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Na een vroegtijdig afgebroken seizoen 2020 – 2021 zijn 
we inmiddels begonnen aan het voetbalseizoen 2021 – 
2022. De voortekenen voor een “normaal” seizoen zijn 
gunstiger dan vorig jaar en we gaan er dan ook van uit 
dat we dit seizoen op een manier kunnen beleven zoals 
we altijd gewend waren. Bij dit nieuwe seizoen hoort ook 
weer een nieuwe presentatiegids, die u dan ook weer 
met trots wordt aangeboden.

Als vereniging mogen we niet klagen wat betreft de 
gevolgen van de Coronacrisis. Hoewel de afgelopen 
twee seizoenen financieel gezien niet best waren is de 
oorzaak daarvan ook duidelijk. We zijn veel inkomsten 
misgelopen uit de kantine. Er werden geen wedstrijden 
gespeeld en dus moesten we het doen zonder de 
normale weekendomzetten. En ook het niet kunnen 
doorgaan van allerlei activiteiten, bijvoorbeeld het 
Schoffeltoernooi en de pubquizzen, speelde daarin een 
rol. 

Maar kijkend naar ons ledenaantal kunnen we tot de 
conclusie komen dat we per saldo geen schade hebben 
opgelopen door Corona. In onze jeugd zagen we zelfs 
een stijging in het aantal leden. Dit heeft ongetwijfeld 
te maken met de tomeloze inzet van onze jeugdtrainers 
die, ook tijdens de Coronacrisis, iedere zaterdag weer 
klaarstonden om de jeugdspelers van SV Borger te laten 
voetballen. Dit alles binnen de mogelijkheden die door 
de maatregelen werden geboden. Dat betekende ook 
vaak schakelen als er weer eens een persconferentie was 
geweest. Dat verdient echt een groot compliment!

Het belooft een mooi seizoen te worden, waarbij niet 
onvermeld mag blijven dat inmiddels een commissie druk 
bezig is met de voorbereidingen van het 75-jarig jubileum 
van SV Borger. Het jeugdweekend had dit ook als thema 
en kan worden gezien als een aftrap van het feestjaar. Dit 
weekend dat door ruim 170 jeugdleden werd bezocht 
was een enorm succes, met de lancering van het nieuwe 
clublied. Verderop in deze gids zal meer aandacht worden 
besteed aan ons jubileum.

Erik Veen
Voorzitter

Alles overziende staan alle seinen op groen om een 
fantastisch seizoen 2021 – 2022 tegemoet te zien, 
waarbij wij elkaar gelukkig weer kunnen ontmoeten op 
het sportpark tijdens de wedstrijden en allerlei andere 
activiteiten die weer worden georganiseerd.

Ik wens u vanaf deze plaats veel leesplezier en graag tot 
ziens op Sportpark De Drift! 

Voorwoord
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Op 1 juni van dit jaar bestond 
onze club 75 jaar. Doordat we in 
het afgelopen voorjaar nog met 
allerlei beperkingen vanwege 
corona te maken hadden hebben 
we moeten besluiten om het 
feest door te schuiven naar juli 
2022. De in de afgelopen zomer 
gevormde jubileumcommissie 
is inmiddels druk bezig met de 
voorbereidingen voor een mooi 
jubileumfeest aan het einde 
van het inmiddels gestarte 
voetbalseizoen 2021-2022.

5

Van de
bestuurstafel

Andere onderwerpen die in het 
afgelopen seizoen regelmatig voorbij 
kwamen aan onze  bestuurstafel:

We zijn bijzonder blij met de 
automatische beregeningsinstallatie 
die in het afgelopen voorjaar in alle 
velden is aangebracht. De gemeente 
heeft dit mogelijk gemaakt en als club 
hebben we hier ook een financiële 
bijdrage aan geleverd. Een dergelijke 
kans komt immers maar één keer 
voorbij! We hopen dat we onze 
velden hiermee in betere conditie 
kunnen houden in de droge periodes 
die we zomers steeds vaker mee gaan 
maken

Automatische 
beregeningsinstallatie

Op en rond sportpark de Drift

We zijn trots op ons vernieuwde 
sportpark en we krijgen hier van vele 
kanten (zelfs van toevallig passerende 
vakantiegangers) complimenten voor. 
In natte periodes hadden we nog 
te maken met wateroverlast in de 
strook tussen het hoofdveld en veld 2. 
Hier heeft inmiddels een aanpassing 
plaatsgevonden en dit probleem is 
verholpen. Ook de meandering door 
Drents Landschap in het gebied pal 
naast ons sportpark is inmiddels 
voltooid en het ziet er allemaal mooi 
uit. We willen ons sportpark graag 
in goede conditie houden en in dit 
verband zouden we een oproep 
willen doen voor uitbreiding van onze 
groep Parkbeheer. Op maandag- en 
vrijdagochtend is deze groep actief 
op ons sportpark met allerhande 
voorkomende werkzaamheden

Kantine en kleedkamers
We zijn in het kader van het Vier 
Kernenbeleid van de gemeente 
Borger-Odoorn met hen in gesprek  
over onze gebouwen (kantine en 
kleedkamers). We zien nieuwbouw 
als enige reële optie. Ons huidige 
gebouw is veertig jaar geleden 
gebouwd als tijdelijke locatie en 
voldoet bij lange na niet meer aan de 
eisen van deze tijd. We zijn ons aan 
het oriënteren bij andere clubs en 
dat heeft al een aantal mooie ideeën 
opgeleverd die we binnenkort samen 
met de gemeente willen uitwerken.

(denk hierbij aan het schoonmaken 
van kantine en kleedkamers, belijning 
van de velden, grasmaaien, kleine 
reparaties, etc). En natuurlijk wordt 
er regelmatig met elkaar een gezellige 
bak koffie gedronken!

Bestuur SV Borger
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www.oosterom-makelaardij.nl

T  0599  -  23 46 05

E  info@oosterom-makelaardij.nl

Achter de Brink 31

9531 AZ   BORGER

gemiddelde 
beoordeling
op funda.nl9

SCOREN DOE JE
     MET OOSTEROM!

Waarom je scoort met Oosterom?

Juichen na het  uitsignaal

Slimme en snelle acties

Houdt de nul

Voorkomt buitenspel

Goede coaching

Doelgerichte aanpak

De juiste tactiek

Dé aankoop- en 
     verkoopmakelaar 



Dit is een club van prestatie en plezier.
Het is Borger dat leeft, daarom ben ik graag hier.
Met de borst vooruit en de handen ineen.
Een club zoals deze is er niet één.

Op het veld, in de kantine, het hoogste woord.
En moet je dan eens horen als er wordt gescoord.
We doen het om de punten, maar gaat het dan eens mis,
Dan blijft deze club de mooiste die er is!

REFREIN
Borger leeft! Het is de club in groen en wit.
Van pupil tot senior of erelid.
Vroeger de Marslanden, nu al jaren aan de Drift.
Deze club zit in mijn hart gegrift.

Als het moet zo hard als een hunebed.
Een tackle meer of minder drukt niet de pret.
Al tijdens de wedstrijd begint het gegons.
De derde helft in de kantine is voor ons!

Vanaf de Hondsrug, het mooie Drentse zand,
Gaan we met z’n allen door heel Nederland.
De tegenstanders hebben het al vaak ervaren,
Op en naast het veld zijn we niet te evenaren! 

Borger leeft!

REFREIN 2x
Borger leeft! Het is de club in groen en wit.
Van pupil tot senior of erelid.
Vroeger de Marslanden, nu al jaren aan de Drift.
Deze club zit in mijn hart gegrift. 

Borger leeft. Borger leeft!

(Tekst en zang: Gert Warring)

Clublied: BorgerLeeft
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Jeugdvoetbalkamp met 170 deelnemers
een groot succes!

In het kader van 75 jaar SV Borger 
organiseerde de sportvereniging 
begin juli een groots opgezet 
jeugdvoetbalkamp voor alle 
jeugdleden op haar sportpark. 
Het doel was tweeledig: stilstaan 
bij het 75-jarige bestaan van 
onze vereniging en daarnaast het 
bijzondere voetbalseizoen op een 
feestelijke manier af te sluiten.

Het plan werd vorig najaar reeds 
gesmeed door vier clubmensen die 
allen een rol vervullen bij de jeugd 
van SV Borger: Bas Beukers, Gert 
Bijker, René Gerdes en Joep Hiddink. 
“Je kunt je het nu al bijna niet meer 
voorstellen maar toen mocht er 
vanwege corona nog vrijwel niets. 
Gelukkig liepen de coronacijfers 
in het late voorjaar verder terug 
en kwam er eind mei ook van 
overheidswege de verruiming die we 
nodig hadden. Dankzij een gedegen 
voorbereiding liep alles uiteindelijk 
op rolletjes en was er na afloop volop 
tevredenheid”, aldus Bas Beukers.”

Op beide dagen was er volop 
vertier. Op zaterdagochtend om 
09.00 uur vond onder stralende 
weersomstandigheden de opening 
plaats en vrijwel het hele weekend 
bleef het mooi weer. Het programma 
duurde tot zondagmiddag 17.30 uur 
en pas op het laatst kwam er wat 
regen voorbij.  Met een deelname 
van ongeveer honderdzeventig 
kinderen was het deelnemersaantal 
niet alleen groot, de organisatie was 
er ook nog eens tevreden mee en 
sprak over een prima verbinding. Ook 
het aantal vrijwilligers van liefst dertig 
man loog er niet om. 

Burgemeester Seton kwam langs 
op de zaterdagochtend en hij 
overhandigde symbolisch een cheque 
van € 5.000 aan de club. Een gedeelte 
van dit bedrag kwam voort uit de 
succesvolle inzamelingsacties die alle 
teams (van de jongste JO8-jeugd tot 
en met onze JO19-teams) in aanloop 
naar het weekend hadden gehouden. 
In overleg met de jeugdleden en 
het bestuur zal nog een duurzame 
bestemming worden gezocht 
voor de netto opbrengst van deze 
inzamelingsacties. 

Tijdens het jeugdvoetbalkamp waren 
er trainingen, werd een spandoek 
gemaakt, vonden er skill-games 
plaats, waren er wedstrijden tegen 
de eerste selectie en was er tevens 
een toernooi. Op zaterdagavond was 
er een barbecue en een gezellige 
feestavond. Nadat de jeugd thuis had 
overnacht ging het programma op 
zondag verder met een tienkamp. 
En in de middag was er tijd voor een 
verrassing: de presentatie van het 
nieuwe clublied door oud-Borgerder 
Gert Warring. En alle deelnemers 
mochten het unieke jubileum 
trainingsshirt waar ze het hele 
weekend in liepen mee naar huis 
nemen.

Het organisatie comité is overigens 
nu alweer druk bezig met de 
planvoering voor een nieuwe 
activiteit in 2022! Dus wordt vervolgd

Door: Gosse Fokkens
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Impressie jeugdweekend
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Vakantie in een luxe Drents Keienhuis

Vakantiehuis Bij de Vossen biedt alle luxe die 
u zich maar kunt wensen.

Het is prachtig gelegen in Ellertshaar, vlakbij 
Hunebedhoofdstad Borger in Drenthe.

Geniet van de grote landelijke tuin, de rust, 
de hottub, de sauna en de privacy.

Welkom Bij de Vossen 
Ellertsweg 7 

9535 TA Ellertshaar
06 504 116 30

Boek vandaag nog uw vakantie! Ga naar www.bijdevossen.nl

Relaxen met 
uitzicht over 
de landerijen

De keuken is 
van alle gemakken 

voorzien

Elektrisch 
verstelbare 
boxspring

DW_Advertentie_Bij_De_Vossen_A4_Staand.indd   1DW_Advertentie_Bij_De_Vossen_A4_Staand.indd   1 16/08/2021   10:4716/08/2021   10:47
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Jong Borger een product van onze jeugdopleiding
Voorafgaand aan het huidige seizoen kondigde onze club de geboorte van Jong SV Borger aan. 
Het is vooral een nieuwe manier om de vele jonge talenten de gelegenheid te geven om zich in de 
senioren door te blijven ontwikkelen tot volwaardige eerste elftal spelers. Zonder dat ze zichzelf de 
druk op hoeven te leggen om direct een basisplaats te veroveren, maar wél met dezelfde faciliteiten 
als de uitverkorenen voor het eerste elftal. Onze hoofdtrainer Arne Joling was groot voorstander van 
deze koerswijziging. We spraken hem over de voordelen van de nieuwe aanpak en blikten met oud-
jeugdtrainer Stefan Viel terug op de tijd dat deze jongemannen nog ‘jonkies’ waren.

Serieuze uitdaging

Joling presenteerde de plannen 
op woensdagavond 2 juni tijdens 
de jaarlijkse Kick-Off bijeenkomst. 
Een dertigtal spelers was aanwezig. 
Dit grote aantal geeft direct de 
noodzaak van een nieuwe aanpak 
aan. De afgelopen twee seizoenen 
kwamen er maar liefst vijftien 
potentiële eerste elftalspelers 
over vanuit de jeugdopleiding. SV 
Borger heeft daarmee de luxe dat 
maar liefst tweeëndertig veelal 
jeugdige voetballers de ambitie 
en de kwaliteiten hebben om in 
aanmerking te komen voor een plek 
in de eerste selectie. Daarnaast zal 
ook de komende jaren het nodige 
talent blijven doorstromen. Een groot 
compliment voor onze jeugdtak en 
tegelijkertijd een serieuze uitdaging 
om al deze ambitieuze jongens als 
senior voor de club te behouden. De 
technische staf kan er op zaterdagen 
immers maar elf een basisplaats 
geven.

Prestatief vangnet

Om te voorkomen dat een grote 
groep spelers het plezier gaat 
verliezen, doordat ze bijvoorbeeld 
nog net niet klaar zijn voor een 
basisplaats en daardoor aangewezen 
zijn op recreatief voetbal, heeft de 
club nu gekozen voor het opzetten 
van een prestatief vangnet dat de 
naam Jong Borger gaat dragen. Joling 
legt uit: “In de nieuwe opzet krijgen 
de doorstromende talenten zo’n drie 
jaar de tijd om zich via Jong in de 
kijker te spelen voor een plaats in 
de wedstrijdselectie. In die periode 
worden de spelers op een zelfde 
manier gefaciliteerd als de spelers die 
wel al klaar zijn voor het eerste. Qua 
presentatie, training 

en wedstrijdbenadering zal alles 
precies hetzelfde zijn. Sterker nog, 
er zal met één grote groep getraind 
gaan worden. Deze trainingen 
zullen begeleid worden door vier 
trainers.” Naast de hoofdtrainer zijn 
dit Mark Wolters, Ronald Bulthuis 
en Mark Meinema. Laatstgenoemde 
is nieuw in de staf en zal zijn tijd 
verdelen tussen zijn taken binnen 
de jeugd en die bij Jong Borger.  De 
komende seizoenen zal telkens 
de balans op gemaakt worden, 
zo blijkt als de trainer zijn verhaal 
afmaakt: “Periodiek zal de individuele 
ontwikkeling geëvalueerd worden, 
waarna na drie seizoenen de balans 
opgemaakt wordt. Dan wordt er 
gezamenlijk gekeken of de ambitie én 
de kwaliteiten nog steeds voldoende 
zijn om aanspraak te kunnen maken 
op een plaats in het eerste elftal. Is 
dit niet meer het geval, dan zal een 
stapje teruggezet worden. Hierbij 
hopen we natuurlijk dat er op 
termijn een extra team toegevoegd 
kan worden aan de huidige vier 
seniorenelftallen.” 

Leeftijdsgrens

Ondanks de benaming Jong Borger 
zal er vooralsnog geen leeftijdsgrens 
aan gekoppeld worden. Dit kan de 
club met de huidige aantallen niet 
waarmaken en bovendien geldt 
de behoefte aan een prestatief 
vangnet natuurlijk net zo goed voor 
de ambitieuze ‘ouderen’ binnen de 
selectie. Zij zullen hun wedstrijden 
dus ook gewoon in Jong Borger 
spelen wanneer ze buiten de boot 
van de wedstrijdselectie vallen. Zo 
ontstaat er dus een grote groep 
voetballers, met allemaal gelijke 
kansen. Bij welk team men op de  

zaterdagen aansluit heeft ieder zelf 
in de hand. Joling hierover: “De 
technische staf is verantwoordelijk 
voor de keuzes, aan de spelers is 
het om het ons zo moeilijk mogelijk 
te maken. Daarbij maken we geen 
onderscheid, we zijn immers gek als 
we niet ons beste team opstellen.” 
Voor de individuele voetballer wordt 
het daarmee de uitdaging om ervoor 
te zorgen dat Joling en de zijnen 
niet om hem heen kunnen! Lukt het 
even niet, dan is er nu echter met 
Jong Borger een prachtig ambitieus 
alternatief, waarin de ontwikkeling 
beslist niet stil hoeft te staan.

Door: Gosse Fokkens en Erwin Beukema

pag. 12
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Tim en Tim
Ondertussen is ook de oude elftalfoto 
bij dit artikel op tafel komen te liggen. 
Viel wijst naar twee jongens: “Tim en 
Tim, Speelman en Edens, dat waren 
de grootste talenten toen. Edens 
was in die tijd al fysiek de baas over 
zijn medespelers en tegenstanders. 
Daarnaast had ie een goede trap 
en overzicht. Hij heerste op het 
middenveld.” Als we vertellen dat 
Tim op dit moment centraal achterin 
speelt begrijpt hij het wel: “Die kopt 
de ballen wel weg zeker?” Van Tim 
Speelman herinnert Viel zich dat hij 
een mooiere voetballer was dan zijn 
eerder besproken naamgenoot: 

Geen slechte schakels

geen slechte schakels bij hè? Kevin 
Fokkens, Ronald Venema, Sam van 
Dijk, ze konden stuk voor stuk ballen. 
Zelfs de keeper op deze foto (Milan 
Schipper, red.) speelt nu als voetballer 
in het eerste van Nieuw Buinen. 
Mooi Man!” Opvallend genoeg staan 
er ook twee meisjes op de foto, 
niet de minsten als we Viel mogen 
geloven: “Nan Hoving, die was in de 
positiespelletjes gewoon de beste 
hoor. Technisch zo goed! Ze is gaan 
handballen, daar baalde ik flink van. 
En natuurlijk Merville Vloo. Ik heb een 
tijdje geleden nog contact met haar 
gehad, ze voetbalt na een aantal jaren 
Duitsland nu in Amerika. Wat een 
geweldig avontuur! En reken maar dat 
het daar een aardig niveau is hoor.” 

Waar is Kick?
Dat de ontwikkeling van onze 
talenten de laatste jaren niet stil heeft 
gestaan moge duidelijk zijn. Talent 
had deze lichting al vroeg, zo horen 
we als we Stefan Viel ontvangen in 
de kantine. De oud jeugdtrainer van 
onze club en huidige keepertrainer 
van hoofdklasser Be Quick had de 
meeste van deze jongens als JO15-
spelers onder zijn hoede. Turend naar 
de teamfoto van de gecombineerde 
selectie van dit seizoen valt het 
Viel vreemd genoeg eerst op dat er 
iemand ontbreekt. “Ik mis Kick! Waar 
is Kick?”, hij doelt op Kick de Boer, 
die mede vanwege een verhuizing 
na zijn jeugdperiode is gestopt. 
“Volgens mij was dat mijn topscorer 
destijds, een buffel!”, er ontstaat een 
spontane grijns op het gezicht van de 
jeugdtrainer van weleer.

“Verfijnder vooral. Hij stond ook op 
de radar bij Emmen, maar hij was 
destijds naar mijn zin nog wel wat 
te bedeesd.” Dan met een knipoog: 
“Maar goed, als hij in alles goed was, 
dan had hij wellicht niet meer bij 
Borger gespeeld, dus wees blij!”

Terug naar de foto. Viel noemt alle 
namen nog zonder moeite op. “Floris 
(Hiddink, red.) was ook een talent 
hoor, een rasvoetballertje. Robert Jan 
Oving, een linksbackje! Ook een echte 
voetballer. Hij vond het niet leuk dat 
ik hem in de verdediging neerzette, 
maar ik begrijp dat hij er nu nog 
geregeld speelt. Dat heb ik dus toch 
niet heel slecht gezien. Ruben de Valk 
was ook een goudhaantje, pikte zijn 
goaltjes altijd mee. Er zaten eigenlijk 

pag. 13
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Eén met elkaar

“Het was echt een hecht team!”, 
herinnert onze gast zich. “Die 
jongens waren allemaal vrienden van 
elkaar. Aan het einde van het seizoen 
barbecueën was echt een feestje. 
Bijna alle ouders waren er daarnaast 
zowel uit als thuis bij. Dat vond ik ook 
mooi. Het hielp ook mee, ze zorgden 
met elkaar dat die jongens allemaal 
in hetzelfde SV Borger trainingspakje 
liepen. We waren echt één met 
elkaar.” Op de vraag of Viel ook 
kampioen werd met dit team schudt 
hij zijn hoofd: “Nee, dat niet. We 
deden leuk mee, zaten in een mooie 
competitie. Ik herinner me dat Annen 
ook een hele goede lichting had. Die 
jongens werden begeleid door Jordy 
Hoogstrate (oud-prof van o.a. FC 
Groningen en PSV, red.) en zijn vader. 
Man wat waren die ziek toen we ze 
hier op de Drift klopten! Geweldig 
om te horen dat mijn team van toen 
nu nog steeds als vrienden met 
elkaar omgaat én dat ze nu met het 
gros de stap naar de eerste selectie 
hebben gemaakt.” 

Supporter ben ik nog steeds

goed naar zijn zin als keepertrainer bij 
Be Quick 1887. “Nee, ik ben vorig jaar 
toen Edwin Haandrikman geblesseerd 
raakte nog benaderd door Arne om 
Borger een jaartje uit de brand te 
helpen als keeper. Ik heb er goed 
over nagedacht, maar als ik weer zou 
gaan keepen, dan wilde ik er ook voor 
de volle 100% voor gaan. Dat was 
simpelweg voor mij vanuit Groningen, 
in combinatie met drie avonden in 
de week training geven in Haren, niet 
realistisch.”  En als trainer ooit Arne 
Joling opvolgen? “Nee. Die ambitie 
heb ik niet meer. Ik heb het ontzettend 
naar mijn zin als keepertrainer en 
in zekere zin assistent-trainer op 
hoog amateurniveau naast een 
eindverantwoordelijke. Wanneer de 
hoofdtrainer hard en zakelijk moet 
zijn, beweeg ik me wat informeler 
binnen de spelersgroep. Ik voel me 
thuis in die rol en daarin vullen we 
elkaar bij Be Quick mooi aan. Ik heb 
de papieren, maar ik denk dat ik als 
hoofdtrainer zeker niet gelukkiger 
word. Arne hoeft zich dus geen zorgen 
te maken. Maar ik zal dit seizoen wel 
een keertje langs de lijn de mannen 
als supporter komen aanmoedigen. 
Want supporter ben ik nog steeds, ik 
volg mijn oude club nog op de voet!”

Stefan is inmiddels negentwintig 
jaar. Hij doorliep bij SV Borger een 
deel van de jeugdopleiding, waarna 
hij door FC Emmen als talentvolle 
doelman werd opgepikt. Als 
A-junior keerde Stefan terug op 
het oude nest. In maart 2011 
debuteerde hij in het eerste elftal 
van SV Borger in een heroïsch 
bekerduel op en tegen Urk (1-3 
nederlaag). De zomer hierna 
maakte Stefan de definitieve 
overstap naar de senioren. Na 
één seizoen voornamelijk in 
het tweede onder Bert Coster 
gespeeld te hebben nam hij 
definitief plaats onder de lat in 
het keurkorps van Albert Kamps 
en later Arne Joling. Ondertussen 
trainde hij diverse jeugdteams in 
onze opleiding. In 2016 verkaste 
Stefan naar Be Quick 1887 om het 
op een hoger niveau te proberen. 
Het werd geen onverdeeld succes. 
Na één seizoen stopte hij met 
keepen en ging hij zich richten op 
zijn trainerscarrière. Na een jaartje 
als trainer van de JO19 werd hij 
keepertrainer bij het eerste elftal 
van de hoofdklasser uit Haren. In 
deze functie is Stefan nu al toe aan 
zijn vierde seizoen.

Over Stefan Viel:

De nu negentwintigjarige Viel ziet 
zichzelf niet snel herenigd worden met 
deze groep. Daarvoor heeft hij het te 
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Elders in deze gids blijkt dat 
onze jeugdopleiding goed op 
stoom komt. Er zijn binnen 
SV Borger echter meer 
mogelijkheden om voor de 
top te gaan. Dit blijkt als we 
het gesprek aan gaan met de 
zestienjarige VWO-leerling 
Jasper Lokken. Hij hing recent 
zijn keeperhandschoenen 
aan de wilgen en heeft 
deze ingeruild voor de 
scheidsrechtersfluit. De ambitie 
straalt van deze jonge kerel 
af. Hij gaat voor de top. Onze 
club faciliteert hem graag in 
zijn eerste stapjes op weg naar 
misschien wel de Champions 
League finale!

Dat Jasper volledig gestopt is met 
het voetballen was een bewuste 
keuze. Maar liefst tien examenvakken, 
werken bij de Boni in ons dorp, 
trainen, twee wedstrijden per 
zaterdag fluiten en dan ook nog eens 
voor zijn eigen team de ballen uit de 
goal ranselen, dat werd toch wat te 
veel van het goede. Het was of keepen 
of fluiten. De keuze was niet eens 
zo heel ingewikkeld. “Fluiten vind ik 
uiteindelijk toch leuker”, zo simpel 
kan het zijn. Ook de vraag wat er 
dan zo leuk is wordt zonder aarzeling 
beantwoord: “De interactie met 
spelers en trainers maakt het leuk. 
Als scheidsrechter doe je alles om de 
wedstrijd in goede banen te leiden. 
De voetballers spelen hun spelletje en 
als het allemaal goed gaat dan krijg 
je aan het einde van de wedstrijd de 
complimenten. Daar doe ik het voor 
en daar geniet ik van”. Dat het hem 
goed af gaat valt niet alleen binnen 
onze club op. 

Ambitieus

Voldoening

Jasper Lokken (16)
gaat vol voor het
fluiten

Door: Erwin Beukema

pag. 16

Ook de trainers van tegenstanders 
steken hun waardering niet onder 
stoelen of banken. Jasper geniet 
daarvan. “In het begin van dit seizoen 
floot ik bijvoorbeeld Borger JO17-1 
tegen SC Genemuiden JO17-1 in de 
Hoofdklasse. Normaal gesproken een 
niveau waar KNVB-scheidsrechters 
worden aangesteld. Deze had echter 
afgezegd en ik kreeg het vertrouwen 
van scheidsrechterscoördinator 
Matthijn Brookman om dit duel te 
mogen leiden. Na afloop zei de trainer 
van de tegenpartij dat ik me direct 
moest inschrijven bij de KNVB. Dat 
geeft echt voldoening.”

Nou, die KNVB-carriere zit eraan 
te komen. Jasper is momenteel 
nog bezig met de cursus voor 
verenigingsscheidsrechter. Hij wordt 
daarin binnen de club begeleid 
door Matthijn Brookman en Arent 
Kenter. De overstap naar de SO III 
opleiding voor KNVB-official is slechts 
een kwestie van tijd. De lijntjes zijn 
inmiddels al gelegd. “Dan begint het 
echt. Dan word ik ook bij andere 
clubs aangesteld en zal de KNVB me 
gaan beoordelen. Afhankelijk van die 
beoordeling kan ik dan doorgroeien.” 
Waar dit uiteindelijk gaat eindigen 
valt uiteraard niet te voorspellen. Het 
talent gaat in elk geval voor het hoogst 
mogelijke. “Ik ben als persoon heel 
ambitieus ingesteld. 
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Leerzaam
Het klinkt allemaal erg zelfverzekerd. 
Hoewel Jasper ongetwijfeld op korte 
termijn zal uitvliegen richting de 
KNVB mogen we als club trots zijn 
dat we ook op deze manier onze 
talenten in hun kracht zetten. Jasper 
raadt het elke (jeugd)speler aan om 
ook te gaan fluiten. “Je leert er echt 
van door eens in de schoenen van 
een scheidsrechter te staan. Je ziet 
het spel van een andere kant en het 
helpt om beslissingen te kunnen 
begrijpen. Zelf had ik mijn mondje 
ook wel open als ik het niet met de 
scheidsrechter eens was. Zeker als 
het vlak voor mijn neus gebeurde. 
Inmiddels weet ik dat dit niet altijd 
terecht was.” Het is dus een mooie 
leerschool voor de zestienjarige 
VWO-scholier. We wensen Jasper 
heel veel succes bij het najagen 
van zijn ambitie. Als die Champions 
League Finale ooit wordt gehaald, 
dan zullen we vol spanning en 
met trots voor de TV zitten. Maar 
als de lat uiteindelijk toch lager 
blijkt te liggen, dan zijn wij ervan 
overtuigd dat we een hele goede 
amateurscheidsrechter bij de KNVB 
hebben afgeleverd en dat is óók heel 
belangrijk voor de toekomst van onze 
sport!

Geïnspireerd geraakt?

Lijkt het jou leuk om ook wedstrijden te gaan fluiten? SV Borger 
helpt je hier graag in verder. Neem voor meer informatie 
contact op met onze scheidsrechtercoördinator Matthijn 
Brookman 

(Mail: scheidsrechters@svborger.com; telefoon: 06-22847879).

Ik fluit, jij coacht
De sterke punten van genoemde 
internationale toppers komen 
gelukkig ook terug in de feedback 
die de zestienjarige zelf krijgt van 
zijn begeleiders. “Ze vinden dat mijn 
spelregelkennis goed is en dat ik me 
goed kan inleven in een wedstrijd. 
Als het grimmig wordt ga ik strakker 
fluiten. Als het lekker loopt, dan laat 
ik het ook wat meer los. In het eerste 
geval moet dit ook wel hoor. Anders 
houd je de negatieve lijn en kan een 
duel zo maar uit de hand lopen.” We 
hoeven er niet omheen te draaien, 
als het grimmiger wordt, dan worden 
de pijlen binnen de voetballerij 
vaak op de scheidsrechter gericht. 
Hoe gaat Jasper daarmee om? “Ik 
probeer het eerst altijd te negeren. 
Zij spelen hun spel. Ik doe mijn 
ding. Het uitleggen waarom je fluit 
helpt meestal al genoeg. Als het te 
gek wordt, dan spreek ik spelers en 
trainers er gewoon op aan. Ik fluit, jij 
coacht. Dan stopt het wel en anders 

krijgen ze een waarschuwing, waarbij 
het gebruik van bepaalde woorden 
overigens bij mij standaard geel of 
rood oplevert. Het moet wel leuk 
blijven.”

De ambitie blijkt ook wel uit het 
feit dat Jasper nu al niet meer op 
dezelfde manier als anderen naar 
voetbalwedstrijden op TV kijkt. Hij 
houdt vooral de scheidsrechter 
in de gaten. “Ik probeer me dan 
te verplaatsen in de situatie. Wat 
zou ik doen? Geel of rood? Als de 
scheidsrechter dan anders beslist, 
dan bedenk ik voor mezelf wat zijn 
overwegingen zijn geweest. Wat 
heeft de doorslag gegeven. Daar leer 
ik dan weer van.” Jasper houdt van 
scheidsrechters die een wedstrijd 
aanvoelen. De inmiddels gestopte 
Nederlandse toparbiter Björn Kuipers 
was hier volgens hem een meester in. 
Ook de Duitser Felix Brych wordt een 
voorbeeld genoemd. “Zoals zij alles in 
de hand houden vind ik fantastisch. 
Ze voelen de situaties aan en weten 
eventuele lastige momenten vaak 
al bij de bron af te kappen. Verbaal 
en vooral non-verbaal steken ze er 
echt bovenuit. Dat kan je gerust mijn 
idolen noemen!”

Idolen

Dus ja, dat betekent het bereiken van 
het betaald voetbal en vervolgens 
ook internationaal gaan fluiten. Of 
ik daar goed genoeg voor word blijft 
natuurlijk afwachten. In kleine stapjes 
wil ik carrière maken. Dan zie ik wel 
waar het eindigt.”
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Door: Erwin Beukema

Het is 2 oktober 2021. Ons 
eerste elftal scoort één van de 
zeven doelpunten in de eerste 
thuiswedstrijd van het huidige 
seizoen. De spelers vallen niet 
alleen bij elkaar in de armen, 
maar zoeken nadrukkelijk 
een groepje dolenthousiaste 
jeugdspelertjes op die 
hen al de hele wedstrijd 
toeschreeuwden en zongen. 
Jong en oud vieren samen 
een feestje. Het publiek 
kijkt vertederd toe. Puur 
voetbalgeluk, écht clubgevoel! 
De grootste grijns verschijnt 
misschien wel op het gezicht 
van Jeroen Alblas. Ons 
bestuurslid met de portefeuille 
Jeugd krijgt op deze 
zaterdagmiddag de definitieve 
bevestiging dat we als club op 
de goede weg zijn. 

Trots
“Het is niet vanzelf gegaan”, zo vertelt 
Alblas twee weken later onder het 
genot van een bakje koffie aan de 
stamtafel in onze kantine. “Maar 
dat moment was inderdaad wel zo’n 
moment waarop ik zag gebeuren wat 
we een drietal jaar geleden voor ogen 
hadden. We wilden een boost geven 
aan de jeugdopleiding en daarmee 
het verenigingsgevoel vergroten. Als 
je dan op zo’n moment spontaan de 
interactie ziet ontstaan tussen de 
jeugd en de senioren, 

Hoe het begon
Om de opmerking dat het niet 
vanzelf is gegaan goed te begrijpen 
moeten we toch even terug in 
de tijd. In het seizoen 2019-2020 
introduceerde SV Borger de functie 
van Hoofd Jeugdopleiding. Kind 
van de club Albert Kamps ging deze 
rol vertolken. Mede op voorspraak 
van Alblas, die rond diezelfde tijd 
bestuurslid werd. Voor hem was 
het ook cruciaal, zo vertelt hij: “Ik 
heb zelf de ballen verstand van 
voetbal, dus er moest iemand 
komen die op voetbaltechnisch 
gebied de beslissingen kon nemen 
en de trainers kon aansturen. Met 
zijn jarenlange ervaring als trainer 
was Albert hier in mijn ogen de 
aangewezen man voor. Ik kon me 
richten op de structuur, want daar 
ontbrak het wat mij betreft aan. 
Misschien wat gechargeerd, maar 
elke trainer deed maar wat. En dat is 
niet de manier om als club te kunnen 
groeien.” Tegelijkertijd meldden 
toenmalig eerste elftalspelers Joep 
Hiddink en Mark Meinema zich 
met een plan om de onderbouw 
te herstructureren. Via een gelikte 
presentatie werden hun ideeën 
aan het bestuur gepresenteerd en 
uiteindelijk omarmd. De beide heren 
werden benoemd als Jeugd-

Vechten
Nippend van zijn koffie kijkt Alblas 
tevreden terug op de sindsdien 
verstreken tijd: “Inmiddels zijn we drie 
jaar verder en kunnen we spreken 
van een succes. De drie voetbaldieren 
waar we destijds mee in zee zijn 
gegaan hebben een berg werk 
verzet. Er is structuur aangebracht, 
de trainers weten wat er van hen 
verwacht wordt en de spelers hebben 
plezier in wat ze het liefste doen: 
voetballen! Daarnaast heb ik me hard 
gemaakt om ook de randvoorwaarden 
te creëren. Denk bijvoorbeeld aan 
de kleding voor de trainers. Dat is 
nou iets waar ik soms behoorlijk voor 
heb moeten vechten. De kosten gaan 
hierbij immers voor de baten uit.
Belangrijker dan mijn mening vond ik 
echter dat het niet aantrekkelijk was 
voor oudere jeugdspelers en senioren 
om trainer te worden. En juist die 
jongens hadden we keihard nodig. 
Ook de vergoeding mocht van mij om 
diezelfde reden omhoog. Het heeft 
wat energie gekost, maar uiteindelijk 
hebben we het met steun van mijn 
medebestuursleden voor elkaar 
gebokst. We zullen nooit weten wat 
de doorslag heeft gegeven, maar als 
ik nu zie hoeveel selectiespelers een 
rol spelen in de jeugdopleiding, dan 
is het resultaat van onze gezamenlijke 
inspanningen enorm positief!” 

Wisseling van de wacht bij florerende jeugdopleiding

ja dan mag je van me aannemen 
dat ik daar wel een beetje trots 
op ben. En niet zo zeer vanwege 
mijn eigen rol, mijn taak is niet zo 
moeilijk hoor. Met name trots op al 
die jeugdtrainers, de coördinatoren 
en het Hoofd Jeugdopleiding, die dit 
met elkaar in een relatief korte en 
deels vreemde tijd hebben bereikt.” 

coördinatoren van de onderbouw 
en mochten aan de slag met de 
trainingsthema’s in zes wekelijkse 
cyclussen. Met als resultaat dat er in 
de hele onderbouw op dezelfde wijze 
getraind zou gaan worden. Uiteraard 
door elke jeugdtrainer aangepast aan 
het niveau van de eigen groep
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Joep Hiddink Albert Kamps Mark Meinema

Maatschappelijke rol

Duo-job

Sterker, beter, leuker en
uitdagender

Compliment

Toen kwam Corona. We vragen 
Alblas hoe de club hiermee om is 
gegaan. “Eigenlijk waren we er heel 
snel uit met elkaar. Toen we weer 
mochten trainen zijn we daar direct 
mee gestart. Geen spoortje twijfel en 
gelukkig ook niet bij de jeugdtrainers. 
Wat de complete club jeugdtrainers 
en coördinatoren met elkaar 
gerealiseerd hebben is echt een groot 
compliment waard. Niet alleen de 
trainingen werden opgepakt, maar 
ook op de zaterdagen werd er elke 
week iets georganiseerd. Daarmee 
hebben we als club ook een enorm 
belangrijke maatschappelijke rol 
vervuld. Dit leverde in deze moeilijke 
periode zelfs nieuwe leden op, 
menig club kon daar alleen maar van 
dromen. Iedereen die er een steentje 
aan bij heeft gedragen mag hier echt 
oprecht trots op zijn!”

De tijd is voorbij gevlogen. De 
bevlogenheid waarmee het 
bestuurslid Jeugd zijn verhaal doet is 
daar debet aan. Over zijn eigen rol is 
Jeroen bescheiden, maar tussen de 
regels door klonk gelukkig ook hier 
en daar trots door en dat mag hij ook 
zeker zijn. Er is echt wat neergezet de 
afgelopen jaren, zo veel is duidelijk. De 
rol van Jeroen kan hier weleens groter 
in zijn geweest dan hij zelf denkt. 
Passend binnen ons gesprek eindigt 
Alblas echter met een boodschap aan 
anderen: “Ik wil graag op deze plek 
Albert enorm bedanken voor zijn inzet 
als Hoofd Opleidingen, daarnaast 
wil ik Joep en Mark heel veel succes 
wensen bij de invulling van hun 
nieuwe rol. En dan eindig ik nogmaals 
met een enorm compliment aan alle 
jeugdtrainers voor hun inzet tijdens 
de Corona periode. Het kan wat mij 
betreft niet vaak genoeg benadrukt 
worden!

Never change a winning team zou 
je zeggen. Noodgedwongen vindt 
er echter toch een verschuiving 
plaats. Albert Kamps gaf afgelopen 
voorjaar aan dat hij vanwege 
positieve ontwikkelingen in zijn 
maatschappelijke carrière niet 
meer voldoende tijd en aandacht 
kan besteden aan de functie van 
Hoofd Opleidingen. Kamps en Alblas 
zijn vervolgens samen tot het plan 
gekomen om Joep Hiddink en Mark 
Meinema naar voren te schuiven als 
nieuw Hoofd Opleidingen duo. Alblas: 
“Je geeft het zelf al aan. Never change 
a winning team. 

Dan keren we nog even terug naar het 
geluksmomentje langs de lijn. Alblas 
wil er nog wel iets over kwijt. “We zijn 
echt nog niet klaar. Misschien ben je 
dat wel nooit, omdat een voetbalclub 
altijd in beweging is. Bovendien is het 
een meerjarenproject. Maar ik zie wel 
dat onze club steeds sterker, beter, 
leuker en uitdagender wordt. Zo’n 
ogenschijnlijk klein moment is daar 
een voorbeeld van. Alles heeft immers 
met elkaar te maken. Doordat we 
erin geslaagd zijn om oudere jongens 
enthousiast te maken voor het 
trainerschap van de jeugd ontstaat er 
een band met elkaar. Dit zorgt voor 
meer clubgevoel, waardoor we de 
jeugd steeds langer aan ons binden. 
Dat zorgt weer voor levendigheid 

We vonden het belangrijk dat we 
de ingezette lijn konden doorzetten. 
Gezien de ontwikkeling van Joep 
en Mark en de resultaten die ze 
bereikt hebben was het voor ons 
een logische vervolgstap.” Op de 
vraag waarom het nu een duo-job is 
geworden is het bestuurslid duidelijk: 
“Mark en Joep zijn heel verschillende 
personen,die elkaar door en door 
kennen en elkaar op een heel 
natuurlijke wijze aanvullen. Dat 
hebben ze de afgelopen jaren laten 
zien en ik ben er van overtuigd dat ze 
dit ook in hun nieuwe rol het beste 
samen kunnen oppakken. Eén en één 
is drie in dit geval.” 

Dat zorgt weer voor levendigheid en 
enthousiasme, waardoor ook anderen 
bij onze club willen horen. En zo 
groeien we als vereniging en dat willen 
we de komende jaren uitbouwen. Ik 
ben ervan overtuigd dat ons dat gaat 
lukken!”
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IT-oplossingen 

die zorgen dat u 

mee blijft doen.

Of liever, voorop 

loopt.

Al 30 jaar zijn wij sterk in IT-oplossingen. Van narrowcasting tot het inrichten van complete 

werkomgevingen via de cloud. IT en haar gebruikers veranderen voortdurend en ook wij 

veranderen mee. We bieden state of the art oplossingen zodat jullie verder kunnen groeien. 

Wij zijn Bossers & Cnossers. En we delen graag.

T +31 (0)50 850 69 00    E info@bnc.nl    bnc.nl

Zuiderdiep 34
Nieuw-Buinen
www.avitec.nl
info@avitec.nl
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1e selectie SV Borger
Laatste rij v.l.n.r.: 

Vierde rij v.l.n.r.: Twan Kuiper, Floris Hiddink, Gijs Roda, Mark Meinema (Ass.-trainer), Ronald Bulthuis (Trainer jong Borger), Gert Vogelzang (Teammanager), Robert-Jan Oving, Odin Blei, Ruben de Valk

Voorste rij v.l.n.r.: Jarno Polling, Benjamin Mazeau, Edwin Haandrikman, Max Speelman, Luuk Kenter, Joep Hiddink
Tweede rij v.l.n.r.: 

Derde rij v.l.n.r.: Dylan Berghuis, Bas Kaspers, Tim Edens, Henk Speelman (Grensrechter), Ko Huizing (Verzorger), Ronald Venema, Wouter Arends, Jacco Heetebrij

Op de foto ontbreken: Arnold Kornelis (Grensrechter) en Lambert Dries (Teammanager)
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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.: 0528-351588 

Sportpark ‘De Drift’
DeDrift 6, 9531 TK,  Borger
tel.: 0599-234832

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

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

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

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

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

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

SV Borger -  Borger

SV Mussel - Mussel

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

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

-
-
-
-

-
-
-                      
-
-
-

-

-

-

Wedstrijdschema Borger 1
25 sept.

2 okt.
9 okt.

16 okt.
23 okt.
30 okt.
6 nov.

13 nov.
20 nov.
27 nov.

4 dec.
11 dec.
18 dec.

Tiendeveen 1
Borger 1
SCN  1
Borger 1
WVV 1
SC Angelslo 1
Borger 1
beker/inhaal
Borger 1
Wildervank 1
beker/inhaal
Onstw. Boys 1
beker/inhaal

Borger 1
SV Mussel 1
Borger 1
Nieuw Balinge 1
Borger 1
Borger 1
DKB 1

SVBO 1
Borger 1

Borger 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

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

-

22 jan.
29 jan.
5 febr.

12 febr.
19 febr.
26 febr.

5 mrt.
12 mrt.
19 mrt.
26 mrt.

2 apr.
9 apr.

16 apr.
23 apr.
30 apr.

7 mei
14 mei
21 mei
28 mei

Borger 1
HS’ 88
Tiendeveen 1
Borger 1
beker/inhaal
beker/inhaal
Borger 1
SV Mussel 1
Borger 1
SVBO 1
WVV 1
Borger 1
beker/inhaal
beker/inhaal
Nieuw Balinge 1
beker/inhaal
Borger 1
beker/inhaal
Borger 1

SJS 1
Borger 1
Borger 1
SC Angelslo1

WVV 1
Borger 1
SC Angelslo 1
Borger 1
Borger 1
Wildervank 1

Borger 1

Onstw. boys  1

HS’88 1

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

DKB -  De Krim
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Bovenste rij v.l.n.r.: Kevin Fokkens, Leon Radstaak, Mark Meinema (Assistent-trainer),
Ronald Bulthuis (Hoofdtrainer), Gert Vogelzang (Teammanager), Wouter Arends en Calvin Beijering.
Middelste rij v.l.n.r.: Devi van Klinken, Jarno Polling, Tim Speelman, Twan Kuiper, Bas Kaspers, Joram Boer
en Robert-Jan Oving.
Voorste rij v.l.n.r.: Sam van Dijk, Ronald Venema, Max Speelman, Dylan Berghuis en Jacco Heetebrij.

-
-

-
-

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-

-

-

-
-
-
-

Wedstrijdschema Jong Borger
Borger 2
Veendam 1894 2
Borger 2
beker/inhaal
DZOH 3
Borger 2
SJS 2
beker/inhaal
SC Angelslo 2
Borger 2
Elim 2
Borger 2
beker/inhaal

SJS 3
Borger 2
No.scheschut 3

Borger 2
De Weide 3
Borger 2

Borger 2
Wildervank 2
Borger 2
Hoogeveen 2

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

-
14.30 uur
14.30 uur 
12.00 uur

-
12.30 uur
12.30 uur
14.30 uur

-

Borger 2
beker/inhaal
beker/inhaal
Wildervank 2
Borger 2
Fit Boys 2
beker/inhaal
SJS 3
Borger 2
beker/inhaal
De Weide 3
beker/inhaal
beker/inhaal
Hoogeveen 2
Borger 2
beker/inhaal

Veendam 1894 2

Borger 2
SJS 2
Borger 2

Borger 2
Elim 2

Borger 2 

Borger
SC Angelslo 2 

14.30 uur
-
-

12.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

-
14.30 uur
14.30 uur

-
14.30 uur

-
-

12.00 uur
14.30 uur

-

25 sept.
2 okt.
9 okt.

16 okt.
23 okt.
30 okt.
6 nov.

13 nov.
20 nov.
27 nov.

4 dec.
11 dec.
18 dec.

12 febr.
19 febr.
26 febr.

5 mrt.
12 mrt.
19 mrt.
26 mrt.

2 apr.
9 apr.

16 apr.
23 apr.
30 apr.

7 mei
14 mei
21 mei
28 mei

22 jan.
29 jan.
5 febr.

beker/inhaal
Borger 2
No.scheschut 3       

Fit Boys 2
Borger 2

-
14.30 uur
14.30 uur

Winterstop
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Bovenste rij v.l.n.r.: Wouter Eiting (teammanager), Roel Hebels, Amanuel Tesfaslem Tesfaslassie,
Mike Hofman, Sjoerd van Winden, Rick Blom, Marco Rozeboom (trainer/coach) Marcel Everts (elftalleider)
Middelste rij v.l.n.r.: Jorick Oudenijeweme, Frank Volders, Rick Zinger, Alex Wever, Wilco Wijnholds,
Arne Kenter, Erik Joling, Timon Oudenijeweme, Jorwen Smit.
Voorste rij v.l.n.r.: Hessel Doedens, Jochem van Dijken, Jochem Hulsebos, Stan Luinge, Thijs Steenbergen,
Max van der Schoot, Byron Marissen.

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

Wedstrijdschema Borger 3
Drenthina 3
Borger 3
Bargeres 3
Borger 3
Ter Apel’96 2
beker/inhaal
beker/inhaal
vv Sweel 2
Borger 3
beker/inhaal
Borger 3
NKVV 2
Borger 3
FC Kl.veen 5
beker/inhaal

Borger 3
Bargeres 2
Borger 3 
Zw.meerse Boys 2
Borger 2

Borger 3
SC Erica 2
Borger 2
De weide 4
Borger 3
SVBO 2
Borger 3

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
13.45 uur

beker/inhaal
Zw. meerse Boys 2
Borger 3
De Weide 4
beker/inhaal
beker/inhaal
Borger 3
SC Erica 2
Borger 3
beker/inhaal
Borger 3
Bargeres 2
beker/inhaal
Borger 3
beker/inhaal
beker/inhaal
Borger 3
SVBO 2
beker/inhaal

Borger 3
FC Ter Apel’96 2
Borger 3

Borger 2
vv Sweel 2
Borger 3
Drenthina 3

FC Kl.veen 5
Borger 3
Borger 2
Borger 2 

NKVV 2
Borger 3 

-
14.00 uur
14.30 uur
14.30 uur

-
-

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

-
14.30 uur
14.30 uur
13.00 uur
14.30 uur

-
-

14.30 uur
14.30 uur

-

11 sept.
18 sept.
25 sept.

2 okt.
9 okt.

16 okt.
23 okt.
30 okt.
6 nov.

13 nov.
20 nov.
27 nov.

4 dec.
11 dec.
18 dec.

22 jan.
29 jan.
5 febr.

12 febr.
19 febr.
26 febr.

5 mrt.
12 mrt.
19 mrt.
26 mrt.

2 apr.
9 apr.

16 apr.
23 apr.
30 apr.

7 mei
14 mei
21 mei
28 mei

Winterstop
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Bovenste rij v.l.n.r.:  Sander van der Veen, Erik Brussen, Gert Bijker, Maikel Dam, Olf Riemeijer
Middelste rij v.l.n.r.: Robbert Jansen (ass. Teammanager)  Ronald de Weerd (grensrechter), Marcel Lammers,
Gijs Klompmaker, Ronald Bulthuis, Remco Keizer, Frank Koenders, Time Woering,
Wilbert Kanninga (Teammanager)
Onderste rij v.l.n.: Vincent Wever, Bob La Riviere, Jasper Lubbers, Branko Wolters, Gerben Braams

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-

-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

Wedstrijdschema Borger 2 zon
JVV 2
Buinen 2
Borger 2zon
EEC 2
beker/inhaal
beker/inhaal
beker/inhaal
Borger 2 zon
Westerwolde 3
Beker/inhaal
Borger 2 zon
Titan 3
Borger 2 zon
Roswinkel Sp. 2
beker/inhaal

Borger 2 zon
Borger 2 zon
De Treffers’16 2
Borger 2 zon

Borger 2 zon
Borger 2 zon

Borger 2 zon
Hoogeveen 2
FC Ter Apel’96
Borger 2 zon

10.00 uur
12.00 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

-

Borger 2 zon
Borger 2 zon
beker/inhaal
beker/inhaal
Borger 2 zon
CEC 3
beker/inhaal
Borger 2 zon
Sellingen 3
Borger 2 zon
beker/inhaal
De Treffer’16 2
beker/inhaal
beker/inhaal
Borger 2 zon 
FC Ter Apel’96 3
beker/inhaal

Buinen 3
Veendam 1894 2

EEC 2
Borger 2 zon

JVV 2
Borger 2 zon
Westerwolde 3

Borger 2 zon 
Borger 2 zon

Roswinkel Sp. 2
Borger 2 zon
 

10.00 uur
10.00 uur

-
-

10.00 uur
10.00 uur

-
10.00 uur
09.45 uur
10.00 uur

-
10.00 uur

-
-

10.00 uur
10.00 uur

-

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.
12 dec.
18 dec.

6 febr.
13 febr.
20 febr.
27 febr.

6 mrt.
13 mrt.
20 mrt.
27 mrt.

3 apr.
10 apr.
17 apr.
24 apr.
30 apr.

7 mei
15 mei
22 mei
29 mei

-
beker/inhaal
Borger 2 zon Titan 3

-
10.00 uur

23 jan.
30 jan.

Winterstop
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HAAR-
NAGELSTUDIO haarstudiodanielle.nl

T. 0599 23 41 70 
Borger Rolderstraat 2a 

Word lid van de
Rabobank en stem
op SV Borger!

Stemperiode start 4 oktober 2021

Rabo ClubSupport
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JO15-1

JO15-2

JO17-1

JO17-2

JO19-1
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Borger45+

Borger VR1

Achterste rij v.l.n.r.: Henk de Groot (leider), Maartje Schulte (Trainster), Lisanne Boxen,
Leonie Lubbers, Laura Volders en Marjolein Reinds.
Voorste rij v.l.n.r.: Joyce van der Touw (trainster), Paulien Lohues, Miranda Drenth, Ilori Eijkman
en Mandy van der Touw

Op de foto ontbreekt: Ilonka van der Hoek

Voorste rij v.l.n.r.: René Gerdes, Henk Speelman, Willem Trip, Evert van der Touw, Martin van 
Dijken en Jos van der Hoek.

Achterste rij v.l.n.r.: Aloysius Zwetheul, Time Woering, Jeroen Goudbeek, Erik Veen, 
Harry Wollerich, Kees van der Touw en Jeroen Alblas.

Op de foto ontbreken: Klaas Almoes, Jan van de Belt, Ronald Hoogeveen, Harjan Jalving en 
Chris van der Touw.



36

Goede ballen. Elke vereniging heeft ze nodig. 
Elke spits leeft erop. Waar zouden we zijn 
zonder een goede bal? Een goede bal is stevig. 
Een bal moet hard zijn en het liefst smaakvol 
gegeven. Een goede bal gaat vanzelf. En van de 
buitenkant ziet het er vaak zo gemakkelijk uit.  
Volgens de technisch begaafde Vincent Wever, 
aanvoerder van groene Galliërs ( Zondag 2), 
blijft een goede bal soepel, droogt hij niet uit 
en wordt hij niet harder naar mate het kouder 
wordt.  Traiteurslager Stiekema deel zijn ballen 
uit in heel Drenthe. In allerlei supermarkten 
genieten klanten van zijn vers gemaakte ballen. 
Wat is zijn geheim? Wat maakt een bal een 
goede bal?

Het is vrijdagmiddag en de zon 
schijnt gemoedelijk de slagerij van 
Traiteurslager Stiekema binnen. De 
marinades glinsteren me tegemoet 
wanneer ik binnen stap. De slager 
zelf, Manfred Stiekema heeft net een 
bestelling voor de voetbalverenging 
klaar. Trots toont hij mij een bak 
vol met ballen. De dames in de 
slagerij giechelen om de woordgrap. 
De slager toont zijn ballen. Terwijl 
een oudere dame naast mij wat 
speklappen bestelt, vraag ik Manfred 
wat nu het geheim is van zijn bal. 
Ik merk dat ik me op glad ijs begeef 
wanneer hij antwoord dat het vooral 
in de mix van kruiden zit. Toch 
probeer ik het met de vraag; wat 
zitten er voor kruiden in? Stiekema is 
op zijn hoede en geeft niet veel weg. 
De gehaktbal draagt zijn signatuur 
en dat moet natuurlijk zo blijven. 
“Er zit mosterd in”, zegt hij snel en 
gooit daarna het sleuteltje van zijn 
mondslot weg. We zijn iets dichterbij 
gekomen en ik probeer het over 
een andere boeg. Thuis krijgt niet 
iedereen dat zomaar voor elkaar; 
een goede bal maken. Waar ligt dat 
aan? De slager antwoord met een 
opmerkelijk gegeven: ”Wij gebruiken 
geen paneermeel. Het is puur vlees 
en kruiden. Dat is het.”

Zijn antwoord doet me denken aan 
een opmerking van één van mijn 
jeugdtrainers, Albert Kamps. “Je 
voelt wel wanneer een bal goed is, 
dan hoef je eigenlijk geen kracht te 
geven.” Als kind ram je wat ballen. 
Hoe harder je trapt des te meer 
pijn doen je voeten. Maar dan dat 
moment, dat gevoel. De Amerikanen 
hebben er zo’n mooie zinsnede voor; 
‘the sweet spot’. Je raakt een bal 
op je wreef, alsof je kat je een kopje 
geeft en de bal snijdt door de lucht. 
Je kijkt de bal na en geniet van de 
tinteling in je voet. Zo is het dus ook 
met het maken van gehaktballen. 
Je hoeft niet hard te kneden voor 
de structuur en de boel dood te 
paneren. Vers vlees en een goede 
kruidenmix. Dat is de truc. 

Stiekema verduidelijkt: “Vers vlees, 
dat is het allerbelangrijkste.” In de 
voetballerij is het vaak de vraag 
hoeveel bar er in een bal moet zitten. 
Voor de ballen van Stiekema is het 
precies andersom. Hoeveel ballen 
heeft de sportkantinebar nodig? “Dat 
zijn er in een goed voetbalweekend 
zo’n 120 a 150 stuks.” En daarmee is 
hij altijd de man van het weekend. 
Want wie geeft er meer goeie ballen 
in een weekend? Inderdaad niemand.

Het juiste recept voor een goeie bal 
blijft dus deels geheim. Het is niet een 
lijstje ingrediënten. Maar we weten 
nu dat paneermeel uit den boze is 
en dat er mosterd in zit. Zie het als 
het aanleren van een traptechniek. 
Je hebt het pas door wanneer je 
het doet. Je weet pas hoe het moet 
zodra je het voelt. Natuurlijk zijn er 
kaders. Standbeen naast de bal, juiste 
houding etc. Maar je moet het zelf 
doen. En eigenlijk is dat wat Stiekema 
zegt in zijn zwijgen. Maak zelf eens 
een bal, probeer en ervaar.

Natuurlijk worden we niet allemaal 
zo goed als Stiekema. Wiens 
bekendheid de nationale winkelketens 
haalt. Ballen en droge worsten van 
majestueuze allooi.  En die ballen 
liggen al jaren in onze kantine. Toefje 
mosterd erbij of je dunkt hem in de 
mayo, het maakt niet uit. Je proeft het 
vakmanschap. En al ziet het er van 
de buitenkant zo simpel uit. Je weet 
dat er jaren van perfectionering, van 
training in zit. Je proeft de liefde voor 
de bal. Al heb je de hele wedstrijd 
geen bal geraakt, balkunsternaar 
Stiekema serveert hem je op een 
presenteerblaadje. Het geheim achter 
de bal laat zich niet ontrafelen. Zelfs 
al heb je alle ingrediënten, weet je 
precies hoe het moet, het gaat om 
het gevoel. En je moet je blijven 
ontwikkelen. Om de slager maar een 
quote in de mond te leggen: “Je bent 
zo goed als je laatste bal!”

Door: Gijs Klompmaker

Het geheim achter de bal
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Het geheim achter de bal

ZINGER Mechanisatie BV.

Rolderstraat 2a
9531 TC Borger
0599  234 418

info@zinger.nl
www.zinger.nl
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Het jaar 1986 was het jaar waarin Evert 
van Benthem zijn tweede Elfstedentocht 
won, Adrie van der Poel won de Ronde 
van Vlaanderen en Argentinië zegevierde 
onder aanvoering van Diego Maradona op 
het WK-voetbal. Voor de jongere lezers, de 
Elfstedentocht is een schaatstocht langs elf 
Friese steden, Adrie van der Poel is de vader 
van Mathieu en Maradona was de Messi 
van zijn tijd. Het moge duidelijk zijn, het is 
allemaal minimaal een generatie geleden. 
Vijfendertig jaar. Wat is er veel veranderd! 
Eén ding bleef echter al die tijd hetzelfde. De 
jeugdkampioenen van SV Borger aten patat

Mooie tijd als voetballer

Medio september spraken we 
de kersverse pensionado in de 
bestuurskamer van ons prachtige 
sportpark. Voor we aan de koffie 
begonnen keek Wim buiten zijn 
ogen uit. Het eindresultaat van de 
herinrichting van de Drift had hij nog 
niet eerder gezien. De Coronaperiode 
was er mede debet aan. Eenmaal 
aan tafel ging het, zoals zo vaak in 
de kantine, haast automatisch over 
voetbal. Wat velen niet weten is dat 
Wim van der Laan zijn band met de 
club immers al ruim voor de eerste 
sponsorovereenkomst begon. 

“Ik vind
het als
plaatselijk
ondernemer
eigenlijk
ook wel
iets wat
erbij hoort.

“Tegen je klanten zeg je
moeilijk nee…”

bij Wim, de uitbater van de in 
1986 geopende snackbar en later 
de Kwalitaria in ons dorp. Na 
vijfendertig jaar wordt het echter 
anders. De Kwalitaria blijft, maar 
Wim geniet van zijn pensioen. 
Een mooie gelegenheid om 
terug te blikken op een lange en 
trouwe band tussen sponsor en 
club.

Door: Gosse Fokkens en Erwin Beukema

na 35 jaar met pensioen
Sponsor Wim van der Laan
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Wim was ooit voetballer in het 
groenwit! Geen begenadigd talent, 
maar het was zeker een mooie en 
roemruchte tijd met bijvoorbeeld 
mannen als Herman Beijering en 
Jan Eiting. Kort na de verhuizing 
naar de Drift hing hij echter de 
voetbalschoenen aan de wilgen. 

Gastvrijheid en kwaliteit

Een aantal jaren later begon voor 
Wim, samen met zijn veel te vroeg 
overleden toenmalige echtgenote, 
een nieuw avontuur als uitbaters van 
een snackbar. Het moet gezegd, Wim 
& Gusta werd in 

no-time een begrip in de regio. De 
gastvrijheid en de kwaliteit werden 
alom geroemd. Dit bleef vijfendertig 
jaar lang onveranderd.

Gastvrijheid en kwaliteit, het  zijn 
kenmerken die ook bij SV Borger hoog 
in het vaandel staan. Het is dus ook 
niet gek dat club en sponsor elkaar al 
kort na de opening van de zaak wisten 
te vinden. “Het was geloof ik echt nog 
de begintijd van sponsoring. Je zag 
het toen eigenlijk alleen bij de eerste 
elftallen. Daarom vond ik het wel 
mooi om de trainingspakken van één 
van de lagere elftallen te sponsoren”, 

zo herinnert Wim zich nog. Een 
reclamebord deed hij er ook maar 
gelijk bij. Op shirts stond de snackbar 
nog niet. Maar ook dat duurde niet 
lang. Een jeugdteam kreeg de eer 
om met de naam van de plaatselijke 
snackbar op de borst te mogen lopen.

pag. 41
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Zo bleef het eigenlijk alle jaren 
doorgaan. Toen de club met 
sponsorpakketten ging werken werd 
Kwalitaria van der Laan dan ook 
één van de ‘gouden sponsoren’. “Ik 
vind het als plaatselijk ondernemer 
eigenlijk ook wel iets wat erbij hoort. 
Vaak zijn het toch je klanten die bij je 
aan kloppen. Een vereniging stuurt 
meestal niet een volstrekt onbekende 
naar je toe. Ze zouden wel gek zijn, 
want tegen je klanten zeg je net 
wat moeilijker nee. En of het nu wel 
of geen omzet oplevert dat maakt 
in zo’n dorp niet zo veel uit. Het 
levert vooral wat waardering op”, zo 
concludeert Wim nuchter. Om er nog 
aan toe te voegen: “Als je helemaal 
niets doet, dan ligt het misschien wel 
gevoelig.”

Het bleef niet bij het sponsoren 
van kleding, reclameborden of 
advertenties. De kampioenschappen 
van de jeugd werden ook altijd met 
een bakje patat en een frikandel bij 
Wim gevierd. Op de vraag of hij kan 
inschatten hoeveel kampioenen hij in 
al die jaren heeft mogen ontvangen 
moet Wim het antwoord schuldig 
blijven. Het zijn er veel, heel veel, dat 
is wel duidelijk. Wim kijkt er dan ook 
met een goed gevoel op terug: “Ja, 
dat was altijd wel mooi als de jeugd 
een feestje kwam bouwen. In het 
begin kende ik ze ook nog allemaal. Ik 
heb een hoop jeugd zien opgroeien. 
Het mooie is dat sommigen 

Na vijfendertig jaar is er nu dus een 
einde gekomen aan een tijdperk. 
Wim speelde al wat langer met de 
gedachte om te stoppen zo bekent 
hij: “Nadat ik er de afgelopen jaren 
langzamerhand voor had gekozen 
om wat minder te gaan werken heb 
ik zo’n twee jaar geleden de verkoop 
van de zaak in gang gezet. Maar 
goed, toen kwam Corona én dat 
was natuurlijk niet de meest ideale 
periode om een opvolger te vinden.” 
Op de vraag of hij zakelijk gezien 
veel last van de pandemie heeft 
gehad antwoord Wim betrekkelijk 
nuchter: “Natuurlijk hebben we het 
wel gemerkt, maar wij konden in elk 
geval deels doordraaien, voor andere 
horeca was het veel erger”. En toch 
vond hij tijdens de Corona-periode 
een koper. “Ik kwam in contact met 
Kevin Siersema, die ook Kwalitaria’s 
runt in Emmer Compascuum en Ter 
Apel. Ik had hem weleens ontmoet 
en wist dat hij het goed deed. Dat gaf 
vertrouwen en heeft mede gemaakt 
dat we er samen uit zijn gekomen. Per 
1 juni heb ik de zaak overgedragen”.

Wim zelf vermaakt zich ondertussen 
uitstekend. Van een lange reis is het 
nog niet gekomen, maar dicht bij 
huis is het ook uitstekend vertoeven: 
“Ik mag graag fietsen met mijn 
vrouw. Dat kan natuurlijk uitstekend 
vanuit mijn woonplaats Westerbork, 
maar we pakken ook regelmatig de 
auto, binden de fietsen achterop 
en trekken er op uit. Dan pakken 
we bijvoorbeeld op de Veluwe een 
hotel, fietsen we een kleine ronde 
en de volgende dag een grotere en 
dan gaan we weer naar huis. Simpel 
genieten. Nee, ik verveel me nog 
totaal niet!” 

De lach op zijn gezicht verraadt dat 
hij het meent. Van patatbakker tot 
levensgenieter! Het is Wim gegund! 
Een trouwe sponsor, een mooi 
mens, we zijn hem zeer dankbaar 
voor de trouwe samenwerking. En 
heel eerlijk, we gaan Wim best een 
beetje missen als we weer met één 
van onze jeugdteams in de Kwalitaria 
neerploffen na het behalen van 
een kampioenschap. We zijn echter 
ook heel blij dat we met de nieuwe 
eigenaar een sponsorcontract hebben 
kunnen afsluiten. We hopen in de 
presentatiegids van 2056 ook met 
hem terug te kunnen blikken op 
vijfendertig fantastische jaren. Pfff, 
wat een lange tijd… Maar wie weet

“Tegen je klanten zeg je
moeilijk nee…”

“Wat moet er van die jongens 
terecht komen…”

“Toen kwam Corona…”

dan later bij me aan het werk 
kwamen, of dat ze nog steeds 
regelmatig een patatje bij me 
kwamen eten. Ze zijn over het 
algemeen goed terecht gekomen, 
terwijl ik in die tijd weleens dacht 
wat moet er van die jongens 
terecht komen.” 

“Ik verveel me nog totaal niet…”

De presentatiegids van 2056
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Uit de Social media
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Kijk op www.countrygolfees.nl voor al onze arrangementen en mogelijkheden!

Country Golf Ees wenst SV Borger een

 sportief en succesvol seizoen!
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Borger leeft! Een veel gehoorde kreet 
op sportpark de Drift. En dat is niet 
voor niks!  Supportersvereniging 
de ‘Vrienden van SV Borger’ is 
groeiende. Waar het zeven jaar 
geleden begon met een ledenaantal 
van om en nabij de 30, zit de 
commissie nu rond de 120 en dat 
aantal stijgt nog steeds. Dat bracht 
de commissie ook in de problemen, 
want het eerste bord in de kantine 
had maar plaats voor 78 leden. Door 
een uitbreiding was er plek voor 
102 en niet veel later was ook de 
derde uitbreiding een feit. Echter is 
ook de volgende uitbreiding alweer 
ter tafel gekomen tijdens de laatste 
vergadering. Dat geeft de commissie 
energie en zo kan het een steentje 
bijdragen aan deze mooie club.

Door een jaarlijkse bijdrage te 
leveren van € 50,- zorgt ieder lid 
voor vernieuwing, ondersteuning en 
verbetering van SV Borger. En daar is 
het uiteindelijk om te doen, want we 
zijn nooit groot genoeg en daarom 
zullen we altijd blijven proberen te 
groeien.

Vriendenuitje

Door de vele positieve reacties 
van de leden bleek dat dit enorm 
gewaardeerd werd en dat geeft maar 
weer eens aan dat Borger leeft.

Elk jaar organiseert de commissie 
een leuke avond voor al haar leden. 
De afgelopen jaren hebben Hans 
Nijland en Gert Jakobs al acte de 
présence gegeven op sportpark 
de Drift en is er per touringcar een 
uitje gemaakt naar bierbrouwerij 
Maallust en kaasmakerij Kaaslust. 
Afgelopen jaar kon het uitje helaas 
geen doorgang vinden in verband 
met de Coronaperikelen. Toch wilde 
de commissie iets voor haar trouwe 
leden doen en is er een leuk pakketje 
samengesteld en bezorgd bij de 
leden. Elk lid kreeg 2 speciaalbiertjes 
van Maallust, 2 gehaktballen van 
Traiteurslager Manfred Stiekema en 2 
consumptiebonnen te besteden in de 
kantine. De leden maakten de nodige 
kilometers om alles te bezorgen, want 
de vereniging heeft niet alleen leden 
in Borger, maar ook in Emmen, Assen, 
Dieren en Voorthuizen. 

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 
of spreek één van de onderstaande 
commissieleden aan in de kantine. 

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

De Vrienden van SV Borger 
commissie,

Gert Vogelzang, Erik Joling, Wouter 
Eiting, Mark Hoving, Melvin Ottens 
en Wiljan Vos

Vrienden van SV Borger

Oud-trainer Bert Coster kreeg zijn pakketje persoonlijk in 
Voorthuizen overhandigd en oud-jeugdtrainer Sjoerd Cats 
werd door de commissie in zijn woonplaats Dieren verrast.
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DE VRIENDEN 
VAN 

SV BORGER

WORD NU LID EN 
STEUN 

DE VERENIGING
vriendenvan@svborger.com
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Sponsoring
We zijn blij dat vrijwel al onze 
sponsoren ons zijn blijven steunen 
tijdens de coronacrisis. Onze club 
zit in een opgaande lijn, zowel bij 
de senioren als bij de jeugd. Steeds 
meer sponsoren willen daar deel 
van uitmaken. Merkbaar is ook 
dat ons vernieuwde sportpark 
aantrekkingskracht heeft op nieuwe 
sponsoren. 

Veel nieuwe kleding
Soms gaan er jaren voorbij waarin 
de meeste contracten door lopen en 
er op het gebied van nieuwe kleding 
niet veel is te doen. Dit jaar leek alles 
anders en is er veel geïnvesteerd in 
kleding. Daarbij hebben we na een 
bezoek aan onze kledingleverancier 
Deventrade gekozen voor een 
aanpassing in onze kledinglijn. De 
afgelopen jaren gebruikten we de 
Hummel Valencia-lijn en deze maakt 
met ingang van dit seizoen plaats 
voor de Stanno Pride-lijn. Kijk maar 
eens via onze website in onze digitale 
Ledenshop! De wedstrijdkleding 
verandert niet, ons groene 
wedstrijdshirt blijft het Hummel 
Preston-shirt.

Bij onze 1e selectie hadden we te 
maken met een aantal mutaties in de 
presentatiepakken. De poloshirts van 
Borger 1 en Jong Borger zijn voorzien 
van de namen van onze sponsoren 
Koops Autoschade en Fysiotherapie 
Rien van Manen. De broeken worden 
gesponsord door Oving Auto’s en de 
jacks onder meer door JTC Finance. 
Ook de contracten van de sporttassen 
liepen af, de selectie maakt vanaf dit

seizoen gebruik van trendy rugzakken 
van de sponsoren Egberts Fietsen en 
Eco keukens uit Gieten. Alle senioren 
elftallen krijgen dit najaar nieuwe 
warming-up-pakken, mede dankzij de 
sponsoring door Vos Zand & Grind en 
Emmens Consultancy.

Reclameborden
Aan het hoofdveld zijn er een aantal 
borden vervangen en mochten 
we tevens een aantal nieuwe 
bordsponsoren verwelkom. Qua 
boarding hangt dit veld nu vol, de 
uitbreiding zoeken we met name 
langs het nieuw aangelegde veld 2. 
Dit veld fungeert steeds meer als 
een soort ‘tweede’ hoofdveld en ook 
worden alle lichtwedstrijden op dit 
veld gespeeld. De lange zijde aan 
de overkant biedt nog ruimte voor 
een aantal nieuwe bordsponsoren 
en zodra die zijde gevuld is gaan we 
verder achter het, vanuit de kantine 
gezien, verste doel.

Nieuwe contracten en 
verlengingen
De sponsorovereenkomst gericht 
op onze oudere jeugdteams met 
Bossers & Cnossen werd met drie 
jaar verlengd en daar zijn we blij mee. 
Dit bedrijf kreeg, als onderdeel van 
het sponsorpakket, bovendien een 
groot sponsorbord op het talud. Het 
bestaande ‘Zilver’-contract met onze 
trouwe sponsor Voulon Accountants 
en Belastingadviseurs werd met vier 
jaar verlengd. De overeenkomst voor 
shirtreclame bij het derde

Samenstelling sponsorcommissie
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 en Melvin Ottens. Er 
is ruimte voor uitbreiding van de 
commissie en we zijn daarbij vooral 
op zoek naar iemand die overdag 
beschikbaar is voor het uitvoeren 
van werkzaamheden. Lijkt dit u iets? 
Neem dan contact op met één van de 
leden uit onze sponsorcommissie of 
mail naar: sponsoring@svborger.com

Wilt u onze mooie club 
sponsoren?

Denkt u er over na om met uw 
bedrijf te sponsoren bij SV Borger? 
Neem dan contact op met één van 
de commissieleden of mail naar 
sponsoring@svborger.com. We 
kunnen dan met u zoeken naar een 
passende invulling om uw bedrijf 
onder de aandacht te brengen van 
onze leden.

seniorenelftal met Alinghoek 
(eetcafé, zalen, kegelcentrum) werd 
met drie seizoenen verlengd.

Bij de jeugd konden we een aantal 
nieuwe shirtsponsoren verwelkomen. 
Zo komt Buro Hollema op de shirts 
van onze JO11-2 en gaat ons jongste 
jeugdteam (JO8-1) voortaan met Huis 
Makelaardij Drenthe op de borst hun 
wedstrijden spelen. En onze JO11-2 
kreeg tot slot tassen aangeboden 
door Groepsaccommodatie Klonie.
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Zilver

De Jonge Sport 
Stadskanaal

Stichting Buiten
Spelen Borger

Goud Goud

Hoofdsponsoren 1e elftal

Kledingsponsoren

Pakketsponsoren

BronsBrons

Sponsoren

Zilver Zilver
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Presentatiepakken 1e selectie





OVERSLUITEN ONDERZOCHT
Uit eigen onderzoek in januari 2020 blijkt dat maar weinig 
Nederlandse huizenbezitters overwegen hun hypotheek 
over te sluiten. En dat terwijl de hypotheekrente nog altijd 
laag is. Bert: ‘Afhankelijk van het soort hypotheek, kun je 
maandelijks gemiddeld zo’n € 224 bruto besparen. Da’s 
niet niks.’ 

55+ EN OVERSLUITEN?
Ben je 55+? Ook dan kan het slim zijn om te checken 
of oversluiten loont. ‘Mensen die met pensioen zijn of 
gaan, denken vaak dat ze vastzitten met hun hypotheek. 
Tóch is er vaak meer mogelijk dan je denkt,’ zegt Bert. 
‘Denk aan het verhogen van de hypotheek voor een 
verbouwing of het toekomstbestendig maken van je huis.’

OVERSLUITTIP 
Bert: ‘Hypotheken zijn zó persoonlijk. Dus staar je niet blind 
op de scherpste rente. En laat je goed informeren. Dit is 
in ieder geval hét moment om te kijken of je meer kunt 
overhouden. Het geld dat je kunt missen, levert nu meer op 
als je het gebruikt om over te sluiten dan wanneer het op je 
spaarrekening staat. En checken kan altijd!’

KEUZE UIT MEERDERE AANBIEDERS
Bij ons kun je kiezen uit meerdere hypotheekaanbieders. 
Daardoor hebben we altijd een scherpe rente. En krijg je de 
hypotheek die past bij je situatie en wensen. 

Bert Everts, onze Financieel Adviseur 
in Emmen, staat voor je klaar. Mail 
naar snsbank.emmen@sns.nl of 
bel 030-6333000 voor een gratis 
oriëntatiegesprek.  

‘ Je hypotheek oversluiten? 
Check wat ’t je kan opleveren’
Het gonst overal om je heen: de hypotheekrente is nog altijd laag. Dan wil je vast weten 
of ’t ook voor jou loont om je hypotheek over te sluiten. Bert Everts van de SNS Winkel 
in Emmen: ‘Oversluiten kan je snel een fl inke besparing op je maandlasten opleveren. 
Dus check of ’t loont.’

Emmen, Marktplein 150 a




