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ONR FutsalSEIZOEN 2021 - 2022(ZAAL)SPORTBIJLAGE

“We hebben besloten om op het hoogtepunt te stoppen”

RODEN – Het verhaal van ONR Futsal is naast uniek 
toch ook wel heel bijzonder te noemen. Als vrienden-
ploeg lukte het een aantal getalenteerde spelers uit 
de 1e selectie van het veldvoetbal van ONR namelijk 
op het één na hoogste landelijke niveau te halen. Ook 
het komende seizoen zou het team uit mogen komen 
in de landelijke 1e divisie. Dat gaat echter niet ge-
beuren. De voetbalvrienden besloten namelijk om op 
het hoogtepunt van hun zaalvoetbalavontuur vrijwil-
lig de genoemde divisie vaarwel te zeggen. 
Sjoerd Hoek, die deel uitmaakte van de succesvolle 
vriendenploeg vertelt over de achtergronden van de 
toch wel opmerkelijke koerswijziging. Hij noemt het 
een weloverwogen besluit en licht dit als volgt toe: 
“Hendrik Rozema, één van onze dragende spelers, is 
geëmigreerd naar Zwitserland. Vervolgens besloten 
nog 2 of 3 spelers om te stoppen. Met de overgeble-
ven spelers we hebben ons vervolgens afgevraagd 
of we nog wel iets te zoeken hebben in de 1e klasse 
en het antwoord was ontkennend. Wij hebben zon-
der dat we in de zaal trainden de 1e divisie bereikt. 

Dat kan geen enkele club ons nazeggen. Nadat we 
knoop hadden doorgehakt, is er nog een handvol spe-
lers gestopt. Maar ik kan daarbij zeggen, dat we als 
vrienden aan het avontuur zijn begonnen en ook als 
vrienden zijn geëindigd. Het 2e team van ONR Fut-
sal, dat overigens ook een vriendteam genoemd kan 
worden, gaat nu samen met de twee of drie spelers 
die niet zijn opgestapt als 1e team door in de zaal. Ui-
teraard wel een op een veel lager niveau. Het accent 
komt daarbij op lekker voetballen te liggen en het zal 
niet zo prestatiegericht meer zijn”. Ook de spelers van 
het nieuwe 1e team zijn bij ONR op het veld actief. Het 
zal elkaar wat minder gaan ‘bijten’ dan voorheen. Een 
zaalvoetbalwedstrijd uit in Amsterdam in de 1e divisie 
op vrijdagavond is hoe je het ook wendt of keert, na-
tuurlijk niet bevorderlijk als je op zaterdag in het 1e 
team op het veld ook weer vol aan de bak moet. Het 
vriendenteam dat de 1e divisie vaarwel heeft gezegd, 
heeft hoe dan ook een aantal prachtige en succesvolle 
seizoenen in de zaal gespeeld en wie weet wat er in 
de toekomst nog weer mogelijk zal blijken. 
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SEIZOEN 2020 - 2021

(ZAAL)SPORTBIJLAGE
SEIZOEN 2021 - 2022 De zaal is weer los!

REGIO – Eindelijk is het weer zover en mag het allemaal weer. Met enige restricties, maar het zaal-
sportseizoen is in alle hevigheid weer los gegaan. De Leekster Eagles heeft er alweer een paar wed-
strijden opzitten zo ook Futsal Marum en ONR. Ook de verschillende volleybal- en handbalvereni-
gingen zijn alweer begonnen met hun wedstrijden in de diverse sporthallen. De korfballers staan 
momenteel nog op het veld, maar zoeken eind oktober de warmte van de zaal weer op. Om hier alvast 
aandacht aan te besteden, komt De Krant ook dit jaar weer met een zaalsportbijlage. Opdat u goed 
geïnformeerd het zaalseizoen tegemoet treedt!
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KV SpartaSEIZOEN 2021 - 2022(ZAAL)SPORTBIJLAGE

Wees KwiekSEIZOEN 2021 - 2022(ZAAL)SPORTBIJLAGE

“KC Sparta voelt zich helemaal 
thuis in zevenhuizen”

“Ik kan onze club bij iedereen aanbevelen”

ZEVENHUIZEN –  Korfbalvereni-
ging Sparta in Zevenhuizen kijkt 
niet alleen naar het hier en het 
nu, maar ook vooruit. De vereni-
ging heeft inmiddels de leeftijds-
grens van 100 jaar bereikt, maar 
heeft dat nog niet (uitgebreid) 
kunnen vieren. In 2022 zal op een 
passende wijze bij het bereiken 
van de bijzondere mijlpaal stil-
gestaan worden. Voor wat betreft 
de verdere toekomst van de ver-
eniging worden onder de naam 
Sparta 2.0 ook de nodige inspan-
ningen verricht. Projectleider 
en daarmee ook ‘kartrekker’ 
hiervan is Klaas de With, oud-
voorzitter van de club en huidig 
voorzitter van de TC (Technische 
Commissie).
De With laat een heldere visie en 
mening over KV Sparta horen: “Wij 
zijn een echte familieclub. Dat 
is op zich niet zo bijzonder, want 
dat is inherent aan korfbal. De 
sfeer en de cultuur binnen korfbal 
is vrij uniek en laat zich net echt 
vergelijken met andere takken van 
sport. Wij verkeren ook nog eens 
in de prettige bijkomstigheid dat 
Zevenhuizen een hecht dorp is, 
waar het verenigingsleven breed 
gedragen wordt. De realisatie van 
het magistrale MFC (Multi Functi-
oneel Centrum) is daar een spre-
kend voorbeeld van. Het MFC is 

mede tot stand gekomen door het 
werk en de steun van vele vrij-
willigers. De verenigingen die in 
het MFC hun thuishaven hebben, 
werken nu zo mogelijk nog beter 
samen en het versterkt ook nog 
meer de synergie. Het MFC is wat 
dat betreft ook een ontmoetings-
centrum. We kunnen nu onder 
perfecte randvoorwaarden wer-
ken aan de stabiliteit van Sparta. 
We willen groeien naar een zeker 
doel en daarbij leggen we de lat 
zowel op het veld als in de zaal op 
het niveau van de 2e klasse. En 
vandaaruit hopen we op af en toe 
een uitschieter naar boven. Ons 
ledental is de afgelopen seizoenen 

ondanks de coronaproblematiek 
stabiel gebleven. We beschik-
ken zowel bij de senioren als bij 
de jeugd over leuke teams. Als 
onderdeel van het project Sparta 
2.0 gaan we onder andere aan de 
slag met ledenwerving, het vrijwil-
ligers- en het technisch beleid. We 
staan er goed op, maar regeren is 
ook vooruitzien. We gaan er een 
mooi seizoen van maken. Het con-
tract met hoofdtrainer Moric van 
der Lei werd eerder dit jaar ver-
lengd. Hij kent de ambitie van de 
club om minimaal in de 2e klasse 
uit te komen en heeft de capacitei-
ten om daar vorm en inhoud aan 
te geven”.  

NIEBERT/ NUIS – De korfbalclub 
Wees Kwiek wordt in de dorpen 
Niebert en Nuis breed gedragen 
en ook bestuur en vrijwilligers 
doen er met elkaar alles aan om 
de club levensvatbaar en toegan-
kelijk te houden. Om het lidmaat-
schap aantrekkelijk te maken en 
te houden, wordt de contributie 
zo laag mogelijk gehouden. Van 
groot belang daarbij is jaarlijkse 
worstenactie, welke dit jaar op 
16 oktober plaatsvindt. Er wordt 
opnieuw op een succesvolle edi-
tie van deze actie gehoopt en ge-
rekend. 
De 26-jarige Meintje de Vries is 
al vanaf haar tiende jaar lid van 
de club en speelt in het eerste en 
enige seniorenteam. Ze beleeft 
enorm veel plezier aan korfbal 
en voor haar maakt het eigenlijk 
niet uit op welke niveau er wordt 
gespeeld. Daarmee vertolkt ze 
meteen een belangrijk uitgangs-
punt van Wees Kwiek. Natuurlijk 
wordt er gespeeld om te winnen, 
maar dat is geen doel op zich. 
Meintje licht dit als volgt toe: “Bij 
Wees Kwiek spelen we zoge-
naamd breedtekorfbal en geen 
wedstrijdkorfbal. Dit houdt in dat 
we in een klasse spelen, welke sa-
mengesteld wordt uit gelijkwaar-
dige teams. Dit staat garant voor 
leuke en veelal ook spannende 
wedstrijden. We hebben geen be-
taalde trainer voor de senioren 
en houden ons zelf dus bezig. Dat 
doen we overigens wel serieus 

en met overgave. Onze club telt 
op dit moment ongeveer 60 leden 
We zijn dus een kleine club. Naast 
het seniorenteam hebben we een 
aantal jeugdteams. Om voldoende 
spelers te hebben voor het E-team 
werken we samen met NKC uit 
Noordwijk, die in Marum spelen. 
Dat verloopt goed en zo helpen we 
elkaar. We vinden het belangrijk 
om alle kinderen en jongeren de 
mogelijkheid te bieden om de leu-
ke sport die korfbal nu eenmaal is, 

te kunnen beoefenen en daar ook 
plezier aan te beleven. We heb-
ben een uniek gelegen accommo-
datie in Nuis voor veldkorfbal en 
voor het zaalkorfbal hebben we in 
sporthal De Holten in Marum onze 
thuishaven. We zijn daar heel te-
vreden mee. Nieuwe (jeugd)leden 
zijn bij ons altijd welkom. Ik kan 
onze club bij iedereen aanbevelen. 
Sfeer, plezier, verbinding en spor-
tiviteit gaan bij Wees Kwiek hand 
in hand”.  
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www.zoutmanbv.nl

Verhuur containerbakken
Tuin spitten en inzaaien
Drainage aanleggen
Stobbenfrezen
Hout versnipperen
Diverse overige 
werkzaamheden 

HOOFDSPONSOR KV SPARTA

Grondwerk Agrarisch loonwerk Cultuurtechnisch 
loonwerk

Mienscheer 7
9364 TA Nuis
Telefoon: (0594) 64 34 67

www.nijboergrondwerk.nl
info@nijboergrondwerk.nl

Gladheidbestrijding, Machinepark, 
Verhuur en Verkoop
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Leekster EaglesSEIZOEN 2021 - 2022(ZAAL)SPORTBIJLAGE

Korfbalvereniging OWKSEIZOEN 2021 - 2022(ZAAL)SPORTBIJLAGE

“Leekster Eagles wil zich gaan 
handhaven in de eredivisie”

“Wellicht zit er een uitschieter 
naar boven in voor OWK”

Leek – Het nieuwe en hopelijk volledige eredivisiesei-
zoen zaalvoetbal is voor Leekster Eagles begonnen 
met drie nederlagen. Volgens Gerke Hoogeveen, die 
al vanaf de oprichting in 1987 bij de club betrokken is, 
vormt dat geen reden voor paniek. Hij heeft er alle ver-
trouwen in dat het degradatiespook geen vat op ‘zijn’ 
Eagles gaat krijgen. 
Hoogeveen vormt samen met Jan Brouwer de Techni-
sche Commissie en is daarnaast ook nog eens penning-
meester en secretaris van de club. Bij de start van de 
huidige competitie waren er meteen de nodige perike-
len. Hoofdtrainer Martijn Alssema legde een week voor 
de competitiestart zijn functie neer, omdat hij zijn baan 
in het bedrijfsleven niet meer met het trainerschap bij 
de Eagles kon combineren. Doordat de economie weer 
op volle toeren is gaan draaien nam de werkdruk voor 
Alssema enorm toe. Eind september kon bij de Eagles 
in de persoon van Bas Lulofs de opvolger van Alssema 
gepresenteerd worden. “Een uitstekende oplossing”, 
aldus Hoogeveen. “Lulofs is oud-speler en oud-trainer 
van de Eagles en ik heb er alle vertrouwen in dat hij het 
beste uit onze selectie gaat halen. Helaas is internati-
onal Joshua St. Juste weer verkast naar Hovocubo. De 
bondscoach heeft de in Groningen woonachtige speler 
laten weten, dat een uitverkiezing voor de selectie van 
het Nederlands team voor hem veel kansrijker wordt 
wanneer hij bij een topclub speelt. Vandaar dat St. Juste 
voorlopig weer voor Hovocubo heeft gekozen. Ook Ste-
fan Brouwer en Roy de Vries maken geen deel meer uit 
van de 1e selectie. Nieuw is Jaouad Boudati, die is over-
gekomen van Emmeloord. De competitieopzet is voor 
dit seizoen wat ingewikkeld, maar het komt erop neer 
dat de 16 eredivisieclubs na twaalf wedstrijden op basis 
van de stand van dat moment worden verdeeld in twee 
poules. De eerste acht spelen om het kampioenschap 
en de overige acht clubs spelen om handhaving/ degra-

datie. Hoogeveen ziet handhaving voor de Eagles daarbij 
als een reëel doel. De randvoorwaarden zijn vooral met 
dank aan sponsor Amysoft goed voor elkaar. Ook wijst 
Hoogeveen op het feit dat er veel talent in Jong Leekster 
Eagles speelt. In dit team kunnen spelers zich prima 
ontwikkelen voor het grotere werk. Er zit met andere 
woorden voldoende perspectief en potentie in de club. 
Het moet er alleen nog even uitkomen. Zoals gezegd 
heeft Hoogeveen daar alle vertrouwen in. 

“We hebben bij OWK al een tijd-
lang een goede generatie korf-
ballers, die zowel op het veld als 
in de zaal goed kan meekomen in 
de Overgangsklasse”, aldus Sicco, 
die binnen het bestuur van de club 
de taak van penningmeester op 
zich heeft genomen. “We zijn een 
echte en hechte familieclub met 
een mooie mix van jong en oud, 
waar ieder nieuw lid direct wordt 
opgenomen en zich daardoor ook 
meteen thuis gaat voelen. We zijn 
geen grote vereniging, maar heb-
ben wel een stabiel ledenbestand. 
We zijn ook weer gestart met een 

zogenaamde kaboutergroep. We 
komen met vier teams in de com-
petitie uit, waarvan het vierde 
team louter uit de wat jongere 
leden bestaat. De selectieteams 
trainen twee keer in de week on-
der leiding van Ljibbe Kuipers, 
die twee jaar geleden werd aan-
gesteld, en nu dan eindelijk zijn 
eerste volledig jaar bij OWK in-
gaat. Hij maakte in het verleden 
deel uit van de selectie van NIC uit 
Groningen en heeft als trainer ook 
de nodige bagage. Enkele seizoe-
nen geleden hebben we als club 
ervoor gekozen om als speeldag 
voor de zaterdag in plaats van de 

zondag te kiezen. Dat heeft goed 
uitgepakt. Naast een gezonde 
sportieve ambitie vinden we bij 
OWK ook het sociale aspect en 
de onderlinge verbinding belang-
rijk. We kennen in Oostwold dan 
ook altijd een zeer gezellige derde 
helft. Voor het komende seizoen is 
de ambitie om in de middenmoot 
te eindigen. Wellicht zit er een uit-
schieter naar boven in. We zijn al 
een keer als tweede geëindigd in 
de huidige klasse en dat is meteen 
de beste prestatie ooit geweest. 
Het zou mooi zijn deze prestatie 
nog eens te evenaren of zelfs te 
overtreffen. 

De Drift 15 Drachten | Binnenwei 34 9248 KX Siegerswoude  
06 - 37 22 72 99 | info@kloosterfinancieeladvies.nl

www.kloosterfinancieeladvies.nl 

Hoofdsponsor Leekster EaglesKanaalstraat 27
9301 LP  Roden

Tel.: (050) 73 70 340
www.zorgplazanoord.nl
info@zorgplazanoord.nl

Vorstelijk zitten
     met sta op stoelen 
           bij zorgplaza
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ROLSTOELEN
DAGELIJKSE

HULPMIDDELEN

Zorg- en hulpmiddelen die het dagelijks leven vergemakkelijken

Sta op stoelen

Om te zorgen dat u kunt 

genieten van een optimaal 

zitcomfort, leveren wij sta

op stoelen op maat. De sta op 

stoel wordt op uw persoonlijke 

maten aangemeten. Op die 

manier heeft de stoel de juiste 

zithoogte, zitdiepte, 

zitbreedte, de armleggers op 

de juiste hoogte en een goede 

lendenondersteuning. 

Wij hebben ook een ruim 

assortiment gebruikte stoelen.
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SCOOTMOBIELEN

LOOPHULPMIDDELEN
ROLSTOELEN
DAGELIJKSE
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Kanaalstraat 27 | 9301 LP | Roden | Tel.: (050) 73 70 340
www.zorgplazanoord.nl | info@zorgplazanoord.nl

OOSTWOLD – “We zijn op het ni-
veau van de Overgangsklasse 
volgens mij de kleinste korbal-
vereniging van Nederland en 
daar ben ik eigenlijk best wel 
trots op” zo stelt Sicco Koop-
mans. Sicco heeft het over korf-
balvereniging OWK in Oostwold, 
waar hij zijn achtste seizoen als 
speler van het eerste team in-
gaat. Daarvoor korfbalde hij bij 
op een lager niveau bij DIO in zijn 
woonplaats Oosterwolde. Toen 
hij in Groningen ging studeren en 
wonen besloot hij korfbal op een 
wat hoger niveau dan hij gewend 
was uit te proberen en dat bracht 
hem bij OWK. Hij bleef deze club 
ook trouw, nadat hij was afgestu-
deerd en in Tolbert ging wonen. 

WWW. C I N X . N LWWW. C I N X . N L

6 november 

Corry Konings
aanvang 21:00

Bel voor meer informatie naar: 
050 - 5515 282

voor al uw schilder-, behang-
en/of glaswerkzaamheden

Ericalaan 38a | 9828 PH Oostwold
06-27264669 | info@carskills.nl



5 OKTOBER 2021PAGINA 52

Futsal MarumSEIZOEN 2021 - 2022(ZAAL)SPORTBIJLAGE

Korfbalclub RodenburgSEIZOEN 2021 - 2022(ZAAL)SPORTBIJLAGE

“Futsal Marum gaat meedoen 
om de bovenste plaatsen”

“De komende jaren leggen we de focus op de jeugd”

MARUM – Volgens Erwin Veninga, 
die al vanaf de oprichting in 2003 
bij Futsal Marum betrokken is, 
staan alle seinen op groen om er 
een mooi zaalvoetbalseizoen van te 
maken. Veninga maakte als speler 
de opwaartse lijn naar de Topklasse 
mee, maar bewandelde daarna ook 
met zijn club de omgekeerde weg. 
Sinds hij in 2010 vanwege een ver-
sleten enkel stopte als actief speler 
op zowel het veld als in de zaal, is hij 
vooral bestuurlijk en als supporter 
actief bij wat toch ook wel ‘zijn club’ 
mag worden genoemd. Voor hem 
is het logisch dat vooral het eerste 
mannenteam veel aandacht krijgt, 
maar hij heeft zelf evenveel oog 
voor het tweede en het damesteam. 
“Twee jaar geleden zijn we met een 
damesteam gestart”, aldus Veninga. 
“Helaas werden vervolgens twee sei-
zoenen om de bekende reden voor-
tijdig afgebroken. Ik heb goede hoop 
dat ons damesteam het komende 
seizoen ontwikkeling en prestaties 
laat zien. Ook het tweede herenteam 
staat er goed op, al zou het mooi zijn 
dat er zich nog een doelman aan-
meldt”. Wat het eerste mannenteam 
betreft voorspelt Veninga een positie 
in de top vier: “Op enig moment stop-
te een aantal bepalende spelers en 
werd er na weer een degradatie voor 
gekozen om voor de 2e klasse te kie-
zen. Er staat nu een jonge en gretige 

selectie en daarmee gaan we vast en 
zeker de weg naar boven weer in-
slaan”. Veninga is bekend met de dis-
cussie die geregeld de kop opsteekt, 
wanneer spelers op de vrijdagavond 
in de zaal spelen, terwijl ze ook deel 
uitmaken van een 1e selectie bij een 
zaterdagclub op het veld. Hij ziet dat 
niet als een probleem: “Iedereen 
mag en kan daar zelf een keuze in 
maken. Ik denk dat voetballen in de 
zaal voor veldspelers veelal gunstig 
is. In de zaal ligt het accent veel meer 
op techniek en snelheid en daar heb-

ben spelers op het veld alleen maar 
profijt van. Ook voor de wat jon-
gere spelers, is de vrijdagavond een 
prachtig alternatief als de zaterdag 
vanwege een betaalde baan weg-
valt. Dit geldt zeker ook voor dames. 
Bij ons is iedereen welkom om lid te 
worden en we staan ook open voor 
‘vriendenteams’ die zich gezamenlijk 
komen aanmelden. De vrijdagavond 
is bij ons de avond waarop het alle-
maal gebeurt en daarbij is een zeer 
sfeervolle en gezellige derde helft 
altijd gegarandeerd.” . 

LEEK - Bij korfbalclub Roden-
burg beseft men dat het runnen 
van een sportvereniging andere 
invalshoeken is gaan vragen. Om 
korfbal als sport aantrekkelijk 
te maken en te houden, is het 
noodzaak om daar een goed en 
doordacht beleid op los te laten. 
Om met voorzitter Bart Spaan te 
spreken: “Het is tijd voor veran-
dering”.
Ook bij KC Rodenburg is gebleken, 
dat er zowel bij de senioren als bij 
de jeugd sprake is van een zekere 
schaarste, waardoor het lastiger is 
geworden om voldoende kwaliteit 
en kwantiteit vast te houden. Maar 
daarin ligt dan ook meteen de uitda-
ging. Spaan vertelt er als volgt over: 
“We zijn denk ik met elkaar wat te 
lang doorgegaan op het oude stra-
mien. Men kiest tegenwoordig vaker 
voor een individuele sport en wat 

minder snel voor een teamsport. 
Teamsport blijft wel aantrekkelijk, 
maar men doet dat het liefst op een 
moment dat het henzelf uitkomt. 
Een teamsport vraagt een vaste 
planning en brengt verplichtingen 
met zich mee. Het is minder vrijblij-
vend dan individuele sport, waarin 
je zelf kunt kiezen waar en wanneer 
je deze beoefent. We werken intus-
sen samen met OWK uit Oostwold 
en Sparta uit Zevenhuizen, wanneer 
we bepaalde teams niet voldoende 
gevuld krijgen. De komende jaren 
gaan we vooral de focus op de jeugd 
leggen. Zo hebben we weer een 
kangoeroes groep voor van drie tot 
zes jaar, waarin kinderen op een 
speelse manier kennis maken met 
korfbal. Nadat kinderen afzwem-
men, wordt vaak de keuze voor 
een tak van sport gemaakt en wij 
proberen daar dus op in te spelen. 

Zo is ook het plan gemaakt voor cli-
nic’s bij de Buitenschoolse Opvang. 
Maar we richten ons op alle leef-
tijden, want voor elke leeftijd geldt 
dat sporten en beweging uiterst 
belangrijk zijn. We hebben daarom 
ook een aparte commissie Leden-
werving ingesteld. Leek is een groot 
en nog steeds groeiend dorp en 
daardoor kunnen we door een goed 
beleid te ontwikkelen en uit te voe-
ren de club voor nieuwe aanwas zo 
aantrekkelijk mogelijk maken. Daar 
zetten we vol op in. Ondertussen 
blijven we uiteraard ook ambitieus 
voor wat betreft onze 1e team, dat 
in de 2e klasse uitkomt. De tijd dat 
onze ‘gouden’ generatie spelers op 
een veel hoger niveau uitkwam ligt 
alweer enige tijd achter ons. Maar 
we hebben op dit moment wel een 
selectie om de stap naar de 1e klas-
se te gaan maken”. 

WENDTSTEINWEG 55 | 9363 AM, MARUM | TEL : 0594-644 610
MAIL : INFO@NIENHUISSPORT.NL | WWW.NIENHUISSPORT.NL

• KLEDING BEDRUKKEN • SPORT PRIJZEN

Arend van der Meulen - Marum 
tel: 06-12099403 - vdmeulenarend@gmail.com

Gepensioneerd en u wilt graag geld
“uit de stenen” halen? Volop mogelijkheden! 

VDM Hypotheek- en Financieel Advies

Futsal Marum veel succes gewenst het komende seizoen.

www.klusbedrijfpeterfrankes.nl

Openingstijden
Donderdag -  09:00 - 18:00
Vrijdag      -      09:00 - 21:00
Zaterdag    -    09:00 - 17:00
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Volleybalvereniging PeizeSEIZOEN 2021 - 2022(ZAAL)SPORTBIJLAGE

KV NoordenveldSEIZOEN 2021 - 2022(ZAAL)SPORTBIJLAGE

“VC Peize staat garant voor 
gezelligheid en verbinding”

“Kv Noordenveld is een bloeiende en 
actieve vereniging voor jong en oud” 

PEIZE –  Volleybalvereniging Peize 
is enthousiast aan het nieuwe sei-
zoen begonnen. Ernst Maring, zelf 
spelend in het 2e herenteam, gaat 
ervan uit dat het seizoen zonder 
onderbrekingen uitgespeeld kan 
worden en corona niet opnieuw 
roet in het eten zal gooien. 
Maring heeft geconstateerd dat 
het enthousiasme binnen de club 
niet onder de coronaperiode heeft 
geleden. “Iedereen is blij dat we 
weer onbeperkt kunnen en mogen 
volleyballen”, zo stelt hij. “De gezel-
ligheid en saamhorigheid binnen 
de club is meteen weer voelbaar. 
Er wordt zowel op prestatie- als 
op recreatieniveau gespeeld. Het 
eerste mannenteam, dat uitkomt in 
de 3e divisie, is de competitie met 
twee nederlagen begonnen. Als 
excuus mag daarbij gelden dat het 
team nog niet helemaal compleet 
was. Er zit voldoende kwaliteit in de 
ploeg om handhaving te bewerk-
stelligen. Onze damesteams spelen 
op een wat lager niveau. Het eerste 
damesteam is sterk verjongd en ik 
ben benieuwd hoe dat gaat uitpak-
ken”. Maring benadrukt dat preste-
ren voor de hogere teams uiteraard 
een doel is, maar dat plezier in het 
spel minstens zo belangrijk is. Ma-
ring vervult binnen het bestuur de 
taak van penningmeester en is ook 
verantwoordelijk voor de commer-

ciële zaken. Hij is content met het 
feit dat veel leden bereid zijn om 
binnen de club vrijwilligerstaken uit 
te voeren. Hij plaatst daarbij wel een 
kanttekening: ”Het zijn vooral de 
trouwe leden die veel vrijwilliger-
staken doen en het komt dus vaak 
op dezelfde schouders neer. Dat 
moet eigenlijk geen vast patroon 
worden en gelukkig is dat besef er 
ook wel. We moeten het met elkaar 
en voor elkaar doen”. Maring toont 
zich verder content met het feit dat 
er bij de jeugd sprake is van nieuwe 
aanwas en dat er niet of nauwe-
lijks jeugdleden zijn afgehaakt. “We 

hebben hele actieve jeugdtrainers 
en die zijn buiten gaan trainen toen 
dat weer was toegestaan en ook 
meteen weer in de zaal toen daar-
voor het licht op groen werd gezet. 
De jeugd is hierdoor in verbinding 
met het volleybal en de club ge-
bleven”. Tot slot noemt Maring nog 
het belang van bewegen voor jong 
en oud. Dat kan ook in een andere 
sport, maar volleybal is bij uitstek 
een sport, welke je ook op een wat 
oudere leeftijd kunt beoefenen. Ie-
dereen wordt door hem dan ook 
van harte uitgenodigd om een keer 
vrijblijvend mee te trainen.

RODEN – Bij KV Noorden-
veld heeft men het laatste 
jaar bepaald niet stilgeze-
ten. De bloeiende en actieve 
vereniging is volop in bewe-
ging. Eerder dit jaar ging 
met de ingebruikneming 
van een fonkelnieuw kunst-
grasveld een langgekoes-
terde wens in vervulling. 
Ook heeft Nationaal Oude-
renfonds project ‘OldStars 
walking korfball’ haar in-
trede gedaan, wat een schot 
in de roos is gebleken. KV 
Noordenveld is één van de 
eerst korfbalverenigingen 
die deze mogelijkheid aan 
60-plussers biedt. 
Zonder anderen tekort te doen kan Jaap Bos gezien 
worden als één van de drijvende krachten achter de 
intrede van het walking korfball. Hij vertelt er en-
thousiast over: “We werden vanuit verschillende or-
ganisaties benaderd over het walking korfball. Ons 
bestuur stond erachter en ook de ingebruikneming 
van een kunstgrasveld was een voorwaarde, welke 
in mei dit jaar werd ingevuld. We hebben vooral 
deelnemers gezocht door ze persoonlijk te bena-
deren. Het is echt als een trein gaan lopen. Bij de 
kick-off waren er al 15 deelnemers en dat aantal is 
gegroeid naar 21. We zijn voor de doelgroep (60plus-
sers) gelet op de grote animo, dus heel laagdrem-
pelig gebleken. Bewegen is voor deze doelgroep van 
groot belang, maar het sociale aspect is dat ook. 
Na de gevarieerde trainingen onder de uitstekende 
begeleiding van Clara Penninga (fysiotherapeute) 
en Gerrit Hazekamp (korfbaltrainer), volgt de ge-

zellige nazit. Ontmoeten, meedoen & bewegen, 
plezier en zelfredzaamheid zijn de kernwaarden. 
Om tot een goede mix te komen roepen we vooral 
mannen op om ook mee te gaan doen. Het walking 
korfball vindt plaats op de dinsdagochtend van 10 
tot 11 uur, met daarna de derde helft. Ook voor wat 
betreft het ‘normale’ korfbal staat Noordenveld er 
goed voor. De club telt ruim 200 leden en komt met 
5 senioren- en 10 jeugdteams in de verschillende 
competities uit. Het 1e seniorenteam speelt in de 2e  
klasse en heeft de ambitie om de stap naar de 1e 
klasse te maken. Ook in de jeugdteams zit veel dy-
namiek en het beleid van de club is erop gericht om 
de jeugd zo goed mogelijk te trainen en te begelei-
den. Dat begint bij Noordenveld al bij de zogenaam-
de Kangoeroes, waarbij kinderen van 4 tot 6 jaar 
op een speelse manier kennis kunnen maken met 
de familiesport, die korfbal is. 

Kooistra Keukens/Eetze Design
Kanaalstraat 37, Roden, 050-5014588

www.kooistrakeukens.nl www.eetzedesign.nl
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GEVRAAGD:

VERSTANDIGE

VASTGOED-

EIGENAAR
M/V

Waarom hebben we je nodig -
en waarom heb jij Normakk nodig?

In 2023 moet elk zakelijk pand in Nederland
verplicht Energielabel C of hoger hebben.
Samen met Normakk ga je een waterdicht
en tochtvrij verbeterplan opstellen, op weg
naar zo’n felbegeerd, voldoende energie-
zuinig pand. Het scheelt straks ook nog
eens in de beheerskosten, tot lang na 2023.
Normakk begeleidt je op het hele traject
naar minimaal Energielabel C. Als het moet
krijg je een compleet nieuw Energielabel.
Eind goed, al goed.

Ben jij degene naar wie we op zoek zijn?
Aarzel niet en bel of mail ons.

Functie-eisen:
• Vooruitziende blik
• In bezit van zakelijk
pand met een te laag
of helemaal géén
Energielabel
• Altijd bereid om naar
praktische oplossingen
te zoeken
• Liefhebber van de
woorden: economisch
rendabel, haalbaar
en betaalbaar
• In staat om naar goede
adviezen te luisteren

T (050) 727 10 30 E info@normakk.nl I www.normakk.nl
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Samen met Normakk ga je een waterdicht
en tochtvrij verbeterplan opstellen, op weg
naar zo’n felbegeerd, voldoende energie-
zuinig pand. Het scheelt straks ook nog
eens in de beheerskosten, tot lang na 2023.
Normakk begeleidt je op het hele traject
naar minimaal Energielabel C. Als het moet
krijg je een compleet nieuw Energielabel.
Eind goed, al goed.

Ben jij degene naar wie we op zoek zijn?
Aarzel niet en bel of mail ons.

Functie-eisen:
• Vooruitziende blik
• In bezit van zakelijk
pand met een te laag
of helemaal géén
Energielabel
• Altijd bereid om naar
praktische oplossingen
te zoeken
• Liefhebber van de
woorden: economisch
rendabel, haalbaar
en betaalbaar
• In staat om naar goede
adviezen te luisteren

T (050) 727 10 30 E info@normakk.nl I www.normakk.nl

Vertrouwen op kwaliteit en 
ervaring in grondverzet

Boelens Grondwerk is één van 
de betere grondverzetbedrijven 
in de regio Groningen en Assen

Kortlandsweg 6 | 9321 GA Peize
T: 0615 287 282 | E: info@boelensgrondwerk.nl

W: www.boelensgrondwerk.nl

Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

WEEKENDPAKKERSdo vr za
30 sep 1 okt 2 okt

39/21 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

 Sandeman Port
    Tawny, white of ruby, 
fles 75 cl   

 PLUS 
Oosterschelde mosselen
    Bak 2 kilo 

 Alle Mediterraneo 
Focaccia   

 PLUS Blonde 
d’Aquitaine Ossenhaas

Zespri Kiwi gold 
Los 

2.15 – 2.49 

Per stuk

1  .49
 9.99

    Per fl es

    7.99
4.70 – 4.90 

Per 100 gram

3  .99

3.30 

  Per 500 gram  

    1.99
8 .99

    Per bak

    4.99
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Hooghoudt 
limonade siroop
In 4 smaken
• Aardbei
• Citroen
• Grenadine
• Valencia

Uut Grunn!

per fles

3.49

Quick-service banden en uitlaten. Erkend APK-station

Autoverkoop nieuw en gebruikt
Autoschade reparatie alle merken
Ruitreparatie, zonder eigen risico

Gespecialiseerd in Citroën

De Westerd 15, Peize 
Tel. (050) 503 38 22  | b.g.g. 503 23 73

AUTOBEDRIJFCar Service

Groningerweg 16
9321 AD Peize
050-503 55 48
06-29 52 21 11
info@alfredoosterman.nl

De kracht van goed beeld
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