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Advertenties  

Mr. H. Smeengeweg 37  
9439 PA Witteveen 
Tel.: 0593 322289 / 06 21400745 

 In– en verkoop van auto’s 
(nieuw en occasions) 

 Onderhoud en APK van 
alle merken 

 Eventueel gratis leenauto 

Kraanverhuur HSW vof. 
 

Storten van uw groenafval: 
-Takken  -Stobben  -Blad 
Prijs:  

per aanhanger: €10,- 

per tandem-asser: €20,-- 

 

Storten van uw puinafval: 
Prijs:  

per aanhanger: €10,--  

per tandem-asser: €20,-- 

Tevens afhalen/leveren van 
grondstoffen o.a. 
-Vulzand -Teelaarde 
-Menggranulaat -Compost - 
Houtsnippers 

Voor eventuele tuinklussen: 
-Struiken en bossen rooien 
-Tuin egalisatie 
-Graafwerkzaamheden 
-Afvoeren van materialen -
Enz. 

Storten en afhalen kan zater-
dags tussen 8:00 u. en 14:00 u. 
of op afspraak. Heeft u vragen, 
neem vrijblijvend contact met 
ons op. 

 

Gerco Snoeijing : 06-29342876 
Joran Snoeijing : 06-51808314 
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De vakantie is afgelopen. Altijd 
jammer, maar het goede nieuws is 
dan wel dat het voetballen weer 
snel begint !  
Het 1ste elftal heeft de eerste prijs 
van het seizoen reeds binnen. Het 
team, o.l.v. de nieuwe trainer/
coach Lieuwe Pals, won het zeer 
geslaagde Turfsteker Trophy toer-
nooi op De Roskamp na winst op 
sv Nieuw Balinge en vv Tiende-
veen. HhCombi werd 3de, sv 
Nieuw Balinge 4de en Toendeveen 
2de. De opzet van de “TT van Wit-
teveen” was erg leuk: donderdag-
avond en zaterdagavond derbys 
voetballen met na afloop een ge-
zellige avond met Henk Jan Tan-
genberg. 
  
De trainingen zijn weer begonnen 
of beginnen binnenkort. De wed-
strijdschema’s zijn zo goed als be-
kend en staan 
op www.witteveenseboys.nl en ww
w.wnbc.nl . Zoek je schoenen op 
en ga weer trainen ! 
  
Op 4 november is de Algemene 
Leden Vergadering over seizoen 
2021-2022 om 20.00 uur in de kan-
tine. Zet deze dag alvast in je agen-
da. 
  
Roel Seele, 
voorzitter 

Witteveense Boys’87 bestaat al-
weer 35 jaar. Deze mooie club 
bloeit met dank aan de leden, 
sponsoren en vrijwilligers uit Wit-
teveen, de Broekstreek en omge-
ving.  

Een mooie gelegenheid om een 
paar leden – die bij elkaar al 82 
jaar lid zijn en ruim 60 jaar vrij-
willigerswerk doen - in het zon-
netje te zetten. 

 
Joep Steenkamer is ruim 27 jaar 
lid en is de enige voetbalinternati-
onal die de club rijk is. Hij heeft 
in diverse elftallen gespeeld. Lang 
geleden in Afrika heeft hij inter-
lands gespeeld. Deze kennis en 
ervaring van het Afrikaanse tikkie
-takkie samba-voetbal heeft hij als 
trainer/leider van jeugd en de 
dames getracht over te brengen 
op het veld in Witteveen. Iedere 
week staat hij overigens nog 
steeds op het trainingsveld. 

 
Jako Streefkerk is  26 jaar lid, 
heeft gevoetbald en gekeept in 
het 1ste elftal, is lang een succes-
volle leider geweest van verschil-
lende jeugdteams en later van het 
roemruchte 3de elftal en van het 

7x7 45+ team. Onlangs heeft hij 
een transfer gemaakt naar het 4de. 

. Verder verleent hij ondersteu-
ning aan de club op allerlei ma-
nieren. 

 
Jans Boertien is 29 jaar lid en is 
succesvol leider geweest bij diver-
se jeugdteams, is ruim 25 jaar ver-
enigingsscheidsrechter geweest, 
en heeft lange tijd de ledenadmi-
nistratie en het penningmeester-
schap vervuld bij onze club. 

 
Deze mannen hebben veel voor 
de club betekent en doen dat nog 
steeds. Ze zijn een voorbeeld. 
Zonder vrijwilligers kan een vere-
niging niet bestaan. We moeten 
onze vrijwilligers koesteren. Van-
daar dat het bestuur besloten 
heeft om deze 3 kanjers van de 
club “Lid van verdienste” te ma-
ken van de Witteveense Boy’87. 
 
Hier horen een oorkondes en 
bloemen bij. 

 
Gefeliciteerd namens het bestuur. 
Roel Seele 
 

Van links naar rechts:  

Jako Streefkerk,  

Joep Steenkamer  

en Jans Boertien 
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Elke woensdag van ongeveer 10.00 – 13.00 uur: Dorpshuiskamer 
voor jong en oud. 

Loop binnen wanneer u wilt. De koffie/thee staat altijd klaar. 

Om ongeveer 12.00 uur soep en tosti. 

1e woensdag van de maand breitafel. 

3e woensdag van de maand een lezing (vaak een Wittevener met 
zijn/haar verhaal) 

Zie ook aankodigingen en de agenda in de Sport & Ontspanning. 

Koffie/thee €1,50 …….soep €1,- …….tosti €1,-…… 

 

K L O O T S C H I E T E N  
 
We zijn van plan om weer te gaan 
klootschieten. Seizoen 2022-2023. 

Hebt u belangstelling of lijkt het u 
leuk om mee te doen, schroom 
niet en kom gewoon eens kijken 
en doe lekker mee.  
Er wordt in groepjes van 3 perso-
nen gespeeld.  

Zie ook de klootschietpagina op 
Facebook.  
“Klootschietclub Witteveen”.  
Het is meteen de gelegenheid om 
de sociale contacten eens weer 
wat op te vijzelen.  
Deelname is mogelijk vanaf 16 
jaar. 

 
We hebben de volgende data ge-
prikt voor 2022  
(1x per maand op de 2e zondag): 
(inloop vanaf 09.30 uur)  

Zondag 11 september;  
Zondag 9 oktober; 
Zondag 13 november; 
Zondag 11 december.  
 
We beginnen dan met een kop 
koffie en gaan vanaf ca. 10.00 uur 
een “kleine” ronde maken.  

Vooraf opgeven is niet nodig 
maar mag natuurlijk altijd. 
Dit kan bij de klootschietcommis-
sie, te weten Jannie Dolfing  

(0593-322213) en Jans Boertien  
(06 30302281), een whatsapp be-
richt sturen mag ook. 
 
Het deelnemen is de eerste keer 
gratis, de koffie en/of consump-
tie dient wel te worden betaald. 
Namens de klootschietcommissie: 
Jannie Dolfing en Jans Boertien 
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Verdienste 
 
De taal van de bal wordt overal 
gesproken. Een potje voetbal op 
een strand in Azië, met studenten 
op de campus in Afrika of op 
Summercamp in de U.S.A. ; het 
contact is maar zo gelegd. Binnen 
de kortste keren voelt het als thuis. 
Zo ook bij mijn komst in Witte-
veen. In de kleedkamer, voor de 
eerste training bij de Boys waren 
voor mij de gesprekken niet te vol-
gen. Tijdens het voorstellen riep 
men wel vaak Huuúzin, even dacht 
ik, dat dit de lokale groet was, maar 
het bleek de achternaam van de 
grootste clan in het dorp. De on-
derwijzer van het dorp deed wel 
zijn best om verstaanbaar te zijn en 
verder liep er nog een bekend 
mannetje met een margarinedoos 
als voetbaltas.  

Echter eenmaal op het veld lieten 
we de bal spreken, snel ook kwam 
mijn droomdebuut in het eer-
ste...uit bij Valther Boys en begon 
mijn tocht over de Drentse voet-
balvelden. Onder andere in Grol-
loo, Het Haantje en Hijken mocht 
ik strijden tegen de lokale voetbal-
lers. 

7 jaren onafgebroken in de hoofd-
macht, met uitzondering van een 
enkele wedstrijd in de voorberei-
ding, omdat de nieuwe trainer des-
tijds weigerde spelers van boven de 
40 op te stellen. Al snel werd ik 
teruggehaald, niet vanwege mijn 
uitzonderlijk talent, maar er waren 
die periode nauwelijks genoeg spe-
lers. Met een beperkt aantal man 
ploeterden we over de velden, we 
wonnen wat, verloren meer, maar 
hielden de club in leven. 

Waarna een periode van bloei aan-
brak omdat de zoontjes van de  
Huuúzins en andere dorpsgenoten 
het net beter wisten te vinden. 

Ook ik had inmiddels eindelijk kin-
deren, een logische volgende stap: 
trainer en leider.  
 
Verhaaltje in verhaal: 
Een memorabel moment uit mijn 
trainerscarrière.  Teveel spelers 
voor 1 F-team, maar te weinig 
voor 2 teams. Dit gaf mij de kans 
om mijn té jonge dochter toch 
haar zin te geven om op foebal te 
gaan. Er werd op het laatste mo-
ment een extra F team ingeschre-
ven. Te laat om nog mooie shirts 
te regelen. We besloten allemaal 
een zwart t-shirt mee te nemen 
naar onze eerste uitwedstrijd  in 
Hoogeveen tegen De Weide. Dan 
zijn er veel kleuren zwart, onze 
spelertjes leken kleine zigeunertjes 
en werden voor de wedstrijd uitge-
lachen door de ¨bomen¨ van De 
Weide. Het lachen is ze vergaan, 
in een meeslepende wedstrijd werd 
De vijand met een 5-6 nederlaag 
het bos ingestuurd. 
 

Drie huidige eerste elftal spelers; 
Remon, Kevin en Tim maakten in 
deze wedstrijd hun debuut in het  
shirt(?) van Witteveen. 

Verhaaltje in een verhaaltje 
Iedereen maakt wel fouten in het 
leven, maar hoe groot kan een 
blunder zijn. De ouders van één 
van deze drie spelers maakten de 
fout om  van hun zoon te eisen dat 

hij eerst zijn zwemdiploma moest 
hebben, voordat hij kon gaan voet-
ballen. Drie jaar té  laat sloot het 
ongekende talent aan bij de hoog-
waardige Witteveense jeugdoplei-
ding.  Miste de essentiële jaren vor-
ming, waardoor hij nu niet in Nou 
Camp speelt, maar op De Ros-
kamp.  Zijn ouders niet in een 
zonnig penthouse in Barcelona 
wonen, maar iedere morgen  mop-
perend met een pakkie brood on-
der de arm naar het werk moeten. 
Dan ook nog jarenlang als leider / 
vrijwilliger de vieze sokken van de 
voetballers in de wastas moeten 
duwen, trouwens ook wel een ver-
dienste... 

 
Verder met het verhaal 
 
Inmiddels jarenlang menig wed-
strijdje gefloten en alle teams wel 
getraind. Laatst zelfs de selectie 
nog een keer onder handen geno-
men. Is het toeval of niet dat kort 
daarna de wedstrijd met 14-1 ge-
wonnen werd ?? Het enthousiasme 
is gebleven, zeker als je op een 
mooie avond de meiden training 
kan geven en gelijktijdig ook nog 
uitgelachen wordt door een Groene 
Specht of een Uil ziet vliegen. 
 
Die jaren van voetbalplezier zijn 
ook nog eens beloond, Lid van 
Verdienste….. ik mag tegenwoor-
dig lvv achter mijn naam zetten. 
Echter ik was niet alleen. Ook 
Jans, die ik nog regelmatig uitge-
scholden heb, als scheids van 
dienst toen ik in het Derde speel-
de. En dan Jako de ontvanger van 
mijn meest beroerde ziekenhuis-
bal, ooit gegeven. Bij zijn po-
ging om die mislukte pass te 
corrigeren werd zijn knie kapot 
geschopt, het einde van zijn 
veelbelovende carrière. Ik heb 
er nog weet van. 
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Valthe, Grolloo, Het Haantje, zij 
hebben geen voetbalclub meer. Op 
het hoofdveld van Het Haantje 
staat nog een bankje waar ik tij-
dens het fietsen mijn litertje karne-
melk soldaat maak. De verroeste 
doelpalen staan er nog. Hoe anders 
is het in ons dorp gelopen. Dankzij 
de verdienste van veel meer men-
sen hebben we nog steeds een 
bloeiende club, met een pracht 
complex. Een club van verdien-
ste…. 
Hoewel ikzelf nog altijd liever een 
veld van echt gras verkies boven 
het voetballen op versleten auto-
banden. Het ontneemt mij ook de 
droom om afscheid te nemen van 
de voetballerij als ome….Destijds 
in Utrecht hadden we ome Nier en 
hier in ons Witteveen ome Geert, 
die iedere week achter de piepende 
kalkwagen liepen om verse kalklij-
nen op het groene gras te trekken. 
 
Gr. Joep lvv 

 

Inleidingen op de 
woensdagochtend  

in deTille.  
Aanvang 11.00 uur. 

 
We hebben weer verschillende 
personen bereid gevonden een 
inleiding te verzorgen op de 
woensdagochtend. Na twee jaar 
corona-perikelen kan het nu weer! 

Op 21 september komt Ben 
Brouwer ons alles vertellen over 
de zweefvliegkunst. Hij weet er 
alles van en is een ervaren zweef-

vlieger. Dat wordt een interessant 
verhaal. 
Op 19 oktober proberen we nog 
een oud Witteveense te vinden, 
die haar jeugd in Witteveen heeft 
doorgebracht, maar al lang niet 
meer hier woont. Hoe beleefde zij 
Witteveen ruim 50 jaar geleden? 

Op 16 november komt Jan 
(woonachtig aan de B. Assenweg), 
die sinds een jaar in ons dorp 
woont en vaste gast is op de 
woensdagochtend, zijn levensver-
haal vertellen. 
Op 14 december komt Gea Wol-
bers uit Westerbork en brengt ons 

in de kerstsfeer met verhalen, lied-
jes en gedichten. 
De derde woensdag in januari 
hebben we in het nieuwe jaar een 
liedjesochtend. Muzikant Roel 
(woonachtig aan de Kerkweg) 
gaat voor ons zingen en spelen en 
wellicht zingen we zelf mee. 

Al weer een heel programma dus. 
 

Organisatie:Engbert en Riek 
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Klussenbedrijf 
R.Snippe 

 

Mr. J. B. Kanweg 65 

9439 PC Witteveen 

0593-552348 

Schapendijk 4 
9438 TA GarmingeTel. 
0593-552200 
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Gespecialiseerd in  

slootonderhoud en kraanwerk 

Tevens levering grondsoorten 

 
Roelof Huizing Cultuurtechniek 

Hoofdstraat 42 

9433 PC Zwiggelte 

Tel.  06-52375631 
 

Advertenties  
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Colofon 

Jaargang 67, nummer  15 

1-9-2022 
Sport&Ontspanning is een uitgave 
van Stichting Sport en Ontspanning. 
Redactie: 

W. Vermeulen  

Inleverdata volgende S&O: 
13-9-2022  (verschijnt 15-8-2022) 

Insturen of reageren? 

redactie@sportenontspanning.nl 
W. Vermeulen (0593-552020) 

Adverteren in de S&O? 

jaaradvertenties  

9 x 6 cm (standaard) €80,- per jaar; 

4,5 x 6 cm (half) € 40,- per jaar  
Zakelijk incidenteel   

1/1 pag  €35,- ; 1/2 pagina € 20,- ; 
1/4 pagina € 12,50.  
Verenigingen en particulieren van 
buiten Witteveen  

 1/1 pagina € 20,- 1/2 pagina € 10,-; 
1/4 pagina € 5,- 
Bank: NL89 ASNB 0904953203 
Tnv W.Vermeulen  

 

Oud papier 

Het is mogelijk om je papier aan te 
bieden in een container. Dit vindt 
plaats elke eerste zaterdag van de 
maand, uitgezonderd augustus. 
Vanaf 08.30 uur wordt er gestart 
met ophalen. Graag het oud papier 
pas zaterdag bij de weg zetten dit is 
voor de mensen die het op moeten 
halen wel zo prettig.  
Pieter Jan Luiten 

Coördinator Oud-Papier 

06 52443462 oud ijzer en frituurvet 
u kunt oud ijzer iedere eerste zaterdag 
van de maand  inleveren op Kanweg 
21. Als het om grote voorwerpen gaat 
kan het ook opgehaald worden.  
Bel dan met Teun Hooijer: 06 20 88 
62 01. Met het inleveren van uw oud 
ijzer steunt u de Witteveense Boys. 
Gebruikt frituurvet kunt u bij de kan-
tine inleveren. Verpakt vet in de gele 
container, los vet in de blauwe. 

Naoberkracht Witteveen : 
Josina en Grietje   

06-148 90 113 

naoberkrachtwitte-
veen@gmail.com 

Dorpsbelang Witteveen:    
http://dorpwitteveen.nl/ 

Aanmelden voor- en contact 
over  

Whatsapp Buurtpreventie 
Witteveen   06-30604744  

Agenda 
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