
er in je dorp woonde.” 

S.V. Borger 2018-2019
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Teamindeling met de T van Tornado

Wat één vrijwilliger kan doen

Hij leeft helaas niet meer, is onlangs 
van ons heengegaan; Gerrit Roossien. 
Maar dat is het eerste gezicht waaraan 
ik denk bij jeugdvoetbal, en de tweede 
is Roelie, zijn vrouw. De liefde van 
twee mensen voor de kinderen van 
de toenmalige F-2 en E-2, kende geen 
grenzen. De warmte voelt zelfs als 
herinnering nog als een warm deken. 
En dat terwijl ik zo graag in de F-1 
en E-1 wilde voetballen als kind. Ik 
was verbolgen over het feit dat ik 
in het tweede pupillenelftal moest, 
maar zodra de eerste wedstrijd was 
begonnen, vergat ik deze woede. Zodra 
we die hardkatoenen shirts aandeden 
en met onze spillebeentjes de bal 
vooruit dreven in het parelend gras, 
was elk kind vergeten in welk team hij 
zat. Ik zeg hij, omdat er in mijn tijd nog 
geen meisjesvoetbal was. Ik word oud.

Er werd dus weleens gemord, 
door kinderen en door fanatieke 
voetbalvaders, maar nooit werd er 
van de indeling afgeweken. En nu, zo 
hoor ik, is het allemaal een flink stuk 
professioneler. Er wordt geëvalueerd, 
met trainers gesproken en op een 
evenwichtige manier worden de 
jeugdteams ingedeeld. En ja, dan 
kan het zijn dat je niet in het team zit 
waarin je wilt. Ik zeg nu, misschien 
wat gemakkelijk; dat is het leven. Maar 
dat komt omdat ik het al geleefd heb. 
Omdat in mijn tijd, de familie Roossien 
bestond. Roelie die wreef net zolang 
over je bezeerde knie tot het over was. 
Gerrit wisselde eerlijk en gaf iedereen 
de tijd om zijn fouten te maken. Ik 
herinner me nog dat hij scheidsrechter 
was in een wedstrijd van de E-tjes, o 
pardon de JO-9 is dat nu natuurlijk. 
Tegen Annen, achterop ons sportpark 
met een jongetje die de hele tijd 
iedereen voorbij liep. Jordi Hoogstrate. 
Voor de kenners een bekende naam. 

Je leert in het voetbal het leven. De 
grenzen, de onmacht en het omgaan 
met verlies. Dat zijn onbetaalbare 
lessen. En soms zijn die hard, komen 
die aan. Maar tegen ouders zou 
ik willen zeggen; ze maken je tot 
wie je bent. Je kunt de wereld niet 
buitenhouden. Je kunt verlies niet 
uit het leven van je kinderen weren. 
Waarom ik dit wil zeggen, is vanwege 
het volgende: Steeds vaker houdt een 
vrijwilliger er binnen onze vereniging 
mee op, omdat ze het niet langer op 
kunnen brengen. En ik ben daar wel 
een beetje klaar mee. Hoeveel van jullie 
zijn vrijwilliger? Precies! Wees dan even 
zuinig op die paar vrijwilligers die we 
hebben en denk niet alleen aan jezelf 
of je kind.

Elk jaar worden trainers en 
teamindelers voor rotte vis uitgemaakt. 
Op verjaardagen, in supermarkten. 
Alleen omdat Eloy niet bij Dirk in het 
team zit. Natuurlijk mag je praten, 
kun je om uitleg vragen bij onze 
vrijwilligers en trainers. Maar hou 
het redelijk. En denk verder dan het 
moment, dan een seizoentje. Kijk 
naar ene Luuk Kenter, wanneer je 
een fanatieke voetbalvader bent. De 
superspits speelde vooral in tweede 
jeugdelftallen. Kijk naar jezelf, waar 
ging het jou om als kind?

Dat was toch de bal, het rennen met 
die beentjes, je trotse ouders aan 
de lijn. De lol in de kleedkamer, de 
spanning bij het penaltyschieten. En 
je leerde andere jongens kennen, 
anderen dan uit je klas bijvoorbeeld. 
Een verrijking. Even slikken voor Eloy, 
dat hij niet bij Dirk in zit, maar al snel 
leert hij dan Harold en Bo kennen. Ook 
hartstikke leuk.

Wat ik wil zeggen, aan elke ouder die 
zich niet kan bedwingen. Doe het 
niet, laat het gaan. Voed op, bepaal 
wat je kunt bepalen, maar geef 
onze vrijwilligers het krediet dat ze 
verdienen. Ook als het niet naar je zin 
is. Ik eindig met nog een beeld van 
Gerrit Roossien, een sinterklaas van 
een man. 

Naast hem op een bankje in Vries zit 
een krullenbol met dubieuze motoriek. 
Gerrit roept een supermarktzoon 
aan de kant en tikt de dromerige 
jongen op zijn iele bovenbeentjes. Bas 
springhuppelt het veld in. Het is als 
een pindakaasreclame, wanneer tien 
minuten later Bas weer naar de kant 
wordt geroepen. Tegenwoordig maakt 
Bas alles wat het even niet meer doet, 
is het voor hem al goed, witgoed. De 
lach en de warmte van Gerrit, het 
tact waarmee hij dat deed zal ik nooit 
vergeten. En ergens is het maar het 
verhaal van één vrijwilliger in één 
iemands leven.  

Door: Gijs Klompmaker

Hij dribbelde en poortte en scoorde 
en deed maar. Ik schopte hem hard 
voor zijn schenen, Jordi huilde. 
Scheidsrechter Gerrit: “Gijs dat mag 
je nooit weer doen. Soms is iemand 
beter, maar dan schop je hem niet. Ga 
maar even naar de kant, je mag er zo 
weer in.”

S.V. Borger 2018-2019
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Ze zijn de grootste fans van hun 
jongens. “Meestal zijn ze samen bij de 
wedstrijden en als dat niet lukt is één 
van de twee er sowieso altijd”, geeft 
Mylan aan. Het talent heeft Mylan van 
zijn vader, zo geeft hij desgevraagd 
aan. Calvin reageert dat hij het dan van 
zijn moeder heeft. De toon waarop 
hij dit zegt doet vermoeden dat hij dit 
vooral zegt om bij haar in een goed 
blaadje te komen. 

Het onvermijdelijke onderwerp komt 
dan toch ter sprake. Hoe is het voor 
beide heren om dan nu écht samen 
te voetballen? Mylan kijkt zoals hij zelf 
al voorspeld heeft naar zijn broer. Die 
krijgt een spontane glimlach op zijn 
gezicht als hij antwoord: “Wel grappig 
eigenlijk! Vooral omdat je van andere 
mensen hoort dat je elkaar makkelijk 
kan vinden in het veld. Dat is dan toch 
ontstaan toen we samen in de tuin 
voetbalden.” Mylan vult aan: “En het 
samen reizen is ook leuk. Al hebben we 
weleens ruzie over wie er mag rijden.” 
Een leuk detail is dat ze zelfs samen de 
voetbaltas inpakken, zo vertelt Calvin. 
“Hij pakt dan bijvoorbeeld de sokken, 
ik de scheenbeschermers enzovoorts. 
Wel zo praktisch!”.  Mylan is eigenlijk 
nog jeugdspeler, maar zowel de 
Technische Commissie Jeugd als de 
Technische Staf van het eerste elftal 
was het erover eens dat hij op basis

van zijn talent een kans verdiende in 
de eerste selectie. Mylan heeft zelf ook 
wel het gevoel dat hij het niveau aan 
kan. “Je hebt wel minder tijd om na te 
denken. Moet sneller omschakelen. Dat 
valt soms nog wel even tegen. Maar al 
met al heb ik er niet heel veel moeite 
mee.” Zijn broer liet het in de fase dat 
het ging spelen enigszins aan zich 
voorbij gaan. Pas toen het definitief 
was ging hij erover nadenken. “Het 
is natuurlijk hartstikke goed voor de 
ontwikkeling van Mylan als voetballer”, 
zo zegt hij nu. “En voor mijn ouders is 
het ook een stuk makkelijker, ze hoeven 
maar naar één wedstrijd te kijken. 
Maar ik vind het zoals eerder al gezegd 
vooral erg leuk!”
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De broers Beijering: samen in het eerste!

Maar liefst drie koppels van 
broertjes kent de eerste selectie 
dit seizoen. De broers Wiljan en 
Christiaan Vos behoren inmiddels 
tot het meubilair. Vorig jaar kwam 
daar het koppel Lars en Menno 
Herink bij. Vanaf dit seizoen heeft 
ook Calvin Beijering (21) bekend 
gezelschap gekregen. Zijn broertje 
Mylan (18) is als benjamin van de 
selectie vervroegd overgekomen 
vanuit de jeugd. We spraken de in 
Buinen woonachtige broers over 
het heden, het verleden en de 
toekomst!

“Mylan moet met name nog wat 
rustiger worden. Maar eigenlijk geldt 
dat voor het hele team. Dan ga je daar 
zelf ook in mee”, zo analyseert Calvin 
zijn jongere broer. Hij vervolgt lachend: 
“En wat minder op mij zeiken!”. 
De 18-jarige countert deze laatste 
opmerking vilein: “Daar is een reden 
voor…” Zijn broer laat deze opmerking 
oud en wijs voor wat het is. Hij kan 
eigenlijk geen andere verbeterpunten 
voor zijn broertje bedenken. “Moet ik 
even weg?”, reageert deze lachend. Hij 
mag blijven zitten. Calvin denkt er nog 
even over na en mijmert dan: “Je bent 
in elk geval een stuk gedrevener

Samen bij het eerste

Over elkaar

Voetbal in het gezin

Door: Erwin Beukema

Al voor de eerste vraag gesteld is steekt 
Mylan brutaal van wal: “Je gaat toch 
niet vragen hoe het is om met mijn 
broer te voetballen hè? Die vraag mag 
Calvin dan beantwoorden hoor.” De 
toon is gelijk gezet. Ik besluit mijn 
eerste vraag maar een stukje op te 
schuiven. De beide heren hebben nooit 
samen in een elftal gezeten, dus de 
vraag is best gerechtvaardigd, maar 
daar komen we straks dan wel op. We 
krijgen het over de jeugd van beide 
jongemannen. Hoe ze voetbalden in 
de achtertuin, of op het sportcomplex 
van VV Buinen. “Ja, het waren soms 
best harde duels”, zegt Calvin. “Maar 
dat kwam vooral door mij, ik was 
drie jaar ouder, dus wilde wel even 
laten zien wie de sterkste was”. De 
vraag of hij dit ook daadwerkelijk was 
wordt door beide broers instemmend 
beantwoord. Al legt de jongste van 
de twee wel opvallend veel nadruk op 
het woordje ‘was’. Aan de keukentafel 
werd en wordt er veel over het 
voetballen gesproken. Zowel voor als 
na trainingen en wedstrijden hebben 
de jongens het erover. Mylan is dan 
het meest eigenwijs. “Maar alleen 
over voetbal hoor”, zegt Calvin. “Over 
randzaken geldt dat inderdaad voor 
Calvin”, zo vult Mylan zijn oudere broer 
lachend aan. Ook beide ouders kunnen 
er over meepraten.  

Mylan
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dan vroeger. Toen was je vaak nog wat 
laconiek.” We zijn dus bij de sterke 
punten van Mylan belandt. Naast de 
daadkracht en de wil om te winnen 
roemt Calvin vooral de techniek van 
zijn broertje. Een mooi bruggetje naar 
de leerpunten van Calvin. “Heb je 
even?”, begint de jongste van de twee. 
Hij vervolgt: “Vooral zijn aannames 
kunnen veel beter. Dat weet hij zelf 
ook wel. Als dat goed is, dan is hij veel 
gevaarlijker.” Ook de oudste van de 
twee moet rustiger aan de bal worden 
en slimmer leren lopen, zo doceert 
Mylan. Gelukkig is het niet alleen maar 
kommer en kwel. De bekende veer in 
de reet ontbreekt niet: “De inzet en 
zijn snelheid zijn echt wapens van 
mijn broer. Daar kan je ver mee komen 
hoor!” 

De broers mogen het dit jaar laten zien 
in het eerste elftal. Een elftal dat door 
de heren geroemd wordt om de sfeer. 
Gezamenlijk betitelen ze de selectie als 
‘hecht en gezellig’. Er is geen speler 
die buiten de boot valt. Ook is er echt 
interesse voor elkaar. Ze vinden dit 
beide belangrijk. Voor Mylan bleek dit 
een aantal jaren geleden ook wel toen 
hij de jeugdopleiding van Emmen 
verliet om weer lekker samen met zijn 
vrienden te gaan ballen bij SV Borger. 
“Bij Emmen kwamen er steeds meer 
nieuwe jongens bij. Ik had daar niet. 

Boodschap voor de jeugd

We sluiten af met de vraag 
of de broers nog iets 
mee willen geven aan de 
generaties jeugdvoetballers 
van SV Borger die deze 
presentatiegids ook lezen. 
Na lang nadenken verwacht 
ik een zeer filosofisch 
antwoord. Dit valt toch ietwat 
tegen. De kracht zit blijkbaar 
in de eenvoud: “Blijven 
trainen. Inzet tonen. Passie 
voor voetbal hebben!”. De 
sympathieke broers zijn het 
erover eens dat dit de basis 
is en dat je dan zelfs als 
mindere voetballer toch de 
eerste selectie kan bereiken!

Een goede sfeer is natuurlijk de basis, 
maar er moet ook gepresteerd worden. 
Wat verwachten de mannen eigenlijk 
van het komende seizoen? Calvin zet 
als eerste hoog in: “Het zou mooi 
zijn als we om de derde of vierde plek 
mee kunnen doen!” Hij hoort het 
zichzelf zeggen en wordt spontaan 
toch iets voorzichtiger: “Daar hoop ik 
op. Ik verwacht echter een plekje in de 
middenmoot.” Dan tegen Mylan: “Of 
verwacht jij promotie?”. De benjamin 
van de selectie schudt zijn hoofd: 
“Nee! Het is lastig in te schatten. We 
zullen goede en slechte wedstrijden 
afwisselen. We hebben natuurlijk een 
heel jong team.” Persoonlijk wil hij 
een belangrijke speler worden voor het 
eerste. Het team op sleeptouw nemen 
en belangrijk zijn in de goals. Al durft 
hij zich wat dit laatste betreft geen 
concreet doel op te leggen. “Da’s ook 
afhankelijk van mijn positie”, doet hij 
zich er diplomatiek van af. Calvin wil 
vooral beter worden. Slimmer leren 
lopen en zijn aannames verbeteren. 
Daarnaast met zijn inzet en werklust 
het team versterken. Hij ziet zichzelf 

Toekomst

Tot slot hebben we het over de 
toekomst van de vereniging. Ik houd 
de jongens de stelling voor die we 
allemaal in het dorp weleens horen: 
een dorp als Borger moet toch veel 
hoger voetballen dan vierde klasse? 
Hoe kijken beide ‘youngsters’ hier 
tegenaan? Zoals zo vaak neemt de 
oudste van de twee als eerste het 
woord. “Veel hoger denk ik niet hoor. 
We moeten als we meer ervaring 
hebben wel naar de derde klasse 
toe, maar ik zie ons voorlopig nog 
niet in de tweede klasse voetballen”. 
Mylan durft wel een stapje verder te 
gaan: “Nee we zijn nog lang geen 
tweedeklasser, maar als we de groep 
bij elkaar houden misschien wel hoor. 
Dan maken we elkaar ook beter!” Dit 
beaamt Calvin direct: “Het leuke is 
dat er veel concurrentie is, dat helpt 
zeker!” De heren zijn het erover eens 
dat er nog een lange weg te gaan is. 
De tactische trainingen vinden ze 
belangrijk. “We zijn een voetballende 
ploeg, maar moeten nog veel meer zelf 
de oplossingen leren zien. Als dat lukt 
gaan we stappen zetten.”

zo veel mee. De sfeer werd minder 
en het niveau ging achteruit. Voor mij 
het moment om lekker naar Borger te 
gaan Daar speelden we inmiddels niet 
eens zo heel veel lager meer dan bij 
Emmen”

Verwachtingen

Sfeer

nog niet als dragende speler. Dat komt 
later wel. Stapjes er naar toe wil hij wel 
al proberen te zetten. “Dan bedoel ik 
meer coachen. Vaak heb ik het gevoel 
dat ik het wel zie, maar breng ik het 
nog niet verder.”

Calvin
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Achterste rij van links naar rechts: 
Jarno Polling, Willem Trip (fysiotherapeut), Mark Wolters (Ass.-trainer/keeper trainer), Arne Joling (Hoofdtrainer), Erwin Beukema (Leider),
Henk Speelman (Assistent scheidsrechter) en Wouter Arends

Middelste rij van links naar rechts:
Calvin Beijering, Chris� aan Vos, Albert Stevens, Bonne Timmer, Melvin O� ens, Mylan Beijering, Rowan Tiktak en Patrick Tiesing 

Voorste rij van links naar rechts:
Mark Meinema,  Ruben Fokkens, Wiljan Vos, Ma� hijs Brink, Edwin Haandrikman, Björn Everts, Menno Herink, Joep Hiddink, Lars Herink

Op de foto ontbreken: Bert Coster (Teammanager), Arnold Kornelis (Assistent scheidsrechter) en Gert Jakobs (speler)





Wĳ zĳn trotse  
supporter van 
SV Borger!


