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Van het Dagelijks Bestuur
Door G. de Boer
Beste allemaal,
Hierbij de tweede nieuwsbrief. Weer een leuke nieuwsbrief
met wat er leeft in BDE. Intussen is het voetbalseizoen een
aantal maanden onderweg en er wordt goed gevoetbald. Er
worden goede resultaten geboekt en de eerste prijzen zijn
binnen. Zie het artikel van Els Tewes.
Ook worden er leuke dingen gedaan. We zijn naar een
tweetal vrouwenvoetbalwedstrijden geweest. Naar
Heerenveen-PSV in het Abe Lenstra stadion en naar de Uefa
women champions league wedstrijd FC Twente-Barcelona in
de Grolschveste. Bij beide wedstrijden was BDE met zo’n 70
spelers en chauffeurs vertegenwoordigd. De wedstrijd van
FC Twente was memorabel in de zin van de drukst bezochte
vrouwenvoetbal wedstrijd ooit in Nederland met ruim 15600
bezoekers. Ook hiervan verslag in deze nieuwsbrief.
We werken ook aan de toekomst van BDE. Het laatste
nieuws is dat we een internetsite hebben geclaimd namelijk
svobde.nl. We gaan deze nu inrichten. Wel is er al beperkte
berichtgeving over de te spelen wedstrijden te zien. Tot die
tijd zal de nieuwsbrief communicatie middel zijn. Trouwens
er is ook een facebook pagina svo BDE. Misschien moeten
we ook maar eens een twitteraccount aanmaken.
Over toekomst gesproken. Vertegenwoordigers van de BDE
teams zijn door hun achterban voorzien van ideeën over
toekomstige tenues van BDE en hebben overleg gevoerd op
10 november onder leiding van Esther Heuvink. Er werd
constructief vergaderd en men is gekomen tot een top 3
lijst waarover gestemd gaat worden door onze teamleden.

In dit nummer
Van het Dagelijks Bestuur

1

Effe voorstellen

1

Feest bij vrouwen 2 en 4

2

Voetbalwedstrijd FC Twente - Barcelona

2

Trainer MC2

3

Vtt svo BDE MC1 in Balk

3

Wedstrijd vrouwen Heerenveen – PSV

4

Bijeenkomst nieuwe tenues BDE

4

Overzicht leiders en trainers svo BDE

5

Projectleden en DB svo BDE
Overig

5
6

Met de moederverenigingen vindt intussen overleg plaats met
betrekking tot het opzetten van een kledingplan.
We blijven op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen om
de plannen voor onze BDE toekomst te helpen realiseren. We
kunnen nog hulp gebruiken om de website te voorzien van
nieuws, maar ook om mee te denken over hoe we voetballend
op een hoger niveau kunnen komen. Hans Verhaar kan hulp
gebruiken in zijn team om na te denken over de mogelijkheden
van selectie- en breedtesport.
Heb je verder opmerkingen of ideeën horen we die graag. Laat
je stem horen.
In ieder geval veel leesplezier met nieuwsbrief nummer 2.

Effe voorstellen Team MC1
Door G. de Boer
In iedere nieuwsbrief zullen we een team voorstellen en dit
keer is het de BDE MC1.

Het team bestaat uit 17 spelers en zijn in hun huidige
samenstelling nu voor het 2e jaar actief.
Ze zijn afkomstig van de moedervereniging DZOH. Zij vormen
een hechte club hetgeen blijkt uit het feit dat van de 16
meiden van vorig seizoen er 15 zijn doorgegaan. Er hebben
zich 2 nieuwe dames aangesloten en maken intussen deel uit
van de groep.
De meiden trainen op woensdag bij DZOH en op vrijdag bij
Bargeres. Hun thuiswedstrijden vinden plaats bij DZOH.
Het team staat onder leiding van de trainers/leiders/coaches
Peter Dijkstra en Ger de Boer.
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Feest bij Vrouwen 2 en 4
Door E. Tewes
Dit seizoen zijn er 2 vrouwenteams 7x7 met als thuisbasis DZOH. VR2
zijn de jongere dames en VR4 heeft als basis 7 35+ dames en een
speelster van de MB1. Per speelavond gaan er nog 2 of 3 dames van
VR2 mee om beide teams volledig te kunnen laten spelen op dezelfde
avond. De 1e wedstrijdronde was best spannend. Waren de
tegenstanders ook 35+ teams? Waren het ook beginnende teams? Hoe
gingen we het doen?
De 1e wedstrijd was tegen WKE. We waren best gespannen, maar dit
was nergens voor nodig. We lieten ze alle hoeken van het veld zien en
versloegen ze met grote cijfers, 9-0. Voor de volgende wedstrijden
moesten we gewoon van onze eigen kwaliteiten uitgaan en niet kijken
naar de tegenstanders. We wonnen alle 3 de wedstrijden die avond.
Wel was duidelijk dat het tussen Vios en ons zou gaan. Dit werd de 2e
ronde duidelijk, toen we 1-1 gelijk speelden tegen hen.
De 3e ronde was bij DZOH thuis. WKE en Raptim waren wederom geen
probleem. Vios kwam deze keer echter met een paar hele jonge
speelsters en verraste ons door lange ballen naar voren te spelen naar
de jonge, snelle speelsters die ons eruit liepen. We verloren met 2-0.
Met nog 1 ronde te spelen stonden we gelijk in punten met Vios. Wel
was ons doelsaldo vele malen beter en stonden we nog steeds
bovenaan. Ook VR2 stond bovenaan.

De laatste speelavond van de najaar competitie kon dus een groot
feest worden. VR2 speelde thuis en VR4 moest naar Coevorden. Alle
speelsters van VR2 wilden graag met het eigen team meespelen,
logisch. VR4 werd voor deze keer aangevuld met een paar
fantastische meiden van VR5.
De eerste wedstrijd was weer tegen WKE. Wat een fantastisch team is
dit. Heel sociaal en grote inzet. We wonnen met 4-0. Op het veld
naast ons speelde Vios tegen Raptim. Wij stonden te juichen toen
Raptim 1-0 scoorde en dit bleek het enige doelpunt te zijn. Nu kon er
voor ons weinig meer mis gaan. Zeker toen we zelf al na 10 seconden
1-0 voor stonden tegen hen. Het werd uiteindelijk ook 4-0. We waren
gewoon KAMPIOEN. De laatste wedstrijd was nog een formaliteit,

Na afloop werd het in
de kleedkamer een
dolle boel.

maar ook deze wonnen we met wederom 4-0.
FEEST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ondertussen hadden we gehoord dat de VR2 ook hun wedstrijden
hadden gewonnen en ook kampioen waren. Dubbelfeest dus.
Bij terugkomst in de kantine was er al een feestje aan de gang, maar
nu kon het pas echt losbarsten. Er kwamen zelfs een aantal dames
van WKE langs om het kampioenschap met ons te vieren. Ze kamen
met een bos bloemen en felicitaties. Wat een geweldig sociaal
gebaar. Nu was het echt feest. Dit maakt voetbal zo’n geweldig spel.
Natuurlijk wil je winnen, maar niet ten koste van het sociale bezig
zijn. Lukt het een keer niet, hou dan de eer wel aan jezelf en geniet.

Eindstanden:
VR2 – 8 wedstrijden – 19 punten
22 dpv
4 dpt
VR4 – 12 wedstrijden – 31 punten
43 dpv
5 dpt
Tijdens de volgende training kregen we namens de
supportersvereniging van DZOH nog de felicitaties en een medaille.

Voetbalwedstrijd FC Twente – FC Barcelona.
Door Jiu mei ten Wolde
zichtbaar
Afgelopen woensdag 11 november zijn wij met de meiden
van SC Erica, DZOH en een aantal van ons team (MD3) naar
het voetbalwedstrijd van FC Twente tegen FC Barcelona
geweest. Dit was een wedstrijd voor de champions league
van de dames elftallen. Om 17.00u vertrokken wij bij DZOH.
Na een goede reis kwamen we om ongeveer 18.30u bij de
Grolsch Veste aan. Gerda had voor mij, Esmee, Anouk en Isa
en voor de ouders die meereden en natuurlijk niet te
vergeten voor Gerda zelf kaartjes geregeld.
Om 19.00u begon de wedstrijd. In de eerste helft bleef het
0-0. In de tweede helft scoorde Barcelona helaas de 1-0, wat
tevens de eindstand was. Ondanks dat Twente heeft
verloren, hebben we erg genoten van de wedstrijd.
Aankomende woensdag is de return. Hopelijk winnen ze dan
wel. Om half elf kwamen we eindelijk thuis. Het was een
geslaagde avond.
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Trainer MC2
Door H. Grooten
Toen ik “vroeger” voetbalde op 12 of 13 jarige leeftijd waren er
al meiden op het veld te vinden. Maar toen met een hele
andere reden dan nu. Toen waren het de eerste stappen in de
pubertijd om mogelijke kandidaten te spotten.
Nu is dat anders. Vorig jaar werd mijn dochter samen met een
vriendinnetje gevraagd om een elftal compleet te maken. Ze
had wel eens gevoetbald maar nooit op een groot veld of echt
serieus. Het vriendinnetje hield het snel voor gezien, maar Inge
had er plezier in.
Naar mate het seizoen vorderde kwam ze steeds vaker thuis
met de opmerking dat ze bijna niet met de bal had getraind en
alleen maar op 1 plek op het veld mocht staan en wachten tot
de bal bij haar in de buurt kwam. Het plezier verdween. Tot ze
op een dag thuis kwam en zei: “Pap, onze trainer stopt volgend
jaar en je bent nu al zo lang trainer van Justin (mijn zoon). Nu
ben ik aan de beurt! Zou je volgend jaar MIJN trainer willen
worden?”
Tja, en wat zeg je dan tegen twee fel blauwe ogen en een
blonde haardos? En dat terwijl ik geen tot weinig ervaring met
meidenvoetbal had en van mening was dat meiden vooral
moesten blijven paardrijden en turnen. Maar ik had niet het lef
om dat tegen mijn dochter te zeggen. Dus ik werd trainer van
een meiden 7-tal op een klein veld.
Toen er van dit team nog een paar afvielen bleef er eigenlijk
geen team over en kwam de samenwerking ter sprake. Er was
nog een team met een aantal meiden bij SC Erica die voor
hetzelfde feit stonden. Al snel was een kennismaking
georganiseerd en van alle kanten werden mij goed bedoelde
tips gegevens over hoe een kwebbelende meidengroep in de

hand te houden. Want dat ging zeker gebeuren, een kippenhok in
de kleedkamer.
Alle adviezen in de wind geslagen en het avontuur maar aan
gegaan. En ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Een
geweldige groep met meiden die enthousiast en volop
kwebbelend het mooiste spelletje willen leren.
En er zijn zeker verschillen met het trainen van jongens maar
het is zeker niet minder leuk. Beide “soorten” hebben hun
maniertjes en dingetjes. En dat is voor mij als trainer is dat wel
eens wennen en aanpassen. Maar daar word ik als trainer ook
beter van.
In de afgelopen weken hebben de meiden mij een paar keer een
terechte spiegel voorgehouden die de jongens me nooit gaven.
En dat zijn voor mij een mooie en goede leermomenten.
En nu sta ik met heel veel plezier langs het veld als trainer met
meiden binnen de lijnen en lopen er jongens óm het veld.
Waarschijnlijk met hetzelfde doel als de meiden destijds in mijn
jeugd buiten de lijnen. En de mooiste complimenten komen van
deze mannen als ik naar hun verbaasde blikken kijk en ze hoor
zeggen: “zo die meiden kunnen nog best goed voetballen ook.”

VTT svo BDE MC1in Balk
Door Peter Dijkstra
Op 21 oktober 2015 was de svo BDE mc1 op uitnodiging van het VTT op het Voetbal talenten toernooi in Balk, hier streden we met
de beste MC teams van het Noorden voor een ticket voor het nationaal kampioenschap.
We hadden in verband met de herfstvakantie helaas niet de beschikking over onze volledige selectie, we gingen dus aangevuld met
2 gastspelers richting Balk. Onze tegenstanders waren Balk, Drachtster Boys, Steenwijkerwold, Leovardia en Blauw Wit,’34. Voor de
meiden van MC1 een unieke ervaring om een toernooi op een hoger niveau te spelen. De eerste wedstrijd tegen Drachtster Boys
keken we nog een beetje de kat uit de boom, we hadden veel respect voor onze tegenstander, een gelijkspel (0-0). De tweede
wedstrijd, winst tegen Steenwijkerwold 1-0, de derde wedstrijd winst 3-0 tegen Blauw wit, de vierde wedstijd een onnodig
gelijkspel tegen Leovardia 0 -0. De laatste wedstrijd en beslissende wedstrijd moesten we winnen tegen de meiden van BALK, de
meiden van Balk streden om 1 e te worden en wij om 2e te worden en daarmee een ticket te bemachtigen voor het nationaal
kampioenschap. Onze meiden gaven alles, maar waren moegestreden, 1 wedstrijd te veel. Helaas derde geworden en net geen
ticket om naar het nationaal kampioenschap te gaan. Top, meiden goed gedaan. We hadden achteraf gezien te weinig wissels die
dag, volgende keer beter. Na zo’n gezonde dag in Balk, veel fruit en gezond eten, wel een heel leuke ervaring rijker en daarom na
een lange dag met elkaar afgesloten bij de Mc Donalds in Emmen. (Goed voor de team spirit)

Pagina 4

Svo BDE Nieuwsbrief

Bezoek wedstrijd vrouwen

Bijeenkomst nieuwe tenues

Heerenveen-PSV

BDE

Door Mila Voorn

Door Peter Santing

Bezoek wedstrijd vrouwen Heerenveen-PSV
Op vrijdagavond 2 oktobergingen we met 3 teams van BDE nr
het stadion van Heereveen. Dat waren MC2, MC1 en MB2.
Iedereen geteld met de ouders en chauffeurs erbij waren we
met ongeveer 70 mensen. Het was een mooi en groot stadion.
We waren ongeveer met 5000 bezoekers die allemaal op de
grote oost tribune.
Het was erg leuk de wedstrijd met zijn allen te bezoeken, maar
de wedstrijd zelf was saai. De dames speelden niet goed. Wel
leuk waren de hoekschppen van PSV.
Alle meiden van PSV gingen op de hoek van het
strafschopgebied staan en als de hoekscop werd genomen
kamen ze allemaal inlopen.
Het is leuk om dit nog een keer te doen omdat je kijkt naar
vrouwenvoetbal en allemaal voetballende meiden.
Het was erg leuk en we moeten dit sowieso nog een keer doen.

BDE meiden doen mee aan
manderijnenactie DZOH
Door Ger de Boer
De meiden van de MC1 hebben meegedaan aan de
manderijnenactie van een van de moedervereniging namelijk
DZOH. In totaal heeft de actie €2500 opgebracht waaraan de
MC1 dames een flink steentje hebben bijgedragen. Op 9
november hebben zij in het uileveld en de zijstraten hun
manderijnen aan de man gebracht
DZOH besteed dit aan materialen noodzakelijk om onze hobby
voetbal te kunnen uitoefenen.

Dinsdagavond 19:00 uur, SC Erica
Deze avond was de eerste bijeenkomst om eens te
inventariseren wat er zoal leeft binnen de meiden/vrouwen
vereniging met betrekking tot de voorkeuren van een nieuw
tenue. Van elk team, vanaf ME tot en met VR, waren er één of
twee aanwezig, met of zonder begeleiding. De dames hadden
hun huiswerk goed gedaan, gezien het aantal creaties dat deze
avond getoond is. Ook zijn er voorbeelden getoond op de
beamer om enige inspiratie op te doen. Vervolgens is er een
rondje gemaakt langs alle aanwezigen en kon iedereen haar
ideeën motiveren.

Na een korte pauze zijn er groepjes gemaakt van elk twee
personen die afzonderlijk van de andere groepjes een lijstje
hebben gemaakt met een top drie aan voorkeuren voor het
nieuwe tenue. Deze lijstjes zijn verzameld. Uit al deze lijstjes
zullen de verschillende voorkeuren gegroepeerd gaan worden
waardoor er één lijst ontstaat met alle tenues die deze avond
de revue hebben gepasseerd. Dit lijstje wordt gemaild naar alle
betrokken teams om dit met elkaar te bespreken.
Hieruit zal een kort lijstje ontstaan waarop vervolgens gestemd
kan worden. Op deze manier heeft iedereen een inbreng gehad,
maar zal uiteindelijk de democratie zegevieren. Het was een
leuke bijeenkomst en goed om te zien dat ze allemaal erg
betrokken waren. Wordt vervolgd……
Peter Santing (vader Demi en voorzitter Bargeres).
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Overzicht leiders en trainers svo BDE
Team
VR1

VR2
VR3
VR4
VR5
MB1
MB2
MC1
MC2
MD1
MD2

MD3
ME1
ME2

Wat
Trainer
Trainer
Leider
Leider
Leider
Speelster
Trainer
Leider
Leider
Trainer/coach
Trainer/leider
Trainer/Coach
Trainer
Trainer/coach
Leider
Coach
trainer
Trainer
Leider
Trainer/leider
Leider
Trainer
Leider
Stage Drenthe College
Trainer/leider
Leider
Trainer
Coach/leider
Trainer/leider
Trainer/leider

Naam
Gerwin
Marco
Esther
Sanne
Cynthia
Kimberley
Chris
Emmy
Chantal
Pieter
Wim
Hans
Edwin
Chris
Alfred
Ger
Peter
Harrie
Miranda
Dylan
Hans
Rob
Harold
Camille
Gerda
André
Gerda
Andrea
Ben
Emon

achternaam
Duursma
de Vries
Heuvink
Schra
Kleine
Bakker
Oost
Regtop
Lucassen
Wesselink
Koops
Verhaar
Voors
Oost
Oost
de Boer
Dijkstra
Grooten
Chakheb-Boven
Symons
Feilstra
Stiekema
Maats
Verhaar
van der Gaag
Dillerop
van der Gaag
Timmer
Korte
Lange

telefoon

0591-649972
0591-610108
0591-634697
0591-633174

0591-349016

0591-634697
0591-631194

0591-640528
0591-741501

0591-349016

0591-531129
0591-531129

0591-640444

telefoon
06-46327883
06-53392798
06-25372241
06-31584055
06-81226812

e-mail
woedewoede@live.nl
marcodevries@gmail.com
estherheuvink_@hotmail.com
schra.22@hotmail.com
cynthiiaaaa@hotmail.com
Kimberley-bakker@live.nl
06-29547891 info@betaalbarehygiene.nl
06-37456128
emmyenbouke@planet.nl
06-12334399
chantallucassen@gmail.com
06-51112546
pieter_astrid@live.nl
06-22980519
wim.koops@home.nl
06-53741806
iifi34rt@kpnmail.nl
06-42831468
edwin180voors@hotmail.com
06-29547891 info@betaalbarehygiene.nl
06-30070045 alfred.oost@telfort.nl
06-22420549
g.m.deboer@wxs.nl
06-21247805
peter.dijkstra@realsupport.nl
06-46024348 harrie@grooten.info
06-20130902 chakheb-boven@ziggo.nl
06-23650968 dylansijmons@gmail.com
06-15219761 fijlstrah@gmail.com
06-25095127
rnstiekema@mwo.nl
h.maats@home.nl
06-53741806
iifi34rt@kpnmail.nl
06-41720957 gerda.1978@live.nl
?06- 27323039?ajdillerop@Gmail.com
06-41720957
gerda.1978@live.nl
06-48484833 drieske2004@hotmail.com
bmkorte@kpnmail.nl
emon@famlange.nl

knvb nummer

MBXS23W
QMZV88J

QMZV88J
NTLM598
PWVB94L
BFDB57R
RBMX26E

NFNF34Q
QBVL30B
QBVL30B
RBQD96V

Projectleden en DB svo BDE
Wat

Naam

achternaam

telefoon

telefoon

e-mail

Algemeen

bestuur a.i./projectteam

Ger

de Boer

0591-631194

06-22420549

g.m.deboer@wxs.nl

Algemeen

bestuur a.i./projectteam

Miranda

Chakheb-Boven

0591-741501

06-20130902

chakheb-boven@ziggo.nl

Algemeen

bestuur a.i./projectteam

Esther

Heuvink

Algemeen

bestuur a.i./projectteam

Hans

Verhaar

06-53741806

hansverhaar@kpnmail.nl

Algemeen

projectteam

Peter

Dijkstra

06-21247805

peter.dijkstra@realsupport.nl

Algemeen

projectteam

Rob

Stiekema

06-25095127

rnstiekema@mwo.nl

Algemeen

projectteam

Ronald

Sijmons

06-23919337

Algemeen

wedstrijdsecretaris Bargeres

Bertus

Ruiter

0591-613598

06-19625267

wedstrijdsecretaris@vvbargeres.nl

Algemeen

wedstrijdsecretaris DZOH

Ina

Hummel

0591-632762

06-41167720

wedstrijdsecretaris@dzoh.nl

06-25372241
0591-349016
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tav Penningmeester
Dhr. H. Verhaar
Adres
Sternenveld 22
7827 TL Emmen
WWW:
www.svobde.nl
E-mail:
info@svobde.nl

“We zitten ook op het web!”
Bezoek ons op:

“www.svoBDE.nl” en

