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Oktober 2015 – jaargang 2, nummer 17 

Agenda  
 

   3 oktober 2015 Inleveren verkoopboekjes 
  Grote Clubactie 
  10.00-15.00 uur  
    
  SWZ Shop geopend 

  10.00-11.30 uur 
  SWZ Sportpark Sneek   
 
  7 oktober 2015 Sportsnuffelweek  
  SWZ Sportpark Sneek 
    
11 december 2015  Algemene  
  Ledenvergadering  
   SWZ Sportpark Sneek   
   
 17 januari 2016  Nieuwjaarstoernooi 

   A-Junioren t/m E-Pupillen  
    Noteer alvast in je agenda!  
 

Een knelpunt is ook het vinden van leiders bij de 

junioren. We zouden ouders/verzorgers willen 
verzoeken actief mee te helpen zoeken naar een 
oplossing hierin. Kent u een buurman, familielid, 

vriend/vriendin van één van de spelers van het  
betreffende team? Neem wederom contact op met de 
coördinator van betreffende categorie!  

 
Op sportief vlak kan ik jullie melden dat wij in het 
Bekertoernooi nog met mooi aantal jeugdteams door 

´bekeren´. De F-Leaque heeft zijn officiële competitie 
opening gehad. Maar helaas hebben wij ook een team 
van de A-Junioren uit de competitie moeten halen 

vanwege een te kleine selectie. 
  
Daarnaast ben ik supertrots 

op de dames die de 
randvoorwaarden hebben 
gecreëerd om ons als 

vereniging mee te kunnen 
laten doen aan de Grote 

Clubactie (GCA). Dankzij hun inzet is het mogelijk om 

een groot bedrag voor onze vereniging binnen te halen 
en zo de benodigde dug outs voor de velden 2 en 3 
te kunnen bekostigen. 

 
Tijdens de wedstrijd van het eerste op zondag 20 
september was er een extra actie voor de snelle 

verkopers. Gelet op de grote deelname ben ik enorm 
trots op onze jeugd. Onze oudere jeugd hebben wij ook 
benaderd om mee te doen met de loten verkoop. Ik 

hoop dan ook van harte dat jullie meedoen en op deze 
mooie en relatief makkelijke wijze je club ondersteunen 
door loten te verkopen. Je netwerk is groter dan je denkt 

en voor je het weet heb je weer een lot verkocht! 
  
Al met al weer een turbulente periode waar trots en 

clubgevoel de boventoon voerden.  
 
Met sportieve groet,  

René Banse Jeugdvoorzitter SWZ Boso Sneek 

Van de Jeugdvoorzitter 

 
Na een periode van prachtig weer 

met soms tropische waarden, zijn 
we na de startcompetitie 
overgegaan naar een bijzonder 

natte nazomer. Dagen met 
extreme neerslag en onweer 
zorgden dan ook voor diverse 

afgelastingen van trainingen.  
 
Door deze dagen is ook het protocol hoe om te gaan 

met noodweersituaties aangescherpt en doet het mij 
deugd dat de vele uren in het verbeteren van de 
communicatie met sprongen vooruit is gegaan. 

 
De opstart van de competitie is redelijk soepel verlopen. 
Van groot belang is dat de vereniging SWZ Boso Sneek 

van ons allen is. Het succes van een goede vereniging 
valt en staat ook bij de beleving en het samen  
dragen van de vele vrijwilligerstaken. Anno 2015 is een 

ieder vreselijk druk. Dit vraagt ook om maatwerk. Stel 
dat u eigenlijk best wel eens de jeugd een uurtje zou 
willen trainen, maar hier niet elke week de tijd voor 

heeft? Meldt u dan bij de coördinator van de betreffende 
categorie. U komt dan op een lijst waar meerdere leden 
genoteerd staan die af en toe kunnen invallen. Hiermee 

kunt ook u de vereniging ondersteunen! 

Wist je dat?  

 A.s. zaterdag 3 oktober de verkoopboekjes van de 

Grote Clubactie ingeleverd kunnen worden tussen 10 

en 15 uur in de kantine? Bij inlevering van je boekje 

krijg je een traktatie! 

 

 Je mee kunt doen aan de Textielstra.nl voetbaldagen 

in de herfstvakantie? Voor meer informatie zie 

verderop in deze nieuwsbrief.  

 Heb je nieuws/tips voor de nieuwsbrief? Mail het naar nieuwsbrief@swzbososneek.nl                                                www.swzbososneek.nl    

mailto:nieuwsbrief@swzbososneek.nl
http://www.swzbososneek.nl/
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NIEUWSBRIEF vv SWZ Boso Sneek  
 

Nieuwjaarstoernooi 2016  Wedstrijdsecretariaat  
De commissie voor het 
Nieuwjaarstoernooi 2016 is 
weer om tafel geweest om 

het succes van vorig jaar te 
gaan herhalen. Tijdens de 
tweede editie van dit 

jeugdtoernooi zullen alle E 
t/m A teams weer tegen 
elkaar gaan strijden 

om.......de eer!  
 
In de zaal zal weer een 

gezellige sfeer hangen en 
zal er menig 
zweetdruppeltje de vloer 

van de Sneker Sporthal 
bereiken.  
 

Binnenkort gaan we jullie 
uitgebreider informeren. 

 

Dus noteer deze dag maar vast in de agenda's:  
 

Zondag 17 januari 2016 
SWZ Boso Sneek Nieuwjaarstoernooi  

  
Met sportieve groet, 
 

Commissieleden: 
Age Hains  
Anke Nynke 

Helen  
Erwin 
Esther  

Arnoud  
Michel 

 

De competities zijn in volle gang en er wordt goed 
gepresteerd door menig team. Om de tussenstanden te 
volgen van je team kun je heel eenvoudig terecht op de 

vernieuwde website van swzbososneek.nl. 
 

  
 
Bij Wedstrijdinfo/Uitslagen staan alle uitslagen direct na 

de wedstrijd op de site. 
 

 

 

Textielstra.nl voetbaldagen 
Vorig jaar nam 
textielstra.nl met succes 
het initiatief om de 

KNVB-voetbaldagen 
voort te zetten. 
Uiteraard wordt hier dit 

jaar een vervolg aan 
gegeven! De tweede 
editie van de 

textielstra.nl 
voetbaldagen vindt dit 
jaar op 19, 20, 21 en 22 

oktober a.s. 
(herfstvakantie) op het sportcomplex van ONS Boso 
Sneek plaats, en zijn bestemd voor C-, D-, E- en F-

junioren. 
Bij de textielstra.nl voetbaldagen, die dit jaar in 
samenwerking met de Regionale Voetbal Academie en 

de keepersacademie Sierd van der Berg worden 

georganiseerd, proberen gediplomeerde voetbaltrainers 
het niveau en de vaardigheden van de jongste voetballers 
en voetbalsters in korte tijd te verbeteren. Dat gebeurt op 

een speelse, toegankelijke, maar zeker ook professionele 
wijze. Zo ontvangen alle deelnemers een prachtige outfit, 
waarin de trainingen en de spelvormen worden afgewerkt. 

Daarnaast krijgen de deelnemers tijdens de voetbaldagen 
een verantwoorde lunch aangeboden en wordt tijdens de 
trainingen voor voldoende voeding en drinken gezorgd. 

De textielstra.nl voetbaldagen zijn dan ook een must voor  
de voetballende jeugd uit de regio Sneek en omstreken, 
en dat bovendien voor een zeer betaalbare prijs. Wees er 

wel snel bij, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar (80 voor de F- en E-jeugd en 96 plaatsen 
voor de D- en C-junioren.  

 
Meer informatie over de textielstra.nl voetbaldagen staat 
op www.textielstravoetbaldagen.nl. en via deze website 

kan men zich ook aanmelden. 

 

http://www.textielstravoetbaldagen.nl/
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NIEUWSBRIEF vv SWZ Boso Sneek  

Grote Clubactie  

SWZ BOSO SNEEK GAAT  
 

 
Zaterdag 19 september is de Grote Clubactie gestart en 
dit jaar doet SWZ Boso Sneek mee aan deze actie. Het 

doel is nieuwe DUGOUTS voor veld 2 en 3. 
 
Snelle Verkopersactie 

 Zondag 20 september 
2015 tijdens de wedstrijd 
SWZ Boso Sneek 1 tegen 

HSC ’21 konden de snelste 
verkopers tot de rust hun 
verkoopboekje al inleveren 

in de kantine.  
 

 

Tijdens de rust werden er 
door René Banse en 
assistente Karolien drie 

winnaars getrokken. Zij 
hebben alle drie een bal 
met handtekening van het 

Eerste ontvangen.   
 
 

 
Winnaars Snelle Verkopersactie  
Toufik Gahlouz (D1), Jesse Ernste (E3) en Timo Okkema 

(D2). Alle drie gefeliciteerd met jullie prijs! 

 
 
Verkoop jij de meeste loten?  

Voor degenen die de meeste Grote Clubactieloten 
verkoopt stelt SWZ Boso Sneek de volgende prijzen 
beschikbaar:  

 
1e Prijs TRAININGSPAK 
2e Prijs ZWARTE SWEATER MET RITS 

3e Prijs GELE SWEATER 
 

 
 

VOOR NIEUWE DUGOUTS 
 

 
 

 
SELFIE actie  

Mail je leukste, grappigste, mooiste verkoopselfie vóór 3 
oktober groteclubactie@swzbososneek.nl. 
Let op! Op deze selfie moet iets van de Grote Clubactie 

en van SWZ Boso Sneek 
te zien zijn. En maak kans 
op de nieuwste sporttas 

van SWZ Boso Sneek. 
 
 

 

NIEUWSTE 

SPORTTAS 
 
 

 
Inleveren verkoopboekjes  
Zaterdag 3 oktober kun je je verkoopboekje inleveren 

tussen 10 en 15 uur in de kantine. Er ligt een lekkere 
traktatie voor je klaar!  

 
HELP JIJ SWZ BOSO SNEEK 

AAN NIEUWE DUGOUTS? 

 

mailto:groteclubactie@swzbososneek.nl
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NIEUWSBRIEF vv SWZ Boso Sneek  
 

Pupil van de week  
Zondag 6 september 2015: Martin Prins  

 
Zondag 6 september bij de thuiswedstrijd van SWZ 
Boso  Sneek tegen De Treffers is Martin Prins de 
Pupil van de Week. Martin speelt in de E8 en zijn 
favoriete voetbalclub is Juventus. Zijn favoriete 
speler is Gianluigi Buffon, de wereldberoemde 
keeper. Martin gaat op de foto met Age Hains 
Boersma. 
 
 
 
 

 

Zondag 20 september 2015: Owen Faber  
Zondag 20 september is 
Owen Faber de Pupil 
van de Week. Owen is 
verdediger in het team 
E2. SWZ Boso Sneek 
speelt tegen HSC ’21 
niet zijn beste wedstrijd 
van het seizoen. 
Desondanks heeft Owen 
een fantastische middag 
gehad, lees zijn reactie: 
“Pupil van de week was 
echt super leuk! Je 
mocht allerlei dingen doen die andere niet mochten 
doen zoals in de kleedkamer komen kijken, warming 
up en de aftrap met het eerste enzovoorts. Het 
leukste vond ik de shoot out doen op de keeper van 
de tegenstander. Als aandenken aan deze mooie 
middag kreeg ik een hele mooie bal met alle 
handtekeningen van de spelers van SWZ Boso 
Sneek 1.  
 
Echt een dag om nooit te vergeten!  
Groetjes, Owen Faber 
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NIEUWSBRIEF vv SWZ Boso Sneek  
 

F-Pupillen   
SWZ Boso Sneek F2 verliest in Woudsend 
Vanochtend stond om 10:00 de wedstrijd uit tegen 
Woudsend F1 op het programma. Op papier een zware 
wedstrijd want de voorgaande wedstrijden had 

Woudsend met stevige uitslagen gewonnen. De jongens 
en meiden van Woudsend leken al wat ouder en waren 
gemiddeld genomen dan ook aanmerkelijk groter dan de 

talenten van F2. 
 
SWZ Boso Sneek F2 begon goed en fanatiek aan de 

wedstrijd en weet na een aantal minuten op voorsprong 
te komen na een prima aanval over links. Steffan geeft 
een uitstekende voorzet en Hugo rond bekwaam af: 0-1. 

De befaamde corners van SWZ Boso Sneek F2 brengen 
ook vandaag weer succes. Justin speelt ‘m kort op Jesse 
en die schiet hem vervolgens hard tegen de touwen: 0-2. 

Helaas wist Woudsend dit geheime wapen de rest van de 
wedstrijd onschadelijk te maken door een mannetje of 
meisje dicht bij de nemer van de corner te positioneren. 

Woudsend weet de aansluitingstreffer te maken na een 
corner die vervolgens hard wordt binnengeschoten en 
keeper Tijs kansloos laat. De volgende kans is voor SWZ 

Boso Sneek waarbij Jesse alleen op de keeper af komt 
en de bal door de benen van de keeper net naast het 
doel ziet verdwijnen. Tijs weet vervolgens 2x achter 

elkaar knap te redden. Woudsend komt langzij na een 
breedte pas op het middenveld die niet goed 
aankomt.  Woudsend pikt de bal op en er wordt een 

harde lage bal naar voren gegeven. Deze bal rolt 
vervolgens langs en iedereen ongehinderd de goal in: 2-
2. Dit is tevens de ruststand. 

 
De F2 krijgt een aantal kansjes maar de schoten op de 
goal missen hun doel of de uitblinker aan Woudsendzijde 

weet de bal steeds op tijd weg te werken. Ook een harde 
pegel wordt door deze sta in de weg nog net tot corner 
verwerkt. Woudsend weet even later wel te scoren met 

een hard schot op de goal: 2-3. Bij een knappe corner die 
voor de goal valt van Woudsend haalt Sven meteen uit. 
Helaas weet hij de bal onvoldoende te drukken en gaat 

de bal over. Een bal van de F2 valt tussen drie man van 
Woudsend in en even wordt er getwijfeld over wie hem 
weg zal werken. Tijs is er als de kippen bij en profiteert 

handig van de verwarring en tikt beheerst de 3-3 binnen. 
In korte tijd weet Woudsend uit te lopen tot 4-3, waarbij 
keeper Joost het harde schot nog wel weet aan te raken 

maar toch achter zich in het net ziet verdwijnen. 
Vervolgens tot 5-3 en 6-3 en na een knappe vrije trap 
tenslotte tot 7-3. Joost weet deze laatste met een 

prachtige duik eerst nog uit de linker bovenhoek te tikken 
maar de bal valt op het hoofd van een tegenstander en 
eindigt onfortuinlijk in de goal. 

 
De mannen van F2 hebben een prima en spannende 
wedstrijd laten zien en hebben hard gewerkt. Dit harde 

werken brak de mannen in de laatste fase van de 
wedstrijd waarschijnlijk op zodat Woudsend F1 de 
touwtjes in handen kon nemen en de 3 punten veilig 

stellen. Volgende week wordt er om negen uur thuis 
tegen Balk F2 afgetrapt.  
 

 

SWZ Boso Sneek F4 speelt uit in Workum 
Voor de eerste keer in onze voetballoopbaan uit spelen bij 
het altijd lastige Workum. Na even zoeken toch de juiste 
kleedkamer gevonden. Bij het intrappen wordt de 

tegenstander beoordeelt “ wat een ukkies” is de 
conclusie.  Met 10 over enthousiaste jongens staan we 
naast de scheids bij de aftrap.  

 
Plotseling een hevige schreeuw, Pieter is gestoken door 
een wesp. De arme jongen heeft zo’n zin in de wedstrijd, 

maar staat toch eerst maar even op wissel. De scheids 
start de wedstrijd en binnen 15 seconden ligt de eerste bal 
al in het doel van Workum. Dat gaat zo nog even door. 

Xenne en Mathijs wisselen elkaar af met het maken van 
de doelpunten. Vlak voor rust komt de gestoken Pieter 
weer in het veld, getergd als hij is scoort hij meteen een 

doelpunt. Workum staat erbij en kijkt ernaar. 
 
Bij de rust is het iets van 0-11.  Na een lekker bekertje 

limonade gaat het in de tweede helft op dezelfde voet 
verder. Joran, Marijn, Mats en Tygo doen uitstekend 
verdedigend en ondersteunend werk. Xenne en Mathijs 

maken er bijna een competitie van wie de meeste goaltjes 
meepakt, maar ook Jesper, Sil en Jelmar scoren 
doelpunten, zodat de eindstand op 0-22 wordt gezet. Wij 

telden 23, maar ook een scheids kan zich vergissen. 
 
In een opperste juichstemming reden we weer terug naar 

Sneek. 
 
Van de coaches Peter de Rijke en Sietze Ringersma 
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NIEUWSBRIEF JEUGD vv SWZ Boso Sneek  
 

Verjaardagen oktober 2015 
 
 

1 oktober 2008 Tygo Osinga F-pupillen 

1 oktober 1999 Peter Roskam B-Junioren 

2 oktober 2004 Ronan Lorenzo Schilt D-Pupillen 

3 oktober 2007 Bodey Veenstra F-pupillen 

4 oktober 2007 Rico van der Eems F-pupillen 

5 oktober 1998 Sil Kribben A-Junioren 

5 oktober 1998 Ramon de Vries A-Junioren 

6 oktober 2009 Johannes Hoomans F-pupillen (mini) 

6 oktober 2006 Ingmar Rinzema E-Pupillen 

7 oktober 2008 Dominique Hoekstra F-Pupillen Meisjes 

9 oktober 1998 Rutger Kruis A-Junioren 

10 oktober 2006 Julian Kremer E-Pupillen 

10 oktober 2006 Jordy van der Werf E-Pupillen 

11 oktober 2008 Joran de Klerk F-pupillen 

11 oktober 2002 Jarno Kooij C-Junioren 

11 oktober 2005 Jasper Max van der Wal E-Pupillen 

12 oktober 2000 Fahrin Navabee B-Junioren 

13 oktober 1998 Kayleigh Atsma A-Junioren Dames 

13 oktober 2009 Hisham Burmania F-pupillen (mini) 

13 oktober 2003 Wytse Engelsma D-Pupillen 

13 oktober 2002 Michael van Iperen C-Junioren 

14 oktober 2000 Lousia Toeange B-Junioren Dames 

15 oktober 1997 Wouter Baerveldt A-Junioren 

16 oktober 2005 Marvin de Boer E-Pupillen 

16 oktober 1998 Dex Matthijs A-Junioren 

19 oktober 2007 Kyana Iedema F-pupillen 

20 oktober 2000 Matts Bruining B-Junioren 

20 oktober 2000 Joanne Fabienne Luimstra B-Junioren Dames 

20 oktober 2006 Jamie Nauta E-Pupillen 

20 oktober 2007 Socelian Varela F-pupillen 

21 oktober 2003 Kevin Koenen D-Pupillen 

22 oktober 2003 Ruben Hesmerg D-Pupillen 

23 oktober 1998 Julian Chessa A-Junioren 

24 oktober 1998 Sebastian IJssels A-Junioren 

24 oktober 2002 Zoey Wedding C-Junioren Dames 

26 oktober 2005 Finn Veldman E-Pupillen 

29 oktober 1997 Lotfi Belaoui A-Junioren 

29 oktober 2003 Esmée Oranje D-Pupillen Meisjes 

31 oktober 2005 Thijs Boorsma E-Pupillen 

31 oktober 2001 Dennis Wiersma C-Junioren 

31 oktober 1997 Sean Zwering A-Junioren 
  

Heb je nieuws/tips voor de nieuwsbrief? Mail het naar nieuwsbrief@swzbososneek.nl 

 

vv SWZ Boso Sneek 
wenst iedereen 

een hele fijne en  
sportieve verjaardag! 

 

 

 

mailto:nieuwsbrief@swzbososneek.nl

