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Voorwoord 
Daarnaast kunt u achterin de gids informatie 

vinden over verschillende contactpersonen 

binnen de vereniging. Vlak voor het uitko-

men van de gids zijn er bij sommige jeugd-

teams wat wisselingen geweest, de lijst met 

de leiders en trainers is conform deze nieu-

we indeling. De teamfoto’s zijn nog genomen 

op basis van de oude indeling. 

We hopen dat we in een volgende seizoen-

gids ook enkele kampioensfoto’s kunnen af-

drukken van de teams binnen onze vereni-

ging. Bovenal wensen we u natuurlijk een 

sportief seizoen en veel leesplezier toe! 

 

Namens het bestuur, 

 

Jan Henk Wijma & Hylke Zijlstra 

Beste lezer, 

Wij zijn blij en verheugd u te kunnen me-

dedelen dat voor voetbalvereniging SIOS 

voor het seizoen 2012/2013 een seizoen-

gids is samengesteld. Over het algemeen 

wordt een seizoengids wat eerder in het 

seizoen uitgegeven, desalniettemin hopen 

we dat u deze seizoengids met plezier zult 

lezen en we hopen dat deze eerste sei-

zoengids een aanzet is voor een jaarlijks 

terugkerende gids waarin een kennisma-

king met personen en activiteiten binnen 

de vereniging centraal zullen staan. 

In deze gids kunt u, voor zover u dat nog 

niet hebt gedaan, onder andere kennis-

maken met de nieuwe voorzitster, twee 

nieuwe trainers bij de senioren, twee vrij-

willigers en natuurlijk alle teams van de 

vereniging.  
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Sponsoren 

Hoofdsponsor 
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Internet sponsoren plus 
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Online Veilingmeester 

Slagerij J.Bos 

Balsponsoren 

B.U.C. Holland-Aduard B.V. 

Blok Bouw; Klein Wetsinge 

Bouwbedrijf Sjoerd Nomden 

Bureau voor Noordelijke gemeenten 

Café Restaurant Adorp 

Kaashandel L.H. Jager 

Kapsalon Brenda 

Kijlstra Bestrating 

Loes van der Laan; Huid- & Haarverzorging 
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Vakgarage Autoservice Adorp B.V. 
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Wijma Belastingadviseurs 

 

Ad Nooren 

C1000 Overeem 

Compèl computers 

De Leidinggroothandel 

Hoefsmederij Wietses 

Holwerda Schildersbedrijf 

Muta Sport 

 

Rabobank 

Stoffel Winters 

Ubbegaheem 

Vaatstra Installatietechniek 

Vazlovsky 

Wieringa Installatietechniek 

Wijma Belastingadviseurs 

 

Bordsponsoren 
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Scheidend voorzitter aan het woord 

 
Geachte lezer, 

 

Voor u ligt de allereerste 
presentatiegids van onze 
vereniging V.V. SIOS.  

Meestal wordt er terug-
gekeken naar het vorige 
seizoen en vooruit geke-
ken naar het komende 
seizoen. Het seizoen 2011
-2012 was niet erg suc-
cesvol. Alleen bij de da-
mes werden er goede 
prestatie neergezet. Dit is 
mede te danken aan onze 
hoofdtrainer Rob Brou-
wer die de dames onder 
zijn hoede had. 

Helaas kon ons 1e elftal in 
de 5e klasse geen vuist 
maken om weer terug te 
keren naar de 4e klasse. 
Halverwege het seizoen is 
besloten om het contract 
met Rob Brouwer niet te 
verlengen, waarna we op 
zoek zijn gegaan naar een 
nieuwe trainer. Met Auke 
Doornbos hopen wij dat 
we het komende seizoen 
meer succes hebben. 
Voor onze keepers heb-
ben wij ook een trainer 
gevonden, namelijk Jo-
hannes. Wij wensen Auke 

en Johannes veel succes 
het komende seizoen! 

De andere seniorenteams 
deden vorig seizoen aar-
dig mee in hun competi-
tie. 

Voor het komende sei-
zoen hopen wij dan ook 
dat ons 2e en 3e elftal 
weer goed  mee kunnen 
komen in hun klasse en 
dat ook deze jongens op 
de zaterdagmiddag spel-
vreugde mogen hebben. 
Wij hopen dan ook dat 
iedereen die lid is en ge-
selecteerd is voor het 2e 
en 3e elftal, ook zoveel 
mogelijk op de zaterdag 
aanwezig zijn om voor 
hun team te spelen. Dit is 
ook in belang van het 
team. 

Onze twee damesteams 
hebben zeer goed ge-
presteerd het afgelopen 
seizoen. Helaas moesten 
wij afscheid nemen van 
een aantal dames en kun-
nen wij het komende sei-
zoen maar met één da-
mesteam meer uitko-
men.  

De jeugd heeft het afge-
lopen seizoen weer goed 

gevoetbald! Ze hebben over het 
algemeen goed meegedraaid in 
hun competitie. Er is veel plezier 
en gedrevenheid bij de jeugd wat 
uitstekend is. Hierbij willen we 
nogmaals de F1 feliciteren met 
het behalen van hun kampioen-
schap! Hopelijk kunnen we het 
komend seizoen weer meerdere 
malen met de platte wagen door 
het dorp. 

 

Jan Rutgers 
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Nieuwe voorzitter aan het woord 

 
Beste clubgenoten, 

 

Via deze presentatiegids 
maak ik graag van de ge-
legenheid gebruik om mij 
voor te stellen als nieuwe 
voorzitster van de vereni-
ging. 

Ik ben Annet Zwaken-
berg, 24 jaar en speel al 
een heel aantal jaren bij 
de dames van V.V. SIOS en 
ben sinds kort benoemd 
tot voorzitster. Ik ben nu 
een aantal weken bezig 
en ben erg enthousiast. 
We zijn een mooie ver-
eniging die al veel zaken 
goed op orde heeft, ech-
ter er is natuurlijk altijd 
verbetering mogelijk.  

Als voorzitter wil ik ook 
een aantal zaken gaan op-
pakken. Bij een sport als 
voetbal is teamspirit erg 
belangrijk, ditzelfde geldt 
voor het vervullen van 
bestuurlijke functies. Het 
huidige bestuur is een 
leuke energieke club 
mensen die de vereniging 
een stap verder in de 
goede richting wil helpen 
en ik wil daar graag mijn 

steentje aan bijdragen. 
Hetzelfde geldt ook voor 
het vrijwilligerswerk. Vrij-
willigers zijn erg belang-
rijk voor een vereniging 
als V.V. SIOS. We zijn ont-
zettend blij met de men-
sen die zich belangeloos 
willen inzetten voor de 
vereniging. Toch wil ik  
gebruik maken van de 
mogelijkheid om te zeg-
gen dat ook het team van 
vrijwilligers nog verster-
king kan gebruiken!  

Voor dit seizoen hoop ik 
natuurlijk op mooie en 
wellicht verrassende re-
sultaten van de teams! 
Maar plezier is het aller-
belangrijkste, en als je 
plezier hebt komen de 
goede prestaties vanzelf. 

 

Ik wens iedereen een 
sportief, energiek en ge-
zellig seizoen toe. 

 

Groeten, 

 

Annet Zwakenberg 

 

 

Personalia 
 

Naam: Annet Zwakenberg 
Leeftijd: 24 

Lengte: 1,74 meter 
Functie bestuur: Voorzitter 

Positie in veld: Centrale  
verdediger 

Rugnummer: 3 
Favoriete speler: Dirk  

Zwakenberg 
Favoriete club: V.V. SIOS na-

tuurlijk! 
Aantal gele kaarten ooit: 0 
Aantal rode kaarten ooit:  0 

Beroep:  Assistent office  
manager/marketing 

Lievelingseten: Italiaans 



 8 

  

Hoofdsponsor  aan het woord 

Sportvrienden van V.V. SIOS 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik voor de 

bijdrage aan de seizoengids. Zoals de meesten van 

jullie wellicht weten, zijn wij, B.U.C.-Holland, van 

maart 2012 t/m juni 2015 hoofdsponsor van het 1e 

elftal van V.V. SIOS.       

Wij wonen, en ons bedrijf is gevestigd, aan de E.H. 

Woltersweg 33 te Aduard. Van daaruit verkopen en 

installeren wij koe matrassen in de vorm van water-

bedden. Daarnaast verkopen en installeren wij ook 

stalinrichting, in zowel bestaande als nieuwe melk-

veestallen.  (www.buc-holland.com)      

Ons directe werkgebied is de Benelux en Duitsland. 

Verder leveren wij aan distributeurs in Engeland, Fin-

land, Slowakije en Tsjechië.  

De reden van sponsoring is gebaseerd op z.g. clublief-

de. Een woord wat erg belangrijk en nodig is voor 

een voetbalclub welke volledig van vrijwilligers 

afhankelijk is. Soms dan lijkt het allemaal zo vanzelf-

sprekend. Namelijk, in het gebouw en rond het ge-

bouw, alles is keurig schoon. De kantinemedewerkers

(sters) verzorgen het eten en drinken, wat vaak erg 

gezellig kan zijn. Voor de rokers (sport?) onder ons is 

de mogelijkheid geboden om buiten onder een afdak 

te staan. De materialen hebben hun eigen plek en 

worden goed onderhouden. De lijnen worden getrok-

ken. Er wordt jeugdtraining gegeven aan een groot 

aantal elftallen. Ook de meisjes en dames elftallen 

zijn binnen SIOS sterk vertegenwoordigd. Vele 

elftalleiders zijn door de week en zaterdags op de 

been. Verder is de relatie zeer goed met onze 

hoofdtrainer Auke Doornbosch. Erg belangrijk dat 

zulke mensen er plezier in hebben om bij onze 

club betrokken te willen zijn. Het 1e elftal is jong 

maar zeer ambitieus, iets wat de trainer als een 

uitdaging ziet om daarmee iets moois te bereiken. 

Er worden gezellige avonden voor jong en oud ge-

organiseerd. Teveel om op te noemen en wellicht 

vergeet ik onderdelen. 

Daarnaast zijn er een aantal bestuur mensen die 

de eindverantwoording dragen voor de club. Nog-

maals, het lijkt zo vanzelfsprekend, maar men 

staat er toch weer elke keer. Al deze verschillende 

onderdelen kunnen alleen worden uitgevoerd 

door clubmensen die clubliefde uitstralen.   

Mensen, we mogen blij en trots zijn met deze club. 

Graag maken wij daar deel van uit en leveren daar-

om onze bijdrage daaraan. Ik wens een ieder veel 

plezier toe binnen SIOS en sluit af met de woorden 

waaruit onze clubnaam bestaat:  

“Succes Is Ons Streven”  

 

Groet,       

Henk van Dijken 
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Trainers aan het woord 

 Mijn naam is Auke Doorn-
bosch, en ben woonachtig in 
Niekerk. Ik ben als 18 jarige 
als jeugdleider/trainer be-
gonnen bij de f'jes van V.V. 
Niekerk. Daarna volgde ik 
wat cursussen en na alle 
jeugd van V.V. Niekerk te 
hebben gehad, en het jeugd-
plan klaar was, vertrok ik in 
2000 naar UVV (Urum) voor 
twee jaar. Daarna ben ik ac-
tief geweest in en bij Leens 
(1 jaar), Oldehove (3 jaar), 
Roodeschool (1 jaar), Noord-
pool (1 jaar) en De Lauwers 
(3 jaar). 

En dan nu V.V. SIOS. De eer-
ste indruk is positief. Ik 
mocht al met veel mensen 
die SIOS een warm hart toe-

dragen een praatje maken. 
Maar natuurlijk kunnen er 
altijd meer mensen bij om de 
vereniging draaiende te hou-
den. Want zo als ik bij mijn 
kennismaking met de spelers 
ook al heb gezegd; SIOS be-
tekent voor mij: Samen Is 
Ons Streven. Bij de groepen 
die ik training geef is de op-
komst prima en dat geeft mij 
een zeer goed gevoel. 

Ook een vriend van mij, Jo-
hannes Westra uit Oldehove, 
is nieuw binnen de vereni-
ging. Hij zal om de 2 weken 
de keepers onder handen 
nemen. 
  
Johannes en ondergeteken-
de hebben er veel zin in en 

pakt. Opnieuw heeft Auke 

contact gezocht, met nu de 

vraag of ik ook bij V.V. SIOS 

keeperstraining kon geven. 

Na goed overleg ben ik dit 

voetbalseizoen begonnen 

met het trainen van de kee-

pers van het eerste, de B- 

junioren, de dames en sinds 

kort ook de keepers van de  

D-junioren 

Met vriendelijke groet,  

Johannes Westra  
Mijn naam is Johannes Westra, woonach-

tig in Oldehove. Ik ben vanaf de E- junio-

ren al keeper bij V.V. O.K.V.C. Na onge-

veer 15 jaar bij het eerste elftal in het doel 

te hebben gestaan vond ik 

het tijd worden om wat an-

ders te gaan doen. Naast de 

keeperstraining was ik ook 

actief als jeugdleider, jeugd 

commissie lid. In 2011 ben ik 

gestopt met al mijn activitei-

ten bij V.V. O.K.V.C.  

Tijdens de winterstop ben ik 

gebeld door Auke Doorn-

bosch ,met de vraag of ik 

keeperstraining bij de V.V. 

De Lauwers zou willen gaan 

geven. Dit was voor mij een 

mooie uitdaging die ik met 

beide handen aan heb ge-

wensen vanaf deze plek ieder team een 
succesvol en sportief seizoen toe. 

Met vriendelijke groet, 

Auke Doornbosch 
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Ook voor de gewenste hulp bij:   
  

 uw financiële administratie (vanaf “schoenendoos” tot en met de digi-
tale administratie) 

 alle belastingaangiften (ook voor particulieren!) 

 het opstellen van jaarrekeningen 

 het starten van een onderneming (starters krijgen 6 maanden 25% 
korting op het tarief) 

 salarisadministraties  
  

Voor verdere informatie: www.jhwijma.nl of bel voor een gratis eerste ge-
sprek: 06-29583967  

http://www.jhwijma.nl
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SIOS 1 

Staand v.l.n.r.;  Jan Henk Wijma (Leider), Merlijn Harssema, Lammert Brinkhuizen, 
Allert de Haan, Dirk van der Laan, Arnoud Huisman, Peter Nanninga, Ewoud Harsse-
ma, Auke Doornbosch (Trainer) & Henk van Dijken (Sponsor) 

Zittend v.l.n.r.; Sander Bultena, Michael Wolters, Mike Wijma, Hylke Zijlstra, Rudy 
Olthof, Dirk Zwakenberg & Jacob de Haan 

Afwezig; Harmen Wienke 

Shirtsponsor: B.U.C. Holland-Aduard B.V. 

Trainer: Auke Doornbosch 

Leider: Jan Henk Wijma 
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Staand v.l.n.r.;  Lennaert Werkman, Sientjo Ezinga, Bertus Wienke, Nick Nanninga, Vincent 

Huisman, Gelmer Ebbinge, Dirk van der Laan, Kevin Kok 

Zittend v.l.n.r.; Jacques Baan, H.G. Nomden, Dennis Ezinga, Jack Boven & Niek Huppes 

Afwezig; Tom Oldenburg 

SIOS 2 h 

  SIOS 3 

Staand v.l.n.r.; Arjan Krol, Chris Döling, Jelte Blauwiekel, Bauke Nanninga, Pieter van Dijken, Brian Ak-

kerman, Henk Dijk & Jaap Sierts. 

Zittend v.l.n.r.; Henk Wolters, Chienes Metus, Arnold Boersma, Hans Berghuis & Reinder van der Veen. 

Afwezig: John Schokker, Sander Vrieling & Rolf Hazenberg. 
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Staand v.l.n.r.;  Jan Zandbergen (leider), Hilma Brinkhuizen, Mariëlle van der Veen, Jeanette Kooman, Trienke de Haan, 
Boukje de Haan, Karin de Haan, Elsbeth de Haan, Nienke Verbree, Annet Zwakenberg, Tamar Douma, Reinder van der Veen 
(leider) 
Zittend v.l.n.r.; Geerte Kwant, Kelly Wolff, Lianne Munsterman, Martina Zandbergen, Rosanne Datema, Marjolein Datema, 
Charlotte Datema & Aranka Huisman 
Afwezig; Esther van der Veen & Harma van der Veen 

  VR 1   h           

     B1 

Staand v.l.n.r.;  Jonathan Peskens, Kim Nanninga, Marrit Huinder, Jochem Huinder, Pieter Jan 

Kwant, Hidde Boer, Rutger Bultena, Teun Wienke & Thijs Munsterman.  

Zittend v.l.n.r.; Jan Gerritsen, Bouke Bolt, Stef Munsterman, Joey Wierenga, Rick Beltman & 

Harrit Blok   



 14 

  

Staand v.l.n.r.;  Esther van der Veen (leider), Lianne Munsterman, Larissa Doesburg, Carmen 

van der Vinne, Margo Nieweg & Marco Scheffer (leider)  

Zittend v.l.n.r.;  Iris Muller, Mayke Scheffer, Nathalia Scheper & Lotte Beets  

Afwezig; Esmee Elting 

MC1d d      

     D1 

Staand v.l.n.r.;  Chienes Metus (leider/trainer), Frank Blok, Kars Poelma, Joes Huppes, Rohan 

Dijk, Tom Holwerda, Thom Limburg & Henk van Calfsbeek (leider/trainer)  

Zittend v.l.n.r.; Jochem van Est, Thomas Scheepstra, Jan Anne Kwant, Jens Hartsuiker, Jeen 

Metus, David van Calfsbeek & Quinten Dijkhuis 
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Staand v.l.n.r.;  Ewoud Hendriks, Bas Holwerda, Lars Bouma & Margot Nieweg  
Zittend v.l.n.r.; Harma van der Veen (leider/trainer), Gijs Huinder, Sander Poortinga, Simon Bours & Wil-
lem Nieweg 
Gehurkt v.l.n.r.; Roemer Hendriks, Simon Muller, Tom Katgert & Swen Teeninga  
Afwezig; Theo Holwerda (leider) & Jitse Gerritsen  

D2 f  g 

      E1 

Staand v.l.n.r.;  Kylian van der Sluis, Sander Drenth, Gijs Timmers & Stijn Boer  

Zittend v.l.n.r.; Menno Kok, Niek Keijzer, Floris Libbers  

Afwezig; Nathaniel Delies  
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Staand v.l.n.r.;  Danique Blok, Peter Elmont, Lola Keijzer, Yva Mokkum, Carolien Datema, Yke 

de Jong & Ellis Beets 

Zittend v.l.n.r.; Marissa van der Schans, Sophie Benders, Annemarie de Vries, Hanna Katgert 

& Jasmin Elmont  

E2M   f 

      E3 

Staand v.l.n.r.;  Jelmer de Boer, Eddie Engel, Robin Benders, Richard de Vries, Hans de Boer (leider) 

Zittend v.l.n.r.; Ezra Wortel, Jesse Piek, Bob Agter, Jeroen Poortinga 

Liggend; Tom Ehlhardt 

Afwezig; Rudie van der Akker & Wouter Drenth 
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Spelers: Julia van der Akker, Marith Visser, Jennifer van der Schans, Amber Zijlstra, Indy Mok-

kum, Danitsia Nout, Bernt Moeken, Gyso Wortel, Gerben de Boer, Stijn Poelmann, Thijs Stok-

roos, Esmee Dijkhuis, Ylva Roossien, Rosalie Hendriks, Dino Hadzimurtezic & Ricardo Herberts 

F1   g 

    Kab. 

Spelers: Boris Wortel, Marlon Mokkum, Rosalie Vonck, Jennifer van der Schans, Indy Mok-

kum, Isis Döling & Daan Buikema 
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De Sponsorcommissie 
De sponsorcommissie van v.v. SIOS houdt 

zich bezig met het werven van fondsen, 

om op die manier de middelen te vergro-

ten waarmee de vereniging haar sportieve 

doelen zo goed mogelijk kan behalen. 

Sponsoren zijn onmisbaar om binnen de 

vereniging een gezond financieel beleid te 

kunnen voeren. Vooral met het oog op de 

komende bezuinigingen van de gemeente 

Winsum, worden sponsoren meer en 

meer onmisbaar. 

Sponsoren maken het mede mogelijk de 

contributies van de jeugd laag te houden. 

De jeugd heeft de toekomst, zowel binnen 

de vereniging als binnen de maatschappij. 

Door op jonge leeftijd te voetballen, leren 

kinderen samen te spelen, om te gaan met 

verliezen, elkaar te steunen en natuurlijk 

op een leuke manier te bewegen, wat es-

sentieel is binnen een gezonde leefstijl.    

Wij willen al onze sponsoren die de ver-

eniging een warm hart toedragen, dan ook 

van harte bedanken voor hun vertrouwen 

in de vereniging. Speciaal willen we hier 

B.U.C. Holland International B.V. noemen, 

die de komende drie jaren de hoofdspon-

sor van de vereniging zal zijn.  

V.v. SIOS kent vele mogelijkheden tot 

sponsoring, zoals internetsponsor, bal-

sponsor, bordsponsor en kledingsponsor. 

Omdat sponsoren voor onze vereniging 

belangrijk zijn, vinden wij het belangrijk de 

namen van onze sponsoren waar mogelijk 

uit te dragen. Daarnaast kunt u als lid na-

tuurlijk uw waardering uiten door klant te 

worden bij één of meerdere sponsoren.  

Wij vinden het belangrijk dat de sponsoren 

betrokken worden bij de vereniging. Door 

middel van nieuwsbrieven worden onze 

sponsoren op de hoogte gesteld van het 

reilen en zeilen binnen de vereniging. 

Daarnaast zijn onze sponsoren van harte 

welkom op onze jaarlijkse vrijwilligers-

avond.  

Wilt u meer weten over de mogelijkheden 

voor sponsoring, dan kunt u mailen naar 

sponsoring@vvsios.nl of contact opnemen 

met één van de leden van de sponsorcom-

missie. 

 

Namens de sponsorcommissie, 

 

Mariëlle van der Veen 

mailto:sponsoring@vvsios.nl
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De ‘wil’ blijft 
Een kleine voetbalvereniging is als een dorp: Ie-

dereen kent elkaar en iedereen staat voor elkaar 

klaar. Is er iets leuks gebeurd? Iedereen weet 

het. Is er iets ergs gebeurd? Iedereen leeft mee. 

Schijnt de zon? Iedereen veegt z’n stoepje aan. 

Heeft het gesneeuwd? Iedereen maakt de stoep 

sneeuwvrij. De ongedwongenheid waarmee dit 

gebeurt is vanzelfsprekend.  

Maar zoals het dorp groeit, zo groeit ook de ver-

eniging. En opeens lijkt alles niet meer zo van-

zelfsprekend. De bardienst wordt gedraaid, en 

de velden belijnd, niet langer door iedereen, 

maar slechts door een kleine groep. Dat zijn de 

vrijwilligers: Duidelijk aan te wijzen, niet te mis-

sen. De vanzelfsprekendheid waarmee deze vrij-

willigers zich iedere week weer inzetten, lijkt van 

buiten nog steeds vanzelfsprekend. Mevrouw X 

staat achter de bar en Meneer Z staat elke week 

weer op het trainingsveld. Aan het eind van het 

jaar moet de kantine schoon? Dezelfde mevrouw 

X is present.  

En zo wordt het inzetten voor de vereniging 

geen bijzaak meer, maar vraagt het steeds meer 

tijd van deze vrijwilligers, die in hun werk niet 

langer meer zo ‘vrij’ zijn als het lijkt. Want wie 

neemt hun taken over wanneer zij er mee stop-

pen? En met de gedachte ‘iemand moet het toch 

doen’, zetten ze zich uren, dagen en jaren achter 

elkaar in, om de vereniging draaiende te hou-

den.  

Niet meer dan logisch dus dat deze vrijwilligers 

af en toe worden bedankt. Door hun onbaat-

zuchtige inzet kan de vereniging blijven bestaan, 

en alleen door hun werk, is de vereniging geko-

men waar zij nu is.  

 

En dit is waar de vereniging staat: Dit seizoen 

starten we met vier seniorenteams en negen 

jeugdteams. Dit betekent ongeveer zes thuis-

wedstrijden en  meer dan 15 trainingen per 

week, waarbij circa 150 spelende leden voorzien 

moeten worden van kleding, (ingevette en opge-

pompte) ballen en overige trainingsmaterialen; 

alle teams moeten worden geleid door zowel 

trainers, leiders en grensrechters, om op een 

belijnd veld te kunnen voetballen onder begelei-

ding van een scheidrechter; de bar dinsdag, don-

derdag, zaterdagochtend én zaterdagmiddag 

bezet moet zijn, om de toeschouwers te kunnen 

voorzien van reeds ingekocht drinken en eten; 

tegenstanders moeten worden ontvangen en 

begeleid naar de kleedkamers, die vervolgens, 

net als de rest van het clubgebouw, schoon 

moet worden gemaakt. Dit alles moet worden 

gefinancierd, waarvoor sponsoren moeten wor-

den benaderd, oud papier wordt opgehaald, en 

fondsenwervende en ontspannende activiteiten 

worden georganiseerd. Dit alles moet vervolgens 

in goede banen worden geleid door het bestuur, 

die hier een complete bijbaan aan heeft.  

Vrijwilligers, onmisbaar! Maar met een groeien-

de vereniging wordt de druk op de kleine groep 

vrijwilligers groter dan nodig. Door vrijwilligers-

werk binnen de vereniging weer vanzelfspre-

kend te maken, wordt daarom nu vanzelfspre-

kend een beroep gedaan op álle leden van de 

vereniging. Misschien lijkt het werk dan minder 

‘vrij’, maar we gaan ervan uit dat alle leden de-

zelfde ‘wil’ dragen, namelijk om de vereniging te 

laten bloeien!  
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Vrijwilligers aan het woord 

Onlangs vroeg één van de bestuursleden mij of ik een stukje wilde schrijven voor de seizoengids van de V.V. 

SIOS. Nu is er maar één ding dat ik nog erger vind en dat is namelijk een stukje doen. Gelukkig komen er nog 

maar weinig bruiloften in  mijn omgeving voor. 

Tot ruim twee jaar geleden voelde ik mij wel altijd betrokken bij de club, maar hadden mijn bezigheden zich 

beperkt tot het aanleveren van een viertal zonen en het meehelpen met de opbouw van de nieuwe kantine in 

2005. Pas echt betrokken raakte ik toen Frits Kruizinga  er, zonder er bedenktijd voor te vragen, mee instemde 

om wekelijks met mij een vaste morgen of dag aan diverse (klus) werkzaamheden te besteden. We besteden 

natuurlijk ook ruimschoots tijd aan koffie drinken, de week doornemen en het bespreken van onze aan de 

leeftijd gebonden kwalen. Samen met Bert Ozinga en Bert Zijlstra heb ik de “Club van 25” opgericht  om, in 

voor de club financieel moeilijke tijden, toch nog leuke en nuttige zaken te kunnen realiseren. 

Als ik zie wat er allemaal binnen onze vereniging gebeurt, rest mij nog het complimenteren van alle vrijwil-

ligers en niet te vergeten de sponsoren, die samen het voortbestaan van onze vereniging mogelijk maken. 

Harm Nomden 

Ongeveer 5 jaar geleden ging Tom, onze zoon, bij SIOS voetballen en voor ik het wist was ik trainer en leider 

samen met Elbrich Huisman. Mijn eerste gedachte toen ik daar op het veld stond, was dat ik  nooit had moe-

ten stoppen met voetballen, omdat ik zelf  gedurende  36 jaren er veel plezier aan heb beleefd.   

Inmiddels is mijn vrouw leider/douchemoeder bij de E2m waarin onze dochter Hanna speelt.  Zo is dus ons 

hele gezin betrokken bij de vereniging. Wat ik vooral leuk vind, is dat er veel jongens en meisjes  uit Adorp in 

Sauwerd voetballen en zo volleyballen er mensen uit Sauwerd in Adorp.  De rivaliteit van vroeger tussen Sau-

werd en Adorp bestaat hopelijk niet meer. Door de vergrijzing van het platteland heb je elkaar in ieder geval 

hard nodig. 

Ik vind SIOS een leuke, overzichtelijke, kleine  vereniging met mensen die een groot hart voor de club hebben. 

Tegelijkertijd  zie ik de problemen over een aantal jaren wel opdoemen. Omdat de club vrij klein is heb je niet 

altijd 1 elftal per leeftijdscategorie,  dat is bijzonder lastig als je spelers uiteindelijk wil laten doorstromen naar 

het eerste elftal. Volgens mij ontkom je er niet aan om samen te werken met andere verenigingen en mis-

schien wel te fuseren. Dat kan ook met andersoortige verenigingen. In mijn ideaal beeld ben je lid van een ver-

eniging waarbij je ook kunt tennissen en gymmen zodat de verschillende sporten/trainingen op elkaar afge-

stemd zijn. Daarbij heb je dan voor de voetbalafdeling meerdere teams per leeftijdscategorie zodat je ook op 

kwaliteit  kunt selecteren. 

Volgens mij ligt hier een mooie taak voor het hoofdbestuur, want jullie zullen je toch ook wel eens achter de 

oren krabben over de toekomst.  

Dick Katgert 
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De Jeugdafdeling 
Onze vereniging mag zich gelukkig prijzen 

met een bloeiende jeugdafdeling. Waarin 

zowel spelers als vrijwilligers met veel 

plezier proberen te zorgen voor een zo 

sterk en zo compleet mogelijke jeugdaf-

deling. De jeugd moeten we koesteren 

want zij zijn de toekomst van onze vereni-

ging. Natuurlijk is het leuk om te winnen 

en te presteren, maar dat is niet het eni-

ge waarom het draait, ten alle tijde staat 

het plezier in het spel voorop. De jeugd-

leden moeten plezier krijgen, hebben en 

houden in het samenspelen. De trainin-

gen van de jeugd zijn dan ook vooral ge-

richt op het maken van plezier en het res-

pectvol met elkaar omgaan. Natuurlijk is 

er ruimte voor discussie en onenigheid, 

maar juist het daarna weer samen verder 

gaan en in de wedstrijden voor elkaar 

knokken, maakt dat de jeugdleden groei-

en en van elkaar leren. 

De jeugdafdeling bestaat op dit moment 

uit bijna 100 jeugdleden, deze leden 

voetballen in diverse teams, zowel ge-

mengde-, jongens-, als meisjesteams, 

want buiten een grote hoeveelheid  

“jongens”-leden bestaat de jeugdafdeling 

voor bijna 1/3 uit meisjes. Het is ook erg 

leuk om te zien hoe de gemengde teams 

met elkaar omgaan en hoe de meisjes in 

deze teams zeker niet onder doen voor 

de jongens. Het begeleiden van deze 

jeugd gebeurt door veel vrijwilligers, die 

zich met veel plezier inzetten als leider, 

trainer of scheidsrechter en de randvoor-

waarden creëren om de jeugd te kunnen 

laten trainen en voetballen. Wel willen 

we van hieruit nog een oproep doen: op 

dit moment is er een tekort aan trainers 

en scheidsrechters waardoor deze taken 

op een beperkt aantal mensen neerkomt, 

hierdoor worden we als jeugdafdeling 

kwetsbaar. Dus als je het leuk vindt om je 

voor een van deze taken te willen in-

zetten, dan ben je van harte welkom! 

Vanuit het jeugdbestuur proberen we de 

jeugdafdeling in overleg met de leiders 

en trainers richting te geven. Hieronder 

vallen de volgende zaken: teamindeling, 

zaalcompetitie in de winter, activiteiten 

voor de jeugd, zorgen voor leiders/

trainers/scheidsrechters. Het jeugdbe-

stuur bestaat uit de volgende mensen: 

voorzitter (tot 1 januari vacant, daarna 

Ingrid Dik), Harma v/d Veen 

(wedstrijdsecretaris), Chienes Metus (lid/

scheidsrechterszaken), Evert Boer (lid/

notulist).  We zijn erg blij dat we vanaf 1 

januari het jeugdbestuur weer compleet 

hebben en Ingrid Dijk kunnen verwelko-

men als voorzitter. 
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Contributie 
Let op! 
Met ingang van dit seizoen is er 1 contributienota verstuurd met daarop vermeld het volledige contributiebe-
drag. Op de ledenvergadering dd. 26 september jl. is vastgesteld dat er 3 mogelijkheden zijn om te betalen: 
 

U betaalt het bedrag ineens vóór de uiterste betaaldatum van 15 november 2012 
 

U betaalt in twee termijnen, de helft vóór 15 november 2012 en het restant vóór 1 februari 2013 
 
In uitzonderingsgevallen: u neemt contact op met de penningmeester (06-29583967) vóór 15 november 

2012 en u verzoekt om een betalingsregeling in meerdere termijnen.  
  
Ongeveer twee weken na elke uiterste betaaldatum wordt er een aanmaning verstuurd, waarbij € 5,-- aan 
kosten in rekening wordt gebracht.  
 
 
Het bankrekeningnummer van SIOS: 3008.02.919 
 

 
Voor de jeugdleden wordt éénmalig extra € 5,-- in rekening gebracht in verband met de Wintercup. 

 

       

              

Contributiebedragen      

         

2012/2013       

         

Geboortejaar     
Indeling  
( op leeftijd) 

Contributie 
2012/2013 

  

1993 en eerder   Seniorlid 159   

1994 en 1995   A-junior 127   

1996 en 1997   B-junior 114   

1998 en 1999   C-junior 102   

2000 en 2001   D-junior 89   

2002 en 2003   E-junior 76   

2004 en later   F-junior 64   

     Kabouter 25   

Trainend lid (met stemrecht)  48   

Niet-spelend lid (met stemrecht) 16   

Niet-spelend lid (met functie, met stemrecht) 16   

Steunend lid (met clubblad, zonder stemrecht) 13   
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SIOS en Johan Staal 

“SIOS in zowel uit als thuisduels een warme club.”  

Enkele weken geleden werd ik. Johan Staal, door Hylke 

Zijlstra benaderd of ik iets wilde schrijven voor de presen-

tatiegids van SIOS. Uiteraard wilde ik wel aan dat verzoek 

voldoen en ik kwam tot het volgende artikel. 

Sinds april 2008 kom ik namens de Ommelander Courant 

regelmatig op de sportcomplexen in Noord Groningen en 

een daarvan is sportpark ‘De Lange Twee’ in Sauwerd. 

Want heel bijzonder, ik tref SIOS maar heel zelden tijdens 

een uitduel in de provincie. Een keer in Zandeweer en 

een keer in Leens bij FC LEO op bezoek maar veel meer 

zullen het er niet geweest zijn behalve die ene hele speci-

ale op 22 mei 2010. 

In het seizoen 2009-2010 bereikte het eerste team van 

toenmalig trainer Siebrand Solinger de nacompetitie. SIOS 

moest aantreden tegen Sleen en verloor het thuisduel 

met 3-2 van de Drenten. De return werd door velen als 

een formaliteit beschouwd want de kans dat SIOS de vier-

de klasse zou bereiken na deze nederlaag werd over het 

algemeen als uiterst miniem gezien. Ik weet niet of Peter 

Fokker, die als redacteur van de Ommelander Courant 

toen weekenddienst had, een vooruitziende blik had 

maar aan mij werd in ieder geval gevraagd of ik wel naar 

Sleen wilde afreizen voor een verslag van de wedstrijd  

Sleen- SIOS. Geen probleem om naar het pittoreske Sleen 

te rijden waar Siebrand Solinger wel even verbaasd op-

keek dat de Ommelander Courant ook in Sleen van de 

partij was. 

De wedstrijd eindigde, en dat zal iedereen binnen SIOS 

ongetwijfeld nog weten, in een 3-0 overwinning voor het 

bezoekende SIOS door twee goals van Harmen Wienke en 

een doelpunt van de zich nu op een carrière als scheids-

rechter richtende Bob Brinkhuizen. Een overwinning die 

zorgde voor vreugdetaferelen na afloop bij de meegereis-

de supporters, spelers, technische staf en bestuur. Bloe-

men voor de spelers en begeleiding en een woordje van 

toenmalig voorzitter Rutgers maakten het beeld com-

pleet, althans dat dacht ik. Want bij het verlaten van het 

veld werd ik opeens teruggeroepen door dhr. Rutgers en 

kwam hij op mij af met een bos bloemen. ‘Kijk die zijn 

voor jou als dank voor je mooie verslagen zei hij letterlijk 

en vervolgens stond ik met een bos bloemen in mijn han-

den. Verbaasd en ook wat beduusd kwam er een bedank-

je uit en daarom is het mooi dat ik dat nu op deze wijze 

nog even over mag doen. 

Zoals iedereen ondertussen wel weet ben ik een liefheb-

ber van het amateurvoetbal wat zich in onze regio boven 

Groningen afspeelt. Ik kom bij veel verenigingen over de 

vloer die allemaal hun eigen charme hebben. De een is 

wat groter dan de andere maar allen hebben ze een ding 

gemeen en dat is een groot aantal vrijwilligers met liefde 

voor de voetbalsport. Dat is bij SIOS niet anders heb ik 

ervaren en dat is alleen maar mooi. Samen iets opbouwen 

schreef voorzitter Annet Zwakenberg in het interview dat 

ze aan Puurvoetbalonline gaf en dat tekent de mentaliteit 

binnen SIOS en waar iedereen binnen de voetbalgemeen-

schap trots op mag zijn. Verenigingen als SIOS hebben in 

mijn ogen altijd bestaansrecht omdat de vele vrijwilligers 

en leden begaan zijn met een  club die ik graag in een 

paar woorden wil samenvatten en dat  is als volgt : “SIOS 

uit Sauwerd, in zowel uit als thuisduels een warme club.”. 
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Oud Papier & Bertusbokaal 
V.V. SIOS haalt bijna elke laatste vrijdag van de maand oud papier op in heel Sauwerd.  

 

Hieronder het schema voor het seizoen 2012 - 2013.  

Data     Elftal   Wagens   

30 november 2012   SIOS 3   Marringa & Zwakenberg   

21 december 2013 *   Dames   Datema & Zwakenberg   

25 januari 2013   SIOS 1   Dijkstra & Zwakenberg   

22 februari 2013   SIOS 2   Marringa & Zwakenberg   

22 maart 2013 *    SIOS 3   Datema & Zwakenberg   

26 april 2013    Dames   Dijkstra & Zwakenberg   

31 mei 2013    SIOS 1   Marringa & Zwakenberg   

28 juni 2013    SIOS 2   Datema & Zwakenberg   

* een week eerder dan normaal i.v.m. kerstvakantie en Goede Vrijdag  

Klaverjassen in de kantine van de V.V. SIOS, seizoen 2012-2013. Hebt u zin om een gezellige avond te beleven, dan is het in 

deze zeer ontspannende sfeer goed vertoeven. U doet al mee voor €4,- per avond en maakt dan natuurlijk kans op heerlijke 

vleesprijzen van slager Bos te Baflo. 

 

De avonden beginnen allen om 20:00 uur. 

 

De volgende data kunt u alvast noteren: 

1.    Vrijdag 21 september 2012 

2.    Vrijdag 19 oktober 2012 

3.    Vrijdag 16 november 2012 

4.    Vrijdag 14 december 2012 

5.    Vrijdag 18 januari 2013 

6.    Vrijdag 15 februari 2013 

7.    Vrijdag 15 maart 2013 

8.    Vrijdag 19 april 2013 

 

Hebt u nog vragen of eventuele opmerkingen dan sta ik u graag te woord. 

 

Namens de organisatie, 

 

Arjen van Ittersum 

(tel. 06-51789213) 
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Het Bestuur 

Dagelijks Bestuur 

Annet Zwakenberg   Voorzitter     voorzitter@vvsios.nl 

Petra Rutgers    Secretaris     secretaris@vvsios.nl 

Jan Henk Wijma    Penningmeester    penningmeester@vvsios.nl 

Algemeen Bestuur 

Dirk van der Laan    Technische zaken   technischezaken@vvsios.nl 

Reinder van der Veen   Wedstrijdsecretaris &    wedstrijdsecretaris@vvsios.nl 

      materiaalbeheer    

Jan Zandbergen    Jeugdzaken &    jeugdzaken@vvsios.nl 

      sponsoring     sponsoring@vvsios.nl 

Hylke Zijlstra    PR &      sponsoring@vvsios.nl 

      sponsoring     pr@vvsios.nl 
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Contactpersonen 
Bestuur 

Jeugdzaken    J. Zandbergen  050 3061299  jeugdzaken@vvsios.nl 

Materiaalbeheer   R. van der Veen  050 3061805  wedstrijdsecretaris@vvsios.nl 

Penningmeester   J.H. Wijma   06 29583967  penningmeester@vvsios.nl 

PR     H. Zijlstra   06 25535812  pr@vvsios.nl 

Secretaris    P. Rutgers   06 20320769  secretaris@vvsios.nl 

Sponsoring    H. Zijlstra   06 25535812  sponsoring@vvsios.nl 

     J. Zandbergen  050 3061299  sponsoring@vvsios.nl 

Technische zaken  D. van der Laan  06 31683327  technischezaken@vvsios.nl 

Voorzitter    A. Zwakenberg  06 45048367  voorzitter@vvsios.nl 

Wedstrijdsecretaris  R. van der Veen  050 3061805  wedstrijdsecretaris@vvsios.nl 

Jeugdbestuur 

Voorzitter (per 1 jan. 2013) I. Dijk    06 52637809  ingriddijk@hotmail.com 

Lid     C. Metus   050 5413627   a.metus@hetnet.nl 

Lid/notulist    E. Boer   06 27086693   evertboer@ziggo.nl  

Lid     H. van der Veen  0598 713421   jeugdafdeling@vvsios.nl 

Kantine 

Clubgebouw       050 3061951  

Inkoop    A. Bijma   06 53157660  kantine@vvsios.nl 

Planning    A. Nanninga  06 47984001  jbnanninga@home.nl  

Overig 

Consul    D. Zwakenberg  050 3062070  

Financiën    A. Huisman       financien@vvsios.nl  

Ledenadministratie  M.A. Wienke  050 3061710   ledenadministratie@vvsios.nl 

Webbeheer   H. Zijlstra   06 25535812  webbeheer@vvsios.nl 
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Leiders & trainers 
SIOS 1 

Trainer Auke Doornbosch  06 14559180 

Leider  Jan Henk Wijma  06 29583967 

SIOS 2 

Trainer Auke Doornbosch  06 14559180 

Leider  Sientjo Ezinga  06 11345292 

SIOS 3 

Leider  Bauke Nanninga  0503061845 

SIOS VR 1 

Trainer Auke Doornbosch  06 14559180 

Leider  Jan Zandbergen  06 13235598 

Leider  Reinder van der Veen 050 3061805 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIOS B1 

Trainer Dirk Zwakenberg  06 22895930 

Leider  Dirk Zwakenberg  06 22895930 

Leider  Sjoerd Nomden  06 19631344 

SIOS MC1 

Trainer Harma van der Veen 0598 713421  

Leider  Marco Scheffer  06 20042491 

Leider  Esther van der Veen 06 27521713 

SIOS D1 

Trainer Chienes Metus  050 5413627 

Trainer Henk van Calfsbeek 050 5421517 

Leider  Chienes Metus  050 5413627 

Leider  Henk van Calfsbeek 050 5421517 

SIOS D2 

Trainer Harma van der Veen 0598 713421  

Leider  Harma van der Veen 0598 713421  

Leider  Theo Holwerda  06 51280595 

SIOS E1 

Trainer Dick Katgert   050 3061040 

Leider  Peter Elmont  06 57551614 

Leider  Rob Libbers   06 17356858 

Leider  Emiel van der Sluis  06 50292507 

SIOS E2 

Trainer Harma van der Veen 0598 713421 

Leider  Hans de Boer  06 20042491 

SIOS F1 

Trainer Harma van der Veen 0598 713421  

Leider  Esther van der Veen 06 27521713 

Leider  Yke de Jong   06 16199532 

SIOS F2 

Trainer Harma van der Veen 0598 713421  

Leider  Judith Visser -Vos  06 33332769  

Leider  Sander Visser  06 29263427  

SIOS Kabouters 

Trainer Aranka Huisman  06 14408985 

Trainer Geerte Kwant  06 24495991 
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Hoofdsponsor V.V. SIOS 
B.U.C. Holland-Aduard B.V. 


