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Voorwoord
Beste lezer,
Na de vele positieve reacties op de seizoengids in het vorige seizoen kan een vervolg
eigenlijk niet uitblijven. Hoewel het seizoen
alweer enkele weken onderweg is presenteren wij u dan ook graag deze tweede editie
van de seizoengids.
In deze seizoengids worden evenals vorig
jaar de teams aan u voorgesteld, vindt u allerhande praktische informatie en contactgegevens en kunt u lezen over de meningen en
ervaringen van een aantal personen binnen
onze vereniging.
Met ingang van dit seizoen is V.V. SIOS in de
competitie ook vertegenwoordigd door een
enthousiast 35+ team en is daarmee een
voorloper in het (Noord-)Groningse voetbal.
Ook dit team wordt in deze gids aan u voorgesteld.

elftal terug te moeten trekken. Vanwege de
vele (tijdelijke) afmeldingen en het feit dat
niet alle spelers elke week beschikbaar zijn
was er voor het tweede elftal voorlopig
geen toekomst. De inzet van het bestuur
blijft om volgend jaar met drie herenteams
de reguliere competitie in te gaan.
Tot slot hopen wij dat u de seizoengids ook
dit jaar weer met plezier zult lezen en wensen we alle spelers en vrijwilligers veel succes toe, zowel binnen als buiten de lijnen.
Namens het bestuur,
Jan Henk Wijma & Hylke Zijlstra

Tot onze grote spijt hebben we dit seizoen
wel moeten besluiten één regulier senioren-
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Adres
Sportpark ‘De Lange Twee’
Oosterstraat 30
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050 3061951
Contactadres
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https://www.facebook.com/vvsios
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Sponsoren
Hoofdsponsor

B.U.C. Holland-Aduard. B.V.
Bordsponsoren
Ad Nooren
C1000 Overeem
Compèl computers
De Leidinggroothandel
Hoefsmederij Wietses
Holwerda Schildersbedrijf

Muta Sport
Rabobank
Stoffel Winters
Ubbegaheem
Vazlovsky
Wijma Belastingadviseurs

Internet sponsoren plus

Balsponsoren

Muta Sport
Rabobank
Wijma Belastingadviseurs

B.U.C. Holland-Aduard B.V.
Blok Bouw; Klein Wetsinge
Bouwbedrijf Sjoerd Nomden
Kaashandel L.H. Jager
Kapsalon Brenda
Kijlstra Bestrating
Loes van der Laan; Huid- & Haarverzorging
Reinder & Marjan
Welkomboerderij Onstaheerd
Wijma Belastingadviseurs

Internet sponsoren
Compèl computers
Pol Techniek
Online Veilingmeester
Slagerij J.Bos
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Voorzitter
aan het woord
Voorzitter
aan het woord

Beste clubgenoten,
Daar is hij dan; de tweede seizoengids! Een
mooi middel om te laten zien wie we als
vereniging zijn. Een enthousiaste vereniging
met 4 seniorenteams en 9 jeugdteams! Zoals ook in het voorwoord al is gezegd hebben we tot onze spijt dit seizoen het tweede elftal moeten terug trekken. Maar we
zullen er alles aan doen om dit team volgend seizoen weer te laten terug keren.
Desondanks hebben we dit seizoen wel een
erg enthousiast 35+ team kunnen opzetten
waar we als vereniging een voorloper mee
zijn in de omgeving en trots op kunnen zijn.

kunnen we met zijn allen de goede sfeer
delen die er is binnen de vereniging.
We hebben vorig seizoen helaas niet af kunnen sluiten door alle potentiële kampioenschappen waar te maken, maar we hebben
het seizoen wel af kunnen sluiten met een
super feest tijdens de clubdag. Sommigen
ontdekten die dag hoe fantastisch zo'n
springkussen is, en anderen besloten de
stoute voetbalschoenen aan te trekken en
weer eens een potje te gaan voetballen. En
zoals u kunt lezen resulteerde dit in een
heel nieuw team in de 35+ competitie!

Bij het uitkomen van deze gids zijn alle
teams alweer een flink aantal competitiewedstrijden van start en ik vind het erg leuk
om het enthousiasme te zien tijdens de
wedstrijden. Na de zomerstop hadden we
er allemaal weer zin in. Ondanks dat de
start van het seizoen met name voor de
jeugd misschien niet zo vlekkeloos liep als
dat we gehoopt hadden zie ik dat we nu lekker van start zijn en daar ben ik blij om.

Ik hoop dat het nieuwe seizoen voor iedereen voornamelijk veel plezier brengt. En ik
kan het natuurlijk niet laten om ook de
hoop uit te spreken dat er nog meer mensen besmet raken met het SIOS virus en zich
willen inzetten voor de vereniging om er zo
voor te zorgen dat we nog meer kunnen ondernemen. Schroom niet om de handen uit
de mouwen te steken en ons te laten zien
waar u/jij je steentje kan bijdragen. Op de
site staan een aantal vacatures maar zie je
ergens anders kansen voor de verenging,
laat het ons weten en we kijken wat mogelijk is!

Ik vind het ook leuk om nieuwe gezichten te
zien bij vrijwilligers functies. Zowel bij de
senioren als ook bij de ouders van de jeugd
zijn steeds meer mensen actief voor de verenging. Dit is een goed teken want, zoals al
vaker gezegd, we zijn een dorpsvereniging
en we zijn voor een groot deel afhankelijk
van vrijwilligers. Steeds meer mensen raken
betrokken bij SIOS en dat is goed want dan

Rest mij nog iedereen een heel sportief, respectvol en gezellig seizoen toe wensen!
Annet Zwakenberg
Voorzitter
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Ook voor de gewenste hulp bij:







uw financiële administratie (vanaf “schoenendoos” tot en met de digitale 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 gesprek: 06-29583967
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In memoriam

Okko Medema

Na een kortstondig ziekbed is Okko Medema op 2 juli 2013 overleden. Okko is door het bestuur voorgedragen als ‘Lid van verdienste’ als blijk van waardering voor de vele uren die Okko jarenlang in vele verschillende vormen als vrijwilliger in de vereniging heeft gestoken. Dit
verzoek is door de afgelopen ledenvergadering formeel bekrachtigd. Tijdens zijn uitvaart hebben we afscheid genomen van Okko op de middenstip van ons hoofdveld. Een mooi en waardig afscheid van een bijzonder mens.
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De Hoofdsponsor
Sportvrienden van de V.V. SIOS
Opnieuw lever ik graag mijn bijdrage aan de seizoengids van onze actieve vereniging. Zoals jullie weten wordt het eerste elftal gesponsord
door ons bedrijf, B.U.C. Holland. Wij beleven
daar veel plezier aan en ik hoor ook alleen maar
positieve geluiden over de kwaliteit en de uitstraling van het tenue welke wij beschikbaar
hebben gesteld.
Ondanks dat in bepaalde sectoren de werkgelegenheid sterk onder druk staat neemt het bij
ons gelukkig toe. We hebben daarom besloten
om ons bedrijfsgedeelte te verhuizen naar het
Industrieterrein aan de A7 te Leek. Hiermee verwachten wij optimale werkomstandigheden
waardoor productiever werken, verhoging van
omzet en meer kwaliteit van de geleverde materialen tot uiting komen.
Dat is ook precies wat we nastreven bij onze
vereniging. Het creëren van de juiste omstandigheden om de trainer in alle rust aan het elftal
te laten bouwen. Om de spelers van alle elftallen het plezier in het voetbal en de trainingen te

geven. Ook om alle vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat ze de ontelbare
dingen die gedaan moeten worden zo goed
mogelijk kunnen doen en daar ook veel plezier aan kunnen beleven. Ondanks, dat besloten moest worden om voor dit seizoen het 2 e
elftal uit de competitie te halen, vind ik dat
we op de goede weg zijn om de rest van de
elftallen zo goed mogelijk te laten functioneren.
Daarnaast is het belangrijk dat ook na de
wedstrijden er gezelligheid en verbondenheid
is met de club. Ik hoop dat deze trend zich
voortzet en dat de gezelligheid en de waardering voor de mensen die dit alles mogelijk maken alleen maar groter wordt. De resultaten
komen dan vanzelf. Want, de naam SIOS blijft
onze belangrijkste drijfveer:
“ Succes Is Ons Streven “
Groet,
Henk van Dijken
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Trainer aan het woord
Inmiddels zullen de meesten van jullie mij
wel kennen als de trainer van het eerste en
het dameselftal van V.V. SIOS. Dit is inmiddels het tweede jaar dat ik aan beide teams
training geef.
Wat mij tot nu toe opvalt is dat bij beide
teams de trainingsopkomst over het algemeen erg goed is. In mijn ogen is dat een
goed teken, het is belangrijk dat we op de
training zoveel mogelijk met de volledige
groep kunnen trainen. Niet alleen omdat je
tijdens de trainingen kan werken aan je mindere punten, maar ook omdat je dan als
team bij elkaar bent en het eens goed kan
hebben over hoe we op zaterdag spelen en
willen gaan spelen. Nu het weer wat slechter
wordt zie je toch af en toe dat de trainingsopkomst wat terug loopt, maar ik ga er vanuit dat iedereen ook tijdens de mindere
weersseizoenen aanwezig is op het trainingsveld.
Vorig jaar schreef ik al in deze seizoengids
dat SIOS voor mij staat voor Samen is Ons
Streven. Dat geldt niet alleen op het veld
maar natuurlijk ook langs de kant. Hoewel
veel mensen actief zijn bij de club zie ik toch
dat de zwaarste lasten op een beperkt aantal
schouders terecht komen. Zo begonnen we
dit jaar bijvoorbeeld zonder leider, waardoor
die taken vaak opgepakt moesten worden
door personen die hun handen al vol hebben

aan andere zaken. Ik ben dan ook erg blij dat
Bert Ozinga deze taak inmiddels met veel
enthousiasme heeft opgepakt. Als trainer wil
je jezelf toch optimaal kunnen richten op de
groep en is het af en toe weleens prettig om
bepaalde zaken te kunnen bespreken met
iemand die ook met de groep werkt. Een leider is daarom wat mij betreft belangrijk.
Vanuit de groep hoor ik alleen maar waardering voor Bert en ik denk dan ook dat hij prima bij deze groep past als leider.
Het eerste elftal is in mijn ogen het visitekaartje van de vereniging. Ik vind het daarom
dan ook jammer dat we af en toe zonder
grensrechter bij andere verenigingen aankomen. Ik zou daarom een ieder die ook wel
een keer een wedstrijd wil vlaggen bij het
eerste elftal, willen vragen om dat aan Bert
door te geven.
Tot slot wil ik iedereen die zich dagelijks of
wekelijks inzet voor de vereniging, en een
bijdrage levert aan het ‘Samen’ gevoel van
de vereniging, bedanken voor hun inzet! Wat
mij betreft maken we er weer een mooi seizoen van en als zowel spelers als vrijwilligers
zich blijven inzetten voor deze club, dan kunnen we dit seizoen denk ik op een hele leuke
plaats eindigen op de ranglijst.

Auke Doornbosch
Trainer SIOS 1 & VR 1
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Plantsoenweg 13
9771 AC, Sauwerd
Tel. 050-3061386
www.schoonheidspraktijk.nl
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35+ voetbal
Tijdens de familiedag van SIOS, waarbij het
mixtoernooi inmiddels een traditie lijkt te
worden, was ik ingedeeld met een aantal
jongens van ("ongeveer") mijn leeftijd. We
werden dik ingemaakt maar het was super
om te doen, de sfeer was goed, respect
voor elkaar, gewoon hartstikke leuk. Na de
wedstrijd zeiden we tegen elkaar dat het
wel leuk zou zijn om dit wat vaker te doen,
daar was ik het helemaal mee eens. Ik had
namelijk daarvoor al een keer mee gevoetbald met een 35+ 7x7 toernooi wat in veel
opzichten overeenkwam met het toernooi
van de familiedag, behalve de leeftijd dan.
Ik ben me gaan verdiepen in wat 35+ nou
precies inhield en alles rondom 35+ bleek
eigenlijk ontzettend goed geregeld te zijn
door de KNVB. Ze waren ooit begonnen met
45+ maar het bleek zo'n groot succes dat ze
dit concept ook voor de wat jongeren onder
ons zijn begonnen, gelukkig maar.

Ben jij geïnteresseerd of Lijkt het je leuk om
mee te doen? Neem dan contact op met
voetbalplus@vvsios.nl.
Bart Wortel
Keeper SIOS 35+

Sinds dit najaar is SIOS begonnen met een
enthousiast 35+ team. In dit najaar spelen
we op aantal vrijdagen een toernooi met de
andere teams uit de provincie groningen.
De eerste reeks hebben we glorieus verloren maar we hebben nog kansen om te winnen.
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SIOS & Respect
Vorig seizoen overleed grensrechter Nieuwenhuizen na de mishandeling op de velden van Buitenboys in Almere. Door deze
gebeurtenis werd respect een veelvuldig
besproken thema in het nieuws. Waar we
hoopten dat het een uitzonderingsgeval
was bleek het veel vaker voor te komen dat
vrijwilligers en spelers te maken krijgen met
geweld. Ook het idee dat dit alleen in het
westen van het land gebeurd was gauw weg
toen ook de berichten van voorvallen in de
provincie voorbij kwamen.
Wij als vereniging willen er alles aan doen
om te voorkomen dat dergelijke situaties
zich voordoen bij ons op het sportpark, of
dat onze spelers bij andere vereniging daarbij betrokken raken.
Voorkomen is beter dan genezen zegt men
vaak en daarom hebben we een kleine
werkgroep samengesteld die zich bezig gaat
houden met het thema respect. Vorig seizoen is er al mee begonnen door de clubdag
voor de jeugd in het teken van respect te
zetten, met als resultaat een kunstwerk
waar iedereen aan heeft bijgedragen. De
kinderen hebben op een speelse manier uitleg gekregen over wat respect inhoud.
Daarna kon iedereen zijn hand met verf op
een groot bord drukken om daarmee aan te
geven dat ze zich in gaan zetten om op een
respectvolle manier met elkaar om te gaan
bij SIOS.

De werkgroep is ook bezig om gedragsregels op te stellen voor de jeugd– en seniorenleden. Ondanks dat sommige van jullie
wellicht vind dat het niet nodig moet zijn,
denken wij dat het belangrijk is om aan te
geven wat wij verwachten van onze leden
en supporters. We willen met zijn allen op
een leuke, gezellige, sportieve en respectvolle manier onze sport kunnen beleven.
De komende tijd zullen jullie vast meer lezen of zien over de wijze waarop wij als vereniging invulling gaan geven aan het thema
respect. Mocht u zelf goede ideeën hebben
om invulling te geven aan het thema respect binnen onze vereniging, dan staan we
daar natuurlijk voor open!
Met vriendelijke groet,
Hylke Zijlstra & Annet Zwakenberg
Werkgroep respect
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Vrijwilliger aan het woord
verenigingen. Vrijwilliger word je vanuit een
gevoel, niet omdat dit moet. Vrijwilligers
zullen dan ook de passie voor voetbal en
voor de club over moeten brengen. Alleen
dan motiveer je anderen om ook een bijdrage te leveren.

Succes maakt de vrijwilliger
Mij is gevraagd als vrijwilliger om voor de
seizoengids een stukje te schrijven. Ik kreeg
de vrijheid om overal over te mogen schrijven als het maar binnen de 200 woorden
blijft, dit is al lastig genoeg. Voordat ik inga
op mijn eigen motivatie en band met de
club wil ik het eerst over de titel hebben. Ik
ben namelijk van mening dat het succes,
zoals dit ook in onze clubnaam staat, wordt
gemaakt door de leden maar bovenal door
de vrijwilligers. Welke vereniging dan ook,
zonder vrijwilligers kan niet. Hier zit dan
ook meteen de bottleneck voor heel veel

Naast mijn passie voor oude (klassieke) auto’s heeft voetbal altijd een plek gehad.
Toch is er voor mij ook een moment geweest dat ik ben gestopt met het actief spelen van wedstrijden. Dit heb ik echter maar
even vol kunnen houden en toen begon het
weer te kriebelen. Ik ben toen geen wedstrijden meer gaan spelen maar nog wel
met de “oude hap” gaan trainen bij mijn oude vereniging.
Toen mijn zoon ging voetballen was de stap
om ook iets voor de club te doen dan ook
niet zo groot meer. Het heeft nog wel even
geduurd voordat ik definitief een functie
binnen de club ben gaan uitoefenen. In het
begin elke zaterdag mee met mijn zoon
voetbal kijken, daarna leider geworden van
de C-junioren en nu het lidmaatschap van
het jeugdbestuur. Vrijwilligers werk? Nee,
zo voelt het niet, je doet dit gewoon.
Henk van Calfsbeek
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SIOS 1
Shirtsponsor: B.U.C. Holland-Aduard B.V.
Trainer: Auke Doornbosch
Leider: Bert Ozinga

Staand v.l.n.r.; Bert Ozinga (Leider), Sander Bultena, Lammert Brinkhuizen, Peter
Nanninga, Mike Wijma, Jacob de Haan, Harmen Wienke, Nick Nanninga & Auke
Doornbosch (Trainer)
Zittend v.l.n.r.; Bertus Wienke, Sjoerd Nomden, Dirk Zwakenberg, Michael Wolters,
Reinder de Haan & Hylke Zijlstra
Afwezig; Kevin Kok & Mark Wolters
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SIOS VR1
Shirtsponsor: Poort Winsum
Trainer: Auke Doornbosch
Leiders: Kor Datema & Jan Zandbergen

Staand v.l.n.r.; Kor Datema (leider), Boukje de Haan, Trienke de Haan, Karin de
Haan, Aranka Huisman, Annet Zwakenberg, Hilma Brinkuizen, Larissa Dijk & Jan
Zandbergen (leider)
Zittend v.l.n.r.; Jeanette Kooman, Charlotte Datema, Marjolein Datema, Esther van
der Veen, Martina Zandbergen, Mariëlle van der Veen & Geerte Kwant
Afwezig; Rosanne Datema & Elsbeth de Haan
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Staand v.l.n.r.; Robin
Wierenga (leider), Bart
Oldengarm, Jan Zandbergen, Chris Döling,
Arnold Boersma, Sander Vrieling, Bauke
Nanninga, Brian Akkerman, Rudy Olthof &
Rolf Hazenberg. Zittend
v.l.n.r.; Pieter van Dijken, Ronnie Peterson,
Arjan Krol, Chienes Metus, Gelmer Ebbinge,
Hans Berghuis, Henk
Wolters & John Schokker.

SIOS 3

35+
Staand v.l.n.r.; Peter
Drijfhout, Peter Vonck,
Evert Boer, Sander Visser & Jan Metus. Gehurkt v.l.n.r.; Jan Willem Visser, Harm Jan
Bolt, Jan Agter, Chienes
Metus & Bart Wortel.
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Staand v.l.n.r.; Thijs
Munsterman, Jan Gerritsen, Marrit Huinder,
Jochem Huinder, Hidde
boer, Joey Wierenga,
Rutger Bultena en Kim
Nanninga.
Zittend
v.l.n.r.; Dirk Zwakenberg
(leider/trainer),
Teun Wienke, Bouke
Bolt, Rick Beltman en
Harrit Blok. Afwezig;
Pieter Jan Kwant en Jochem Kasper.

B1G

C1
Staand v.l.n.r.; Chienes
Metus (leider), Jan Anne Kwant, Frank Blok,
David van Calfsbeek,
Tom Holwerda, Rohan
Dijk, Thom Limburg,
Jeen Metus & Henk van
Calfsbeek (Leider). Zittend v.l.n.r.; Ewoud
Hendriks, Jens Hartsuiker, Stef Munsterman,
Thomas Scheepstra, Simon Muller, Jitse Gerritsen & Jochem van
Est. Afwezig;
Simon
Bours.
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MC1

D1G
Staand v.l.n.r.; Evert
Boer, Gijs Timmers, Willem Nieweg, Gijs Huinder, Bas Holwerda, Sander Poortinga, Jochem
van Est (C1). Zittend
v.l.n.r.; Floris Libbers,
Tom Katgert, Swen Teeninga, Yva Mokkum,
Jasmin Elmont, Stijn
Boer & Rudi v/d Akker.
Afwezig; Nathaniel Delies.
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Staan v.l.n.r.; Hans de
Boer (leider), Jaimie
Goeree, Eddie Engel,
Richard de Vries, Robin
Benders, Roemer Hendriks & Jeroen Poortinga. Zittend v.l.n.r.; Ezra
Wortel, Jelmer de Boer,
Ricardo Herbert, Bob
Agter & Dino Hadzimurtezic.

E1

ME1
Staand v.l.n.r.; Nadine
Vonck, Yke de Jong
(leidster), Danique Blok,
Ylva Roossien, Esther
van der Veen (leidster)
&
Annelie
Visser.
Zittend v.l.n.r.; Jolijn
Agter, Ruth Huinder,
Hanna Katgert & Esmee
Dijkhuis. Liggend; Annemarie de Vries.
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Staand v.l.n.r.;
Indy
Mokum, Hibrand-Joost
Huinder, Marith Visser
&
Mare
Diderich.
Zittend v.l.n.r.; Amber
Zijlstra, Marlon Mokum, Gerben de Boer &
Stijn Poelmann. Afwezig; Danitsia Nout.

F1G

F2G
Staand v.l.n.r.; Celi
Roossien,
Rosalie
Vonck, Julia van den
Akker, Julian Noordhuis
& Boris Wortel. Zittend
v.l.n.r.; Bart Wortel,
Jesther Huinder, Bernt
Moeken & Gyso Wortel.
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Staand v.l.n.r.; Nathalie
Spinder, Colin Hamming,
Jan
Willem
Raangs & Aranka Huisman. Midden v.l.n.r.;
Bram Spinder, Pim
Hamming,
Leonie
Raangs & Nena Wortel.
Liggend; Geerte Kwant

Kab.

In 2011 zijn wij, Geerte Kwant en Aranka
Huisman, begonnen met het trainen van
de kabouters. Twee seizoenen later
staan we nog steeds iedere zaterdagochtend om 10 uur op het voetbalveld om
een groepje jongens en meiden, al spelenderwijs de beginselen van het voetbal
te leren.
We zouden het leuk vinden als er nog
meer kabouters bijkomen dit jaar, dus
kom gerust eens langs om mee te trainen!
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E2 kampioen!
De tweede helft van het seizoen 2012 -2013
is de E2 (met spelers: Roemer, Bob, Menno,
Tom, Robin, Eddie, Ezra, Rudie, Wouter en

Jelmer) kampioen geworden. Het verloop
van de competitie deed vermoeden dat er
een mooi einde in zou kunnen zitten, er
werd vaak gewonnen. Het mooie was dat
wanneer het mooie voetbal even niet lukte,
er met fanatisme en teamspirit gevoetbald
werd. In een van de laatste wedstrijden kon
de E2 kampioen worden maar er werd jammer genoeg verloren. Misschien teveel
spanning op de ploeg? Gelukkig was er al
snel de mogelijkheid om de boel recht te
zetten, dezelfde week stond de uitwedstrijd
tegen Appingedam al op het programma.
Als deze wedstrijd werd gewonnen dan
werd het kampioenschap alsnog binnengesleept.
Het was een spannende wedstrijd met een
hoop meegereisd publiek van SIOS. Iedereen had zich uitgesloofd met spandoeken

en toeters. Het werd een mooie strijd met
zelfs een gelijke stand na 15 minuten, het
zou toch niet misgaan? Nee hoor, na een
aantal doelpunten van de E2 stond er een
mooie voorsprong op het scorebord en kon
er vast aan het kampioensfeest begonnen
worden. Na het laatste fluitsignaal kon het
publiek zich niet meer beheersen en vloog
het veld op om samen met het team een
feestje te bouwen. Er werden kampioensmedailles uitgereikt en champagne gedronken. Na de wedstrijd ging het snel terug naar Sauwerd. Daar werd het team op

een veilige kar door het dorp gereden. De
bevolking van Sauwerd stond massaal langs
de route om hun helden toe te juichen. Met
z'n allen werd er nog een lekker glaasje gedronken en een chippie gegeten in de kantine. Een mooie afsluiting van een fantastisch
seizoen!
Hans de Boer
Leider
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Interview met...
Bert Ozinga, elftalleider SIOS 1
Bert, je bent sinds enkele weken elftalleider bij SIOS 1. Hoe is het tot nog toe bevallen?
Het is eerst een beetje snuffelen om te kijken of je als persoon bij de groep past en of
er met de trainer een klik is. Na drie wedstrijden heb ik er een goed gevoel over. We
hebben afgesproken om in de winterstop te
kijken of er van beide kanten genoeg vertrouwen is om door te gaan.

dat ik dit daar los van moet zien en niet de
druk moet voelen om dat te verbeteren. In
augustus ben ik met de Dames naar het Kika toernooi in Ulrum geweest. Na twee jaar
afwezigheid vond ik het wel een lekker gevoel weer langs de kant te staan. Ook had ik
het idee dat sommige bestuursleden wel
heel veel op hun bordje hadden en hebben.
En dat het eerste elftal zonder leider zat
vond ik eigenlijk ook niet kunnen.
Deze drie redenen opgeteld waren voor mij
de reden om hier in te stappen. Bij een club
als SIOS is het clubgevoel en dat iedereen
een stukje verantwoordelijkheid neemt
heel belangrijk. Het is dan ook mooi om te
zien dat sowieso zes eerste elftalspelers
binnen de club nog andere taken vervullen
zoals scheidsrechter, jeugdtrainer en bestuurslid. Naar horen zeggen is ook trainer
Auke Doornbosch een echte clubman.
Niet zo heel lang geleden was je elftalleider bij de dames. Wat zijn de verschillen
tussen beide teams?

Je hebt eerst een tijdje na moeten denken
op het verzoek van enkele bestuursleden
om weer elftalleider te worden. Wat of
wie heeft je over gehaald?
Het eerst na moeten denken heeft ook te
maken met het feit dat ik voorheen leider
bij de dames ben geweest. Ik heb daar een
mooie tijd gehad en ben me er van bewust

Dames zijn denk ik wat gevoeliger voor zaken als sfeer en saamhorigheid maar het is
nog wat te vroeg om daar een goed (voor)
oordeel over te geven. Misschien dat damestenen ook wat langer zijn en is het de
kunst om daar voorzichtig overheen te stappen. Lukt dat, dan komt het de genoemde
sfeer en saamhorigheid weer ten goede.
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Ben je ook zelf als voetballer actief geweest en zo ja bij welke club?
Toen ik een jaar of tien jong was werd er
een welpen team opgericht waar ik toen in
gevoetbald heb. Door verhuizing naar de
stad Groningen ben ik daar een jaar later
mee gestopt. De club was “de Lauwers” die
in hetzelfde tenue speelt als SIOS. Auke
Doornbosch heeft daar als trainer (2x) een
goede tijd gehad dus we hebben daar eenzelfde gevoel bij.

dat we veel dank aan onze sponsoren verschuldigd zijn. Zo vanzelfsprekend is het
niet om geld te steken in een club zonder te
weten of je er ook maar iets voor terug-

Heb je zelf nog iets toe te voegen?
Helaas moet ik bekennen dat ik van het tactisch gedeelte niet zoveel verstand heb. Bij
de Dames was voor mij het hebben van een
goede zaterdagmiddag niet alleen afhankelijk van het resultaat. De bal is rond, je kunt
pech hebben of gewoon een sterkere tegenstander. Maar als er als team voor elkaar gewerkt wordt, de medespelers, tegenstanders en wedstrijdleiding met respect behandeld worden is mijn zaterdagmiddag geslaagd. Wat ik tot nu toe bij SIOS
1 gezien heb voldoet aan deze criteria en
daarom heb ik er alle vertrouwen in dat de
punten er komen. Ook wil ik graag nog kwijt

krijgt. Ook dit gebeurt vaak uit clubliefde
en/of verantwoordelijkheidsgevoel.
Hoewel Auke Doornbosch de clubnaam ietwat verbastert kan ik wel achter zijn uitleg
staan: Samen Is Ons Streven.
Verder wens ik iedereen een sportief seizoen toe.
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Contributie
Contributie seizoen 2013-2014
Ook dit seizoen zijn er weer meerdere mogelijkheden om de contributie te voldoen:

U betaalt het bedrag ineens vóór de uiterste betaaldatum van 1 november 2013

U betaalt in twee termijnen, de helft vóór 1 november 2013 en het restant vóór 1 maart 2014

In uitzonderingsgevallen: u neemt zo spoedig mogelijk contact op met de penningmeester (0629583967) 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

Contributiebedragen
2013/2014

Geboortejaar

Indeling
( op leeftijd)

Contributie
2013/2014

1994 en eerder

Seniorlid

€ 162

1995 en 1996
1997 en 1998

A-junior
B-junior

€ 130
€ 117

1999 en 2000

C-junior

€ 104

2001 en 2002

D-junior

€ 91

2003 en 2004

E-junior

€ 78

2005 en later

F-junior

€ 65

Kabouter

€ 26

Trainend lid (met stemrecht)

€ 49

Niet-spelend lid (met stemrecht)

€ 16

Niet-spelend lid (met functie, met stemrecht)

€ 16

Steunend lid ( zonder stemrecht)

€ 10

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

De jeugd is altijd goed vertegenwoordigd bij
SIOS. Op dit moment hebben we de kabouters, 2 F-teams, een E-team en een Emeisjes-team, een D-team en een C-team
als ook een C-meisjes team, (voor het eerst
dit jaar als elftal) en een B-team. Zowel jongens als meisjes laten zich elke week weer
van hun beste kant zien. Dit kan natuurlijk
niet zonder onze vrijwilligers, de leiders,
trainers, de scheidsrechters en de ouders.
Ook zij zijn elke week weer van de partij.
Het is geweldig dat ze er elke week weer
staan om de kinderen te begeleiden bij het
voetballen. Het jeugdbestuur vindt dat plezier voorop moet staan bij de jeugd. Daarnaast is het ook belangrijk dat ze kunnen
blijven leren. Deze twee kunnen heel goed
samen gaan. Dit geldt ook voor de trainers
en leiders. Twee keer per jaar nodigen we
leiders en/of trainers uit voor een gesprek,
waarbij o.a. gevraagd wordt hoe het gaat en
of er nog behoefte is aan opleiding. Wat we
als jeugdbestuur ook heel belangrijk vinden
is het teamgevoel. Je zult het samen moeten doen en het is belangrijk dat je er staat
voor elkaar. De één is misschien beter dan
de ander, maar ieder heeft zijn kwaliteiten,
in een team vul je elkaar aan. Fouten maken gebeurt overal, het is hoe je het samen
oppakt en weer verder gaat. De jeugd is de
toekomst, dit geldt ook voor SIOS. Als
jeugdbestuur wil je graag dat er in de toekomst een goed eerste elftal staat, het is
belangrijk om hier al op in te spelen bij de

jeugdbestuur

jeugd. Op dit moment gaat af en toe een
jeugdspeler van het B-team mee met het
eerste elftal. Dit om alvast te proeven wat
het betekent om in het eerste elftal te
staan. Tenslotte is het natuurlijk een fantastische ervaring en een eer om mee te mo-

gen doen. Insteek van het bestuur is wel om
het B-team zo lang mogelijk bij elkaar te
houden en zo mogelijk nog doorstroomt
naar een A-team.
Op dit moment bestaat het jeugdbestuur
uit drie personen, Chienes Metus (lid/
scheidsrechterzaken), Henk van Calfsbeek
(notulist) en Ingrid Dijk (voorzitter). We zijn
nog op zoek naar nieuwe bestuursleden,
daarnaast willen we volgend jaar een jeugdtoernooi organiseren, ook zijn we hiervoor
nog op zoek naar vrijwilligers die in de toernooicommissie zouden willen. Mocht je interesse hebben dan kun je je aanmelden bij
één van de bestuursleden van het jeugdbestuur.

Het jeugdbestuur
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Het bestuur

Dagelijks Bestuur
Annet Zwakenberg
Petra Boer -Drijfhout
Jan Henk Wijma

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

voorzitter@vvsios.nl
secretaris@vvsios.nl
penningmeester@vvsios.nl

Commerciële zaken &
sponsoring
Jeugdzaken
Technische zaken

pr@vvsios.nl
sponsoring@vvsios.nl
jeugdzaken@vvsios.nl
technischezaken@vvsios.nl

Algemeen Bestuur
Hylke Zijlstra
Jan Zandbergen
Vacant
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Contactpersonen

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Jeugdzaken
Commerciële zaken
Sponsoring

A. Zwakenberg
P. Boer-Drijfhout
J.H. Wijma
J. Zandbergen
H. Zijlstra
H. Zijlstra

06 45048367
06 36317250
06 29583967
050 3061299
06 25535812
06 25535812

voorzitter@vvsios.nl
secretaris@vvsios.nl
penningmeester@vvsios.nl
jeugdzaken@vvsios.nl
pr@vvsios.nl
sponsoring@vvsios.nl

Jeugdbestuur
Voorzitter
I. Dijk
Lid/Scheidsrechterszaken C. Metus
Lid/Notulist
H. van Calfsbeek

06 52637809
050 5413627

ingriddijk@hotmail.com
a.metus@hetnet.nl
h.van.calfsbeek@hetnet.nl

Kantine
Clubgebouw
Inkoop
Planning

A. Bijma
A. Nanninga

Overig
Consul
Financiën
Ledenadministratie
Wedstrijdsecretaris
Webbeheer

D. Zwakenberg
A. Huisman
M.A. Wienke
E. van der Veen
H. Zijlstra

050 3061951
06 53157660
06 47984001

kantine@vvsios.nl
jbnanninga@home.nl

050 3062070
050 3061710
06 27521713
06 25535812

financien@vvsios.nl
ledenadministratie@vvsios.nl
wedstrijdsecretaris@vvsios.nl
webbeheer@vvsios.nl
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Leiders & trainers
SIOS 1
Trainer
Leider

Auke Doornbosch
Bert Ozinga

06 14559180
06 23536818

SIOS 3
Leider

Robin Wierenga

06 51002422

SIOS VR 1
Trainer
Leider
Leider

Auke Doornbosch
Jan Zandbergen
Kor Datema

06 14559180
06 13235598

SIOS B1G
Trainer
Trainer
Leider

Dirk Zwakenberg
Sjoerd Nomden
Dirk Zwakenberg

06 22895930
06 19631344
06 22895930

SIOS MC1
Trainer
Leider

Rolf Hazenberg
Marco Scheffer

050 3061365
050 3061996

SIOS C1
Trainer
Trainer
Leider
Leider

Chienes Metus
Henk van Calfsbeek
Chienes Metus
Henk van Calfsbeek

050 413627
050 421517
050 413627
050 421517

SIOS D1G
Trainer
Trainer
Leider

Mark Wolters
Merlijn Harssema
Evert Boer

06 81156714
06 20485792
0627086693

SIOS E1
Trainer (ma)
Trainer (ma)
Trainer (do)
Trainer (do)
Leider

Michael Wolters
Joey Wierenga
Harmen Wienke
Hidde Boer
Hans de Boer

06 14617181
050 3061072
06 41511020
06 11142309
050 3140089

SIOS ME1
Trainer (ma)
Trainer (wo)
Trainer (wo)
Leider
Leider

Dick Katgert
Michael Wolters
Joey Wierenga
Esther van der Veen
Yke de Jong

050 3061040
06 14617181
050 3061072
06 27521713
06 16199532

SIOS F1
Trainer
Trainer
Leider
Leider

Michael Wolters
Joey Wierenga
Judith Visser-Vos
Sander Visser

06 14617181
050 3061072
06 33332769
06 29263427

SIOS F2
Trainer
Trainer
Leider

Michael Wolters
Joey Wierenga
Bart Wortel

06 14617181
050 3061072
050 7852634

SIOS Kabouters
Trainer
Aranka Huisman
Trainer
Geerte Kwant

06 14408985
06 24495991
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