“De Talenten van Sleeuwijk” bestaan 1 jaar!!
Tijdens de altijd gezellige playbackshow in 2017 ontstond het idee om de voetbalschoenen weer eens uit de
kast te halen. Een ideale avond om gelijk eens wat meer mensen te polsen en toezeggingen te ontlokken
wie er een balletje wil trappen.
Uiteindelijk op 2 maart 2017 (het moest natuurlijk wel weer wat warmer zijn) is het nieuwste team genaamd
“De Talenten van Sleeuwijk” bij V.V. Sleeuwijk opgericht en we bestaan alweer 1 jaar. Waarschijnlijk hebben
jullie al weleens van ons gehoord of iets gezien op donderdagavond op de Roef. En ja, wij zijn dat groepje
mannen die eerst gezamenlijk een warming-up doen met rek- en strekoefeningen en daarna nog wisselend
van week tot week stabiliteitsoefeningen, loop- en coördinatieoefeningen, lenigheid en krachtoefeningen. We
spelen verder geen wedstrijden en doen niet mee aan een competitie, maar voor een enkel 7 tegen 7
toernooi op de Roef zijn wij wel te porren.
We zijn begonnen met 5 man en al snel groeide de groep groter en groter. Inmiddels hebben we nu 21
“Talenten” op papier en het wordt hoog tijd dat we ons even voorstellen, op de foto van links naar rechts en
van boven naar beneden;

Martin Koek, Nils Barnhoorn, Arno van den Broek, Bas Koninkx, Dennis van der Dussen (oprichter), Patrick
van der Schaaf, Marco van Zeelst, Paul de Heer, Ellert van Dijk, Alfred van Strien, Ronald Wijers
(begeleider), Michel Baardman, Ad Ottevanger, Leendert-Jan van de Koppel en John van Lopik. Helaas niet
aanwezig op deze foto zijn Arie Kraaij, Floris Lagrouw, Gerry Rijkers, John Heijblom, Roland van der Meijden
en Kees Dekker.
Elke donderdagavond van 20.45 uur tot ergens net na 22.15 uur voetballen we met een gemiddelde groep
van 10 tot 16 mannen op veld 2. Daarna, als we geen andere verplichtingen hebben, evalueren we de
training nog even in de kantine onder het genot van een drankje en doen zo af en toe het licht uit.
We hebben een gezellig groep mannen van ex-voetballers, ex-basketballers en diversen andere sporten die
gewoon zin hebben om elke week een balletje te trappen. We zijn nu een jaar bezig met heel veel plezier.
We kunnen lekker op onze eigen manier bewegen in het veld, een balletje schieten, werken aan onze
conditie, lenigheid, stabiliteit en kracht. Dat er nog maar vele jaren mogen volgen.
De Talenten van Sleeuwijk.
PS: Heb je zin om ook eens mee te trainen of wil je eerst komen kijken. Kom gerust er is (nog) geen
wachtlijst.

JO15-3 wordt JO14-1
Na een lastig najaarsseizoen met veel wedstrijden om snel te vergeten is de JO15-3 van V.V. Sleeuwijk
inmiddels de JO14-1 van V.V. Sleeuwijk geworden. In de aanloop van het seizoen kwamen we er al snel
achter dat het niveau van de JO15 te hoog gegrepen was voor ons.
Dit heeft mede te maken met onze samentelling van het team welke (nog steeds) bestaat uit 8 voetballer
geboren in 2004 (1ste jaars C) en 6 voetballer geboren in 2005 (2de jaars D). We speelde 5de klasse en
lager was er niet. Helaas moesten wij het opnemen tegen team van de JO15 waar allemaal oudere
voetballer in spelen en zelfs tegen B-dispensatiespelers wat het fysieke verschil wel erg groot maakte.
In overleg met de Jeugdcommissie/Technische commissie en de begeleiding hebben we er toe besloten om
de voorjaarscompetitie voort te zetten als JO14-1. We hebben inmiddels één oefenwedstrijd gespeeld en dat
ging gelukkig een stuk beter, zodat we deze met winst hebben afgesloten.
Wegens de weersomstandigheden is pas zaterdag 10 maart onze nieuwe competitie van start gegaan en we
hebben er zin in. We hebben lekker kunnen trainen en gaan er met elkaar een leuk en nieuw JO14voetbalseizoen van maken.
Alec Verhaaf, Jasper de Heus, Jonne van Andel, Jordi Nieuwenhuizen, Lars Wijers, Max de Laat, Niels
Stoutjesdijk, Pepijn Knol, Remco Swart, Roy Swart, Senne Barnhoorn, Thijmen van de Koppel, Thomas
Slagmolen en Tim Vink bedankt voor jullie inzet, aanwezigheid op de trainingen en acceptatie van de lastige
wedstrijden. We gaan voor nieuwe ronde nieuwe kansen, allemaal veel succesin het nieuwe seizoen.
De begeleiding.

Gewoon geconstateerd!
De “flexibele” winterstop ligt achter ons en we gaan ons opmaken voor de laatste maanden van het
voetbal seizoen. De gewijzigde / flexibele winterstop van de KNVB is wat mij betreft een lachertje. Een
wedstrijdprogramma is vastgesteld en in onderling goed overleg en onderlinge instemming kan een
wedstrijd verplaatst worden. Prachtig staaltje van net doen alsof je luistert naar je achterban maar
hiermee blijven de teams die het betreft afhankelijk van de medewerking tegenstander. Ik zie het al
helemaal voor mij. Een van onze teams uitkomend in bijvoorbeeld de A categorie belt naar de
tegenstander om een wedstrijd te verplaatsen omdat menig speler een skivakantie heeft gepland en
andere zijn afwezig omdat het bezoeken van bijvoorbeeld open dagen voor een vervolgopleiding
gepland staat. De eerste reactie zal zijn “natuurlijk denken wij mee”, maar nadat de telefoon is
neergelegd wordt lachend al het besluit genomen om er vooral geen medewerking aan te verlenen, de
punten liggen immers voor het oprapen. Ik mag aannemen dat de KNVB deze “test” periode gaat
evalueren en nu echt luistert naar zijn achterban of eigen standpunten inneemt en daaruit laat blijken
echt feeling te hebben voor de wensen die er breed zijn.
Van horen zeggen (zelf was ik niet aanwezig, winterzon doet wonderen) heeft onze voorzitter een dijk
van een nieuwjaarstoespraak gehouden. Van een onbetaalbaar gelukslot tot een oproep aan de
selectie om de trainingsopkomst op een hoger level te krijgen is bij menigeen doorgedrongen. Het
laatste heeft in ieder geval geresulteerd in het feit dat de sinds november in dienst zijnde hoofdtrainer
zijn contract met een jaar heeft verlengd. Ik mag toch aannemen dat nu het besluit is genomen de
trainingsopkomst hoog blijft. Opmerkelijk en voor velen een verrassing is dat Edwin alsnog besloten
heeft zijn voorzitterschap voor de komende jaren te verlengen. Dit verdient wat mij betreft een groot
compliment en respect want om nou te zeggen dat de vereniging zich in een rustig vaarwater bevindt
lijkt mij op dit moment niet aan de orde.
De nieuwe TC en ja zelfs na jaren een bijna officieel bestuurslid technische zaken heeft zijn handen
vol om de
interne rust te bewaren. Eerste advies is de duizend mensen duizend meningen hobbel te nemen.
Mooi zou zijn als de resultaten van met name de voormalig betitelde selectieteams een bijdrage
zouden kunnen leveren om iedereen met een glimlach naar huis te laten gaan na zijn of haar training
en of gespeelde wedstrijd en natuurlijk de supporters/ouders die de wedstrijden als toeschouwer
bezoeken. Nee laten we eerlijk zijn de resultaten zijn niet om over naar huis te schrijven. Frequent
hoor ik dat er de afgelopen jaren sprake is geweest van geen of slecht beleid, deels snap ik het maar
kijkend van waar bijvoorbeeld onze jeugdafdeling is gekomen en waar men beland is ben ik het hier
niet mee eens. Tel dus tot tien om uitspraken te doen over voorgaande jaren en houdt het vooral
binnenskamers. Ze hebben mij in ieder geval de afgelopen veel mooie momenten gebracht vooral
voor en net na de zaterdagmiddag lunch.
En dan; mocht je nog loten van de jaarlijkse verloting hebben deze zijn nog steeds te controleren op
de site van de vereniging. Dit zeg ik een beetje met een glimlach omdat ik van mening ben dat onze
site meer in beweging mag komen en ik op sommige momenteel meer actueel nieuws van de
vereniging of onze omliggende verenigingen mis. Denk bijvoorbeeld aan het vertrek van onze dames
1 trainer en trainer JO15. Dat is actueel
nieuws en dit mag best vermeld worden op de site. Al is het alleen maar om interne ruis te
voorkomen.
De komende maanden zal veel duidelijk worden. Is er sprake van lijfsbehoud, zakken we af of zal er
hier en daar toch nog sprake zijn van een verrassing. Hoe ziet ons trainersgilde er uit, zijn alle teams
voorzien de juiste
begeleiding. Vooral met ons allen de schouders er onder zetten, niet voor eigen succes gaan maar
alles vanuit
het collectief. Dat zal ons sterker maken. Iedereen succes de komende maanden.
De observator

