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Het mega-reclamedoek kan niemand over het hoofd zien en is op de 
snelweg A27 voor velen zelfs beeldbepalend. Als je van Utrecht naar 
Almere rijdt althans. MAC³PARK is een snelgroeiende vastgoedon-
derneming in Flevoland, en niet te vergeten onze hoofdsponsor! Met 
maar liefst 30 locaties met meer dan 180.000m² aan vastgoed zijn zij 
de grootste aanbieder. MAC³PARK heeft één doel voor ogen: de per-
fecte ruimte en faciliteiten bieden aan ondernemingen. Bovenstaan-
de topspelers werken hard om dat voor elkaar te krijgen. Maar hoe 
ziet het team er eigenlijk uit?

Directeur
Marian Mulder is directeur van de vastgoedorganisatie. Ze heeft het 
directeurschap van eigenaar Meine Breemhaar overgenomen, die in 
1998 met MAC³PARK begon. Marian gaat de komende jaren MAC³-
PARK verder op de kaart zetten in Nederland. 

Receptie
Receptionisten Tjeerdtje Veen, Suzanne van Meenen, Sandra Barte-
lings, Anjana Akloe en Shelley de Waard - aangestuurd door manager 
Robert van Schijndel - begroeten iedere ochtend de huurders van 
MAC³PARK. De belangrijkste taak volgens Sandra Bartelings: “Mensen 
met een goed gevoel en een lach naar huis zien gaan”.

Sales
De sales medewerkers van MAC³PARK zorgen ervoor dat potentiële 
huurders de perfecte ruimte vinden die bij hen past. “Doorgroeien 
is heel goed mogelijk”, vinden Esther Promes en Fokke van Velzen. 

Esther Promes: “Ik heb kleine ondernemingen zien groeien naar een 
succesvol groot bedrijf”.

Financiën
Administrateur Jurian van der Steeg zorgt ervoor dat de financierin-
gen binnen MAC³PARK goed verlopen. “Samen werken naar het bes-
te resultaat is het leukst van het werken bij MAC³PARK. Belangrijk bij 
een werkdag: punctualiteit, stressbestendigheid en een flinke dosis 
humor”. 

Facilitair
Schoon, netjes en heel houden van de ruimtes is de verantwoordelij-
ke taak van gebouwbeheerders Carlo Bergsma en Dave van Santen. 
Facilitair manager Willem Knemeijer: “Geen dag is hetzelfde!” De con-
tactmomenten met de huurders geeft “jeu” aan de dag.

Marketing 
De online en offline uitingen worden gedaan door Flore Bosman. Zij 
zorgt ervoor dat MAC³PARK onder de aandacht blijft. “Het promoten 
van ruimtes is uitdagend. Ik kan er veel van mijn creativiteit in kwijt”.

Meer weten?
Lees meer op de website www.mac3park.nl. Alle kantoorruimtes, be-
drijfsruimtes, bedrijfshallen en vergaderruimtes kunt u hier vinden. 
Liever een persoonlijk gesprek? Neem contact op met Sales Mana-
ger Fokke van Velzen (06-22790265) of met Accountmanager Esther 
Promes (06-10957333). Ze staan u graag te woord!

de topspelers van maC³park, 
onze hoofdsponsor!
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Na een abrupt einde van ons voetbalseizoen en een 
zomerstop die je eigenlijk geen zomerstop kan noemen, 
omdat de trainingen langer door gingen dan gebruikelijk, 
rolt de bal gelukkig weer volop op ons sportpark.

Dit schrijvende, gaan we er als bestuur en commissies 
vanuit dat corona voorlopig nog niet weg is en we 
dus rekening moeten blijven houden met de corona-
richtlijnen. We willen proberen activiteiten op ons 
sportpark zoveel mogelijk met de nodige aanpassingen 
door te laten gaan.  Daarbij vragen we bezoekers en 
spelers natuurlijk hun eigen verantwoordelijkheid te 
nemen in dit corona-tijdperk wat betreft hygiëne en 
afstand tot elkaar. Ook de kantine is weer open en kan 
openblijven als iedereen zich aan de corona-regels houdt.

Onze teams zijn met extra veel zin begonnen aan 
het nieuwe seizoen, want de gemiste kansen van het 
afgelopen niet afgemaakte voetbalseizoen moeten 
wel even dubbel en dwars ingehaald worden! Kevin 
Ligtermoet, trainer van de selectie, heeft nog voor een 
jaar bijgetekend.  SVM 1 speelt ook dit jaar in de vierde 
klasse G. Hoewel ze op de 3e plaats stond in de eindstand 
van de huidige competitie en zeker een periodetitel had 
kunnen pakken, heeft de KNVB besloten ze niet te laten 
promoveren naar de derde klasse. Heel jammer maar we 
weten zeker dat het komend jaar wel goed komt!

Ook onze supporters staan weer te trappelen om onze 
spelers van jong tot oud aan te moedigen waarbij wij 
jullie op het hart willen drukken dit vooral op 1,5 m 
afstand van elkaar te doen.

Heel blij zijn we ook met de vrijwilligers binnen onze 
vereniging; zij pakken elk jaar enthousiast hun taken weer 
op en maken van onze club een gezellige club. Een extra 
woord van dank gaat uit naar de technische commissie 
en een groot aantal leiders en trainers voor hun inzet 
gedurende de zomer om hun team(s) zo lang mogelijk te 
laten doortrainen.  Zeker is dat onze spelers hierdoor nog 
nooit eerder zó fit en getraind aan het begin van het 

nieuwe voetbalseizoen op het veld gestaan hebben. Wij 
zien dan ook uit naar hun prestaties op het veld.

Natuurlijk willen wij iedereen die zich het afgelopen 
seizoen heeft ingezet voor onze vereniging hartelijk 
bedanken, want zonder vrijwilligers geen club.  Daarom 
willen wij ook graag een dringende oproep doen voor 
nieuwe vrijwilligers want vele handen maken licht 
werk en we kunnen wel wat extra handen gebruiken! 
Zo zoeken wij bijvoorbeeld nog een websiteredacteur 
en scheidsrechters. De eerste functie vraagt om pc-
handigheid en kan makkelijk vanuit huis gedaan worden. 
En natuurlijk word je ingewerkt. Op onze website https://
www.svmmaartensdijk.nl/doe-mee/ vind je meer 
informatie.

Helaas heeft corona en daarmee de sluiting van de 
kantine gezorgd voor terugvallende inkomsten en 
hebben wij als bestuur pas op de plaats moeten 
maken wat betreft geplande grote uitgaven; alleen het 
hoognodige op het gebied van complexonderhoud 
wordt het komende seizoen uitgevoerd. Verder zijn wij 
aan het nadenken over clubactiviteiten die corona-proof 
de clubkas weer wat kunnen spekken. Heb je ideeën, laat 
het ons dan weten via info@svmmaartensdijk.nl.

Wij sterken ons in de gedachte dat we met onze leden, 
vrijwilligers en sponsoren van SVM een hechte club 
zijn en dat wij met gezamenlijke inzet ook door deze 
moeilijke tijd komen. Een club zoals de onze blijft altijd in 
beweging!  

Nogmaals dank aan iedereen die zijn/haar bijdrage heeft 
geleverd in welke vorm dan ook.

Ten slotte wensen wij iedereen een mooi, sportief en 
succesvol voetbalseizoen toe!

Namens het bestuur, 

Frans van der Tol sr, voorzitter

de aftrap
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Afgelopen seizoen is niet afgemaakt 
vanwege de coronacrisis. SVM 1 stond 
half maart op de derde plaats en had 
daarmee een goede uitgangspositie om 
een periodetitel te pakken. Helaas werd de 
competitie niet meer afgemaakt en moet 
SVM komend seizoen opnieuw proberen om 
promotie naar de 3e klasse af te dwingen.  

terugkijken op 
het seizoen 2019-2020
WAAR KIJK JE POSITIEF OP  TERUG?
Aanvallend waren wij erg sterk. Dit blijkt wel uit het aantal 
doelpunten dat wij gemaakt hebben. De tegenstanders 
lieten het soms ook gewoon gebeuren, maar je moet ze 
er altijd nog maar inschieten. Voor de winterstop hebben 
wij weinig problemen gekend qua blessures waardoor wij 
veelal met dezelfde spelers konden spelen. In de meeste 
wedstrijden hebben wij goed gespeeld en zijn er veel 
punten gepakt waardoor wij in het spoor konden blijven 
van de titelfavorieten EDO en Elinkwijk. 

WAAR KIJK JE MINDER POSITIEF OP TERUG?
Ik vind dat we te veel goals tegen hebben gekregen. Hier 
vind ik dat wij ons echt in moeten verbeteren. Verder is 
het opvallend dat wij veel wedstrijden op achterstand zijn 
gekomen. Dit houdt in dat we vaak niet geconcentreerd 
aan de wedstrijd beginnen. 
Na de winterstop hebben wij veel blessures gekend bij 
het 1e. Hierdoor hebben wij na de winterstop in veel 
verschillende samenstellingen gespeeld. De echte eenheid 
van voor de winterstop was er niet meer en er werden veel 
punten verspeeld.

WELKE WEDSTRIJDEN ZIJN HET MEESTE BIJGEBLEVEN?
Als ik drie bijzondere wedstrijden moet kiezen dan kom ik 
uit op EDO, Elinkwijk en ASV’65. 

SVM – Elinkwijk (2-4)
Tegen Elinkwijk gingen we tegen de verhouding in, 
maar wel door twee mooie goals van Yordi, met een 2-0 
voorsprong de rust in. In de tweede helft stopte Boris de 
gegeven penalty bij een 2-1 stand, maar helaas mocht 
deze overgenomen worden waardoor het toch 2-2 werd 
20 minuten voor tijd. Uiteindelijk was de uitslag 2-4 niet 
onverdiend, maar je blijft je toch afvragen wat er was 
gebeurd als de penalty niet overgenomen had mogen 
worden…

EDO – SVM (3-3)
Tegen EDO hebben wij veerkracht getoond. Binnen 25 
minuten stonden wij 3-0 achter en daarna hebben wij de 
wedstrijd tot de laatste 10 minuten gedomineerd. Het 
veldspel en de drive van de spelers was van een heel goed 
niveau. Dit vond ik qua veldspel onze beste wedstrijd van 
het seizoen.
Ook blijft bij deze wedstrijd hangen dat er van beide 
kanten nog goals werden afgevlagd en dat wij op het 
einde nog goed zijn weggekomen, maar over de hele 
wedstrijd was het een meer dan terechte uitslag. Het was 
in ieder geval geen saaie wedstrijd! 

SVM – ASV’65 (13-1)
Ik heb nog nooit zo’n vreemde wedstrijd meegemaakt 
als de wedstrijd thuis tegen ASV’65. Spelers en staf van 
EDO kwamen kijken omdat zij verwachtte dat wij een 
lastige middag tegemoet gingen tegen ASV’65, maar na 
25 minuten was er bij een 5-1 stand niemand meer te 
bekennen van EDO. Na de flinke hagelbui halverwege 
de tweede helft, waarbij alleen Nanne als grensrechter 
rustig op het veld bleef staan, hadden de spelers van 
ASV’65 helemaal geen zin meer. Uiteindelijk heeft de 
scheidsrechter nog even door laten spelen, hebben we 
nog een aantal goals gemaakt en besloot hij vroegtijdig 
af te fluiten bij een stand van 13-1. Hopelijk spelen we 
aankomend seizoen niet meer dit soort wedstrijden.
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Graag zou ik me kort even willen voorstel-
len.  Mijn naam is Melvin de Weerdt, ik woon 
in De Bilt samen met Annelies en onze 
twee zonen Noud (6) en Sepp (2). Doorde-
weeks ben ik aan het werk bij Bouwbedrijf 
Larenstein als calculator/ werkvoorberei-
der. Mijn voetbal carrière is begonnen bij 
JSV Nieuwegein en op mijn 9e ben ik ver-
huisd naar De Bilt en ben toen gaan voet-
ballen bij FAK. Daarna is de club gefuseerd 
met Bilthoven en BVC tot FC De Bilt waarbij 
ik alle selectie elftallen doorlopen heb. In 
2006 ben ik met mijn vrienden bij de mooi-
ste en gezelligste club gaan voetballen in 
het 5e van SVM. Hier heb ik 10 jaar met 
veel plezier gevoetbald. Hierna heb ik nog 
2 jaar op zondag gevoetbald bij FC De Bilt. 
 
Kevin heeft mij gevraagd om de technische 
staf te komen te versterken. Ik heb   hier 
met veel enthousiasme ‘ja’ op gezegd om-
dat ik toch de sfeer op het veld en   in de 
kleedkamer mis.

Tot slot hoop ik dat we een mooi jaar gaan 
maken met het 1e met als beloning het 
kampioenschap.

versterking teChnisChe staf: 
melvin de Weerdt

vooruitkijken op het seizoen 2020-2021
DE SELECTIE
Bij het 1e zijn alle spelers gebleven en er zijn twee nieuwe spelers aangesloten bij de 
selectie. Het zijn twee bekende SVM gezichten die terugkeren bij SVM, Djoey Engel 
en Tom Jansen. Bij het 2e zijn een aantal spelers gestopt of hebben besloten om 
lager te gaan spelen. Echter door de toestroom van een aantal talenten uit de JO19 
van vorig seizoen hebben wij weer voldoende spelers en kwaliteit in de selectie om 
er een mooi seizoen van te maken bij zowel het 1e als het 2e.

NIEUWE COMPETITIE
Aankomend seizoen komen wij niet meer uit in de competitie met alle 

Utrechtse ploegen. Er zijn veel Utrechtse verenigingen die ervoor 
hebben gekozen om te stoppen met het voetballen op zondag en 

daardoor moeten starten in de 4e klasse op zaterdag. Hierdoor 
zijn wij nu ingedeeld in een andere regio en gaan wij onze 
wedstrijden spelen tegen ploegen uit Hilversum, Soest en 
Amersfoort. 

VERWACHTINGEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN
In de nieuwe indeling verwacht ik meer fysiek sterke ploegen. 
Wij hebben het vaak lastig tegen fysiek sterke ploegen, dus 
daar moeten wij ons goed op voorbereiden. In mijn ogen 
zijn er geen grote titelfavorieten in deze competitie zoals dat 
vorig jaar wel het geval was met Elinkwijk en EDO. Ik verwacht 
wel dat het gemiddelde niveau van de tegenstanders hoger is 
en dat er onderling dus meer punten verspeeld gaan worden.

Doelstelling is ook aankomend seizoen weer om bij de eerste 
drie mee te draaien en om minimaal een periode te pakken. 

Uiteindelijk willen wij graag met SVM weer de stap maken naar 
de 3e klasse!





SVM Presentatiegids seizoen 2020/2021 • 11

seleCtie svm 1  - seizoen 2020/2021

Frank van Brenk                                                                                         

Tycho Brandon

Jelle van der Tol                                                                                          

Kevin Ligtermoet

Perry van de Bunt

Melvin de Weerdt

Mike de Kok

Jan Cloo

Djoey Engel

Peter van Dijk

Jordi van der Lee Stijn Orsel Tom Jansen Roy Wijman Coen Swart

Nicky Engel Chester Kemp Fons van Klaren Rodney Klijn Max Koetze

Shinohara Takahiro Leroy Engel Danny de Bie Mike Boshuis Joey El Bouti



WELKOM BIJ BOUWBEDRIJF E. BOSHUIS
Bouwbedrijf E. Boshuis gevestigd in Maartensdijk is 

een allround bouwbedrijf met vele dienstverleningen.
Voor uw nieuwbouw, aanbouw, verbouw, renovatie & onderhoud.

Tel. 0346-211520 / Mobiel 06-53951514
info@bouwbedrijfboshuis.nl
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seleCtie svm 2 
seizoen 2020/2021

Boris van ‘t Land Mark Schouten Elio Zimbile Leon de Lange Wessel Schuller

Marco Willemse Evert Boshuis Edwin van Dijk Jan Rigter

Nick Boshuis Tim Bösker Jelle de Bree Jorn Brefeld Bas van Dijk

Mark Gaasenbeek Lorenzo van Zijl Wessel Huigen Luuk Hall Jordy Beckers



Fysiotherapie • Sportrevalidatie • Sportmassage • Laser therapie •
Oedeemtherapie • Voedingsadvies • Personal training

Melkweg 29 • 3738 XD • Maartensdijk • 0346 211 913
www.fysiomaartensdijk.nl

Adviesbureau voor kinderopvang, 
onderwijs en gemeenten voor 

onderzoek, advies, evaluatie en 
optimalisatie van strategie, beleid, 

fusie/overname, financiën en 
bedrijfsvoering

Contact
Winthontlaan 200

Postbus 85 183
3508 AD  Utrecht

Info@buitenhek.nl
030 287 59 59

Gebr. van Vliet
Tuin- & Boomspecialisten 

info@tuinenboomspecialisten.nl

Industrieweg 38
3738 JX  Maartensdijk

06 52 46 82 10



Mij is gevraagd een stukje te schrijven over het seizoen 
2019/2020. Ik ben met veel plezier begonnen met trainen van 
SVM 2; een leuke groep jongens met een solide staf, leider/
vlagger en uiteraard vaste supporters. Helaas begon de eerste 
seizoenshelft teleurstellend voor ons team. Maar in een team 
met jonge spelers, is winnen niet altijd direct het eerste dat telt 
(zou wel mooi zijn natuurlijk). In deze fase is het ontwikkelen 
van onze jonge spelers belangrijker dan winnen. En natuurlijk 
geldt dit ook voor de ontwikkeling van mijn groei als trainer.

In het vorig seizoen is door het bestuur besloten dat 
hoofdtrainer Kevin nog een seizoen doorgaat. Dit kwam voor 
mij hard aan en dit heeft mij doen besluiten even te stoppen 
met de TC en VC. Dit vooral omdat ik mezelf niet overal in kon 
vinden en ook teleurgesteld was. Tijdens de winterstop heb ik 
eens goed nagedacht over alle gebeurtenissen, en dan kom je 
tot de ontdekking, het leven heeft meer te bieden, dus kop op 
en weer door.

Trouwens… mooie & goed georganiseerde feesten door de 
feestcommissie, echt TOP!

In de Nieuwjaars speech werd het volgende gezegd:  
“Ook ons 1e team heeft een topprestatie geleverd en is op 
dit moment koploper, het 2e heeft het lastiger maar gaat na 
de winterstop vlammen en SVM 4 en 5 zijn tot nu toe solide 
middenmoters.” 

En dat hebben we waar gemaakt! Ook de jongens waren goed 
gemotiveerd, wat je ook terug kunt zien, want ineens winnen 
ze 4 wedstrijden achter elkaar; echt een TOP-prestatie voor 
een jonge ploeg in een pittige competitiepoule. Helaas brak 
Corona uit en waren we onverwachts klaar met voetballen. Dit 
betekende niet stil zitten maar kijken was het nieuwe seizoen 
weer brengt. 

Verrassend genoeg stoppen een paar vaste mannen, leeftijd, 
blessure…etc. Maar wij zouden SVM2 niet zijn om gewoon weer 
jonge jongens te mogen begroeten in ons team en hopelijk ons 
weer lekker verder te ontwikkelen. Ook ga ik dit seizoen een 
nieuwe uitdaging aan bij SVM: we gaan weer opstarten met 
JO23. Dit zijn spelers van 16 tot 23 jaar uit diverse teams. Ik ga 
dit zeker niet alleen doen en zal bijgestaan worden door Evert 
en Michel.

Zo, nu vind ik het wel genoeg en hoop ik op een mooi seizoen 
2020/2021. Voor mezelf een stap omhoog en voor SVM mooie 
resultaten en vooral met mooi voetbal.

Marco Willemse, trainer.
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De Bie Groentenverwerking B.V.
Ravenswade 12

3439 LD Nieuwegein
Tel.; 030 - 281 72 77 
Fax: 030 - 288 08 30

agf@debie.org
www.debie.org

Inmiddels is de 3e generatie actief binnen De Bie 
Groentenverwerking. Als familiebedrijf weten wij al ruim 50 

jaar wat onze afnemers belangrijk vinden en dat “Ouderwetse 
Service” nog steeds gewaardeerd wordt.

Sinds jaar en dag spelen wij in op actuele trends en maken wij 
dagelijks in onze professionele organisatie duizenden producten 

gereed voor onze afnemers. Onze eigen logistiek met vaste 
chauffeurs die bekend zijn met onze afnemers staan garant voor 

een optimale dienstverlening.

facebook.com/svmmaartensdijk
instagram.com/svmmaartensdijk

0346 - 28 14 43 www.van-oostrum.nl

INFRA EN CULTUURTECHNIEK

VAN

WESTBROEK B.V.
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Onze ambitie is een ontmoetingsplek te zijn voor jong & oud; door 
andere doelgroepen zoals onze ouderen in onze samenleving een 
ontmoetingsplek te bieden.  

Momenteel wordt ons complex door onze sporters met name in de 
avonduren gebruikt. De mogelijkheid voor ‘de Derde Helft’ om over-
dag gebruik te maken van het sportcomplex ligt dus voor de hand. 
Zo is een mooi plan ontstaan uit de nieuwe NOC*NSF-gedachte om 
meer mensen gezond te laten bewegen en de behoefte van onze ou-
deren in Maartensdijk e.o. om op deze locatie gezellig bij elkaar te 
komen en activiteiten te ondernemen. Dit project voeren wij uit in 
samenwerking met het Nationaal Ouderen Fonds.

Maartensdijk kent veel activiteiten die vooral geconcentreerd zijn in 
de directe woon- en leefomgeving van de senioren doelgroep. Dat is 
fijn maar juist veel ouderen vinden het erg leuk en goed om er even 
uit te zijn en samen leuke dingen te doen op een vaste ochtend op 
een andere ontmoetingsplaats. Zo biedt SVM zoveel mogelijk inwo-
ners de kans om meer en betere sociale contacten op te bouwen en 
vooral gezond te blijven bewegen.

Inmiddels is er een commissie gestart met het maken van plannen 
voor de Derde Helft bij SVM. Voor meer vragen kan je terecht bij   
Gerda Vloedgraven

Onze voetbalvereniging SVM is van nature een omni-vereniging met diverse sporten onder één 
dak zoals voetbal, squash, darten, zaalvoetbal, biljart, bridge en vroeger zelfs atletiek. SVM wil 

haar sportcomplex graag openstellen voor meer doelgroepen in onze samenleving in de kernen 
Maartensdijk, Hollandsche Rading, Westbroek en Groenekan.

nieuWs

aCtiviteitenCommissie
De activiteitencommissie is een onmiskenbaar onderdeel 
van SVM. Deze sportvereniging biedt meer aan dan alleen 
voetbal. Door aanvullende activiteiten te organiseren wordt het 
verenigingsgevoel versterkt. 

De afgelopen jaren zijn er diverse activiteiten georganiseerd 
voor jong en oud. Denk aan de sinterklaasviering, Pasen, 
bingo, jeugdkamp, maar ook aan het Foute Kerstfeest. Allemaal 
evenementen waar we allemaal veel plezier aan beleven.  

Helaas gooit corona nu roet in het eten. Maar wij als commissie 
zijn vindingrijk en willen graag in aangepaste vorm toch 
‘coronaproof’ evenementen organiseren. Zodra we hierover 
nieuws hebben horen jullie het.

Hartelijke groet van de activiteitencommissie,

Cindy Mooring, Marjan Gaasenbeek, Johan Lam, Laura van 
Esveld en Sonja Boshuis



Seizoen 2019-2020 is er één die we niet 
snel zullen vergeten. Ook de jongste jeugd 
van SVM moest abrupt stoppen met hun 
trainingen, wedstrijden en alle overige ac-
tiviteiten die bij SVM altijd top worden ge-
organiseerd door de activiteitencommissie.    
 
Niet op voetbalkamp, geen paaseieren zoe-
ken, geen toernooien in mei en juni, geen 
eindbarbecues voor de ouders, geen ballen-
jongen of-meisje zijn bij het eerste. Niks van 
dat. Balen dat we geen kampioen meer kon-
den worden, maar laatste gelukkig ook niet. 
 
Het was stil in de ochtend bij SVM. We-
ken bleef het hek op slot. En de jongens 
en meisjes verzamelden een hoop ener-
gie thuis. Maar die kon er maar niet uit.  
En dan merken we dat een club als SVM wel meer 
is dan alleen dat potje voetbal op zaterdag.  
 
Maar gelukkig was er al vrij snel een goed 
bericht. De jongsten mochten weer gaan 
trainen. En dat hebben we geweten. 
Alle opgespaarde energie mocht eruit.  
 
Als koeien die voor het eerst weer de wei 
in mochten, huppelden de jongens en 
meisjes het veld op. Stralende gezich-
ten. En wat opvalt, is dat die jongens en 
meisjes van 10 jaar en jonger degene zijn 
die de coronaregels het beste hanteren.    
 
Jayson: “hey niet uit dezelfde bidon drinken, 
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dat is gevaarlijk.”    
 
Bryan: “Trainer ik denk dat je nu wel wat te 
dicht in de buurt staat hoor.”   
 
Marcus: “We kunnen ook iets van in bomen 
klimmen ofzo want dat is veel minder gevaar-
lijk dan voetbal. Je weet wel voor corona enzo.” 
 
Het is weer begonnen, de bal rolt weer. We 
juichen weer bij een panna en een goal. We 
hebben op gepaste afstand weer een BBQ 
georganiseerd. We zien de jeugd weer la-
chen als ze achter de bal aan mogen rennen.  
 
Op het moment van schrijven lijkt het erop 
dat we van seizoen 2020 - 2021 weer een 
mooi seizoen kunnen maken. Met zoeken 
naar paaseieren, jeugdkampen en toer-
nooien. En voetbal!! Heel veel voetbal!! 
Want zonder voetbal is er eigenlijk niks aan.  
 
We zullen er ook weer voor zorgen dat 
het vlaggenschip van SVM wordt voorzien 
van enthousiaste pupillen van de week 
en helpen zo toch een klein beetje om 
het kampioenschap naar binnen te halen.    
 
Iedereen een sportief en vooral gezond 
seizoen 2020 - 2021 gewenst!   
 
Rick Lith  
TVC Kabouters - JO10
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kijken. proberen. genieten.

Waarom echt goede Wijn, 
best iets duurder mag zijn …



kwaliteitsslagerij zweistra

maertensplein 18
3738 gk

maartensdijk

t: 0346 213 070  
e: slagerijzweistra@kliksafe.nl



J. Verschuur & Zn. B.V.

groenekan
kon. wilhelminaweg 493

3737 bg groenekan
T: 0346 211468

constructiebouw



Het is woensdagavond 26 augustus, de avond waarop ik Michel van 
de Goede interview. We hebben afgesproken dat ik hem interview 
na zijn training van de JO13-1 die om 19.00 u start. Om 18.30u komt 
Michel het terrein op en gaat de ballen en hesjes halen. Tijdens de 
training maak ik de nodige foto’s van Michel en zijn jongens.

Onder het genot van een kopje koffie neem ik na de training het inter-
view af. Na ons gesprekje gaat Michel zelf trainen, hij voetbalt n.l. zelf 
ook in het 4e. 

Michel is 40 jaar oud, geboren 03-11-1980, samenwonend en heeft twee 
zonen van 12 en 14 jaar. Beiden voetballen bij SVM. Zijn beroep is auto-
schade-hersteller in Hilversum. Michel zijn hobby’s zijn (je raadt het al) 
voetballen en training geven. Hij vindt het fantastisch om deze jonge 
knullen te trainen en hen hierdoor te zien ontwikkelen zowel als mens 
als voetballer. 
Michel is op zijn 5e jaar begonnen met voetbal bij EDO, hij liep toen nog 
in een gebreid shirt. Daarna Maarssen, Elinkwijk, weer Maarssen en toen 
in zijn eigen dorp bij SVM. Als voetballer is Michel begonnen op het mid-
denveld en daarna verhuisd naar laatste man. In die hoedanigheid heeft 
Michel jaren in het 1e van SVM gespeeld; nu dan in het 4e als laatste 
man en soms invallend keeper. Ook dit kan hij best aardig ;-). Een echte 
allrounder dus. 

Michel heeft inmiddels een cursus jeugdtrainer doorlopen. Hij heeft 
nu geen ambitie om het 1e te gaan trainen maar je weet nooit. Toen ik 
hem vroeg naar zijn mooiste belevenis binnen SVM was gelijk zijn ant-
woord: “Beide zonen zijn 1 keer kampioen geweest”. Michel staat voor 
aanvallend verzorgd voetbal en heeft zelf geen favoriete club. Kan ook 
genieten van een goed verdedigend Juventus, maar vindt een aanval-
lend ingesteld elftal toch leuker. Zelf geniet hij meer van een goede 
training geven aan zijn jongens met als doel die steeds te verbeteren 
zowel als voetballer en als mens. De discipline heeft Michel hoog staan 
bij zijn groep d.w.z. op tijd aanwezig en altijd trainen. Michel kijkt niet 
naar de beste voetballer, maar naar degene die altijd aanwezig is op de 
training. Belangrijke eigenschap van de trainer vindt Michel het inleven 
in mensen met een duidelijke visie voor de groep. Voorlopig vindt Mi-
chel omgaan en training geven aan de jeugd toch echt het leukste om 
zelf te doen. 

Als ik hem vraag om een slotwoord zegt Michel: 
“SVM een gezellige dorpsclub; ons kent ons heerlijk!”

Bedankt voor dit interview Michel en dat je nog lang trainer bij SVM mag 
blijven. Michel is geïnterviewd door Nanne de Vries.

Michel is sinds dit seizoen ook lid van de TVC voor de jeugdteams JO11-JO15.

intervieW miChel van de goede
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Wie herken jij?
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TUINARCHITECTUUR, -AANLEG &
ONDERHOUD. WIJ ZIJN UW SPECIALIST!

LENTE, ZOMER, 
HERFST & WINTER
Ook uw tuin kan er elk 
seizoen schitterend bijliggen!

Abacus Tuinen
Dr. Wel� erweg 60
3615 AP Westbroek

0346-281669
info@abacus-tuinen.nl
www.abacus-tuinen.nl

Onafhankelijk advies voor al uw verzekeringen

Wij komen al sinds 1985 bij onze klanten thuis of op de zaak voor 
het maken van vrijblijvende offertes en het geven van adviezen 

omtrent hun totale verzekeringspakket.
 

Ook geïnteresseerd?
Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak!

Sparrenlaan 2 | 3739 KK Hollandsche Rading
T: 035 577 19 24 | M: Hoog.Assur@inter.nl.net

www.hoogendoornassurantien.nl

Wij zijn een onafhankelijk assurantiekantoor en werken veelal met 
maatschappijen die elk op hun eigen terrein gespecialiseerd zijn.

 
Door strengere regelgeving in de verzekeringsbranche en de komst 
van de Wet Financieele Dienstverlening publiceren wij op onze site 
onze Advies/Dienstenwijzer waarin u informatie over ons kantoor 

kunt vinden.

Neem een kijkje op: www.hoogendoornassurantien.nl 
of neem contact met ons op!

Apotheek Maertensplein
Maertensplein 98b

3738 GR Maartensdijk

T: 0346 21 06 05
F: 0346 21 81 76

recepten@apotheekmaertensplein.nl

Bas de Groot
Email:bas.degroot@casema.nl - Mob.06-5470 2847

tuinaanleg        

afbouw/renovatie        



Geopend van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 
voor al uw bloemwerk.

boeketterie klokker
Maertensplein 37
3738 GM Maartensdijk
0346-756677



088 – 505 73 00 *24/7 bereikbaar!



Djoey Engel en Tom Jansen interviewen in corona tijd voor de nieuwe presentatie 
gids... Hoe gaan we dat doen? Dinsdagavond 9 juni maar even na de training en eens 
kijken hoe of wat. Toevallig komen beide heren tegelijk het hek binnen en op de man 
af vraag ik ze of ik ze kan interviewen voor de presentatiegids. “Nou vanavond gelijk 
maar na de training” zeiden beide heren in koor. Zo gezegd, zo gedaan... 21:45 uur in 

de bestuurskamer glaasje water erbij en beginnen maar.
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tom jansen
Tom Jansen is geboren op 25 april 1992 in Baarn. Sinds januari van dit jaar 
woont hij samen met zijn vriendin Anneroos in Utrecht (Oog in Al). Zijn 
hobby’s zijn voetballen, voetbal kijken, terrasje pikken en tafeltennissen. 
Vanaf januari 2018 werkt hij bij Talent & Pro, een detacheringsbedrijf in de 
financiële dienstverlening. Via Talent & Pro heeft hij de afgelopen 2,5 jaar 
veel verschillende opdrachten voor de Rabobank gedaan. Vanaf 1 juli 2020 
werkt hij op de financieringsafdeling bij de Volksbank in Utrecht. Voordat 
hij begon met werken heeft hij Commerciële Economie gestudeerd op 
Hogeschool in Utrecht. 

Vanaf zijn 6e jaar is hij al lid bij SVM. In 2016 is hij gestopt met voetballen 
omdat hij doordeweeks in Groningen zat om te werken bij zijn vader in 
het bedrijf. De afgelopen 2 jaar heeft Tom aan zaalvoetbal gedaan in de 
Vierstee. Ook deed hij in Utrecht aan Footy. Dit is 7 tegen 7 op een half veld. 
Hierdoor ging het toch weer kriebelen om voor SVM te komen voetballen. 
Hij twijfelde nog tussen het 1e en het 4e, maar doordat Djoey tegen hem 
zei: “Als jij voor het eerste gaat, dan kom ik ook naar SVM”, was de keuze 
snel gemaakt. Tom zijn sterke punten in het voetbal zijn: de bal kort bij zich 
houden, zijn techniek en aanname. Wat hij kan verbeteren is koppen en 
zijn linkerbeen. Bijgelovig voor de wedstrijd is hij niet. Wel zorgt hij ervoor 
dat hij goed ontbeten heeft, zodat hij voldoende energie heeft gedurende 
de dag. 

Tom zijn grootste blunder is dat hij gestopt is in 2016 met voetbal. Het 
plezier dat hij nu weer uit het voetbal haalt, is namelijk wat hij de afgelopen 
jaren een beetje heeft gemist. 

Zijn doelstelling voor dit jaar is om kampioen te worden en dus te 
promoveren naar de 3e klasse. Hij kan goed tegen kritiek en ziet dat als 
iets waar hij zich alleen maar door kan verbeteren. Waar hij zich aan zou 
kunnen ergeren, is als mensen niet 100% inzet tonen op de training en de 
kantjes ervan lopen. Zijn idool binnen SVM is Wout van Dronkelaar. Vele 
jaren achter elkaar is Wout zijn trainer geweest en Tom heeft veel van hem 
geleerd. Voor de jeugd heeft hij als tip om plezier in het voetbal te houden 
en altijd je best te doen. Dan zal je het meeste bereiken. 

Tom zijn favoriete voetbalclub is FC Utrecht. Daarnaast geniet hij ook heel 
erg van het voetbal van Liverpool en Bayern München. Zijn grootste idool 
is Zlatan Ibrahimovic. 
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djoey engel
Djoey Engel is geboren op 20-11-1992 in Maartensdijk. Djoey heeft ruim 
7,5 jaar verkering met zijn vriendin Amy en zij wonen inmiddels 2 jaar 
samen waarvan 1 jaar op het Caribische eiland Bonaire en het afgelopen 
jaar in ons buurdorp Westbroek. Om geld in het laatje te brengen, werkt 
Djoey als productmanager van gezondheidsartikelen waar hij onder ander 
bezig is met CBD-olie en plantaardige eiwitten. 

Ondanks dat Djoey alleen zijn vmbo-diploma heeft behaald, heeft hij door 
te werken uiteindelijk kunnen bepalen welke richting hem goed past. Om 
het koppie leeg te maken en veel plezier te beleven in zijn vrije tijd, gaat hij 
graag voetballen of voetbal kijken. Andere dingen die hij graag doet, zijn: 
eropuit gaan met zijn vriendin, gezellig eten en drinken met vrienden en 
familie, tafeltennissen en mountainbiken. Je begrijpt wel dat de kans dan 
ook groot is dat je Djoey na de trainingen en wedstrijden in de kantine 
tegenkomt! 

Djoey is al op zijn vierde jaar begonnen met voetballen bij de kabouters 
van SVM. Van de E tot de B-jeugd bij FC de Bilt gevoetbald en als senior nog 
uitstapjes naar SV Loosdrecht en VV de Meern gevoetbald om vervolgens 
terug te keren bij thuisbasis SVM in samenspraak met zijn goede vriend 
Tom Jansen. Als speler is Djoey iemand die eigenlijk elke positie wel in 
kan vullen maar is van zichzelf wel een echte middenvelder, een verbinder! 
Zijn sterke voetbalpunten zijn: techniek, bal-aanname en goed de bal bij 
zich houden. Hij is niet vies van een crosspass met linker- en rechterbeen 
en heeft zijn coaching goed op orde. Djoey heeft ook verbeterpunten 
waar hij altijd hard aan blijft werken. Waar hij vroeger nog wel eens te 
fanatiek iemand probeerde te corrigeren, zit hier tegenwoordig al een 
positievere draai aan, al mag hier nog steeds op gelet worden zodat het 
positief blijft. Bijgeloof daar doet hij niet aan en zijn grootste blunder is 
dat hij zelf 9 gele kaarten in een seizoen had waarvan 5 voor praten tegen 
de scheidsrechter…. Ook Djoey zijn doelstelling is om weer kampioen te 
worden met het eerste elftal en daarna kijken wat er nog meer mogelijk 
is het seizoen erop. Djoey kan goed tegen kritiek als het opbouwend is. 
De meest gekoesterde momenten bij SVM zijn de twee meegemaakte 
kampioenschappen en natuurlijk in zijn jeugd, de jeugdkampen en 
kampioenschappen in de B1 en A1. Djoey zijn grootste ergernis is als 
mensen zich niet inzetten op de training. 

Zijn favoriete Nederlandse club is FC Utrecht en wat betreft buitenlandse 
clubs kijkt hij graag naar FC Barcelona, Bayern München, BVB Dortmund 
en Liverpool. Als laatst wil hij een tip geven aan de jeugdspelers: “Zorg 
ervoor dat je altijd plezier houdt in hetgeen wat je doet en je wordt beter 
als je er tijd en energie in stopt. Dit geldt voor voetbal maar ook in alle 
andere dingen in het leven.” 

Djoey is blij om weer terug te zijn en vindt het fantastisch om weer met 
familie, vrienden en bekenden in het veld te staan en op de club te zijn! 

Bedankt voor dit interview Tom en Djoey,
Nanne
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tolakkerweg 115     035 - 88 80 871   e-mail: info@vdhv.nl 
3739 jk hollandsche rading   06 - 14 17 87 14   www.vdhv.nl

www.eight-trainingen.nl     www.numbereight.nl



SVM Presentatiegids seizoen 2020/2021 • 33

svm futsal

squash voor beter uithoudingsvermogen

Bij SVM kun je kiezen uit spelen in een recreatief 
zaalvoetbalteam ofwel spelen in een van onze teams die 
spelen in de KNVB-competitie. SVM futsal heeft zowel 
dames- als herenteams.

De recreantencompetitie wordt gespeeld in 2 poules van 
8 teams en bestaat sinds begin 1908. Uitgangspunten zijn: 
fairplay, plezier en ontspanning.
De competitie begint altijd eind augustus in de prachtig 
gerenoveerde Vierstee en wordt geleid door (voormalige) 
KNVB scheidsrechters.

De minimumleeftijd is 15 jaar.

Meer weten?
Kijk dan op de website www.svmfutsal.nl waar alle informatie 
staat of kom gewoon op de donderdagavond binnenlopen 
in de Vierstee.

lets play darts bij svm!
Het spel werd vanouds voornamelijk in Engelse pubs gespeeld, maar sinds de successen van Raymond van Barneveld is de sport ook 
in Nederland populairder geworden. Het bekendste darttoernooi is het World Professional Darts Championship (voorheen ook wel 
bekend als The Embassy, nu ook wel bekend als The Lakeside), dat jaarlijks op de Lakeside Country Club in het Engelse Frimley Green 
wordt gespeeld.

Bij SVM kan je elke week op de woensdagavond darten in de gezellige kantine.

En ieder jaar wordt op de 2e zaterdag in januari een groot dart toernooi gespeeld voor de leden van SVM.

Informatie bij Harrie Wijman 06 22 39 78 76  |  www.svmmaartensdijk.nl/darten

Squash is een fantastische sport. Je ontspant en tegelijkertijd 
span je weer in, maar bovenal heb je plezier in het spel. In een 
tijd waarin gezond bewegen hot is, is het beoefenen van squash 
de oplossing. Squash is voor jong en oud. Iedereen vanaf 8 jaar, 
een maximale leeftijd is er niet.

De sport vereist geen speciale spierkracht, het komt meer neer op 
tactiek en uithoudingsvermogen. De slagtechniek is makkelijk te 
leren en al snel kun je een leuk balletje slaan; de bal gaat niet snel 
uit. Regelmatige squashen (een keer per week) verbeter je jouw 
conditie, blijf je lenig en je bent er lekker tussen uit.

Dat kan bij SVM.

SVM biedt je de mogelijkheid om kennis te maken met dit spel. Dat 
kan op allerlei manieren! Van een proefabonnement voor enkele 
maanden tot een keer proberen. Wanneer je lid wordt, krijg je een 
toegangssleutel, kan je douchen in de aparte squashkleedkamers 
en als de kantine open is, kan je iets drinken of eten.

Wil je meer weten? Surf dan naar www.svmmaartensdijk.nl/squash
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Fresco is een jong en professioneel facilitair bedrijf met de knowhow 
van werknemers die al meer dan 25 jaar ervaring hebben in de 
branche. Een garantie voor korte lijnen en optimale beheersbaarheid 
van de werkgebieden. Uw meerwaarde voor continuïteit in kwaliteit.

Fresco staat bovendien voor een persoonlijke aanpak. Gestreefd wordt 
naar een optimale vorm van people management waarbij plezier in 
het werk een centrale plek inneemt. Op die manier bent u niet alleen 
verzekerd van een schone en prettige werk- en leefomgeving, we 
brengen ook een beetje kleur in uw onderneming.

Of het nu een kantoor, een museum, een school, een ziekenhuis of 
een fabriek is onze medewerkers voelen zich er snel thuis. Onder 
supervisie van onze regiomanagers en hun kader gaan we voor en 
met u aan de slag. Hoe? Door goed te luisteren naar uw wensen en 
behoeften en hierop fl exibel te anticiperen. En daarin gaan we verder 
dan alleen de zorg voor een schone werkruimte. We zetten graag een 
stapje extra en komen waar mogelijk met verrassende innovatieve 
ideeën.

Professioneel schoonmaken mag namelijk niet worden onderschat. 
Het is een vak en dat vak moet je leren. Daarom steken we veel tijd en 
energie in het opleiden van onze medewerkers. Zo bent u verzekerd 
van deskundige gesprekspartners op alle niveaus. Mensen die werken 
met kennis, inzicht en pelzier. Maar ook: met oog voor detail.

Fresco Facility Services B.V.
Fransiscusdreef 42L
3565 AC Utrecht

T: +31 (0)30 26 171 50
E: info@fresco-fs.nl
W: www.frescofacility.nl

Klantenpartner

‘‘Persoonlijk contact vormt de basis van onze dienstverlening. Als geen 
ander kennen wij de wensen en verwachtingen van onze opdrachtgevers en 
derhalve bieden we individuele en op maat gesneden oplossingen’’

Fresco Facility Services

Soms ligt iets dat goed is heel dichtbij

- SCHOONMAKENONDERHOUD
- GLASBEWASSING
- SPECIALISTISCHE REINIGING
- VLOERREINIGING
- COMPUTERREINIGING
- GEVELREINIGING
- CALAMITEITEN SERVICES
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Ze luisteren naar de namen Jessy, Guus, Sam, Vince, Sarah, Vigo, Cas-
per, Faas, Jayden, Rijk en Lucas. En ze zijn nog geen twee turven hoog. 
Toch lopen ze al in de mooiste shirtjes van Real Madrid, Barcelona, FC 
Utrecht en Ajax. En ook dromen ze al van onvergetelijke avonturen 
met de bal. Ze zijn soms nog maar net vijf jaar en draaien door de 
week mee in groep 1 of 2 van één van de basisscholen in mijn dorp. 
Het zijn de sterren van de toekomst die als kabouters hun eerste trai-
ning krijgen op dat mooie voetbalveld aan de rand van mijn dorp. 

Zaterdagochtend om 9.00 uur is voor hen de belangrijkste tijd van 
de week, want dan mogen ze dartelen, spelen, schieten, scoren en 
tikkertje doen. Want dat is voetbal voor kinderen van vier, vijf of zes 
jaar. Het gaat niet om de prestatie, het draait allemaal om het plezier 
en om de ontdekking dat je in sport beter kunt worden door te leren 
van elkaar. Zo is dat vroege tijdstip in het weekend een leerschool 
voor hun leven: samen word je sterker. 

Ik mag hun trainer zijn, samen met een oud-speler van eerste elf-

tal en een andere voetbalvader. En ik weet nu al dat dit een grote 
vreugde is. Om allerlei redenen. Niets is mooier dan bij een bleek 
herfstzonnetje even dat natte gras te ruiken, niets relativeert meer 
dan kleine kinderen te zien genieten van elkaar en hun sport, niets 
opent meer je hart dan in de trotse ogen van een meisje te kijken dat 
net heeft gescoord. Alles wat de hele week meetelt, doet er niet meer 
toe. Meisjes en jongens die met de bal spelen brengen de economie 
niet verder maar leren me wel waar het in het leven om gaat: dat je 
als mens kunt groeien aan elkaar en zo meer mens wordt en dat je je 
onbevangenheid nooit verliest, ook niet in tijden van crisis. Dat geldt 
zeker voor mijn eigen kleinzoon. De nacht voor zijn eerste training 
kon hij niet slapen van de zenuwen. We zijn nu heel wat trainingen 
verder. Toen ik zaterdag vroeg wie een penalty wilde nemen, stak hij 
als eerste zijn vinger op. Mijn hart maakte een sprongetje. Mijn klein-
zoon had zijn verlegenheid afgelegd. Sport had hem vertrouwen in 
zichzelf gegeven. Dat is mooier dan zijn fraaiste doelpunt. 

Leo Fijen
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www.autohilhorst.nl

www.hilhorstvuurwerk.nl

Tevens auto’s te koop gevraagd
Wij werken op afspraak en zijn elke dag bereikbaar

van 9:00-21:00 via 06-53154478
Weteringpad 74, 3762 EN Soest (tegenover Karwei)

De Vuurwerkwinkel



www.autohilhorst.nl

www.hilhorstvuurwerk.nl

Tevens auto’s te koop gevraagd
Wij werken op afspraak en zijn elke dag bereikbaar

van 9:00-21:00 via 06-53154478
Weteringpad 74, 3762 EN Soest (tegenover Karwei)

De Vuurwerkwinkel

Maertensplein 24
3738 GK, Maartensdijk

0346 - 21 13 90 

maandag:  8:30 - 18:00
dinsdag:  8:30 - 18:00
woensdag:  8:30 - 18:00
Donderdag:  8:30 - 18:00
Vrijdag:  8:30 - 18:00
Zaterdag:  8:30 - 17:00
Zondag:  gesloten

Distelvink 22
3738 SJ  Maartensdijk
T 0346-214670
b.g.g  0346-213846
E  henk@hermiwes.nl



Meijerink is een wegenbouw- en grondverzetbedrijf dat 
wordt gekenmerkt door korte lijnen, grote daadkracht, 

ruime expertise en de flexibiliteit die je alleen nog 
aantreft bij bedrijven die niet beursgenoteerd, maar wel 

klantgericht en daarnaast ook zeer ervaren zijn. Wij hebben 
een echte passie voor ons vak, we kunnen enthousiast 

zijn over nieuw materieel dat weer betere mogelijkheden 
biedt om het werk te verlichten of te versnellen, maar we 

vergeten nooit, nooit, voor wie we het doen.

www.meijerinkbv.nl

www.copijn.nl
Copijn is een unieke organisatie met verschillende bedrijven onder één dak. 
Onze landschapsarchitecten richten zich op de herontwikkeling van groen 

erfgoed en de stedelijke groene leefomgeving. Onze boomspecialisten 
hebben als grondlegger van het vak veel kennis en ervaring op het gebied van 
grotere en complexere boomverplantingen, groeiplaatsinrichtingen en snoei. 
Met de aanleg en beheer van innovatieve daktuinen, interieurbeplanting en 
groene gevelwanden behoort Copijn nog steeds tot de voorlopers in onze 

branche. Deze combinatie maakt ons uniek en zorgt voor toegevoegde waarde: 
wij weten esthetiek en haalbaarheid uitstekend te combineren.

RUST MET YOGA
www.rustmetyoga.nl
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Het begin
Al vanaf jonge leeftijd beginnen sommige voetbalspelers en 
-speelsters met het arbitreren van voetbalwedstrijden. Zo 
ook Michel Huigen en Eric van der Vaart. Zij startte op 14- 
en 12-jarige leeftijd onder begeleiding van Bram Hund. Eric: 
“Meneer Hund wist op een goede ondersteunende wijze 
iedereen te motiveren het beste uit zichzelf te halen. Dit 
deed hij altijd op een gedreven en passievolle wijze”.

De wedstrijden
Aan het begin is het vooral even wennen aan de vroege 
tijden van de wedstrijden van de F en E-jeugd (inmiddels 
JO-7 t/m JO-11). Je moet ’s-morgens vroeg je bed uit en daar 
willen staan. Voor beide heren was het een mooie ervaring 
om op vroege leeftijd al te aanschouwen hoe fanatiek de 
jonge jeugd bezig was op het voetbalveld. Dit motiveerde 
beide heren om hoger te willen gaan fluiten. 

Na verloop van tijd floot Michel Huigen al ruim 4 jaar 
(inmiddels 18). In dat jaar moest hij de keuze maken 
om te stoppen met het voetballen zelf vanwege een 
knieblessure. Hierdoor kon hij zich volledig focussen op het 
leiden van wedstrijden als scheidsrechter. In 2011 volgde 
hij een junioren-scheidsrechter cursus, waardoor hij alle 
juniorenteams mocht fluiten tot aan de 2e klasse (inmiddels 
soms ook 1e klasse).

Eric doorliep een ander pad. Hij kwam op zijn 15e in de 



www.keukenexpo.nl



selectie van SVM terecht, maar kwam sporadisch tot spelen toe. Te 
weinig tijd en het combineren van beide hobby’s maakte het erg 
lastig voor hem. Aan het begin was alles nog goed te combineren, 
totdat Eric in 2016 zijn SOIII-diploma behaalde. “Dit betekende 
voor mij het officieel fluiten van wedstrijden voor de KNVB”.  Door 
het sporadisch spelen in de selectie besloot hij toen volledig bij het 
reserve-elftal te gaan spelen. Helaas was hij te fanatiek, en ging zijn 
spelplezier snel verloren door het vaak verliezen van wedstrijden.  
Na verloop van tijd kon hij de motivatie niet meer opbrengen en 
werd ook het combineren met fluiten lastiger. Dat was het moment 
waarop hij besloot zich volledig op het arbitreren van wedstrijden 
te gaan focussen. Zo kon hij toch het eredivisie niveau behalen, niet 
door zelf te spelen, maar door te arbitreren.

Inmiddels zijn beide heren nog druk bezig met hun passie voor het 
voetbal. Michel is als hoofd scheidsrechterszaken druk bij SVM. Aan 
de andere kant timmert Eric aan de weg om het hogere niveau te 
behalen binnen de KNVB, waar hij inmiddels de 1e klasse senioren 
fluit (2020/2021).

Moeilijke momenten
Eric: “Mijn moeilijkste wedstrijd was in de nacompetitie van het 
seizoen 2017/2018 waarbij ik twee ploegen uit de nabije omgeving 
tegen elkaar kreeg. Van tevoren was ik al reeds gewaarschuwd over 
de grove speelwijze van beide teams. Ik hou wel van een potje Engels 
voetbal, maar bij deze pot was dat helaas niet mogelijk. Bij het laatste 
fluitsignaal gingen we met drie rode kaarten en 9 gele kaarten van 
het veld af. Dit gaf mij geen goed gevoel en al helemaal niet toen 
de thuisploeg zich agressief ging gedragen. Dit zijn achteraf de 
wedstrijden waar je het meeste van leert, dus mijn tip: Durf fouten te 
maken en zeker ook toe te geven.”

Michel: “Mijn moeilijke momenten waren niet op het veld. Deze 
waren - als hoofd scheidsrechterszaken - in de bestuurskamer van 
SVM na wedstrijden waar ik rapporten voor moest gaan maken, en 
waar ik de uiteindelijke beslissingen moest nemen.”

Net terwijl ik denk het gesprek afgerond te hebben, ontvang ik een 
reactie van Davey. Via de mail heb ik hem een aantal vragen gesteld. 
Wel zo leuk om bij dit artikel te voegen.

Ook Davey is scheidsrechter bij SVM. Hij is 27 jaar en komt uit Almere. 
In het dagelijks leven werkt hij als retail manager. Zijn hobby’s zijn 

sporten, voetballen uiteraard, chillen met zijn vrienden, en op 
vakantie gaan. Hij wil ‘s-nachts liever niet wakker gemaakt worden, is 
erg gesteld op zijn slaap.
Zijn muzieksmaak is divers; kan goed op R&B, reaggeton/Spaanse 
muziek, old school muziek maar ook prima op Nederlandse muziek. 
Lezen doet hij niet veel; liever kijkt hij een goede serie of film.
Trots is hij op zijn familie en vrienden en zijn favoriete club in 
Nederland is: Ajax.

Als ik hem vraag wat hij zo leuk vindt aan fluiten antwoordt hij: “Ik hou 
van voetbal, zelf deed ik het altijd met veel plezier. Door een operatie 
kan ik zelf niet meer tegen een bal aanschoppen. Het fluiten houdt 
me betrokken bij het spelletje. Ik vind SVM een erg gastvrije club waar 
ik graag fluit. Dingen zijn netjes geregeld voor een scheidsrechter.”

Als scheidsrechter wil hij het hoogst haalbare bereiken. Hij vindt 
fluiten op een hoog niveau erg leuk en kan genieten van een goed 
elftal die mooi combinatievoetbal speelt en van mooie goals.
Zijn idool scheidsrechter in Nederland was vroeger Dick Jol. 
Tegenwoordig vindt hij Bas Nijhuis wel een toppertje, die laat lekker 
veel doorspelen.

Davy noemt zijn belangrijkste karaktereigenschappen: eigenwijs & 
sociaal. Hij heeft bewondering voor Louis van Gaal omdat hij ondanks 
alles gewoon doet wat hij goed vindt.
Over zijn kwaliteiten als scheidsrechter zegt hij: “Ik ben niet partijdig, 
ben sociaal, heb empathisch vermogen, ben niet snel op mijn 
mondje gevallen, en sportief. Hij geeft aan pas tevreden te zijn als 
scheidsrechter als hij onopvallend is geweest, 22 spelers happy zijn 
en de wedstrijd zonder problemen is verlopen. Een voetbalwedstrijd 
zou nooit over een scheidsrechter moeten gaan. De spelers zijn de 
hoofdrol personen.

Het meest plezier in dit vak heeft hij als hij voordeel geeft en pakt dit 
mooi uit dan voelt dat erg goed. Hij wil niks missen en overal kort op 
zitten zonder te veel te moeten fluiten.
Voetbal is emotie en hij herinnert zich dat hij als speler ook altijd aan 
’t praten was op het veld. Het is niet meer dan normaal dat spelers 
soms kritiek hebben maar als dit te lang doorgaat, dan ergert hij zich 
en trekt hij aan de noodrem.

Tot slot wenst hij iedereen in deze bijzondere tijd een fantastisch 
sportief en gezond seizoen toe!
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Met drie jaar maakte hij kennis met 
voetbal bij de Kabouters van SVM; met 6 
jaar gescout tijdens een voetbalwedstrijd 
bij SVM door Ajax en FC Utrecht.  Hij zegt 
hierover: ‘Dat was een spannende tijd. 
Ik was pas 6 jaar en mocht stagelopen 
bij Ajax en FC Utrecht. Jammer genoeg 
werd ik niet aangenomen. Dus knop 
om en weer lekker verder voetballen 
bij SVM’. Met 10 jaar is hij van de JO-11 
bij SVM vertrokken naar de Bussumse 
Football Club (BFC) om daar in de JO-11 
te spelen.

Scouts
Gelukkig voor Toine komen ze 
regelmatig scouten bij voetbalclubs. 
Zo ook bij BFC en met tien jaar werd 
hij opnieuw gescout door Ajax en FC 
Utrecht. Na twee trainingen wilde Ajax 
hem graag bij de jeugdopleiding. Toine 
zegt hierover: ‘Het was een pittige tijd; 
lange dagen tot 21.00 uur. Met name in 
de brugklas moest ik erg wennen aan 
dit nieuwe ritme. Na schooltijd werd ik 
in Hilversum opgehaald met de taxi om 
bij Ajax te trainen. Ik at daar ook en na 
het eten deed ik daar mijn huiswerk voor 
school. Pas rond 20.30 werd ik met de 
taxi naar huis gebracht. Het waren goede 
trainingen bij Ajax, maar door de lange 
dagen miste ik mijn vrienden thuis wel’. 

Ontwikkeling
Het belangrijkste dat hij bij SVM geleerd 

heeft, is dat je jezelf moet ontwikkelen 
maar uiteindelijk moet je met het team 
presteren. ‘Na mijn overstap naar Ajax 
heb ik geleerd dat ik veel meer moest 
knokken in het veld. Bij SVM ging het 
soms nog heel makkelijk, maar bij 
Ajax speel je op een veel hoger niveau. 
Daarvoor moest ik echt mijn best doen 
om mee te komen’. 

Toekomst
Op mijn vraag of hij nog tips heeft 
die hij SVM wil meegeven voor de 
jeugdtraining, is zijn antwoord ‘Variëren 
met oefeningen op techniek, positiespel 
enz. en niet alleen maar partijen en 
afronden’.

Toine is spits en speelt af en toe mid-
mid op 10. Zijn specialiteit is inzicht en 
scoren. Na twee jaar bij Ajax getraind 
en gespeeld te hebben, maakt hij nu de 
overstap naar FC Utrecht. Zijn grootste 
wens is het 1e halen en spelen in het 
Galgenwaard Stadion. Wanneer ik hem 
vraag of hij een toekomst voor zichzelf 
ziet in de voetballerij zegt hij: ‘Deze 
overstap is een grote uitdaging voor 
mij. Als ik mijn best doe dan zou ik het 
moeten kunnen halen. Belangrijkste 
tip die ik kan meegeven aan andere 
voetballers die profvoetballer willen 
worden is, doe je best en luister naar de 
trainers. Geef niet op als er iets fout gaat. 
Winnaars hebben een plan en verliezers 
een excuus’. 

Dat zelfs voetbalvereniging SVM uit Maartensdijk een springplank kan zijn 
voor jong talent blijkt maar weer uit het volgende verhaal. We spreken Toine 

Geijtenbeek - 13 jaar oud - inwoner van Maartensdijk. 

Tekst: Majorie Overvoorde
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by sven van rooijen
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• Hoofdsponsor - nader overeen te komen bedrag (ca. 5000 euro)   
• Gouden sponsor vanaf 1000 euro
• Zilveren sponsor vanaf 500 euro
• Bronzen sponsor vanaf 150 euro
• Sponsor in natura (teamkleding, ballen, tassen e.d.)

In onderstaande tabel ziet u de tegenprestaties per type sponsor:

Heeft u andere wensen/ideeën m.b.t. sponsoring? Dan kunt u dit altijd bespreekbaar maken bij de Sponsorcommissie. Samen komen we er 
vast wel uit.  

 
Onze sponsorcommissie is bereikbaar op sponsorcommissie@svmmaartensdijk.nl

Meer informatie over de vereniging kunt u op onze website vinden: www.svmmaartensdijk.nl

	  SPONSOROVEREENKOMST	  -‐	  vanaf	  seizoen	  2020-‐2021 Column1 Kolom1 Kolom2 Kolom3

	  	  Sponsorbedragen: v.a.	  €5000,-‐ v.a.	  €1000,-‐ v.a.	  €500,-‐ v.a.	  €150,-‐ 	  
	  	  Sponsortype: Hoofdsponsor Goud Zilver Brons
TEGEN	  PRESTATIE	  SVM Alle	  andere	  sponsorvormen
	  	  Naam	  en	  logo	  vermelding	  op	  de	  kleding	  van	  selectie	  team x x
	  	  Vermelding	  bedrijfsnaam	  en	  extra	  groot	  logo	  op	  de	  mouw	  van	  de	  tenues	  1	  en	  2 x x
	  	  Naam/logo	  op	  trainingspakken,	  polo's x x
	  	  &	  coachjassen,	  teamtas,	  spelerstassen	  selectie	  teams
	  	  Naam/logo	  vermelding	  op	  alle	  kleding	  van	  een	  SVM-‐team x x  
	  	  Mogelijkheid	  reclame	  op	  de	  achterkant	  van	  de	  tribune x
	  	  Reclamebord	  langs	  het	  hoofdveld 4 2 1
	  	  Plaatsen	  artikel	  in	  de	  vierklank	  met	  foto x x x
	  	  Plaatsing	  elftalfoto	  met	  kleding	  in	  Vierklank x x
	  	  Wedstrijdflyer:	  naamsvermelding	  op	  de	  voorzijde x
	  	  Wedstrijdflyer:	  plaatsing	  van	  een	  advertentie x x x
	  	  Website:	  vermelding	  logo	  op	  homepage	  +	  link	  website x x
	  	  Website:	  vermelding	  logo	  op	  homepage x x x
	  	  Website:	  vermelding	  naam	  kledingsponsor	  op	  de	  website x x x
	  	  Website:	  vermelding	  naam	  bordsponsor	  op	  de	  website x
	  	  Banner	  met	  naam/logo	  op	  het	  lcd-‐scherm	  in	  de	  kantine x x x x
	  	  Gratis	  banner	  langs	  het	  hoofdveld 4 2 1
	  	  Advertentie	  in	  presentatiegids x x x
	  	  Doorklik	  op	  de	  home	  page x x
	  	  Uitnodiging	  sponsorbijeenkomsten x x x x
	  	  Business	  Seats	  op	  tribune 4 2 1
	  	  Sponsoring	  van	  evenement(en) VB VB VB VB
	  	  Vermelding	  in	  social	  media	  	   x x  
	  	  Sponsoring	  voetbal	  TV	  	   TK TK TK

Opgericht in 1950 als SVM-Boys is SVM nu een ambitieuze 
omni-sportvereniging met ruim 500 actieve leden. Een echte 
dorpsvereniging met verschillende afdelingen zoals veldvoetbal, 
zaalvoetbal, walking voetbal, squash, darts, de derde helft en 
klaverjassen. Ons zeer moderne complex ligt langs de A27 waar 
dagelijks ruim 80.000 auto’s langskomen.

Sponsors leveren voor onze vereniging een heel belangrijke 
bijdrage aan ons bestaan. Daar zetten wij graag wat tegenover. 

Als tegenprestatie voor uw sponsorbijdrage, presenteren wij u 
als sponsor aan al onze leden en bezoekers. Dit gebeurt d.m.v. 
een vermelding op onze website, uw bord langs het veld, een 
vermelding op de ClubTV in de kantine. Maar er zijn nog veel meer 
mogelijkheden om uw bedrijf onder de aandacht te brengen bij onze 
leden en bezoekers, zoals het sponsoren van een wedstrijdtenue 
van een team, sponsoring van een voetbalkamp, toernooi of ander 
evenement.
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VOETBALVERENIGING SVM 
OPGERICHT 20 JANUARI 1950

Accommodatie
Sportpark van Eck SVM  
Dierenriem 4 
3738 TR  Maartensdijk

Contact
SVM Maartensdijk
Postbus 24 
3738  ZL MAARTENSDIJK
www.svmmaartensdijk.nl/wie-doet-wat
ook op Facebook | Instagram

Voorzitter
Frans van der Tol  
Vice-voorzitter
Evert Boshuis  
Secretaris
Jeannette van den Bunt
Penningmeester
Nol van Noort
Algemene bestuursleden
Frans Bakker | Sponsoring
Maarten Mooring | Kantine
Majorie Overvoorde | Communicatie

Sportactiviteiten bij SVM
Veldvoetbal
SVM Futsal (zaalvoetbal)
Darten
De Derde Helft (nieuw!)
Klaverjassen
Squash

Technische voetbalcommissie (TVC)
Rick Lith | Kabouters - JO10
Michel van de Goede | JO11 - 15
Ed Buitenhek| JO17 - 19
Rob Scherrenberg | SVM 3 - 5
Remco van den Brink | SVM1 - 2

Scheidsrechterszaken/wedstrijdzaken/KNVB
Michel Huigen, Evert Boshuis
Materiaalbeheer
Gert Aalderink

Toernooien: Evert Boshuis
Dart: Rob Scherrenberg
Activiteiten: Cindy Mooring, Sonja Boshuis
De Derde Helft: Gerda Vloedgraven
Website: Jeannette van den Bunt, Majorie Overvoorde
Social Media: Michel Huigen, Robert van Rooyen
Sponsoring: Hans Nauta

SVM is een erkend stageleerbedrijf 
voor Coördinator sportinstructie, training 
en coaching (25414)
Stagecoördinator: Majorie Overvoorde

Zie onze nieuwe website voor meer info!

Welkom bij svm
Op 20 januari 1950 is SVM opgericht en is ooit begonnen op een weiland met als “kantine” 
het café van de familie Bruggink, nu bekend onder de naam Zilt en Zoet. Via de locatie op de 
“Bernhardlaan” is SVM terecht gekomen aan de Dierenriem, op een mooie locatie vernoemd 
naar de oud wethouder F.J.H van Eck, het sportpark F.J.H. van Eck.

Wij bieden de mogelijkheid voor Voetbal, zowel op gras (2 velden) als op kunstgras (1 veld), 
Zaalvoetbal, Squash, Klaverjassen en Darten, voor jong en oud.

SVM heeft 5 herenteams, een 45+ team en ca. 15 jeugdteams in de leeftijd van 4 tot 19 jaar.
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ZOEK JIJ EEN WERELDBAAN?
Wil jij je ontwikkelen in een werkomgeving vol uitdagingen? Dan gaat er bij 

Heinen & Hopman een wereld voor je open. Dagelijks werken wij aan de meest 
uitdagende projecten op het gebied van maritieme klimaatbeheersing. Wij ont-
werpen, installeren en onderhouden HVAC&R systemen op de grootste super-
jachten, specialistische constructieschepen en top-secret marineschepen in 

het binnen- en buitenland.

“Iedereen in het team 
draagt bij aan het succes 

van een project.”

Cem Aranci
Project Engineer
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Wij zijn al jaren een professioneel en regionaal bouwbedrijf voor nieuwbouw, renovatie 
en onderhoud. Groot of klein, voor particulieren en bedrijven. We maken graag samen 
goede afspraken en het resultaat is topkwaliteit.

Timmer- en Onderhoudsbedrijf Willemse heeft 
ruime ervaring met nieuwbouw, renovatie en bou-
wen van huizen en bedrijfspanden:

• Dakvensters en dakkapellen
• Veranda’s en schuren
• Garages en bergingen
• Badkamers en toiletten
• Zolders en daken
• Keukens en bijkeukens
• Deuren, hang- en sluitwerk
• Ramen en kunststof kozijnen
• Maar natuurlijk hoort afwerking, service en   
 onderhoud ook bij onze dienstverlening

Emmalaan 12 | 3738 DT Maartensdijk
info@bouwbedrijfwillemse.nl | 0346 - 212 441

www.bouwbedrijfwillemse.nl

Neem vrijblijvend contact op 
voor een persoonlijke kennismaking 

of een offerte!
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