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Voorwoord

“We wensen iedereen die betrokken is bij 
onze vereniging een gezond, plezierig en 
sportief seizoen 2019-2020 toe”, zo sloot ik 
het voorwoord van de vorige presentatie-
gids af. Natuurlijk niet wetend wat 2020 ons 
zou brengen. Op het moment van schrijven 
is de competitie weer stilgelegd en houdt 
het Coronavirus de hele wereld in haar 
greep en daarmee dus ook onze vereniging.

Wat voor effecten dit op onze vereniging 
gaat hebben moeten we vooral nog afwach-
ten. Aan de andere kant vind ik het geweldig 
om te zien hoe iedereen er een mouw aan 
weet te passen en zich alsnog 100% inzet 
voor onze club. En daar wil ik het voor nu 
ook wel even bij laten, er zijn zoveel mooie 

ontwikkelingen geweest bij VEV’67 die ik 
niet wil laten ondersneeuwen door dit. Een 
paar hiervan zullen in deze presentatiegids 
de revue passeren. Wat mij opvalt is dat ze 
allemaal raakvlakken hebben met de kennis 
die in onze vereniging zit, door die kennis te 
benutten zetten we grote stappen!

Om maar eens te beginnen met het Tech-
nisch Jeugdbeleidsplan 2020-2023. Laten 
we wel wezen: we zijn ‘maar’ een ama-
teurvereniging. Maar toch ligt er dit plan 
voor de komende jaren waarbij op allerlei 
vlakken samengewerkt is en ook maar weer 
eens blijkt hoeveel kennis en kunde er in 
onze vereniging zit. Aansluitend daarop zijn 
we gecertificeerd als Lokale Jeugdopleiding 
door de KNVB. Een geweldig begin van iets 
wat alleen nog maar mooier gaat worden de 
komende jaren.

Daarnaast is er natuurlijk de nieuwe staf 
van het 1e elftal, aangevoerd door hoofd-
trainer Kees Pranger. Geen onbekende van 
de club natuurlijk, waardoor de identiteit 
van onze vereniging zeker niet verloren 
zal gaan. Met hem wordt hard gewerkt 
aan allerlei verbeteringen en proberen we 
vooruitstrevend te zijn; neem nu eens de 
vacature voor een video analist. Maar ook 
bijvoorbeeld de livestream toen er geen 
publiek bij de wedstrijd aanwezig mocht 
zijn. Op een bepaald moment waren bijna 
300 toeschouwers ingelogd om de wedstrijd 
te bekijken.
Een ander mooi voorbeeld van de profes-
sionalisering waar we middenin zitten is 
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www.liewesroden.nl

Samuel Leviestraat 16 Leek

(0594) 51 08 00

info@mode-jeans.nl

m o d e - j e a n s . n lVoor een mooie schaarbeweging 
bent u bij Hessel Hairfashion aan het juiste adres

www.hesselhairfashion.nl

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 18.00 uur
Dinsdag 09.00 - 18.00 uur
Woensdag 09.00 - 18.00 uur
Donderdag 09.00 - 18.00 uur
Vrijdag 09.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.30 - 15.30 uur

U kunt altijd bij ons binnenlopen, alleen voor een omvorming 
of kleuren is het aan te bevelen om even een afspraak te maken.

Winkelcentrum “De Hulst”
Samuël Leviestraat 55
9351 BM Leek
Tel. 0594 - 512737

Door onze inzet, deskundigheid en ruime ervaring brengen wij 
de (Medische) Vrije Beroepsbeoefenaar voortdurend in scoringspositie

Lorentzpark 1  •  9351 VJ Leek  •  (0594) 580 580  •  info@adviesgroepvrijeberoepen.nl

Advisering - Belastingaangiften - Jaarrekeningen - Administraties

https://adviesgroepmedischeenvrijeberoepen.nl
https://www.vdhproducts.com/nl/
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het O&O Fonds (Opleiding & Ontwikkeling 
Fonds). Een fonds waarbij eerst op het 
gebied van sport een aantal jeugdige leden 
de kans krijgt om zichzelf verder te ontwik-
kelen. Dit willen we daarna ook uitbreiden 
door bedrijven en jeugdleden aan elkaar te 
koppelen. We zijn er ons ervan bewust dat 
wij niet alleen maar een voetbalvereniging 
zijn, maar ook midden in de samenleving 
een rol hebben. Het is dan ook mooi om te 
zien dat we apart voor dit fonds sponsoren 
aan onze club hebben weten te binden. 

Op de accommodatie is er de afgelopen 
tijd ook niet stil gezeten. Vorig jaar was 
er al een artikel over de renovatie van de 
kantine, deze is ondertussen prachtig afge-
rond. En natuurlijk zijn we zeer content 
dat het nieuwe kunstgrasveld er nu ligt 
met de nodige verbeteringen ten opzichte 

van het vorige. En ook daar is geweldig 
samengewerkt onderling, maar ook met de 
gemeente. 

Al met al zitten we absoluut niet stil en blij-
ven we werken aan onze toekomst. Samen 
met onze sponsoren, de gemeente en alle 
vrijwilligers maken we dat onze vereniging 
voor iedereen een warm thuis is en blijft. 
We profileren ons ondertussen al aardig als 
mooiste club van het Westerkwartier. Hoe-
wel niet iedereen het hier misschien mee 
eens is, is het voor mij wel duidelijk: wij zijn 
de mooiste club en daar mogen we trots op 
zijn!

Emo de Vries, voorzitter VEV’67
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Organisatiestructuur

Sinds november 2012 werkt VEV’67 met een klein bestuur en een aantal verregaand  
zelfstandig opererende commissies.

Het bestuur bestaat uit vijf leden;

Voorzitter:  Emo de Vries 06-10968888  voorzitter@vev67.nl
Secretaris:     Tjeerd Meulenbelt   secretaris@vev67.nl
Penningmeester: Bert Blom 06-31004136  penningmeester@vev67.nl
Algemeen Lid: Helena Drenth  algemenezaken@vev67.nl
Technische zaken: Arjan Pruim  technischezaken@vev67.nl

Naast het bestuur zijn er commissies onder leiding van een voorzitter.
Deze commissies zijn verantwoordelijk voor het mede opstellen en uitvoeren van het  
verenigingsbeleid, in het bijzonder in hun afdeling.

De commissies zijn:
1. TC Senioren,
2. TC Jeugd,
3. Sponsoring en PR,
4. Accommodatie en materialen,
5. Kantine,
6. Vrijwilligers,
7. Activiteiten,
8. Scheidsrechters,
9. Vertrouwenscommissie,
10. Ledenadminstratie.

Wedstrijdsecretaris: Wilbert Gort 06-25337165 w.gort@vev67.nl

7

mailto:voorzitter@vev67.nl
mailto:secretaris@vev67.nl
mailto:penningmeester@vev67.nl
mailto:algemenezaken@vev67.nl
mailto:technischezaken@vev67.nl
mailto:w.gort@vev67.nl


Euroweg 7, 9351 EM  LEEK

(0594) 512185
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Ben je zelf ook actief geweest als voetbal-
ler?

Uiteraard. Van de E-pupillen tot het 1e elf-
tal en ik heb zelfs nog het 35+ 4 team van 
VEV’67 gehaald. Bijna 28 jaar lid. Daarnaast 
heb ik ook bij GRC Groningen en CSVH 
gevoetbald. 

Hoe ben je in het trainersvak beland?

Dat zal vooral genetisch bepaald zijn ;-) Op 
Nienoord was ik een aantal seizoenen trai-
ner geweest van verschillende jeugdteams. 
Ook was ik -nadat ik te oud was om deel te 
nemen- elke zomer trainer of coördinator bij 
de voetbalkampen in Havelte. Ondertussen 
speelde ik bij VEV’67. Rond mijn 29/30e jaar 
wist ik zeker dat ik het trainersvak wilde 
oppakken: uiteindelijk ben ik met 33 jaar 
gestopt als actief speler en gestart als trai-
ner. Ik begon destijds met mijn UEFA-C cur-
sus en was assistent trainer bij SV Marum 
onder leiding van Marcel Poll. 

En opnieuw de samenwerking met Marcel, 
hoe is dat?

Als vanouds. Het is gewoon erg fijn om met 
Marcel samen te werken want wij vertrou-
wen elkaar blindelings. Wij denken dat het 
ook een voordeel is voor de selectie.  Want 
samen met Mike en Wouter staan wij dus 
met 4 trainers op het voetbalveld en kunnen 
zo de spelers echt alles aanbieden. Groeps-, 
linie- herstel- en individuele training. 

En persoonlijk vind ik ook een voordeel van 
de samenwerking met Marcel is dat wij over 
een aantal voetbalzaken verschillend den-
ken. Daarmee denken wij automatisch nog 
beter na over bepaalde beslissingen. 

Welke clubs staan als trainer op je cv?

SV Marum, SV Heracliden, NEC Delfzijl en 
uiteraard onze vereniging.

Hoe werk je als trainer?

Allereerst probeer ik ervoor te zorgen dat 
het voor iedereen duidelijk is wat wij van 
elkaar mogen verwachten. Daarnaast is 
het natuurlijk belangrijk dat wij een team 
worden en er een sfeer is waarin iedereen 

“Het is als thuiskomen”
Kees Pranger 

hoofdtrainer VEV’67 2020 – 2021
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zich op zijn gemak voelt. Wij als staf zorgen 
er vervolgens voor dat de spelers fysiek in 
orde zijn en zich kunnen verbeteren in het 
tactisch en technisch aspect van het voet-
bal. En dit alles vindt dan plaats in de soci-
ale cultuur van onze vereniging waarbij er 
meer is dan alleen het voetbalspel.

Waarom heeft VEV’67 voor jou gekozen?

Voor ons bedoel je. Want naast dat ik terug 
ben op het oude nest zijn Marcel Poll en 
Johan Sap ook terug gekomen. Alfre Fok-
kema maakt nog meer tijd vrij om ons op 
wedstrijddagen te assisteren. Daarnaast 
is de medische staf uitgebreid en bestaat 
nu uit 3 fysiotherapeuten; Ronald Sloots 
(coordinator), Jildau Huitema (verzorging 
en herstel) en Wouter Komdeur (loop- en 
hersteltrainer). En met Mike Römer (keeper-
trainer) en Gerwin Kramer (leider) is de staf 
helemaal compleet.

Waarom ze voor ons hebben gekozen ligt 
denk ik in het feit dat ze van ons verwach-

ten dat wij er met elkaar voor gaan zorgen 
dat de verschillende geledingen met elkaar 
in verbinding komen. Dus meer samenhang 
tussen de prestatieve elftallen & tussen het 
jeugd- en seniorenvoetbal. Daarnaast moe-
ten wij ervoor zorgen dat er op het gebied 
van fitheid en blessurepreventie stappen 
worden gemaakt. En dan laat ik het preste-
ren nog buiten beschouwing;-)

Wat is jullie doelstelling dit seizoen bij 
VEV’67?

Wij willen graag promoveren naar de 1e 
klasse. Dus wij willen kampioen worden!

Hoe kijk je tegen de huidige selectie aan?

Prachtige spelersgroep. Even los van de 
goede voetballende kwaliteiten zijn het 
stuk voor stuk ook nog eens mooie jongens. 
Sociaal gezien veel oog voor elkaar en altijd 
bereid om wat extra’s te doen. En ook nog 
de ideale mix van ervaren en onervaren 
spelers.  
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VEV’67 past bij mij als trainer omdat…?

Het is als thuiskomen. VEV’67 is voor mij 
een vertrouwde omgeving. De vrijwilligers, 
het bestuur, de TC en de stafleden van de 
andere teams ken ik goed dus dat werkt 
gewoon heel fijn. 

Wat zijn je persoonlijke ambities?

Mijn persoonlijke ambitie is dat deze voet-
balperiode bij VEV’67 een succes moet wor-
den. En voor mij is het een succes geworden 
als spelers en stafleden later met veel ple-
zier terugkijken op deze voetbalperiode. Ik 
zal er alles aan doen om dit te bereiken.

Tot slot
Het is op dit moment (eind oktober 2020) 
erg onzeker hoe het voetbalseizoen er 

verder uit komt te zien door de enorme 
toename van Corona gevallen. Wij kunnen 
in ieder geval terugkijken op een goede 
voorbereiding + start van de competitie. Op 
dit moment zijn wij alleen nog in een aange-
paste vorm aan het trainen en dat is binnen 
de mogelijkheden goed mogelijk. Waar ik 
vooral naar uitkijk is dat het voetbal weer 
van start kan gaan met onze supporters 
erbij. Dat je voor of na een wedstrijd mag 
uitleggen waarom het zo goed/verkeerd 
ging. Uiteindelijk mis ik dat aspect van het 
amateurvoetbal misschien nog wel het 
meest. 

Aan de andere kant is het op dit moment 
vooral belangrijk dat iedereen zo gezond 
mogelijk blijft en is voetbal -hopelijk tijde-
lijk- een onbelangrijke bijzaak van het leven.



accountants   adviseurs   auditors   afier.com    

mensen voor cijfers

De kennis, knowhow en betrokkenheid van uw mensen 
dragen bij aan het succes van uw organisatie. U kiest 
dan ook voor accountants, adviseurs en auditors die zich 
geïnteresseerd en actief opstellen. Wij weten graag wat 
er speelt, kijken vooruit en handelen doordacht. Met een 
professioneel en toegewijd team zetten wij ons in voor 
het belang en de groei van uw organisatie.

Kennismaken? Kijk op afier.com of bel 0592 - 530 953

Mensen 
voor 
cijfers

http://www.vmservice.nl
https://www.afier.com
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Het O&O fonds van VEV’67 is aan het eind 
van seizoen 2018-2019 ontstaan. Een aantal 
ouders van de jeugd in de breedteteams 
gaf aan dat er vaak moeilijk trainers te vin-
den waren voor deze groepen. In diezelfde 
tijd werden er ook door het jeugdbestuur 
gesprekken gevoerd met de oudere jeugd 
(JO15 en JO17) om te kijken op welke 
manier zij zich wilden binden aan de club 
en zich hiervoor wilden inzetten. De oudere 
jeugd gaf aan dat ze zich best wel voor de 
vereniging willen inzetten, maar gaven 
voorkeur aan een betaalde bijbaan.  

Deze twee zaken brachten Arjan Pruim 
(Technische zaken), twee ouders Marc 
Oegema (Afier Accountants + Adviseurs) en 
Cees Jan Bras (VM Service) en André Tuil 
(Jeugdvoorzitter) bij elkaar. Omdat VEV’67 
zich sterk wil maken voor diverse maat-
schappelijke thema’s zoals tegengaan van 
bewegingsarmoede, stimuleren van diver-
siteitsbeleid en een leven lang ontwikkelen, 
had Arjan Pruim vanuit dat kader al langer 
het idee om als club meer op de ontwik-
keling van de jeugd te richten. De ouders 
wilden graag bedrijven zoeken om te spon-
soren als er een mooie oplossing gevonden 
kon worden om meer jeugd actief te maken 
en dit ook ten goede zou komen aan de 
breedteteams. 

Hierop is gestart met een pilot van het 
Opleiding en Ontwikkeling fonds (O&O 
fonds). Uit dit fonds kunnen VEV-jongeren, 
die actief willen zijn binnen de verenging, 
een kleine vergoeding krijgen en opge-
leid worden voor taken binnen de club, 
bijvoorbeeld als trainer, keeper-trainer, 

scheidsrechter etc. Daarnaast wordt er ook 
gekeken naar de verdere ontwikkeling van 
een jeugdlid, bijvoorbeeld op het vlak van 
persoonlijke ontwikkeling.  

De pilot is vorig seizoen gestart met 9 jon-
geren in de leeftijd van 16-25 jaar, die al 
actief waren binnen de vereniging. Zij kun-
nen een voetbalgerelateerde opleiding of 
cursus volgen. Hierop is de KNVB-cursus 
Juniorentrainer op het sportpark gestart. 
Dit seizoen zijn er al 16 deelnemers aan het 
O&O fonds. De voetbalschool en de beweeg-
academie kunnen goed gebruik maken van 
deze enthousiaste jeugdigen, en ze worden 
ook ingezet als scheidsrechter of trainer.  

Onze sponsoren Afier Accountants + Advi-
seurs en VM Service van het eerste uur 
hebben erg geholpen met het opzetten van 
het O&O fonds en VEV’67 is erg content dat 
zij zich nog een jaar hebben gecommitteerd. 
Wij hebben er vertrouwen in dat wij met 
elkaar en de gecommitteerde jongeren dit 
initiatief verder kunnen uitbreiden.    

Het Opleiding en Ontwikkelingfonds 
(O&O fonds)
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Hoofdsponsor VEV’67:  
Intersport Superstore Roden 

Intersport Superstore Roden is ondertus-
sen al twee jaar hoofdsponsor van onze 
prachtige club. En op die samenwerking 
zijn we nog altijd even trots als in het begin! 
Intersport Superstore Roden biedt voor alle 
leeftijdscategorieën sportkleding, vrijetijds-
kleding en sportgerelateerde artikelen aan 
in hun winkel te Roden. 

Naast Intersport Superstore Roden is er ook 
een overeenkomst aangegaan met de firma 
DEVENTRADE te Deventer die garant staat 

voor de clubkleding van het merk Hummel. 
Dit bedrijf verzorgt samen met Intersport 
de ledenwebshop. Deze webshop is beschik-
baar voor iedereen die VEV’67 een warm 
hart toedraagt. 

Leden, ouders, opa’s en oma’s kunnen via 
deze webshop of in de winkel alle clubkle-
ding, tassen en andere aanverwante voetbal 
artikelen die VEV’67/ Intersport en DEVEN-
TRADE aanbieden, bestellen en afhalen bij 
Intersport Superstore te Roden.
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• 4% sparen op alle aankopen in de winkel
• 5% sparen voor jouw Club 
 op alle aankopen de winkel
• Exclusieve acties & aanbiedingen
• Exclusieve INTERSPORT VIP-events Nieuwsfeed Webshop Coupons VIP-saldo

74 36 13 8

Clubsparen
Leden van VEV’67 kunnen zich bij Intersport 
Superstore Roden aanmelden voor het 
Clubsparen, naast de reguliere kortingen 
spaar je dan automatisch mee voor je club. 
Deze unieke vorm van sparen levert alleen 
maar winnaars op. 

Kort uitgelegd door Intersport Superstore 
Roden: “Klanten van Intersport Roden spa-
ren door middel van de Intersport VIP-app 
op hun telefoon 4% korting op alle aankopen 
in de winkel. Het gespaarde tegoed is na 
2 weken zichtbaar en vervolgens te allen 
tijde inwisselbaar bij een volgende aan-
koop. Vervolgens hebben we met diverse 
verenigingen in de regio de afgelopen jaren 
een Clubspaar-overeenkomst gesloten, 
waardoor de leden van de vereniging op 
hun aankopen in de winkel automatisch een 
tegoed sparen voor hun vereniging, en dus 
ook voor VEV’67!”. 

“Op deze manier sparen klanten van Inter-
sport die tevens lid zijn van de club niet 
alleen 4% voor zichzelf, maar ook nog 
eens 5% voor hun club! De club kan met 
dit bedrag vervolgens materiaal voor de 

vereniging aanschaffen, zoals bijvoorbeeld 
clubkleding, ballen, doelen, etc.”. 

VEV’67 en Intersport Superstore Roden 
zijn trots dat ze elkaar als partners hebben 
gevonden en gaan voor een prachtige lang-
durige samenwerking!

Intersport Superstore Roden
Gedempte Haven 3 te Roden
050-5019185
info@intersportroden.nl
www.intersportroden.nl

mailto:http://
http://www.intersportroden.nl


Eerste selectie seizoen 2020 - 2021

Achterste rij van links naar rechts: Wouter Komdeur (hersteltrainer), Mike Römer (keeperstrainer), Jildau Huitema (verzorger), Kees Pranger (trainer/coach), Marcel Poll (trainer), Johan Sap (teammanager) Pieter van der Velde (PR)
Middelste rij van links naar rechts: Jorn de Bruin, Menco Renkema, Tom van Leeuwen, Rense Dijk, Pim Wellinghoff, Robin Elderman, Frank Schuring, Roy van Dalen, Jeffrey Visser

Voorste rij van links naar rechts: Mats Wolthuis, Marco Soeten, Rolf Hazenberg, Giacomo Ecca, Jens Poelstra, Tope van Dijk, Jorno Broeders, Stijn Veenstra, Menco Oedzes, Jorn Udema
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100% Fan!

(0594) 581 333

E E N  Z A A K  VA N  V E R T R O U W E N

Boveneind 21, 9351 AP Leek 

T (0594) 581 333

E info@hypotheekservice.nl

I www.hypotheekservice.nl

Of het nu om de FC gaat of om je eigen vereniging,

de echte fan staat voor zijn club. En is voor de volle

100% betrokken. Wij herkennen ons daar wel in.

Vandaar dat we het Fan zijn combineren met onze

hypotheekservice. Een vloeiend eentweetje zeg maar.

En dat leidt tot een Fan-tastische aanbieding. Elke fan

die nu zijn hypotheek via ons af- of oversluit profi teert

van ons 100% Fan-arrangement. Dat is is geen mogelijk-

heid meer maar gewoon een hele beste kans. Benieuwd? 

Neem contact met ons op. 

https://solidevastgoedbeheer.nl
https://www.digitalix.nl
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Met een oproep op Facebook begin dit jaar 
is het allemaal begonnen. De start van een 
damesvoetbalelftal zaterdag bij VEV’67. Er 
was natuurlijk al een damesteam op vrij-
dagavond actief, die 7 tegen 7 spelen, maar 
er bleek veel interesse te zijn om in een 
11 tegen 11 competitie te gaan voetballen. 
Momenteel zijn er 28 dames ingeschreven 
voor dit zaterdag elftal. 25 speelsters zijn 
actief; er is wat blessureleed.
In februari is er voor het eerst getraind en 
sinds mei speelt het damesvoetbalelftal in 
de vierde klasse, waar ze op moment van 
schrijven van dit artikel koploper zijn. Ook in 
de beker is dit team succesvol, ze zijn door 
naar de volgende ronde. Dames 1 zaterdag 

speelt regionaal, voornamelijk tegen vereni-
gingen uit de regio Groningen/Assen.

Het team is een gemêleerd gezelschap, qua 
niveau en qua leeftijd. Trapt de een voor het 
eerst sinds jaren weer tegen een balletje, zo 
zijn er ook speelsters die eerste klasse veld 
of zelfs eredivisie zaal hebben gespeeld. En 
is de jongste speelster 17 jaar en de oudste 
33, de meeste speelsters zijn tussen de 21 
en 28 jaar. De sfeer is goed en het is een 
leuk, jong team. De dames komen overal 
vandaan, voornamelijk uit de regio Leek/
Roden, maar ook komt er een aantal uit Gro-
ningen. Op maandagavond en donderdag-
avond wordt er getraind. 

VEV’67 Dames 1 zaterdag
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En ambities zijn er ook, zo hoopt Laureen 
Afman dat er volgend jaar een tweede team 
bij kan komen. Juist nu de meidenteams 
bij VEV’67 volop in ontwikkeling zijn, is het 
goed om door te kunnen groeien binnen de 
eigen vereniging. Met de dames 1 vrijdag 
is er een goede samenwerking. Mocht het 
nodig zijn kunnen de teams een beroep op 
elkaar doen. 

Heb je nu zelf zin om mee te doen, of ken 
je iemand die op zoek is naar een leuk en 
enthousiast damesvoetbalelftal? Dan kun 
je een mail sturen naar Laureen Afman 
(laureen_afman@hotmail.com). 
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Stichting Autisport Leek is opgericht in juni 
2015 door ouders van kinderen en jongeren 
met Autisme Spectrum Stoornis (ASS), in 
samenwerking met enthousiaste mensen 
van voetbalvereniging VEV’67. In de praktijk 
bleek het voor kinderen met ASS en aan-
verwante problemen niet altijd makkelijk, zo 
niet onmogelijk, om mee te doen bij de regu-
liere sportclubs. 

Het niet begrijpen wat de bedoeling is, meer 
tijd nodig hebben, geen overzicht hebben 
of kunnen houden tijdens het spel kunnen 
parten spelen. Ondanks de belemmeringen 
vinden kinderen met ASS sporten in team-
verband ook leuk en willen graag mee doen. 
Vandaar dat we in Leek zijn gestart met de 
Stichting om kinderen met ASS in de gele-
genheid te stellen om te sporten.

Het aanbod is bedoeld voor kinderen 
met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of 

aanverwante problemen als ADHD of over-
prikkeling, die graag willen sporten maar 
dit niet goed lukt binnen de reguliere sport-
clubs. Autisport Leek richt zich op kinderen 
in de leeftijd van 7 tot en met 18 jaar zonder 
verstandelijke beperking in de regio Wes-
terkwartier, Noordenveld en aangrenzende 
gemeenten.

Op dit moment sporten er zo’n 14/15 kin-
deren waarvan er gemiddeld 12 aanwezig 
zijn op de training. De leeftijd van de leden 
ligt tussen de 7 en de 14 jaar. Er is altijd een 

Autisport bij VEV’67

http://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme-(spectrum-stoornis).aspx
http://www.vev67.nl/


Kleiker assurantiën

Kleiker Assurantiën en Hypotheekadvies:Kleiker Assurantiën en Hypotheekadvies:

Altijd een voorzet op maat!Altijd een voorzet op maat!  

Kleiker is al jaren een begrip in Leek en omgeving. Wij zijn gelouterde 

professionals op het gebied van financiele dienstverlening. Door 

intensieve training houden wij onze conditie steeds op peil en door een 

goed samenspel met onze klanten bereiken wij altijd een uitstekend 

resultaat!

Ons team gaat altijd voor uw winst!Ons team gaat altijd voor uw winst!

De Dam 58 - 9351 AN Leek
Telefoon: 0594 516333 - Fax: 0594 513054

E-mail: info@kleiker.nl - Internet: www.kleiker.nl

mailto:info@kleiker.nl
http://www.kleiker.nl
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gezonde aanwas waardoor het aantal leden 
vrij constant is. Voor deze groep zijn er nu 3 
trainers, hier ziet Bert Katerborg (voorzitter, 
red.) graag een 4e trainer bij omdat extra 
persoonlijke begeleiding erg belangrijk is. 
De training valt buiten de andere trainin-
gen van VEV’67 om een zo rustig mogelijke 
omgeving te creëren. De ouders zijn op 
afstand aanwezig. Dit is noodzakelijk maar 
brengt in tijden van COVID-19 ook uitdagin-
gen met zich mee. Voor ouders is bovendien 
het sociale aspect van elkaar treffen belang-
rijk, ze wisselen ervaringen uit en delen tips 
en trucs met elkaar over de zorg voor kin-
deren in het spectrum.

Autisport Leek verzorgt op dit moment 
alleen voetbal. Andere sporten aanbieden 
kan qua omvang van de stichting eigenlijk 
niet. Het is een kleine stichting, kinderen die 
bij Autisport Leek sporten doen dat op basis 

van indicatie en veelal vanuit de PBG / zorg 
in natura wat via de gemeente loopt.

Helaas is er geen speciale competitie voor 
Autiteams. Er zijn maar weinig andere 
teams in de regio. Alleen bij vv Glimmen 
speelt nog een Autiteam. Daar wordt regel-
matig onderling tegen gespeeld. Misschien 
dat er eventueel nog in een G-competitie 
gespeeld kan worden. Het belangrijkste 
voor de kinderen is het bewegen, sporten, 
het gevoel hebben mee te kunnen doen met 
een team zoals leeftijdsgenoten dat ook 
doen. 

Wilt u meer informatie over Autisport Leek 
of bent u de trainer die gezocht wordt, kijk 
dan voor contactinformatie op de website 
van VEV’67: https://www.vev67.nl/786/
autiteam. Of via: autisportleek@gmail.com 
of Bert Katerborg 0615371129.

https://www.vev67.nl/786/autiteam
https://www.vev67.nl/786/autiteam
mailto:autisportleek@gmail.com
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Hoofdsponsor jeugd VEV’67
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Zoals je in het voorwoord al kort hebt kun-
nen lezen, heeft VEV’67 het afgelopen sei-
zoen hard gewerkt aan haar jeugdopleiding. 
Niet omdat deze nou zo slecht was, maar 
omdat er een groepje enthousiaste vrijwil-
ligers dachten dat het beter kon. Dit kwam 
onder andere doordat de KNVB een initiatief 
heeft, genaamd het Kwaliteit- & Perfor-
mance (K&P) programma van de KNVB. Dit 
is een traject om de jeugdopleiding op een 

structurele manier aan te pakken en te ver-
beteren. De KNVB helpt de vereniging mee 
met de inhoud van het Technisch Jeugdbe-
leidsplan en de vereniging krijgt, wanneer 
de inhoud voldoet, een certificaat voor de 
jeugdopleiding.  Zo heeft VEV’67 het certifi-
caat “Lokale Jeugdopleiding” gekregen. 

De groep vrijwilligers die dit project hebben 
opgepakt zijn Marco Soeten, Marcel Nieuw-
hof, Arjan Pruim en Dirkjan Boomsma. Later 
in het proces sloot Arjan Veenstra aan bij 

de groep. Vanuit het K&P programma hielp 
Ab van der Velde mee. Ab heeft met een 
kritische blik naar de documenten gekeken. 
Op één van de eerste concepten had hij 128 
opmerkingen en vragen. Ondanks dat de 
kritiek soms hard binnenkwam, heeft het 
er vooral voor gezorgd dat het uiteindelijke 
resultaat beter is geworden. “Het heeft 
geholpen om de juiste lijn in het plan te vin-
den”, aldus Marco en Marcel.

Het plan is afgelopen seizoen afgemaakt, 
maar het blijft een ‘levend’ document. Zo 
kunnen we als vereniging aanpassingen 
maken waar dat nodig is. Omdat we als ver-
eniging weten hoe belangrijk het is om de 
jeugd op een positieve manier te motiveren, 
hebben we ervoor gekozen om een aantal 
punten over positief coachen uit te lichten 
uit het Technisch Jeugdbeleidsplan. De hui-
dige versie van het plan is te lezen op onze 
website. 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
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Positief coachen als basis voor 
plezier en zelfvertrouwen
‘Wel winnen hè!’. Het is een van de meest 
gehoorde uitspraken langs het sportveld. 
Logisch, want het draait in de sport natuur-
lijk om winnen. Bij voetbal kan er maar 
één partij winnen. Het is het doel van het 

spelletje: meer doelpunten maken dan je 
tegenstander. We maken ons binnen het 
voetbal echter wel af en toe zorgen over het 
belang dat trainers, leiders en ook ouders 
soms toedichten aan winnen en verliezen. 
Trainers, coaches en teamleiders zijn in de 
communicatie met hun spelers vaak resul-
taatgericht en praten vooral over het verbe-
teren wat er niet goed gaat, want ze willen 

winnen. De vraag is of 
dat werkt. Het belang-
rijkste aspect van 
jeugdvoetbal is
ontwikkeling. Daarbij 
hoort het maken van 
fouten. Dit kan ertoe 
leiden dat een keer 
een wedstrijd wordt 
verloren. Ook dit is 
alleen maar goed voor 
de ontwikkeling van 
jeugdspelers. Je kunt 

immers pas genieten van een overwinning 
als je weet hoe het is om te verliezen.

Doordat we kinderen onder druk zetten, 
door het belang van het winnen van wed-
strijden centraal te stellen, worden kinderen 
onzeker en bang om fouten te maken. Dit is 
erg jammer, want dit gaat ten koste van het 
plezier dat ze beleven aan voetbal. Jonge 
voetballers zijn nog niet altijd baas over de 
bal en ‘ik en de bal’ is het leeftijdsspecifieke 
kenmerk dat hier bij hoort. Laat ze dus lek-
ker dribbelen en pingelen en zo ontdekken 
hoe de bal reageert op hun handelingen. 
VEV’67 wil jeugdspelers opleiden die zelf-
standig na kunnen denken en in alle vrijheid 
keuzes durven maken. Dit betekent dat we 
van trainers/coaches niet verwachten dat 
ze oplossingen aandragen door het voor te 
zeggen, maar juist spelers bevragen over de 
keuzes die ze maken of gemaakt hebben. Dit 
gaat het beste in de rust, of na afloop van de 
wedstrijd.
Wat ons betreft zijn voetbalplezier en zelf-
vertrouwen cruciaal in het leerproces van 
jongens en meisjes om een betere voet-
baller te worden. Door ze op een positieve 
manier aan te moedigen en de nadruk te 
leggen op de dingen die goed zijn kunnen 
we deze situatie met zijn allen creëren.

Het draait om de voetbaloefening van de 
kinderen en dat het enthousiasme van de
betrokkenen hier geen negatief effect op 
mag hebben. Geef daarom zelf het goede
voorbeeld en help andere ouders maar ook 
de trainers en leiders om de kinderen op 
een positieve manier te begeleiden. Hoe zor-
gen we ervoor dat sporten voor de
jeugd leuk blijft? Het antwoord is: ‘Positief 
Coachen’. Door trainers, coaches en leiders 
te leren hoe zij op een positieve en taakge-
richte manier de jeugd kunnen begeleiden, 
haken aantoonbaar minder jeugdige spor-
ters af. En worden de sportieve prestaties 
beter. Bovendien vinden de vrijwilligers hun 
taak leuker.

“Je kunt immers  
pas genieten van 

een overwinning als 
je weet hoe het is 
om te verliezen.”
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info@autobedrijfwierenga.nl
www.autobedrijfwierenga.nl
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Tien tips voor ouders langs de lijn
• Praat met je (sportende) kind vooral over 

plezier maken en zelf beter worden. En 
geniet daarvan.

• Laat aan je kind blijken dat het oké is als 
je tijdens een wedstrijd een fout maakt. 
Kijk, ondanks de wedstrijdspanning, 
vooral naar wat goed gaat en geef daar 
complimenten over, eerlijk en oprecht.

• Geef geen extra aandacht aan wat fout 
gaat tijdens de wedstrijd.

• Laat je zoon of dochter vooral zelf naden-
ken over oplossingen.

• Geef het goede voorbeeld: blijf positief, 
ook richting scheidsrechter, grensrech-
ters en tegenstanders.

• Vraag na de wedstrijd aan je kind: “was 
het leuk?”

• Luister vervolgens naar je kind en stel 
‘open’ vragen zoals “Hoe vond je de wed-
strijd gaan?”

• Kijk samen met je kind terug op momen-
ten dat het wel goed ging.

• Begrijp dat het voor je kind het beste is 
als duidelijk is wat de rol van de trainer/
coach is en wat de rol van de ouder is. 
Concentreer je op je rol.

Tien tips voor positief coachen 
voor begeleiders
• Praat met de spelers vooral over plezier 

maken en zelf beter worden.
• Laat aan de spelers blijken dat het oké 

is als je tijdens een wedstrijd een fout 
maakt.

• Zeg niet alleen tegen de spelers wat ze 
fout gedaan hebben, maar vooral wat ze 
goed gedaan hebben.

• Door te trainen op sterke punten wordt 
de speler alleen nog maar beter en wel-
licht zelfs uitblinker, hierdoor groeit het 
zelfvertrouwen en het gevolg is dat er 
met veel plezier en durf wordt gespeeld.

• Laat de spelers vooral zelf nadenken 
over oplossingen. Probeer niet uit 
enthousiasme te sturend te coachen, 
maar laat kinderen zelf ontdekken wat 
goede keuzes zijn.

• Vraag na de wedstrijd aan de spelers: 
“was het leuk?”

• Wanneer de spelers weten waar ze goed 
in zijn weten ze ook wat verbeterpunten 
zijn, dus vraag ze naar hun goede pun-
ten.

• Behandel de spelers met respect, dan 
word jij ook met respect behandeld.

• Geef het goede voorbeeld: blijf positief, 
ook richting scheidsrechter, grensrech-
ters en tegenstanders.

• Het corrigeren van spelers, het toespre-
ken van een speler en soms ook treffen 
van disciplinaire maatregelen horen ook 
bij het coachen, maar zo’n maatregel 
dient wel te leiden tot een gedragsver-
betering van de spelers. Stuur nooit de 
spelers voortijdig naar huis, ook niet als 
ze niet willen luisteren.

WIl je het volledige Technisch Jeugdbeleids-
plan lezen? Ga dan naar de volgende URL: 
https://www.vev67.nl/727/technisch-jeugd-
beleidsplan-2020---2023/



3030

De commissie kunstgrasveld heeft in Coro-
na-tijd een sterk staaltje werk geleverd, met 
als resultaat dat het 13 jaar oude kunstgras-
veld van VEV’67 in september is vervangen.
Begin maart zijn Jaap Pranger, Johan Sap 
en Mats Wolthuis online om tafel gegaan 

om de taken te verdelen en te onderzoe-
ken welk soort kunstgrasveld het beste bij 
VEV’67 zou passen. Er is onder andere con-
tact gezocht met ACV, HFC’15 en vv Roden, 
clubs die recent zelf een nieuw kunstgras-
veld hebben gekregen.
 
Zo op het oog lag het oude kunstgrasveld er 
niet slecht bij en dat kwam door de goede 
ondergrond. Alleen de grasmat zelf was na 
13 jaar intensief gebruik aan vervanging 
toe. De rek was eruit, letterlijk, want de 
demping van de mat liet veel te wensen 
over.

De velden van VEV’67 zijn van de gemeente. 
Waar vervanging van het kunstgrasveld wel 
in de begroting van 2019 was opgenomen, 
is het destijds niet tot realisatie gekomen. 
Het bestuur was dus heel alert toen bleek 
dat dit jaar wederom de vervanging van 
het kunstgrasveld op de begroting bleek te 

Vervanging kunstgrasveld



31

staan. Het bestuur heeft daarop de commis-
sie kunstgrasveld in het leven geroepen die 
hen van advies kon voorzien.

Daar waar de commissie kunstgrasveld 
voor VEV’67 op onderzoek uit is gegaan, 
heeft de gemeente ook onderzoek gedaan 
naar onder andere de huidige ondergrond 
en heeft het adviesbureau ASC een pakket 
van eisen op laten stellen. In de driehoek 
tussen gemeente, adviesbureau en VEV’67 
is goed samengewerkt. Zo is er niet alleen 
gekeken naar het soort veld, maar ook 
naar de omgeving. Er is een korrelopvang 
rondom het veld gekomen en er is een 
dubbele deur gemaakt om van het kunst-

grasveld naar het trainingsveld makkelijker 
doelen te kunnen verplaatsen. Ook wordt 
er gekeken of er nieuwe dug-outs geplaatst 
kunnen worden.

Het eindrapport met de aanbeveling voor 
een TPE-veld of een rubber ingestrooid veld 
is naar de gemeente gegaan met de voor-
keur voor een TPE-veld. Hiervoor moest er 
echter een compleet nieuwe ondergrond 
komen waardoor de kosten te hoog zouden 
worden. De definitieve keuze is daarom 
gegaan naar een rubber ingestrooid kunst-
grasveld.
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“Zonder vrijwilligers geen ver-
eniging” is een veelgehoorde 
uitspraak bij verenigingen. Bij 
VEV’67 is dat niet anders. Er 
zijn zelfs 3 vrijwilligers bezig 
om dit alles in goede banen 
te leiden. Zij vormen daarmee 
onze vrijwilligerscommissie. 
Arjan Delbrugge, Martin Kanon 
en Jonathan Klok zijn constant 
in de weer om onze vereniging 
te voorzien van vrijwilligers.

Concreet houdt dit in dat ze 
werven, behouden en waar-
deren. Binnen VEV’67 is er al 
heel veel vrijwillige inzet. Dat is 
mooi om te zien en is een kracht 
van onze vereniging. Dat willen 
we graag behouden en verder 
uitbouwen, zodat we het werk 
over meer schouders kunnen 
verdelen.
Als er ergens binnen de club 
een vacature ontstaat, dan 
wordt vaak de vrijwilligerscom-
missie ingeschakeld. Maar in de 
huidige periode wordt er met 
name hard gewerkt aan alles 
rondom de Covid problematiek 

en het verwerken van de 0-meting. Vanuit 
deze herinschrijving van alle leden komen 
veel data. Met name de vraag wat mensen 
binnen de club op vrijwillige basis doen of 
willen doen is interessant. Er wordt heel 
wat gebeld om erachter te komen op welke 
manier iemand een steentje kan bijdragen 
aan onze vereniging.

In een ideale wereld zal elk lid (of ouder/
voogd van een jeugdlid) zich op een 
bepaalde manier inzetten voor de club. 
Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit op dit 
moment al heel aardig gaat; de intrinsieke 
motivatie is bij veel mensen aanwezig. Een 
prachtige basis om op voort te borduren! De 
vrijwilligers zijn tenslotte de ruggengraat 
van de club. En dus: “Zonder vrijwilligers 
geen vereniging.”

Wil je ook graag je bijdrage leveren of heb je 
vragen over openstaande vacatures (te vin-
den op vev67.nl), neem dan contact op met 
één van de leden van de vrijwilligerscom-
missie of mail naar  
vrijwilligerscommissie@vev67.nl

Vrijwilligerscommissie

http://www.vev67.nl
mailto:vrijwilligerscommissie@vev67.nl


https://vcnbv.nl/nl


Gedempte Haven 3
tel. 050 501 91 85
www.intersportroden.nl

• Je spaart 2,5% VIP-saldo
op al je aankopen

• Je ontvangt exclusieve acties 
en aanbiedingen

• Je bent altijd op de hoogte 
van de laatste product 
releases en nieuwste collecties
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