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Voorwoord

Na de zomerstop hoopten we, 
wellicht tegen beter weten in, dat 
we min of meer op de oude voet 
verder konden gaan. Gelukkig 
zijn de competities voor jeugd en 
senioren min of meer gewoon weer 
van start gegaan. Wel zagen we in 
de loop van de afgelopen weken 
de verontrustende berichten van 
oplopende besmettingen, ook in 
onze omgeving. Sportverenigingen 
die hun accommodaties sloten en 
afgelaste wedstrijden. Dat heeft 
ertoe geleid dat er meer en strengere 
maatregelen worden getroffen door 
de overheid, waaronder een verbod 
op thuispubliek bij de (jeugd)
wedstrijden. Hoe vervelend deze 
maatregelen ook zijn, toch hebben 
we vanuit het bestuur gevonden dat 
het voetbal door zou moeten gaan. 

Normaal kijk ik vanaf deze plaats 
terug op het vorige seizoen en de 
afloop daarvan. We weten allemaal 
dat vorig seizoen vroegtijdig is 
afgebroken en we als vereniging 
werden gedwongen te reageren 
op de maatregelen die door de 
overheid werden getroffen. Na 
12 maart kwam er een abrupt 
einde aan alle activiteiten van alle 
sportverenigingen. Gelukkig konden 
we na verloop van tijd wel weer 
beginnen met de jeugdtrainingen. 
Ook daarvoor moesten de nodige 
maatregelen worden opgelegd, zoals 
rij- en looproutes om te voorkomen 
dat de maatregelen zoals b.v. afstand 
houden zouden worden overtreden. 
Om dan toch daarop terug te blikken, 
kan ik niet anders dan tevreden zijn 
over hoe wij dit met z’n allen, als 
vereniging, hebben aangepakt 

Hoe dan ook, door alle corona-
commotie ligt ook deze 
presentatiegids later voor u dan 
gepland. Toch zijn we er weer in 
geslaagd in deze gids een mooi beeld 
neer te zetten van onze vereniging. Ik 
ben trots op het resultaat en ik hoop 
dat u het met plezier zult bekijken en 
lezen. 

Nog een kleine vooruitblik naar het 
lopende seizoen en dan met name 
richting het voorjaar/zomer. De 
vereniging S.V. Borger bestaat in 2021 
75 jaar. Binnen de dan bestaande 
mogelijkheden zal daar uiteraard op 
een feestelijke wijze aandacht aan 
worden besteed. We zullen daar op 
een later tijdstip op terugkomen via 
de geëigende communicatiekanalen.

Voor nu wens ik u vooral veel 
leesplezier toe en hopen wij dat we 
dit voetbalseizoen in zijn geheel 
kunnen afmaken. Ik spreek daarbij de 
hoop uit dat we op termijn ook weer 
met publiek kunnen voetballen.

Erik Veen

Voorzitter

Gelukkig merken we dat op de 
zaterdagen iedereen zich aan de 
coronamaatregelen houdt. We hopen 
dat we dit seizoen in zijn geheel 
kunnen uitspelen, maar het zou ook 
heel goed kunnen dat er nog strengere 
maatregelen worden getroffen. Het 
kan best zijn dat op het moment dat u 
dit leest, deze strengere maatregelen 
al zijn opgelegd.

Het is een bijzondere tijd waarin 
wij momenteel leven. De invloed 
van het coronavirus blijft zichtbaar 
in ons dagelijks leven. Ook in deze 
presentatiegids speelt “het virus” 
een grote rol. Daarbij teken ik wel 
aan dat de hele inhoud van deze gids 
coronaproof tot stand is gekomen.

S.V. Borger 2020-2021

De foto’s in deze gids
Vanwege Corona zien ook de 
teamfoto’s in deze gids er anders 
uit dan normaal. Bij de foto’s 
van de seniorenteams en onze 
beide JO19-teams hebben we de 
‘anderhalve meter-regel’ in acht 
genomen



4



5

Het centrale thema in de 
Presentatiegids van dit jaar is – 
en hoe kan het ook anders- ‘het 
coronavirus’. Een onderwerp dat 
vanaf maart ons allen en dus ook 
het bestuur in zijn greep kreeg. 
Uiteraard ging het tijdens de reguliere 
bestuursvergaderingen vaak over dit 
onderwerp, maar ook menig keer 
moest het bestuur ad hoc bijeen 
komen om te reageren op weer 
een nieuwe persconferentie of een 
aangekondigd pakket aan nieuwe 
maatregelen. In deze presentatiegids 
willen we jullie een inkijkje geven in 
belangrijke onderwerpen die er vanaf 
de bestuurstafel te melden zijn

(Financiële) gevolgen
Corona-virus
Voor een voetbalclub ligt de 
interessantste periode van het 
seizoen in het voorjaar. Dan vallen 
beslissingen over kampioenschappen 
en degradaties, vinden toernooien 
plaats en zijn er allerlei leuke 
activiteiten binnen de club. Ook qua 
kantine-inkomsten is dit voor iedere 
voetbalclub de belangrijkste periode 
van het jaar. Vanwege de ‘lockdown’ 
vielen deze inkomsten helemaal weg 
en dat betekende een flink gat in de 
begroting van de penningmeester. 

het terras een gedeelte van de 
kantineomzet vast te kunnen houden, 
begin oktober was het al weer anders 
en ging ons sportpark op slot voor 
publiek. We kunnen alleen maar 
hopen dat het snel weer de goede 
kant uitgaat. Het zou een goed teken 
zijn wanneer de tent er nog staat op 
het moment dat deze presentatiegids 
bij u op de mat valt. 

In november 2019 werd ons 
vernieuwde sportpark opgeleverd. 
Het resultaat is een sportpark waar 
we trots op mogen zijn en waar we 
jaren mee vooruit kunnen. We zijn 
nog niet tevreden over alle velden, de 
gemeente onderkent dit en doet er 
van alles aan om de kwaliteit van een 
aantal velden verder te verbeteren. 
De officiële opening is er nog niet 
van gekomen, we hadden deze in het 
afgelopen voorjaar willen doen maar 
toen kwam Corona…. Wellicht is het 
een idee om de opening van ons 
vernieuwde sportpark samen te laten 
vallen met het 75-jarig bestaan van 
onze vereniging in 2021. Net als voor 
zo veel feestjes ook hier weer met 
een slag om de arm in verband met 
Corona.

Herinrichting sportpark de Drift

Van de Bestuurstafel
Voor ons kwam daarbij dat we veel 
van onze reserves vorige zomer 
hebben gestoken in de herinrichting 
van ons sportpark. Gelukkig konden 
we de schade als gevolg van corona 
op het gebied van sponsoring beperkt 
houden. Bijna al onze sponsoren 
bleven ons trouw en sterker nog, 
ons prachtige nieuwe sportpark trekt 
ook  veel nieuwe sponsoren aan. 
En daarnaast werden er een aantal 
mooie initiatieven ontwikkeld die geld 
in het laatje van onze penningmeester 
brengen. Een prachtig voorbeeld is 
de Zomergids van SV Borger, die na 
een brainstormsessie van ons social 
media-team binnen drie weken van 
de drukker kwam en daarna aan 
onze leden kon worden aangeboden. 
Verderop in deze gids kunt u meer 
lezen over dit onderwerp. En ook 
bij de start van dit nieuwe seizoen 
2020/21 moeten verenigingen al weer 
alles uit de kast halen om nieuwe 
maatregelen door te voeren. Dachten 
we in de eerste week van dit nieuwe 
seizoen nog door middel van het 
plaatsen van een grote tent over

S.V. Borger 2020-2021

Bestuur
achterste rij: Arie Deuring, Gosse Fokkens, Remco Keizer, Marjolein Joling, Henk Speelman
voorste rij: Alwin Krans, Jeroen Alblas, Erik Veen
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Inmiddels zien we in het gebied pal 
naast ons sportpark veel activiteit bij 
de start van dit nieuwe seizoen. Het 
Drents Landschap is druk bezig met 
de meandering in de buurt van het 
Voorste Diep, een van de bronbeken 
van de Hunze. 

Tot slot zijn we in het kader van het 
Vier Kernenbeleid van de gemeente 
Borger-Odoorn de gesprekken gestart 
over onze gebouwen (kantine en 
kleedkamers). In 1982 zijn de huidige 
gebouwen geplaatst op de Drift met 
als insteek dat het om een tijdelijke 
verplaatsing van het sportpark zou 
gaan. Uiteindelijk hadden we terecht 
moeten komen op de es ten zuiden 
van de Daalkampen. Dat tijdelijke 
is inmiddels bijna veertig jaar, geen 
wonder dat de bouwstijl niet meer 
van deze tijd is. Neem alleen al 
onze stookkosten, deze zijn enorm 
en in het huidig gebouw zijn deze 
nauwelijks omlaag te krijgen. In het 
kader van een mogelijke privatisering 
van de gebouwen zetten we in op 
volledige nieuwbouw.Een functioneel 
en duurzaam gebouw dat op alle 
terreinen voldoet aan de wensen van 
deze tijd. We hebben ongeveer een 
jaar voor het maken van plannen, 
daarna kan het traject verder worden 
opgestart.

Vrijwilligersbeleid

Social Media

Het vinden en behouden van 
vrijwilligers blijft een grote uitdaging 
voor ons allen. Dit punt staat ook 
regelmatig op de agenda van het 
bestuur. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van november 
2019 is Remco Keizer benoemd als 
nieuw bestuurslid. Remco pakt de 
portefeuille ‘vrijwilligersbeleid’ op en 
is bezig met een inventarisatie van 
vraag en aanbod als het gaat om 
vrijwilligerswerk.

Belangrijk is hierbij om te 
inventariseren welke capaciteiten 
we binnen onze vereniging hebben, 
zodat mensen gevraagd kunnen 
worden om zich in te zetten op hun 
eigen bekende terrein. En daarmee 
hopen we het vele werk wat meer te 
kunnen spreiden.

Iets waar we als vereniging erg trots 
op mogen zijn, zijn de activiteiten die 
ontplooid worden door ons Social 
Media-team. We durven te stellen dat 
er maar weinig amateurverenigingen 
in Nederland zijn die dit zo goed 
voor elkaar hebben als wij. Er zijn 
weken bij waarin we bijvoorbeeld 
alleen al via Instagram 33.000 
mensen bereiken, echt top! Het 
team, bestaande uit Erwin Beukema 
(twitter), Joep Hiddink (instagram), 
Mark Meinema (facebook) en Edwin 
Haandrikman (stagiair), verdient 
alle lof voor de enthousiaste manier 
waarop zij SV Borger op de kaart 
weten te zetten. Uiteraard is er in 
deze gids dan ook weer een plekje 
ingeruimd voor social media-
berichten uit het afgelopen jaar.

S.V. Borger 2020-2021
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Door: Erwin Beukema

Terugblik SV Borger 1

Na de winter

De perfecte mix
 Het team van hoofdtrainer Arne 
Joling won de meeste wedstrijden 
met speels gemak. Voor de winter 
bracht slechts runner-up MSC de 
mannen ietwat aan het wankelen. 
Een scheidsrechterlijke dwaling 
zorgde er echter voor dat ook 
dit varkentje werd gewassen. De 
selectie vertrok in de winter dan ook 
met een geruststellende voorsprong 
naar Albufeira voor het traditionele 
trainingskamp

Na een totaal mislukte play-
offwedstrijd tegen NWVV 
voorafgaand aan de zomervakantie 
stond het er bij de competitie-
indeling voor 2019-2020 toch echt. 
SV Borger in de vijfde klasse. Ik 
krijg nog rillingen als ik het optik. 
Het hoort niet, het mag niet. Maar 
het was wel een feit waarmee de 
club verder moest. Gelukkig werd 
de selectie versterkt met enkele 
ervaren krachten en ook de eigen 
jeugdopleiding bracht nieuw elan 
binnen de selectie. Het zorgde bij 
de oudgedienden al vroeg in de 
voorbereiding voor een vastberaden 
gevoel van revanche. De schande 
moest en zou weggepoetst worden 
door een selectie met haast een 
perfecte mix van jong en oud. Dat 
bleek ook wel toen de competitie 
eenmaal van start ging.

Na de winter leek het enigszins 
stroever te gaan. De overwinningen 
vielen gemiddeld genomen wat 
minder hoog uit. Maar goed,  winst 
is winst en om heel eerlijk te zijn was 
het ook wel een beetje de schijn die 
bedroog. De uitdaging leek tegen 
bepaalde tegenstanders een beetje

In onze kantine hangt een foto van de eerste selectie van de jaargang 2006/2007. Het was de laatste 
keer dat SV Borger 1 een kampioenschap mocht vieren. De oudgedienden herinneren zich vast nog de 
bloedstollende beslissingswedstrijd tegen ZZVV. Toenmalig trainer Bert Coster hing de teamfoto van 
destijds een aantal jaren geleden hoogstpersoonlijk na de upgrade van de kantine weer aan de muur. “De 
foto mag pas weg als we weer kampioen zijn!”, sprak de flamboyante oud-trainer tijdens deze handeling 
resoluut. De foto hangt er nog. Zelfs na een jaartje vijfde klasse. Aan de prestaties lag het niet. Het was de 
Corona-crisis die zorgde dat een zeker kampioenschap in rook op ging. De selectie van het seizoen 2019-
2020 gaat de boeken in als de kampioenen die nooit kampioen werden. Inmiddels hebben we er vrede 
mee, de promotie hielp daarbij, maar wat hadden we het er moeilijk mee…

De kampioenen die nooit
kampioen werden

weg te zijn, wat automatisch ten koste 
ging van de scherpte. Maar als een 
tegenstander het onze jongens toch 
even lastig leek te maken ontvlamde 
het team weer net zo snel. Een tandje 
bij schakelen was dan genoeg om 
de tegenstander op te vreten en 
de overwinning zeker te stellen. Zo 
bleef ons vlaggenschip tot zaterdag 7 
maart zonder puntenverlies. Op die 
dag stond de uitwedstrijd tegen (nog 
steeds) directe concurrent MSC op 
het programma.

S.V. Borger 2020-2021
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Zo goed als beslist

Was alles voor niks?

Hoop

Vooruitkijken

Eind goed, al goed!

Maar al gauw kwam het bericht 
dat de competitie niet uitgespeeld 
zou worden. De onheilstijding 
dat er geen promotie en geen 
degradatie zou plaatsvinden deed 
ons treuren. Niet omdat we vonden 
dat er doorgespeeld moest worden, 
maar vooral vanwege het gevoel 
van onmacht! Was alles dan voor 
niks geweest? Het sprookje leek 
nu definitief uitgeblazen te zijn. De 
ellendige olifant met de lange snuit 
luisterde naar de naam KNVB, of 
Corona zo u wilt. 

Niet geschoten is altijd mis! Zou 
het dan toch? Nou, binnen de club 
waren we op z’n zachtst gezegd 
sceptisch. We verwachtten dat het 
met name voor zondagclubs een 
uitkomst zou bieden, omdat daar veel 
verenigingen weg zouden vallen. Voor 
de zaterdag viel geregeld de term 
‘wassen neus’. Toen de KNVB echter 
met de criteria naar buiten kwam 
waarop men zou bepalen wie er in 
aanmerking zou komen én het steeds 
duidelijker werd dat er van bovenuit 
geschoven zou worden richting 3e 
Divisie, begonnen we er heel stilletjes 
weer in te geloven. Dat schuiven vele 
klassen boven de 5e zou uiteindelijk 
ook zorgen voor minimaal één op 
te vullen gat in de 4e klasse. Gezien 
het feit dat onze club volgens de 
rekenwijze van de voetbalbond de 
ranglijst van alle vijfdeklassers in het 
district aanvoerde, zouden wij als 
eerste in aanmerking komen om dat 
gat in te vullen.

De selectie reisde toch wel een klein 
beetje angstig af naar Meppel. Bij 
een nederlaag zou de strijd immers 
weer helemaal open liggen. En 
er ontbraken ongelukkigerwijs in 
deze topper ook nog eens twee 
belangrijke doelpuntenmakers, 
namelijk Bonne Timmer (schorsing) 
en topscorer Gijs Roda (familiaire 
redenen). Ook defensief moest er 
deze dag gesleuteld worden door de 
absentie van beide doelmannen en 
de verdedigende rots in de branding 
Matthijs Brink. De destijds 47-jarige 
Mark Wolters nam de positie onder 
de lat in en ook de overige posities 
werden met adequate vervangers 
ingevuld. De kracht van een brede 
selectie, zo bleek tijdens de wedstrijd. 
De topper eindigde weliswaar in 
een gelijkspel, maar wij waren toch 
duidelijk de bovenliggende partij. 
Beide teams waren het er na afloop 
over eens dat de competitie zo goed 
als beslist was. Het verschil was niet 
groot, maar vriend en vijand moest 
concluderen dat de bewoners van de 
Hunebedhoofdstad net iets verder 
waren dan de concurrent uit Meppel. 

Terug in de vierde klasse dus. Het 
voelt zo goed dat we stiekem al wat 
verder kijken. De foto van Bert Coster 
en zijn mannen hangt er immers 
nog steeds. Ergens de komende 
jaren moet die toch echt vervangen 
worden. Komend seizoen is dat nog 
wat te veel gevraagd. Leuk meedoen, 
jagen op een periodekampioenschap 
en het rustig aan brengen van de 
jeugdige talenten zal de opdracht zijn 
voor hoofdtrainer Arne Joling en zijn 
staf. Als de jeugd op zijn beurt het 
geduld kan opbrengen om te wennen 
aan het seniorenvoetbal en zichzelf 
niet de druk oplegt om direct al een 
basisplaats te moeten veroveren, 
dan komen er mooie jaren aan. Er 
is talent genoeg! Het daadwerkelijk 
tot wasdom brengen vraagt vooral 
geduld. Bert kennende zal hij zich 
er echter nu al op verheugen om de 
foto ergens de komende jaren om te 
wisselen…

Op 26 mei werd aan alle onzekerheid 
een einde gemaakt. De secretaris 
kreeg het verlossende telefoontje. 
Het verzoek tot promotie naar de 4e 
klasse is ingewilligd!  De groepsapp 
van de selectie ontplofte, evenals de 
Social Media kanalen van de club! 
De spelers voelden zich kampioen 
al waren ze dit strikt genomen niet. 
Niemand die op dat moment om dat 
laatste maalde. Van een echt feest 
kon vanwege de Corona voorschriften 
helaas geen sprake zijn. ’s Avonds 
werd er door de spelers op anderhalve

Het bleek achteraf de laatste 
competitiewedstrijd geweest te zijn. 
Kort hierna werd de competitie stil 
gelegd vanwege Corona. In eerste 
instantie dachten we nog dat dit voor 
korte duur zou zijn.    

Toch gloorde er weer hoop toen de 
voetbalbond met het bericht kwam 
dat verenigingen promotie konden 
aanvragen. Ons bestuur aarzelde 
geen moment en stuurde nog 
dezelfde dag een verzoek hiertoe in.

meter afstand van elkaar een 
prachtige siervuurwerk ontstoken op 
de parkeerplaats van de Drift. Dat was 
het dan. Missie bereikt. Eind goed, al 
goed!
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Terugblik seniorenteams
Terugblikken op een seizoen dat nooit in de boeken zal komen. Het is tamelijk zinloos. De competities van 
onze seniorenteams zijn geschrapt voor je goed en wel kon oordelen over de mate waarin het seizoen al 
dan niet geslaagd was. Ja, de eerste selectie heeft haar doel bereikt. Promotie is – zij het via een omweg 
– bewerkstelligd. Daarover elders in deze gids een terugblik. Maar de overige teams? Geen van de teams 
koerste op een kampioenschap af, maar toch… We weten bijvoorbeeld dat de dames jaarlijks pas oogsten 
na het zaaien en dat de groene Galliërs van Zondag 2 pas echt op stoom komen als de lentezon de donkere 
wolken heeft verdreven. En we hadden een goed voorjaar! Maar wel zonder voetbal… Helaas!

Zaterdag 2

Zaterdag 3

Door: Erwin Beukema

De equipe van Ronald Bulthuis 
speelde een seizoen zoals de 
laatste jaren gebruikelijk. Knappe 
overwinningen werden afgewisseld 
met deels onnodige nederlagen. 
De start was erg goed. Na drie 
wedstrijden stonden de mannen fier 
bovenaan. Nog voor de euforie echt 
los zou barsten stond men echter 
alweer stevig met beide voeten op de 
grond. Na een gelijkspel in het vierde 
duel troefde mede-koploper Amicitia 
4 onze jongens met 0-3 af. Wat volgde 
was een periode met ups en downs. 
Er werden hier en daar wat punten 
gemorst, maar het slotstuk van 
2019 was wel weer indrukwekkend. 
Ter Apel werd met 7-2 van het veld 
gevaagd! Na de winterstop kwam het 
2e nog één keer in actie. Op karakter 
werd The Knickerbockers 12 met 2-1 
geklopt. Een week later zou koploper 
Scheemda op bezoek komen. Wat als 
die wedstrijd ook gewonnen zou zijn? 
We zullen het nooit weten… 

Ook komend seizoen staat Ronald 
Bulthuis aan het roer bij ons tweede. 
De banden met de eerste selectie 
zijn aangehaald. Er wordt meer en 
meer gezamenlijk opgetrokken. Als 
iedereen fit blijft betekent dit dat met 
name de talenten die niet direct een 
plaats in de wedstrijdselectie van 
Borger 1 veroveren kunnen rijpen in 
het tweede. We weten dat er genoeg 
talent aanwezig is om vervolgens 
hoge ogen te gaan gooien, ook in 
een ogenschijnlijk pittige competitie. 
We gaan het dan ook met veel 
belangstelling volgen!

Na het kampioenschap een jaar 
eerder beloofde het een treetje hoger 
een pittig seizoen te worden voor 
het derde. Dat bleek ook wel toen 
de competitie goed en wel op gang 
kwam. Ook het derde begon nog wel 
sterk! 

De eerste wedstrijd werd gewonnen 
van Mussel. Dat één zwaluw niet 
direct zomer maakt bleek echter in de 
maanden daarna. Het was lastig! De 
5e klasse bleek toch echt even andere 
koek dan de ultieme kelderklasse. 
Het was een kwestie van sprokkelen 
en dat deden de mannen dan ook. 
In november werd er drie keer op rij 
verloren. Van paniek was geen sprake, 
maar voor het technisch duo Eiting 
en Rozeboom was het wel reden de 
markt op te gaan. 

We zijn blij dat het derde ook volgend 
seizoen weer te bewonderen zal zijn 
op onze velden. Ook voor hen geldt 
dat de competitie-indeling best zwaar 
oogt. Ze treffen een hoop tweede 
elftallen. Onderschat dit elftal echter 
niet. Het is een mooie mix van jong 
en oud(er). Als er niet te veel met 
spelers geschoven hoeft te worden, 
dan is er kwaliteit genoeg om menig 
tegenstander te verrassen.

Met succes! Ervaren clubcoryfeeën 
Harjo v/d Valle en Jeroen Goudbeek 
werden na zware onderhandelingen 
aan de selectie toegevoegd. Of zij 
het team bij de hand zouden hebben 
genomen richting een hogere 
klassering zal altijd in het ongewisse 
blijven. Ook voor Borger 3 hield het in 
maart abrupt op.

S.V. Borger 2020-2021
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In augustus hebben we ervoor 
moeten kiezen om de dames terug 
te trekken uit de reguliere competitie. 
De spoeling was te dun om aan het 
avontuur te beginnen. Voorlopig 
kiezen we ervoor om mee te doen 
aan de 7x7 competitie van de KNVB. 
Mooi dat dit vangnet er is. We hopen 
dat we op korte termijn de selectie 
kunnen verbreden, zodat we snel 
weer 11 tegen 11 kunnen spelen. Mede 
met het oog op de vele meisjes in 
onze jeugdopleiding blijft dit voor de 
vereniging een belangrijk streven!  

Zondag 2

De Groene Galliërs van Zondag 
2 beginnen de competitie altijd 
als titelfavoriet. Niets is immers 
onmogelijk tot het tegendeel bewezen 
is. Zo ging het ook afgelopen 
seizoen. En warempel, de eerste 
wedstrijden werden ook gewoon 
weer gewonnen. Soms piepend en 
krakend, maar dat hoort ook wel bij 
de leeftijd van enkele oudgedienden. 
Toch moet je bij dit team altijd 
voorzichtig blijven. Een wedje bij 
Unibet op basis van de eerste 
competitiewedstrijden is niet aan te 
raden. Eerst maar eens afwachten 
wat er gebeurt als de blaadjes 
van de bomen vallen. Ook deze 
jaargang werd de eerste nederlaag 
in november geïncasseerd. Als 
echter kerels werd de teleurstelling 
met een ferme slok bier geslikt. Dat 
is in het verleden weleens anders 
geweest. Het incasseringsvermogen 
is duidelijk gegroeid, dat bleek ook 
wel uit de resterende duels voor de 
winterstop. De rug werd gerecht 
en de wedstrijden gewonnen. Na 
de winter – en ook dat is haast 
traditioneel – kwamen de heren weer 
wat roestig op gang. Tot de Corona 
het seizoen abrupt beëindigde 
werd er nog een keer gelijkgespeeld 
en er ging een duel verloren. De 
Galliërs waren hierdoor van favoriet 
omgetoverd tot outsider. Maar 
gezien het al gememoreerde heerlijk 
zonnig voorjaar had dit ook zo maar 
weer om kunnen draaien. Wat als de 
competitie was voortgezet? 

Het is allemaal onbelangrijk, zoals Mart Smeets het als geen ander kon 
verwoorden: “Als telt niet in de sport…”. Ook dit seizoen starten de mannen 
van Wilbert Kanninga als titelfavoriet! De selectie is er klaar voor, topscorer 
Ronald Bulthuis staat te poppelen om de balletjes er weer in te prikken en 
ook de rest van de selectie zal goed gesoigneerd aan de start staan. Maar dat 
wedje? Wacht daar even mee tot eind november…

Onze dames begonnen de competitie 
met een ware zevenklapper! 
Tegenstander Alteveer werd met 7-0 
aan de kant gezet en dat terwijl het 
team er juist om bekend staat dat 
het groeit tijdens het jaar. De echte 
vreugde was van korte duur. Een 
week later werd er nipt verloren van 
Eext. Zonder wissels overigens. 

Daarmee is ook gelijk het grootste 
probleem van het seizoen benoemd. 
De selectie was extreem smal, 
eigenlijk te smal. Het zorgde er mede

Na de winter werd de draad weer 
opgepakt met een nederlaag, een 
overwinning en een gelijkspel. 
Voetballend gezien zat de stijgende lijn 
er net weer in toen de Corona uitbrak. 
De jaarlijkse oogsttijd hebben we 
helaas niet meer mee mogen maken.

Vrouwen 1
voor dat een aantal duels verschoven 
moesten worden. Waren er wel 
genoeg speelsters, dan kwam het 
ook nog een paar keer voor dat de 
tegenstander op het laatste moment 
moest afzeggen. Al met al werd het 
zo een rommelig najaar. Werd er 
wel gevoetbald, dan werd er vaker 
gewonnen dan verloren. Met het 
talent zat het dus wel goed! 

S.V. Borger 2020-2021
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Jeugd 2019/2020
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BORGER  0599 236 214   KOOPSAUTOSCHADE.NL

WIJ GEBRUIKEN HET HELE SPEELVELD

#SEIZOEN2020-2021
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Kampioenschappen op het veld 
waren er helaas niet te vieren 
in seizoen 2019/2020, mede 
door het plotselinge afbreken 
van de voorjaarscompetitie door 
dat ellendige Covid-19-virus. 
Vermeldingswaardig is dat het 
vlaggenschip van onze Jeugd, de 
JO19-1, onder de bezielende leiding 
van trainer Gert Bijker in het najaar 
een topklassering in de hoofdklasse 
behaalde. Na de winterstop mocht 
onze oudste jeugd daarom uitkomen 
in de promotieklasse voor de 4e 
divisie. Een dergelijk hoog niveau is 
er in de jeugdafdeling van SV Borger, 
voor zover wij konden nagaan, nog 
niet eerder gespeeld. Een mooie 
prestatie door een goede lichting, 
waar onze vereniging de komende 
jaren hopelijk de vruchten van mag 
plukken.

Op naar een sportief en succesvol 
seizoen 2020/2021!

Terugblik jeugd afgelopen seizoen

S.V. Borger 2020-2021

Het voetbalseizoen 2019/2020 begon 
voor de jeugd van SV Borger op 
donderdag 29 augustus met de aftrap 
in de vorm van een ouderavond. Dit 
bleek een schot in de roos! Met een 
opkomst van ruim 100 personen werd 
het een avond die alle verwachtingen 
overtrof.

Het was mooi om te zien hoe de 
Jeugdafdeling leeft onder onze leden. 
Ook mooi om te zien dat het aantal 
aanmeldingen bij de start van dat 
seizoen maar liefst 42 betrof.

Nieuwe structuur
De TCJ en het Jeugdbestuur hebben 
voorafgaand aan het afgelopen 
seizoen veel tijd en energie gestoken 
in alle voorbereidingen. Immers zoals 
in de vorige gids reeds aangekondigd 
zou er meer structuur in de 
organisatie van onze Jeugdafdeling 
komen.

Tijdens de genoemde ouderavond 
werd Albert Kamps voorgesteld 
als Hoofd Jeugdopleiding en 
kregen we uitgebreid uitleg van de 
nieuwe Jeugd-coördinatoren Mark 
Meinema en Joep Hiddink over hoe 
zij voortaan de jeugdtrainers in de 
onderbouw zouden gaan aansturen 
en ondersteunen. Een hele stap voor 
een vereniging als SV Borger maar we 
kunnen na één seizoen concluderen 
dat we hiermee een juiste keuze 
hebben gemaakt.

Keepertraining
Ook de keepers binnen de Jeugd 
verdienen onze aandacht en op 
diezelfde ouderavond werd daarom 
bekend gemaakt dat tijdens het 
seizoen een start met keepertraining 
voor alle keepers gemaakt zou 
worden. De drijvende kracht 
hierachter is Wouter Eiting en 
gezegd mag worden dat het Wouter 
en zijn team inderdaad gelukt is 
om in de tweede seizoenshelft de 
keepertrainingen op te starten.

Vanuit zowel de spelers als 
oudergroepen kregen  we veel 
positieve feedback over de organisatie 
en de nieuwe structuur binnen de 
Jeugdafdeling. Een groot compliment 
is hier dan ook op zijn plaats 
voor al die jeugdtrainers, leiders, 
TCJ-jers, Jeugd coördinatoren en 
Hoofdjeugdopleiding voor hun inzet 
om onze 200 jeugdleden iedere week 
weer te laten voetballen.

Hoe verliep het seizoen?
Met 17 Jeugdteams stonden we het 
afgelopen seizoen aan de aftrap. Na 
de winterstop kwam daar nog een 18e 
team bij in de vorm van een extra JO8 
team. Daarmee heeft onze club met 
afstand de grootste jeugdafdeling van 
de gemeente Borger-Odoorn, iets 
waar we trots op mogen zijn.

Gedurende de winterstop gaat 
de jongste jeugd (t/m JO11) altijd 
de zaal in. Ook in de afgelopen 
winter werd Sporthal de Koel op de 
woensdagmiddag weer afgehuurd 
om de ruim 80 spelers in deze 
leeftijdscategorie te kunnen laten 
trainen. Zonder de hulp van Wim 
Ties, Max Speelman en Jacco 
Heetebrei, die de zaaltrainingen 
verzorgden, was dit niet mogelijk 
geweest. Mannen bedankt!

Tijdens de zaalcompetitie lukte het 
ons JO11-1-team om kampioen ter 
worden.
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ZINGER Mechanisatie BV.

Rolderstraat 2a
9531 TC Borger
0599  234 418

info@zinger.nl
www.zinger.nl
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DE VRIENDEN 
VAN 

SV BORGER

WORD NU LID EN 
STEUN 

DE VERENIGING
vriendenvan@svborger.com

Vrienden van SV Borger
Supportersvereniging de ‘Vrienden 
van SV Borger’ bestaat inmiddels 
6 jaar en telt ondertussen al 110 
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’. 
De opgeknapte toiletten en de 
geluidsinstallatie rond het veld en in 
de kantine zijn de laatste bijdragen 
die de supportersvereniging heeft 
kunnen doen. Het groene ledenbord 
dat in de kantine aan De Drift hangt 
is inmiddels uitgebreid en biedt plek 
voor nieuwe leden. Uiteraard is onze 
club nooit groot genoeg en zullen we 
blijven proberen te groeien.

De commissie van de Vrienden 
van SV Borger organiseert elk jaar 
een leuke avond voor al haar leden. 
Omdat afgelopen jaar de Vrienden 
van SV Borger maar liefst 5 jaar 
bestond was het plan een Lustrum 
feest te geven. Corona gooide 
roet in het eten en noodzaakte de 
commissie het feest uit te stellen. 
Deze houden de leden uiteraard nog 
te goed. Nieuwe leden die zich voor 
dit seizoen aanmelden zullen hierbij 
ook van harte welkom zijn!

Lid worden

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 
je naam en rekeningnummer naar 
vriendenvan@svborger.com. 

Ben je al lid en heb je een idee voor 
een bijdrage of 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, Melvin Ottens 
en Wiljan Vos

Vriendenuitje

S.V. Borger 2020-2021
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Voorste rij van links naar rechts:
Wiljan Vos (aanvoerder), Joep Hiddink en Benjamin Mazeau

Achterste rij van links naar rechts: 
Bonne Timmer, Ko Huizing (verzorger), Lambert Dries (teammanager), Arne Joling (trainer), Mark Wolters (assi
Vijfde rij van links naar rechts: 
Robert-Jan Oving, Jarno Polling, Mylan Beijering, Rowan Tiktak, Bas Kaspers en Thimo Groothedde
Vierde rij van links naar rechts: 
Mark Meinema, Devi v. Klinken, Odin Blei, Dylan Berghuis en Melvin O  ens

Tweede rij van links naar rechts:
Ma  hijs Brink, Edwin Haandrikman (keeper), Tom Geerdink (reserve  keeper) en Kevin Fokkens

Derde rij van links naar rechts:
Chris  aan Vos, Wouter Arends, Luuk Kenter, Gijs Roda en Levi v/d Span

25

istent trainer), Arnold Kornelis (assistent scheidsrechter) en Tim Edens

Borger 1 Thuistenue
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Wedstrijdschema Borger 1

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

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

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

Sportpark De Slenk
Slenkweg 1, 9584 BB Mussel 
tel.: 0599-454718

Sportpark Nieuwlande
Oostopgaand 48, 7918 TD Nieuwlande 
tel.: 

Sportpark ‘De Krim’
Horstra’s Wijk 5, 7782 RA  De Krim
tel.: 0524-571971

Sportpark HS’88
Nieuweweg 6J, 9603 BM Hoogezand
tel.: 0598-320175

Sportpark Mussel
Slenkweg 1, 9584 AW Mussel
tel.: 0599-454718

Sportpark Monnikenmolen
Van Ommenstraat 2a, 8326CR Mussel
tel.: 0527-246716

Sportpark WVV
Mr. D.U. S  kkerlaan 1a, 9675AA Winschoten
tel.: 0597 - 430859

Sportpark a/d Woortmanslaan
Woortsmanslaan 3, 9648AA WIldervank
tel: 0598 - 620465

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

Sportpark Angelso
Sint Gerarcusstraat 250, 7825 TW  Emmen
tel.: 0591-626310

DKB -  De Krim

SV Mussel - Mussel

VHK - Sint Jansklooster

WVV - Winschoten

Wildervank - Wildervank

Tiendeveen - Tiendeveen

SVBO - Emmen

SCN - Nieuwlande

Onstwedder Boys - Onstwedde

SJS - Stadskanaal

SC Angelso - Emmen

HS’88 - Hoogezand

Nieuw Balinge - Nieuw Balinge

19 sept.
26 sept.

3 okt.
10 okt.
17 okt.
24 okt.
31 okt.
7 nov.

14 nov.
21 nov.
28 nov.
5 dec.

12 dec.
21dec.

28 dec.

DKB 1
Borger 1
Wildervank  1
Borger 1
SC Angelslo 1
Borger 1
SCN 1
Borger 1
beker/inhaal
Borger 1
SV Mussel 1
Borger 1
HS’88 1
beker/inhaal
beker/inhaal

Borger 1
Nieuw Balinge
Borger 1
Onstwedder Boys 1
Borger 1
VHK 1
Borger 1
SVBO 1

WVV 1
Borger 1
SJS 1
Borger 1

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

--
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

--
--

4 jan.
11 jan.
16 jan.
23 jan.
30 jan.
6 febr.

13 febr.
20 febr.
27 febr.

6 mrt.
13 mrt.
20 mrt.
27 mrt.
3 apr.

10 apr.
17 apr.
24 apr.

1 mei
8 mei

15 mei

--
--
Tiendeveen 1
Borger1
Onstwedder Boys 1
Borger 1 
beker/inhaal
beker/inhaal
SVBO 1
Borger 1
WVV 1
Borger 1
Nieuw Balinge 1
beker/inhaal
Borger 1
SJS 1
Borger 1
beker/inhaal
beker/inhaal
Borger 1

Borger 1
SC Angelslo1
Borger 1
DKB 1

Borger 1
SV Mussel 1
Borger 1
Wildervank 1
Borger 1

SCN 1
Borger 1
HS’88 1

Tiendeveen 1

--
--

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

-
--

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

-
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

--
-

14.30 uur
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Borger ZA2

Vierde rij v.l.n.r.: Alex Wever, Gert Vogelzang (leider), Bas Kaspers, Ronald Bulthuis (trainer), Erik Joling,
Erik Leusink en Chris  aan Vos
Derde rij v.l.n.r.: Mark Meinema, Joep Hiddink, Wouter Arends, Jorwen Smit en Rowan Tiktak
Tweede rij v.l.n.r.: Dévi van Klinken, Jorden Copinga, Thimo Groothedde en Koen van Wa  um
Voorste rij v.l.n.r.: Corné Knol, Tom Geerdink (keeper), Kevin Fokkens

-
-

-
-
-
-

-
-
-

-

-

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

Wedstrijdschema Borger ZA2
12 sept.
19 sept.
26 sept.

3 okt.
10 okt.
17 okt.
24 okt.
31 okt.
7 nov.

17 nov.
21 nov.
28 nov.
5 dec.

21dec.

Borger 2
Borger 2
ACV 5
Borger 2
BSVV 2
beker/inhaal
FC Assen 2
Borger 2
LTC 4
beker/inhaal
Borger 2
ACV 4
Borger 2
beker/inhaal

Onstw. Boys 2
Achilles 1894 4
Borger 2
Wildervank 2
Borger 2

Borger 2
LTC 3
Borger 2

FC Zuidlaren 3
Borger 2
HZVV 3

12.00 uur
12.00 uur
14.30 uur
12.00 uur
12.30 uur

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

--

25 jan.
6 febr.

13 febr.
20 febr.
27 febr.

6 mrt.
13 mrt.
20 mrt.
27 mrt.
3 apr.

10 apr.
17 apr.
24 apr.

1 mei
9 mei

15 mei
22 mei
29 mei

beker/inhaal
Achilles 1894
Borger 2
beker/inhaal
beker/inhaal
Wildervank 2
Borger 2
LTC 3
Borger 2
beker/inhaal
Onstw. Boys 2
Borger 2
FC Zuidlaren 3
beker/inhaal
beker/inhaal
HZVV 3
beker/inhaal
Borger 2

Borger 2
ACV 5

Borger 2
LTC 4
Borger 2
ACV 4

Borger 2
BSVV 2
Borger 2

Borger 2

FC Assen 2

--
15.00 uur
12.00 uur

--
--

14.30 uur
12.00 uur
10.30 uur
12.00 uur

-
14.30 uur
12.00 uur
13.00 uur

-
-

14.30 uur
-

12.00 uur
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Borger 3

Bovenste rij v.l.n.r.: Frank Volders, Erik Leusink (ass. scheidsrechter), Marco Rozeboom (trainer-coach),
Wouter Ei  ng (teammanager), Byron Marissen
Middelste rij v.l.n.r.: Wilco Wijnholds, Leon van Klaveren, Demba Vos, Alex Wever
Voorste rij v.l.n.r.: Thijs Steenbergen, Time Woering, Sander van der Veen

-
-

-
-
-
-

-

-
-

-
-

-

-
-
-
-
-

-

-

-
-
-

Wedstrijdschema Borger 3
12 sept.
19 sept.
26 sept.

3 okt.
10 okt.
17 okt.
24 okt.
31 okt.
7 nov.

14 nov.
21 nov.
28 nov.
5 dec.

14 dec.

SV Mussel 2
Borger 3
CEC 2
Borger 3
Emmen 2
beker/inhaal
vv Sweel
Borger 3
Bargeres 2
beker/inhaal
Borger 3
SC Erica 2
Borger 3
beker/inhaal

Borger 3
FC Ter Apel’96 2
Borger 2
SC Angelslo 3
Borger 3

Borger 3
Drenthina 3
Borger 3

SVV’04 5 za.
Borger 3
SVBO 2

12.30 uur
14.30 uur
14.00 uur
14.30 uur
14.45 uur

-
14.30 uur
14.30 uur
15.10 uur

-
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

-

25 jan.
6 febr.

13 febr.
20 febr.
27 febr.

6 mrt.
13 mrt.
20 mrt.
27 mrt.
3 apr.

10 apr.
11 apr.
17 apr.
24 apr.

1 mei
8 mei

15 mei
22 mei
29 mei

beker/inhaal
Borger 3
FC Ter Apel’96 2 
beker/inhaal
beker/inhaal
SC Angelslo 3
Borger 3
Borger 3
SVV’04 5 za.
beker/inhaal
Borger 3
beker/inhaal
Drenthina 3
Borger 3
beker/inhaal
beker/inhaal
SVBO 2
beker/inhaal
Borger 3

vv Sweel 2
Borger 3

Borger 3
Emmen 2
SC Erica 2
Borger 3

SV Mussel 2

Borger 3
CEC 2

Borger 3
Borger 3

Bargeres 2

--
14.30 uur
14.30 uur

-
-

14.30 uur
14.30 uur
15.00 uur
14.30 uur

-
15.00 uur

-
14.00 uur
14.30 uur

-
-

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

Op de foto ontbreken: Stefan v/d Ende, Kevin v/d Ende, Max v/d Schoot, Roel Hebels, Hessel Doedens,
Nico Blok, Senne Gelling, Jeroen Goudbeek, Timon Oude Nijeweme, Jorick Oude Nijeweme, Corne Oos  ng,
Marcel Everts, Jos v/d Hoek, Niek Kenter, Karsten Oude Nijeweme en Silvan Hebels
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Hoofdstraat 26
Borger
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Borger ZO2

13 sept.

20 sept.
27 sept.

4 okt.
11 okt.
18 okt.
25 okt.
1 nov.
8 nov.

15 nov.
22 nov
29 nov.

6 dec.
13 dec.

7 febr.
14 febr.
21 febr.
28 febr.

7 mrt.
14 mrt.
21 mrt.

28 mrt.
4 apr.

11 apr.
18 apr.

25 apr.
3 mei
9 mei

16 mei
23 mei
30 mei

-
-

-
-

-

-   
    

-
-

-

-

-

-
-
-
-

-
-
-

-
-

-

FC Assen 1
Borger 2 zon.
beker/inhaal
beker/inhaal
Buinen 2
Borger 2 zon.
ST. HOC/
  Valther Boys 5
Asser Boys 4
beker/inhaal
Borger 2 zon.
ST. HOC/
  Valther Boys 4
Borger 2 zon.
beker/inhaal
beker/inhaal
Nw. Buinen 3
beker/inhaal
Borger 2 zon.

Borger 2 zon.

Borger 2 zon.
Annen 4
Borger 2 zon.
SPW 2
beker/inhaal.
Borger 2 zon.
Borger 2 zon.
Eext 2
beker/inhaal
Stadskanaal 4
Borger 2 zon.

Buinerveen 2
beker/inhaal

ST. HOC/
  Valther Boys 4
Asser Boys 4
Borger 2 zon.
Nw. Buinen 3
Borger 2 zon.

FC Assen 1
Buinen 2
Borger 2 zon.

Borger 2 zon.
ST. HOC/
  Valther Boys 5
Borger 2 zon.

Borger 2 zon.
Annen 4

Borger 2 zon.
SPW 2

Borger 2 zon.
Borger 2 zon.

Buinerveen 2

Borger 2 zon.
Stadskanaal 4

Borger 2 zon.

Eext 2

10.00 uu
10.00 uur
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

-

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 ZO2

Vierde rij v.l.n.r.:  Ronald de Weerd (grensrechter), Frank Koenders, Olf Riemeijer, Gert Bijker,
Remco Keizer en Robbert Jansen (ass. leider)
Derde rij v.l.n.r.:  Wilbert Kanninga (leider), Ronald Bulthuis, Maikel Dam, Erik Brussen en Gijs Klompmaker
Tweede rij v.l.n.r.:  Gert Jakobs, Marcel Lammers, Gerben Braams en Vincent Wever
Onderste rij v.l.n.: Bob La Rivière, Jasper Lubbers (keeper) en Branko Wolters
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De Kaasbank Borger, Coevorden,

Ter Apel & Orvelte

De plek voor kaas, noten, 

delicatessen, cadeaupakketten en 

bijzondere souvenirs

De Kaasbank
Hoofdstraat 45, Borger

Hoofdkade 75, Ter Apel
Melkwegje 3, Orvelte

Friesestraat 2, Coevorden

Gratis
sleutel-
hanger*

* Bij besteding vanaf 25 euro en tegen 

gratis sleutelhanger uitzoeken

www.dekaasbank.nl
info@dekaasbank.nl

Borger
Hoofdstraat 50,  tel. 0599-234331
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Het team van parkbeheer

Het barteam op zaterdagmiddag
Rein Hoogeveen en Roelof Grit

Jelke v/d Valle, Bert Coster, Rein Hoogeveen
Albert Plat en Roelof Grit
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JO9-1

JO9-2

JO9-3G

JO8-1

JO11-1
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JO13-1

JO13-3

JO11-3

JO13-2

JO11-2
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mail: sponsoring@svborger.com

Hier had
ook uw 

advertentie 
kunnen
staan
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JO19-1

JO15-2

JO15-3

JO17-1

JO15-1
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JO19-2

Borger 45+

Borger VR1

Bovenste rij v.l.n.r.:  Henk Speelman, Aloysius Zwetheul,  Gosse Fokkens, Jos van der Hoek en Klaas Almoes
Onderste rij v.l.n.r.:  Jan van de Belt, Harry Wollerich, en Jeroen Alblas
Op de foto ontbreken: Rene Gerdes, Ronald Hoogeveen, Harjan Jalvingh, Chris van der Touw,
Evert van der Touw, Willem Trip en Erik Veen

Bovenste rij v.l.n.r.: Ilonka van der Hoek, Rosa Gene, ILori Eijkman, Henk de Groot (coach), Leonie Lubbers 
en Lisanne Boxen
Middelste rij v.l.n.r.: Laura Volders, Paulien Lohues, Marjolein Joling en Chantal Rotman
Onderste rij v.l.n.r.:  Maartje Schulte (trainster), Miranda Drenth (keepster) en Joyce van der Touw 
(trainster/aanvoerder)
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Door: Gijs Klompmaker

Een seizoen zonder juichen
(Houd S.V. Borger in je hart)

Weet je nog, hoe we opveerden van tribunes, of luid brullend langs de kant van een veld stonden? Hoe we dronken 
van geluk, halfnaakt dansten in een klamme kleedkamer met een kratje bier in het midden? Weet je nog hoe we 
kampioenschappen vierden, hoe we feestavonden genoten? Het jaar 2020 heeft de eigenschap al het voorgaande diep 
in de historie te drukken, Hoewel journalisten en propagandisten vaak de zinsnede “Een nieuw tijdperk” bezigden in de 
afgelopen jaren, is 2020 in alles een compleet afwijkend jaar. In één klap een nieuw tijdperk.

We gaan samen nu een seizoen in, zonder dat we weten waar we uitkomen. Het vorige seizoen ligt nog half 
verfrommeld in de prullenbak, terwijl de eerste wedstrijden alweer gespeeld zijn. En de eerste wedstrijden alweer afgelast 
ook. En zonder dat we het ons extreem bewust zijn, verliezen we het spelplezier, het onbezorgde van een flegmatieke 
buitenspeler. Je ziet het al gebeuren bij de profs, die spelen steeds meer tekentafelvoetbal. Voetbalcomputerspellen 
nemen het groene biljartlaken over, en het jaar 2020 maakt dat niet veel gemakkelijker. Corona is vreselijk, voor hen die 
het treft verschrikkelijk en voor het voetballeven desastreus. 

Ons sportleven, in de vorige eeuw een verzamelbak van kopij, aan elkaar gestencild door vrijwilligers, is niet meer 
zoals het was. En dat bedoel ik niet eens nostalgisch, al is dat niet ver van mijn aard. Ik misbruik de titel van ons oude 
clubblad een beetje, maar ons ‘echte’ sportleven verschraald, blijft ontzield achter in lockdowns, persconferenties en 
besmettingsgevaar. Het klinkt hardvochtig en zwaar op de hand, dat klinkt het zeker. Maar langzaam verliezen we contact 
met spelplezier, langzaam vergeten we wat vrij bewegen is. Ik denk dat we straks opnieuw moeten leren vrijlopen. Straks 
weten we niet meer wat onbezorgd een bal de P in jassen is. Duurt het maanden voordat we weer zonder te denken 
iemand om de nek vliegen. 

Ik weet niet of Borger een Gallisch dorp blijft in de strijd tegen corona. Ik hoop het van harte. Maar ik vrees dat dit voor 
onze vereniging een inktzwart en verre van lentegroen seizoen wordt. En hoewel ik graag schrijf over voetbalmomenten 
waarin het leven doorschijnt, vrees ik dat corona alles doet verbleken. Of het nog erger wordt? Wie zal het zeggen. Het 
leven wordt te serieus voor de belangrijkste bijzaak van ons leven. De gezondheid van onze longen is belangrijker dan 
de ongedurigheid van onze voeten. Maar laten we afspreken dat we niet gaan vergeten hoe een sliding voelt, hoe een 
schuiver over nat gras je ogen kan strelen. Laten we afspreken dat we niet vergeten hoe de lat klinkt na een volley van 
dichtbij en hoe een trainingshesje ruikt richting de winter.  Laten we het spel en de vreugde niet vergeten. Hoe lang dit 
jaar, of het volgende, ook gaat duren. 

En hoewel dit een jaar is van weinig reden tot juichen en weinig mogelijkheden om te juichen, stel ik voor dat we het 
groenwit in onze harten dragen als een fakkel Olympisch vuur.  Deze club met zoveel mensen die het ondersteunen, die 
het vormgeven, die het kleuren. S.V. Borger is een levenslustige club, met volop leven in de brouwerij. Dynamisch, fris en 
altijd in ontwikkeling. Vergeet dat niet. Ook niet, als straks de weken zonder voetbal je murw beuken, als de winterstop 
maar niet wil eindigen, ook niet als voetbal even op de laatste plaats staat. Bewaak de schoonheid van deze club, de 
pracht van het voetbalspel in al haar glorie en tragiek. Zodat zodra we allen verlost zijn van corona en we weer mens 
kunnen zijn, we gelijk weer voetballer en voetballiefhebber zijn. Opdat we gelijk opnieuw kunnen beginnen met het laten 
ademen van deze groen-witte dorpsclub. Hou je taai.

S.V. Borger 2020-2021
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Senioren 2019/2020
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SV Borger Zomerboekjes werden een groot succes

Aan het einde van de afgelopen 
zomer kreeg het bestuur van SV 
Borger een cheque ter waarde van 
maar liefst € 1.200 overhandigd door 
de makers van het succesvolle SV 
Borger Zomerboekje. En daar is de 
club in deze door Corona moeilijke 
financiële tijden erg blij mee.

Het idee voor het maken van dit 
boekje ontstond in de periode dat 
het Corona-virus het Nederlandse 
(sport)leven in het afgelopen voorjaar 
volledig stil legde. Net als in de rest 
van Nederland werd het ook bij 
SV Borger heel erg stil. De velden, 
kleedkamers en kantine bleven leeg 
en het ontbreken van spelers en 
publiek betekende dat de kantine-
inkomsten wegbleven. Inkomsten 
waar ook een club als SV Borger niet 
zonder kan. 

Gelukkig heeft de club een gedreven 
social media-team. Zij houden op 
een creatieve manier de vele volgers 
van de club op de hoogte van wat er 
allemaal speelt in en rondom de club. 

Bij hen kwam ook het idee van het SV 
Borger Zomerboekje vandaan. Het 
moest een boekje worden voor jong 
en oud, gevuld met puzzels, raadsels, 
recepten en mooie verhalen over SV 
Borger.

Binnen drie weken nadat het idee 
ontstond kwam het zomerboekje 
beschikbaar in een oplage van 250 
stuks en kon de verkoop beginnen. 
Voor €5 kon het boekje worden 
aangeschaft en de betaling verliep 
corona-proof via een tikkie, de boekjes 
werden vervolgens keurig thuis 
afgeleverd. Met groot enthousiasme 
werd het SV Borger Zomerboekje 
ontvangen door de lezers en het trok 
de aandacht van tal van media. Zo 
kwam er een artikel in het Dagblad 
van het Noorden, lokale kranten en 
tal van internet-sites

werd door velen gehoor gegeven. 
Aan de foto’s te zien verspreide het 
Zomerboekje zich door vele landen in 
Europa. Uiteraard werden deze foto’s 
weer gedeeld op de social media-
kanalen van SV Borger.

En begin september werd het 
opgehaalde bedrag dus overhandigd 
aan het bestuur. De opbrengst gaat in 
zijn geheel naar de club en SV Borger 
wil iedereen bedanken die heeft 
meegeholpen aan het succes van de 
Zomerboekjes. De club is trots op 
zoveel creativiteit en enthousiasme 
binnen de gelederen en hoopt dat het 
boekje een vervolg krijgt.

Toch slaagden ze erin om tot een 
shortlist te komen. Vervolgens was 
het aan de huisfotografen van de 
club (Alle Oldenbeuving, Andries 
Middelbos en Regina Korf) om de 
winnaar aan te wijzen. Dat werd 
dus de foto van Teije Beukers. Hij 
poseert daarop in het imposante 
decor van de Zwitserse Alpen. Het 
contrast tussen de alpenreuzen in 
de achtergrond en de jongeman 
in Borger-tenue bescheiden 
op de voorgrond lezend in het 
zomerboekje, bracht de jury in 
vervoering. Het perfecte plaatje!

Uit alle hoeken van Europa kwamen 
de foto’s binnen. Het was voor de 
PR-commissie van de plaatselijke 
voetbalvereniging een flinke klus om 
de beste foto’s te selecteren

‘Borger leeft! Ook op vakantie’, zo 
luidde het thema van de fotowedstrijd 
in het zomerboekje van SV Borger. 
Lezers werden opgeroepen een 
zomerse foto op te sturen naar de 
redactie. De beste foto zou beloond 
worden met een leuk prijsje. Velen 
gaven gehoor aan de oproep, maar 
er kon er maar één de winnaar zijn. 
Dat was Teije Beukers, speler van de 
JO11-junioren van de groenwitten. Hij 
werd verrast met een leuk SV Borger 
merchandise pakketje.

Teije Beukers winnaar fotowedstrijd SV Borger

Het perfecte plaatje

Aan de oproep om vakantiefoto’s in te 
sturen met daarop het zomerboekje 
zichtbaar afgebeeld

S.V. Borger 2020-2021
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Het perfecte plaatje
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Shirtsponsoren gezocht

Ook veel van onze sponsoren 
hadden last van de gevolgen van het 
Coronavirus. Uiteraard geldt ook hier 
dat er winnaars en verliezers waren. 
Vooral bedrijven uit de horeca en 
evenementenbranche werden hard 
geraakt. Supermarkten daarentegen 
leken juist te profiteren van het virus. 
Veel toeristen bleven in eigen land 
en zochten onze mooie provincie en 
vooral ook ons mooie dorp op. Dit 
maakte voor een aantal bedrijven nog 
weer iets goed van de gemiste omzet 
uit het voorjaar. Gelukkig bleven 
vrijwel al onze sponsoren de club 
trouw. Sterker nog: het vernieuwde 
sportpark blijkt nieuwe sponsoren aan 
te trekken.

Vooral op het gebied van de 
reclameborden hebben we een flink 
aantal nieuwe sponsoren mogen 
begroeten. Het hoofdveld is nu vrijwel 
uitverkocht qua boarding. Doordat 
we gebruik zijn gaan maken van witte 
‘tussenbordjes’ zijn de sponsorborden 
ook beter leesbaar.

Voor de start van dit nieuwe seizoen 
zijn ook de grote reclameborden 
aan het nieuwe hekwerk op het 
talud geplaatst en dat heeft ons veel 
positieve reacties opgeleverd.  

Het nieuw aangelegde veld 2 zien wij 
als een soort 2e hoofdveld waar we 
nu ook onze lichtwedstrijden kunnen 
spelen. Ook aan dit veld verschijnen 
steeds meer reclameborden, de 
overzijde is grotendeels gevuld en 
daarna gaan we achter het, vanuit de 
kantine gezien,  verste doel verder.

In de afgelopen zomer liepen er een 
behoorlijk aantal contracten af. Het 
contract met pakketsponsor Koops 
Autoschade (doet onder meer de 
presentatiepakken van het tweede 
elftal) werd verlengd voor een periode 
van drie jaar. Ook pakketsponsor 
Egberts Rijwielen blijft onze club 
trouw, het contract werd met vier jaar 
verlengd. De derde pakketsponsor 
die het contract verlengde was de 
Rabobank, zij gaan voor twee jaar 
met ons verder. McDonalds is al vele 
jaren shirtsponsor bij de jeugd, het 
contract werd in de afgelopen zomer 
opgewaardeerd tot pakketsponsor 
en de prachtige borden hangen er 
inmiddels. Bij de jeugd verlengde 
ook Airco Service Noord het 
sponsorcontract met drie jaar. We zijn 
ontzettend blij met deze verlengingen 
en uitbreidingen van de contracten.

Wie zitten er in de
sponsorcommissie?

Met name bij de jongste jeugd 
zijn een aantal sponsoren 
weggevallen. We bedanken Bleitoe 
en Tandartsenpraktijk Brandenburg 
voor het sponsoren van een 
aantal jeugdteams in de afgelopen 
seizoenen. Voor een aantal (jongere) 
jeugdteams zijn we nog op zoek naar 
een aantal nieuwe  shirtsponsoren. 
Is dit misschien iets voor uw 
bedrijf? Neem dan contact op met 
onze sponsorcommissie (mail: 
sponsoring@svborger.com)

De samenstelling van de 
sponsorcommissie is vrij stabiel 
de laatste jaren. Naast bestuurslid 
Gosse Fokkens hebben zitting in deze 
commissie: Reint Jan Vos, Ageeth 
Kamminga, Jorwen Smit en Melvin 
Ottens. We zijn nog op zoek naar 
uitbreiding waarbij we het belangrijk 
vinden dat hij/zij ook overdag 
beschikbaar is voor het uitvoeren 
van werkzaamheden. Lijkt dit je iets? 
Neem dan contact op met één van de 
leden uit onze sponsorcommissie.

Sponsoring

Reclameborden
Verlengingen

S.V. Borger 2020-2021
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ZilverZilver

De Jonge Sport 
Stadskanaal

Stichting Buiten

Spelen Borger

Goud Goud Goud

Goud

Sponsoren

Hoofdsponsoren 1e elftal

Kledingsponsoren

Pakketsponsoren

BronsBrons
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Voorste rij van links naar rechts:
Wiljan Vos (aanvoerder), Joep Hiddink en Benjamin Mazeau

Achterste rij van links naar rechts: 
Luuk Kenter, Ko Huizing (verzorger), Lambert Dries (teammanager), Arne Joling (trainer), Mark Wolters (assistent trainer),
Arnold Kornelis (assistent scheidsrechter) en Melvin O  ens
Vijfde rij van links naar rechts: 
Mark Meinema, Devi v. Klinken, Odin Blei, Dylan Berghuis, Levi v/d Span en Gijs Roda
Vierde rij van links naar rechts: 
Mylan Beijering, Bonne Timmer, Tim Edens, Rowan Tiktak en Wouter Arends

Tweede rij van links naar rechts:
Ma  hijs Brink, Edwin Haandrikman (keeper), Tom Geerdink (reserve  keeper) en Kevin Fokkens

Derde rij van links naar rechts:
Robert-Jan Oving, Jarno Polling, Thimo Groothedde, Chris  aan Vos en Wouter Arends

Borger 1 Uittenue






