


Auto rijschool 
Guldenaar
stuurt op!!!!!

Elk afscheid is het begin van een herinnering
Niets is zo moeilijk als afscheid nemen van een geliefd persoon.
Het is een proces vol verdriet, machteloosheid en onzekerheden.
Daarom is mijn uitvaartverzorging gebaseerd op persoonlijke aandacht.

Klaar staan voor nabestaanden zolang het nodig is.
Luisteren naar herinneringen.
Emoties een plaats geven.

Tijd bieden om in alle rust een keuze te maken.
Alleen dan ontstaat een uitvaart met een persoonlijk karakter.
Een begrafenis of crematie die echt in het teken staat van de
overledene en recht doet aan de emoties van de achterblijvers.

Caroline de Widt
De Pol 9, 9321 VA Peize
www.vlinderuitvaartverzorging.nl
050-5035453

Met wat hulp van ikke kan uw kind 
er weer vrolijk en vol vertrouwen

tegenaan!

Ikke kindercoaching
Ondersteuning voor kinderen van 6 t/m 12 jaar

Anjès van Iersel
Hoofdweg 18, 9333 PB, Langelo
T 06-54967341
M info@ikkekindercoaching.nl
I www.ikkekindercoaching.nl
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Esweg 27a - 9351 PR Nieuw-Roden
Tel. 050 - 501 60 90 - info@markseethuys.nl

Openingstijden: Maandag van 16:00 - 21:00 uur
Dinsdag gesloten van Oktober t/m Maart

Woensdag t/m Zondag van 11:30 - 21:00 uur

www.markseethuys.nl
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algemeen: VOORWOORD

VAN DE VOORZITTER

Hierbij weer de nieuwe presentatiegids van de v.v. Nieuw Roden van het seizoen 2014-2015. 
Dit jaar gaat de presentatiegids voor het eerst digitaal. Dat betekent dat alle leden de gids 
ontvangen op hun emailadres. Voor presentaties, kantine, sponsors en leeshoeken zullen we 
er nog een aantal laten drukken.

Eind vorig seizoen hebben we na 4 jaar trainerschap, afscheid genomen van Auke Birza. 
Aan deze periode hebben we van twee kanten een goed gevoel overgehouden. Auke haalde 
de discipline aan, wist te promoveren en slaagde er in zich te handhaven in de nieuwe klasse. Alle doelstellingen 
werden dus gehaald. Tijdens de jaarlijkse Vrijwilligersavond werd op gepaste wijze afscheid genomen van Auke en 
Jacqueline.

Het stokje bij het 1e elftal werd overgenomen door Jur Smit uit Winsum. Verderop in dit nummer staat een uitgebreid 
interview met Jur zodat jullie hem allemaal wat beter leren kennen.

Nieuw dit seizoen is ook onze hoofdsponsor Sportmaat uit Groningen. Na 6 prettige jaren van samenwerking, besloot 
MW Bedrijfskleding andere wegen te bewandelen om zijn naamsbekendheid te vergroten.

Sportief gezien komen we dit seizoen uit met 22 teams. Dat zijn  er 2 meer dan vorig seizoen. Vooral onderin de 
jeugdafdeling met mini’s en puppies zijn er weer de nodige aanmeldingen.

Degenen die vaak op of rond het hoofdveld te vinden zijn, zal het wel opgevallen zijn dat het stikt van de reclame- 
borden. Ik denk dat het er nog nooit zoveel zijn geweest. Dat gaat echter niet zo maar. Veel leden geven tips aan de 
sponsorcommissie en die gaat er vervolgens succesvol achteraan. Zo kom je met elkaar tot veel borden en sponsor-
geld.

Op het moment dat ik dit zit te schrijven, ben ik net terug uit Litomysl. Daar hadden we een prachtige 4 daagse met 
een trip naar Praag en veel voetbal. De A, B en C junioren en de vele begeleiders hebben hier volop van genoten.
Ook de volgende seizoenen zullen we proberen dergelijke trips aan te bieden.

Ik wens iedereen een goede en sportieve voortzetting van het seizoen.

Ad Witlox



Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

rabosport.nl & rabobank.nl/nwg

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we 
allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen. 
Daarom ondersteunen we met trots lokaal de breedtesport.

Rabobank als sponsor.

door klein te
beginnen.

De top kunnen 
bereiken
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ADRESBOEK V.V. NIEUW-RODEN
Adres accommodatie: Zevenhuisterweg 3a, Nieuw Roden, Tel.nr.: 050 5016695 
Secretariaat: p/a J. Bak, Driegraas 19, 9302 GD Roden 
Website: www.vvnieuwroden.nl

ALGEMEEN BESTUUR 
 Voorzitter: Ad Witlox 050 5016389
 Penningmeester: Margienus Uilenberg 050 5012078
 Secretaris: John Bak 050 5017686
 Wedstrijdsecretaris: Piet Woldendorp 050 5013124
 Jeugdzaken: John den Hartog 050 5019566
 Ledenadministratie: Hans Schulten 050 5015540
 Accommodatie zaken: Stoffer Kalfsbeek 0594 517628

SPORTPARK 
 Consul Sportpark: Age Wiechers 050 5015909
 Onderhoud velden: Age Wiechers 050 5015909
  Teus v.d. Lee 050 5029580
   050 5017246

COMMISSIES

JEUGDCOMMISSIE 
 Voorzitter: John den Hartog 050 5019566

FINANCIELE COMMISSIE 
 Voorzitter: John Gelling 06 13053578

SUPPORTERSVERENIGING 
 Voorzitter: Eite Sanneman 0505020030

KANTINECOMMISSIE 
 Voorzitter: Reimer v.d. Vlugt 0594 852460

TECHNISCHE COMMISSIE 
 Voorzitter: Hans Schulten 050 5015540

SPONSORCOMMISSIE 
 Voorzitter: Ad Witlox 050 5016389

PR-COMMISSIE 
  Ad Witlox 050 5016389
  Hans Schulten 050 5015540

VRIJWILLIGERSCOMMISSIE 
 Voorzitter: Jaap v.d. Molen 050 5013968

KLEDINGCOMMISSIE 
 Voorzitter: Jetty Woldendorp-Klein 050 5013124

TOERNOOI COMMISSIE 
 Voorzitter: Bianca den Hartog 050 5019566

J

algemeen: ADRESSEN / TELEFOONNUMMERS
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algemeen: ADRESSEN / TELEFOONNUMMERS / CONTRIBUTIE / KLACHTEN

KANTINE

 Inkoop: T. v.d. Lee 050 5029580
 Ontvangst goederen: T. v.d. Lee 050 5029580
 Financiën: M. Uilenberg 050 5012078
 Onderhoud: R. Vorenholt 06 11805102
 Bezetting zaterdagochtend: J. Woldendorp 050 5013124 / 06 22927501 
 Bezetting zaterdagmiddag: A. Slagter 050 5019561 
 Bezetting zondag: M. Uilenberg 050 5012078  

VERZORGING

  A. Schnater 06 54291108

CONTRIBUTIE 2014-2015

 Jeugd t/m 12 jaar  € 10,90 per maand
 Jeugd 13 t/m 17 jaar  € 13,40 per maand
 Senioren  € 15,30 per maand
 Futsal  € 12,70 per maand
 Niet spelende leden (KNVB Lid) € 6,40 per maand
 Niet spelende leden (geen KNVB Lid) € 5,- per maand
 Futsal + veld  € 25,30 per maand

Het contributiejaar loopt van 1 juli tot 1 juli van het volgend jaar en dient vooraf te worden voldaan. Gewijzigde 
contributiebijdragen gaan in per 1 juli of per de eerstvolgende maand na de verjaardag. De contributie dient te worden 
voldaan via bankrekeningnummer NL60RABO0355833581 t.n.v. V.V. Nieuw Roden, Roden. 

Contributie-inning is uitsluitend mogelijk via een door u verleende machtiging voor automatische incasso. Van gezinnen 
met 3 of meer jeugdleden hoeft slechts voor de oudste 2 jeugdleden contributie te worden betaald. 

Afmeldingen voor 30 juni schriftelijk doorgeven aan:
Hans Schulten, Elswout 8, 9301 TS Roden, e-mail: jhm.schulten@home.nl

LEDEN- & CONTRIBUTIE-ADMINISTRATIE

 Aan- en afmelden:  H. Schulten, Elswout 8, 9301 TS Roden, tel.: 050 5015540,
   e-mail: jhm.schulten@home.nl

ALGEMENE KLACHTEN

 Melden bij:  A. Witlox, Kastelenlaan 213, 9301 VT Roden, tel. 050 5016389



Service Bouwmarkt Kluswijs Nieuw Roden
Dorpstraat 4-6   ,  9311 PT Nieuw Roden

Tel. 050-5013535

Service Bouwmarkt Kluswijs Nieuw Roden

Dorpstraat 4-6  

9311 PT Nieuw Roden

Tel. 050-5013535

Service Bouwmarkt Kluswijs Nieuw Roden

Dorpstraat 4-6  
9311 PT Nieuw Roden

Tel. 050-5013535
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HET JEUGDPLAN
De jeugd van de vv. Nieuw Roden volgt een voetbaloplei-
ding. De doelstellingen van deze opleiding zijn vastgelegd 
in een Jeugdplan. Dit Jeugdplan wordt eens per 5 jaren 
geactualiseerd.  De huidige doelstellingen zijn: 
• Prestatie en Plezier op verschillende niveaus;
• Het waarborgen van de continuïteit;
• Ontwikkelen en waarborgen van deskundigheid van het 
 kader (scholing);
• Een goede overgang van de jeugd naar de senioren. 

In ons Jeugdplan staan de 2 P’s van Prestatie en Plezier 
altijd centraal. In het jeugdplan is vastgelegd dat het kader 
van de jeugd van de vereniging (leiders en trainers en 
jeugdcommissie) 1x per maand bij elkaar komen. Daar-
naast is er 4x per seizoen een overleg met de trainers. 
Op deze wijze wordt de uitvoering van de afspraken die 
gebaseerd zijn op ons Jeugdplan gewaarborgd. Heeft u 
belangstelling om het Jeugdplan door te nemen dan is 
dit natuurlijk mogelijk. Er is een exemplaar aanwezig in de 
Bestuurskamer. U kunt ook een exemplaar lenen bij Hans 
Schulten of één van de jeugdleiders.

ONZE WEBSITE

Sinds 9 jaar heeft onze voetbalvereniging een eigen 
website: www.vvnieuwroden.nl 
Er wordt door de elftallen steeds meer gebruik gemaakt 
van de website om mededelingen aan de spelers door 
te geven. Een veel gebruikte rubriek is het “Gastenboek” 
waar levendige discussies plaatsvinden. Naast een histo-
risch archief is er veel actuele informatie van de vereniging 
te vinden (o.a. wedstrijdprogramma, standen, spelersinfo, 
fotoboek, etc).

SUPPORTERSVERENIGING
NIEUW RODEN
Voor slechts € 6,- per jaar kunt U lid worden van onze 
Supportersvereniging. Hiermee steunt U onze vereniging. 
Door de Supportersvereniging worden tal van activiteiten 
georganiseerd waaronder: kaartavonden, een bingo, een 
verloting en een dagje uit, b.v. naar Ameland. We hebben 
uw steun hard nodig.

Als u lid wilt worden kunt u contact opnemen met de voor-
zitter van de Supportersvereniging:

E. Sanneman
Tel. 050 5020030

algemeen: HET JEUGDPLAN / ONZE WEBSITE / SUPPORTERSVERENIGING
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VRIENDENCLUB 
V.V. NIEUW RODEN

De Vriendenclub is opgericht om meer gelden te ver-
werven voor de club. Bedrijven en personen kunnen lid 
worden van de Vriendenclub. 
Men kan lid worden door per jaar een bedrag over te 
maken naar de v.v. Nieuw Roden.
De bedragen zijn € 30,00 - € 45,00 - € 70,00
Leden van de Vriendenclub hebben vrij entree bij 
wedstrijden van het 1E elftal, krijgen twee consumptie- 
bonnen bij wedstrijden van het 1E elftal, worden genoemd 
op de website en worden vermeld op het Vriendenclub-
bord in de kantine.
Secretariaat Vriendenclub: Tel. 050 5016389.

ENTREE 
THUISWEDSTRIJDEN 
1E ELFTAL
 
Bij de thuiswedstrijden van ons 1E elftal en bij de uitwed-
strijden worden we vaak geconfronteerd met een loket of 
een kaartjesverkoper.
Bij uitwedstrijden moet er altijd worden betaald, behalve 
door een aantal kaderleden van de v.v. Nieuw Roden die 
beschikken over een speciale kaart.
Bij de thuiswedstrijden van ons 1E elftal geldt het volgen-
de. Vrij van betaling van entree zijn de volgende personen:
• Alle leden + hun partner 
• Alle jeugdleden.
• Alle leden van de Vriendenclub. Deze leden moeten 
 zich wel als zodanig even melden.
• Alle sponsors. Deze mensen moeten zich ook als 
 zodanig even melden.

KEEPERSTRAINING

De keeperstraining wordt gegeven door Sikko de Vries (tel. 
050 5017060).

algemeen: VRIENDENCLUB / KLEDINGFONDS / ENTREE THUISWEDSTRIJDEN 
 1E ELFTAL / KEEPERSTRAINING



KLUSSENBEDRIJF

Meindert Snip
Vagevuurselaan 10

Nietap
tel. 0594 - 51 82 40

Denk aan 
onze 

adverteerders

zij denken 
ook 

aan ons  !!!

René Zantingh

Helsterland 24
9302 GL Roden
06 - 54 31 85 67

info.zantingh@orange.nl

www.zantingh.info
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J TEAMINDELING SENIOREN

NIEUW RODEN 1

  1. Ronald Bouwes 
 2. Niels Kalfsbeek 
 3. Erwin Gooijert 
 4. Robbin van der Molen 
 5. Sander Drent

  Hoofdtrainer
 Jur Smit
 06 20673283

   Verzorger
 Arie Schnater
 06 54291108

  Hoofdponsor: Sportmaat Groningen

  6. Frank Huls 
 7. Wilco Drent  
 8. Femko de Vries (k) 
 9. Frank Boksebeld 
 10. Dennis Matulessy 

Leider
Wieb Vorenholt
06 18202828

Grensrechter
Emil Wouterse
06 21704988

 11. Jurriaan Kampen
  12. Martijn Steenbergen
  13. Rens Komdeur
  14. Niek Jager
  15. Kevin Kremer (k)

Leider
Robert Vorenholt
06 11805102

Grensrechter
Hans Schulten
050 5015540

teamindeling senioren: NIEUW RODEN 1
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teamindeling senioren: NIEUW RODEN 2 & 3

14

NIEUW RODEN 3

Trainer / Coach
Maks Uilenberg
06 22362381

 1. Jeffrey de Jonge 
 2. Jan Warners 
 3. Robbin vd Molen
 4. Niek Luijt

Leider 
Jan Slagter
050 5019561

 5. Koos van der Heiden
 6. Willem van Wijk (k)
 7. Anne Pater 
 8. Arnold Gooijert

 9.  Kevin Kremer (k)
 10. Stephan Rozema
 11. Jasper Hingstman 
 12.  Mart Jonker

 13.  Remon Slagter
 14. Leon Nienhuis
 15.  Ronald Bouwes

Leider 
Peter Woldendorp
06 13396302

 1. André Beuker (k)
 2. Marcel Drent
 3. Stephan Bouwes
 4. Martin Hommes
 5. Peter de Boer

Leider
Folkert Alkema
06 57026255

 6. Peter Woldendorp
 7. Marcel Otter
 8. Ferry Liewes
 9. Ronald Drent
 10. Emil Wouterse

 11. Robin den Hollander
 12. Kristian Vedder (k)
 13. Gerrie Lukkes
 14. Folkert Alkema
 15. Zeferino Benthem

 16. Melvin Pabst
 17. Niels de Jonge
 18. Jean Mario Castro

NIEUW RODEN 2

Shirtsponsor: Smilda Trucks

Shirtsponsor: MW Bedrijfskleding
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teamindeling senioren: NIEUW RODEN 4 & DAMES 1

NIEUW RODEN DAMES 1

 1. Lianne Brink
 2. Saskia van Goor
 3. Aleida Kuiper
 4. Esther Tel
 5. Arjet Woldendorp

 6. Anita Kruims
 7. Paula Woldendorp
 8. Manon Hensel
 9. Anne Blomsma
 10. Sonja Pastoor

 11. Jacqueline Kuiper
 12. Doetie Drent (k)
 13. Sanne van der Laan
 14. Savannah Meeuwes
 15. Anouk Haanstra

 16. Laura Dijk
 17. Cindy Zeeman
 18. Jennifer Hagedoorn
 19. Annemiek vd Wal

Trainer
Robert Vorenholt
06 11805102

Grensrechter
Piet Woldendorp
050 5013124

Shirtsponsor: HTX Automatisering

Leider
Margienus Uilenberg
050 5012078

 1. Geert Giezen
 2. René Zantingh
 3. André van Wijk
 4. Broer Pater
 5. Willem Kooi

Leider
Meindert Snip
0594 518240

 6. Meindert Snip
 7. Margienus Uilenberg
 8. George Weghorst
 9. Klaas Jan Kroeze
 10. Siepko Otter

 11. Onno de Jonge
 12. Remon van der Heide (k)
 13. Bert Pater
 14. John Turksema
 15. Jacob de Vries

 16. Justin Veen
 17. Daan Mollink
 18. Henk Stoelwinder

NIEUW RODEN 4

Shirtsponsor: Otter Auto’s



teamindelingen/futsal: NIEUW RODEN DAMES 2 & HEREN FUTSAL 1

Trainer / Coach
Wiebe Kooiker
06 48273470

Leider
Ronald vd Veen
06 27084309

 1. Martine Kooiker
 2.  Demy Luders
 3. Alma Bolhuis
 4. Janet IJpma
 5. Rose Laure Wierenga

 1. Niek Palstra
 2. Bert Roede
 3. Wietse Bakker

Leider
Wiebe Kooiker
06 48273470

Leider
Engbert IJpma
050 5515123

 6. Dion Winter
 7. Raisa Hattu
 8. Amber vd Donk
 9. Jolien Penning
 10. Anita Nieuwenhuis

 4. Remy van Santen (k)
 5. Vincent van Santen
 6. Ronald vd Veen

 11. Annouk vd Donk
 12. Quelly Soumahu
 13. Leonie Veldwiesch
 14. Mariska Nieborg
 15. Larissa Nijland

 7. Roy Folkers
 8. Patrick Kemkers
 9. René Verburg

 16. Sanne van Steenwijk
 17. Maylinn van der Veen

NIEUW RODEN DAMES 2

HEREN FUTSAL 1

Shirtsponsor: Rijwielhandel De Vries Tolbert

Shirtsponsor: Meijer Roden Verzekeringen & Hypotheek Advieswijzer Roden
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futsal: HEREN FUTSAL 2 & HEREN FUTSAL 3

Leider
Jan Slagter
050 5019561

Leider
Sander van Dam
06 31324989

 1. Remon Slagter
 2. Erwin Gooijert
 3. Richard Kuipers

 1. Daniel Meijering
 2. Thomas Laning
 3. Matthijs Goldberg

Leider
Kor Gooijert
06 44142002

Leider
Matthijs Goldberg
06 46567246

 4. Jeffrey Klein
 5. Frank Boksebeld
 6. Niels van Os

 4. Remco Slof
 5. Sander van Dam
 6. Nick van Dam

 7. Dennis Matulessy
 8. Randy Leerentveld
 9. Mike Venema

 7. Mark Ritsma
 8. Herman Leidekker
 9. Tim Philippus

 10. Robbin vd Molen

HEREN FUTSAL 2

HEREN FUTSAL 3

Shirtsponsor: Pizzeria Monte Rosa Nieuw Roden

Shirtsponsor: Alkema’s Vishandel
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futsal: DAMES FUTSAL 1 &  DAMES FUTSAL 2 

Leider
Wiebe Kooiker
06 48273470

Leider
Leonie vd Veen
06 10319322

 1. Marloes Brink
 2. Anita Nieuwenhuis
 3. Quelly Soumahu
 4. Martine Kooiker

 1. Jannet van Dijken
 2. Mariska de Vries-Pikstra
 3. Gea Eliens

Leider
Engbert Ypma
050 5515123

 5. Mariska Nieborg
 6. Leonie Veldwiesch
 7. Mariel Miedema

 4. Lot Jansen
 5. Tineke vd Berg
 6. Henrieke Huisman

 8. Wianne Poelman
 9. Anneke Posthumus
 10. Kelly IJpenga

 7. Annemarie Woldring
 8. Denise de Hoop
 9. Joanne Bouwkamp

 11. Sarah Rijzinga
 12. Karin Brouwer
 13. Linda Visser

 10. Alie Kasemier-Siegers

DAMES FUTSAL 1

DAMES FUTSAL 2

Shirtsponsor: Kooiker Turn Key Projecten

Shirtsponsor: Kooiker Turn Key Projecten
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futsal: DAMES FUTSAL 3 & MEISJES C1 FUTSAL

Leider
Wiebe Kooiker
06 48273470

 1. Larissa Nijland
 2. Sanne van Steenwijk

Leider
Engbert Ypma
050 5515123

 3. Janet IJpma
 4. Sterre Dijk

 5. Rose Laure Wierenga
 6. Amber vd Donk

 7. Annouk vd Donk
 8. Engelina Bakker

DAMES FUTSAL 3

Shirtsponsor: Kooiker Turn Key Projecten

Leider
Wiebe Kooiker
06 48273470

 1. Larissa Nijland
 2. Sanne van Steenwijk

Leider
Engbert Ypma
050 5515123

 3. Sterre Dijk
 4. Rose Laure Wierenga

 5. Annouk vd Donk
 6. Amber vd Donk

 7. Janet IJpma

MEISJES C1 FUTSAL

Shirtsponsor: Kooiker Turn Key Projecten
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futsal: MEISJES C2 FUTSAL

Leider
Wiebe Kooiker
06 48273470

 1. Laura Giezen
 2. Elise Rook

Leider
Engbert Ypma
050 5515123

 3. Kyra vd Ploeg
 4. Rebecca Gall

 5. Marloes vd Donk
 6. Maylinn vd Veen 

 7. Marieke Struiksma

MEISJES C2 FUTSAL

Shirtsponsor: Kooiker Turn Key Projecten

Bouma Tweewielers
Roderweg 94
9311 PB Nieuw Roden
050 5019742
www.boumatweewielers.nl



divers: SPONSORS / CLUBARTIKELEN

 SPONSORS
Om onze activiteiten uit te kunnen voeren heeft de VV Nieuw Roden veel vrijwilligers, leden en ouders van jeugdleden die 
met veel enthousiasme en inzet aan het werk zijn. Niet alleen zelfwerkzaamheid en inzet is nodig, ook een gezond 
financieel beleid is onontbeerlijk. 

De VV Nieuw Roden biedt bedrijven talrijke mogelijkheden om hun naamsbekendheid te vergroten. De bescheiden 
financiële vergoeding die hier tegenover staat, heeft als groot gevolg dat de VV Nieuw Roden ook financieel een gezonde 
toekomst tegemoet kan zien. 

Als sponsor van VV Nieuw Roden kunt u kiezen uit verschillende sponsorpakketten welke variëren in prijs. 
A: Balsponsor € 50,-
B: Bordsponsor vanaf € 110,- per jaar
C: De Vriendenclub vanaf € 30,-
D: Presentatiegids vanaf € 45,- 
E: Combinatiepakket (bal- en bordsponsor en lid van de vriendenclub) € 350,- per jaar
F: Kledingsponsor vanaf € 300,- per 3 jaar
H: Evenementensponsor vanaf € 250,- 

Het is duidelijk dat u als (mogelijke) sponsor graag wilt weten wat er met het geld gebeurt dat u in de vereniging 
investeert. De sponsorgelden worden aangewend om een aantal zaken te realiseren die zonder uw inbreng moeilijk te 
verwezenlijken zouden zijn. Enkele voorbeelden daarvan zijn: realisatie van het jeugdplan, bekostigen van 
kaderopleidingen, organiseren van toernooien, accommodatieverbeteringen, organiseren van nevenactiviteiten, e.t.c.

Wilt u meer informatie over sponsoring of bent u geïnteresseerd in een sponsorpakket? Neem dan contact op met de 
sponsorcommissie voor meer informatie. 

 OVERZICHT BALSPONSOREN
Actifood Alkema’s Vishandel Bathoorn Autoschade  
Mark’s Eethuys ING Intersport Roden  
JUMBO Jansema Lammert Lafontaine Nieuw Roden Meijer Verzekeringen
MW Bedrijfskleding Otter Autobedrijf Pinguin Nieuw Roden  
Poeder Electronica RODEO Wonen Vrienden van Heerenveen 
 

 CLUBARTIKELEN
Met ingang van het nieuwe seizoen zijn de clubartikelen van de v.v. Nieuw Roden weer volop te bestellen. 
De sponsorcommissie heeft het aantal clubartikelen fors uitgebreid. Leuk als cadeautje voor bijvoorbeeld een verjaardag, 
jubileum of zomaar. Uiteraard zijn alle artikelen voorzien van het clublogo. De artikelen zijn te bestellen via 
clubartikelenvvnieuwroden@live.nl. Koop deze schitterende clubartikelen en kleur Nieuw Roden en omgeving blauw!!

J

J

Prijslijst:
Sweater € 12,50  
T-shirt jr. € 5,50 
T-shirt (junior) € 6,00
T-shirt (senior) € 7,00
Hooded Sweater € 20,00

Polo  € 12,00
Paraplu € 13,00
Handdoek € 10,00
Sporttas € 15,00
Cap  € 8,00

J
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4Man Fashion

4Solutions ICT

Actifood Groothandel

Alberts Hoveniersbedrijf

Alkema’s Vishandel

Autobedrijf de Groot

Autobedrijf v/d Veen

Autobedrijf van Bergen

Autocleaning Roden

Autorijschool van Bergen

Autorijschool Snelweg Nieuw Roden

Autoschade Roggeveld

Bandenservice Poeder Roden

Bathoorn Autoschade

Bathoorn Rijwielhandel

BBP Reclame Roden

Bouma Rijwielhandel

Bouwbedrijf René Cazemier

Bouwbedrijf van der Sluis

CANON

Cazemier Parket

Chinees Restaurant Lotus 

Dak Montage Noord

Dalkia

De Hypotheek Advieswijzer

De Kluts Buitenschoolse Opvang

De Krant

De Vrijbuiter Roden

Decokay Behang 

Designtist New Media

Dijkstra Ballonvaarten

Diverse Partijen.nl

EXTRAN

Fitness Centrum Roden

Flik Schoenen en Sportmode

H&H Interauto

Handelsonderneming A. Pater

HCR Het Wapen van Drenthe

J

sponsoring: SPONSORS VAN ONZE VOETBALVERENIGING

HCR Onder de Linden

HEMA

Hoeksema Diertens Accountancy

Holman Kraanverhuur

HONDA Vrieling

Horst Electrotechniek

Houthandel Klok

Hovingh Scooter Recycling

HTX Automatisering

Installatiebedrijf Peter Martin

Intersport

JUMBO Roden

JUMIKO BV

Kalfsbeek Hoveniersbedrijf

Kalfsbeek Montagebedrijf

Keukenstudio Kooistra

Klaas Tel Voegbedrijf

Kleurrijk Schilders Roden

Kluswijs Nieuw Roden

Klussenbedrijf Meindert Snip

Klussenbedrijf Robert Vorenholt

Kooiker Turn Key Projecten

Kootstra Accountants BV

Koppie Koppie Kapper

Kuperus Hengelsport Leek

Liewes Roden

Lunchroom Drents Kwartiertje

MAF Store

Mark’s Eethuys Nieuw Roden

Martin Brink van Dijken Makelaardij

Meijer Verzekeringen

Metaalbedrijf Beuker

Mijn Makelaar Noordenveld

Monuta

Multimediagroup

MW-Bedrijfskleding

NeXt Reality

Noordlease

Nutricia

Otter Autobedrijf

Palestra Wellness Centre

Partyshop Leek

Pinguin Nieuw Roden

Pizzeria Bella Sardegna

Pizzeria Monte Rosa

Poeder EP

POIESZ Nieuw Roden

Rabobank Roden

Rijwielhandel de Vries Tolbert

Rodeo Wonen

Schaap Bestratingen

Scheidingsmakelaar

Schoonmaak Service Woldendorp

Seacon Logistics

Slagerij Nederhoed

Sjoerd de Vries VOF Reapartie en Onderhoud

Smilda Trucks

Snackbar De Smulpaap

Soesbeek’s Boekbinderij

Sportmaat

Stuurwold Rijwielhandel

Supportersver.Nieuw Roden

Tapperij Da Vina

Telstar Megastore Groningen

Tegelzetbedrijf Lampe

Tony’s Hair

Trade Way

Univé

Visser Montage

Vrienden van Heerenveen

Vriendenclub vv Nieuw Roden

Vrijbuiter Roden

Warenhuis De Vries

Wilner Vleeswaren

Zantingh Parket
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algemeen: VTON-TRAININGSPROGRAMMA VOOR V.V. NIEUW RODEN

J VTON-TRAININGSPROGRAMMA 
 VOOR V.V. NIEUW RODEN

Met meer plezier beter leren voetballen, daar gaat het om.

De jeugdopleiding. Elke club kent de vragen. Wat moeten we de spelers leren, waar halen 
we de oefenstof vandaan; ze moeten vooral lol hebben in het spelletje,. Maar ja, elk voetballertje, hoe onhandig ook 
in het begin, wil toch wel beter worden en vooruitgang boeken, dat is tenslotte ook ‘part of the fun’. Als we niet 
zouden trainen om ze wat te leren, zouden we net zo goed alleen maar partijtjes op zaterdag kunnen spelen. 
Een bal op het veld en rennen maar! Volgende week weer!

Nog zo’n bekend probleem voor de meeste amateurclubs: waar halen 
we genoeg enthousiaste, gekwalificeerde trainers en begeleiders 
vandaan om elk elftal iedere week fatsoenlijke training aan te bieden? 

VTON - Voetbal Technische Ontwikkeling Nederland - heet de 
uitgekiende methodiek die ze ontwikkeld hebben. Iedereen kan ermee 
uit de voeten, op de training. Zelfs welwillende ouders met niet meer 
voetbalervaring dan “wel eens een hele wedstrijd gezien op tv” 
kunnen zonder veel moeite in korte tijd, met weinig voorbereiding 
een zeer gedegen training verzorgen.
Het trainingsprogramma is leidend. Alle kennis die daarin opgeslagen 
zit, blijft bij de club, ook als trainers weer vertrekken. Dat zorgt voor 
structuur. Opvolgers kunnen het naadloos overnemen en de jonge 
spelers weten al een beetje waar ze aan toe zijn met VTON als basis, 
ook als er een nieuwe trainer komt.

Hoe werkt het ongeveer?
De trainingsvormen zijn verwerkt in een jaarplanning, gericht op de te 
leren leeftijdsspecifieke doelstellingen, voor elk niveau. Als app op 
een smartphone of even inloggen op de website. Geschikt voor erva-
ren trainers en beginnende begeleiders. Een groot aantal clubs in het 
Noorden werkt er al mee - met heel veel succes. Kinderen krijgen er 
een hoger niveau en de trainingen worden als plezierig ervaren.

Het is een uitgekiend trainingsplan, stimulerend en leuk. Flexibel 
ook: niet alleen de sterke of assertieve kinderen komen aan bod. 
De trainingsmethodiek is leidend. Leeftijd, veel of weinig talent, dat 
maakt niet uit. De ontwikkeling - waar spelertjes zelf ook op uit zijn - 
lijkt bijna vanzelf te gaan. Alles komt aan bod: techniek, snelheid, 
balgevoel, uithoudingsvermogen, tactiek, de puntjes op de i van 
inzicht - aangeboren of niet. Uitdagend, stimulerend, aantrekkelijk. 
Er mag ook gelachen worden.

We citeren de bedenkers van de VTON-methode: “Een jeugdopleiding 
is pas een topjeugdopleiding als ieder kind bij je club zich met plezier 
optimaal kan ontwikkelen als voetballer of voetbalster.” 

Om een idee te krijgen van het idee achter VTON, de 
aangeboden methodiek, kijk op www.vton.nl
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algemeen: MINIPUPILLEN BIJ VV NIEUW RODEN & FAIRPLAY COMMISSIE

MINIPUPILLEN BIJ 
VV NIEUW RODEN

Vaak zijn jonge kinderen nog druk aan het oefenen voor 
hun zwemdiploma’s maar willen ze ook graag voetballen…
dat kan……. De minipupillen trainen alleen en er is géén 
wedstrijdverplichting!!

Op woensdagmiddag van 17.00 uur tot ongeveer 18.00 
uur trainen de minipupillen. 

Jongens en meisjes van 4 tot ongeveer 6 jaar maken op 
spelenderwijs kennis met voetbal. ”Voor jonge kinderen is 
een duidelijk structuur erg belangrijk omdat dit het zelfver-
trouwen van de kinderen ten goede komt. 

Daarom heeft de training altijd een vaste opbouw en eindi-
gen we met een “lekker potje echt voetbal”.

Wanneer de zwemdiploma’s zijn behaald en de kinderen( 
én hun ouders) zijn er aan toe….dan stromen zij in overleg 
met de ouders en trainers, op vaste tijdstippen in het sei-
zoen,  door naar de F-pupillen. De F-pupillen trainen  
op hetzelfde tijdstip waardoor de overgang soepel zal 
verlopen. De eerste mini’s zijn inmiddels door naar de 
F-pupillen….. 

Voor vragen en/of opgave kunt u contact opnemen met 
Paula Woldendorp op telefoonnummer 06 46772642 of 
Ad Witlox 050-5016389.

FAIRPLAY-COMMISSIE 
VV NIEUW RODEN
De vv. Nieuw Roden wil een club zijn waar sportiviteit, 
gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Ons sport-
complex moet een ontmoetingsplaats zijn waar iedereen 
met veel plezier en voldoening zijn sport kan beoefenen. 
Iedereen moet zich hier veilig en thuis voelen. We vinden 
dit belangrijk en dat willen we ook graag zo houden. He-
laas blijkt van tijd tot tijd dat de sportiviteit en gezelligheid 
worden ondermijnd door onsportief en/of ongewenst (a-
sociaal) gedrag zoals; onbehoorlijk taalgebruik, onsportief 
gedrag, discriminatie, vernielingen, diefstal etc. Wij zijn ons 
ervan bewust dat deze ontwikkelingen niet specifiek voor 
de club zijn, maar een breder maatschappelijk karakter 
hebben. Echter, moet je dit dan accepteren en daardoor 
een verdergaande irritatie toelaten? Wij menen van niet. 

In de Presentatiegids zijn ‘Gedragsregels’ opgenomen. 
Niet alleen voor de Jeugd maar deze gedragsregels zijn 
natuurlijk ook van toepassing op alle leden en bezoekers 
van ons sportcomplex. 
Om actief aandacht te blijven geven aan deze basis-
voorwaarden voor een fijne voetbalvereniging en om lekker 
te kunnen blijven sporten heeft het bestuur een ‘Fairplay-
commissie’ in het leven geroepen. 

De Fairplay-commissie heeft tot doel:
• het sportief gedrag op en rond de velden te 
 bevorderen;
• het gedrag dat deze doelstelling in gevaar brengt 
 te bestrijden;
• te bevorderen dat met respect wordt omgegaan met 
 het eigendom van de vereniging, de gemeente, de 
 leden en de bezoekers; 

De Fairplay-commissie bestaat uit: 
• Jaap van der Molen,
• Teus vd Lee, 
• Reimer vd Vlugt, 
• Hans Schulten. 

De Fairplay-commissie is bevoegd waar nodig sancties 
op te leggen en staat onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur. 

Wij hopen dat deze regels en afspraken ertoe bijdragen dat 
sportiviteit, gezelligheid en prestatie hoog in het vaandel 
van onze vereniging blijven staan.

Het bestuur



interview: JURRIE SMIT

J Interview met de hoofdtrainer

Naam: Jurrie Smit
Woonplaats: Winsum
Geboren: 18-5-1961
Studie: MBO, HBO, Trainer Coach 3, Trainer Coach 2
Beroep: Administratief medewerker / concierge 
 Reitdiep College Groningen
Partner: Quirien Mennenga
Kinderen: Shawna (22)
Hobbies: Voetbal

Zelf gevoetbald in: Oosterparkers (jeugd en 1e elftal) in de 
2e klasse, Velocitas (1e elftal) in de 2e klasse en Helpman 
(1e elftal) ook in de 2e klasse. Ik speelde altijd in de spits 
en heb bij Helpman een zware knieblessure opgelopen op 
mijn 23e jaar. Hierdoor moest ik met voetballen stoppen. Ik 
heb een kunststof kruisband in mijn knie. 
 
Werkzaam als trainer: Oosterparkers (jeugdtrainer) 2 
jaar, Helpman zaterdag (hoofdtrainer) 3 jaar, Viboa (hoofd-
trainer) 2 jaar, Astrea (hoofdtrainer), 1 jaar, Oosterparkers 
(assistent trainer) 1 jaar, Warffum (hoofdtrainer) 3 jaar, 
Engelbert (hoofdtrainer) 1 jaar, De Vogels (hoofdtrainer) 1 
jaar, Godlinze (hoofdtrainer) 6 jaar, Hunsingo (hoofdtrainer) 
3 jaar, Hoogkerk (hoofdtrainer) 4 jaar, Viboa (jeugdtraner) 1 
jaar, regiocoach Groningen (4 jaar), Poolster (hoofdtrainer) 
2 jaar, OKVC (hoofdtrainer) 2 jaar, Nieuw Roden (hoofdtrai-
ner) 1 jaar.

Welke club uit je lange rij vond je de mooiste club en 
wat waren de goede punten? 
De mooiste clubs waren Hoogkerk en Godlinze. Er was bij 
deze clubs een enorme vriendschap onderling waardoor er 
enorm mooie dingen gebeurden. Dit was gelijk ook de 
valkuil want de verbondenheid was zo groot dat men het 
voor elkaar opnam als er iemand op de bank terecht kwam 
en dat moet je als trainer dan ook weer managen.

Ik zie in je c.v. langjarige contracten maar ook een paar 
hele korte. Hoe moet ik dat zien? 
Bij Engelbert ben ik inderdaad maar 1 jaar geweest. Daar 
konden ze mij niet volgen in mijn beleving en opbouw van 
de trainingen en toen was het beter om uit elkaar te gaan. 
Bij De Vogels was er gedoe over het aantrekken van nieu-
we spelers en toen heb ik de eer aan mezelf gehouden. Bij 
Astrea was het trekken aan een dood paard. Deze vereni-
ging bestaat intussen niet meer (red.)

Club in Nederland
Ik ben een echte Feyenoord man.

Club in het buitenland
Barcelona.

Favoriete Nederlandse speler
Willem van Hanegem.

Favoriete buitenlandse speler
Messi.

Hoogtepunt als speler
We speelden met Oosterparkers een keer een wedstrijd 
tegen Bergum in de 2e klasse. Daar was ook Henny 
Weering, oud speler van Cambuur bij betrokken. Ik scoorde 
die wedstrijd 3 keer en heb via Henny Weering nog tele-
foon van Cambuur gehad. Daarna speelden we nog een 
keer om het kampioenschap tegen Be Quick maar die ver-
loren we. In de jeugd ben ik een keer kampioen geworden 
met Oosterparkers in de B junioren tegen Leek Rodenburg. 
Dat gebeurde in de laatste minuut.

Hoogtepunt als trainer
Mijn eerste club als hoofdtrainer was Helpman zaterdag in 
de 5e klasse. Ik was een jong broekie van 25 jaar en ik was 
als trainer de jongste van de hele groep. We wonnen een 
periode titel en speelden in de nacompetitie. Die wonnen 
we en werden toen 4e klasser. Een kampioenschap als
trainer van een seniorenploeg heb ik nog niet meege-
maakt. Wel als jeugdtraner van Helpman C 1. Als hoofd-
trainer van de clubs die ik heb getraind heb ik wel 15 
periodetitels behaald en een aantal 2e plaatsen.
 
Beste trainer als speler meegemaakt
Bij Oosterparkers was Herman Hazeveld in de jeugd de 
beste trainer. Hij zit nu bij de jeugd van FC Groningen. 
Ik heb maar kort in het seniorenvoetbal gezeten en daarvan 
kan ik me Gabe Westerdiep herinneren.
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Dieptepunt als speler
Dat was mijn knieblessure op 23 jarige leeftijd waardoor ik 
moest stoppen met voetbal.

Dieptepunt als trainer
Dat was een wedstrijd van Godlinze tege Elim. De uit-
wedstrijd was 1-1 geworden en thuis zouden we het wel 
even doen om nog een belangrijke rol te spelen. Het werd 
een teleurstellende 0-1 nederlaag en dat hadden we niet 
verwacht.

Je bent nu een tijdje bezig met onze selectie, waar ga 
je hard mee aan de slag de komende tijd. Welke 
accenten ga je leggen?
Het is mij opgevallen dat selectie spelers hier in vaste 
elftallen denken. Men denkt, ik zit bij de eerste 16 van het 
eerste elftal en daar blijf ik bij. Bij het tweede idem dito. 
Ik benader het anders en dat heb ik ook met de jongens 
doorgesproken. Iemand die bij het eerste twee keer op de 
bank heeft gezeten die moet gaan spelen in het tweede 
elftal. Zo krijg je ingespeelde spelers en dat kan je niet 
verwachten van iemand die vier keer op de bank heeft 
gezeten. Zo wordt het allemaal wat minder vast maar ie-
dereen komt dan wel aan veel spelen toe. Ten aanzien van 
de accenten is er altijd veel werk te doen in de “omscha-
keling” van aanvallend denken naar verdedigend denken. 
Verder ben ik als oud aanvaller natuurlijk voor aanvallend 
voetbal en dat is ook in de trainingen terug te vinden. 

Welke goede dingen in de spelersgroep zijn je 
opgevallen?
De inzet in het eerste en tweede elftal is heel goed. Ze wil-
len er allemaal wel iets moois van maken. Ze zijn enthousi-
ast, er is doorzettingsvermogen en veel beleving.

Ga je ook buiten het voetbal nog dingen doen met de 
spelersgroep?
Ik wil samen met het 2e elftal een aantal zaken oppakken 
zoals een trainingskamp, een feestavond en iets doen in 
de winterstop. De feestcommissies van het 1e en 2e elftal 
moeten samen met de leiders en trainers e.e.a. gaan vorm 
geven.

Hoe zie je het huidige seizoen?
Van wat ik tot nu toe heb gezien, vind ik het geen zwakke 
competitie. Ik denk onder de top van deze klasse te kun-
nen eindigen. Het is dan wel belangrijk dat de nummers 
12 tot en met 16 in de selectie op scherp staan. Hoge klas-
seringen in de competitie bereik je niet met 11 man.

Welk systeem heeft jouw voorkeur?
Ik speel bij voorkeur 4-3-3. Op dit moment zijn Sander en 
Erwin de twee spitsen aan de zijkanten en Jurriaan Knol 
speelt dan centraal iets naar achteren als derde aanvaller. 

Hoe kijk je aan tegen onze jeugdafdeling?
De jeugdafdeling is op het ogenblik klein maar in ieder 
team zitten wel spelers die op termijn een plekje kunnen 
veroveren in het 1e  en 2e elftal. Op dit moment zijn het 1e 
en 2e elftal heel jong dus daar kunnen we nog jaren van 
profiteren. 

Wat vind je van onze accommodatie?
De v.v. Nieuw Roden heeft een geweldige accommodatie. 
Drie oefenhoeken met verlichting en een prachtig aange-
kleed hoofdveld.

Waarin verschilt Nieuw Roden van andere clubs?
Ik vind de organisatie van het voetbalgebeuren heel goed. 
Dat heb ik bij clubs wel anders gezien. Om een voorbeeld 
te noemen rond mijn eigen werkterrein. Ik heb een asssis-
tent trainer die mij op dinsdag helpt en op donderdag het 
2e elftal doet. Ik heb een verzorger die er op dinsdag, don-
derdag en zondag is. Er zijn bij het 1e elftal twee leiders en 
het 2e elftal heeft ook twee leiders. Dat vind ik voor een 
kleine club als Nieuw Roden heel breed en ook bestuurlijk 
zijn alle plekken goed ingevuld bij het hoofdbestuur en de 
diverse commissies. Verder zit er heel veel structuur in de 
vereniging.

Hoe zie je de toekomst van de club en op welk niveau 
moeten we ons richten volgens jou?
Zoals ik al zei, zijn het 1e en 2e elftal vrij jong dus die moe-
ten nog kunnen doorgroeien. Het 2e elftal klopte vorig jaar 
al aan de poort van de 2e klasse en het 1e elftal moet ook 
kunnen doorgroeien naar een klasse hoger. Het prestatieve 
denken moet dan wel flink omhoog bij beide teams.

Slot 
Het is fijn om bij het 1e en 2e elftal te werken met jonge 
spelers. Velen staan aan het begin van hun senioren tijd en 
hebben wel door dat ze moeten investeren in zichzelf om 
een betere voetballer te worden. Het prestatieve denken 
moet omhoog en ook op zaterdagavond moet men er aan 
denken dat supporters en kaderleden de volgende dag op 
hun rekenen.

Jurrie, bedankt voor je tijd en veel succes 
met het eerste elftal. 



1E ELFTAL V.V. NIEUW-RODEN J

fotopagina: 1E ELFTAL V.V. NIEUW-RODEN

Achter v.l.n.r.: Wiebe Vorenholt (leider), Arie Schnater (verzorger), Emiel Wouterse (grensrechter), 
Ronald Bouwes, Sander Drent, Jurriaan Kampen, Dennis Matulessy, Niels Kalfsbeek, Frank Boksebeld, 
Frank Huls, Robbin van der Molen, Jur Smit (hoofdtrainer), Robert Vorenholt (leider)
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Voor v.l.n.r.: Rens Komdeur, Niek Jager, Remon Slagter, Jasper vd Spoel, 
Kevin Kremer, Femko de Vries, Wilco Drent, Martijn Steenbergen, Erwin Gooijert

Fotograaf: Anne Takens        Hoofdsponsor: Sportmaat Groningen
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teamindeling jeugd: A1 & B1

J TEAMINDELING JEUGD

Leider
Ad Witlox
050 5016389

 1. Nick Wayer
 2. Koen van Os
 3. Niels Jager
 4. Jasper van der Spoel

Leider
Matthijs Brink
050 5010113

Verzorger
Arie Schnater
06 54291108

 5. Peter Takens
 6. Bas Doetjes
 7. Lukas den Hartog
 8. Bert Westerhof

 9. Mike Kersten
 10. Matthijs Baas
 11. Michael Klomp (k)
 12. Robin Kors

 13. Jesse de Jonge
 14. Corné Stoelwinder
 15. Yannick Baya
 16. Marijn Mijland
 

A1

Shirtsponsor: Telstar Megastore Groningen

B1

 1. Marco Kuiper (k)
 2. Jeroen Gooijert
 3. Jorn Brink
 4. Lars Dijkman

 5. Dylan Spaan
 6. Thomas van der Spoel
 7. Marc Post
 8. Dennis den Hartog

 9. Finn Bessems
 10. Nick Westerhof
 11. Tjerry Santinge
 12. Damian Bekkema

 13. Stef Meins (k)
 14. Bryan Waijer

Leider
Kor Gooijert
06 44142002

Leider
Wilco Drent
06 12295649

Shirtsponsor: MW Bedrijfskleding
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teamindeling jeugd: C1 & D1
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Leider
Sander Drent
06 46563219

 1. Cas van de Gruiter
 2. Jeroen Takens
 3. Laura Giezen
 4. Daniel Heijthekker
 5. Bram Boon

Leider
Remon Slagter
050 5019561

 

 6. Edwin Ubels
 7. Yamiro Tauran
 8. Stijn Arkema
 9. Frank Takens
 10. Niels Mous

 11. Gijs van de Gruiter
 12. Merlijn Sturrus
 13. Patrick Pietens
 14. Jeroen Bulten
 15. Jarno Rosema

 16. Kevin Land
 17. Tom Buring
 18. Mike Barels
 19. Leon de Rink
 20. Annemijn Brink
 

C1

Shirtsponsor: HTX Automatisering

D1

Leider
John den Hartog
050 5019566

 1. Danny van Zanten
 2. Rik Boer
 3. Milan van Zonneveld
 4. Bert Bakker

Leider
Dennis Matulessy
06 11718357

 5. Michel Aalders
 6. Jeroen Takens
 7. Sem Adriaansen
 8. Aldion Berisha

 9. Thomas den Hartog
 10. Bas Brink
 11. Bram Bijvang
 12. Ferri Schreuder

 13. Joris Eisenga
 14. Twann Wedzinga

Shirtsponsor: HTX Automatisering



Oosteind 10A | 9331 AH Norg | Tel. 0592-613766
Oosteind 10/a | 9331 AH Norg | T: 0592 - 613766
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teamindeling jeugd: E1 & F1

Leider
Folkert Alkema
06 57026255

 1. Carst Vissink
 2. Dellinio Tomasoa
 3. Milan van der Veen

Leider
Arjan Vissink
06 5061409

 4. Hamza Mohammed
 5. Britt Pakes
 6. Myrthe Alkema

 7. Teun Aarts
 8. Mette Bessems
 9. Ruben Wiegers

 10. Luuk Bakker

E1

Shirtsponsor:  MAF Store

F1

Leider 
Johan Pakes
06 11054349

 1. Deborah Tomasoa
 2. Mees Sturrus

 3. Iris de Ruiter
 4. Sam Bakker

 5. Abdul Mohammed
 6. Nick Seip

 7. Thom Pakes

Shirtsponsor:  MAF Store
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algemeen: VAKANTIES

VAKANTIES

 Rodermarkt  > geen training op de maandag, dinsdag en de woensdag
 Herfstvakantie > geen training voor F- en mini-pupillen en E pupillen 
   wel training voor A, B en C-junioren en D pupillen
 Kerstvakantie > geen training, wel zaalvoetbaltoernooien
 Voorjaarsvakantie > training voor iedereen
 Paasvakantie > geen training
 Meivakantie > training voor iedereen
 Pinkstervakantie > geen training
 Zomervakantie > geen training

Even voor de duidelijkheid: de Paasvakantie en de Pinkstervakantie zijn korte vakanties van maar 2 vrije dagen. Hierin val-
len 2e Paasdag (maandag) en 2e Pinksterdag (maandag). 
Het is verstandig om op deze dagen niet te trainen.   
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teamindeling jeugd: MINI 1 & MINI 2

MINI 1

Leider 
Klaas Jan de Poel
050 8500587

 1. Thomas de Poel
 2. Sylvester Roggema

 3. Sven van Kleinwee
 4. Sander Huizinga

 5.  Milan Beuker

Shirtsponsor: MAF Store

Leider 
Jean Mario Castro
06 44509952

 1. Julian Castro
 2. Britt Alkema

 3. Ian Wiegers
 4. Iris van Duinen

 5. Tess Alkema
 6. Daniel Tomasoa

MINI 2

Shirtsponsor: Boon en Pijlman
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fotoalbum: JUNIOREN REIS LITOMYSL (TSJECHIË) VAN 9-13 OKTOBER 2014
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teamindeling jeugd: PUPPIES

Trainer 
Tjerry Santinge
050 5016964

 1. Daniel Tomasoa
 2. Kyano Roggema

 3. Steijn Stouten
 4. Koen Uytenbogaardt

 5. Rolan Luders
 6. Tess Alkema

 7. Armin van Dijk

PUPPIES

Uit de wedstrijd Nw Roden B1 tegen Zuidhorn B3
22 november 2014
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fotoalbum: Jeugdtoernooi - 7 juni 2014
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fotoalbum: Nieuw Roden tegen Wijster - 14 september 2014
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algemeen: REIS NAAR LITLOMYSL (TSJECHIË) 

J REIS NAAR LITLOMYSL (TSJECHIË)
 HELEMAAL TOP!

In onze vereniging vinden we de zogenaamde traditie erg belangrijk. Hiermee bedoelen we dat bestaande en succesvolle 
activiteiten vaak jarenlang tot de vaste punten van onze jeugdopleiding en  activiteitenagenda behoren.

De uitwisseling met de voetbalvereniging TJ Jiskra uit Litomysl, Tsjechië is daar een mooi voorbeeld van. Sinds 1993 on-
derhoudt vv Nieuw Roden contact met deze voetbalvereniging uit de partnergemeente van de gemeente Noordenveld. In 
totaal is er nu 12x een dergelijke reis ondernomen (6x naar Litomysl, 6x naar Nieuw Roden). Oorspronkelijk was de opzet 
er een echte uitwisseling bij gastgezinnen van te maken, de laatste jaren ligt het accent meer op vriendschapsbezoeken 
over en weer. Bestuur en jeugdcommissie maken zich er sterk voor dat ieder jeugdlid minstens 1x in de jeugdopleiding 
naar Litomysl kan gaan. 

Dit seizoen, van 9-13 oktober 2014, hebben onze junioren (met een grote begeleidingsgroep) de reis naar Litomysl weer 
ondernomen. Het is een inspannende reis o.a. omdat zowel de heen- als de terugreis ’s nachts wordt gereden.

Uitgezwaaid door ouders, familie en vrienden kwamen we op vrijdag 10 oktober ’s ochtends om 9 uur aan in Litomysl na 
een reis van 950 km. De ontvangst door de burgemeester (ook een traditie) was dit keer bij het voetbalstadion. Overnacht 
werd in een groot internaat op loopafstand van het sportcomplex.

Het bezoek aan Praag (op zaterdag) was een hoogtepunt van de reis. Door een Nederlandstalige gids werd per bus eerst 
een rondrit langs o.a. de regeringsgebouwen en de Praagse Burcht gemaakt. Het Strahovstadion (220.000 toeschouwers) 
en het stadion van Sparta Praag werden bezocht. Aansluitend werd een rondleiding door de binnenstad gegeven. En na-
tuurlijk was er gelegenheid om zelf ook nog even rond te kijken.

Op zondag werd er dan eindelijk ook nog gevoetbald. De B/C-junioren speelden  een prima pot voetbal en wisten een 
mooi resultaat te boeken (4-4). De oudste jeugd en de leiders/veteranen speelden heel verdienstelijk maar, zoals ook in 
deze traditie past, werd er (weer)verloren.

Na afloop van het voetbalprogramma was al weer het moment van de terugreis aangebroken. Ook dit jaar was de busreis 
bij de firma Dalstra weer in goede handen. Op maandagochtend om 8.45 uur draaide de bus de parkeerplaats van het 
sportcomplex aan de Zevenhuisterweg op. Het einde van een prachtige reis!

Het is onzeker of de komende jaren de reis naar Litomysl tot onze vaste agenda kan blijven behoren. De financiële onder-
steuning van de gemeente Noordenveld (in uitvoering bij de stichting Oost-West-contacten) die hiervoor een belangrijke 
voorwaarde is, zal mogelijk worden beëindigd.  

Hoe dan ook kijken wij als voetbalvereniging met veel plezier terug op onze samenwerking met TJ Jiskra Litomysl, zijn er 
diverse vriendencontacten opgebouwd en zal, onze voetbalclub kennende, er vast weer een nieuwe bestemming in lijn 
met deze traditie opgestart gaan worden.



algemeen: TRAININGSSCHEMA 2014/2015

PRESENTATIEGIDS2014/2015

43

TRAININGSSCHEMA 2014-2015
 Dag Tijd Team Trainer
 Maandag 18.00 - 19.00 F1 Dennis Matulessy  
  19.00 - 20.15 B1 Wilco Drent en Aaldert Santinge
 Dinsdag 18.00 - 19.00 E1 Peter Woldendorp
  18.30 - 20.00 D1 Folkert Alkema en Dennis Matulessy
  18.30 - 20.00 A1 Nick Matulessy 
  18.30 - 20.00 C1 Sander Drent en Remon Slagter 
  19.00 - 20.30 Futsal-Academie KNVB-trainers (Rodenburghal-Leek)
  20.30 - 22.00 Dames Senioren KNVB-trainers (Rodenburghal-Leek)
  20.00 - 21.30 Senioren 1 Jur Smit
  20.00 - 21.30 Senioren 2 Maks Uilenberg
 Woensdag 17.00 - 18.00 F1 Ad Witlox en Sander van Dam
  17.00 - 18.00 Mini’s Klaas-Jan de Poel en Jean Mario Castro
  17.00 - 18.00 Puppy’s Tjerry Santinge
  19.00 - 20.15 B1 Wilco Drent en Aaldert Santinge
  20.00 - 21.30 Dames 1 Robert Vorenholt
  20.00 - 21.30 Veteranen Margienus Uilenberg
 Donderdag 18.00 - 19.00 E1 Peter Woldendorp
  18.30 - 20.00 D1 Folkert Alkema en Dennis Matulessy 
  18.30 - 20.00 C1 Sander Drent en Remon Slagter 
  18.30 - 20.00 A1 Nick Matulessy
  19.30 - 21.00 Dames 2 Wiebe Kooiker
  20.00 - 21.30 Senioren 1 Jur Smit
  20.00 - 21.30 Senioren 2 Maks Uilenberg

 KEEPERSTRAINING
 
 Dag Tijd Team Trainer
 Maandag 18.45 - 19.30 C1  Sikko de Vries
  19.30 - 20.00 A1 Sikko de Vries   
  20.00 - 20.45 DA1 Sikko de Vries
 Dinsdag 19.00 - 20.00 B1 Sikko de Vries
  20.00 - 21.30 Senioren Sikko de Vries
 Woensdag 18.00 - 18.45 E en F Sikko de Vries 
  18.45 - 19.30 D1 Sikko de Vries 
  19.30 - 20.00 DA1 en DA2 Sikko de Vries
 Donderdag 19.30 - 20.00 A1 Sikko de Vries
  20.00 - 21.00 senioren Sikko de Vries

 Opmerkingen
 1. Indien je niet aanwezig kunt zijn, altijd afmelden bij je trainer
 2. Kleedkamer netjes en veegschoon achterlaten, vergeet niet de verlichting uit te doen

J
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jeugd:  TCJ / ONDERSTEUNING JEUGDCOMMISSIE / TECHNISCHE COMMISSIE /
 VRAGEN & PROBLEMEN / VOORBEREIDING SEIZOEN EN DE COMPETITIE

TECHNISCHE STAF 
JEUGDAFDELING

Jeugdtrainers:

 Nick Matulessy 06 31763523
 Wilco Drent  06 12295649
 Sander Drent 06 46563219
 Aldert Santinge 050 5016964
 Dennis Matulessy 06 11718357
 Sander van Dam 06 31324989
 Peter Woldendorp 06 13396302
 Folkert Alkema 06 11449934
 Jean Mario Castro 06 44509952
 Klaas Jan de Poel 050 8500587
 Remon Slagter 050 5019561
 Tjerry Santinge 050 5016964
 Ad Witlox 050 5016389

Keeperstrainer:
 Sikko de Vries 050 5017060

Verzorger:
 Arie Schnater 06 54291108 

ONDERSTEUNING
JEUGDCOMMISSIE

De jeugdcommissie wordt bij de vele activiteiten geholpen 
door een grote groep vrijwilligers. Ouders maar ook de A- 
en B-jeugd, de (jonge) senioren en vele vrijwilligers helpen 
ieder seizoen enthousiast mee van de gebeurtenissen een 
groot succes te maken. Wat dat betreft is er volop ruimte 
voor initiatief en verfrissende ideeën.

TECHNISCHE COMMISSIE

In de voetbalvereniging functioneert een Technische 
Commissie. Allle voetbalzaken op voetbaltechnisch gebied 
worden door deze commissie afgehandeld.

Op dit moment bestaat de technische commissie uit:

Voorzitter Hans Schulten  050 5015540
Lid  Ad Witlox  050 5016389
Lid  John den Hartog 050 5019566
Lid  Piet Woldendorp 050 5013124
Lid  Jan Slagter  050 5019561
Lid  Maks Uilenberg  06 22362381
Lid  Folkert Alkema  06 57026255

VRAGEN & PROBLEMEN

Als u vragen of problemen hebt kunt u daarmee (na een 
telefonische afspraak) terecht op of na de jeugdleiders-
vergadering. Belt u dan even met een van de leden van de 
jeugdcommissie.

VOORBEREIDING SEIZOEN
EN DE COMPETITIE 
Voorbereiding:
Als voorbereiding op het seizoen 2014-2015 is voor de 
teams een programma opgesteld.
Naast de trainingen worden er oefenwedstrijden en beker-
wedstrijden gespeeld.
Over het programma in de eerste weken van het nieuwe 
seizoen krijgen de spelers vaak een infostencil van hun 
leiders.

Competitie:
Vanaf begin september t/m november en vanaf begin 
maart t/m begin mei wordt er in principe elke zaterdag een 
competitiewedstrijd gespeeld.
Op onze website staat het meest actuele wedstrijdpro-
gramma. Het is raadzaam om dit programma te raadplegen 
omdat er tussendoor enorm veel wijzigingen voorkomen.
Op onze website staat wat dat betreft het laatste wed-
strijdnieuws vermeld.
Verder wordt er in mei en juni vaak nog deelgenomen aan 
enkele toernooien.
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algemeen: AFGELASTINGEN / AFZEGGEN / HOE LAAT AANWEZIG BIJ
 WEDSTRIJDEN / VERVOER

AFGELASTINGEN

Bij twijfel over het al dan niet doorgaan van een wedstrijd 
of training bijvoorbeeld wegens slechte weersomstandig-
heden, kunt u het beste contact opnemen met de leider 
of trainer. Deze wordt namelijk als eerste op de hoogte 
gesteld van een afgelasting. 

AFZEGGEN

Voetbal is een teamsport! Leiders en medespelers rekenen 
erop dat voor aanvang van een wedstrijd het team com-
pleet is! Zonder af te zeggen niet komen opdagen kan dan 
ook niet worden getolereerd.  

Natuurlijk kan het voorkomen dat uw kind door ziekte of 
andere omstandigheden niet kan spelen. Geef dit dan 
alstublieft tijdig door aan de leider, het liefst uiterlijk don-
derdagavond (bijzondere omstandigheden daargelaten). 
Er kan dan eventueel aanvulling uit andere teams worden 
geregeld.

Regel is: alleen afzeggen wanneer het niet anders kan. 
Onnodig afzeggen benadeelt het hele team..

Het is ook normaal dat er even afgezegd wordt als er niet 
getraind kan worden door ziekte of andere omstandig-
heden. Is de trainer niet telefonisch bereikbaar dan is er 
natuurlijk altijd de mogelijkheid om het aan een teamge-
nootje door te geven.  

HOE LAAT AANWEZIG 
BIJ WEDSTRIJDEN

Thuiswedstrijd:
De A1, B1 en C1 moeten drie kwartier voor aanvang van de 
wedstrijd aanwezig zijn. De overige teams moeten een half 
uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.

Uitwedstrijd tegen ONR of Roden:
Iedereen gaat op eigen gelegenheid. De A1, B1 en C1 
moeten drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aan-
wezig zijn. De overige teams een half uur voor aanvang van 
de wedstrijd.

Uitwedstrijd buiten Roden:
Alle teams dienen een uur voor de wedstrijd aanwezig 
te zijn op het parkeerterrein van Nieuw Roden. Vandaar 
wordt gezamenlijk vertrokken.  Zijn er op het bovenstaande 

uitzonderingen, dan wordt dit 
vroegtijdig door de leiders aange-
geven. Het vervoer naar uitwed-
strijden wordt gecoördineerd door 
de leiders.

VERVOER

Bij toerbeurt worden hierbij ouders 
ingeschakeld. De leiders zullen 
afhankelijk van het aantal beschik-
bare auto’s hiervoor een regeling treffen, bijv. in de vorm 
van een rijschema. Uiteraard geldt hiervoor ook dat er i.g.v. 
problemen  tijdig contact opgenomen wordt met de leiders 
zodat er vervangend vervoer geregeld kan worden.



algemeen: Basisopleiding Scheidsrechter veld

J Lijkt het je leuk om 
scheidsrechter te worden?

Lijkt het je leuk voetbalwedstrijden in goede banen 
te leiden en denk je over voldoende leidinggevende 
capaciteiten te beschikken om dat voor elkaar te krijgen, 
dan ben je de juiste persoon om scheidsrechter 
veldvoetbal te worden.

Wij organiseren in samenwerking met de KNVB en o.l.v. 
een KNVB-docent in het voorjaar 2015 de Basisopleiding 
Scheidsrechter veld. Tijdens de Basisopleiding scheids-
rechter veld (BOS) krijg je een gedegen praktische 
opleiding, zodat je met voldoende ‘bagage’ aan de slag 
kunt bij de A- en B-junioren en senioren. Je kunt 
verenigings- of KNVB-scheidsrechter worden.

Tijdens de opleiding oefen je op het veld leiding te geven 
aan 22 spelers en het toepassen van de spelregels. Het 
gaat daarbij onder meer om de 17 voetbalspelregels, or-
ganisatie en administratie, kennis van voetballen en voet-
ballers, leiding geven, blessurepreventie en de praktische 
toepassing van deze onderwerpen.

ORGANISATIE 

De opleiding bestaat uit zeven bijeenkomsten van 3 uur en 
een spelregeltoets. Daarnaast fluiten de deelnemers, als zij 
voor de KNVB wedstrijden gaan leiden, minimaal twee sta-
gewedstrijden onder begeleiding van een (gekwalificeerde) 
Praktijkbegeleider Scheidsrechter. De opleiding wordt op 
de volgende avonden gegeven:

Les 1: woensdag 4 maart 2015
Les 2: woensdag 11 maart 2015
Les 3: woensdag 18 maart 2015
Les 4: woensdag 25 maart 2015
Les 5: woensdag 8 april 2015 
Les 6: woensdag 22 april 2015
Les 7: 6 mei 2015 of 20 mei 2015

Op het sportcomplex van vv Nieuw Roden aan de Zeven-
huisterweg in Nieuw Roden. Tijdens de opleiding houden 
de deelnemers een logboek bij, die ze na afloop van de 
opleiding inleveren bij de docent.

De deelnemers die aan de voorwaarden voldoen, ont-
vangen het diploma Basisopleiding Scheidsrechter 
Veldvoetbal. Zij kunnen vervolgens worden aangesteld bij 
jeugdwedstrijden en/of wedstrijden in het lagere senioren-
voetbal.

46
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STUDIEBELASTING

Cursusdeel  
• Zeven bijeenkomsten 21 uur
• Zelfstudie en huiswerkopdrachten 8 uur

Ervaringsdeel  
• Fluiten van min. twee stagewedstrijden 4 uur
• Assisteren van de scheidsrechter 2 uur

Proeve van bekwaamheid  
• Cursusmap 3 uur

Totaal 38 uur

START
Zodra er achttien deelnemers zijn.

TOELATING

Vanaf de leeftijd van 14 jaar. Het is mogelijk dat vooraf een 
toelatingsgesprek wordt gehouden.

KOSTEN

€ 56,00 (inclusief digitaal cursusmateriaal). De kosten 
worden voor leden van vv Nieuw Roden in principe door de 
vv Nw Roden betaald (nadere info bij Piet Woldendorp of 
Hans Schulten).

INFORMATIE EN 
AANMELDING
Bij het districtskantoor van de KNVB.

ANNULEREN NA 
TOELATING

Bij annulering of tussentijdse beëindiging blijft de cursist 
100% van de overeengekomen cursusprijs, alsook het 
inschrijfgeld verschuldigd.

AANMELDEN

Je kunt je aanmelden bij Piet Woldendorp (050-5013124) of 
Hans Schulten (050-5015540).
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algemeen: VERZORGING / KLEDING & TENUE / VOETBALSCHOENEN / DOUCHEN / 
 GEDRAGSREGELS V.V. NIEUW RODEN

VERZORGING

Naast een goede training is voor de wedstrijden ook een 
goede verzorging belangrijk. Zeker bij de oudere jeugd 
krijg je soms te maken met “echte” blessures, waarbij het 
belangrijk is dat ze direct goed behandeld worden. Arie 
Schnater is voor de jeugd beschikbaar als verzorger. Zijn er 
blessures neem dan even contact op met de trainer en/of 
leider van het team, zodat een afspraak met hem gemaakt 
kan worden. Voor blessures die hij zelf niet behandelen 
kan, is er een afspraak gemaakt met  de fysiotherapeute 
Aaltje Bron om de behandeling over te nemen.

KLEDING / TENUE

“Het er netjes uit zien” van de teams is op zich al een visi-
tekaartje van de vereniging. Bij wedstrijden dient dan ook 
iedereen zich aan de voorgeschreven kleding te houden:
 • Shirt: blauw.
 • Broek: wit
 • Kousen: blauw
 • Scheenbeschermers zijn verplicht!
Slidingbroekjes zijn alleen toegestaan bij blessures (en dan 
bij voorkeur wit). Alle teams dragen kleding die is geschon-
ken door sponsors. Het streven van de jeugdcommissie 
is om alle teams in sponsorshirts te laten voetballen. De 
coördinatie en verdeling van de shirts is in handen van 
Jetty Woldendorp. Sponsors of clubleden die sponsors 
hebben gevonden, dienen zich te melden bij het bestuur of 
de sponsorcommissie voor het maken van afspraken.
Bij de trainingen is de kleding geheel vrij. Scheenbescher-
mers zijn echter VERPLICHT tijdens de wedstrijden en ook 
tijdens de trainingen. Het dragen hiervan kan vervelende 
blessures voorkomen.

VOETBALSCHOENEN

Wanneer u voor uw kind nog voetbalschoenen moet 
aanschaffen, kunt u het beste schoenen met een volle 
noppenzool kopen; dus schoenen met zoveel mogelijk 
noppen. Voor kindervoeten zijn schoenen met veel noppen 
namelijk veel beter dan schoenen met weinig noppen.
Koop zeker geen voetbalschoenen met afschroefbare nop-
pen!!!

DOUCHEN

Als regel geldt dat elke speler zich na afloop van de wed-
strijd of de training moet douchen. Geef uw kind dus altijd 
een handdoek en zeep mee in de sporttas. Mocht dit om 
bepaalde reden eens niet kunnen of mogen, geef dit dan 
even door aan de leider of trainer. Het is aan te bevelen 
om de kinderen doucheslippers te laten dragen (in verband 
met voetschimmels).

GEDRAGSREGELS 
V.V. NIEUW RODEN

• Grof taalgebruik, ruzie maken, vernielingen aanrichten, 
pesten van spelers e.d. horen niet thuis op het voetbalveld 
en op de route van en naar het voetbalveld en zullen nooit 
worden getolereerd. Er zal door de leiding onmiddellijk op 
gepaste wijze worden ingegrepen. Eventueel volgt verwij-
dering van de voetbalclub.

• Beslissingen van de leiding worden geaccepteerd en 
opgevolgd. Dit geldt bij de wedstrijden, maar ook bij de 
trainingen.

• Na afloop van de wedstrijd/training wordt het materiaal 
opgeruimd en de kleedkamer schoongemaakt (evt. via een 
corveerooster).

• Na afloop van de wedstrijd geven de spelers en speel-
sters de tegenstander een hand en bedanken hen voor de 
wedstrijd. Zowel bij winst als bij verlies. De aanvoerder 
geeft de scheidsrechter en de grensrechters ook een 
hand.

• We benaderen elkaar altijd op een positieve manier (bin-
nen een teamsport is dat zeer belangrijk: ”goed gedaan“, 
werkt honderd keer beter dan “slecht gedaan”). Iedereen is 
open en eerlijk tegenover anderen.

• De gedragsregels gelden voor alle betrokkenen: spelers, 
begeleiders, trainers, ouders, toeschouwers, etc.
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algemeen: PUPIL VAN DE WEEK / UITWISSELING /
 KANTINEDIENST

PUPIL VAN DE WEEK
De pupil van de week is een speler, die zich door inzet, trai-
ning en positief gedrag in de kijker heeft gespeeld. Bij ie-
dere competitie thuiswedstrijd van het eerste elftal mogen 
de leiders van een bepaald team de pupil van hun team 
aanwijzen. De pupil van de week trekt de hele middag op 
met het eerste elftal, woont de wedstrijdbespreking bij, 
doet de aftrap en er ligt een leuke herinnering voor hem/
haar klaar. De Pupil van de week is alleen voor de F-, E- en 
D-spelers. Informatie: Paula Woldendorp,  
Tel. 06 46772642.

UITWISSELING 
Litomysl (Tsjechië)
Sinds 1993 onderhoud onze vereniging contacten met de 
voetbalclub T.J. Jiskra Litomysl. Deze stad ligt in het uiter-
ste oosten van Bohemen en heeft ongeveer 14.000 inwo-
ners. In 1993, 1995, 1998, 2004, 2009 en 2014 waren wij te 
gast bij onze vrienden, zij brachten een tegenbezoek aan 
Nieuw-Roden in 1993, 1996, 1999, 2002, 2003 en 2007. 
In 2003 werd bij hen een nieuw sportstadion geopend, 
bestaande uit een voetbalveld met atletiekbaan erom 
heen en een overdekte tribune met 500 zitplaatsen. Een 
2e veld, bowlinghal, tennishal, ijshockeyhal en dat alles op 
een complex. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een 
landelijke bijdrage i.v.m. Internationale Spelen. De bekende 
speler Nedved opende het complex in Litomysl. 
Deze uitwisselingen worden in al die jaren mede mogelijk 
gemaakt door de goede samenwerking met en de financi-
ele ondersteuning van de Stichting Oost-West-contacten. 

KANTINEDIENST

Het is de meesten van u natuurlijk wel bekend, dat de 
ouders van de kinderen die op zaterdagmorgen een thuis-
wedstrijd spelen, bij toerbeurt de kantinedienst voor hun 
rekening nemen. Zaterdagmiddag draaien vaste kantine-
personeelsleden kantinedienst. Wij proberen het altijd zo 
in te delen dat iemand die voor het eerst meedraait dienst 
heeft met een “routinier”. Het komt natuurlijk wel eens 
voor dat alle wedstrijden worden afgelast (door slecht 
weer of iets dergelijks). In dat geval gaat de kantinedienst 
automatisch naar de inhaalzaterdag. Als u de betreffende 

zaterdag niet kunt, wilt u dan zelf 
een vervanger of vervangster 
zoeken of met iemand ruilen? 
Geef het dan wel even door.Heeft 
u “onoverkomelijke” bezwaren 
tegen de kantinedienst, wilt u dat 
dan even laten weten aan: 

Jetty Woldendorp-Klein
Statenlaan 38
9301 RM Roden
Tel. 050 5013124 / 06-22927501

Dit jaar worden er ook kantinediensten op de inhaalzater-
dagen ingeroosterd.

Op zondag worden de kantinediensten verzorgd door een 
vaste groep mensen.

Roken:
Niet in de kantine tijdens en na de wedstrijden.

Alcohol:
Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcoholhou-
dende drank verkocht.
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VAKANTIES

 Rodermarkt  > geen training op de maandag, dinsdag en de woensdag
 Herfstvakantie > training voor iedereen 
 Kerstvakantie > geen training, wel zaalvoetbaltoernooien
 Voorjaarsvakantie > training voor iedereen
 Paasvakantie > geen training
 Meivakantie > training voor iedereen
 Pinkstervakantie > geen training
 Zomervakantie > geen training

Even voor de duidelijkheid: de Paasvakantie en de Pinkstervakantie zijn korte vakanties van maar 2 vrije dagen. 
Hierin vallen 2e Paasdag (maandag) en 2e Pinksterdag (maandag). 
Het is verstandig om op deze dagen niet te trainen.   

WIJ ZIJN WWWANTED
U KRIJGT DE BELONING!

WWWANTED BV     INTERNET EXPERTS / ONLINE STRATEGIE / WEBDESIGN & WEBDEVELOPMENT
AMSTERDAM +31 (0)20 208 19 00     GRONINGEN +31 (0)50 203 19 00

DESIGN@WWWANTED.NET     DEVELOPMENT@WWWANTED.NET
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J ACTIVITEITENAGENDA
SEIZOEN 2014-2015

 
 
 Team:   Activiteit: Datum / Periode: Coördinatie:

 Alle jeugdleden Jeugddag 17 oktober Jasper vd Spoel

 Dames futsal Glowball-toernooi 1 november Dames Futsal

 Alle leden Klaverjassen/Sjoelen 21 november Supp.Vereniging

 F Sinterklaas eind november Jeugdcie

 Alle leden Klaverjassen/Sjoelen 19 december Supp.Vereniging

 A t/m F Kerstzaalvoetbal 29 december Hans en Ad

 Alle leden Oliebollenactie 31 december Bestuur

 Alle leden  Nieuwjaarsbijeenkomst 4 januari Supp.Vereniging

 Alle leden Feestavond januari Spelers 1e

 Alle leden Klaverjassen/Sjoelen 16 januari Supp.Vereniging

 Alle leden Klaverjassen/Sjoelen 20 februari Supp.Vereniging

 Alle leden Klaverjassen/Sjoelen 20 maart Supp.Vereniging

 Alle leden  Klaverjassen/Sjoelen 17 april Supp.Vereniging

 A t/m F Toernooien mei/juni Toernooicomm.

 E pupillen Toernooi en kamp mei/juni Jeugdcommissie

 Dames Weekend mei/juni Dames 

 Vrijwilligers Vrijwilligersavond juni Bestuur

 Sen./Junioren Hutspottoernooi juni Tonnie
  

 De leiders helpen bij de activiteiten van de teams, vaak in samenwerking met leden van het bestuur of de 
 jeugdcommissie. Van alle activiteiten zijn bij het bestuur of jeugdcommissie draaiboeken aanwezig.

 Alle data zijn onder voorbehoud!



Op dinsdag 21 oktober 2014 kwam de regen voor het eerst 
deze herfst met bakken uit de lucht. Een mooie avond 
om op bezoek te gaan bij Bianca den Hartog. Bianca is de 
voorzitter van de zeer actieve toernooicommissie van onze 
voetbalvereniging. Menigeen zal zich nog het grote jeugd-
toernooi van begin juni herinneren. Een toernooi voor alle 
leeftijdscategorieën (A-F-jeugd) dat begon op vrijdagavond 
en eindigde aan het eind van de zaterdagmiddag. Een 
prestatie van formaat. Kortom: de hoogste tijd om de aan-
voerder van de toernooicie wat beter te leren kennen. 

Bianca, net 40, woont met John en hun kinderen aan de 
Boterbloem in Roden. Zoals gezegd, buiten regende het 
pijpenstelen en binnen stond Ajax al binnen 5 minuten met 
1-0 achter tegen Barcelona. Dan kun je beter aan de keu-
kentafel zitten voor een interview! 

Bianca en John hebben 4 zonen (Mathijs, Lukas, Dennis, 
Thomas) en 2 kleinkinderen (Isa en Mila). Het is een echt 
voetbalgezin met 4 voetballende zonen. Bianca’s actieve 
voetballoopbaan is begonnen en geëindigd bij het school-
voetbal. Jazzballet en turnen waren haar sporten. 

Vier dagen per week werkt ze als pedagogisch behande-
laar bij Kentalis in Emmen. Bianca begeleidt daar jonge 
kinderen (in de leeftijdscategorie van 2-4 jaar) die een taal- 
en ontwikkelingsstoornis  hebben. Deze kinderen worden 
naar hen doorverwezen door bijv. logopedisten, huisartsen 
of consultatiebureaus.  
 
Via haar kinderen werden in 2003 de eerste contacten met 
vv Nieuw Roden gelegd. John werd jeugdleider (had zelf 
jarenlang bij Amicitia VMC gevoetbald en pakte die draad 
weer op bij Nieuw Roden). Organiseren zit in haar bloed 
(stilzitten evenmin) en zo rolde Bianca als het ware vanzelf 
in de voetballerij. Wat aanvankelijk (ongeveer 4 jaar gele-
den) begon met de organisatie van een pupillentoernooi is 
inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige toernooicom-
missie en –organisatie binnen de voetbalclub. Met als 
voorlopig hoogtepunt het grote jeugdtoernooi dat in juni 
2014 werd georganiseerd op het sportcomplex aan de 
Zevenhuisterweg in Nieuw Roden. Bianca hecht er groot 
belang aan dat er een goede organisatie staat, dat er een 
goed draaiboek is, op basis van een gezonde financiële 
situatie met voldoende sponsoren, met oog voor nieuwe 

interview: BIANCA DEN HARTOG

J Bianca den Hartog; voorzitter van 
de actieve Toernooicommissie
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initiatieven en ideeën, als springplank voor de doorstro-
ming van de jeugd naar toekomstige kaderfuncties.

Samen met Jan Slagter, Alette Kersten, Anne Pater, Onno 
de Jonge, André Pruisscher (en Nick Matulessy als stagiai-
re in verband met zijn opleiding) vormt Bianca de toernooi-
commissie. Ook in dit seizoen zorgen zij weer voor vele 
toernooi-activiteiten.  Zij doet dit samen met een steeds 
groter wordende groep van vrijwilligers. De uitstekende 
samenwerking met de kantinecommissie en de mensen 
van het terreinonderhoud (met superdeskundigen: Age en 
Teus) wordt door Bianca ook in dit gesprek nog eens bena-
drukt. Zonder deze grote groep medewerkers zijn al deze 
activiteiten niet mogelijk. En als het dan gelukt is: wow, dat 
geeft pas een echte kick!

Natuurlijk is er ook dit seizoen weer het grote thuistoernooi 
voor alle jeugdspelers en –speelsters van Nieuw Roden. 
Het grote jeugdtoernooi zal in het eerste weekend van juni 
worden georganiseerd. De opkomst zal naar verwachting 
nog groter zijn dan afgelopen jaar. Nieuw dit jaar is dat er 
op de vrijdagavond een eigen toernooi wordt gehouden  
voor zowel A- en B-junioren (jongens en meiden) met na 
afloop een feestelijke after-party. Op zaterdag volgt dan het 
toernooi voor de C-junioren en D-, E- en F-pupillen waarbij 
ook onze grote groep mini’s niet vergeten zullen worden.

Naast de organisatie van het jeugdtoernooi coördineert de 
toernooicommissie ook de andere toernooi-activiteiten. 
Nieuw dit jaar is de deelname van de A-, B- en C-junioren 
aan het Univé zaalvoetbalgala in Leek. Voor ons is dit de 
eerste keer dat we met een aantal jeugdteams mee gaan 
doen. Traditioneel is de deelname in de winter aan het 
zaalvoetbaltoernooi in Norg (voor de A- en B-junioren in de 
Brinkhof) en natuurlijk aan de Noordenveldcup. 

Er wordt zelfs gedacht aan het organiseren van een voet-
balreis voor de oudste jeugd naar het buitenland. Onze 
vereniging heeft op dat punt een zelfs een zekere naam 
hoog te houden. Recent werd voor de 6e keer een reis 
naar Litomsyl (Tsjechië) ondernomen. Ook werd deelge-
nomen aan toernooien in Duitsland, Denemarken en Italië.  
Kortom: ook op dit punt staat er wat te gebeuren in de ko-
mende maanden.

Op de vraag of al deze organisatie niet heel veel tijd 
in beslag neemt is het antwoord vanuit Bianca direct:  
…..mmm, ja!

Maar dan wel vooral met de orga-
nisatie van het eigen toernooi. De 
planning daarvan begint al in het 
najaar. Dan worden de eerste verenigingen aangeschreven, 
afspraken gemaakt, de contouren van het toernooi-week-
end bedacht, wat ging vorig jaar heel goed en willen we zo 
houden, wat ging minder goed en moeten we verbeteren, 
etc. De echte werkdruk komt echt in de weken vooraf-
gaand aan het toernooi zelf. Ook al is vooraf nog zo goed 
aan alle activiteiten en onderdelen gedacht: ook op de dag 
zelf is het soms nog improviseren (bijv. omdat er een team 
plotseling niet op komt dagen, of de geluidsinstallatie het 
af laat weten). 

En doet ze dan ook nog andere zaken bij Nieuw Roden? 
Jawel hoor: fanatiek supporter, staat regelmatig achter de 
bar in de kantine, ondersteunt de jeugdcommissie, kortom 
hulp bij tal van activiteiten. Een van de mooiste herinnerin-
gen bewaard Bianca aan de 1e keer dat de jongens kampi-
oen werden. Met zijn  allen op de huifkar en zo met paard 
en wagen door het dorp. Een prachtig moment.

Als er een punt genoemd moet worden dat volgens Bianca 
wat meer aandacht verdient dan is dat er meer aandacht 
besteed zou mogen worden aan communicatie, korte lij-
nen, heb er maar vertrouwen in dat iemand die een taak 
op zich neemt die ook na komt en vaak zijn taak ook heel 
goed doet. Dat geeft vertrouwen en stimuleert.

En als er dan eens een weekend geen voetbal is? Genieten 
van ‘iets anders’, zo is de zondag de vaste gezinsdag (al 
wordt John regelmatig op zondag in de bestuurskamer 
gezien vanwege zijn bestuursdienst of als vertegenwoordi-
ger van de jeugd bij de ‘pupil van de week’). Italië, Spanje, 
Kroatië gelden als favoriete vakantiebestemming. Heerlijk: 
prachtig weer, de cultuur, de sfeer, de gastvrijheid, ze kijkt 
er nu al weer naar uit.

Intussen heeft Ajax dik verloren van Barcelona en was het 
zo gek nog niet aan deze keukentafel. Al was ik toch te 
vroeg weg want de heerlijke bonensoep stond nog te 
pruttelen.…..

Bianca, bedankt voor het leuke en informatieve gesprek.
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fotoalbum: Wedstrijd van E1 tegen VEV E6 - 3 september 2014
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fotoalbum: C1 tegen Niekerk C2 - 29 november 2014
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