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Voorwoord
Wat later dan u van ons gewend bent,
ligt er toch nog een presentatiegids
voor het seizoen 2019 – 2020. We
kunnen het bijna een Kerstgids
noemen, maar uiteraard heeft de late
verschijning een oorzaak.
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan
zijn dat er de afgelopen maanden erg
druk gewerkt is aan de herinrichting
van het sportpark. Zoals altijd in
dit soort processen komt er nog
wel eens wat tegenslag, waardoor
de werkzaamheden uitlopen. De
droge warme zomer was één van die
factoren, waardoor het langer duurde
voordat het gras goed ging groeien.
Die herinrichting heeft er ook voor
gezorgd dat het seizoen 2018 – 2019
niet volgens vaste traditie kon worden
afgesloten. Het E & F weekend en
het Schoffeltoernooi hebben geen
doorgang kunnen vinden en ook de
‘Borger Masters’ behoorde niet tot de
mogelijkheden. Deze tradities zullen
uiteraard dit seizoen wel weer tot de
afsluitende activiteiten gaan behoren.
De andere kant is dan wel weer dat we
nu een sportpark tot onze beschikking
hebben waar we trots op kunnen zijn
en wat ons de mogelijkheden

biedt om de komende jaren weer
voluit te kunnen genieten van onze
voetbalsport.
Het seizoen is inmiddels al geruime
tijd aan de gang en iedereen lijkt al
aardig te wennen aan het nieuwe
sportpark. Een sportpark, waar het nu
niet zoveel meer uitmaakt op welk veld
er gespeeld moet worden, omdat alle
velden nu een goeie kwaliteit hebben.
Het seizoen 2018 – 2019 kenmerkte
zich door wisselende successen, zowel
bij de jeugd als bij de senioren. Zo
speelt onze JO19-1 nu hoofdklasse en
de start van dit team in het nieuwe
seizoen is veelbelovend! Teleurstellend
was de degradatie van ons eerste elftal,
maar kijkend naar de resultaten tot nu
in de competitie, moet promotie en
een terugkeer in de 4e klasse absoluut
tot de mogelijkheden behoren. Een
enorme opsteker was het derde elftal
dat het afgelopen seizoen kampioen
werd in hun klasse.
Voor een vereniging in een dorp als
Borger mogen we er trots op zijn
dat we in de jeugd nog steeds met
minimaal één team actief zijn in iedere
leeftijdscategorie.
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Daarnaast hebben we een stabiele
seniorenafdeling met drie elftallen
op de zaterdag, een elftal op de
zondag en een dameselftal. Daarnaast
zien we nog steeds een stijging in
het ledenaantal. We zien ook dat
het technisch jeugdbeleid steeds
zichtbaarder wordt en er ook daarin
stappen worden gezet.
Een positieve verrassing daarin was
wat mij betreft de enorme opkomst op
de ouderavond die door de Technische
Jeugdcommissie bij de start van het
huidige seizoen werd georganiseerd.
Er is kortom alle reden om positief
naar de toekomst te kijken en samen
met elkaar te zorgen dat S.V. Borger
die gezonde voetbalvereniging blijft die
het is.
Rest mij u veel leesplezier te wensen en
ik zie u graag op ons nieuwe Sportpark
aan De Drift.
Erik Veen
Voorzitter S.V. Borger
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Van de
Bestuurstafel
De Presentatiegids heeft dit jaar
als thema ‘de herinrichting van
sportpark de Drift’ meegekregen.
Voor ons als vereniging is dit ook het
overheersende gespreksonderwerp
geweest in het afgelopen jaar. Ook aan
de bestuurstafel stond dit onderwerp
maandelijks prominent op de agenda.
Uiteraard zijn we als bestuur in het
afgelopen seizoen nog met veel andere
onderwerpen bezig geweest. In deze
presentatiegids willen we jullie hier een
inkijkje in geven.
Herinrichting sportpark de Drift
Na jaren van overleg met de gemeente
over het ‘toekomst-bestendig’ maken
van ons sportpark kon in het afgelopen
seizoen de spreekwoordelijke “schep
in de grond”. In oktober 2018 ging
de gemeenteraad akkoord met de
herinrichting, waarbij om financiële
redenen de keuze werd gemaakt voor
de ‘grasvariant’.
De gemeente wenste de
verkooptransactie van onze ‘oude’
jeugdveldjes aan Het Drents
Landschap nog in 2019 te voltooien,
hetgeen betekende dat het gehele
herinrichtingsplan in slechts enkele
maanden, te weten de zomerstop,
diende te worden uitgevoerd. Er werd
een bouwteam opgericht bestaande uit
vertegenwoordigers van Bouma Sport
en Groen, Buro Hollema, de gemeente
Borger/Odoorn en SV Borger. Vanaf
januari 2019 werd er tweewekelijks
vergaderd door het bouwteam en
vlak voor het begin van de grootste
werkzaamheden op ons sportpark
werd er eind april een Informatieavond
voor onze leden belegd. Daarin werden
zij meegenomen in de uitvoering van
de werkzaamheden, de planning en het
gewenste eindplaatje.
Vanuit diverse geledingen binnen de
club en ook vanuit het bestuur waren
er een aantal wensen ten aanzien van
de herinrichting. Het bestuur was
van mening om deze zoveel mogelijk
mee te nemen in de werkzaamheden,
het was financieel gezien ook
aantrekkelijker om dit nu in het plan
mee te nemen.

Dit betrof onder meer de renovatie van
een extra half veld, een omheining en
bestrating om het nieuwe speelveld,
nieuwe dug outs op alle velden,
elektronische scoreborden op twee
velden, alle hekwerken en ballenvangers
uitvoeren in het zwart. Omdat hiermee
een flinke investering vanuit onze club
nodig was is hiervoor eind mei 2019
een buitengewone ledenvergadering
uitgeroepen.
Daarin werden de plannen toegelicht
en werden deze door onze leden
geaccordeerd.
Omdat we voor het tweede jaar op rij
te maken hadden met een erg droge
zomer werd de eerder opgelopen
achterstand nog verder vergroot. Er zijn
momenten geweest eind juli en begin
augustus dat we ons afvroegen of het
allemaal nog wel goed zou komen.
Er werd veel flexibiliteit gevraagd
van ons allen. Zo moest het hele
bekerprogramma op vreemde bodem
worden afgewerkt. En ook in de
eerste competitieronden was het nog
schipperen met de beperkte ruimte.
Inmiddels zijn we een aantal weken
verder en weten we dat het allemaal
toch nog is goed gekomen. We
beschikken over een sportpark waar we
trots op mogen zijn en waar we jaren
mee vooruit kunnen! We gaan nu al
richting winter en dat is geen goed

moment voor een officiële opening.
We hebben dan ook besloten om
hiermee te wachten tot het voorjaar
van 2020.
Jeugdvoetbal
Sind het aantreden in mei 2017 van
de huidige Technische Commissie
Jeugd (TCJ) is er een start gemaakt
met het verder optimaliseren van
ons jeugdafdeling. In het afglopen
seizoen werd o.a. het jeugdbeleidsplan
geactualiseerd. Ook ontwikkelde het
jeugdbestuur, ondersteund vanuit de
TCJ, een nieuwe structuur voor onze
jeugdopleiding. Onze jeugdtrainers
worden met ingang van dit seizoen
optimaal begeleid door Joep
Hiddink, Mark Meinema en hoofd
jeugdopleiding Albert Kamps en ze
werken op een thematische manier.
Ook de nestor van de TCJ Wim Ties is
veelvuldig bij jeugdtrainingen aanwezig
voor het geven van adviezen. De
nieuwe structuur is eind augustus,
bij de start van het nieuwe seizoen
2019-2020, via informatieavonden
aan onze jeugdleden en hun ouders
gepresenteerd. De opkomst bij
deze avonden was overweldigend
te noemen, een teken dat het
jeugdvoetbal volop leeft bij SV Borger!
Vanuit een goede organisatie hopen
we onze centrumfunctie bij de jeugd
de komende jaren verder gestalte te
kunnen geven.
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Vrijwilligersbeleid

Social Media

Het vinden en behouden van
vrijwilligers is een grote uitdaging
voor ons allen. Dit punt staat ook
regelmatig op de agenda van het
bestuur. Op sommige terreinen
begint het echt te knijpen en wordt er
roofbouw gepleegd op een klein clubje
bestaande vrijwilligers. Zo is er de
schoonmaakploeg, verantwoordelijk
voor het schoon houden van de kantine
en de kleedkamers, deze schreeuwt om
uitbreiding. Belangstellenden kunnen
contact opnemen met ons bestuurslid
Parkbeheer, Arie Deuring.

Ook in deze gids is er weer een
plaatsje ingeruimd voor de social
media van onze club. Het Social
Media-team, bestaande uit Erwin
Beukema, Joep Hiddink, Mark
Meinema en Arjan van der Laan,
verdient alle lof voor de manier waarop
zij onze club op de kaart zetten. Het
doet allemaal zeer professioneel aan
en het hoogtepunt van het afgelopen
jaar was toch wel het moment waarop
de donaties en toezeggingen voor
de door een strenge KNVB aan ons
opgelegde vuurwerk-boete via ‘de
socials’ binnen de kortste keren
binnenstroomden.

Maar ook op andere terreinen en in
andere commissies is er nog veel werk
te verzetten. In het voorjaar van 2020
willen we verder inventariseren welke
capaciteiten we binnen onze vereniging
hebben, zodat mensen gevraagd
kunnen worden om zich in te zetten op
hun eigen vak.
Een laatste middel is het invoeren van
een verplichte vrijwilligersbijdrage,
dit is iets wat op dit moment serieus
wordt overwogen.

Rookvrij sportpark
Tijdens de buitengewone
ledenvergadering van eind mei is
het voorstel van het bestuur voor
een rookvrij sportpark door de leden
akkoord bevonden.
Sporten is gezond, terwijl (mee)roken
schadelijk is voor de gezondheid.
Roken en sport passen niet bij elkaar.
Veel kinderen brengen een groot
deel van hun vrije tijd door op onze
sportvereniging. Daarom vragen wij
aan iedereen die op het sportpark komt
voortaan het terrein rookvrij te houden
om kinderen het goede voorbeeld te
geven.
Ons vernieuwde sportpark zien wij
als een natuurlijk moment om deze
stap te zetten, inmiddels ziet u op veel
plaatsen de bordjes van een Rookvrije
Generatie hangen.
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Achter kleedkamer 7 en 8 houden
we voorlopig een plaats aan waar
rokers – buiten het zicht van kinderen
en de bezoekers van ons sportpark –
eventueel nog kunnen roken.

Gebouwen
Nu de velden en aanblik van ons
sportpark zo’n geweldige boost hebben
gekregen, vallen de gebouwen steeds
meer uit de toon. In de loop van 2020
willen we als bestuur verkennende
gesprekken starten met de gemeente
om te kijken hoe we op dat vlak tot een
modernisering kunnen komen. Wordt
vervolgd….
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De senioren:
Terugblikken en vooruitkijken
Door: Erwin Beukema

Na een seizoen waarin het eerste elftal van de vereniging gedegradeerd is naar de 5e klasse willen we eigenlijk
helemaal niet meer terugblikken. Heel veel zin heeft het namelijk niet. De trainer, spelers en staf hebben
ongetwijfeld geëvalueerd, waarna vol goede moed een nieuwe jaargang is gestart! Toch ontkomen we er in
deze gids niet aan. We moeten nog één keer door die zure appel heen. Wat de overige seniorenteams betreft
was het allemaal wat minder dramatisch. Sterker nog, de mannen van de zondagochtend deden zelfs nog
heel lang mee om het kampioenschap. Een knappe prestatie na de promotie een jaar eerder. Zaterdag 2 en
de dames kwamen niet in de buurt van glorie, maar presteerden naar behoren. Al had er hier en daar nog wel
een beetje meer in gezeten. Het derde ten slotte werd kampioen! Zij verdienen daarom een eigen terugblik
elders in deze gids
Degradatie voor Borger 1
Dramatisch! Zo kunnen we de eerste
seizoenshelft van het vlaggenschip
van onze vereniging het best betitelen.
Tot de winterstop werd slechts één
schamel puntje behaald. Op de
valreep zelfs. De droogte duurde
voort tot 15 december, tot het laatste
duel van de heenronde in de 4e
klasse E. Oorzaken waren genoeg te
vinden. Een jonge spelersgroep, het
vertrek van de topscorer, blessures en
overige afwezigheid. Alles bij elkaar
was het simpelweg niet goed genoeg.
De achterstand op de nummer éénna-laatst was opgelopen tot zeven
punten. Naar de ploegen die daar
boven stonden hoefde helemaal niet
gekeken te worden. Hopen op een
wonderbaarlijke wederopstanding was
het enige dat restte.

jeugd

Inmiddels weten we hoe het is
afgelopen. Ons eerste elftal is
gedegradeerd. Toch doet deze
kille constatering van de feiten de
prestatie van de spelers tekort. De
wederopstanding kwam er namelijk wel
degelijk. Het uiteindelijke wonder bleef
echter uit. Gezien de voorgeschiedenis
was de tweede seizoenshelft eigenlijk
buitengewoon goed. Op basis van de
ranglijst van dit deel van de competitie
was Borger gewoon middenmoter.
In het linker rijtje zelfs! Het telt
echter niet. De mannen haalden de
nacompetitie, maar daar bleef het bij.
De ‘Great Escape’ eindigde op een
zomerse dag in juni. NWVV klopte
ons vlaggenschip in de eerste Playoffronde. Op basis van de wedstrijd
volkomen terecht. Toch blijft knagen
dat het kwalitatief gezien volkomen
onnodig was. Je hebt van die dagen dat
alles fout gaat.
8

Op het slechtst denkbare moment was
dit er echt zo eentje!
Inmiddels heeft onze club uitgehuild
en is de selectie opnieuw begonnen.
Het team van trainer Arne Joling en
zijn staf is meer dan competitief en
in balans. Het is een mooie mix van
aanstormende talenten vanuit de
eigen jeugd, directe versterkingen als
Luuk Kenter (terug van Valthermond),
Robert Oosting (overgekomen van
Stadskanaal) en Benjamin Mazeau
(van De Treffer 16) én gebleven
steunpilaren als Wiljan Vos, Björn
Everts en Melvin Ottens. Zo kunnen
we wel met namen blijven strooien.
Niet nodig, want de overallconclusie
is simpel. Deze selectie moet gewoon
meedoen om het kampioenschap,
waarbij promotie op welke manier dan
ook een must is. Zo! Dat is er uit. Aan
de slag!

Linker rijtje voor Borger 2 (Zat)
Door naar het tweede. De selectie
van Mark Hoving en Gert Vogelzang
eindigde uiteindelijk aan de goede kant
van de ranglijst, maar in de buurt van
het kampioenschap kwam het nooit.
Dit mocht ook niet verwacht worden.
De technische staf moest wekelijks
puzzelen om tot een opstelling te
komen, die vrijwel nooit gelijk was
aan die van de week ervoor. Blessures
bij het eerste werkten door naar het
tweede, waardoor de aanvulling van
bovenaf vaak nihil was. Toen bleek dat
het derde meestreed om de titel werd
het ook steeds minder een optie om
hen te verzwakken. Dus werd het meer
dan ooit roeien met de riemen die men
had. Hoving en Vogelzang hebben er
nooit over geklaagd. Clubmannen met
oog voor de belangen elders binnen
onze vereniging. Een voorbeeld voor
velen en een compliment waard!

S.V. Borger 2019-2020

De spelersgroep mag deze overigens
ook in de zak steken. Met elkaar
wonnen ze hun wedstrijden, werden
er duels soms terecht en vaak ook
onnodig verloren, maar werd er vooral
gedacht aan de belangen van ónze
club. Mooi om te zien! Ook voor het
tweede geldt dat er hoop is voor het
nieuwe seizoen. De nieuwe trainer
Ronald Bulthuis heeft vrijwel dezelfde
spelersgroep tot zijn beschikking.
Daarnaast heeft de eerste selectie een
behoorlijke kwaliteitsimpuls gehad.
Daar zullen de reserves ook van
moeten gaan profiteren. Als iedereen
een beetje fit blijft, dan staat er op de
zaterdag het beste tweede elftal sinds
jaren! Het is wat prematuur om het
over de platte kar te gaan hebben, maar
Zaterdag 2 is na Zondag 2 en Zaterdag
3 wel aan de beurt. Wordt het dit jaar
nog niet, dan mag u het voor volgend
seizoen toch echt noteren!

Borger 2 (zon) blijft verbazen
Voor het pure funklasse voetbal moet u
op zondagochtend de Drift bezoeken.
Niet dat Zondag 2 er niets van kan
hoor. In tegendeel! De zelfbenoemde
Groene Galliërs leggen wekelijks de
mooiste aanvallen op de mat. Nee,
de titel ‘funklasse’ zit meer in de
beleving. Dit zijn mannen door wie
het relativeren tot kunst is verheven.
Als je ze buiten de krijtlijnen spreekt
althans. Dan doen ze je geloven dat het
resultaat al lang niet meer heilig is, dat
ze alleen nog maar voetballen uit liefde
voor het spelletje.

Als het eerste fluitsignaal geklonken
heeft, blijkt echter dat het niet altijd
onvoorwaardelijke liefde is. Dan
worden de tekortkomingen van
het eigen lichaam, de lompe acties
van tegenstanders en de wazige
scheidsrechterlijke beslissingen toch
menigmaal vervloekt. De aard van
het beestje wint dan toch de strijd
van de relativering. Ach, het stuwt
deze mannen toch al een aantal jaren
tot grote hoogte. Zo ook tijdens het
afgelopen seizoen, waarin het de
gedoodverfde kampioen Gieten 4
continu in de nek bleef hijgen. Zo erg
zelfs dat de Gieter heertjes alleen met
een voltallige selectie de onderlinge
strijd aan durfden te gaan. Toen bleek
dat ze een aantal steunpilaren moesten
missen op de geplande datum volgde
een discutabele afzegging.
Ach, de Borgernaren hebben het
uiteindelijk maar beschouwd als een
compliment. Gieten werd alsnog
kampioen en kreeg de felicitaties. Onze
groenhemden mochten desondanks
met trots terug kijken op weer een
bijzonder geslaagd seizoen.
Ook bij dit team worden de
verwachtingen niet bijgesteld.
Goalgetter Ronald Bulthuis (vorig
seizoen goed voor veel meer dan
50 goals voor SV Borger!) heeft
bijgetekend, vormgever Vincent Wever
is weer van de partij en de Groene
Galliërs wisten zelfs te verrassen met
het contracteren van de zeer gewilde
oud eerste elftalspeler Gert Jakobs.
Kortom, ook Borger 2 (zon) is op zijn
minst een outsider voor de titel!

SV Borger VR1 maakt
progressie
De dames van onze club moesten
van de trainer tijdens de eerste
seizoenshelft vooral gaan zaaien. Het
oogsten zou na de winter volgen, zo
luidde het devies. De selectie hield
zich er goed aan. De competitiestart
was stroef. Er werd meer verloren dan
gewonnen en soms ook met grote
cijfers. Ze moesten er klaarblijkelijk
doorheen, want richting de winterstop
was er voorzichtig al een kentering
zichtbaar. Het oogsten kon beginnen!
Na de gedwongen rustperiode werd
de progressie steeds meer zichtbaar.
Geregeld werd er gewonnen en als
er verloren werd, dan was het nipt.
Zelfs tegen de hoogvliegers in de
competitie. Het bracht de ploeg van
Willie Sagel en Ron Reinds uiteindelijk
op de negende plek. Gelet op de
seizoenstart beslist geen schande. Wat
volgde was een schitterend toetje op
het Open Nederlands Kampioenschap
Beachsoccer Blauwestad. Hier werd de
derde plaats behaald! Een superoogst!
Als we Sagel mogen geloven is de
oogst hiermee nog niet afgerond.
Tijdens het nieuwe seizoen gaan de
dames vrolijk verder. De aansluiting
met de middenmoot zal definitief
gevonden moeten worden. Heel
voorzichtig wordt er zelfs al naar de
subtop gekeken. Als er nog dames
willen meewerken aan het behalen
van de nieuwe successen, dan zijn
deze van harte welkom! De selectie is
eigenlijk nog iets te krap.
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De Kaasbank Borger & Coevorden
De plek voor kaas, noten,
delicatessen, cadeaupakketten en
bijzondere souvenirs
Gratis
sleutelhanger*

De Kaasbank
Hoofdstraat 45, Borger
Friesestraat 2, Coevorden
www.dekaasbank.nl
info@dekaasbank.nl
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* Bij besteding vanaf 25 euro en tegen
inlevering van deze flyer mag u een
gratis sleutelhanger uitzoeken
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Ode aan sportpark ‘De Drift’
Door: Gijs Klompmaker

Vlak na de oorlog voetbalden jongens
en mannen op het Rolderveld.
Tegenwoordig moet dat ongeveer
schuin tegenover Zinger B.V.
liggen. Later ging men, dankzij de
horecafamilie Hooiveld voetballen op
de ‘Marslanden’. Dit duurde tot 1980,
toen moesten er woningen op. Ik woon
in zo’n woning sinds dit jaar. Maar
belangrijker: in 1980 werd ‘De Drift’
geboren. De naam heeft te maken met
door houtwallen omsloten zandpaden,
waarop het vee zich van naar de
dagelijkse weidegang kon bewegen. De
grond waarop ons sportpark ligt is dus
wel gewend aan ‘grasvreters’.
Het was even een pijnlijk gezicht.
De Drift helemaal op zijn kop. Totaal
kaal en omgewoeld. Ik zag het padje
naar de achterste velden, waar je
de noppen takken hoorde kraken,
verdwijnen. Het modderige, hoger
gelegen veld waarop we trainden
verloor zijn beschutting. Zelfs de
kleinere veldjes waarop ik als kind
mijn aandacht bij de bal probeerde te
houden, verdwenen. De Drift moest
er afstand van doen. Stichting ‘Het
Drentse Landschap’ gebruikt het om
het kanaal Buinen-Schoonoord te laten
meanderen. Mooi, idyllisch vast. Maar
mijn jeugdherinneringen worden daar
dus straks half onder water gezet, ons
sportpark verliest deze vruchtbare plek
voor jong talent. Het was, zo begrijpt
u, een zware zomer. Mijn geliefde Drift
werd geweld aan gedaan, opgeschrikt
en verminkt.

Technisch en planmatig klopten de
plannen zeer behoorlijk. Geen speld
tussen te krijgen zelfs. Maar dat
gevoel. Soms is een plek je zo nabij,
dat je het altijd zo wilt houden. De
Drift is voor mij thuiskomen. Avond
aan avond, vanaf mijn zevende twee
keer in de week, die vale lichtmasten,
die bossingels om de velden. Bozige
veldwachters of greenkeepers, die je
in de vakanties en op vrije middagen
van het hoofdveld af joegen. Alleen
omdat je je er even wilde voelen als
Lambert Dries, Albert Kamps of al was
het zelfs Han Rogier de Vrij. Je werd
er al bulderend van af gehaald. Het
groen van de Drift werd met strenge
ogen bewaard. En zo kregen die grotemensen-velden iets bijzonders.
Zaterdagmorgen, met een stuk of
acht jochies de kleedkamer uit, gelijk
rechtsaf de veldjes op. Die katoenen
groene shirts met witte ronde boord,
die kreukelige witte broekjes en het
onmetelijke plezier.

Wat stonden die doeltjes ver weg
van elkaar op de Drift. Mijn kleine,
onhandige beentjes kwamen maar
moeizaam in de buurt van het
vijandige doel. Maar die geur van de
Drift, na een glijpartij of een sliding. En
hoe het gras dan plakte aan je wangen.
En die ellendige douchejes, in de
winter te koud en in de zomer te heet.
Penalty’s schieten met Bram en John
Roossien, genieten van een oneindige
dribbel van David van Arend. Deed
ik het zelf niet, dan genoot ik van het
kijken.
De Drift is zoveel meer dan wat
voetbalvelden, kleedkamers en een
kantine met bestuurskamer. Hier liggen
miljoenen fijne sportherinneringen.
Hier groeiden generaties op met
teleurstelling, met plezier en het zoete
genot van een bal in de kruising.
De theebekers gaan nog in dezelfde
houders als die waarin wij de ranja
geserveerd kregen, dertig jaar geleden.
Wat goed is, mag altijd blijven.
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Vernieuwing
De Drift is oud. 1980 klinkt lichtjaren
geleden. Bijna veertig jaar lag het
hoofdveld er zo bij. Mooi gehouden
door veelal dezelfde mannen. Dat
maakt het iets heiligs, iets waarvoor
je eerbied hebt. En afgelopen zomer
ging de schop er in. Dat kon ook niet
anders. Het was tijd. De Drift werd
aangepakt. En dat was best even
slikken. Je weet dat het noodzakelijk is,
maar je ziet het niet graag. Bossingels
werden met wortel en al van het terrein
geropt, de velden werden afgeschraapt
en opgevuld. En iedereen vreesde voor
zijn of haar Drift. Gaat het gras wel op
tijd groeien, zijn de velden wel goed?
Komt het op tijd af? Waait het niet
over het hele complex heen, zo zonder
boompjes?
Deze angst is grotendeels te verklaren
met liefde. Liefde voor het spel en
liefde voor de plek. Men was bang
niet op tijd aan het seizoen te kunnen
beginnen. Men keek er al heel de
zomer naar uit. Weer met elkaar, met
een bal en een doel. Maar ook liefde
voor de plek. Voor zoveel voetbalzielen
is het een plek waar men heeft beleefd,
waar men heeft gejuicht, heeft gehuild.
Voor veel mannen was het een
uitlaatklep, de belangrijkste bijzaak en
de plek voor sociale contacten. Op de
Drift leerde je het leven buitenshuis en
buiten school.
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En nu. Moet je de Drift nu zien stralen.
Het mag dan winter zijn, de Drift
straalt alsof het er niet door geraakt
kan worden. De velden niet meer bol
als de Hondsrug maar plat als een
dubbeltje. Biljartlakens van bijvelden.
Een stoere, zwarte omheining rondom
het hoofdveld en een nieuw veld met
verlichting. En dan het trainingsveld.
Ik kan me niet herinneren dat het er
ooit groen is geweest. Klonten modder
met daartussen vermalen gras, zo
was het trainingsveld. Maar nu, een
bal rolt rechtdoor, de aanname is
zelfs voor voetballers als ik weer een
mogelijkheid. Man, man, man. Wat
heeft dit de Drift goed gedaan. En
niet alleen ons sportpark, ook alle
voetbalzielen met groen-witte harten.

Natuurlijk is het even lastig de Drift zo
te zien, als het onaf en aangetast de
zomervakantie doorkomt. Maar nu is
het voor iedereen genieten, zelfs voor
nostalgisch aangelegde personen als
ik. En zeker voor al die kleine jochies
en meissies die nu voor het eerst de
kleedkamer uitstormen en van ranja
genieten in de rust. Voor de spelers
van het eerste elftal, die even kampioen
moeten worden. Of wat dacht je van
alle trainers, die ineens hun pass- en
trapoefeningen uitgevoerd kunnen
zien. Om nog maar te zwijgen van
hen die het mogelijk maakten. En dan
doel ik vooral op onze fantastische
vrijwilligers die hier honderden uren
mee bezig zijn geweest. Een dikke
pluim. De Drift is zelfs als ze lelijk
is mooi, schoonheid zit immers
van binnen. Maar wat heeft ze aan
schoonheid gewonnen. Bijna veertig en
dan zo mooi, de Drift is een MILF van
een sportpark.

JO15-1

JO17-1

Kampioenen
2018-2019

JO13-2

Borger 3
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Interview
͞tĞĞƐĞĞƌůŝũŬ͕ĚĞŶŬŝŬ͘WĂƉǁĂƐĂůƟũĚĞĞƌůŝũŬĞŶŚĞůĚĞƌ͟

Een interview met de nieuwe trainer van Zaterdag 2
Door: Gijs Klompmaker

Ronald Bulthuis, 34 jaar, clubman en seizoenenlang speler van het eerste, praat over zijn ambities
als trainer, over werken met de jeugd en over zijn vader. In het gesprek valt me de gelijkenis met zijn
vader op. Het afwegen van woorden en ze dan met een stelligheid uit de mond strooien. De vraag
even in zich opnemen en dan een kraakhelder antwoord. Zodra de mening gefundeerd is, is er geen
ruimte voor twijfel. Ronald Bulthuis is dit seizoen de trainer van S.V. Borger 2.
Hoelang ben je eigenlijk al
trainer?
“Ik ben drie jaar jeugdtrainer geweest
van de JO-17. Gosse Fokkens heeft me
ooit eens gevraagd. In café Happinezz
heeft hij me toen vastgelegd. Het was
een talentvolle lichting. Vanaf het eerste
seizoen beviel trainen me gelijk goed.
Vanuit de club kwam toen de wens
om het trainerscertificaat te halen. Het
diploma ‘UEFA C YOUTH’ heb ik in
mijn derde jaar gehaald. Samen met
Gert Bijker, ook nu nog trainer van
JO19.

EĂĚƌŝĞũĂĂƌ:KͲϭϳǁĂƐŚĞƚƟũĚ
voor wat anders?
“Het was een enorm talentvolle
lichting, we begonnen in de 2e klasse
en we zijn in drie seizoenen uiteindelijk
naar de hoofdklasse gepromoveerd.
Steeds hebben we een stapje gemaakt.
En deze lichtingen spelen nu in de
A-jeugd en bij de senioren. Jongens
als Bas, Devi, Dylan, Tom en Gijs, heb
ik onder mijn hoede gehad. Het is erg
leuk om ze nu in de senioren ook weer
bezig te zien. Door deze lichtingen
krijgen we de komende seizoenen, als
het goed is, een jeugdig tweede elftal.
In de evaluaties met de jeugd, heb ik
wel aangegeven dat ik het tijd vond
voor wat anders. Eigenlijk is dit een
hele logische stap. De komende jaren
train ik veel van mijn vroegere pupillen,
dat is alleen maar leuk.”

Kun je spreken van goede
ůŝĐŚƟŶŐĞŶũĞƵŐĚƐƉĞůĞƌƐ͍
“Zeker, op termijn zullen heel veel
jongens het eerste gaan halen. Jongens
die nu de overstap naar de senioren
hebben gemaakt, met Gijs Roda
voorop, kunnen de basis van het eerste
halen. Daar ben ik van
14

overtuigd. Wanneer ik kijk naar een
Bas Kaspers, dan zie ik daar op termijn
ook zeker een basisspeler in. Vanuit
de JO-19 komen er ook nog een aantal
jongens over die het in zich hebben. Al
moeten ze zich wel realiseren dat een
overstap naar de senioren niet altijd
vanzelf gaat. Maar in potentie kan S.V.
Borger echt een hele mooie toekomst
tegemoet zien.”

De ontwikkeling van het tweede
ŚĞĞŌĞĞŶďŽŽƐƚŐĞŬƌĞŐĞŶŽŶĚĞƌ
leiding van

Mark Hoving. Hoewel er toen
ook veel jongens waren die
echt vast in het tweede zaten
en nooit het eerste zouden
halen. Hoe kijk je hier naar?
“Mark (Hoving) heeft het echt
opgestart. Het was in het begin echt
een tweede. Ook door de komst van
het derde, kan het tweede zich meer
richten op prestatie. Wouter en Marco
doen het hartstikke goed bij het derde,
dat is echt een elftal voor plezier.

•
•
•
•
•

Klant staat centraal
Rijlessen volgens de nieuwste opleidingstechnieken
Intake les is gratis
Les in Emmen of Assen
De klant staat centraal
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Mochten jongens bij het tweede niet
aan de bak komen, dan kunnen ze met
het derde of met zondag 2 mee doen.
De vereniging is groter dan één elftal,
zeg ik altijd. En zo kun je langzaamaan
naar een prestatie-elftal toe met
het tweede. Dat het niet een potje
voetballen is met de insteek; ‘we zien
wel’. Met veel jeugdspelers, moet dat
zeker gaan lukken“

Natuurlijk heb je ook nog een
aantal spelers van het tweede
ĚŝĞŐĞĞŶĂŵďŝƟĞŚĞďďĞŶŽŽŝƚŚĞƚ
ĞĞƌƐƚĞƚĞŚĂůĞŶŽĨĂůǁĂƚŽƉůĞĞŌŝũĚ
zijn, hoe ga je daar mee om?
“Waar wij, Gert Vogelzang en ik,
heel erg naar kijken is het aantal
speelminuten. Als je tegen de basis van
het tweede aanhikt, moet je niet steeds
op de bank zitten. Dan wil ik ze graag
speelminuten geven in het derde of bij
zondag 2. We proberen altijd iedereen
te laten spelen. Elke woensdag maken
we die puzzel, juist om het beste voor
zoveel mogelijk spelers te doen.”

Wat is de grootste uitdaging dit
seizoen?
“Onze doelstelling is meedoen om
de titel. Dat doen we samen met de
reserves van het eerste. We spelen nu
4e reserveklasse, maar we moeten
met het tweede zeker een stabiele 3e
reserveklasse worden. Ook het eerste
elftal moet natuurlijk stappen maken.
De uitdaging is om dat mooi in balans
te houden. Dat er geen jongens
worden voorgetrokken. Natuurlijk
zullen jongens die twee keer in de week
trainen met het eerste, wanneer ze
meegaan met het tweede, zeker spelen.
Dat is logisch, dat trainingsniveau ligt
hoger. Maar het moet wel een team
worden, iedereen moet kampioen
willen worden. We zullen iedereen
nodig hebben. Het tweede zit overal
tussenin en werkt met alle elftallen
samen. Dat is een hele belangrijke
functie. We geven spelers altijd heldere
redenen, we geven iedereen graag tekst
en uitleg. Ik kijk ook naar de spelers die
ik tot mijn beschikking heb, op basis
daar van maak ik een opstelling en een
systeem. Ik varieer in systemen.”
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In de ideale wereld hanteer je
hetzelfde systeem als het eerste
toch?

tĞůŬĞƟƉǌŽƵũĞǀĂĚĞƌũĞŐĞŐĞǀĞŶ
hebben aan het begin van dit
seizoen?

“Ik vind dat spelers zich op meerdere
posities moeten ontwikkelen. Zeker
jonge spelers. Als je steeds op dezelfde
positie speelt leer je ook heel veel
dingen niet. Als je alles insnoert dan
ontwikkelt een speler zich enkel binnen
die afspraken. Je hebt er alleen maar
voordelen van als spelers op meerdere
posities kunt spelen. Dat vind ik
belangrijker dan een systeem.”

“Wees eerlijk, denk ik. Pap was
altijd eerlijk en helder. Al gedroeg
iemand zich als vedette, niemand
werd voorgetrokken. Dat maakt je
geloofwaardig. Dat heeft hij altijd
gezegd. Wees duidelijk tegen spelers.
De één kan beter voetballen dan
een ander, maar probeer ze gelijk te
behandelen.”

Ruim twee jaar geleden overleed
Janko Bulthuis, de vader van
Ronald, plotseling. Janko was een
bekende trainer in de regio. Hij
trainde de A-jeugd van S. V. Borger,
het tweede van de zondagafdeling,
S.V. Borger 1, maar ook v.v. Buinen
en E.E.C. Ronald speelde zelf nog
een seizoen onder zijn vader.
Wat was je vader voor trainer en
wat gebruik je daarvan in jouw
trainerschap?

Zou je net als je vader hoofdtrainer
in de regio willen zijn?

“Mijn vader ging altijd uit van de
verdedigende organisatie. Vanuit de
controle. Hij ging uit van de stabiliteit.
Daar waakte hij altijd voor. ‘Het kan
hier spoken’ was een bekende uitspraak
van hem. Ik ben meer een aanvallende
trainer hoor. Natuurlijk let je op de
organisatie. Ik wil graag compact
spelen, maar dat hoeft niet altijd
dichtbij je eigen doel. “

“Dat zou kunnen. In deze regio
spelen de meeste clubs niet hoger
dan de vierde klasse. Dus dat kan.
Maar het belangrijkste vind ik dat een
club en een spelersgroep ambities
hebben en dat ik er potentie in zie.
Als dat aanwezig is, dan zou ik dat
willen. Maar het is koffiedik kijken en
bovendien ben ik nu net begonnen met
het tweede. En daar ligt een hele mooie
uitdaging, die ik graag aanga.”

Ronald Bulthuis speelde 15 seizoenen voor S.V. Borger 1
ĞŶƐĐŽŽƌĚĞĚĂĂƌŝŶϭϬϱĐŽŵƉĞƟƟĞƚƌĞīĞƌƐ͘,ŝũǁĞƌĚĠĠŶ
keer kampioen. Wellicht dit of het volgend seizoen wordt
hij kampioen als trainer van het tweede. Aan hem zal het
in elk geval niet liggen!
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Borger 3 schrijft historie met
Kampioenschap!

Borger 3 schreef in het seizoen
2018/2019 historie. De manschappen
van trainer Marco Rozeboom en
elftalleider Wouter Eiting werden
kampioen in de reserve 6e klasse.
Een kampioenschap, dat op de
laatste speeldag tot stand kwam. In
een rechtstreekse confrontatie werd
directe concurrent Zwartemeerse
Boys 2 in een zinderende thriller
met 1-0 verslagen. Een geweldige
bekroning voor een uiteindelijk
prachtig seizoen. Een terugblik op
het wonderlijke kampioensjaar met
de stuurmannen van dit elftal: trainer
Marco Rozeboom en elftalleider
Wouter Eiting.
Het derde van Borger, een
gezelligheidselftal dat vooral voor
het samenzijn en het plezier met
elkaar een balletje trapt op de
zaterdagmiddag. Niet een elftal
waar direct wonderen van verwacht
mogen worden en ook niet direct een
titelkandidaat op papier. Misschien
een outsider of een underdog, maar
uiteindelijk bleek die underdog er toch
met de titel vandoor te gaan.
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Plezier staat voorop
Zowel Marco als Wouter beamen
dan ook dat het plezier en de cultuur
binnen het elftal een grote rol hebben
gespeeld in het succes. Marco:
“Iedereen heeft het naar zijn zin in ons
team en iedereen respecteert elkaars
voetballende vermogen. Natuurlijk is
de ene speler beter dan de andere,
maar het draait uiteindelijk bij ons
om de gezelligheid. Iedereen wilde
uiteindelijk ook meedoen en dat zegt
denk ik ook wel veel over de spelers
en staf van dit geweldige team. De
gastspelers hebben ook een belangrijke

Door: Ronald Bulthuis

rol gespeeld.” Wouter kan dat dan ook
beamen en vindt dat dit te danken is
aan de wisselwerking tussen de diverse
seniorenteams en de cultuur die is
gecreëerd binnen het derde. “Wanneer
we als derde te weinig spelers hadden
kregen we volledig support van de
trainer van zaterdag 2 en de leider
van zondag 2.En natuurlijk zijn wij als
enig recreatieve team op de zaterdag
een bijzonder clubje. In positieve zin
zijn wij de bakermat voor iedereen die
houdt van het spelletje van wat ons
allen bezig houdt, maar die om wat
voor reden dan ook niet kunnen of
willen voldoen aan het signatuur van
prestatievoetballer.

S.V. Borger 2019-2020

Memorabele wedstrijden
Toch dachten Wouter en Marco niet
direct dat een kampioenschap er in zou
zitten. Wouter: “Tot aan de winterstop
deden we leuk mee en stonden we
derde na de eerste seizoenshelft. Het
geloof kwam pas later na een serie
goede overwinningen na de winterstop
met als uitschieter de 10-1 tegen SJS 5.”
Beide heren zijn dan ook van mening
dat sommige wedstrijden wel van
doorslaggevend belang zijn geweest.
Marco stipt de wedstrijd tegen Twedo
nog maar eens aan, waar het derde
een achterstand moest wegwerken.
“We stonden bij rust tegen een 2-0
achterstand aan te kijken, maar we
bleven met elkaar knokken voor een
goed resultaat en uiteindelijk wisten
we een 2-3 overwinning eruit te slepen.
En zo zijn er nog wel meer momenten
die me zijn bij gebleven, zoals
bijvoorbeeld de kampioenswedstrijd
tegen Zwartemeerse Boys 2. Ook
die wedstrijd staat bij Wouter nog
wel op het netvlies gegrift, maar de
elftalleider schiet nog in de lach als
hij moet denken aan de zaterdag dat
het derde de uitwedstrijd speelde
bij Zwartemeerse Boys. “Tijdens die
wedstrijd bracht ik een bezoek aan het
Duitse Essen. Ik volgde de wedstrijd
via de app en het bleek ongelofelijk
spannend. In blessuretijd maakten we
onder bizarre omstandigheden nog
gelijk en achteraf bleek dat een cruciaal
gelijkspel. Ik denk dat er in het centrum
van Essen nog steeds mensen zijn die
zich afvragen wie die gekke Hollander
was die al schreeuwend over de
Kennedyplatz rende.”

Prachtige slotdag
Toch bleek het nog een lange weg te
zijn naar het kampioenschap en werd
het pas beslist op de laatste speeldag.
Een schitterende dag volgens beiden,
die menigeen nog lang bij zal blijven.
Wouter: “Hoe mooi kan het zijn als
je tegen je directe concurrent het
kampioenschap kan binnenhalen.
Marco vult aan: Er stonden zoveel
toeschouwers langs de lijn en het kon
ook haast niet mooier dan op deze
manier de titel binnen te halen. Het
lukte het derde om de zeer spannende
wedstrijd uiteindelijk te winnen met
1-0. Een groots feest barstte daarna los.
Marco: “Een geweldig kampioensfeest
was het, echt schitterend om mee te
mogen maken. Ook volgens Wouter
was het een grandioos feest en hij
vond het mooi om te zien dat de hele
vereniging zich hierbij aansloot.“Een
dag die bij iedereen nog voor eeuwig
en altijd in het geheugen gegrift zal
blijven staan.

Prachtig om te zien en mee te maken.
Mooi om te zien dat #BorgerLeeft niet
alleen bestaat uit losse letters, maar
een woord is wat ontzettend veel los
maakt bij mensen en voor velen een
‘way of life’is”.
Dankbaar
Daarnaast beseffen Marco en Wouter
maar al te goed dat ook veel dingen
hebben meegeholpen aan het
behaalde kampioenschap en willen
beiden benadrukken dat ook bepaalde
randzaken en activiteiten absoluut
niet vergeten moeten worden. Wouter:

“Alle puzzelstukjes moeten net even
op de juiste plaats vallen en dan wordt
je kampioen. Goede sfeer, weinig
blessures, een dosis geluk en op de
juiste momenten toeslaan.”
Marco is de gastspelers en de staf van
het tweede dan ook dankbaar. “Zonder
die samenwerking was het niet altijd
mogelijk geweest om een team op de
been te brengen. Ook de gastspelers
zijn belangrijk geweest, zodat we met
zijn allen er een geweldig seizoen
van hebben kunnen maken. Toppers
bedankt!” Wouter vult daarop
aan. “Teambuildingsactiviteiten,
feestavonden bij Alinghoek, maar
ook het vrijwilligerswerk wat spelers
en begeleiding doen voor de club.
En de derde helft natuurlijk, waarbij
onder het genot van een biertje de
belangrijke en onbelangrijke zaken van
het leven worden besproken. Oprecht
vanuit het hart en met een lach, dat is
Borger 3!”

19

Jeugd
2018-2019
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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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Wedstrijdschema Borger ZA2
21 sept.
28 sept.
5 okt.
12 okt.
19 okt.
26 okt.
2 nov.
9 nov.
16 nov.
23 nov.
30 nov.
7 dec.
14 dec.
21dec.

Borger 2
- The Kn.bockers 11 12.00
The Kn.bockers 12 - Borger 2
17.00
Onstw. Boys 2
- Borger 2
12.30
Borger 2
- Meedhuizen 1
12.00
beker/inhaal
-Borger 2
- Amicitia VMC 4 12.00
HS’88 3
- Borger 2
15.00
beker/inhaal
Borger 2
- Wildervank 3
12.00
SC Scheemda 2
- Borger 2
12.30
FC Ter Apel ‘96 1 - Borger 2
14.30
Borger 2
- Wildervank 2
12.00
beker/inhaal
-beker/inhaal
---

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

25 jan.
1 febr.
8 febr.
15 febr.
22 febr.
29 febr.
7 mrt.
14 mrt.
21 mrt.
28 mrt.
4 apr.
11 apr.
18 apr.
25 apr.
2 mei
9 mei
16 mei
23 mei

beker/inhaal
The Kn.bockers 11 Borger 2
-beker/inhaal
beker/inhaal
Meedhuizen 1
Borger 2
Borger 2
beker/inhaal
Amicitia VMC 4 Borger 2
beker/inhaal
Wildervank 3
beker/inhaal
beker/inhaal
Borger 2
beker/inhaal
Wildervank 2

-17.00
12.00
--Borger 2
14.30
The Kn.bockers 12 12.00
SC Scheemda 2 12.00
-Borger 2
12.30
FC Ter Apel ‘96 1 12.00
-Borger 2
14.30
14.30
-Onstw. Boys 2
12.00
-Borger 2
14.30
Borger 2
HS’88 3

Borger ZA2

Bovenste rij v.l.n.r.: ĞǀŝǀĂŶ<ůŝŶŬĞŶ͕:ŽƌǁĞŶ^ŵŝƚ͕ZŽǇDĂŶƟŶŐĞŶ^ĂŶĚĞƌǀĂŶĚĞƌsĞĞŶ͘
Middelste rij v.l.n.r.: Gert Vogelzang (leider), Erik Joling, Rowan Tiktak, Arne Kenter en Ronald Bulthuis.
Onderste rij v.l.n.r.: tŽƵƚĞƌƌĞŶĚƐ͕<ŽĞŶǀĂŶtĂƩƵŵ͕:ĂƐƉĞƌ>ƵďďĞƌƐ͕ŽƌŶĞ<ŶŽůĞŶ'ĞƌďĞŶƌĂĂŵƐ͘
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uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Borger 3

Bovenste rij v.l.n.r.:tŽƵƚĞƌŝƟŶŐ͕dŝŵĞtŽĞƌŝŶŐ͕DĂƌĐŽZŽǌĞďŽŽŵ͕ĞŶŶŝƐ^ƚĂĂů͕DŝŬĞ,ŽĨŵĂŶĞŶƌŝŬ>ĞƵƐŝŶŬ
Middelste rij v.l.n.r.: Silvan Hebels, Hessel Doedens, Frank Volders, Mark Lubbers, Niek Kenter,
Timon Oude Nijeweme, Byron Marissen, Max van der Schoot, Senne Gelling en Marcel Everts.
Onderste rij v.l.n.r.:ZŽĞů,ĞďĞůƐ͕EŝĐŽůŽŬ͕ŽƌŶĞKŽƐƟŶŐ͕<ĂƌƐƚĞŶKƵĚĞEŝũĞǁĞŵĞ͕ZĞŶŐĞƌ<ŽŬ͕
Thijs Steenbergen en Stefan van der Ende.
Op de foto ontbreken: Mike van der Touw, Harjo van der Valle en Kevin van der Ende.

Wedstrijdschema Borger 3
21 sept.
28 sept.
5 okt.
12 okt.
19 okt.
26 okt.
2 nov.
9 nov.
16 nov.
23 nov.
30 nov.
7 dec.
14 dec.

Lygurcus 9
Borger 3
Borger 3
WVV 2
beker/inhaal
ACV 7
HS’88 3
Borger 3
Veelerveen 2
Borger 3
Borger 3
BATO 2
beker/inhaal

-

12.30
Borger 3
14.30
SV Mussel 2
Onstwedder Boys 3 14.30
16.30
Borger 3
-12.30
Borger 3
15.00
Borger 3
VVS 3
16.00
Borger 3
12.30
FC Zuidlaren 3
14.30
Westerwolde 2
12.00
Borger 3

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

25 jan.
1 febr.
8 febr.
15 febr.
22 febr.
29 febr.
7 mrt.
14 mrt.
21 mrt.
28 mrt.
4 apr.
11 apr.
18 apr.
25 apr.
2 mei
9 mei
16 mei
23 mei

beker/inhaal
-- Lycurgus 9
Borger 3
14.30 uur
beker/inhaal
beker/inhaal
-beker/inhaal
-- Veelerveen 2 14.30 uur
Borger 3
Onstwedder Boys 3 - Borger 3
14.30 uur
- Borger 3
FC Zuidlaren 3
15.00 uur
beker/inhaal
-- BATO 2
Borger 3
14.30 uur
- Borger 3
Westerwolde 2
15.00 uur
beker/inhaal
-- WVV 2
Borger 3
14.30 uur
beker/inhaal
14.30 uur
beker/inhaal
-- Borger 3
SV Mussel 2
14.30 uur
- Borger 3
VVS 3
-- ACV 7
Borger 3
14.30 uur
25

26

Wedstrijdschema Borger ZO2
22 sept.
29 sept.
6 okt.
13 okt.
20 okt.
27 okt.
3 nov.
10 nov.
17 nov.
24 nov.
1 dec.
8 dec.
16 dec.

Nieuw Buinen 3 - Borger 2 zon.
- Bellingwolde 3
Borger 2 zon.
beker/inhaal
- Hoogezand 5
Borger 2 zon.
beker/inhaal
- Heiligerlee 2
Borger 2 zon.
- Westerwolde 2
Borger 2 zon.
- Borger 2 zon.
ASVB 3
- Borger 2 zon.
Noordster 3
- Borger 2 zon.
Sellingen 2
- ZNC 3
Borger 2 zon.
- Borger 2 zon.
MOVV 3
beker/inhaal

10.00
11.00
--11.00
--11.00
11.00
10.00
10.00
10.00
11.00
10.00
--

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Borger 2 zon. - Nieuw Buinen 3
Westerwolde 2 - Borger 2 zon.
beker/inhaal
beker/inhaal
Hoogezand 5 - Borger 2 zon.
8 mrt. beker/inhaal
15 mrt. Heilergerlee 2
Borger 2 zon.
22 mrt. beker/inhaal
29 mrt. Borger 2 zon. - Sellingen 2
5 apr. ZNC 3
- Borger 2 zon.
12 apr. beker/inhaal
19 apr. Borger 2 zon. - ASVB 3
26 apr. beker/inhaal
3 mei beker/inhaal
10 mei Borger 2 zon. - Noordster 3
17 mei Bellingwolde 3 - Borger 2 zon.
24 mei Borger 2 zon. - MOVV 3
2 febr.
9 febr.
16 febr.
23 febr.
1 mrt.

11.00 uur
11.00 uur
--09.00 uur
10.00
-11.00
10.00
-11.00
--11.00
10.00
11.00

uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur

Borger ZO2

Bovenste rij v.l.n.r.: Erik Brussen, Remco Keizer, Gert Bijker en Marcel Lammers.
Middelste rij v.l.n.r.: Gert Vogelzang (Leider), Maikel Dam, Robert La ZŝǀŝĠƌĞ͕'ŝũƐ<ůŽŵƉŵĂŬĞƌ͕
Daan Hilgenga en Ronald de Weerd (Grensrechter).
Onderste rij v.l.n.: Arne Kenter, Gerben Braams, Bob La ZŝǀŝĠƌĞ͕^ƚĂŶ>ƵŝŶŐĞ͕sŝŶĐĞŶƚtĞǀĞƌ͕
Ramon Radstaak en Gert Jakobs.
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Borger 1

ĐŚƚĞƌƐƚĞƌŝũǀĂŶůŝŶŬƐŶĂĂƌƌĞĐŚƚƐ͗
:ĂŶͲWĞƚĞƌ,ŽŐĞŶďŽŽŵ͕>ĂŵďĞƌƚƌŝĞƐ;ƚĞĂŵŵĂŶĂŐĞƌͿ͕DĂƌŬtŽůƚĞƌƐ;ĂƐƐŝƐƚĞŶƚͲƚƌĂŝŶĞƌͿ͕ƌŶĞ:ŽůŝŶŐ;ŚŽŽĨĚƚƌĂŝŶĞƌͿ͕ƌũĂŶǀ͘Ě͘>ĂĂŶ;ĞůŌĂůůĞŝĚĞƌͿ͕ZŝĐŚĂƌĚ:ĂŶƐĞŶ;ĂƐƐŝƐƚĞŶƚͲƐĐŚĞŝĚƐƌĞĐŚƚĞƌͿ͕
ĞǀŝǀĂŶ<ůŝŶŬĞŶ
DŝĚĚĞůƐƚĞƌŝũǀĂŶůŝŶŬƐŶĂĂƌƌĞĐŚƚƐ͗
ŶŶĞdŝŵŵĞƌ͕DĂƌŬDĞŝŶĞŵĂ͕:ŽĞƉ,ŝĚĚŝŶŬ
DĞŶŶŽ,ĞƌŝŶŬ͕'ŝũƐZŽĚĂ͕>ƵƵŬ<ĞŶƚĞƌ͕DĂƩŚŝũƐƌŝŶŬ͕DĞůǀŝŶKƩĞŶƐ͕DǇůĂŶĞŝũĞƌŝŶŐ͕ZŽǁĂŶdŝŬƚĂŬ͕ŽŶ
sŽŽƌƐƚĞƌŝũǀĂŶůŝŶŬƐŶĂĂƌƌĞĐŚƚƐ͗
ĂůǀŝŶĞŝũĞƌŝŶŐ͕ǇůĂŶĞƌŐŚƵŝƐ͕tŽƵƚĞƌƌĞŶĚƐ͕ZŽďĞƌƚKŽƐƟŶŐ͕:ĂƐƉĞƌ>ƵďďĞƌƐ͕ĚǁŝŶ,ĂĂŶĚƌŝŶŬŵĂŶ͕ddŽŵ'ĞĞƌĚŝŶŬ͕tŝůũĂŶsŽƐ͕ĞŶũĂŵŝŶDĂǌĞĂƵ͕ũƂƌŶǀĞƌƚƐ͕KĚŝŶůĞŝ
KƉĚĞĨŽƚŽŽŶƚďƌĞŬĞŶ͗:ŽĞǇǀĂŶŝũŬĞŶ͕ĂƐ<ĂƐƉĞƌƐĞŶ:ĂƌŶŽWŽůůŝŶŐ
28
28
26

29
29
27

30

Wedstrijdschema Borger 1 5 klasse
21 sept.
28 sept.
5 okt.
12 okt.
19 okt.
26 okt.
2 nov.
9 nov.
16 nov.
23 nov.
30 nov.
7 dec.
14 dec.
21dec.
28 dec.

VCG 1
beker/inhaal
SVBS’77
Borger 1
SETA 1
Borger 1
Erica’86 1
Borger 1
beker/inhaal
Borger 1
VEV 1
NKVV 1
Borger 1
beker/inhaal
beker/inhaal

-

Borger 1

-

Borger 1
FC Assen 1
Borger 1
MSC/Amslod 1
Borger 1
VVAK 1

-

Blokzijl 1
Borger 1
Borger 1
NWVV 1

14.30
-14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
-14.30
14.30
14.30
14.30
---

Tegenstanders Borger 1
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

NWVV - Nieuw Weerdinge
Sportpark NWVV
Weerdingerkanaal NZ 144 7831HK
0591-522727

FC Assen - Assen
Sportpark De Hoogspanning
Ğ,ŽŽŐƐƉĂŶŶŝŶŐƐǁĞŐϲϵϰϬϴ
ϬϱϵϮͲϯϱϱϮϲϮ

Blokzijl - Blokzijl
Sportpark De Uiterdijken
<ĂŶĂĂůǁĞŐϯϴϯϱϲs^
0527-291945

Erica’86 - Erica
Sportpark De Veenschappen
<ĂůīƐƚƌĂĂƚϴϰϳϴϴϳ:
0591-302974

SETA - Musselkanaal
4 jan.
11 jan.
18 jan.
25 jan.
1 febr.
8 febr.
15 febr.
22 febr.
29 febr.
7 mrt.
14 mrt.
21 mrt.
28 mrt.
4 apr.
11 apr.
18 apr.
25 apr.
2 mei
9 mei
16 mei
23 mei

------Steenwijker Boys 1 Borger 1
17.00 uur
- SVBS’77 1
Borger 1
14.30 uur
beker/inhaal
-- VCG 1
Borger 1
14.30 uur
beker/inhaal
-beker/inhaal
-- Borger 1
MSC/Amslod 1
15.00 uur
- Borger 1
VVAK 1
14.30 uur
Borger 1
Erica’86 1
14.30 uur
- Borger 1
Blokzijl 1
14.30 uur
- VEV 1
Borger 1
14.30 uur
beker/inhaal
-Borger 1
Steenwijker Boys 1 14.30 uur
- Borger 1
FC Assen 1
14.30 uur
beker/inhaal
-- SETA 1
Borger 1
14.30 uur
NWVV 1
Borger 1
14.00 uur
- NKVV 1
Borger 1
14.30 uur

Sportpark Schoolstraat
Schoolstraat 104 B 9581GE
ϬϱϵϵͲϲϭϬϮϲϲ

VEV - Klazienaveen Noord
Sportpark Klazienaveen Nrd
^ĐŚŽůƚĞŶƐŬĂŶĂĂůKϲϮϳϴϴϵs
0591-349132

MSC/Amslod - Meppel
Sportpark Ezinge
Ezingerweg 58 A 7943AZ
0522-242295

NKVV - Dalerpeel
Sportpark NKVV
Nassaustraat 28 7753TJ
0524-571908

SVBS’77 - Belt-Schutslootveld
Sportpark ‘t Hooge Laand
Ğ^ƚĂĚƚϳϴϬϲϲW^
ϬϯϴͲϯϴϲϴϬϮϰ

VCG - Geesbrug
Sportpark De Heidepol
Heidelaan 5 7917RD
0524-291744

VVAK - Kerkenveld
Sportpark Het Zandmeer
:ĂŶ,ĂĂƌƐƚƌĂĂƚϮϮϳϵϮϲd
ϬϱϮϴͲϯϲϭϳϲϭ

Steenwijker Boys - Steenwijk
Sportpark Koperberg
Parallelweg 13 8332JD
0521 - 513743
31

#FQBBM[FMGEFQMFLWPPSKF
IZQPUIFFLHFTQSFLß
+FCFOUWBOIBSUFXFMLPNPQPO[FLBOUPSFO,PNUFFOHFTQSFLCJK
KPVUIVJT PQKFXFSLPGCJKWPPSCFFMEJOFFOSFTUBVSBOUKFCFUFSVJU
%BOLPNFOXFHSBBHOBBSKFUPFß+FLVOUPPLLJF[FOWPPSFFO
WJEFPHFTQSFLBMTEBUHFNBLLFMJKLFSJT
-JFWFSHFFOBGTQSBBL *FEFSFEJOTEBHMPPQKFWBOVVSUPU
VVSTQPOUBBOCJOOFOCJKEF3BCPCBOLJO%JFWFS #PSHFSPG
)PPHFWFFO %POBV /FFNXFMFWFOJOLPNFOTHFHFWFOTFO

&FO WJEFP HFTQSFLPWFSKF
XPPOQMBOOFO
'DDU]LMQZLMKHHOIOH[LEHOLQ

$SSRIEHOYRRUHHQDIVSUDDN
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FFOMFHJUJNBUJFCFXJKTNFF%BOLVOOFOXFKFNFUFFOIFMQFO
8JK[JKOCFOJFVXEOBBSKPVXXPPOXFOTFOß

Wedstrijdschema Borger VR1
21 sept.
28 sept.
5 okt.
12 okt.
19 okt.
26 okt.
2 nov.
9 nov.
16 nov.
23 nov.
30 nov.
7 dec.
14 dec.
21dec.
28 dec.

Borger VR1

-

Eext VR1
Annen VR1
Borger VR1
beker/inhaal
Borger VR1
Nieuw Buinen VR1
Groen Geel VR5 Borger VR1
-

Alterveer VR1
Borger VR1
Borger VR1
THOS VR1

14.30
14.30
14.00
14.30
-14.30
14.30
12.45

BATO VR1
Borger VR1
Borger VR1
SJO
Pekela 2000 VR1 14.30
Borger VR1
- SJS VR1
14.30
Pekelder Boys VR1 - Borger VR1
14.00
Borger VR1
- ST ZNC/HSC VR1 14.30
beker/inhaal.
14.30
beker/inhaal
14.30
beker/inhaal
14.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

1
8
15
22
29

febr.
febr.
febr.
febr.
febr.

7 mrt.
14 mrt.
21 mrt.
28 mrt.
4 apr.
11 apr.
18 apr.
25 apr.
2 mei
9 mei

Alterveer VR1

14.00 uur
- Borger VR1
- Nw. Buinen VR1 14.30 uur
---

Borger VR1
beker/inhaal
beker/inhaal
SJO
Pekela 2000 VR1 - Borger VR1
- Annen VR1
Borger VR1
- Borger VR1
SJS VR1
21 mrt.
beker/inhaal
- Borger VR1
BATO VR1
beker/inhaal
beker/inhaal
beker/inhaal
beker/inhaal
beker/inhaal
beker/inhaal

11.00
14.30
12.30
-14.30

uur
uur
uur
uur

Borger VR1

Bovenste rij v.l.n.r.: Lisanne Boxen, IIonka van der Hoek en Maartje Schulte.
Middelste rij v.l.n.r.: Henk de Groot (Team manager-coach), Marjolein Joling, Paulien Lohues, Laura Volders,
Leonie Lubbers en Sharon Vos.
Onderste rij v.l.n.r.: Chantal Rotman, Mandy van der Touw, Miranda Drenth, IIori Eijkman en Joyce van der Touw

33

JO13-3

JO15-1

JO15-2

JO15-3

JO17-1
34

JO19-1

JO19-2

Borger 45+

Bovenste rij v.l.n.r.:
Kees van der Touw, Jos van der Hoek, Chris van der Touw, Aloysius Zwetheul, Henk Speelman en Gosse Fokkens
Onderste rij v.l.n.r.:
Evert van der Touw, Willem Trip, Ronald Hoogeveen en Rene Gerdes.
35
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DE VRIENDEN
VAN
SV BORGER

WORD NU LID EN
STEUN
DE VERENIGING
vriendenvan@svborger.com
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Volg ons op Social Media
Door: Erwin Beukema

Borger leeft! En dan zo’n mooi hekje ervoor! Waar ons eerste elftal een klasse naar beneden ging, daar ging de Social Media
afdeling van onze club gevoelsmatig juist een aantal divisies omhoog! De content op Twitter, Instagram en Facebook werd
het afgelopen jaar volop geprezen. Het inspireerde het team om er nog een schepje bovenop te doen. Dit resulteerde onder
andere in professionele filmpjes, strakke wedstrijdposters en humoristische GIF’jes. Hoofdklasse waardig en uniek in onze
regio. Vol trots roepen wij dan ook op: VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA!
Het Social Media team houdt zelf onze website en andere traditionele media in de gaten, om te zien of er
vermeldenswaardig SV Borger nieuws is voor het kanaal dat door hen wordt bediend. Uiteraard zijn de leden ook geregeld
zelf aanwezig op de club. Daarnaast worden ze via diverse informele kanalen geregeld getipt over kampioenschappen,
toernooien en andere activiteiten.
Tipgevers zijn er echter nooit genoeg. We vragen daarbij dus ook jouw hulp. Zie je iets gebeuren waarvan jij vindt dat er
aandacht voor mag zijn, tip dan het Social Media team. Dit kan door de SV Borger account te noemen in je eigen bericht
op Social Media of door een ‘appje’ (eventueel met foto) te sturen naar: Erwin Beukema (tel: 06 – 22 53 29 80). Heb je een
bericht voor onze website, stuur deze dan naar onze webmaster: webmaster@svborger.com.
Het Social Media team bestaat uit: Joep Hiddink (Instagram), Mark Meinema (Facebook), Arjan van der Laan (Twitter
Borger 1) en Erwin Beukema (Twitter Algemeen)
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Senioren
2018-2019

40
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Herinrichting
Sportveld
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Arjan van der Laan nieuwe elftalleider SV Borger 1
Na zes seizoenen Erwin Beukema loopt er sinds dit seizoen een nieuwe elftalleider bij de eerste
selectie. Hij luistert naar de naam Arjan van der Laan. Opmerkelijk genoeg geen Borgernaar. Arjan is
geboren en getogen in Valthermond. Een transfer van het veen naar het zand dus. Best opmerkelijk!
De hoogste tijd dus om eens nader kennis te maken. Wie kan dat beter doen dan zijn eigen
voorganger.
Door: Erwin Beukema

“Of ik daar oren naar had...”
Ik sprak Arjan op een druilerige
woensdagavond in oktober. In plaats
van eerst even bij de training kijken
kozen we ervoor om direct de warme
kantine in te duiken. Eenmaal voorzien
van een bak koffie kregen we het over
de manier waarop Arjan bij onze club
is terecht gekomen. Hoofdtrainer
Arne Joling bleek hem benaderd te
hebben en zoals bij zo veel zaken die
onze trainer betreffen speelde een
Amsterdamse voetbalclub ook hier
een sleutelrol. Arjan: “Ik ken Arne al
jaren via onze gezamenlijke voorliefde
voor Ajax. Ooit troffen we elkaar in een
Amsterdamse kroeg en tegenwoordig
bezoeken we samen ook geregeld
Europese uitwedstrijden. Daarnaast
kwam ik de laatste seizoenen al
geregeld een wedstrijdje bij Borger
kijken. Net voor de winter gaf Arne aan
dat jij (Erwin, red.) zou stoppen en dat
hij een nieuwe leider zocht. Of ik daar
oren naar had.” Van der Laan hoefde
niet lang na te denken. Eigenlijk had hij
er al stilletjes op gehoopt. “Ja, ik had al
een keer tegen Daphne (Beilschmidt,
red.) gezegd dat als er iemand zou
stoppen, ik wel geïnteresseerd zou zijn
om het over te nemen.”

“Al schrok ik wel even van de
A4-tjes...”
Helemaal nieuw is het ook niet voor de
de Valthermonder. In zijn eigen dorp
was hij al dertien jaar actief als leider.
Tien jaar op de zaterdag en drie jaar
bij Valthermond 2. Hij wist dus wel
een beetje wat hem te wachten stond.
Van der Laan hierover: “Ja, veel dingen
zijn toch wel hetzelfde. Al schrok ik
wel even toen je bij de overdracht met
twee A4-tjes met taken aan kwam
zetten. Vooralsnog is het echter prima
te doen”.

“Het doel is kampioen worden...”
Van der Laan heeft er zichtbaar plezier
in als hij vertelt over de manier waarop
hij door de groep is opgevangen.
Gevraagd naar wat de spelersgroep
typeert hoeft hij niet lang naar woorden
te zoeken: “Het is een hechte en zeer
talentvolle groep. Het klinkt gek na de
degradatie, maar dit was vorig seizoen
ook wel al te zien. Met de ervaring die
er nu is bijgekomen valt het allemaal
tot nu toe net wat beter op z’n plek.”
De nieuwe leider draait dan ook niet
om de doelstelling heen: “Het doel is
kampioen worden. Ik denk dat het ook
gaat lukken. Het moet gewoon. Een
club als Borger hoort minimaal derde
klasse te voetballen. Als deze ploeg bij
elkaar blijft kunnen we daar volgens
mij ook weer naar toe. Dan doen we
volgend jaar in de vierde klasse ook
mee om de titel!”

“Ik ben wat sneller ‘één van de
jongens’...”
Woorden die mij als Borgernaar als
muziek in de oren klinken. Al zal het
deels wellicht berusten op een

combinatie van Amsterdamse bluf en
de Valthermondse ‘kap in’ mentaliteit.
Van der Laan over dit laatste: “Ja, ik
ben wel benieuwd hoe het gaat als we
het lastiger krijgen. Waar ik vandaan
kom wordt juist dan de beuk erin
gegooid, ik zag vorig seizoen bij Borger
de koppies op zulke momenten wat
meer gaan hangen. Ik verwacht dat de
aanwinsten hierin ook wel iets extra’s
meebrengen.” Zelf speelt Van der Laan
daar misschien ook een rolletje in.
Onbewust kan hij zich als elftalleider
wat meer tussen de spelersgroep
bewegen en min of meer van binnenuit
de groep beïnvloeden. “Ja, ik ben
wat sneller ‘één van de jongens’ dan
bijvoorbeeld Arne. Die kiest daarvoor
zijn momenten, ik trek het hele seizoen
meer naar hen toe. Of ik dan invloed
heb weet ik niet. Ik kan me in elk geval
wel voorstellen dat de drempel naar
mij toe iets kleiner is dan die naar de
trainer. Ik sta hoe dan ook voor de
jongens klaar.”

43
41

S.V. Borger 2019-2020

“Stagiair! Zo noemen de collega’s van
de Socials het...”
Het brengt ons bij de taken van een
elftalleider. Kan Arjan de twee A4-tjes
met taken in twee zinnen samenvatten?
Na kort nadenken doet Arjan een
poging: “Ik probeer ervoor te zorgen
dat spelers en trainers zo min mogelijk
randzaken aan hun hoofd hoeven te
hebben in aanloop naar de wedstrijd.
Het voetbaltechnische laat ik graag aan
Mark en Arne over. Dat is het eigenlijk
wel!” Naast zijn leiderschap is de
nieuwkomer ook direct opgenomen
in het onvolprezen Social Media team
van onze club. Gevraagd naar zijn rol
verschijnt er een glimlach op het gezicht:
“Stagiair! Zo noemen de collega’s van de
‘Socials’ het in elk geval.” Dan serieus:
“Ik vind het leuk om de wedstrijdposters
te maken en tijdens de wedstrijden
zorg ik dat de tussenstanden op Twitter
lekker actueel blijven.” De schitterende
kunstwerkjes die wekelijks via Social
Media tot u komen zijn dus van
Valthermondse makelij. Dat u het even
weet! Als club zijn we er in elk geval erg
gelukkig mee.
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“Ik zie een club die in beweging is...”
Terwijl we rustig doorkeuvelen over
de Social Media komt de veelvuldig
gebruikte hashtag ‘#BorgerLeeft’ ter
sprake. Wat betekent dit eigenlijk voor
een relatieve buitenstaander die nu onze
club binnenstapt? Van der Laan: “Ik kijk
vooral naar het heden. Ik zie een club die
in beweging is. De opmars is begonnen.
We zijn springlevend en een mooie weg
ingeslagen. Niet alleen bij het eerste
elftal, maar ik zie het ook bij de jeugd en
natuurlijk aan het schitterende nieuwe
complex. Als we deze lijn met elkaar
doortrekken, dan komt de club snel weer
omhoog!”
Mooie slotwoorden van een leuke spontane kerel. We laten het erbij. Samen sjouwen
we nog even naar het trainingsveld om in de regen de training te aanschouwen.
Dan moet je wel liefhebber zijn. En Borgernaar! Want er stroomt ongetwijfeld veel
Valthermonds blauw door Arjans aderen, zijn hart wordt daarnaast razendsnel groen
gekleurd. Een clubman in wording! Daar ben ik van overtuigd. Als club wensen we
Arjan veel plezier en succes!

Gastdames/-heer

Gastdames/-heer
Het is inmiddels een vertrouwd gezicht op de zaterdagochtend: vriendelijke gastdames die de bezoekende teams een warm
welkom bieden op sportpark ‘de Drift’. Zodra de teams arriveren wijzen onze gastdames hen de weg naar de juiste kleedkamer
en krijgen ze te horen op welk veld ze spelen. En passant wordt de elftalleider doorverwezen naar de bestuurskamer.
In 2013 is SV Borger begonnen met de inzet van gastdames. De club hecht veel waarde aan een goede ontvangst van en
uitstraling naar haar bezoekers. En het wordt ook gewaardeerd door de bezoekers, getuige de vele positieve reacties van de
bezoekende elftalleiders.
En ook onze eigen elftalleiders zijn er enthousiast over. Zij bezoeken vaak clubs waar het echt zoeken is waar je moet zijn.
Kortom: Gastdames, dat zouden meer clubs moeten doen!
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Activiteiten
2018-2019
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DAMES
HEREN
KINDEREN
Rolderstraat 2A - Borger
(locatie Zinger Mechanisatie)
Tel. 0599 23 41 70
info@haarstudiodanielle.nl
www.haarstudiodanielle.nl
Openingstijden:
Di t/m Do 8.30 - 12.00
13.00 - 17.30
Vr
8.30 - 12.00
13.00 - 20.00
Za
8.30 - 13.00
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Joep Hiddink en Mark Meidema
jeugdcoördinatoren onderbouw
Door: Erwin Beukema

De jeugdopleiding is de
levensader van een voetbalclub.
We zijn er dan ook trots op
dat we dit seizoen maar liefst
vijfendertig nieuwe jeugdleden
hebben mogen verwelkomen.
Het is een extra motivatie om de
al ingezette koerswijziging in het
jeugdbeleid verder vorm te geven.
In dat kader zien we dit seizoen
in de onderbouw een nieuw
fenomeen. Eerste selectiespelers
Mark Meinema en Joep Hiddink
zijn namelijk aangesteld als
jeugdcoördinatoren voor de JO8
tot en met de JO11. De heren
zijn ambitieus, met een hart voor
onze club. Reden genoeg voor een
gesprek over hun missie.
Laten we beginnen bij het begin. Wat
doen jeugdcoördinatoren eigenlijk?
Joep neemt het woord: “Het
belangrijkste is het begeleiden van de
trainers in de onderbouw”. Mark vult
aan: “Daarbij zijn we geen politieagent
maar bieden we de helpende hand,
of een luisterend oor, wanneer het
nodig is.” Joep legt uit hoe dit dan in
z’n werk zal gaan: “We zullen tijdens
trainingen observeren, kijken hoe het
in zijn algemeenheid gaat, maar ook
drie keer per jaar een trainer volledig
volgen. Het is daarnaast de bedoeling
dat we een aantal keren mee gaan
naar wedstrijden, om te zien hoe
daar de coaching wordt opgepakt.”
Wat volgt is een uiteenzetting van de
thematische aanpak waarmee binnen
de onderbouw gewerkt gaat worden. Er
zijn drie hoofdthema’s, die gedurende
een periode van zes weken centraal
zullen staan. Elk thema komt zowel
voor de winter als daarna een keer aan
bod. Deze hoofdthema’s (Techniek,
Verdedigen, Aanvallen) worden weer
onderverdeeld in tweewekelijkse subthema’s, waar op gefocust zal worden
tijdens de trainingen. Zo zullen alle
facetten van de voetbalsport aan bod
komen. Dit moet er uiteindelijk voor
zorgen dat zowel de spelers als de
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trainers zich ontwikkelen. Joep: “Het
leuke is dat we de thema’s ook steeds
gaan communiceren via mail, social
media en posters in de kantine. We
willen dat het echt gaat leven! Zodat
iedereen bewuster met de eigen
ontwikkeling en die van het team om
zal gaan.”
We horen en zien dat er een aantal
goede jeugdlichtingen nadrukkelijk op
de deur kloppen bij het eerste elftal. Zo
slecht is het dus allemaal niet.Is een
verandering dan wel zo hard nodig?
Joep: “We zeggen ook niet dat het
slecht is, maar je hebt het hier wel over
jongens voor wie de onderbouw al wat
langer geleden is en bovendien hebben
een aantal jongens een deel van de
opleiding elders genoten.

Wat we met name zien is dat het
gemiddelde basisniveau vele malen
beter kan. Gelukkig zijn er meerdere
goede lichtingen, maar dat is eerder
gebaseerd op puur talent, dan op
gericht beleid. Daar is dus nog genoeg
winst te behalen”. Mark vervolgt:
“We richten ons ook op de trainers
natuurlijk. Deze zijn nog lang niet
allemaal gediplomeerd. We willen
hen én daarmee de jeugdvoetballers
helpen. En dan ietwat gechargeerd:
“Het was vaak zo dat een trainer de
sleutels kreeg van het materiaalhok en
het vervolgens maar uit moest zoeken.
Dat is voor niemand goed!”
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Wat is jullie uiteindelijke doel?
Joep: “Trainers van kennis voorzien,
waardoor de kwaliteit van de trainingen
omhoog gaat en spelers beter worden.
Zonder dat dit ten koste gaat van
het plezier. In tegendeel!” Mark:
“Uiteindelijk zou het ’t mooiste zijn
als we het dit jaar zo goed doen dat
de trainers volgend seizoen al geen
begeleiding meer nodig hebben. Dan
kunnen we een volgende stap zetten.”
Op de vraag wat die volgende stap dan
inhoudt antwoord Joep: “We hebben
nog heel veel ideeën. Zo zijn we bezig
met spelersrapporten. Deze moeten
ervoor zorgen dat de individuele
ontwikkeling nog meer gaat leven.
Zowel bij de spelers als bij de trainers,
die dan ook deels op basis van die
rapporten aan de slag kunnen.”
Mark: “Denk hierbij niet aan zware
rapporten hoor. We hebben ze wel zo
gemaakt dat het vooral ook leuk is voor
iedereen.”
Calvin
Het klinkt alsof er goed over nagedacht
is. Wat is eigenlijk jullie eigen
achtergrond? Hoe komt het dat jullie
hier in terecht zijn gekomen?
Mark: “We hebben beide ons
Sportkunde diploma, we hebben Sport
en Bewegen trainer/coach gedaan
en we zijn jeugdtrainer geweest. Ik
bij Borger en Joep heeft daarnaast
rondgelopen bij FC Emmen en FC
Groningen. De interesse in het
trainersvak en het helpen ontwikkelen
van spelers is er dus al heel lang.” Nu
is het Joep die zijn kompaan aanvult:
“Ik denk dat het ook belangrijk is dat
we al jaren op de Drift rondlopen. We
kennen de club, de spelers, de trainers
en de problemen. We willen wat we in
onze opleiding hebben geleerd heel
graag overbrengen op de trainers van
onze club.”
Even generaliseren hoor. Borgerspelers
staan toch wel een beetje bekend als
mooi-weer-voetballers. Vaak wat ielere
mannetjes, die bij een zuchtje wind of
een drupje regen zichtbaar liever de
kantine opzoeken dan de graspollen in
het rond te laten vliegen. Gaan jullie dit
imago ook oppoetsen?
Joep: “Het klopt! Kijk, het iele neem
je niet zo maar weg. Maar door
bijvoorbeeld een periode te focussen
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op het thema verdedigen doe je
onbewust ook wat met de mentaliteit.
Je hebt de bal soms niet, dan zul je
hem wel weer moeten veroveren.
We zullen het tackelen niet beperken
tot de zomerperiode hoor. De
spelers zullen ook door de modder
of de sneeuw moeten glijden. We
begeleiden de trainers hier ook in. En
trainingen annuleren vanwege het
slechte weer zal uit den boze zijn,
tenzij de velden afgekeurd worden
natuurlijk.” Mark sluit het onderwerp
samenvattend af: “We poetsen dit
imago dus niet bewust op, maar het
wordt wel ongemerkt meegenomen.”
Dan knipogend: “Over tien jaar zien
we alleen nog maar ‘zagers’ in het
eerste…”
We zien een maatschappelijke
ontwikkeling dat er steeds minder op
straat, pleintjes of trapveldjes wordt
gevoetbald. De jeugd van tegenwoordig
heeft zoveel andere dingen die ze
kunnen doen. Wat doet dit gegeven met
de rol van de voetbalvereniging?
Joep: “Het is steeds moeilijker om
spelers op de juiste manier te bereiken.
Ze vinden het al snel eentonig. Daar
moeten we ons met elkaar bewust van
zijn. Het maakt het belang van goede
en leuke trainingen dus steeds groter.
Gelukkig doen wij het als club op dit
punt blijkbaar nu al niet zo slecht,
gezien de vijfendertig nieuwe leden.
We zijn de grootste jeugdopleiding
in de gemeente, daar mogen we
best trots op zijn.” Mark: “Wat het
moeilijker maakt is dat men de club
steeds meer ziet als dienstverlener,
dat het allemaal vanzelfsprekend is. Je
komt er om je ding te doen. Dit wordt
volledig gefaciliteerd en je bent weer
weg. Terwijl er binnen de club zo veel
meer bij komt kijken! Het is soms wel
lastig dat niet iedereen dit ziet.” Joep
ziet dit gelukkig wel veranderen: “Ik
denk dat we de laatste jaren steeds
meer laten zien wat er allemaal
gebeurt. Bovendien is het vernieuwde
sportcomplex ook weer een mooie
prikkel om de jeugd te bereiken.”
Mark kan niet anders dan dit beamen:
“Daar heb je gelijk in, volgens mij
is de ouderavond voorafgaand aan
dit seizoen ook een hele goede zet
geweest om het bewustzijn te

vergroten”. Het is duidelijk, spelers
en ouders hebben rechten, maar ook
plichten, daar zijn de heren het wel
over eens.
Als we vandaag vijf jaar vooruitkijken.
Wat voor vereniging zien we dan?
Joep trapt af: “De jeugdopleiding
zal nog steeds groot zijn”. Mark vult
kijkend in de glazen bol aan: “Trainers
hebben meer kennis. En de structuur
van de trainingen zal over de hele
jeugd te zien zijn. Het begint nu bij
de onderbouw, maar deze jongens
worden ook ouder natuurlijk.” Joep ten
slotte: “De opleiding zal minder gericht
zijn op hoe hoog een team speelt,
maar veel meer op de ontwikkeling van
het individu.”
Zijn jullie dan nog speler? Of voorbij
gestreefd door de jeugd?
Joep peinzend: “Nou! Er komt wel
wat aan hoor”. Mark ziet het toch wat
anders: “Natuurlijk moet het streven
zijn om dan nog speler te zijn en zo
de talenten van die tijd ook in het
eerste te kunnen helpen”. Joept houdt
wat twijfel, maar heeft daar ook zijn
redenen voor: “Ik heb twee kapotte
knieën, dus zie het eigenlijk wel”. En
dan lachend: “Joh, misschien ben ik
dan wel hoofdtrainer…”.
Dichterbij. Wat staat er volgend jaar
rond deze tijd?
Mark: “Trainers hebben de basis
onder de knie. Hoe zet je een training
uit, hoe coach je tijdens wedstrijden
etc.”. Joep vult aan: “De thema’s
zijn er ingebrand. Iedereen weet dat
het er is en wat het met trainers en
spelers doet. Dan gaan we stapje
voor stapje vanuit deze basis meer
uitdagingen toevoegen. En deze opzet
ook doortrekken naar minimaal de
middenbouw.” Mark sluit af: “ Dan
hebben wij het goed gedaan inderdaad,
dat zou wel een compliment zijn!”

WIJ GEBRUIKEN HET HELE SPEELVELD

#SEIZOEN2019-2020

BORGER 0599 236 214 KOOPSAUTOSCHADE.NL
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Kunst, literatuur en muziek tegelijk
Door: Column door Gijs Klompmaker

“Als je Vardy koopt, moet je hem alleen met zijn rechter laten schieten, met links kan ie niks”, hoor ik een jongen in de
voetbalkantine tegen een jochie zeggen. Nee, dit wordt geen klaagzang over dat we allemaal meer buiten moeten zijn. Dat
we alle kinderen met een bal de straat op moeten sturen, dat alles op een veldje moet. Voetbal is meer dan alleen rennen,
passeren en schieten. Het is veel meer dan je veters strikken, er in kleunen en samenspelen.
Ik denk dat ik acht jaar was, toen ik voor het eerst in de kelder van mijn buurjongen Stoffer mocht komen. Er stond een
bureau en een klein grijs computertje en verder niet zoveel, toch ging er een wereld open. Van staafjes en balletjes-tennis,
tot karate-spellen en vooral ook voetbalspelletjes. Sensible Soccer, International Superstar Soccer en FIFA International
Soccer. En natuurlijk ook het befaamde CM, Championship Manager.
Dagen achtereen bivakkeerden mijn buurjongen en ik in die kelder. Seizoenenlang speelden we CM. Met kleine Engelse
verengingen uiteindelijk de Champions League winnen. Als manager opstellingen verzinnen, met looplijnen en al. En
spelers kopen, trainers aanstellen, trainingsschema’s in elkaar zetten en jonge talenten scouten. In mijn dromen managede
ik heel wat door. Gekkenwerk, we speelden soms wel tot ver in 2006.
Tijden zijn niet zoveel veranderd in de laatste dertig jaar. Hou je van voetballen, dan hou je van alles wat er mee te maken
heeft. Panini-plaatjes van EK’s, WK’s en de eredivisie. Spaarpoppetjes van het Nederlands elftal, van tv-programma’s vol
gelul over voetbal, van documentaires over oude legenden. Het beheerste mijn hele jongensleven. Met opnameapparatuur
deed ik interviews na van Gerald Vanenburg en Ruud Gullit. Ik kende alle spelers van F.C. Groningen bij naam en knipte
krantenkoppen van alle winstpartijen. Mijn buurmeisje hield van Ulrich Wilson, alle jongens uit mijn klas lachten om Joop
Gall. Die nu echt belachelijk laag gescoord zou hebben in de huidige FIFA-ratings. We genoten van acties van Romario de
Souza Faria. Ik leerde de namen uit mijn hoofd van alle spelers van Italië ’90, ‘s avonds voor het slapen gaan las ik een paar
hoofdstukken in ‘Snelle Jelle’.
Zo soms vind ik het wel jammer dat mijn interesses niet in muziek maken lagen of tekenen. Ik tekende alleen maar
voetballers en kende alle liedjes rond leeuwen met of zonder hemd. De wereld gebeurde allemaal vanuit voetbal. En voetbal
was mijn wereld. Het had iets magisch. Een grote familie waar je bij hoorde.
En ik zie dat terug in de jongetjes en meisjes van nu. Die, godzijdank, niet steeds weggestopt in een keldertje hoeven
gamen. Maar gewoon tussendoor, in een auto of op de bank. Voetbal, voetbal, voetbal. Natuurlijk trainde ik mijn
binnenkantvoet tegen de muren van ons huis, hield ik ballen hoog op de straat en matten we elkaar af op een trapveldje.
Maar daar bleef het dus niet bij. Voetbal was muziek, literatuur en kunst tegelijk. Het was ontspanning, het ontwikkelen van
managerskwaliteiten en je onderdeel van de wereld voelen. Voetbal is er altijd en is overal.
Ik kom er nog altijd in thuis. Als ik niet kan slapen, dan bedenk ik mij hoe ik het aankomend weekend een bal in de kruising
krul of hoe ik een streep onderkant lat in de netten laat verdwijnen. Soms voel ik nog dezelfde kriebels die ik had, wanneer
ik ‘s ochtend uit het slaapkamerraam kijk. Ik kijk nog steeds veel wedstrijden op televisie en games naast FIFA bestaan er
voor mij niet. Even een avond één tegen één, best of vijf, je duimen blauw en tintelend. Dat is voor mij net zo goed een
jeugdherinnering als strafschoppen achterop het sportpark na de wedstrijd. Met natte haartjes een mooi doelpunt van
Snelle Jelle lezen, is voor mij net zoveel voetbal, als een sliding in het natte gras. Het onder de dekens meejuichen met het
gejoel van mijn vader beneden, na een doelpunt van oranje, dat is voor mijn net zoveel voetbal als samen omkleden en
lachen in de kleedkamer.
Voetbal is voor kinderen, zoveel meer dan met elkaar en met een bal. Het is de kapstok waar ze hun jasje aan ophangen,
het vult hun dromen waarmee ze de nacht doorkomen, het is de eerste gedachte bij het opstaan. Of het nu een game, een
plakplaatje, een boek of een televisieprogramma is, voetballende kinderen zijn veelvraten. Een niet te stillen honger naar de
bal en verhalen rondom die bal. Eenieder die betrokken is bij S.V. Borger houdt dus vele kinderdromen in zijn hand. Dus
scheld niet langs de kant, steek geen sigaretten op, wees geen bullebak. Vul de jeugd enkel met mooie herinneringen.
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Postbus 14,
9520 AA Nieuw-Buinen
0599-212170 | www.avitec.nl
Bezoekadres:
Zuiderdiep 34, 9521 AT Nieuw-Buinen
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Sponsoren

Hoofdsponsoren

Pakketsponsoren

Goud

Zilver

Zilver

Zilver

Brons

Brons

Pakketsponsoren Jeugd

bovenbouw

onderbouw

Kledingsponsoren

Stichting Buiten
Spelen Borger

De Jonge Sport
Stadskanaal
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Sponsoring
Op heel veel terreinen had de
herinrichting van ons sportpark
de Drift een grote invloed. Zo
ook op de sponsoring en meer
specifiek op de reclameborden.
Voor de ontmantelingsfase van
het oude sportpark hebben we de
kwaliteit van onze reclameborden
goed in kaart gebracht en hebben
we ze gekwalificeerd als ‘goed’,
‘matig’ of ‘slecht’. De sponsoren
van borden van de laatste twee
categorieën zijn bezocht door leden
van de sponsorcommissie met een
vervangingsvoorstel. Vele borden
konden in de afgelopen maanden
worden vernieuwd en inmiddels ziet
het sportpark er ook qua boarding
weer strak uit. Het ophangen van
de borden is dankzij de nieuwe rails
veel eenvoudiger geworden. En we
hebben nu witte ‘tussenbordjes’
geplaatst, zodat de sponsorborden
beter leesbaar zijn. En ook langs het
nieuwe veld is er een rails geplaatst
en zijn reclameborden opgehangen.
Hier zal met name gespeeld worden
door de jeugd, dus kan een sponsor
die met name op de jeugd gericht
is ervoor kiezen om zijn bord juist
daar te laten plaatsen. We hebben
veel nieuwe bordsponsoren mogen
verwelkomen en daar zijn we blij mee.
Langs beide velden hebben we nog
enkele plaatsen beschikbaar. Heeft
u interesse, neem dan contact op
met onze sponsorcommissie (mail:
sponsoring@svborger.com).

Nieuwe contracten
Bij het eerste elftal liet Univé ons
tijdig weten te willen stoppen met
de shirtsponsoring. Hun plaats op
het prachtige zwarte uittenue is
overgenomen door Besa Engineering.
Het contract met Zibo, dat ook op de
uittenues prijkt, werd verlengd met
vier jaar. En ook de contracten van de
beide sponsoren op het thuistenue
(Keurslager Borger en JTC Finance)
werden met vier jaar verlengd. Het
tweede elftal op zondag kreeg een
nieuwe presentatieoutfit aangeboden
door Stucadoorsbedrijf Lammers en
La Rivière Financiële Diensten.

Bij de jeugd trad Makelaarskantoor
Aa & Hunze uit Gieten toe als
shirtsponsor. De bedrijfsnaam prijkt
voortaan op de shirts van onze JO15-2.
Ook konden we een nieuwe ‘bronzen’
sponsor verwelkomen, te weten Jyve
Koeriers.

We heten alle nieuwe sponsoren van
harte welkom binnen onze vereniging
en hopen op een langdurige relatie.
Daarnaast willen we ook onze
bestaande sponsoren bedanken voor
het feit dat ze ook in het afgelopen jaar
onze vereniging weer een warm hart
toedroegen.

Verlengingen
De contracten met de shirtsponsoren
DFR Control en Van den Berg Isolatie
bij de jeugd zijn in de afgelopen zomer
met vier jaar verlengd. Datzelfde geldt
voor de pakketsponsoren El Zorro,
Het Voshuys en Avitec Nieuw Buinen
(voorheen Hoornstra). Ook deze
bedrijven blijven de komende jaren
verbonden aan SV Borger.
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KƉĚĞĨŽƚŽŽŶƚďƌĞŬĞŶ͗:ŽĞǇǀĂŶŝũŬĞŶ͕ĂƐ<ĂƐƉĞƌƐĞŶ:ĂƌŶŽWŽůůŝŶŐ
sĞƌĚĞƌĚĂŶŬĂĂŶŝĞĚĞƌ
sĞƌĚĞƌĚĂŶŬĂĂŶŝĞĚĞƌ
ŵĞĞŐĞǁĞƌŬƚ
ĚŝĞŚĞĞŌ
ĚŝĞŚĞĞŌ
ŵĞĞŐĞǁĞƌŬƚ
ĂĂŶŚĞƚƵŝƚďƌĞŶŐĞŶǀĂŶĚĞ
ĂĂŶŚĞƚƵŝƚďƌĞŶŐĞŶǀĂŶĚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƟ
ĞŐŝĚƐϮϬϭϴͲϮϬϭϵ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƟ
ĞŐŝĚƐϮϬϭϵͲϮϬϮϬ

&ĂĐŝůŝƚǇW;ĂƌƚŶĞƌͿ͘s͘
&ĂĐŝůŝƚǇW;ĂƌƚŶĞƌͿ͘s͘
ŵŵĞŶ
ŵŵĞŶ

Drukwerk
Drukwerk

ƌǁŝŶĞƵŬĞŵĂ
ƌǁŝŶĞƵŬĞŵĂ
'ŽƐƐĞ&ŽŬŬĞŶƐ
'ŽƐƐĞ&ŽŬŬĞŶƐ
ůůĞKůĚĞŶďĞƵǀŝŶŐ
ůůĞKůĚĞŶďĞƵǀŝŶŐ

Eindredactie
Eindredactie

ůůĞKůĚĞŶďĞƵǀŝŶŐĞŶ
ůůĞKůĚĞŶďĞƵǀŝŶŐĞŶ
'ĞƌĂƌĚKŽƐƚĞƌŚŽĨ
'ĞƌĂƌĚKŽƐƚĞƌŚŽĨ

Elftalfoto´s
Elftalfoto´s

ůůĞKůĚĞŶďĞƵǀŝŶŐ
ůůĞKůĚĞŶďĞƵǀŝŶŐ

Vormgeving
Vormgeving

ǁǁǁ͘ƐǀďŽƌŐĞƌ͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ƐǀďŽƌŐĞƌ͘ĐŽŵ

Website
Website

DĂƌũŽůĞŝŶ:ŽůŝŶŐ
DĂƌũŽůĞŝŶ:ŽůŝŶŐ
,ŽŽĨĚƐƚƌĂĂƚϯϯ
,ŽŽĨĚƐƚƌĂĂƚϯϯ
ϵϱϯϭŽƌŐĞƌ
ϵϱϯϭŽƌŐĞƌ

Secretariaat
Secretariaat

^ƉŽƌƚƉĂƌŬĚĞƌŝŌ
^ƉŽƌƚƉĂƌŬĚĞƌŝŌ

ĞƌŝŌ
ϲ
ĞƌŝŌϲ
ϵϱϯϭd<ŽƌŐĞƌ
ϵϱϯϭd<ŽƌŐĞƌ
ϬϱϵϵͲϮϯϰϴϯϮ
ϬϱϵϵͲϮϯϰϴϯϮ

Adres
Adres

K>K&KE
K>K&KE
1.
2.
5.
8.
11.
13.
14.
18.
22.
24.
25.
27.
28.
31.
33.
34.
35.
38.
42.
43.
45.
48.
52.
54.
56.
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Voorwoord
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De Senioren: Terugblikken en vooruitkijken
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Kampioenen
Interview met de nieuwe trainer van Borger ZA2
Borger 3 schrijft historie
Teamfoto’s jeugd
Borger ZA2, Teamfoto + wedstrijdschema
Borger 3, Teamfoto + wedstrijdschema
Borger ZO2, Teamfoto + wedstrijdschema
Teamfoto Borger 1
Wedstrijdschema Borger 1
Borger VR1, Teamfoto + wedstrijdschema
Teamfoto’s jeugd
Teamfoto’s jeugd en 45+
Volg ons op Social media
Herinrichting Sportveld
Arjan van der Laan nieuwe elftalleider SV Borger 1
Gastdames
Jeugdcoördinatoren onderbouw
Kunst, literatuur en muziek tegelijk
Sponsoren
Uittenue Borger 1
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