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SAMEN GAAN WE VOOR HET 
BESTE RESULTAAT

Avitec is met 30 jaar ervaring dé partner in 
civieltechnische en infrastructurele werken. 
Met alle expertises in huis, kunnen we van 
ontwerp tot onderhoud bĳdragen aan de 
meest uiteenlopende projecten. 

Met een vast en vakkundig team realiseren 
we werken efficiënt en resultaatgericht,  
met oog voor de optimale balans tussen 
mens, dier en natuur.

“Een duurzame meerwaarde
leveren aan de leefomgeving”

Wij ontwikkelen 

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. Het IT-landschap verandert voortdurend en ook wij 

veranderen mee. We bieden opdrachtgevers state of the art oplossingen zodat ze verder 

kunnen groeien. Wij zijn Bossers & Cnossers. En we delen graag met u.

T +31 (0)50 850 69 00   
 E info@bnc.nl    bnc.nl
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VOORWOORD
Wat een jaar hebben we achter de 
rug! Natuurlijk was het een genot 
om na twee Corona-jaren weer een 
volledig seizoen te kunnen voetballen. 
Dat blijft hetgeen wat ons bindt en 
het is wat we het liefste doen. Als 
club van prestatie én plezier houden 
we daarnaast ook van een feestje. 
Ook wat dat betreft hebben we ons 
hart het afgelopen jaar goed kunnen 
ophalen. 

Het is moeilijk kiezen wat het meest 
in het oog springende feest is 
geweest. Het 75-jarig Jubileumfeest 
werd een jaar uitgesteld, maar uitstel 
is zeker geen afstel geworden. Een 
relatief kleine groep vrijwilligers 
zorgde begin juli voor een tot in de 
puntjes verzorgd feestweekend. Een 
feest der herkenning met onze leden 
en vele oude bekenden! Precies die 
mensen die de club hebben gemaakt 
tot wat het is. Ook dit feest werd er 
één voor in de geschiedenisboeken! Ik 
denk dat we daar met elkaar trots op 
kunnen zijn.

Dan was er natuurlijk ook nog de 
promotie van ons eerste elftal. Een 
ongekende reeks van overwinningen 
bracht onze jongens naar de tweede 
plaats. De finale om een plek in 
de derde klasse werd dik verdiend 
gewonnen. Als voorzitter heb ik 
vooral genoten van de manier waarop 
de promotie tot stand is gekomen en 
hoe deze gevierd werd. De basis van 
de selectie heeft onze hele jeugdop-
leiding doorlopen, aangevuld met 
een aantal jongens die op vrijwillige 
basis naar onze club zijn overgestapt 
ontstond er de afgelopen jaren een 
hecht en jeugdig team! Vele selec-
tiespelers zijn daarnaast actief in de 
jeugdopleiding, dat zorgt voor veel 
binding met de rest van de vereni-
ging. Dit maakte dat direct na het 
laatste fluitsignaal jong en oud in de 

middencirkel gezamenlijk het welver-
diende feest vierden. Een promotie 
van de hele vereniging. En dat nadat 
we nog maar drie jaar geleden zwaar 
in de put zaten na de degradatie naar 
de vijfde klasse. We zijn destijds als 
bestuur rustig gebleven, we hielden 
vertrouwen in het kader en zijn blijven 
investeren in de jeugd. We kunnen 
volgens mij inmiddels concluderen 
dat dit de juiste manier is geweest.

Bij de senioren vierden we ook nog 
een titel. De zondagvoetballers 
werden na een zinderende ontkno-
ping uiteindelijk kampioen. Ook 
hier valt de rol van de vereniging te 
prijzen. Wanneer de bezetting krap 
was op de zondagochtend, dan 
sprongen anderen in. Met name 
Borger zaterdag 3, dat zelf een 
moeizaam seizoen doormaakte, hielp 
de clubgenoten geregeld uit de brand. 
Zo hoort het ook, maar helaas is het 
echt niet overal vanzelfsprekend. 

Bij de jeugd hebben we opnieuw een 
mooie stap gemaakt. Joep Hiddink en 
Mark Meinema hebben het trainen 
in thema’s inmiddels ook uitgerold 
naar de middenbouw. Er staat een 
fantastische groep van trainers en 

elftalleiders, die ervoor zorgen dat 
onze jeugd onbezorgd bezig kan zijn 
met hun grootste hobby: voetballen! 
Het is elke keer weer een feest om 
op zaterdagochtend op het veld 
rond te lopen en al die jongens en 
tot mijn grote vreugde ook steeds 
meer meisjes in groene shirts en 
trainingspakken te zien genieten 
van het spelletje. Op die ochtenden 
wordt steeds opnieuw het fundament 
gelegd van het tot in de eeuwigheid 
voortbestaan van onze vereniging. 
Daar lopen niet alleen de toekom-
stige selectiespelers, maar ook de 
kaderleden, vrijwilligers, bestuur-
ders en noem ze maar op van onze 
toekomst. Zo is het altijd gegaan en 
op deze manier kunnen we nog jaren 
vooruit! 

Samen zijn wij S.V. Borger. Ik heb het 
al eerder gezegd, de leden maken 
de club en zo hebben zij ook deze 
Presentatiegids gemaakt. Het is tradi-
tioneel weer een prachtig boekwerk 
geworden. Een visitekaart van onze 
club. Het is dan ook met trots dat ik 
de editie 2022-2023 via dit voorwoord 
aan u presenteer. Blader snel verder 
en geniet ervan!

Erik Veen
Voorzitter S.V. Borger
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Wat waren de belangrijkste onder-
werpen aan de bestuurstafel het 
afgelopen jaar? In de eerste plaats 
stond natuurlijk het 75-jarig jubileum 
van SV Borger regelmatig bij ons op 
de agenda. We kunnen terugzien op 
een bijzonder goed geslaagd en zeer 
gevarieerd jubileumfeest. De hiervoor 
speciaal gevormde jubileumcom-
missie verdient wat ons betreft dan 
ook een groot compliment!

Kantine en kleedkamers 
We zijn al vele jaren in gesprek met 
de gemeente over onze gebouwen, 
de kantine en de kleedkamers. De 
gebouwen zijn in 1982 neergezet 
als tijdelijke lokatie en de tijdelijk-
heid duurt inmiddels al meer dan 
veertig jaar. In het kader van het 
‘Vier Kernenbeleid’ van de gemeente 
zou SV Borger na Nieuw-Buinen 
en Valthermond aan de beurt zijn 
voor een upgrade en daaropvolgend 
eventueel een privatisering. Vanwege 
de fusie tussen HOC en Valther Boys 
schoven wij vervolgens nog een 
plaats op in de rij. Het complex in 
Odoorn is nu eerst aan de beurt. Dat 
was slikken voor ons,
temeer omdat ons gebouw absoluut 
niet meer voldoet. Neem alleen al de 
stookkosten, die zijn echt een ramp. 
En deze leiden er bijvoorbeeld toe dat 

doordeweeks vergaderen op ‘de Drift’ 
in de winterperiode niet meer gaat, 
het gebouw is niet even snel op een 
aangename temperatuur te krijgen. 
Het niet meer kunnen vergaderen op 
het sportpark vanwege de hoge stook-
kosten is voor een actieve vereniging 
als de onze zeer onwenselijk. En toen 
kwam na de gemeenteraadsverkie-
zingen de volgende tegenvaller. De 
nieuwe wethouder schoof de plannen 
voor nieuwbouw in Borger nog 
verder op de lange baan. Gelukkig 
ontstond er kortgeleden weer een 
opening, in december wordt er in 
de gemeenteraad over beslist. De 
uitkomst waar we voor gaan met zijn 
allen is dat we het jaar 2023 kunnen 
gebruiken voor het afronden van de 
nieuwbouwplannen en dat we begin 

2024 kunnen starten met de bouw. 
Uiteraard zullen we hier de komende 
tijd via onze mediakanalen regelmatig 
over berichten.

Zitbanken langs het hoofdveld
Met de herinrichting van ons sport-
park van twee jaar geleden kregen 
we prachtige hekwerken rond het 
hoofdveld en het nieuwe veld 
ernaast. Nadeel was dat de zitbanken 
verdwenen na de herinrichting en daar 
kregen we in de afgelopen periode 
toch regelmatig klachten over van 
mensen die wat minder goed te been 
zijn. We hebben een aantal alterna-
tieven besproken en uiteindelijk heeft 
het ertoe geleid dat we kortgeleden 
maar liefst tien nieuwe zitbanken 
hebben kunnen plaatsen op de beide 
voorste velden. Niet onvermeld 
mag blijven dat dit mede mogelijk is 
gemaakt door sponsoring van ZIBO, 
bedankt Hendrik voor deze mooie 
geste! Indien nodig kunnen we nu per 
veld zo’n veertig toeschouwers een 
zitplaats geven. 

Bestuur SV Borger
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SV BORGER VIERDE 75-JARIG JUBILEUM
Twee dagen feest der herkenning op sportpark de Drift

Een feestweekend met een vleugje reünie, dat moest het wat de jubileumcommissie van SV Borger betreft 
worden. Na afloop kon men niet anders concluderen dan dat de missie geslaagd is. Het 75-jarig bestaan 
van de voetbalvereniging is groots gevierd! Niet alleen met de huidige leden, maar ook vele oud-leden 
kwamen op de festiviteiten af. Het groenwitte clubgevoel zat er bij allen nog stevig in. Tijdens de officiële 
receptie benadrukte voorzitter Erik Veen niet voor niets dat de leden en alle oud-leden, sponsoren, 
vrijwilligers en noem ze maar op, de club hebben gemaakt tot wat het nu is. Een bloeiende en springle-
vende voetbalvereniging!

Door: Erwin Beukema

Verrassingswandeling ‘SV Borger 
op Drift’

Enigszins afwachtend kwamen dik 110 
deelnemers op de vrijdagavond aan 
op het sportpark. Een verrassingswan-
deling stond er op het programma, 
men had eigenlijk geen idee wat er 
ging gebeuren. De gasten werden 
ontvangen in de bestuurskamer van 
de club, die voor de gelegenheid was 
omgetoverd tot een echte SV Borger 
schatkamer. Allerlei documenten 
en foto’s uit de rijke historie van de 
club lagen uitgestald en hingen aan 
de muur. Met name een meterslang 
fotodoek vol met oude elftalfo-
to’s maakte direct de tongen los. 
En toen moest de wandeling nog 
beginnen. In groepen van ongeveer 15 
personen werd men om het kwartier 
opgeroepen om zich te melden bij 
Albert Kamps. De trainer nam op 

humoristische wijze de tactiek door, 
benoemde een aanvoerder en liet 
de manschappen vervolgens los om 
het veld op te gaan. Daar werden de 
deelnemers op speelse wijze meege-
nomen door de geschiedenis van de 
club. Via geluidsfragmenten waarin 
oud-spelers werden bezongen, een op 
de geschiedenis van de club gerichte 
Dr. Denker rebus en een ‘Petje op, 
petje af ’-quiz met bestuurslid Gosse 
Fokkens, belandde men bij een door 
HunebedCity verzorgde tussenstop 
met een natje en een droogje. Na de 
rust vervolgden de deelnemers de 
tocht over het sportcomplex om een 
eindje verder door Erwin Beukema 
op meeslepende wijze meegenomen 
te worden in één van de duizenden 
verhalen die de historie van de 
vereniging rijk is. Daarna was de 
beurt aan Gijs Klompmaker, die op 

geheel eigen wijze de geschiedenis 
al dichtend tot leven liet komen. Een 
ronkende 8mm filmprojector stond 
de groepjes daarna op te wachten in 
een kleedkamer. Historische beelden 
uit vermoedelijk de jaren ’60 werden 
getoond. De wandeling eindigde bij 
een groot scherm waar clubzanger 
Gert Warring de mensen meenam 
langs drie oud clubliederen, om 
daarna live te eindigen met het door 
hem zelf geschreven clublied: Borger 
Leeft! Een heerlijke eerste avond zat 
er na een gezellige derde helft op. De 
reacties waren louter positief. Een 
mooi compliment voor de organisa-
toren, die er menig uurtje voorberei-
ding in hadden gestoken. 

Jeugdtoernooi en penaltybokaal
Na een korte nacht stond de zater-
dagochtend in het teken van jeugd-
voetbal. De jeugdspelers van de 
groenwitten waren in gemixte teams 
ingedeeld en streden in twee catego-
rieën (onderbouw en bovenbouw) 
om de titel. Tussendoor moest elk 
team onderling uitmaken wie in de 
finale van de penaltybokaal mocht 
uitkomen. Honderden strafschoppen 
kreeg Max Speelman (keeper van Jong 
Borger) hiervoor op zich afgevuurd. 
Waarna voor de winnaars erkend 
penaltykiller Edwin Haandrikman 
wachtte. Door Panenka’s liet de 
eerste doelman van de club zich 
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niet verrassen, maar op de inzetten 
van Jarno Pistorius (onderbouw) 
en Tijn Hebels (bovenbouw) had 
hij geen antwoord. Zij gingen er 
daarom volkomen verdiend met de 
cup vandoor. Maar eigenlijk telde de 
ochtend alleen maar winnaars. De 
jeugd genoot zichtbaar en dat is waar 
het de organisatoren om te doen was.   

Formele receptie voor 
genodigden

Bij een jubileum hoort natuurlijk ook 
een receptie. Sponsoren, oud-be-
stuurders, omringende verenigingen 
en ereleden waren hier o.a. voor 
uitgenodigd. Via een groene loper 
en natuurlijk een blik in de schat-
kamer kwamen de gasten binnen. 
Het leverde in het begin van de 
middag een goedgevulde kantine 
op. Gezamenlijk werd er geproost 
op de jubilaris. Voorzitter Erik Veen 
zocht in zijn speech de vergelij-
kingen tussen heden en verleden, 
waarbij hij zijn dank uitsprak aan 
ieder die nu en in het verleden zijn 
of haar steentje heeft bijgedragen 
aan de club. Burgemeester Seton 
kreeg vervolgens het woord om op 
creatieve wijze aan de hand van het 
clublied (Borger leeft!) zijn felicitaties 
en complimenten aan de vereniging 
over te brengen, waarna een ambas-
sadeur van de KNVB de microfoon 
overnam om namens de voetbalbond 

de aanwezigen toe te spreken. Het 
bestuur van de club liet blijken blij 
te zijn met de grote opkomst en de 
gemoedelijke informele sfeer die in de 
kantine hing.

Titanenclash
De genodigden konden na afloop 
direct doorlopen naar het veld, waar 
de titanenclash tussen Oud Borger 
Zaterdag en Oud Borger Zondag op 
het programma stond. Een wedstrijd 
tussen de oude afdelingen die 
destijds soms bijna letterlijk vochten 
om de gunsten van de talentvolle 
jeugdvoetballers. Ook dat verleden 
moest geëerd worden meenden de 
organisatoren. De namen aan beide 
kanten waren een week vooraf via 
de Social Media bekend gemaakt 
en spraken blijkbaar dermate tot de 
verbeelding dat het bij de aftrap goed 
druk was langs de lijn. De toeschou-
wers werden geenszins teleurgesteld! 
Na een 2-0 voorsprong voor de 
zaterdag namen de zondagvoetballers 
het initiatief over. Ze gingen erop en 
erover en wonnen uiteindelijk met 4-3. 
De uitslag was ook hier echter bijzaak. 
Wat was het fantastisch om de helden 
van destijds nog een keer in actie te 
zien. Het gemak waarmee Roeland 
Deuring de bal nog steeds beroerd, 
de fameuze schaar van Martin 
Leering en toch ook het onvermin-
derde fanatisme van sommige ‘oude’ 
mannen. In één woord: genieten!

Slotfeest
Na een stevige derde helft waar de 
anekdotes je om de oren vlogen, 
begon het slot van het weekend. Het 
grote jubileumfeest in de feesttent! 
Vele generaties waren aanwezig. 
Iedereen genoot van het weerzien 
met oud-clubgenoten. In de tent 
stond de fantastische coverband 
Xclusive  met veel energie op het 
podium. Langzamerhand kregen ze 
met hun weergaloze performance het 
publiek volledig mee. Na middernacht 
ging het dak er echt af. Wat een band! 
Wat een feest! Tegen enen mocht 
Gert Warring onder begeleiding van 
Xclusive nog één keer het clublied 
zingen. De volledige tent sprong, 
danste en galmde mee. Een prachtig 
en passend einde van een geweldig 
jubileumweekend! 

Op naar de 100
Het jubileumfeest hebben we met 
enige uitstelling dus toch kunnen 
vieren. De hele vereniging kijkt met 
veel plezier terug op alle activiteiten. 
Het is geworden wat men bedacht 
had, een feestweekend met een 
vleugje reünie. De organisatoren 
zijn alle bezoekers dankbaar. Zoals 
de leden de vereniging maken, 
zo hebben de bezoekers dit feest 
gemaakt tot wat het was. Speciale 
dank gaat uit naar alle vrijwilligers die 
vóór, tijdens, of na het feest hebben 
meegeholpen. Borger leeft! Op naar 
de 100… 
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BORGER 1 KEERT TERUG IN 3E KLASSE
Een promotie van de hele vereniging

Borger 1 is terug in de derde klasse. Een niveau waar onze vereniging ook thuishoort. Het is altijd gevaar-
lijk om voorspellingen te doen, maar er lijkt nog wel rek in deze overwegend jonge spelersgroep te zitten. 
Handhaving zou mogelijk moeten zijn, ondanks de verzwaarde degradatieregeling waar we mee te maken 
krijgen. Het is bovenal een promotie van de hele vereniging. Het voetbal leeft weer in Borger en daar 
mogen we zeker gezien de recente geschiedenis best trots op zijn. Het bestuur is na de degradatie naar 
de vijfde klasse in 2019 kalm gebleven. Het is blijven geloven in de ingezette koers. De vereniging heeft 
de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de jeugdopleiding en dat lijkt zich nu al uit te betalen. Niet alleen 
op het veld, waar simpelweg heel veel talent loopt, maar ook buiten de lijnen is dit zichtbaar. De manier 
waarop jeugd en senioren direct na de finalewedstrijd tegen SVN ’69 gezamenlijk in de middencirkel 
een feestje vierden was veelzeggend. Het straalde eenheid uit. Veel selectiespelers zijn betrokken bij de 
jeugdopleiding. Dat motiveert, dat stimuleert én het betaalt zich dus ook uit in goede prestaties! 

Door: Erwin Beukema

Geen stuiver
Dat Borger op 18 juni 2022 de finale 
om promotie mocht spelen was 
lange tijd geen abc’tje. Vanaf de start 
van de competitie lieten de mannen 
van Arne Joling wel direct zien dat er 
voldoende potentie in de selectie zat, 
maar toch werden er ook hier en daar 
volkomen onnodig punten gemorst 
tijdens de eerste competitiehelft. De 
wisselvalligheid kon de ambitieuze 
mannen weleens gaan opbreken, 
want de concurrenten leken toch net 
wat stabieler te zijn. In een competitie 
waar een zestal ploegen meedoen 
om de prijzen weet je echter ook dat 
men onderling van elkaar de punten 
zal afsnoepen. Het was dus zaak 
om de aansluiting te houden en 
dat lukte gelukkig. Ternauwernood, 
moet daarbij gezegd worden. In 
maart leek de promotiewens echt in 
de ijskast gezet te kunnen worden. 
Aan het begin van een week vol met 
topwedstrijden liet concurrent DKB 
in de Krim onze mannen alle hoeken 
van het veld zien. Een smadelijke 
nederlaag waar werkelijk niets op af te 
dingen viel was het gevolg. Al waren 
je brillenglazen nog zo groen-wit 
gekleurd, er waren weinigen die 
nog een stuiver voor de kansen van 
Borger gaven op dat moment. 

Zweem van onoverwinnelijkheid
Vreemd genoeg bleek deze afstraffing 
de ommekeer te zijn. De mannen 
rechtten de rug en plotseling hing 
er een zweem van onoverwinnelijk-
heid rondom de groenhemden. In 
de daaropvolgende week werden 
HS ’88 en koploper WVV geklopt. Er 
gloorde weer hoop. Deelname aan de 
nacompetitie lag ineens weer volledig 
voor het grijpen en zelfs het kampi-
oenschap leek nog niet verkeken. 
Al zou er dan absoluut niet meer 
verloren mogen worden. Dat leek met 
nog negen wedstrijden te spelen een 
utopie te zijn. Maar dromen mag. 
De droom kwam warempel ook nog 
uit. Althans bijna. Er werd niet meer 
verloren, de koploper werd in punten 
achterhaald, maar het doelsaldo van 
WVV bleek toch nog net iets beter, 
waardoor de Winschotenaren zich als 

kampioen mochten laten bekronen. 
Voor de mannen van Arne Joling en 
zijn Technisch Kader restte nacompe-
titie. Door het bereiken van de tweede 
plek hield dit in dat er één wedstrijd 
gespeeld moest worden op neutraal 
terrein tegen één van de laagvliegers 
uit de derde klasse. Het werd SVN 
’69 uit Nijeveen.

Spanning in de benen
Op neutraal terrein in Pesse moest 
het op 18 maart gebeuren. Maar 
liefst drie touringcars reisden vanaf 
de Hunebedhoofdstad af naar de 
grote finale. Vele groenwitten kozen 
daarnaast voor eigen vervoer. Ook de 
tegenstander kwam in grote getale 
opdagen, waardoor er een geweldige 
ambiance ontstond langs de lijn van 
het prachtige hoofdveld in Pesse. 
Voor dit soort wedstrijden doen we 
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het allemaal! Toch ging het niet direct 
van een leien dakje. Borger had in 
de eerste helft weliswaar het meeste 
balbezit, het liet ook zien over meer 
kwaliteit te beschikken, maar het was 
vooral ook erg slordig. Er leek toch de 
nodige spanning in de benen van de 
veelal jonge groenhemden te zitten. 
Het maakte dat de grootste kans voor 
de tegenstander was. Doelman Edwin 
Haandrikman bracht redding in een 

één op één met Tijmen Tjeerdsma. 
Aan de andere kant was topscorer 
Hendrik Gustin na een goede rush 
dichtbij de openingstreffer. Dat waren 
de wapenfeiten tot de 45e minuut. 
Een 0-0 ruststand leek het logische 
gevolg. Leek! Matthijs Brink dacht er 
op slag van rust anders over. Van een 
meter of 25 haalde de linksback van 
Borger verwoestend uit. De bal suisde 
langs de doelman tegen de netten. 

Een granaatinslag! Spelers, kader en 
supporters ontploften. Dit moest de 
verlossing zijn. 

Euforie
De bevrijdende treffer en de 
thee leken de bewoners van de 
Hunebedhoofdstad goed gedaan 
te hebben. De mannen kwamen in 
de tweede helft messcherp uit de 
startblokken. Luuk Kenter stuitte eerst 
nog op de goalie, maar een minuutje 
later frommelde de ervaren spits de 
2-0 binnen. Voor SVN het sein om de 
defensieve tactiek nu echt over boord 
te gooien. De Nijeveners werden 
dreigender. Toch viel het doelpunt tien 
minuten later opnieuw aan de andere 
kant. Gijs Roda gaf het laatste zetje. 
De banden van de feestkar konden 
nu toch echt opgepompt worden, al 
gaf de tegenstander het nog niet op. 
Met nog een half uur te spelen schoot 
Bram van den Heuvel de 3-1 binnen 
en keerde het geloof bij de roodwitten 
toch weer terug. Het bleef voor hen 
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echter bij één doelpuntje. Ook Borger 
wist niet meer tot scoren te komen, 
ondanks een toegekende strafschop 
(Luuk Kenter miste) en enkele mooie 
mogelijkheden in de slotfase toen de 
ruimtes groter werden. Het laatste 
fluitsignaal betekende promotie 
voor de Borgernaren! De ontlading 
op en naast het veld was groot, de 
champagneflessen werden ontkurkt 
en het clublied schalde uit de kelen 
van de euforische spelers en suppor-
ters. 

Vreugdetranen, dansen, zingen, 
lachen

Wat volgde was een schitterend 
promotiefeest. In 2020, toen we 
na de degradatie een jaar later 
direct terugkeerden in de 4e klasse, 
mocht er vanwege Corona niets 
gevierd worden. Nou, deze keer is 
het daarom maar dubbel gevierd. 
Er waren vreugdetranen, uitge-
laten dansjes, er werd gezongen en 
gelachen. Volkszanger Pascal Redeker 
kwam optreden, DJ Rutger draaide 
zijn plaatjes en natuurlijk ontbrak ook 
een rondrit in de open bus door het 

Vooruitblik
En nu mogen de mannen het dus een klasse hoger proberen. Het vertrouwen op een goede afloop is groot. Er zit zeker 
nog rek in deze selectie. Als het talent er voldoende uitkomt, dan zijn we absoluut derde klasse waardig. Vanzelf zal het 
echter niet gaan. Door herstructureringen binnen de voetbalpyramide moeten we rekening houden met een verzwaarde 
degradatieregeling. Drie ploegen zullen direct degraderen en nog eens drie ploegen zullen zich via de nacompetitie 
veilig moeten spelen. Samengevat houdt dit dus in dat we zes ploegen onder ons moeten houden om zeker te zijn van 
lijfsbehoud. Beslist geen eenvoudige opgave. 
    
De selectie is voor een groot deel intact gebleven en ook het technisch kader heeft weer een jaar verlengd. De grootste 
verschuiving betreft Wiljan Vos. De captain hing vanwege fysieke ongemakken noodgedwongen zijn voetbalschoenen 
aan de wilgen, hij schuift door naar het begeleidingsteam. Als club zijn we dolblij dat Wiljan op deze manier met zijn 
energie en gedrevenheid betrokken blijft bij de selectie. Zowel binnen als buiten de lijnen lijkt het plaatje dus weer 
compleet. De mannen hebben er zin in en hopen jong en oud weer langs de lijn te treffen bij de wedstrijden.
Samen op weg naar nieuwe successen!

dorp niet. Heel het dorp heeft het 
geweten. Een betere club als deze is 
er niet…
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Na een jaar volgens dit concept 
gedraaid te hebben, kunnen we wel 
stellen dat de invoering van Jong 
Borger een succes gebleken is. De 
jonge talenten van trainers Ronald 
Bulthuis en Mark Meinema en leider 
Gert Vogelzang behaalden in het 
eerste seizoen een knappe tweede 
plek in de reserve 3e klasse. Lang 
streden de jonge groenhemden zelfs 
nog mee om de titel, maar pas enkele 
rondes voor het einde capituleerde 
Borger tegen de latere en terechte 
kampioen De Weide 3. 

Hoewel er niet meer gestreden 
hoefde worden om promotie, gezien 
de KNVB de grens heeft verlegd van 
de res. 3e klasse naa res 2e klasse wat 
beteft de A-categorie,  kan men ook 
gerust stellen dat men op basis van 
de resultaten de promotie ook wel 
verdiend heeft. Van alle 22 competi-
tiewedstrijden werden er slechts twee 
verloren.  Prima resultaten werden 
daarnaast gekoppeld aan bij tijd en 
wijle goed voetbal.

Ontwikkeling van spelers
Veel belangrijker nog dan de presta-
ties is de ontwikkeling van spelers 
binnen het elftal. Veel jonge spelers 
moesten wennen aan het voetballen 
op seniorenniveau, waar het er 
toch fysieker en sneller aan toegaat. 
Het grote gros van de Jong-spelers 
maakte dan ook een uitstekende 
ontwikkeling door het afgelopen 
seizoen. Bijvoorbeeld doelman 
Max Speelman, die van origine een 
veldvoetballer is, maar ondertussen 
niet meer weg te denken is tussen de 
doelpalen en wekelijks stappen blijft 
maken.

Twee andere mooie voorbeelden, die 
ook duidelijk maken waar Jong Borger 
voor bedoeld is, zijn Tim Speelman 
en Bas Kaspers. Beide spelers waren 
in de eerste seizoenshelft steun-
pilaren in Jong Borger en blonken 
wekelijks uit. Na de winterstop zagen 
we ze terug als basisspeler bij het 
eerste, dat met het tweetal binnen de 
lijnen maar liefst elf wedstrijden op 
rij ongeslagen bleef. Ook het eerst 
bereikte promotie, dat deed het via de 
nacompetitie. 

Daardoor spelen beide elftallen 
komend seizoen op een hoger niveau 
en wordt ook de weerstand verhoogd. 
Een goede zaak om jonge talenten 
nog verder te kunnen ontwikkelen 
en door te laten groeien binnen de 
vereniging. Daarnaast wordt er altijd 
samen getraind door de elftallen op 
de maandagen en woensdagen, wat 
ook de saamhorigheid bevordert. 

Uitstekende zet
Jong Borger is een uitstekend plan 
gebleken, waardoor Borger stappen 
kan blijven maken binnen het 
seniorenvoetbal. Daarnaast biedt 
het een uitstekend vangnet voor 
de talentvolle JO19-junioren die de 
overstap maken naar het senioren-
voetbal. In het laatste gedeelte van 
het seizoen deden al veelal jongens 
van de nieuwe lichting mee, waardoor 
de nieuwe talenten alvast een beetje 
konden ruiken en proeven aan het 
seniorenvoetbal.  

Alles tezamen kan men concluderen 
dat SV Borger met Jong Borger een 
goede weg is ingeslagen en het 
eindelijk na vele jaren een prestatief 
elftal heeft achter het eerste elftal, 
waar men al die tijd zo naar gesmacht 
heeft. Zaak is om het proces te conti-
nueren en daar waar nodig te verbe-
teren, zodat Borger in de komende 
jaren met de senioren nog naar een 
hoger niveau kan toegroeien. 

JONG BORGER KENT SUCCESVOLLE START
Afgelopen zomer lanceerde SV Borger het ‘concept’ Jong Borger. 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. Dit alles om het eerste en tweede elftal dichter bij elkaar te brengen qua niveau

Door: Ronald Bulthuis
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De grootste spelbederver was corona, 
zeker. Onomstotelijk gaf dat ook dit 
seizoen een slecht gevoel. Al mocht 
er natuurlijk meer dan het vorige 
seizoen, de wedstrijden werden in 
grote regelmaat afgezegd. Er werd, 
ondanks opheffing van de lockdown 
enkele maanden geen wedstrijd 
gespeeld. Steeds weer sprak de 
tegenstander bij gebrek aan zin van 
corona. Corona werd het lievelings-
excuus van teams die krap in de 
selectie zaten of week na week dik 
aan de broek kregen. En als één van 
de voor-de-broek-gevers zagen de 
Galliërs dus wedstrijd na wedstrijd 
afgelast. De vraag naar wedstrijden 
op papier afdoen, een beproefd 
bestaansrecht reddend middel, werd 
als hoogste troefkaart uitgespeeld in 
nagenoeg elk duel. De Galliërs staan 
bekend om hun liefhebben van het 
voetbalspel, ondanks dat er door de 
seizoenen heen ook regelmatig veel 

kunst- en vliegwerk voor een elftal 
nodig was. Het deed afbreuk aan het 
speelplezier, aan het teamgevoel en 
uiteindelijk dus ook aan het behaalde 
kampioenschap.

Eén grote vijand
Al snel werd duidelijk dat het kampi-
oenschap zou worden beslist tussen 
Ter Apel ’96 5 en Borger Zondag 
2. Voor menig thuisduel moesten 
de batterijen van de afstandsbedie-
ning van het scorebord na negentig 
minuten vervangen worden, zo vaak 
werd er een doelpunt van de thuis-
ploeg bijgeschreven. En ook Ter Apel 
’96 5, dat uitgroeide tot het equivalent 
van een aardsvijand, won met speels 
gemak en grote cijfers. Al werd er bij 
Ter Apel ’96 5 wel een groot deel van 
de wedstrijden afgezegd, waardoor 
laat in het seizoen een soort inhaal-
paniek ontstond. Ter Apel ’96 5 had 
last van blessures en stelde een 

aantal keer het treffen met de groene 
Galliërs uit, tot wanhoop van de 
leiding van de groenwitten. Tezamen 
met het vele afzeggen van de kleine 
broeders, ontstond aan het eind van 
de competitie een enorme inhaal-
woede, die leidde tot Europese weken 
voor de koplopers. De groene Galliërs 
raakten maar mondjesmaat op elkaar 
ingespeeld door de vele hiaten in 
het seizoen en die wedstrijden die 
gespeeld werden, won de ploeg vaak 
zonder enige moeite dik. Tot het 
treffen met Ter Apel, de vijand van het 
seizoen. Onbehoorlijke gasten met 
ongezouten meningen en gezichten 
zonder sporen van fatsoen. Het moet 
gezegd, ze boezemden angst in bij de 
zondagse heren. En in beide onder-
linge duels hadden de groenhemden 
uiteindelijk weinig te vertellen. 
Beide wedstrijden werden met twee 
doelpunten verschil verloren. En dat 
kwam hard aan bij de Galliërs.

EEN KAMPIOENSCHAP ZONDER HOOFDLETTER

De groene Galliërs, zoals de middelbare mannen van de Zondag zich al jaren noemen, zijn afgelopen 
seizoen kampioen geworden in de laagste reserveklasse van het seniorenvoetbal. Een reden voor een 
feestje, dat zeker. Al moet gezegd dat er al vaak en snel redenen tot een feestje te vinden zijn bij deze 
ploeg van honger en dorst. En een echt kampioensfeest zoals  de mannen vier seizoenen geleden hebben 
ervaren, was het toch niet echt.

Door: Gijs Klompmaker
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Toch kampioen
Omdat Ter Apel ’96 5 punten had 
laten liggen tegen de kleinere 
broeders, bestond er nog steeds 
de kans op een kampioenschap. 
En omdat de bende van Bulthuis 
zo enorm veel scoorde, had Borger 
Zondag 2 een prachtig doelsaldo, 
dat nauwelijks te evenaren was. Een 
midweekse benauwde thuiszege op 
E.E.C. bracht het kampioenschap 
echt dichtbij. Althans zo leek het. 
Een inhaalwedstrijd in juni tegen 
Roswinkel zou de definitieve overwin-
ning brengen. Echter had Roswinkel 
al een keer of achttien afgezegd en 
ook nu ontstond daags voor het 
treffen een afzegvenster. Het eerste 
kon promotie behalen en derhalve 
waren er te weinig spelers over voor 
de wedstrijd in Borger. Waar, zoals 
de leiding van Roswinkel aangaf; 
‘sowieso al niemand zin in had’. Na 
ontstellend veel belverkeer tussen 
Roswinkel en Borger, de netbeheerder 
heeft vast nog nooit zoveel oproepen 
heen en weer zien gaan tussen beide 
dorpen, kwam er een halfslachtig 
positief bericht. Waarschijnlijk lukte 
het toch wel om te komen. De 
kampioensbloemen lieten bij het 
bericht, uit pure frustratie, hun kelken 
hangen. De groene Galliërs wonnen 
en werden dus toch kampioen. Op 
doelsaldo. In een halfbakken seizoen 
waarin het eigenlijk het op één na 
beste team was gebleken. Dat Ter 
Apel ’96 het nieuws hoorde in ons 
buurdorp Ees, waar ze wonnen van 
E.E.C., gaf nog iets van glans, iets 
van genoegdoening. Maar de echte 
intense euforie bleef achterwege. Al 
was het feest er nauwelijks minder 
om.

Oude namen, nieuwe spelers
Het nieuwe seizoen spelen de groene 
Galliërs een klasse hoger. Er zullen 
wat andere uitslagen komen, minder 
fors en wellicht hier en daar zelfs een 
verliespartij. Toch heeft de selectie 
zich uitstekend versterkt met oude 

bekenden en een paar aanmelders. 
Harjo van der Valle en Klaas Almoes, 
zullen de gelederen enorm versterken. 
Veldheer Bijker nam afscheid in een 
prachtige afscheidswedstrijd na haast 
een half eeuw trouwe dienst. Gelukkig 
belooft het met het behouden van 
keeper Jasper Lubbers, de ware Jakobs 
en doelpuntenmachine Bulthuis toch 

een fijn seizoen te worden. Laten we 
hopen dat er niet veel word afgezegd 
of geannuleerd. Want gascrisis of niet, 
op die groene mat gaan de Galliërs 
vol gas voor zolang de ledematen dat 
volhouden. 
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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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TERUGBLIK BORGER 3
Twee helften lijden, de derde leiden!

“We doen het om de punten, maar gaat het dan eens mis. Dan blijft deze club de mooiste die er is!” Een 
fragment uit ons clublied, die het seizoen van Borger 3 feitelijk in één keer samenvat. Binnen de lijnen viel 
het allemaal niet mee. Daarbuiten zat de stemming er gelukkig nog steeds goed in. Dat is uiteindelijk ook 
waar het omgaat voor het enige recreatieve team binnen de zaterdagsenioren.

Door: Erwin Beukema

Knokken
Vat voorgaande niet op als vrijblij-
vendheid, want daar was ook dit 
seizoen absoluut geen sprake van. 
De mannen hadden dolgraag wat 
meer punten gepakt. Daar werd 
voor geknokt. Vaak was het verschil 
in kwaliteit met de tegenstander 
echter simpelweg te groot. Dan was 
het lijdend toezien hoe men werd 
overlopen. Om een half uurtje later 
overigens alweer te leiden in de 
kantine. Daar werd nooit verzaakt!

Degradatie
Al voorafgaand aan het seizoen sprak 
men binnen het derde de verwachting 
uit dat het weleens een lastig jaar 
zou kunnen worden. Er werd zelfs al 
gesproken over een vrijwillige stap 
terug naar een lagere klasse. Besloten 
werd om het even aan te kijken. Dan 
zal je altijd zien dat de competitie-
start boven verwachting is, waardoor 
besloten werd om te blijven zitten 
waar men zat. Achteraf misschien 
niet de meest gelukkige beslissing. 
Vanaf dat moment was het namelijk 
gedaan met de goede resultaten. De 
ene nederlaag volgde de andere op, 
met slechts hier en daar een opleving. 

Te prijzen valt de mentaliteit om 
toch wekelijks weer volle bak voor de 
punten te gaan. De kleine oplevingen, 
waar we nipte nederlagen ook onder 
scharen, gaven toch steeds weer 
energie om door te blijven gaan. De 
derde helften en de teamuitjes deden 
de rest. De sfeer bleef onveranderd 
goed! 
Al snel werd echter duidelijk dat men 
rechtstreeks afstevende op degra-
datie. Er moest een godswonder 
gebeuren wil men dit nog voorkomen. 
En eigenlijk wilde men dat ook niet 
eens meer. Of zoals trainer Marco 
Rozeboom het al in het vroege 
voorjaar verwoordde: “Laten we het 
niet hopen…” Het wonder geschiedde 
dan ook niet. Toen alle kruitdampen 
opgetrokken waren en de stand 

opgemaakt kon worden bleek Borger 
3 de laatste plaats te bezetten. 
Degradatie was een feit!

Vooruitblik
Ook dit seizoen zien we het derde 
weer terug op de velden. Nu dus een 
klasse lager en dat zal het voetbal-
plezier alleen maar vergroten. Een 
kampioenschap is daarbij niet het 
doel. Het zal lekker zijn om mooi 
in de middenmoot mee te kunnen 
doen. Niet bij voorbaat al weten 
dat het vermoedelijk weer op een 
nederlaag zal uitdraaien, maar elke 
week weer kans maken op punten. 
Dat voelt beter en als we heel eerlijk 
zijn smaakt dat toch al overheerlijke 
biertje na afloop dan nog net wat 
lekkerder. Proost en succes mannen! 
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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
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1E SELECTIE SV BORGER
Laatste rij v.l.n.r.: Bas Kaspers, Melvin Ottens, Gijs Roda, Ronald Bulthuis (Trainer Jong Borger), Bob Westendijk, Tim Speelman en Joram Boer

Vierde rij v.l.n.r.: Twan Kuiper, Tim Edens, Don Iprenburg, Mark Meinema (Ass.-trainer Jong Borger), Gert Vogelzang (Teammanager Jong Borger), Christiaan Vos, Kylian Eberhard en Kevin Fokkens

Derde rij v.l.n.r.: Dylan Berghuis, Sam van Dijk, Floris Hiddink, Lambert Dries (Teammanager), Arne Joling (Hoofdtrainer), Wiljan Vos (Teammanager), Ronald Venema, Lars Herink 
en Ruben de Valk

Tweede rij v.l.n.r.: Devi van  Klinken, Max de Roos, Jarco Heetebrij, Sven Remmelink, Ko Huizing (Verzorger), Matthijs Brink, Levi v/d Span, Hendrik Gustin en Robert-Jan Oving
Voorste rij v.l.n.r.: Jarno Polling, Benjamin Mazeau, Leon Radstaak, Max Speelman, Edwin Haandrikman, Roel-Jan Zuidhof, Wouter Paas, Luuk Kenter en Joep Hiddink

Op de foto ontbreken: Arnold Kornelis (Grensrechter) en Mark Wolters (Keepertrainer)
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WEDSTRIJDSCHEMA BORGER 1 CSVC - Coevorden

FC Zuidlaren - Zuidlaren

Veenhuizen - Veenhuizen

De Weide - Hoogeveen

V.V. Hollandscheveld - Hollandscheveld

WVV - Winschoten

ZZVV - Zuidwolde

DKB - De Krim

HSC - Sappemeer

Vitesse’63 - Koekange

FC Klazienaveen - Klazienaveen

SJS - Stadskanaal

Hoogeveen - Hoogeveen

24 sept.
1 okt.
8 okt.

15 okt.
22 okt.
29 okt.
5 nov.

12 nov.
19 nov.
26 nov.
3 dec.

10 dec.
17 dec.

HSC 1
Borger 1
Borger 1
Vitesse’63 1
Inhaal/Beker
Borger 1
WVV 1
Borger 1
Hoogeveen1
Borger 1
FC Zuidlaren 1
Borger 1
Inhaal/Beker

Borger 1
ZZVV 1
Veenhuizen 1
Borger 1

CSVC 1
Borger 1
Hollandcheveld 1
Borger 1
De Weide 1 1
Borger 1
DKB 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
15.00 uur
14.30 uur
14.30 uur

7 jan.
14 jan.
21 jan.
28 jan.
4 febr.

11 febr.
18 febr.
25 febr.

4 mrt.
11 mrt.
18 mrt.
25 mrt.

1 apr.
8 apr.

15 apr.
22 apr.
29 apr.

6 mei
13 mei
20 mei
27 mei

Inhaal/Beker
Inhaal/Beker
Borger  1
SJS 1
Borger 1
ZZVV 1 

Inhaal/Beker
Inhaal/Beker
Veenhuizen 1
Borger 1
CSVC 1
Borger 1
Hollandscheveld 1
Inhaal/Beker
Borger 1
De Weide 1
Borger 1
Inhaal/Beker
Inhaal/Beker
Borger 1
FC Klazienaveen 1

FC Klazienaveen 1
Borger 1
HSC 1
Borger 1

Borger 1
Vitesse’63 1
Borger 1
WVV 1
Borger 1

Hoogeveen 1
Borger 1
FC Zuidlaren 1

SJS 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
15.00 uur
14.30 uur

--
-

14.30 uur
15.00 uur

Sportpark Klinkenvlier
Klinkenvlier 3, 7742PN Coevorden
tel.: 0524-518500

Sportpark De Wenakkers
Randweg 3, 9471TA Zuidlaren
tel.: 0524-571971

Sportpark Achter de Molen
Hoofdweg 132, 9341BL Veenhuizen
tel.: 0592-388547

Sportpark Schutlanden
Elbe 2, 7908HB Hoogeveen
tel.: 0528-275361

Sportpark De Oosthoek
Schoonhovenweg 1a, 7913 XH Hol.veld
tel.: 0528-342032 / 342235

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

Sportpark Woltingehuus
Sportlaan 4, 7921BT Zuidwolde
tel.: 0528-372535

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

Sportpark Henk Bruins Sappemeer
Rijksweg Oost 129a, 9611CE Sappemeer
tel.: 0598-396497

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

Sportpark De Planeet
De Planeet 10, 7891CP Klazienaveen
tel.: 0591-313097

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

Sportpark Hoogeveen
Sportveldenweg 1, 7902NX Hoogeveen
tel.: 0528-265786
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WEDSTRIJDSCHEMA JONG BORGER

24 sept.
1 okt.
8 okt.

15 okt.
22 okt.
29 okt.
5 nov.

12 nov.
19 nov.
26 nov.
3 dec.

10 dec.
17 dec.

Borger 2
Wildervank 2
Borger 2
Drenthina 2
Inhaal/Beker
Borger 2
LTC 2
Borger 2
FC Zuidlaren 2
Borger 2
ACV 3
Borger 2
Inhaal/Beker

SJS 2
Borger 2
Valthermond 2
Borger 2

Fit Boys 2
Borger 2
Veendam 1894 2
Borger 2
The Knickerbockers 6
Borger 2
Achilles 1894 2
Borger 2

14.30 uur
15.00 uur
14.30 uur
12.00 uur

-
14.30 uur
12.00 uur
14.30 uur
12.45 uur
14.30 uur
15.00 uur
14.30 uur
14.30 uur

Najaar- en voorjaarscompetitie in
reserve 2e klasse
In de reserve 2e klasse wordt dit 
seizoen voor het eerst gewerkt met 
een najaars- en een voorjaarspoule. 
De beste vijf teams uit de najaarscom-
petitie plaatsen zich voor de promo-
tiepoules in het voorjaar. De elftallen 
die in het najaar minder goed hebben 
gepresteerd, komen in het voorjaar 
uit in de ‘niet-promotiepoules’. Het 
programma voor de voorjaarsreeksen 
wordt in de winterstop bekend 
gemaakt.

Derde rij v.l.n.r.: Floris Hiddink, Luuk Kenter, Max de Roos, Mark Meinema (Ass.trainer), Ronald Bulthuis (Hoofdtrainer), 
Gert Vogelzang (Teammanager), Ronald Venema, Christiaan Vos en Matthijs Brink
Tweede rij v.l.n.r.: Gijs Roda, Sven Remmelink, Bob Westerdijk, Ko Huizing (Verzorger), Jacco Heetebrij,    
Levi van der Span en Don Iprenburg.
Voorste rij v.l.n.r.: Jarno Polling, Benjamin Mazeau, Max Speelman, Roel Jan Zuidhof, Hendrik Gustin en Joep 
Hiddink
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Bovenste rij v.l.n.r.: Nico Blok, Jorwen Smit, Rick Zinger, Max van der Schoot en Marcel Everts (Elftalleider)
Middelste rij v.l.n.r.: Wouter Eiting (Teammanager), Byron Marissen, Roel Hebels, Jorick Oudenijeweme, 
Wim van der Werf, Erik Joling, Aleksander Klok en Erik Leusink
Voorste rij v.l.n.r.: Wesley Timmer, Jochem van Dijken, Tygo Kuiper, Stan Luinge,
Amanuel Tesfaslem Tesfaslassie, Thijs Steenbergen en Rik Blom

Op de foto ontbreken; Marco Rozeboom, Frank Volders, Menno Herink, Mike Hofman, Timon Oudenijeweme
en Wilco Wijnholds. 

-
-
-
-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

-                      

-
-

-

-

WEDSTRIJDSCHEMA BORGER 3
24 sept.

1 okt.
8 okt.

15 okt.
22 okt.
29 okt.
5 nov.

12 nov.
19 nov.
26 nov.
3 dec.

10 dec.
17 dec.

Rolder Boys 2 (zat)
Borger 3
Helpman 5
Borger 3
Inhaal/Beker
Fit Boys 4
Inhaal/Beker
Borger 3
Inhaal/Beker
Borger 3
Inhaal/Beker
Borger 3
Inhaal/Beker

Borger 3
Be Quick 1887 3
Borger 3
VAKO 4

Borger 3

FC Assen

BSVV 4

Glimmen 3

14.30 uur
14.30 uur
15.00 uur
14.30 uur

-
14.30 uur

-
14.30 uur

-
14.30 uur

-
14.30 uur

-

4 febr.
11 febr.
18 febr.
25 febr.

4 mrt.
11 mrt.
18 mrt.
25 mrt.

1 apr.
8 apr.

15 apr.
22 apr.
29 apr.
6 mei

13 mei
20 mei

7 jan.
14 jan.
21 jan.
28 jan.

Borger 3
Be Quick 1887 3 

Borger 3
Inhaal/Beker
Inhaal/Beker
VAKO 4
Borger 3
Inhaal/Beker
FC Assen 4
Inhaal/Beker
Borger 3
BSVV 4
Inhaal/Beker
Inhaal/Beker
Inhaal/Beker
Glimmen 3

Inhaal/Beker
Inhaal/Beker
Inhaal/Beker
Smilde’94 3

Rolderboys 2 (zat)
Borger 3
Helpman 5

Borger 3
Fit Boys 4

Borger 3

Smilde’94 3
Borger 3

Borger 3

Borger 3

14.30 uur
15.15 uur
14.30 uur

-
-

14.00 uur
14.30 uur

-
15.30 uur

-
14.30 uur
14.30 uur

-
-
-

14.30 uur 

-
-
-

14.30 uur
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HAAR-
NAGELSTUDIO haarstudiodanielle.nl

T. 0599 23 41 70 
Borger Rolderstraat 2a 

DE VRIENDEN VAN SV BORGER

vriendenvan@svborger.com
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Bovenste rij v.l.n.r.: Gijs Klompmaker, Erik Brussen, Maikel Dam, Olf Riemeijer, en Remco Keizer
Middelste rij v.l.n.r.: Wilbert Kanninga (Teammanager), Demba Vos, Ronald Bulthuis, Sander van der Veen, 
Time Woering, Gerhard Heeres en Gert Vogelzang (Grensrechter)
Voorste rij v.l.n.r.: Marcel Lammers, Gert Jakobs, Bob la Riviére, Jasper Lubbers, Leon van Klaveren, Vincent 
Wever en Amir

-
-
-
-

-
-
-

-

-
-

-
-
-

-
-
-
-                      

-
-
-

-

-

WEDSTRIJDSCHEMA BORGER 2 ZON.
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.

Stadskanaal 4
Borger 2 zo.
Eext 3
Borger 2 zo.
Inhaal/Beker
Gieten 3
Borger 2 zo.
Stadskanaal 5
Inhaal/Beker
Musselkanaal 3
Gasselternijveen 3
Borger 2 zo.
Inhaal/Beker

Borger 2 zo.
Eext 3
Borger 2 zo.
KSC 2

Borger 2 zo.
VKW 5
Borger 2 zo.

Borger 2 zo.
Borger 2 zo.
Noordster 3

  9.00 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

-

5 febr.
12 febr.
19 febr.
26 febr.

4 mrt.
12 mrt.
19 mrt.
26 mrt.

2 apr.
9 apr.

16 apr.
23 apr.
30 apr.
7 mei

14 mei
21 mei

8 jan.
15 jan.
22 jan.
29 jan.

Borger 2 zo.
Eext 2 

Borger 2 zo.
Inhaal/Beker
Inhaal/Beker
KSC 2
Borger 2 zo.
VKW 5
Borger 2 zo.
Inhaal/Beker
Buinerveen 2
Borger 2 zo.
Inhaal/Beker
Inhaal/Beker
Borger 2 zo.
Noordster 3

Inhaal/Beker
Inhaal/Beker
Inhaal/Beker
Borger 2 zo.

Stadskanaal 4
Borger 2 zo.
Eext 3

Borger 2 zo.
Gieten 3
Borger 2 zo.
Stadskanaal 5

Borger 2 zo.
Musselkanaal 3

Gasslternijveen 3
Borger 2 zo.

Buinerveen 2

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
10.00 uur 

-
-
-

10.00 uur
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Borger
Hoofdstraat 50,  tel. 0599-234331
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Bovenste rij v.l.n.r.: Wouter Eiting, Martin Leering, Jeroen Goudbeek, Harry Wollerich, Aloysius Zwetheul en
 Sjoerd van Winden
Voorste rij v.l.n.r.: Jacco Breedveld, Corné Oosting, Martin van Dijken, Henk Speelman en Jeroen Alblas

Bovenste rij v.l.n.r.: Roos Krans, Paulien Lohues, Laura Volders, Miranda Drenth, Marit Kramer, Marjolein Reinds, 
Julia Sikkes en Henk de Groot (leider)r
Voorste rij v.l.n.r.: Maartje Schulte, Ilori Eijkman, Joyce van der Touw, Senna Huizen, Ilonka van der Hoek en
Lidewij Broekema
Op de foto ontbreekt; Leonie Lubbers 

Borger 45+

Borger VR 1
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JO8-1

JO9-1

JO11-1

JO11-2

JO11-3
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JO11-4

JO13-1

JO13-2

JO15-1

MO15-1
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JO15-2

JO17-1

JO19-1

JO17-2
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We doen het fantastisch als vereni-
ging. Dat vind ik echt. Het is uitzon-
derlijk mooi om te zien dat heel veel 
jeugdelftallen getraind en begeleid 
worden door mensen met voetbalver-
stand en ambitie. Zo is een groot deel 
van de eerste selectie betrokken bij de 
ontwikkeling van nieuwe talenten. Ik 
weet uit ervaring dat dit ook anders 
is geweest. Hoewel ik moet zeggen 
dat de liefde en de inzet van de 
vaak middelmatige jeugdtrainers uit 
mijn jonge jaren al door mij als kind 
werden gewaardeerd. Veel verder dan 
een lauw partijtje of afronden van veel 
te ver met knoeperhard opgepompte 
ballen, waar de wreef van ging janken, 
kwam het niet. Een schaar werd alleen 
ingezet wanneer het ballennet te goed 
was dichtgeknoopt en pogingen om 
tot een overspelende trainingsvorm te 
komen, werden niet minder vaak dan 
altijd een wedstrijdje bal halen. Hetzij 
zo, het was niet erg. 

De valkuil van alles tot in de puntjes 
te willen regelen is dat er geen ruimte 
meer is voor falen, voor verlies, 
voor gepruts. Ieder kind wil in het 
eerste team, omdat de hele vereni-
ging barst van het talent en omdat 
we voor iedereen het beste willen. 
Ouders nemen hierdoor ook niet snel 
genoegen met het tweede of derde 
jeugdelftal voor hun kind en dat is 
jammer. Ik zal geen vurig pleidooi 
houden over waarom het leerzaam 
is te verliezen en niet altijd je zin te 
krijgen. Al huist er soms een ongelo-
vige dominee in mijn gedachten. Nee, 
dat zal ik laten voor nu. Daar is het 
me niet om te doen. Het gaat me op 
de functie van grassprieten-tellers 
binnen de club. Het gaat me om het 
jongetje of het meisje dat bij elke 
bal opnieuw struikelt in de miscom-
municatie tussen lijf en geest. Het 
gaat me om het ventje dat in eigen 

doel schopt, omdat hij het zo zielig 
vindt dat het de tegenstander niet 
lukt om te scoren. Het gaat me om 
de jongen die op doel gaat staan, 
terwijl hij bang is voor de schoten 
die op hem afkomen, maar instemt 
omdat hij ziet dat niemand anders wil 
keepen. Sommigen zullen ze prutsers 
noemen, dromers of klunzen. Dat 
moeten ze zelf weten, al heb ik liever 
dat ze dat niet doen. We hebben ze 
keihard nodig in ons leven en dus ook 
in onze club.

Vanuit goed beleid, kundige trainers, 
duidelijke afspraken komt een weg 
naar voren. Jongens en meisjes 
worden groot en leren in ons eerste 
de bal van A naar B te spelen en de 
looplijnen af te dekken. Ze leren niet 
op te geven en te schieten als ze een 
kans hebben. Ten overvloede, maar 
ik vind dat Borger dat nu erg goed 
voor elkaar heeft. En juist daarom 
schrijf ik deze ode aan prutsen, aan 
dingen anders doen dan een ander. 
Omdat de andersdenkende vaak het 
verschil maakt. Als je braaf alles leert 
zoals het moet, schiet je niet vanaf 
de middenlijn. Als iedereen perfect 
uitvoert wat hen geleerd is blijft alles 
in evenwicht. Prutsen is de remedie 
tegen een bloedeloze 0-0. Koester het 
kind dat niet in de groep past, koester 
het keepertje dat net zijn veters strikt 
als de bal aan komt rollen en koester 
het kind dat zich kan verplaatsen in 
een ander. Dan mag het er aan de 
buitenkant of volgens de regels van 
het spel uitzien als prutsen, zij maken 
de vereniging, zij zorgen ervoor dat 
er paden ingeslagen worden, waar 
niemand anders ze ziet. Soms door 
een hoekschop in één keer binnen te 
krullen, soms door een arm om een 
geblesseerd geraakte teamgenoot te 
slaan en soms door in het bestuur 
van de club te wijzen op alterna-

tieven. Laten we wat meer prutsen 
met elkaar. Elke trap een schot in 
de kruising gaat ook vervelen. Laat 
je niet verblinden door je overwin-
ningsdrift. En misschien is het teveel 
gevraagd, maar probeer zelf ook eens 
een momentje te prutsen. Dat mag 
thuis, met een schroevendraaier of 
een schoffel in je hand, maar kan 
ook prima op een dansvloertje in de 
kroeg. Gun jezelf dat prutsen, er is 
niet één rechte weg naar schoonheid, 
naar winnen, naar succes. Koester 
dat wat niet de norm is en word een 
droomclub! 

ODE AAN PRUTSEN
Door: Gijs Klompmaker
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TERUGBLIK AFDELING JEUGD
Het afgelopen voetbalseizoen is een bijzondere geweest. Na twee seizoenen waarin corona praktisch 
alles onmogelijk maakte, stonden we als koeien die voor het eerst de wei in mogen te springen om weer 
aan de slag te gaan. We keken uit naar eindelijk weer een volledig seizoen met alle spelers, trainers en 
leiders langs het veld. Samen bezig met de mooiste bijzaak van de wereld: voetbal! De aanwezigheid van 
de ouders/verzorgers langs de lijn op de zaterdag maakte het voor ons gevoel helemaal af. Op deze plek 
blikken we nog één keer terug en kijken we alvast vooruit naar de nieuwe jaargang.

Door: Joep Hiddink en Mark Meinema

Rommelige start, maar uiteinde-
lijk mooie ontwikkeling

De (op)start van het afgelopen 
seizoen was enthousiast, maar hier 
en daar wat rommelig. Corona heeft 
zo zijn sporen nagelaten en ook in 
de jeugd van SV Borger waren we 
op zoek naar wat allemaal weer kon 
en mocht. Eenmaal weer gewend 
aan het nieuwe ‘normaal’ zagen we 
de energie en de focus bij iedereen 
terugkeren en konden we weer 
gaan doen wat we het liefst doen, 
voetballen!
Globaal terugkijkend op het afgelopen 
seizoen zijn we tevreden over de 
ontwikkeling die we hebben doorge-
maakt binnen de jeugdteams. 
Tweeëntwintig jeugdtrainers en 
vijftien jeugdteams hebben er tien 
maanden lang alles aan gedaan om 
het een succesvol jaar te laten zijn. 
Wij kijken daarbij in eerste instantie 
niet naar het resultaat, maar naar de 
ontwikkeling van zowel de individuele 
spelers als het team.

 Thema’s
Sinds afgelopen seizoen trainen 
zowel de onder- als de middenbouw 
teams aan de hand van trainingsthe-
ma’s. Dit concept is drie jaar geleden 
geïntroduceerd in de onderbouw en is 
positief bevallen. Doordat er getraind 
wordt aan de hand van thema’s 
komen alle aspecten van het voetbal, 
aangepast aan elke leeftijdscate-
gorie, voorbij. De hoofdthema’s zijn 
verdedigen, aanvallen en techniek. 
Deze hoofdthema’s worden onder-

verdeeld in drie subthema’s. De 
subthema’s voor de onderbouw zijn 
anders dan die van de middenbouw. 
Er worden immers andere dingen 
van een voetballer gevraagd op het 
grote veld, dan op het kleine veld. Een 
mooi voorbeeld van een subthema 
bij het verdedigen in de onderbouw 
is ‘Veroveren 1 vs 1’. Hoe kan je nou 
het beste een 1 tegen 1 verdedigen? 

En wat komt daar technisch allemaal 
bij kijken? Virgil van Dijk heeft het 
ook in de onderbouw ooit voor het 
eerst moeten leren nietwaar? In de 
middenbouw hebben we bijvoorbeeld 
‘doelpunten voorkomen’. Hier ga je 
als team en als individu aan de slag 
met technische en tactische tips hoe 
je het beste de tegenstander ver van 
je goal kan houden, waardoor de kans 
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groter is dat je geen goal tegen krijgt.
Een hoofdthema beslaat zes weken 
en elk subthema twee weken. We 
trainen de drie hoofdthema’s voor 
de winter en na de winter. Door alles 
twee keer per jaar te behandelen 
weten we zeker dat al onze jeugd-
leden de tools krijgen aangereikt 
om een betere voetballer te worden. 
Het geeft dan ook veel voldoening 
om dit terug te zien in wedstrijden 
en trainingen, of om de positieve 
verhalen van de trainers aan te horen 
over welke stappen individuen of het 
team hebben gezet. Zo zien wij het 
graag. Een team vol energieke spelers 
die elkaar overduidelijk hebben 
geholpen om te groeien. Of zoals de 
trainer het zei: “Het is een mooi stel 
bij elkaar hoor!”. 
De JO11-1 werd op de laatste speeldag 
van het seizoen onder oog van 
vele supporters kampioen. In een 
rechtstreek duel werd Rolder Boys 
verslagen. Het feest was na afloop 
vanzelfsprekend groot. Het seizoen 
met pieken en dalen eindigde zo met 
een absoluut hoogtepunt!

Jeugdtrainer bij SV Borger
De lijn die een aantal jaren geleden 
is ingezet door ons bestuur, met 
als uitgangspunt zoveel mogelijk 
jeugdtrainers uit onze eigen vereni-
ging, werpt zijn vruchten af. Het 
afgelopen seizoen waren er 22 jeugd-
trainers actief. Maar liefst 18 hiervan 
voetballen bij SV Borger verdeeld over 
de JO17-JO19 en onze senioren. Dat 
dit zorgt voor meer verbinding en 
saamhorigheid spreekt vanzelf. Dit 
is ook goed te merken aan het aantal 
jeugdspelers die ons 1e elftal en Jong 
Borger enthousiast ondersteunen 
tijdens hun wedstrijden op de zater-
dagmiddag.

Omliggende verenigingen plukken 
ook vruchten van deze ontwikkelingen 
bij SV Borger.
FC Groningen, FC Emmen, ACV, 
HOVC en zelfs VV Buinen maken 

handig gebruik van de vooruitgang 
die SV Borger maakt binnen haar 
jeugdafdeling. Al jaren wordt er 
gescout op de velden van onze 
vereniging. FC Groningen, FC 
Emmen, SC Heerenveen, ze zijn 
allemaal wel eens langs geweest. 
Het bestuur krijgt vervolgens een 
mail van bijvoorbeeld FC Emmen 
over welke spelers opgevallen zijn. 
Zij mogen meetrainen en uiteindelijk 
wordt er door de profclub bepaald 
of een speler wel of niet de overstap 
mag maken. In de afgelopen zomer 
hebben we afscheid genomen van 
twee talenten, zowel Ruben Almoes 
als Teun Elzinga hebben de club 
verlaten en mogen de uitdaging 
aangaan bij respectievelijk de JO13-1 
en JO11-1 van FC Emmen.
Naast spelers opleiden zijn wij ook 
bezig met het opleiden van trainers 
binnen de vereniging en dit is ook 
niet onopgemerkt gebleven. Don 
Iprenburg geeft wekelijks training 
namens FC Groningen en heeft met 
zijn ontwikkeling laten zien dat hij 
dit seizoen klaar is om onze JO17-1 te 
leiden. Ook Bert Timmer was namens 
FC Groningen op de velden te bewon-
deren. Bert heeft door zijn sterke 
ontwikkeling een aanbod gekregen 
om trainer te worden binnen de 
jeugdopleiding van ACV. De prima 
prestaties van onze JO19-1 trainer zijn 
ook niet onopgemerkt gebleven. In 
Odoorn hebben ze Jans Spiegelaar 
weten te strikken voor het tweede 
elftal van HOVC. En tot slot hebben 
ook onze geelzwarte buren de ontwik-
keling binnen SV Borger in de gaten 
gehouden. Er kwam een vacature vrij 
voor het eerste elftal van VV Buinen 
en daarvoor kwamen ze terecht bij 
onze JO17-1 trainer Gert Bijker. SV 
Borger wenst jullie allemaal veel 
succes met de gekregen uitdagingen 
en wie weet, tot ziens! Daarnaast 
heeft SV Borger natuurlijk ook profijt 
van deze ontwikkelingen. Dit seizoen 
stromen er vijf jeugdspelers door naar 
de eerste selectie van SV Borger

Tot slot
We kijken uit om samen met alle 
spelers, trainers, leiders en ouders/
verzorgers aan het nieuwe seizoen te 
beginnen.
We willen jullie allen via deze weg 
bedanken voor het mogelijk maken 
van al het moois dat er gebeurt bij 
onze jeugd. Op naar nieuwe herinne-
ringen & sportieve hoogtepunten!

#BorgerLeeft

Met sportieve groet,,
Joep Hiddink, Mark Meinema

Hoofd Jeugdopleiding SV Borger
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HunebedCity • Hoofdstraat 32 • 9531 AG  Borger (Dr.)
t. 0599-855684

www.hunebedcity.nl
Volg ons op Facebook

Bon:Ambachtelijke appeltaart met koffi e of theevoor € 5,00

Geniet
in ons lunchcafé

Beleef....
het winkeldorp

Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

Bon:Ambachtelijke 

Ontdek....
de speelgrot

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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Door: Erwin Beukema

TERUGBLIK VROUWEN 1
Spannende derby’s

Ons vrouwenteam speelt de laatste jaren in de 7x7 competities van de KNVB. Dit betekent dat op een 
vrijdagavond drie wedstrijden worden gespeeld, waarna een gezellige nazit de avond compleet maakt. 
En gezellig is het bij de dames van Borger! Sterker nog, het is zelfs één van de handelsmerken waarmee 
het team zichzelf verkoopt aan de buitenwereld. In advertenties om speelsters te werven (daar kunnen 
we nooit genoeg van hebben!) wordt zelfs expliciet aangegeven dat je ook van gezelligheid moet houden. 
Maar goed, het draait uiteindelijk natuurlijk wel om het spelletje en de punten. Het afgelopen seizoen 
verliep het voetballende deel met wisselende resultaten.

Spannende derby’s
In de najaarscompetitie werd 
Borger ingedeeld met Buinen, 
Buinerveen en ZVC’14. De laatste is 
een samenwerkingsverband tussen 
Gasselternijveen, Gieterveen en GKC. 
Alles dus mooi in de buurt. Drie 
derby’s per speelavond. Smullen 
voor de échte liefhebber dus! ZVC 
bleek de minste van de drie te zijn, 
daar wonnen de groenwitte dames 
doorgaans met speels gemak van. 
Tegen Buinen en Buinerveen was het 
lastiger. Mooie wedstrijden, die op 
details beslist werden. Helaas net te 
vaak in het voordeel van de tegen-
standers. Daar kon zelfs de doelpun-
tendrang van topscorer Marjolein 
Reinds geen verandering in brengen. 
De geelzwarten uit Buinen werden 
dan ook kampioen. 
In de voorjaarscompetitie gold min of 
meer hetzelfde. Buinen werd ingeruild 
door SJS en de rest bleef hetzelfde. 
Wat de resultaten betreft zagen we 
ook geen verandering. Nu was het 
SJS dat kampioen werd, ZVC was nog 
steeds geen partij voor Borger en 
tegen Buinerveen bleef het elke keer 
weer spannend tot de laatste tel! 

Het leven is een feest…
Al met al helemaal geen verkeerd 
seizoen voor onze dames en toen 
moest het toetje nog komen. Na twee 
Covid-jaren stond begin juli namelijk 
het beachsoccer toernooi eindelijk 
weer op het programma. Deze keer 
niet in Blauwestad, maar bij ASVB 

in Blijham. In eerdere jaren hadden 
onze voor de gelegenheid in het 
roze gestoken dames laten zien dat 
ze wel uit de voeten kunnen in het 
zand. Dat bleken ze nog niet verleerd 
te zijn. Onder leiding van interim-
coach Willie Sagel wist men elkaar 
uitstekend te vinden. Het leidde tot 
vier dikke overwinningen en twee 
nederlagen. Toen de eindstand werd 
opgemaakt bleken de rozehemden als 
tweede geëindigd te zijn in een sterk 
deelnemersveld. Een prijs leverde het 
tot teleurstelling van de dames niet 
op. Het leven is een feest, maar je 
moet wel zelf de slingers ophangen 
dus! Nou, dat kan je wel aan dit team 
overlaten!

Vooruitblik
Ook komend seizoen zien we de 
dames terug op de vrijdagavonden. 
Opnieuw treffen ze Buinen, 
Buinerveen, ZVC en SJS. Spektakel 
gegarandeerd en gezien de kleine 
verschillen, zit er misschien nog wel 
een prijsje in! 
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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 
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DE VRIENDEN VAN SV BORGER

Door: Wiljan Vos

Supportersvereniging de ‘Vrienden van SV Borger’ bestaat komend seizoen 8 jaar en telt inmiddels al 130 
leden. Door een jaarlijkse bijdrage te leveren van €50,- zorgt ieder lid voor vernieuwing, ondersteuning 
en verbetering van SV Borger. Een deel van de bijdrage wordt ingezet om een leuke avond te organiseren 
voor alle ‘vrienden’. De vernieuwde toiletten, de geluidsinstallatie in de kantine en de nieuwe bankjes 
langs veld 1 en 2 zijn voorbeelden die de supportersvereniging heeft kunnen doen. Het groene ledenbord 
dat in de kantine aan De Drift hangt is inmiddels uitgebreid en kan nog aan vele nieuwe leden een plekje 
bieden.

Feestavond en lustrum
De commissie van de Vrienden 
van SV Borger organiseert elk jaar 
een leuke avond voor al haar leden. 
Afgelopen winter was dit een heuse 
casino-avond met onder andere Black 
Jack, Roulette en een Money Wheel. 
Door de grote opkomst waren de 
speeltafels druk bezet en werd er veel 
gewonnen en verloren. 

Vanwege corona en het 75-jarig jubile-
umfeest afgelopen zomer heeft het 
lustrumfeest van onze supportersver-
eniging nog geen doorgang kunnen 
vinden. Dit zal aan het eind van 
seizoen 2022-2023 plaatsvinden. Via 
e-mail zullen alle leden een uitnodi-
ging ontvangen.

Support de club en word ook 
‘Vriend van SV Borger’!

Ben je nog geen lid van de Vrienden 
van SV Borger maar lijkt het je leuk 
een bijdrage te kunnen leveren aan de 
club en bij de georganiseerde uitjes 

aanwezig te zijn? Meld je dan nu 
aan door een e-mail te sturen naar 
vriendenvan@svborger.com onder 
vermelding van je naam. 

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 van ‘Vrienden van’.

We wensen iedereen een sportief en 
succesvol seizoen!

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

DE VRIENDEN 
VAN 

SV BORGER

WORD NU LID EN 
STEUN 

DE VERENIGING
vriendenvan@svborger.com
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SPONSORING
Op het gebied van sponsoring is er 
weer veel gebeurd in de afgelopen 
periode. Nu we corona grotendeels 
achter ons hebben kunnen laten 
merken we dat ons vernieuwde 
sportpark een flinke aantrekkings-
kracht heeft op nieuwe sponsoren. Zo 
neemt het aantal reclameborden nog 
steeds toe, met name rondom het 
verlichte veld vindt op dit moment de 
uitbreiding van borden plaats. 

Voor we een aantal nieuwe sponsoren 
aan u voor willen stellen is het goed 
om een aantal gestopte (shirt-)
sponsoren te bedanken. Zo stopte 
de Rabobank -na hun fysieke vertrek 
uit Borger- ook met de shirtsponso-
ring van onze JO15-1. Gelukkig blijft 
de actie ‘Rabo Club Support’ nog 
wel beschikbaar en onlangs werd 
bekend dat wij dit jaar weer een mooi 
bedrag uit deze actie halen dankzij 
het stemgedrag van de leden. En ook 
de Kwalitaria sloot (voorlopig) haar 
deuren in Borger en daarmee stopte 
ook de shirtsponsoring van de JO17-1.
We willen beide sponsoren hartelijk 
danken voor hun jarenlange steun 
aan onze club.

Nieuwe sponsorcontracten en 
verlengingen bij de jeugd

Het sponsorcontract met het 
Voshuys werd omgezet in een 
Brons-contract waarbij de naam 
Groepsaccommodatie Klonie nadruk-
kelijker gevoerd gaat worden. Dit is 
ook de naam die voortaan achterop 
de shirts van de JO19-1 vermeld staat. 
Dit naast Bossers&Cnossen die zoals 
bekend onze oudere jeugdteams 
sponsort en voorop de shirts van 
onze JO19-1 staat.
We sloten een nieuw sponsorcon-
tract met Hipp Fashion & Lifestyle 
Borger. Dit nog jonge bedrijf met een 
vestiging Achter de Brink in Borger 
werd Brons-sponsor met onder 
meer shirtsponsoring bij de JO17-1. 

Vanaf dit seizoen prijkt de naam van 
sponsor Namaco Aa & Hunze op de 
shirts van onze JO15-1, het shirtspon-
sorcontract met het bedrijf van Fokke 
Hamstra is met drie jaar verlengd. 
Nieuw binnen het sponsorarsenaal 
bij onze club is het bedrijf Avebe. 
Wie in onze regio kent niet dit bedrijf, 
bekend van de aardappelzetmeel en 
andere ingrediënten uit de aardappel. 
En wist u dat we het hier over een 
koninklijk bedrijf hebben? Vandaar 
de naam Royal Avebe. Onze jeugd-
leider Harry Boerma bracht de club 
in contact met zijn werkgever en de 
uitkomst was een mooi shirtsponsor-
contract voor onze JO15-2. En tijdens 
de afgelopen weken wisten we een 
Zilveren-sponsorcontract te sluiten 
met Attractiepark Drouwenerzand. 
Met dit bedrijf sloten we een contract 
af voor drie jaar, waarbij naast een 
aantal reclameborden shirtreclame bij 
één van onze JO11-teams zal worden 
ingezet.

En bij de senioren…
Ook bij onze seniorenteams zijn er 
weer een aantal uitbreidingen op het 
gebied van sponsoring geweest. Zo 
prijkt sinds dit seizoen Oving Auto’s 
op de achterzijde van de shirts van 
Jong Borger (voorop staat zoals 
bekend al jaren Café Happinez). 
Op de achterzijde van de shirts 
van onze 45-plussers is Impressive 
Led als shirtsponsor toegetreden, 
naast Voulon Accountants en 
Belastingadviseurs (die al jaren op 
de voorzijde van de shirts staan). 
Op de presentatiepakken van de 1e 
selectie was nog één broekspijp vrij, 
daar staat sinds de afgelopen zomer 
Egberts Rijwielen op.
En sinds vorig najaar hebben alle 
seniorenteams nieuwe warming 
up-pakken gekregen, mede dankzij de 
gulle sponsoren Vos Zand & Grind 
en Emmens Consultancy. In de loop 
van dit seizoen zullen van alle nieuwe 

sponsoruitingen nog sponsorfoto’s 
gemaakt gaan worden.

Reclameborden
De uitbreiding van reclameborden 
zoeken we met name langs het nieuw 
aangelegde veld 2. Dit veld fungeert 
steeds meer als een soort ‘tweede’ 
hoofdveld en ook worden de licht-
wedstrijden op dit veld gespeeld. De 
lange zijde aan de overkant is bijna 
vol en binnenkort gaan we verder 
achter het, vanuit de kantine gezien, 
verste doel. Ook overwegen we om 
hier nog een aantal grotere reclame-
borden te plaatsen. Mocht u hierin 
geïnteresseerd zijn neem dan even 
contact op met één van de leden van 
onze sponsorcommissie. Zij kunnen 
u informeren over de details en de 
prijzen.

Samenstelling sponsorcommissie
De samenstelling van de sponsor-
commissie is in het afgelopen jaar 
gewijzigd. Na het stoppen van Melvin 
Ottens namen Twan Kuiper en Robert 
Jan Oving plaats in de commissie, die 
verder bestaat uit bestuurslid Gosse 
Fokkens en de commissieleden Reint 
Jan Vos en Ageeth Kamminga. 

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 sponso-
ring@svborger.com. We kunnen dan 
met u zoeken naar een passende 
invulling om uw bedrijf onder de 
aandacht te brengen van onze leden.
.
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Brons

Zilver

De Jonge Sport 
Stadskanaal

Stichting Buiten
Spelen Borger

Goud Goud

BronsBrons

Zilver Zilver Zilver

Hoofdsponsoren 1e elftal

Kledingsponsoren

Pakketsponsoren
SPONSOREN
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presentatiepakken 1e selectie
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BORGER  0599 236 214   KOOPSAUTOSCHADE.NL

WIJ GEBRUIKEN HET HELE SPEELVELD
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