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Teksten origineel uit het boekje. Foto’s opnieuw gescand en layout aangepast naar A4. 
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EEN WOORD VOORAF 

In februari 1947 werd in Zeijen een sportvereniging opgericht als voortzetting van aktiviteiten van 

voor de oorlog. 

Werd in de oprichtingsvergadering nog alleen gesproken van een gymnastiekvereniging, al heel gauw 

werden hieraan toegevoegd voetbal en handbal. 

In de zomer kwam atletiek hier nog bij. Aanvankelijk met heel beperkte middelen voor de 

accommodaties van de verschillende takken van sport. 

Hoogtepunten, maar ook teleurstellingen zijn er in de vereniging geweest. 

Een overzicht van vele aspekten uit het bestaan van S.V.Z. is getracht te geven in dit boekje. 

Ter ondersteuning zijn vele foto’s afgedrukt die soms meer zeggen dan lange teksten. 

Het zal duidelijk zijn, dat het niet eenvoudig was om over een periode van 50 jaar de nodige 

informatie te verzamelen. 

Dit boekje kan dan ook geenszins als volledig worden beschouwd. 

Veel is er in de sport veranderd, veel is er in Zeijen veranderd en S.V.Z. is meegegroeid, een 

bloeiende vereniging, die niet weg te denken is uit de schoolkring Zeijen. 

Dit boekje wil hier een impressie van geven. 

De samenstellers willen iedereen bedanken die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van 

deze uitgave en wensen S.V.Z. nog veel sukses. 

 

 

Marchienus Emmens 

Annie Pieters- Stevens 

Cornelis van Veenen 

Harm Veenstra 
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VOOR, DAT S.V.Z. VAN START GING………. 

In 1932 werd er reeds gevoetbald in Zeijen. Onder de naam Zeijer Boys, de voorloper van onze 

huidige sportvereniging S.V.Z., verscheen men op het groene tapijt. 

Het eerste elftal debuteerde in de vierde klasse A Noord en eindigde als vijfde. Er werd duchtig 

gescoord destijds, want in vierteen duels werd een totaal van 57 doelpunten voor en 64 doelpunten 

tegen bereikt. 

Sportief succes was niet aan de mannen van Zeijen voorbehouden. 

In 1936/37 kwam de Zeijer Boys weliswaar in de derde klasse uit, maar dat was het gevolg van een 

gewijzigde indeling. Het eerste elftal, er was ook een tweede team, werd dan ook zevende en laatste 

in dat seizoen. 

Gevoetbald werd toen op de plaats waar nu het paasvuur is, richting Kerkpad. 

Het oefenveld was gelegen achter het hunebed. 

In 1937/1938 ging het mis met de club. Het tweede elftal moest worden teruggetrokken wegens 

gebrek aan spelers en Zeijer Boys 1 eindigde in de derde klasse opnieuw als zevende en laatste. Wat 

nog erger was, dat de club niet aan haar financiële verplichtingen kon voldoen. 

Wegens een schuld van zes gulden en twintig cent werd Zeijer Boys in 1938 dan ook door de 

Drentsche Bond geroyeerd ! 

 

 

2e team : Zeijer Boys 

Voor : v.l.n.r. : Appie Luinge – Gezinus Hilbrands - ?    - Hendrik Greving – Harm Takens -  ? 
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Achter : v.l.n.r. : Hendrik Warners – Ep Takens – Roel Tinge – Rieks Bonder -  ?  - Rieks Warners 

SAMENSPEL DOET WINNEN 

 

 

(Uit: Vriezer Post oktober 1996) 

 

Deze foto zou van omstreeks 1930 gemaakt zijn. S.D.W. betekende “Samenspel Doet Winnen”Of ze 

ook echt vaak wonnen weten we niet, maar voor de latere bewoners van Zeijen vast leuk te weten 

dat in hun dorp vroeger ook een korfbalclub heeft bestaan. 

Wanneer S.D.W. is opgericht weten we niet. Gespeeld werd er op een speelterrein aan de Oude 

Norgerweg, daar waar nu het transportbedrijf van Ganzeveld is. Op de foto is ook een medaillekast 

afgebeeld en daarop is duidelijk te zien, dat er een flink aantal medailles en lauwerkransen zijn 

verdiend. Daaruit mag worden afgeleid dat S.D.W. op dat moment al een aantal jaren bestond. 

Ergens tussen 1940 en 1945 zou S.D.W. ter ziele zijn gegaan. Na de oorlog is het er niet van gekomen 

om opnieuw te beginnen, zo hebben we begrepen. 

Omdat het leuk is de oude korfballers en korfbalsters van S.D.W. uit het Zeijen van vroeger nog eens 

aan u voor te stellen volgen hier de namen, zoals we die van Ap Kregel hebben meegekregen. 

De eerste van links is Klaas Greving, daarnaast Berend Lanting, die in zijn dagelijks leven 

molenaarsknecht zou zijn geweest, dan Tinie Noord, daarnaast waarschijnlijk Max Boelens, 

vervolgens Eppie Tolner, van de zesde is de naam niet bekend. Hij kwam uit Assen en zou een vriend 

zijn geweest van meester Pots. De zevende op rij is Margje Tolner. Meester Pots houdt de 

medaillekast vast en daarnaast Jan Fleddérus, Hendrikje Lanting, Jannie Fleddérus en Harm Lanting. 

De medaillekast hing altijd al bij Kregel in het café. Op de achtergrond is het huis van Jan Lanting 

zichtbaar. De huidige bewoners zijn Berend Groen, met vrouw en kinderen.  
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Een jongere groep van S.D.SW, die speelden op de plaats waar nu fouragehandel Emmens is 

gevestigd. 

 

 

 

 

Voor : v.l.n.r – Lammerdien Emmens – Boliena  Heukers – Aaltje Tinge – Hennie Boxem. 

Midden : v.l.n.r. : Tinie Tolner – Jantje Nijborg – Egbert Darwinkel – Marchien Boxem -  /  - Hillie van 

Veenen – Lieuwe Swart – Hillie Emmens – Marchien Westerhof 

Achter : v.l.n.r. Marcus Pieters – Jacob Emmens – Jan Bos – Klaasje Heukers – Jan Trip ? -   ?   - Jan 

Meijering – Richtje Swart – Jacob Nijborg – Lammie Brouwer – Albert Lammerts – Hennie Luinge – Jan 

Pieters – Jelke Bennink – Harm Lanting. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

HOE HET ALLEMAAL BEGON 

Toen na de oorlog alles weer wat op de rails kwam, bestond er ook in Zeijen behoefte om aan sport 

te doen. Door de inzet van het toenmalige hoofd van de openbare lagere school, de heer M.D. 

Lammerts en de heer Co Ozinga werd dit al spoedig een feit. 

Op 24 februari 1947 werd een vergadering gehouden in café Hingstman over het oprichting van een 

sportvereniging. 
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De oprichtingsleden moesten f 5,00 storten. De leden van hun gezinnen kunnen “werkende” leden 

der vereniging worden. Werkende leden : als zodanig kunnen toetreden zij, die de leeftijd van 16 

jaren bereikt hebben en verklaren de doelstellingen van de vereniging te onderschrijven. 

Lijst van “Oprichtingsleden : 

Zeijen – Noord 

L. Brouwer – H. Hartlief – P. Takens – H. Hingstman – Joh. Tinge – W. Emmens Jzn. – Wed. J. Emmens 

– W.W. Tinge – J. Brouwer – A. Noord – H. Brouwer _ R. Arends – P. Wilkens – R. Barels – j. Darwinkel 

– R. Westerhof – K. Oostebring – H.B. Braam – G. van Staalduinen – H. Westerhof – Js. Lammers – H. 

Wieland – Jan Wieland Hzn – L. Doedens – W. Takens – Harm Tinge Rzn – Andries Klaassens – Jan 

Fleddérus – G. Lanting – Th. Bebingh – G. Jager – W. Emmens Tzn – G. Geerts – A. Kuipers – T. Zuurd 

– S. van Veenen – H. van Veenen – H. Lanting – J. Struik – R. Veenstra – p. Takens Hzn – H. van 

Veenen Czn – Js. Timmer – H. Geerts – H. Warners – J. Hilbrands – B. Dekker – Wed. Pieters. 

 

Zeijen – Zuid 

W. van der Weide – R. Pieters – J. de Poel – St. Ties – Jan Timmer – P. Hingstman – L. Emmens Jzn – 

H. Pieters – J.B. Venema – W. Bult – M.D. Lammerts – T. Brink – W. Ananias – Js. De Lange – B. de 

Vries – E. Takens – Harm Lanting – Jan Noord (H38) – E. Emmens – H. Emmens – J.H. van Dalen – H. 

Gelling – J. Emmens Jzn – H. Tolner – Js de Vries – B. Scheepstra – E. Noord – Gerrit Emmens – J. 

Arends – E. Tolner – K. Greving – W. Timmer – E. Boelens – J. Bennink – Jan Pieters – J. Trip – J. Kooi – 

Meijeringh – W. Boer – P. Vrijs – E. Bonder – G. Wolthuis – J. Boxem Bzn – E. Klaassens – J. Timmer sr 

– Jac. Takens – A. Takens – Jac. Emmens – L. Lammerts – A. Niewijk – Wed. S. Gelling – G. Tolner – T. 

Hoven – G. Giezen – W. Emmens Ezn – B. Westerhof. 

 

Zeijerveld 

D. Oevermans – A. Tolner – Th. Joldertsma – Wed. Swart – R. Ritsema – Wed. Wieland – E. Klasen – B. 

de Haan – A. Holtrop – Wed. L. Erkelens – D.K. van der Velde – J. Meijering – A. Eising – J. Post – Kl. 

Trip – H. Trip – W. Regtop – K.D. van der Velde – L. Klompe – A. Meijering – E. Koops – J.R. Büchli – M. 

Drijfholt – H.A. van Riel – H.J. Lubbers – W.L. van der Spoel – J. Arends – H. Takens – B. Mulder – L. 

van Delden – E. Willems – S. van Veen. 

 

Ubbena – Rhee 

P. Weijer – A. Nijborg – Jans Hoederken – H. Alberts – D. Uildriks – F. Hoederken – W. Hoenderken – 

E. Lammers – R. Brouwer – G. Lammers – Web. Bonder – B. Bonder – J. Arends – R. Woering – A. 

Lammers – Wed. R. Bezema – G. Emmens – B. Timmer – H. Buivinga – A. Geerling – H. Greving – B. 

Jansen – A. Kleinstra – A. Huttinga – A. ten Brink – J. Hoenderken – A. Keur – H. Suichies – T. Been – 

A. van der Werf – G. Noordberger – G. de Jong 
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MULTI 

Onze sportclub bestaat een halve eeuw. Het was ’47, de oorlog zo goed als voorbij en het dorp moest 

nieuw leven worden ingeblazen. Terecht. De laaste nsb-ers kwamen terug en goed een half jaar 
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eerder al waren “onze jongens” vertrokken naar Indië om daar “de orde” te herstellen. Het dorp was 

in chaos en had een bindmiddel nodig. Dat kwam er, onze sportvereniging. Prachtig. Oude en nieuwe 

wonden kregen dezelfde noemer. Witkalk en niet lullen. Het doel is heilig, kampioen zullen we worden 

en warempel, het werkte. 

“S.V.Z.”, het dorp. Henk ten Brink, Wim Greving, Hendrik Takens, Mans Wieland Jzn. En Hendrik Trip 

zaten op Java en allemaal waren ze aanhanger van S.V.Z. Helden? Nee, kinderen nog, maar ze 

kwamen terug. De één wat eerder dan de ander, maar ze overleefden. Die hel om niets. Waarin ze 

zich gesteund wisten. Er kwam een programma op gang. Brieven, foto’s en boeken zeilden de 

oceanen over. Heen en terug en toen Mans en zo terugkwamen ( laatst ’49 ) was ik krapan zeven. En 

ik vond het geweldig. Als “S.V.Z.” gingen we met wel honderd man naar Ubbena om Henk ten Brink 

een aubade te brengen. Lopende en vol-enthousiast. En zo ook naar Hendrik Trip aan de Binnenweg in 

Zeijerveld en dat vond ik toen een verrekt eind lopen in optocht en met m’n kleine beentjes. Waarmee 

ik maar wil zeggen !  “S.V.Z. “ is meer dan sport alleen. Ook in deze tijd  ! 

 

Pieter J. Struik ‘97 

 

Aansluitend op bovenstaand verhaal van Pieter, lezen we in de notulen van 1949 – 1950, dat de Indië-

gangers bij terugkomst door S.V.Z. een zilveren vulpotlood met inscriptie werd aangeboden. 
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GYMNASTIEK 

Bij de oprichting in februari 1947 was het enthousiasme groot om  ( weer ) aan sport te kunnen doen. 

Zoals u in het verslag van de oprichtingsvergadering hebt kunnen lezen, startte men met gymnastiek 

maar of men toen ook reeds de andere afdelingen, handbal en voetbal in gedachten had, is niet 

duidelijk te achterhalen. 

Waarschijnlijk ging men van start en zocht en vond een oplossing, passend en betaalbaar voor die 

tijd. 

 

Als men de diverse afdelingen bij langs gaat hoe de ontwikkelingen in materiële zin zijn geweest, dan 

is er in de afgelopen vijftig jaar evenals in de gehele samenleving een geweldige verandering c.q. 

schaalvergroting opgetreden. 

Toen de oprichting van de gymnastiekvereniging een feit was, werd er naarstig gezocht naar een 

leider. Van de gymnastiekvereniging K. & V. uit Norg was de heer T. Koops bereid om les te geven. 

Helaas maar voor korte duur. Hierna kwamen, ook van K. & V. uit Norg, de heer B. Zingstra en mevr. 

T. Koopmans. Beide waren ook tijdelijk. 

 

Maar gelukkig vonden we in de heer Pots uit Veenhuizen een vaste kracht. Hij zou enkele jaren 

blijven. Onder zijn leiding werden er prachtige resultaten behaald. Er werd meegedaan met 

atletiekwedstrijden in de zomer en aan gymnastiekwedstrijden in de winter. We gingen onze 

krachten meten met verenigingen uit Roden, Peize, Norg en Leek. 

We deden het ten opzichte van die grote plaatsen eg goed en kregen meermalen een pluim van de 

O.G.A.B. 

Toen de heer Pots onze vereniging verliet werd hij in 1953 opgevolgd door de heer J. Homan uit 

Bovensmilde.  ( zie verder artikel over Homan ) 

 

Voor het beoefenen van de gymnastiek stelde de heer Hingstman zijn  achterzaal van het café 

beschikbaar. Ongeveer de helft van de zaal werd met behulp van een gordijn afgescheiden. Na de 

uitbereiding met serres  (  de platte daken )  werd dit een vouwwand. De materialen waren zeer 

beperkt, eerst een brug met matten, later eind vijftiger jaren zelfs nog een rekstok, maar de ruimte 

was zeer beperkt. Vanzelfsprekend was daar ook de jaarlijkse gymnastiekuitvoering. De uitvoeringen 

waren op een klein toneel. De gymnastiekuitvoeringen werden afgewisseld met toneelstukjes. Deze 

uitvoeringen werden gehouden op drie avonden. Op de eerste zaterdagavond voor Zeijen-Zuid  ( 

scheiding lag bij de Oosterweg en Brinksteeg ) en Zeijerveld. De daarop volgende zaterdagavond voor 

Zeijen-Noord, Ubbena en Rhee en de aansluitende zondagavond voor de jeugd met een ingekort 

programma om nog tijd te vinden voor dansen, maar wel een strikte sluitingstijd van 24.00 uur 

middernacht. 

In de notulen lezen we, dat er in 1952 op 1, 8 en 9 maart gymnastiekuitvoeringen werden gegeven. 

Op deze avonden werd er ook steeds een verloting gehouden. Prijs per lot f 0,25. De bruto opbrengst 

van deze drie avonden bedroeg ongeveer f  400,00. 
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Het omkleden voor de gymnastiekuitvoering gebeurde op de zolder, waar men vanuit een luik op het 

toneel kon kijken en het was natuurlijk dringen om bij dit luik om de zaak te kunnen overzien. 

Hendrik Hingstman ( de grootvader van Henk en Janneke ) moest vaak roepen : “Stil toch kinder, stil 

toch !” 

 

 

Eerste gymnastiekuitvoering  (  1948  ) 

 

( Uit : Drentsche en Asser Courant 27 maart 1950  ) 
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DE GYMUITVOERING 

Begin april 1982. Ik ben 9 jaar. Al weken hebben we hard geoefend voor de gymuitvoering. Dan is 

eindelijk de dag daar…… De gymkleren mogen aan ; een nieuw wit T-shirt met embleem ( waar hoort 

die ook alweer te zitten ? ) en een zwart broekje. 

Om acht uur komt één der bestuursleden zeggen dat we klaar moeten gaan staan voor DE OPMARS. 

De spanning is om te snijden. Iedereen tegen elkaar aangedrukt, wachtend op het signaal…….. en dan 

mag je eindelijk ! De lichten op je gericht, een zaal vol met belangstellende dorpsgenoten. Oeps dan 

komt dat ellendige trapje, o gelukkig, het gaat goed. Iedereen marcheert het toneel op. Meneer 

Homan zegt  : “ruststand !”en je hoort als één dreun de voeten van alle gymnasten op het toneel. De 

grote lampen staan op ons gericht. Het wordt stil in de zaal. 

De voorzitter neemt het woord en je hebt even tijd de zaal in te gluren. Na een paar minuten is het 

tijd voor het gymnastenlied. Het is absoluut niet stoer om de tekst te kennen, maar die kon ik toch…. 

Alhoewel al die moeilijke woorden. 

Dan marcheer je het podium af en wacht je al klierend op je beurt. Dan is het eindelijk zover. Alle 

ogen op je gericht, je doet extra je best en dan………………………. Je zet je voet verkeerd en er gaat iets 

mis. Meneer Homan laat het je opnieuw doen en je krijgt een aanmoedigend applausje uit de zaal, je 

groeit……. 

Na afloop van de avond dans ik de hele avond op het toneel als een dolle met een hoofd, rood van 

enthousiasme en vermoeidheid en is het allemaal alweer voorbij……… 

 

Marchien Emmens. 
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Programma gymnastiekuitvoering van S.V.Z. 

Op 10 en 11 maart 1956 in café Hingstman. 
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GYMNASTIEKUITVOERING 1961 – Heren junioren 

Op de foto o.a. Henk bebingh – Jan de Lange – Egbert Klaassens (l) – Klaas Takens (r) – Jan Struik  

(midden l) – Harm Veenstra ( midden r) – Jan van der Weide (staat bovenop) – horizontaal ( beide 

onbekend) 

 

GYMNASTIEKUITVOERING 1973 

Opening door voorzitter Klaas Klaasens 

Midden vlaggendrager Marchienus Ananias 
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GYMNASTIEKUITVOERING 1973 

Baloefening 

 

 

DANSJE 

Onderste rij : v.l.n.r. Monique Hendriksen – Marchien Emmens – Amarens Zeemans 

Middelste rij : v.l.n.r. Rolinda van der Veen – Francien Zeemans 

Bovenste rij : v.l.n.r. Ellen Eising – Marieke Hoven – Jacobien van Es – Anita Wieland 
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  GYMNASTENLIED 

 

Geen zang klinkt zo schoon en geen toon wordt gehoord 

Die meer ons begeesterd die meer ons bekoord 

Geen zang klinkt zo krachtvol zo innig gemeend 

Als ’t lied van gymnasten als broeders vereend 

Dan worden eendracht en vriendschap gestaald 

Dan wordt de juichtoon vol geestdrift herhaald 

En daverend klinkt dan langs velden en vloed 

Het frank en het vrij en het vroom en het vroed. 

 

   ---------  0  ---------- 

 

Dan reiken we elkander als broeders de hand 

dan is er geen sprake van rang en van stand 

van ouden of jongen van arm of van rijk 

in ’t kleed van de turner zijn we allen gelijk 

één in ons streven en één in gedacht 

één in ons doelwit door oefening en kracht 

één in de leuze en één in de groet 

bij het frank en het vrij en het vroom en het vroed. 

 

  ------------  0  --------------- 
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ATLETIEK 

 

De laatste jaren wordt deze tak van sport niet meer binnen onze sportvereniging beoefend. Vooral in 

de jaren ’50, ’60 en ’70 werd de atletiek door een groot aantal leden ’s zomers beoefend als welkome 

onderbreking van de gymnastiek in de wintermaanden. 

Beoefend werden de onderdelen o.a. hardlopen, lange en korte afstand, verspringen, hoogspringen, 

balverwerpen voor de jongsten, kogelstoten, discuswerpen en speerwerpen. 

De toenmalige leider, de heer Homan, was een goede animator en genoot mee met de successen van 

de atleten. Jaarlijks werd aan een drietal wedstrijden deelgenomen. 

In de eerste jaren na de oprichting met een zestal verenigingen uit de kop van Drenthe en 

aangrenzend aan de provincie Groningen t.w. Actief ( Paterswolde ) – D.S.T.V. ( Peize ) – Z.G.V. ( 

Zevenhuizen ) -  S.S.S. ( Leek ) – K. en V. ( Norg ) – S.V.Z. ( Zeijen ) en V. en L. ( Roden ). 

 

Resultaten atletiekwedstrijden van de O.G.A.B. uit de Drentsche en Asser Courant van 9 september 

1951 
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De gemeentelijke sportdagen waren vooral in de jaren ’50 bijzonder succesvol voor S.V.Z. De diverse 

atleten behaalden in die jaren eerste prijzen. De verenigingsbeker voor het hoogste aantal punten 

per vereniging werd maar liefst 7 jaar achter elkaar gewonnen ( de vette jaren ). 

De overige verengingen in de gemeente “baalden” flink van dat succes. ( de toenmalige 

burgemeester van Vries zag dit ook met lede ogen aan ) 

De andere dorpen in de gemeente groeiden sterker in inwonersaantal, mede daardoor was het 

gedaan met de overmacht. 

Ook de animo voor een gemeentelijke sportdag daalde bij alle verenigingen. Zo erg zelfs, dat 

afschaffing dreigde. Ondanks de diverse pogingen zoals b.v. een andere opzet, meer spel enz. kwam 

de animo niet terug. In de jaren ’80 werd besloten tot afschaffing. 

 

Gelezen in de Drentsche en Asser Courant van 26 augustus 1951 

 

 

 
 

Ook met de verenigingen S.V.H. ( Hoogersmilde ) en S.G.V.  ( Wijster ) werd een aantal jaren 

atletiekmeetingen gehouden. De heer Homan was ook als leider bij deze verenigingen werkzaam. 

De onderlinge sportdagen waren altijd een groot familiefeest. Er werd bovendien fel gestreden om 

de medailles en wisselbeker. In de loop der jaren nam hiervoor ook het animo af. Het bestuur heeft 

wel getracht door een wijziging aan te brengen in het hele gebeuren, meer een sport en speldag voor 
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alle sporters binnen de gehele vereniging. Doch de interesse bleef beneden peil, zodat ook besloten 

moest worden halverwege de jaren ’80 tot afschaffing. 

Toch zullen vele ( vooral “oud” ) S.V.Z.-leden met veel plezier terug denken aan de atletiek. 

 

Verslag Drentsche en Asser Courant van de onderlinge sportdag 1961 

 

 

 
 

 

 

 



21 
 

 
 

ONDERLINGE SPORTDAG 1967 

V.l.n.r. : Trijntje Bos – Luchien Emmens -  Bertha Geerts – Truida Takens – Dinie Bebingh – Aaltje 

Timmer 

 

 
 

De jury overlegt. Links Jantinus Hingstman. Rechts Bonne de Haan. 
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ONDERLINGE SPORTDAG 1967 

Verspringen in de zandbak op het “oude” sportveld 
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Ook het publiek deed even mee. 

Hendrik Pieters – kogelstoten 1981. 

 

 
ONDERLINGE SPORTDAG 1967 

V.l.n.r. : March. Ananias – Leider Homan – Henk Bebingh – Klaas Takens – Willem Emmens – Willem 

Takens – Jan Timmer Wzn. – Joh. De Poel – Warmolt Swart – Jan Fleddérus. 
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T.T. – MARS 

Een jaarlijks terugkerend evenement was de T.T.-mars in Assen. Deze werd gehoudenop de zondag, 

direkt volgend op de Dutch T.T. 

Er werd deelgenomen met grote groepen jongens en meisjes. Je kon verschillende afstanden lopen : 

10 – 15 – 25 km. De start was bij “Bellevue” en later vanaf de “Triantahal”, wat nu “De Smelt” is. 

We gingen er op de fiets naar toe. De fietsen werden ergens zomaar rondom “Bellevue” gestald. 

Na het volbrengen van de wandeltocht en het in ontvangst nemen van het begeerde kruisje of 

cijfertje, ging het al zingend weer naar Zeijen terug. 

De T.T-mars heeft geduurd tot begin jaren ’80, daarna liep de animo voor het wandelen in 

groepsverband terug en is S.V.Z. ermee gestopt. 
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HANDBAL 

Binnen S.V.Z. heeft handbal tot de jaren ’90 een grote plaats ingenomen. We spreken hier van 

dameshandbal. In de beginjaren werd er alleen veldhandbal gespeeld. Een ploeg bestond uit elf 

speelsters. 

Vanaf jaren midden ’60 deed het zevenhandbal haar intrede. De harde betonvloer in de Prins 

Bernardhoeve zal bij de oud-leden nog wel in hun geheugen liggen. 

In die jaren was er ook een elftalcommissie afd. handbal, bestaande uit de heren : L.A. Swart, H. 

Emmens en J. Timmer. De vaste begeleider was toen P. Takens Wzn. 

Op 6 mei 1951 werd het eerste elftal kampioen van de afdeling Drenthe-Noord. Vanaf 1953 dit alles 

onder de bezielende leiding van de heer Homan. 

Grote succesjaren waren 1960 en 1961, toen veel ploegen, junioren en senioren kampioen werden. 

We gaan een sprongetje verder naar 1973 – 1974. We speelden met 4 handbalploegen. Één dames, 

twee aspiranten en één juniorenteam ( ook de voetballers hadden in die jaren vier elftallen ! ). In dat 

jaar doet Dick Slatius z’n intrede als handbaltrainer. 

In oktober 1978 waren bij het handballen 88 aktief deelnemende leden betrokken. Een bloeiende 

periode. Ook wat prestaties betrof. Menig beker siert de medaillekast. 

Op Hemelvaartsdag deden we mee aan toernooien. Eerst in Gasselternijveen, later in Zweelo. 

Vanaf 1985 tot 1990 loopt het animo voor het handballen terug. Mede door invloed van ander 

sporten zoals paardrijden en tennis buiten  onze vereniging. 

Dit was niet enkel ons probleem. Ook de omringende sportverenigingen kampten met dit gegeven. In 

1990 werd besloten de gehele tak handbal op te heffen. Enkele leden, die met hart en ziel verknocht 

waren aan het handbal, lieten zich overschrijven naar VAKO in Vries. 

In maar 1974 werd er een herenploeg opgericht voor een midweekcompetitie. Voor deze ploeg was 

geen lange levensduur weggelegd. Na enkele jaren ging hij weer ter ziele. 

 

 

HANDBAL MEMOIRES 

 

In de beginjaren werd er een doelpunt afgekeurd door een zekere Js. H. als scheidsrechter. De dames 

namen daar geen genoegen mee en tekenden protest aan. Zo moesten ze voor de tuchtcommissie 

verschijnen ; op naar Groningen met het hele stel. Helaas, er mochten maar twee dames naar binnen 

en het doelpunt werd toegewezen. 

Het verhaal vertelt, dat de scheids de hele avond achter de dames aanliep. Misschien kon hij de weg 

terug niet alleen vinden? 

 

VERDEDIGEN 

 

Handbal is een leuk spelletje en het allerleukst vond ik altijd het verdedigen. Na een met al dan niet 

gelukte aanval de kreet  “TERUG” , zo snel mogelijk de cirkel dicht en “uitstappen” maar. 

Veel heen-en-weer-geren, een fors aantal zweetdruppels en een knalrood hoofd, later las je dan in het 

wedstrijdverslag : gescoord voor S.V.Z. hebben B. Fleddérus, A. Ganzeveld, T. Arends ( allen 3x ), G. 

Kregel ( 1x ). 

Mocht er in Zeijen ooit weer gehandbald worden dan zou ik ervoor willen pleiten de vraag “En, nog 

gescoord?” toch zeker vooraf te laten gaan door de vraag “En, nog wat tegengehouden ?” 

 

Met sportieve groet, Roelie Pieters 
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KAMPIOENSCHAP HANDBAL 1961. 

Voor : v.l.n.r.- Annie Klaasens – Ginie Willems – Grietje Bos – Leider Homan – Geertje Brink – Jantje 

Emmens. 

Achter : v.l.n.r. – Willy Timmer – Aafje Emmens – Tjitske IJbema – Ina Wieland – Jantje Doedens – 

Truus Klasen – Aaltje Geerts. 

 

 
 

KAMPIOENSCHAP 1965. 

Voor : v.l.n.r. – Jeichien Takens – Jannie v.d. Weide – Trijntje Bos – Annie Westerhof – Margje 

Gleisteen. 

Achter : v.l.n.r. – J. Homan ( leider) – Jannie Bos – Bertha Geerts – Dinie Bezema – Jopie v.d. Weide – 

Willy Pieters – Luchien Emmens – Antje Meijeringh. 
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DAMES 1974 

Voor : v.l.n.r. – Anneke Huisman – Hennie Takens – Willie Geerts – Thea Arends – Bertha Geerts. 

Achter : v.l.n.r. – Dick Slatius ( trainer ) – Margje Gleisteen – Alie Ganzeveld – Ginie Kregel – Jochien 

Luinge – Roelie Pieters – Lida Arends – Jacob Takens ( leider ) 

 

 
DAMES JUNIOREN 1959/1960 

Voor : v.l.n.r. – Anneke Geerts – Hennie Bonder – Lammie Emmens – Jantje Takens. 

Achter : v.l.n.r. – Willie Geerts – Minie van Veenen – Minie Kregel – Jantje Jager – Lutske Hagedoorn. 
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Ook onder barre omstandigheden steeds paraat. 

 

 

 
 

WELPEN  -  KAMPIOEN 1981 

Voor : v.l.n.r. – Monique Hendriksen – Rolinda van Veen – Anita Wieland – Yvonne de Boer. 

Achter : v.l.n.r. – Annet Takens – Marjan ten Brink – Irene Brands – Jannie Roesink – Allet Roesink – 

Marieke Hoven – Arlène Tel – Marchien Emmens. 
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JUNIOREN – KAMPIOEN 1981 

Voor : v.l.n.r. – Annie Pieters ( leidster ) – Margriet van Veenen – Johanna Uilenberg – Ellie Takens – 

Carla Geerts. 

Achter : v.l.n.r. – Sabine Brands – Marieke Heling – Alien Brands – Anna Klaassens – Karin Stoffers – 

Bertha van Veenen. 

 

 
1985 

Voor : v.l.n.r. – Jenny Tinge – Gea Been – Elles Postma – Marjan Nijboer – Allet Tinge. 

Achter : v.l.n.r. – Janke Timmer – Japke Timmer ( leidster ) – Christianne Slatius – Carla Hoenderken – 

Gea Hoenderken – Ina Jager ( leidster ). 
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DAMES  -  KAMPIOEN 1987 

Voor : v.l.n.r. – Sabine Brands – Janneke Hingstman – Margriet van Veenen – Karin Stoffers – Bertha 

Fleddérus. 

Achter : v.l.n.r. Jannie ten Brink – Hilma Hingstman – Harma Ratering – Dina Geerts – Leider Jaap 

Homan. 
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VOLLEYBAL 

De volleybalsport bestaat al geruime tijd in Zeijen. Elke woensdagavond werd en wordt deze sport 

door recreanten gespeeld. Toch bestaat er begin 1990 steeds meer behoefte om deze sport ook in 

kompetitieverband onder de vlag van de Nederlandse Volleybal Bond te gaan spelen. 

Bert Pathuis en Erik Heling voegen de daad bij het woord en roepen mensen op, zich aan te melden. 

Dit wordt een groot succes. In het seizoen 1990 – 1991 wordt Zeijen vertegenwoordigd door één 

heren – en één damesteam, een jaar later zelfs door twee teams in beide groepen. 

Beide initiatiefnemers hebben vervolgens contact gezocht met het algemeen bestuur van S.V.Z. en 

gevraagd of deze nieuwe tak van sport bij S.V.Z. ondergebracht kon worden. En zoals menigeen weet 

is dat ook gebeurd.  

Tevens zijn de recreanten gevraagd om zich aan te sluiten bij de nieuwe afdeling volleybal, om samen 

sterk te staan voor het beoefenen van één sport : VOLLEYBAL ! De heren-recreanten hebben vanaf 

het begin meegedaan, terwijl de dames-recreanten eerst besloten op de oude voet verder te gaan. 

Gelukkig besloten zij een jaar later zich ook bij S.V.Z. aan te sluiten. 

Zo staat er al een aantal jaren een grote afdeling met veel leden die de volleybalsport een warm hart 

toedragen. Er zijn veel mensen actief binnen deze afdeling. Het motto is dan ook “vele handen 

maken licht werk”. 

Dit motto is in de loop der jaren ook door ander afdelingen binnen onze sportvereniging 

overgenomen. Het bestuur van de afdeling volleybal wordt gevormd door vertegenwoordigers van 

de recreanten, een wedstrijdsecretaris, scheidsrechtercontactpersoon,   vertegenwoordiger NeVoBo 

competitie, etc. ,  etc. , en natuurlijk de voorzitter, die de afdeling vertegenwoordigt in het algemeen 

bestuur van S.V.Z. Deze afdeling heeft z’n ups en downs gekend, maar toch staan er zowel in 

recreatief als in NEVOBO-verband ruim voldoende mensen om S.V.Z. in de sportzalen te 

vertegenwoordigen. 

Gezien de grote concurrentie van andere sporten en andere verenigingen zeker een goede prestatie. 

Deze afdeling zal en wil op deze voet verder gaan en hoopt ooit nog eens dat alle thuiswedstrijden 

van onze teams in Zeijen mogen worden gespeeld. 

 

RECREATIEF VOLLEYBAL 

 

Reeds jaren wordt er in Zeijen recreatief volleybal gespeeld zowel door dames als heren. Deze 

groepen nemen deel aan de recreantencompetitie Assen e.o. Begin jaren ’90 hebben deze groepen 

zich aangesloten bij S.V.Z.  

Tot deze aansluiting werd er getraind o.l.v. Jan Huisjes. Daarna werd dit overgenomen door Roel 

Meijers. Na twee jaar kwam onze huidige trainer Arend Bloembergen. Tijdens werkzaamheden elders 

van Arend werden de trainingen verzorgd door Joop Elsinga. De afgelopen jaren hebben de teams 

ook redelijk succes gehad, gezien het feit, dat er toch enkele malen gepromoveerd werd. Momenteel 

wordt er door twee damesteams en één herenteam deelgenomen aan de recreantencompetitie. 
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DAMES 1991 IN NIEUW TENUE 

Voor : v.l.n.r. – Agnes Ganzeveld – Ina Jager – Lammie de Haan – Margriet Heling – Alie Ganzeveld – 

Bert Pathuis 

Achter : v.l.n.r. – Piet Brands ( sponsor) – Marjan Vos – Jannie Lubberts – Roelie Boerma-Lesschen – 

Anita Sprenger – Jeanet Sprenger – Bertha van Veenen. 

 

 

 
HEREN IN NIEUW TENUE 

Achter : v.l.n.r. – Jantje Takens ( sponsor) – Erik Heling – Erik Emmens – Henk Emmens – Jan de Haan 

Voor : André Emmens -  Jacob Noord – Henk Hingstman – Bert Pathuis 
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VOETBAL 

S.V.Z. begon het seizoen 1947/1948 aan de kompetitie. Het eerste balletje werd getrapt op het 

sportveld achter café Kregel. Het veld lag in de lengte achter het Café, langs de Ubbenaseweg. Een 

best veld was het niet. Het was vaak drassig en dan praktisch onbespeelbaar. 

Er werd deelgenomen met twee seniorenelftallen en een B-aspirantenteam. Als trainer werd 

aangetrokken de heer H. van Zand uit Assen. Met ingang van vrijdag 4 juni 1948 zou hij de trainingen 

gaan verzorgen voor de verschillende voetbalelftallen. De ene week op de donderdag, de andere 

week op de vrijdag. Dus elke week training. De keepers trainden vanaf half acht, de rest om acht uur. 

Maar toen het echter zover was, trok de heer van Zand zich terug, omdat hij moeilijkheden 

verwachtte met de Bond. Er moest nu naar een oplossing worden gezocht. 

Op 7 juli waren de problemen met de Bond opgelost en met ingang van 15 juli begon hij met de 

trainingen. 

De hoofdmacht kwam uit in de vierde klasse A ( Noord ) waarin het als tweede eindigde. Kampioen 

was het zesde elftal van Asser Boys. 

S.V.Z. promoveerde hierdoor wel naar de derde klasse, waarin het in seizoen 1949/1950 na een felle 

strijd met Gomos 2 kampioen werd. 

Op Paasmaandag 10 april werd er met 7 – 0 gewonnen van Hijker Boys 2, zodat S.V.Z. niet meer was 

te achterhalen. 

 

 
 

S.V.Z. 1 -  1949 

Voor : v.l.n.r. – Hans Naber – Roelof Luinge – Piet Takens Wzn.  

Midden : v.l.n.r. – Ap Lammers -  Jantinus Hoven. 

Achter : v.l.n.r. Job Bartelds – Geert Bartelds – Wim Greving – Jan Lammers – Hendrik Takens – Jacob 

van Dalen 
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(  Uit :  Drentsche en Asser Courant 13 april 1950 ) 

 

 

Na het spelen van promotiewedstrijden tegen W.W.W.  ( Tiendeveen ) en Smilde 2, die beiden 

werden gewonnen met resp. 4 – 1  en 5 – 1 , was de tweede klasse een feit. 

Op woensdag 12 april werd er door de leden en donateurs van S.V.Z. ’s avonds een receptie 

gehouden in Café Noord. 

Namens het bestuur deelde de voorzitter, de heer M. D. Lammerts mede, dat aan de spelers van het 

kampioenselftal een insigne zal worden aangeboden. 

Naar aanleiding van dit succes werd er een supportersvereniging opgericht, die echter in de loop der 

jaren weer ter ziele is gegaan. 

 

Tien jaar lang vertoefde S.V.Z. in de tweede klasse. Een periode waarin het altijd een tweede team 

naast een A- en B-juniorenelftal bezat. Waarin blijkbaar redelijk wat talent zat, want zo werden de 

B’s in het seizoen 1953/1954 ongeslagen kampioen, terwijl een seizoen later dat ook aan de A-

junioren was voorbehouden. 

 

 

Tegen het einde van de jaren vijftig begon het eerste elftal aan een opmars. In 1959/1960 werd S.V.Z. 

kampioen in de tweede klasse B. een jaar later werd dat kunststukje bijna in de eerste klasse 

herhaald. 

Maar het in opkomst zijnde Sportclub Assen behaalde echter de titel. 

Desondanks was de tweede plaats voldoende voor het bereiken van de grote Bond. In het seizoen 

1961/1962 kwam S.V.Z. daardoor uit in de vierde klasse van de K.N.V.B. 

 

Na een jaar bleek dat echter te hoog gegrepen en moest de gang naar de eerste klasse van de 

Afdeling weer worden gemaakt. De dalende lijn werd voortgezet en in 1965/1966 volgde zelfs 

degradatie naar de tweede klasse. 
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S.V.Z. 1 – 1960 

Voor : v.l.n.r. – Geert Scheepstra – Ananias Datema – Jan Lammerts . 

Achter : v.l.n.r. – Piet Ananias – Hendrik Lammerts – Marchienus Ananias ( gehurkt ) – Harmannus 

Tinge – Anne Klaassens – Henk Vondeling – Henk Heling – Jantinus Hingstman -  ?? – Jan de Poel. 
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( Uit : Drentse en Asser Courant 13 mei 1962 ) 

 

In 1966 nam Cees van Veenen de post van secretaris in het bestuur op zich. Vanaf dat moment is hij 

zich steeds meer met de afdeling voetbal gaan bemoeien. 

Hieronder zijn verhaal: 

 

Toen Henk Heling in 1966 bij mij kwam of ik Willem Darwinkel, die naar Assen ging verhuizen, wilde 

opvolgen, had ik eerst nog wat bedenkingen. Maar ook al omdat door knieproblemen mijn actief zijn 

voorbij was, nam ik deze uitdaging aan. 

 

Mijn interesse lag vooral bij de atletiek en het voetbal. Voor de afdeling voetbal was er op dat 

moment een pas op de plaats. De prestaties waren magertjes. Alleen het pas opgerichte 

veteranenelftal presteerde goed. 

Er werd wel getraind, maar de opkomst was gering en er was te weinig sprake van gerichtheid. Eind 

jaren ’60 heb ik het trainen en begeleiden op mij genomen, ook al omdat het toenmalige bestuur, 

waaronder ik als secretaris, het aantrekken van een betaalde trainer om een aantal redenen  niet zag 

zitten.  ( financieel en te geringe opkomst ) 

 

Omdat mijn kennis van het trainen en begeleiden te kort schoot heb ik samen met Harm Veenstra in 

het seizoen 1974/1975 de opleiding tot amateurspelleider van de K.N.V.B. gevolgd. Met dit diploma 

mocht zonder vergoeding elftallen uitkomende in de afdelingen van de K.N.V.B. worden getraind. 
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De komst van de Achillianen Wil Sprenger en Luuk Alkema is een stimulans geweest voor het gehele 

voetbalgebeuren. Hun technisch en tactisch inzicht deden de andere speler beter voetballen. S.V.Z. 

kende toen een goede tijd, niet alleen wat betreft de prestaties, ook wat betreft het aantal teams.  ( 

soms met 5 seniorenteams ) 

 

In het seizoen 1078/1979 kwam de beloning, want het kampioenschap werd behaald na een 

spannende race met L.E.O uit Loon. Voor promotie naar de eerste klasse diende echter nog wel van 

Buinen gewonnen te worden. Dit gelukte ook. In Eext werd onder grote publieke belangstelling de 

tweede wedstrijd gewonnen. De eerste was in gelijkspel geëindigd. 

Ook de seizoenen daarna waren succesvol, bijna werd zelfs weer de vierde klasse van de K.N.V.B. 

gehaald. 

 

Het tweede elftal wilde niet achterblijven en werd in het seizoen 1981/1982 kampioen en 

promoveerde naar de reserve derde klasse. Maar zoals het zo vaak gaat, kwamen weer mindere 

jaren met het gevolg degradatie in 1985 naar de tweede klasse. In dat jaar ben ik ook gestopt met 

het trainerschap. 

 

Vanaf dat moment ben ik de functie van leider/verzorger gaan vervullen. In de persoon van Henk 

Lammerts werd na jaren weer een betaalde trainer aangesteld. 

 

 
S.V.Z. 3  - KAMPIOEN 1968 

Voor : v.l.n.r. – Jans Noord – Henk IJbema – Wim Lepperts – Evert Rozenveld – Hendrik Geerts – Klaas 

Stel. 

Achter : v.l.n.r. – Henk Been – Lammert Meiringh – Roel Geerts Gzn. – Harmannus Tinge – Jan Hoven 

– Albert Rozenveld – Lub Weidgraaf – Henk Heling – Harm Jager. 
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S.V.Z. 2  - KAMPIOEN 1981 

Voor : v.l.n.r. – Willem Hovenkamp -  Geert Jager – Jans Takens – Geert Been – Bertus Geerts. 

Achter : v.l.n.r. – Wieger Krol – Henk Hingstman – Evert Hindriks – Willem Emmens – Gerrit Vondeling 

– Herman Struik – Willy Huizinga – Bertus Paas. 

 

Onder zijn leiding werd in het seizoen 1986/1987 het kampioenschap behaald en de volgde promotie 

naar de eerste klasse. 

Na dat seizoen werd hij opgevolgd door Jan Hartlief. Na twee jaren hield Jan het ook voor gezien. 

 

Hij werd opgevolgd door Jannes Lamberts, die het goed naar zijn zin had bij S.V.Z. Ook met de speler 

kon hij goed overweg. Maar liefst vier seizoenen bleef hij hier trainer. 

 

Helaas volgde in het seizoen 1993/1994 weer degradatie naar de tweede klasse. Halverwege dat 

seizoen werd trainer C. Mast door het bestuur ontslagen, omdat hij de gedane toezeggingen niet 

nakwam. Jan Bont was bereid zijn taken over te nemen. 

 

Dit seizoen maakte Jan plaats voor Albert Noord. Door de reorganisatie binnen de K.N.V.B. speelt 

S.V.Z. nu in de laagste amateurklasse n.l. de zesde klasse. 

 

Het zou toch mooi zijn als S.V.Z. in het jubileumjaar een stapje hoger mocht komen. 
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WAT EEN TIJD  ! 

 

Dankzij mijn trainingsmaatje Willem Sprenger ben ik bij S.V.Z. gaan voetballen. Het zouden mooie 

voetbaljaren worden, want in Zeijen bleek, dat voetballen meer was dan alleen maar tegen een bal 

trappen. 

Vooral de familiedagen ( in het bijzonder het penalty-schieten ), de feestavonden en het 

kampioensfeest komen vaak weer in mijn herinnering terug. 

We hadden een prachtige ploeg, een prima trainer ( hè Cees ), een perfecte leider ( hè Cees ) en een 

eerlijke, echt een heel eerlijke grens ( hè Henk ). 

Ook de evaluatie na de wedstrijd in het clubcafé was je van het. 

Vooral de wedstrijden tegen Ide – De Punt en L.E.O. waren echte happenings.  

We speelden steeds mee in de top, maar kampioen worden viel niet mee. Pas toen er enkele toppers 

vertrokken ( één was zelfs zo goed dat hij trainer werd ) ging het team veel beter voetballen en 

werden we glansrijk kampioen en promoveerden zelfs. 

 

Luuk Alkema 

 

 
 

S.V.Z. 1 – KAMPIOEN 1979 

( 2e klasse B afd. Drenthe ) 

Voor : v.l.n.r. – Harm Veenstra – Harm Takens – Aaldrik Hooiveld – Roel Heling – Arend Klaassens – 

Jans Takens – Luuk Alkema – Bert Brink. 

Achter : v.l.n.r. – Cees van Veenen ( trainer )- Piet de Lange – Evert Hindriks – Geert Meieringh – Klaas 

Takens – Wim Roesink – Bertus Paas – Henk Vondeling ( grensrechter ) 
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S.V.Z. 1 – KAMPIOEN 1987 

Voor : v.l.n.r. – Erik Heling – Grietienus van der Veen – Aaldrik Hooiveld – Wim Ananias – Roel Heling 

– Geert Jager – Albert Noord. 

Achter : v.l.n.r. – Cees van Veenen ( leider ) – Henk Lamberts ( trainer ) – Arend Klaassens – Wieger 

Krol – Bert Brink – Rob Lubberts – Fred Woppenkamp – Geert Greving – Henk Vondeling ( 

grensrechter )  
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PUPILLEN   -  KAMPIOEN MEI 1983 

Voor : v.l.n.r. – Trienco van der Veen -  Gerald Slatius – Jan Roelof Fleddérus – Geert Koerts – Anne 

Nijboer – Dirk Uildriks. 

Achter : v.l.n.r. – Geert Emmens – Harm Veenstra ( leider ) – Erik Harms – Richard Uiterwijk – Richard 

Lammers – Wim Ananias – Henk Martijn Hindriks – Carlo Verheul – Henk Vondeling ( leider ) 

 

 
 

B-JUNIOREN  -  KAMPIOEN 1962 

Voor : v.l.n.r. – Henk Bebingh – Jan Fleddérus – Roel Geerts Rzn. 

Achter : v.l.n.r. – Jan de Poel ( leider ) – Ebel IJbema – Warmolt Swart – Bertus Arends – Arend Nijborg 

– Willem Emmens – Jan Timmer Joh.zn – Bé Ganzeveld – Leendert Büchli – Albert Emmens – Meine 

Wieland. 
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JEUGDVOETBAL 

Het jeugdvoetbal heeft binnen de K.N.V.B. de laatste 50 jaar een grote ontwikkeling doorgemaakt. 

Konden de jongens in 1947 pas vanaf hun twaalfde jaar in kompetitieverband gaan voetballen, nu 

kunnen de jongens en meisjes dat al doen vanaf hun zesde jaar. Het aantal leeftijdsgroepen is 

bovendien uitgebreid van twee naar zes. ( in 1947 A- en B junioren )  nu D-, E – en F- pupillen en A -, 

B -, en C – junioren) 

Deze ontwikkeling heeft ook binnen onze vereniging positieve gevolgen gehad. In de eind zestiger 

jaren, toen het pupillenvoetbal ( vanaf 10 jaar ) van de grond kwam hebben Henk Vondeling en Harm 

Veenstra de training en begeleiding opgepakt. Twintig jaar hebben Henk en Harm dit werk gedaan en 

zij denken wel eens terug aan b.v. de weekenden in Smilde ( met overnachting. ) 

 

De S.V.Z. teams hebben in de loop der jaren flink aan de weg getimmerd. Menig kampioenschap 

werd behaald. 

Een aantal malen werd in de diverse leeftijdsgroepen met succes meegedaan aan kampioenschappen 

van de K.N.V.B. afdeling Drenthe. 

 

Ook in het jeugdzaalvoetbal in de wintermaanden lieten en laten de Zeijer boys en girls zich van hun 

beste zijde zien. 

 

De training en begeleiding van de jeugdteams gebeurde in hoofdzaak door de seniorenleden van de 

afdeling voetbal. Vooral toen het gehele jeugdvoetbal naar de zaterdag verhuisde. 

 

In de jaren ’80 was de huidige trainer van de senioren Albert Noord, naast actief voetballer binnen 

S.V.Z., ook als jeugdtrainer werkzaam evenals Evert Hindriks en Roel Heling. 

 

De mooiste herinnering heeft Albert overgehouden aan de trip met de B-junioren in 1990 naar 

Verona in Italië. 

 

Zie onderstaand verhaal uit de Vriezer Post van 13 juni 1990. 

 

De B – junioren van Sport Vereniging Zeijen hebben een indrukwekkende reis naar Italië achter de 

rug. Dinsdagmiddag keerden de spelers, trainer en begeleiders, in totaal 22 man, na een zesdaagse 

trip naar Verona terug in Zeijen. Zo net voor de WK voetbal een enorme ervaring. 

S.V.Z. nam deel aan een internationaal voetbaltournooi rondom Verona. Tegen een Zwitserse club en 

twee Italiaanse verenigingen moesten de Zeijenaren het afleggen. Tegen Rijswijk bleef het ) - ), 

waarna S.V.Z. de strafschoppen beter nam. Een zevende plaats was het resultaat. Daarmee was S.V.Z. 

de beste van de vijf Nederlandse ploegen. Het uitstapje naar Italië was op poten gezet door Albert 

Noord, trainer van de B – junioren en werkzaam bij de K.N.V.B. afdeling Drenthe. 

 

“Bij de bond komt allerlei informatie binnen en ook van Eurosportring. Zij organiseren tournooien 

voor Nederlandse teams in het buitenland. Dat heb ik in Zeijen aangekaart en zo is het balletje gaan 

rollen”, aldus Noord. 

De jonge Italiaanse spelers beheersten volgens Albert Noord al de truckjes van de profs. “Het zijn 

theatermakers en we kregen onterechte penalty’s tegen. Ze hebben ook alleen maar een 

scheidsrechter. Grensrechters kennen ze niet. We hadden Gerard Stoffers meegenomen als 

vlaggenist, maar die werd gewoon genegeerd. Hij sloeg met de vlag tegen het hek, zo kwaad was ie”. 
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Tijdens de reis waren de Zeijenaren getuige van chaos omtrent de bouw van het WK-station van 

Verona. “Het was nog lang niet klaar. Dag en nacht waren ze aan het werk. Ook de aanvoerwegen 

waren nog niet gereed. Dat gaf lange files.” aldus Noord. De groep bracht tijdens de trip een bezoek 

aan de bekende Romeinse arena van Verona en het Gardameer. Voorzien van vlaggen en sjalen van 

ondermeer AC Milan keerden de voetballers naar Zeijen terug. 

De uitslagen waren als volgt: 

S.V.Z.  - Veltheim  ( Zwits. ) 0 – 2 

S.V.Z.  - Olympia Domiro  ( It. ) 1 – 4 

S.V.Z.  - Vigasio  ( It. )  0 – 3 

S.V.Z.  - Rijswijk   0 – 0 
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E 1 – JUNIOREN 

Voor : v.l.n.r. – Frank Zijlstra – Nicky Soerel – René de Haan – Bert Geerts – Cornelis Slagmolen. 

Achter : v.l.n.r. Roger Parkins ( leider ) – Tim van Dalfsen – Jos Greving – Robert Parkins – Bibi de 

Lange – Nico Knol – Joop van Dalfsen ( leider ). 

 

 
 

D 1 – JUNIOREN 

Voor : v.l.n.r. – Walter Tinge – Hans Sprik – Jaap de Vries – Jolien de Lange – Laurens Hoosb eek – 

Berry Ben Vriezema. 

Achter : v.l.n.r. Arend Barkhuis ( leider ) – Dhr. Sprik – Nico van der Veen – Leen Molijn – Randolph 

Postma – Michiel Deunk – mevr. Seefat ( sponsor Zonnestudio Iris ) 
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DE VLAG EN ONS TENUE 

 

Bij de oprichting in 1947 werd vastgesteld dat de kleuren van de gymnastiekvereniging zouden zijn : 

wit  -  zwart. Het sporttenue zou bestaan uit een zwarte broek en een wit – geel shirt. 

 

Al spoedig kwam ook het voetbal- en handbal van de grond. Op 30 oktober 1950 werden voor de 

verschillende takken van sport onderstaande kleding voorgeschreven. 

 

Kleding 

 

Voetbal: zwarte broek, wit shirt met kraag en mouwen, verticale gele baan. 

Handbal: zwarte broek, wit shirt ( blouse ) met kraag, doch zonder mouwen, verticale gele 

baan. 

Gymnastiek en atletiek: 

 Heren: zwarte broek, wit shirt zonder mouw en kraag. 

 Dames : zwarte broek, wit shirt ( blouse ) met kraag, zonder mouwen. 

 Aspiranten : zwarte broek, witte blouse met kraag en mouw. 

 

Al gauw bleek, dat het witte shirt met de verticale gele baan niet aan de wensen voldeed.  

Er werd daarom besloten voortaan te spelen in een effen geel shirt, zwarte broek en zwart/ gele  

kousen. 

 

In de loop der jaren is het tenue wel veranderd, o.a. door sponsoring en shirtreclame, maar de  

kleuren geel en zwart bleven onveranderd. 

 

Door verschillende dames werd er al spoedig een vlag vervaardigd. 

Dat was op zichzelf niet zo moeilijk, dan wel het verkrijgen van de benodigde stof. Zo kort na de  

oorlog was dat nog schaars. Groot was de schrik toen na éénmaal gebruikt te zijn, de vlag spoorloos  

verdwenen was. Maar de dames lieten het er niet bij zitten en er kwam een nieuwe vlag. Nu na 50 

jaar is hij nog steeds in ere. 

 

Om het gymnastiektenue compleet te maken werd er door de dames A. Doedens en G. Willems een 

embleem ontworpen. Zo kwam men keurig voor de dag. 

 

Zo omstreeks 1978 vond het bestuur, dat er eens een ander ontwerp voor de vlag moest komen. Via  

een oproep in het Zeijer krantje kon men ideeën over een nieuwe vlag inzenden. De huidige vlag is  

een ontwerp van Harm Veenstra, wiens inzending toen als mooiste uit de bus kwam. In de loop der  

jaren hebben vele leden onze kleuren verdedigd. 
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DE FINANCIEN 

Om U een indruk te geven van het verloop van de kontributie in de afgelopen 50 jaar, hebben we de  

kontributie van enkele jaren naar voren gehaald. In 1947 werd er per gezin 5 gulden betaald voor de  

oprichtingskosten. 

 

In 1957 was de kontributie : 

voor leden t/m 16 jaar   f 0,65 per maand 

voor leden van 17 jaar en ouder   f 1,30  per maand 

 

In de bestuursvergadering van 31 oktober 1962 werd de kontributie als volgt vastgesteld : 

voor leden t/m 16 jaar   f 1,00 per maand, doch voor het 3e en evt. volgend kind   f 0,50 

voor leden van 17 jaar en ouder    f 1,50 per maand, doch voor het 3e en evt. volgend persoon   f 1,00  

per maand 

Voorbeeld : bestaat een huishouden uit 3 kinderen t.w. 1 boven de 16 jaar en 2 onder de 16 jaar, dan 

was de kontributie :  f 1,50  +  F 1,00  +  F 0,50   dus samen   f 3,00. 

 

De kontributie in 1977:  leden t/m 16 jaar   f 47,00 per jaar 

   leden van 17 jaar en ouder   f 59,00 per jaar 

 

De kontributie in 1987:  leden t/m 13 jaar   f 100,00 per jaar 

   leden van 14 jaar en ouder   f 125,00 per jaar 

 

De kontributie in 1997:  leden t/m 13 jaar   f  120,00 per jaar 

   leden  van 14 jaar en ouder    f 155,00 per jaar 

 

Vroeger werd de kontributie elke twee maanden huis aan huis per kwitantie geïnd. Een heel werk  

voor de penningmeester, want alle kwitanties moesten steeds worden geschreven. Thans gebeurd  

het innen van de kontributie automatisch via de bank. 

 

Zo lezen we in de notulen van 1 juli 1950, dat er een kasgeld was van  f 707,97. Bedragen, die de  

huidige penningmeester doen blozen. 

 

U ziet, dat de kontributie in de loop van de jaren fors is gestegen.  Vooral door zelfwerkzaamheid en  

de inzet van de leden wordt er steeds naar gestreefd om de kontributie zo laag mogelijk te houden,  

zodat iedereen mee kan doen aan de diverse takken van sport bij onze sportvereniging 

 

Om de kas te spekken werd begin december 1962 voor de eerste keer het oud papier opgehaald  

door S.V.Z. Als opslagplaats diende de schuur achter huis van P. Takens Wzn. Hoofdstraat 11. Van 

een weegbrug was toen nog geen sprake. Er werd geschat door de papierhandelaar en het S.V.Z.  

bestuur hoeveel papier er op de auto zat. De handelaar schatte altijd lager, het S.V.Z. bestuur altijd  

hoger, zodat vaak een compromis werd gesloten. 

   

Nog steeds is de papieraktie voor de sportvereniging een leuke bron van inkomsten. 

 

Tevens werden er nog andere werkzaamheden verricht. Zo werd er is 1976 bij de Coveco van 8  

november t/m 19 november rookworsten ingepakt. Elke avond werden er steeds 20 personen  

aangewezen. De vergoeding bedroeg   f 4,25 per uur per persoon. 
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Ook bij de Wilco werden er in deze jaren werkzaamheden verricht. Hier ging het om inpakken van 

groenteconserven. Vanaf de lopende band moesten deze in dozen worden verpakt. 

 

Omstreeks 1977 werden de eerste reklameborden geplaatst rondom het sportveld. Verschillende 

bedrijven uit ons dorp en daarbuiten hebben er een geplaatst. Op dit moment staan er nu 26, wat 

voor de vereniging ook een leuke bron van inkomsten is. 

 

 
 

Kwitantie van de penningmeesteresse 

Mevr. E Westerhof-van Dalen   ( 1963  ) 
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DE ACCOMMODATIE 

 

Toen het voetballen van de grond kwam moest er een veld komen waarop gespeeld kon worden. 

Met Ap Kregel werd overeenstemming bereikt, dat hij een stuk grond achter zijn café beschikbaar 

zou stellen als sportveld. Het veld was echter niet al te best. Bij de gemeente Vries werd subsidie 

aangevraagd voor een verbetering. Maar de aanvraag werd ingetrokken. 

 

Op 20 mei 1948 werd toch begonnen met de verbetering, maar deze maakte geen grote vorderingen. 

Op 30 mei werd door het bestuur van S.V.Z. een bezoek gebracht aan Ap Kregel voor een bespreking 

van de gevolgen, voortvloeiende uit de intrekking van de subsidie voor de terreinverbetering. 

Er werd een nieuwe berekening opgesteld : aannemingssom  f 1.300,00, sociale lasten  f 350, 

hekwerken en diversen  f 100,00, totaal  f 1.750,00. 

Door een verloting, schiettent en een sjees op het komende zomerfeest was begroot dat deze 

aktiviteiten  f 1.000,00 zouden opbrengen. Het restant zou op andere wijze moeten worden 

verkregen. Ap Kregel zou er ook een paar honderd gulden bij doen. 

 

Met Bate Westerhof, werkende bij de Grontmij, werd gesproken voor overname van de 

administratie, verbonden aan de terreinverbetering, waardoor er kosten zouden worden bespaard. 

Dit was wel nodig ook, want 1948/1949 was er een nadelig saldo begroot van  f  1.000,00. 

 

Het zomerfeest op 13 juni was zeer geslaagd. De voorbereiding van de schiettent vroeg ontzettend 

veel werk. De bruto opbrengst van de schiettent bedroeg  f  509,45 , de verloting  f  120,00 , en de 

sjees  f  101,01. Na aftrek van alle kosten bleef er netto  f  560,00  over. 

 

Met de verbetering van de sportveld ging het niet zo vlot. Door het bestuur werd met de arbeiders 

gepraat. Door Geert Jager werd beloofd, dat met tenminste vijf arbeiders het terrein op korte termijn 

te zullen klaarmaken. 

Op 2 juli werd het veld door Geert Meijering gerold, maar het lijkt nog niet al te best. Op 5 juli zijn de 

arbeiders gereed gekomen met het sportveld. 

Bij de burgemeester werd gevraagd om enkele gemeentearbeiders te sturen voor nawerk ( slechten ) 

van het sportveld. Er werd beloofd dat er drie mensen een halve dag zouden komen werken. 

 

In de bestuursvergadering op 19 juli 1948 werden de werkelijke kosten voor de verbetering van het 

sportveld nader bekeken. 

De totale loonkosten waren  f  1.457,20 , sociale lasten  f  241,25 , dit totaal bedrag werd betaald 

door Ap Kregel f  1.698,45. 

 

Er werd besloten de betaling aan Ap Kregel zodanig te regelen, dat het banksaldo van S.V.Z.   (  ad.  f  

800,00  )  voorlopig onaangetast bleef. Ap Kregel moest nog terugontvangen  f  1.698,45 -  f  100,00    

(  bijdrage E. Noord  )  =  f  1.600,00.  

 

Op 7 augustus werd het sportveld door de hoofdconsul van de K.N.V.B. goedgekeurd. Er diende nog 

wel een verbandtrommel te komen. 

 

Op 8 augustus werd het sportveld heropend met atletiek-, handbal- en voetbalwedstrijden. De 

burgemeester van de gemeente Vries was uitgenodigd om de opening te verrichten, maar was helaas 

door vakantie verhinderd. 
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( Uit :  Oostermoer – Noordenveld 14 augustus 1948) 

 

 

Vooral het achterste gedeelte van het sportveld bleef nat en drassig. In 1961 werd dit gedeelte 

aangepakt. Enkele auto’s met geel en wit zand werden door de boermarke over het veld gestrooid en 

er werd drainage aangebracht. Dit was een hele verbetering. 

 

Met de promotie van S.V.Z. in 1961 naar de 4e klasse van de K.N.V.B. voldeed het huidige sportvelden 

niet aan de normen, die voor het spelen in deze klasse waren vereist. De heer Hermans van de 

K.N.V.B. kwam naar Zeijen om het veld te keuren alvorens toegelaten te worden in de K.N.V.B. 

Het terrein moest enkele veranderingen ondergaan zoals : 

- De lengte terugbrengen van 105 tot 100 meter 

- De afrastering moest aangebracht worden op 4 meter van de buitenste lijnen van het 

sportveld 

- Voor het doel gelegen aan de kant van café Kregel moesten zoden worden aangebracht 

zodat de kale plek die daar was verdween. 
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De situatie van het oude sportveld vanuit de lucht gezien. 

 

 

Ap Kregel was de man die het veld verzorgde. Hij gebruikte het veld voor o.a. zijn paard, een dikke 

belg. Ap moest vooraf soms nog op de zondagmorgen met de kruiwagen het veld op om de 

paardevijgen te verwijderen, vaak tegelijk met een vork het veld prikken om het water weg te 

krijgen. 

 

Op deze plaats is het goed om iets meer over Ap Kregel te vertellen. 

Zijn inzet voor S.V.Z. was groot. Legio “funkties” heeft hij gehad. Genoemd is reeds het bijhouden van 

het voetbalveld nadat zijn paard er de hele week in geweid had, maar daarnaast ook consul om het 

veld te keuren op bespeelbaarheid. Terreinknecht op zijn eigen land ! 

Elftalcommissielid tot midden jaren zestig en daarnaast elftalbegeleider van diverse voetbalteams. 

 

Zijn kennis van voetbal en vaak nog verwijzend naar zijn carriére o.a. in Donderen, mocht hij zondags 

graag langs de lijn laten horen. Samen met zijn buurman Jan Arends waren zij “de beste stuurlui aan 

wal “. Met name de voorhoedespelers kregen veelvuldig het advies :  “op de uters blievn”. Moderne 

uitleg :  houdt de voorhoede breed – buitenspelers, blijf op de positie 

 

Was bij café Hingstman de accommodatie beperkt, bij café Kregel maakte men op vele manieren 

gebruik om zich om te kleden. Dit varieërde van de hooizolder, koestal, deel, zijkamers achterste 

gedeelte van het café, bijna het gehele huis was in gebruik. 
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Uit deze omschrijving zal duidelijk zijn, dat zowel voor de gymnastiek als voor de veldsporten naar 

verbetering werd gezocht. Plannen genoeg, maar altijd geld te weinig. 

Vanaf eind jaren vijftig, begin 1960 begon men toch duidelijk richting een gymzaal, annex dorpshuis 

te denken en vele mensen hebben zich hiervoor ingezet,  geld inzamelen, plannen maken en door 

zelfwerkzaamheid bij de bouw in 1965. Zeer groot was dan ook de voldoening toen op 15 januari 

1966 het dorpshuis “Co Ozinga” werd geopend. Een hele grote verbetering voor de gymnastiek en 

het zeven-handbal. 

 

Onderstaande is overgenomen uit de Vriezer Post van 13 maart 1991 

 

Vrijdag 22 en zaterdag 23 maart 1991 is het groot feest. Eén van de hoogtepunten is ongetwijfeld de 

opening van de nieuwbouw van het dorpshuis door wethouder M Hofstee- van Hoorn. 

Het dorpshuis is de spil van het verenigingsleven in Zeijen, of beter de schoolkring Zeijen, waartoe 

ook de kleine kernen Zeijerveld, Ter Aard, Ubbena en Rhee behoren. De naam “Co Ozinga”heeft het 

dorpshuis te danken aan een actief, maar gebrekkig man, die het Zeijer verenigingsleven hoog in het 

vaandel had. Ozinga woonde thuis bij meester Lammerts, in de statige hoofdenwoning naast de 

school. Beide waren in februari 1947 mede-oprichters van de Sport Vereniging Zeijen, S.V.Z. Die 

bestond toen nog alleen uit gymnasten, al volgden de voetballers en handbalsters snel. 

 

Fonds 

De gymnasten hielden hun uitvoeringen bij  café Hingstman maar dat was verre van ideaal. Een 

gymzaal moest er komen. In 1951 is daarom een fonds opgericht : het Co Ozinga fonds, genoemd 

naar de man die in dit jaar op jonge leeftijd, hij werd slechts 36 jaar, overleed. Het fonds was een 

slapend fonds, want de bankrekening liep langzaam op. Begin zestiger jaren toen de overheid de 

subsidiekraan verder open draaide, kwam daar verandering in. De provincie achtte een gymzaal 

alleen niet haalbaar. Een combinatie van gymnastieklokaal en dorpshuis maakte meer kans. Nog 

beter dacht men in Zeijen en zo werd op 28 maart 1962 de stichting Dorpshuis Ko Osinga  (  met 

verbasterde naam  ) opgericht. 

 

Boerderij 

Het bestuur onder leiding van Henk Heling, de opvolger van meester Lammerts als hoofd der school, 

zette zich in het dorpshuis en de gymzaal te realiseren. Er werd geld ingezameld onder de bevolking 

en de stichting kreeg een stoot subsidie. De gemeente Vries kocht de boerderij van historicus Jelke 

Bennink aan de Ubbenaseweg en de stichting kreeg het recht van opstal. De boerderij ging tegen de 

vlakte en aannemer Geerts trok met vereende krachten de nieuwe gymzaal en het dorpshuis van de 

grond. Kosten 350.000 gulden. 

Op 15 januari 1966, dus 25 jaar geleden, is het gebouw geopend. 

 

Geen podium 

Een probleem openbaarde zich snel in het dorpshuis. Er was geen podium. Met een opklapbaar 

toneel van acht bij vijf meter wist Zeijen zich te redden. Maar het opklappen en neerlaten van het 

loodzware podium was verre van gemakkelijk en niet zonder gevaar. Bovendien liet het neergelaten 

platform een derde van de gymzaal in beslag. Verder begon de jeugdsoos zich te roeren, want de 

vergaderzaal op de bovenverdieping functioneerde niet meer. Het dorpshuisbestuur luisterde en 

begon een nieuwe jacht op geld. 
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Zelfwerkzaamheid 

De verbouw van het dorpshuis begon in augustus vorig jaar. Veel Zeijenaren werkten mee, want door 

zelfwerkzaamheid zijn de kosten aardig gedrukt. “In de hele gemeente Vries is niet zo’n groot podium 

als in Zeijen. Het is zes meter breed bij 11 meter lang”, zegt bestuursvoorzitter Emmens niet zonder 

trots. Het toneel kan behalve voor de jeugdaktiviteiten ook voor andere evenementen in het dorp 

worden gebruikt. Emmens is ervan overtuigd dat het vernieuwde dorpshuis de leefbaarheid in Zeijen 

vergroot. “De school is sinds vorig jaar een echte basisschool en nu komt er een goed dorpshuis bij. 

Het vormt samen het hart ban het dorp”. 

 

Atletiek beoefende men zomers op en rondom het voetbalveld. 

Veel materiaal had men niet nodig, een verpringbak, enkele staanders voor het hoogspringen en 

klein materiaal zoals kogels voor kogelstoten en een enkele discus voor het discuswerpen. 

 

Handbal werd gespeeld op het voetbalveld met een elftal en men ondervond dezelfde problemen als 

de voetballers. Op het grote veld was het afzien voor de handbalsters, want er moest veel gerend 

worden. 

 

Het sportveld lag anders dan momenteel. Het lag in de lengte langs de Ubbenaseweg. 

Om voor voetbal en handbal een beter veld te krijgen moest er meer ruimte komen. De gemeente 

was tenslotte bereid om van R. Barels het naast het veld gelegen land te kopen en Ap Kregel stelde 

zijn land beschikbaar met de voorwaarde, dat er geen kantine kwam. Hierdoor was er voldoende 

ruimte om een goed voetbalveld aan te leggen met een handbalveld en een oefenhoek. 

Tevens werd er een goede kleedgelegenheid met douches en materiaalberging gerealiseerd. Voor de 

bouw is ook hier veel zelfwerkzaamheid in gestoken. 

 

De opening van dit complex was op 1 november 1975. S.V.Z. groeide en bloeide en de behoefte aan 

meer speelruimte was heel groot. Café Kregel maakte aan de overzijde van de Ubbenaseweg een 

tweede voetbalveld waardoor de problemen waren opgelost. 

 

Tevens was er behoefte aan een eigen bestuurskamer tijdens de thuiswedstrijden en de redaktie van 

het sportkrantje. Roel Geerts Gzn. maakte het ontwerp en door het werkvoorzieningsschap Roden is 

deze uitbreiding gebouwd. 

 

Door zeer veel doe-het-zelf werkzaamheden zijn er veel zaken gerealiseerd; dug – outs, tegelpaden 

rond het veld, onderhoud ect. Op dit moment is het onderhoud van het sportveld buiten de 

krijtlijnen geprivatiseerd, waardoor de huur aan de gemeente zeer laag kan  blijven. 

 

Ook heeft men alweer plannen om het dorpshuis te renoveren, waardoor de kleed- en douche 

mogelijkheden t.b.v. volleybal sterk verbeterd worden. Voortvarend worden er nieuwe initiatieven 

genomen ter verbetering. 

 

Terugkijkend is er een forse schaalvergroting opgetreden: van achterzaal van café Hingstman naar 

het dorpshuis, van een boerenweiland naar een sportcomplex aan de Rheeërweg. 

 

S.V.Z. zit goed in het pak met de accommodatie ! 
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BEKENDE PERSONEN BINNEN S.V.Z. 

Vele personen uit de schoolkring Zeijen hebben veel tijd en energie besteed aan S.V.Z. Hierbij wordt 

niet direkt gedacht aan de sportieve inzet. Geen markante sportman of sportvrouw, die vaak met 

veel inzet de naam van S.V.Z. heeft gedragen. 

Mensen, die op een heel ander vlak, zoals bestuurslid, scheidsrechter, vrijwilliger, enz. grote inzet 

hebben getoond. 

Deze lijst kan nooit af zijn en dreigt het gevaar in zich te hebben, dat vele namen onvermeld worden. 

De samenstellers hebben gemeend om juist die personen te noemen, waarvan reeds beschrijvingen 

bestonden of heel uniek in hun optreden waren binnen S.V.Z. 

 

MEESTER MAARTEN DIRK LAMMERTS 

 

Meester Lammerts is in 1935 aangesteld als hoofd van de 

school in Zeijen. Hij volgde meester Homan op, die 23 jaar deze 

funktie had uitgeoefend. 

Binnen de Zeijer gemeenschap was meester Lammerts een 

aansprekend persoon en was hij o.a. leider van de toneelclub 

“Excelsior” en mede hierdoor de stimulator achter de 

oprichting van S.V.Z. 

Zie de handgeschreven notulen voor in dit boek voor de 

oprichtingsvergadering. Sport “moest” in zijn ogen en iedereen 

behoorde dan ook lid te worden van S.V.Z. Het verhaal  gaat, 

dat “meester” vaak bij het hek van het sportveld stond of men 

de trainingen wel bezocht, zoniet dan werd men daar op 

aangesproken.  

 

De ploegen gingen op de fiets naar uitwedstrijden in Roden, 

Annen, Rolde etc. en het wilde wel eens voorkomen, dat de 

terugtocht iets uitgesteld werd of wat langzamer ging dan 

gepland. 

Meester Lammerts was ook de motor achter het chauvinisme 

bij de gemeentelijke sportdagen. Reeds op de lagere school 

werd je met het virus besmet om juist op deze dagen je best te 

doen. S.V.Z. moest de beker winnen en dit lukte zeker in de 

vijftiger jaren vele keren achtereen. 

Jammer genoeg moest meester Lammerts in februari 1958 

vervroegd afscheid nemen van de lagere school en van zijn 

S.V.Z. 

Zijn afscheidsreceptie was een eerbetoon aan een persoon, die 

S.V.Z. mede heeft groot gemaakt. 

 

Meester Lammerts nam afscheid van Zeijen. 

 

Zaterdagmiddag vond een receptie plaats in 

café Hingstman te Zeijen, waar het hoofd der 

school, de heer M.D. Lammerts, afscheid nam 

van de schoolkring Zeijen. 

Het hoofd van de school ( thans) de heer H. 

Heling) heette de talrijke aanwezigen hartelijk 

welkom en wel in het bijzonder de heren 

burgemeester en wethouders van Vries, de 

heer H. Koning, inspecteur van het lager 

onderwijs in Drenthe, de hoofden van scholen 
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in de gemeente Vries en de genodigden. 

Spreker gaf een overzicht van het vele werk, 

dat door de heer Lammerts voor de kinderen 

en de dorpskring Zeijen was gedaan in de 

jaren dat hij verbonden was geweest aan de 

o.l. school. 

Hij was o.a. oprichter van de thans 200 leden 

tellende sportvereniging S.V.Z. en leider van 

de toneelvereniging Excelsior te Zeijen. 

Daarna werd het woord gegeven aan mr. E.W. 

de Fiellietaz Goethart, burgermeester van 

Vries. Dat de keuze van de raad voor de 

dorpsgemeenschap in 1935 goed was 

geweest, bleek wel uit de talrijke aanwezigen. 

Dat waren er vele, ja zoveel, dat het niet 

mogelijk was allen deze middag te ontvangen. 

Spr. Vond het jammer, dat de heer Lammerts 

om gezondheidsredenen de school en het 

dorp Zeijen moest verlaten, doch hoopte dat 

de heer Lammerts nog vele jaren van zijn wel 

verdiend pensioen mocht genieten. 

Spr. Bood namens het gemeentebestuur twee 

boeken van Den Doolaard aan. Ook de heer 

Koning, inspecteur van het lager onderwijs in 

Drenthe, schetste de heer Lammerts als een 

zeer toegewijde onderwijzer, die veel leifde 

voor de kinderen had. 

De heer L.A. Swart sprak namens de 

dorpsgemeenschap Zeijen en noemde het 

vertrek van de heer Lammerts een mijlpaal 

voor het dorp Zeijen. Veel heeft hij voor de 

gemeenschap gedaan, doch één ding heeft hij 

nog niet mogen bereiken, n.l. dat Zeijen nog 

geen gymnastiekzaal heeft. Spr. Bood namens 

de schoolkring Zeijen een boekenkast aan. De 

kinderen hadden de heer Lammerts een foto-

album aangeboden. 

De heer Lammerts noemde deze dag een zeer 

moeilijke voor hem, maar ook een mooie. Hij 

dankte de oudercommissie en anderen voor 

de aangeboden cadeaus en deelde mede dat 

zijn toekomstig adres was Paterswoldseweg 

194 te Groningen. Hij hoopte dat velen uit de 

schoolkring hem nog eens kwamen bezoeken. 

 

Uit: Drentsche en Asser Courant 

Februari 1958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAAP ( MENEER ) HOMAN 

 

Gymnastiekleider en trainer/coach handbal 

 

Zijn aanspreektitel was altijd “meneer Homan”, jong en oud gebruikte deze naam. In de zomer van 

1953 is hij in dienst getreden bij S.V.Z. als leider voor gymnastiek en ’s zomers atletiek. Hij maakte 

een eind aan de wisselingen van leiders op deze gebieden na het vertrek van de heer Pots. 

De middelen die de sportleider ter beschikking had, waren beperkt.  (  zie hiervoor : accommodaties 

S.V.Z  ) Gymnastiek in het achterste gedeelte van café Hingstman. 

 

Atletiek werd heel gewoon beoefend op het voetbalveld en langs de randen. Voor de handbalteams 

gebruikte men het nog niet al te beste voetbalveld. 

In materiële zin heeft hij ook grote veranderingen binnen S.V.Z. meegemaakt, maar ook de sport als 

geheel grondig zien veranderen. 

Van café naar een gymzaal in het dorpshuis en van een slecht voetbalveld naar een eigen 

handbalterrein.  
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Ondanks alle beperkte middelen was het aantal S.V.Z.-leden voor de genoemde takken van sport 

omvangrijk. Deelname aan de gymnastiekuitvoering was groot, het toneel puilde uit. 

Voor atletiek waren de onderlinge- en gemeentelijke sportdagen de hoogtepunten, waar je met 

“meneer Homan” naar toe werkte. Evenals meester Lammerts praatte ook Homan je het 

enthousiasme aan om maar bij de gemeentelijke sportdag extra je best te doen. S.V.Z. moest weer 

de wisselbeker winnen. 

 

Bezoeken aan deze dagen was bij toerbeurt in de dorpen Vries, Yde, Tinaarlo en Zeijen. Dit gebeurde 

altijd met grote groepen op de fiets ( en met de nodige lekke banden ), maar altijd spannend en 

gezellig. 

Meneer Homan probeerde iedereen bij de sport te betrekken, zeker bij de gymnastiek. Handbal was 

meer prestatiegericht. 

 

In maart 1973 nam meneer Homan afscheid van S.V.Z. om VAKO ( de concurrent ) te trainen tot de 

zomer van 1975, toen hij weer terug kwam bij S.V.Z. Het definitieve afscheid was op 19 juni 1988. 

Een dienstverband van 33 jaar ! 

 

Meer dan één generatie, waardoor hij de kinderen van zijn pupillen uit de vijftiger en zestiger jaren 

ook weer trainde en begeleidde. Daarbij ook gelijk de ervaring, dat interesse en instelling 

veranderden van groepssport naar meer individuele aspekten. 

Vergelijkt men de lessen van meneer Homan met de hedendaagse opvattingen, dan valt één ding 

zeker op. Muziek hoorde erbij, alleen de hedendaagse muziek en het gebruik ervan is anders, 

specifieker zoals jazz-gym, bewegen op muziek BOM etc. 

 

“Meneer en mevrouw Homan”. Afscheid van S.V.Z. in 1988. 

 

Gymnastiek is bij S.V.Z. altijd recreatief gebleven, nooit in wedstrijdverband. 

Atletiekwedstrijden waren er ook buiten de gemeente, zoals in Peize, Eelde, Smilde, Wijster, Grolloo. 

Handbal was voor meneer Homan de echte wedstrijdsport en hierbij heeft hij heel Drenthe 

doorgereisd. Groei en bloei van S.V.Z., maar ook de teruggang in de afdelingen heeft hij 

meegemaakt. Meneer Homan was een nauwgezet man, afspraak was afspraak, je kon altijd op hem 

rekenen, zelfs op de oudejaarsavond als er gymles was. 

Zeer, zeer weinig afwezig vanwege ziekte, dat was een zeer grote uitzondering. In het begin Smilde – 

Zeijen en visa versa op de fiets, later in de auto. 

Zijn verbondenheid met Zeijen en S.V.Z. was en is heel groot en omgekeerd, wat duidelijk bleek bij 

zijn afscheid in 1988. 

Momenteel wonen meneer en mevrouw Homan in het centrum van Borger. 
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“Meneer Homan” tijdens een uitvoering 
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HARKE DE POEL 

 

(Uit : Nieuwsblad van het Noorden 24 maart 1983 – Drenthe Plus ) 

 

Zonder enige overdrijving kan Harke de Poel superscheidsrechter worden genoemd. Enkele 

duizenden wedstrijden heeft hij als arbiter achter de rug. En alsof het nog niet genoeg was 

debuteerde hij in 1971 als handbalscheidsrechter. “Ik kom niet met de regels in de war. Hooguit trek 

ik een verkeerd shirt aan of roep ik strafschop in plaats van strafworp”, zei hij. 

Het fluiten kostte hem nogal wat vrije tijd. ’s Zondags bijvoorbeeld begon hij met een 

voetbalwedstrijd en ’s middags spoedde hij zich weer naar de sporthal om twee handbalwedstrijden 

te fluiten. “Het voetbal was zaterdag afgelast, anders was ik ook die hele dag onder zeil geweest. Ik 

kom soms niet aan eten toe, laat staan aan een vrouw”, zei Harke de Poel. 

Door een ongelukje bij het voetballen raakte hij verslingerd aan het scheidsrechteren. Tot 1961 

speelde hij voor S.V.Z. Als doelman van het tweede was hij bij modderig weer bijna niet te passeren. 

Hij bracht het vrij snel tot K.N.V.B.-scheidsrechter en floot wedstrijden in de tweede en derde klasse. 

Hij was verder geruime tijd vaste grensrechter van de Asser scheidsrechter Jan Regtop. De echte top 

zat er voor Harke niet in. “Ik had één nadeel, ik was te klein. Dat heeft me de das omgedaan. Met 

fluiten was ik baas genoeg”. 

Ook speelde het hem parten dat hij slecht overweg kon met de mensen die hem moesten 

beoordelen. “Er is een enorm stuk onderlinge afgunst.” 

Sinds de zeventiger jaren floot Harke alleen nog maar afdelingsvoetbal en dan speciaal de jeugd. “Ik 

kan het niet meer opbrengen om senioren te fluiten. Die weten het altijd beter dan de 

scheidsrechter. Af en toe val ik wel eens in voor een ander, maar ik doe dat liever niet. Je doet het 

nooit goed. Bij de jeugd ben je ook meer leider. Spelverruwing bij de jeugd valt nog wel mee. Als er 

wat gebeurt, is dat meestal de schuld van de elftalleiders. Die jutten de jongens vaak op. De eerste 

tien minuten pak ik de wedstrijd streng aan, dan loopt de rest vanzelf wel.” 

Hij was niet alleen op de velden te vinden, maar floot ook zaalvoetbal, zaalhandbal en ook 

bedrijfsvoetbal. Bij het handbal floot hij wel senioren, weliswaar alleen dames. Verder werd hij nogal 

eens gevraagd voor damesvoetbal. 

Problemen heeft Harke vrijwel nooit gehad. Ik heb wel eens gedacht : “Ik ben blij dat ik thuis ben, 

maar klappen of iets dergelijks heb ik nooit gehad. Ja, je wordt weleens uitgescholden. Dat hoor je op 

het laatst niet meer. Moeilijke situaties kan ik aardig oplossen.” 

Af en toe heeft hij wel eens de neiging het bijltje erbij neer te gooien. “Na een paar dagen is dat 

gevoel wel weer weg. Het is eigenlijk heel ondankbaar werk. Ik kan ook niet vertellen waarom ik dat 

fluiten zo leuk vind. Het geeft me voldoening, maar dat komt lang niet altijd over. Als ik alles over zou 

kunnen doen, zou ik er niet meer aan beginnen.” 

 

Harke de Poel heeft in zijn langdurige carrière een behoorlijk pijnlijke en vervelende gebeurtenissen 

meegemaakt. Tijdens een door het geleide voetbalwedstrijd overleed in Nieuw Roden een speler aan 

een hartverlamming. Dat was de eerste keer dat zoiets in ons land gebeurde. 

 

Ooit moest hij ook in de zestiger jaren een wedstrijd staken omdat er vuurwerk op het veld werd 

gegooid. Dat was een degradatieduel in Coevorden. Vervelend vond hij een door de K.N.V.B. 

opgelegde schorsing van negen maanden als arbiter. Hij had zich een aantal weken ziek gemeld, 

maar toch een toernooi gefloten. Harke is voorlopig nog niet van plan het zwarte pak aan het Leger 

des Heils mee te geven. “Ik ga nog een tijdje door. Het fluiten is mijn hobby.” 

Op maandag 22 februari 1993 is Harke de Poel plotseling op 60 jarige leeftijd overleden. 
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KLAAS STEL 

Klaas Stel was knecht in de smederij van Hendrik Lanting ( huidige garagebedrijf Brands ). Klaas was 

ook “ in de kost “ bij Hendrik en Annechiena en hierdoor kwam hij zeer waarschijnlijk reeds vroeg in 

kontakt met het wel en wee van S.V.Z., omdat de dochter Hennie Lanting  ( Hennie Hoogeveen- 

Lanting, Hoofdstraat 15 b ) één van de eerste bestuursleden was en tevens Co Ozinga ook veel bij 

Hendrik Lanting “liep“. ( zie het schrijven over Co Ozinga ) 

Weinig is te vermelden over Klaas zijn sportieve prestaties. Gelukkig was hij in de jaren vijftig de 

vaste scheidsrechter. Personen  die je toen al moest koesteren dat zij er waren. Klaas ging altijd op 

zijn onafscheidelijke “plof” ( brommer ) naar de wedstrijden toe. 

Tot in 1963 er een veteranenelftal werd opgericht, was Klaas als senior, daar ook lid van. Zijn dribbels 

à la Coen Moulijn waren befaamd. In 1968 heeft hij zijn aktieve sportcarrière afgesloten. 

 

 
Afscheid Klaas Stel als aktief voetballer 

Links : voorzitter Jan Noord. Rechts : Klaas Stel 

Jongens op de achtergrond : links Roelof Heling. – rechts Jan Uiterwijk 
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Klaas maakte nog bijzonder naam binnen S.V.Z., door eigenlijk als eerste sponsor op te treden door 

de eerste reserveshirts te geven en dat nog wel in de kleuren van Barcelona, waardoor S.V.Z. altijd te 

onderscheiden was van de tegenstander. 

Deze shirts waren van uitzonderlijke kwaliteit, doordat ze ca.  15 jaar gebruikt zijn geweest. 

 

 

 

GEDICHT 

 

KLAAS STEL  ( smidsknecht – Hoofdstraat 17) 

 

Centerij 

Visserij 

Knienefokkerij 

Toeterij 

Old en nei 

Voetballerij 

Ouweoerderij 

Scheidsrechter der bij 

 

Gedicht : Pieter J. Struik  ‘94 

 

 

 

 

CO OZINGA 

Een naam die in Zeijen heel bekend is als de naam van ons Zeijer Dorpshuis. Maar wie was die 

persoon en wat heeft hij voor S.V.Z. betekend. 

Piet J. Struik ( Zeijerlaar ) heeft jaren geleden onder het pseudoniem “Harm” een rubriek in de 

“Vriezer Post” verzorgd met de naam “Platte Praoterij”. Het onderstaande, februari 1991, is hieruit 

overgenomen. 

 

Jacobus (Co) Ozinga is 19 september 1915 geboren in Schoonoord as kind van een zuster van 

“Meester” Maarten Dirk Lammerts. Had as “gebrek”een hoge rug en was daordeur wat an de kleine 

kaant bleven. Zat verder kwa ontwikkeling knap in mekaor. Kun goud leren en zöcht zien toekomst in 

het administratieve vlak. Woonde om de ein of aandere reden al zien jeugdjaoren bij het kinderloze 

gezin van Oom Maarten en Tante Griet in. In Langeloo wel te versaon, omdat meester Lammerts 

daor toen an de schoul stun. In 1935 kwamen ze met zien dreien nor Zeijen. MD weur hoofd. Griet 

kookte het eten en Co warkte op de Turfcentrale an de Javastraot in Assen. Die laoter failliet gung. Co 

was toen zun beetie dattig jaor old en deur studie zo wied opklommen dat een accountantskantoor 

wat in hom zag. Het draaide oet op een saomenwarkingsverband onder de naom 

“Accountantskantoor Drs. F.H. van Meijenfeldt en J. Ozinga” in Assen. Deur mij bewaorde aole 

boukholtrapporten zegt mij, dat hij daor bleef tot april ’51. 

Het was dus niet zun wonder dat Co de aangewezen man was om financieel wat leiding te geven an 

S.V.Z. Hij wus waor het geld zat en hou der an te kommen was. Ik herinner mij hom as een altied 

opgewekt en goudlachs man. Kun overaal met overweg. Stapte elke mörgen parmantig met zien 

aktentas an de haand deur het dörp. Van zien hoes nor de smederij van Henderk Lanting en 

Annechienao op Hoofdstraat 17. Waor zien auto onder dak stun. Een tweipitter Minor van Oost-
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Europees fabricaat en deur zien zeldzaomheid bewonderd deur veulen. Zo ok deur mien breur Jan 

die toen een jaor of veer was en nog mor goud en wel kun praoten. En tegen ( te kleine ) Co zee 

onder het autowassen “Zeg Co, as ik net zo groot bin as joe, mag ik dan ok in zun auto rieden ?” 

Autorieden was Co zien lust en zien leven. Hij dee het al veur de oorlog op de bus van Karstens oet 

Nörg. Die een lijndienst deu n or Assen en waorop Appie Elzinga chauffeur was. As der dan op de 

terugweg ies heilemaol gien volk in zat, mug Co wel even rieden. Appie drukte hom een extrao 

kussen onder de kont, zodat hij juust over het stuur kon kieken. Zunder dat je hom zagen, zodat het 

volk in Peist meerdere maolen daacht dat de bus deur het dörp ree, zunder chauffeur. Deur zien 

kennis van zaken is Co in de begunjaoren veur S.V.Z. een belangriek man west. 

 

Tot 27-4-1951. Toen ’s mörgens, op tied al, het bericht deur het dörp gonsde, dat Co dood was. 

Overleden an een bereurte as gevolg van, denk ik, zien aaltied al veuls te hoge blouddruk. Waor hij 

zölf ok, vaok, wat lacherig over dee. Het dörp was overdonderd deur dit plotselinge hengaon en in, 

algemeine deipe rouw gedompeld. En begon van alles te verzinnen om hem te gedenken en veur het 

naogeslacht te bewaoren. Ik weit nog dat der praot weur over een soort gedenkteiken of minimaol 

een bizundere grafstein. Op aandringen van Meester Lammerts gung dit allemaol niet deur. Wat der 

wel kwam, dat was een fonds. 

Deur middel van een verloting weur der geld inzaomeld veur een, veuralsnog, ondudelijk doel. Wat 

veul laoter het “Dörpshoes” zul worden. 

Een goud doel en al hef Co het dan niet meer metmaokt, hij zul der nor eer en geweten aachterstaon 

hebben. In zien volle lengte. Jacobus Ozinga is al weer vittig jaor dood en is, 36 jaor old, “gewoon” 

begraoven op het kerkhof in Vreis. Zeijen mag bliede wezen, dat hij daor even rondlopen hef. Kleine 

Co. Zien daoden waren groot. Laot we daor bij het 50-jaorig bestaon van “S.V.Z.” met mekaor, nog 

even bij stilstaon. 
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JOHAN IDSERD DE POEL ( AOLE JO ) 

 

Stelmaker, Hoofdstraat 37 

 

Voor zover bij de schrijver bekend, is Jo de Poel nooit een aktieve sporter bij S.V.Z. geweest, 

misschien heeft Jo nooit aan sport gedaan. Toch had hij veel met S.V.Z. van doen. 

 

In de periode dat namelijk zijn zoon Jan in het eerste elftal voetbalde in de zestiger jaren, was hij de 

trouwste supporter van S.V.Z. Jo had toen een brommer en goed ingepakt in zijn leren jas, reisde hij 

door heel Drenthe, mee naar de uitwedstrijden van S.V.Z. 1. Vaak was hij al eerder bij de bezoekende 

club dan de spelers. 

 

Op deze manier was Jo in heel Drenthe bekend en stak hij de voetballers van S.V.Z. een hart onder de 

riem. Zelfs toen zijn zoon Jan niet meer in het eerste speelde, volgde hij nauwgezet de prestaties van 

het eerste team, zowel uit als thuis. 

 

Toen S.V.Z. omstreeks 1980 begon met de kaartverkoop bij de ingang van het sportterrein aan de 

Rheeërweg kon het bestuur snel tot een akkoord komen met Jo als kontrolleur/ kaartverkoper, 

omdat hij deze funktie ook reeds had bij de ijsclub. 

 

Eerst was er de verkoop in de open lucht in weer en wind, alleen een houten stoel en een gammel 

tafeltje. Gelukkig voor Jo en S.V.Z. kregen we in 1987 bij het 40-jarig jubileum een echt 

kaartverkoophokje/ huisje van aannemer Berend Thijs, de toenmalige sponsor. 

 

Jo was zeer scherp op niet betalende, vreemde bezoekers. Zijn woorden, bij een lange discussie over 

het al of niet betalen, werd dan kracht bijgezet door zijn wandelstok dreigend op te heffen. 

 

Naast zijn trouw aan S.V.Z. was Jo ook baancommissaris c.qq. baanveger bij de ijsclub en ook daar 

lette hij op de bezoekers of deze lid, donateur of buitenstaander waren. Met zoals op het sportveld 

zijn wandelstok werd hier de bezem ingezet. 

 

Over deze markante Zeijenaar heeft Pieter J. Struik in het Zeijer Kraantie een tweetal gedichten 

gemaakt. 

 

BAANCOMMISSARIS  

( tweetalig ) 

 

Wij speulden 

op 

de 

ijsbaan 

er dreigde gien  

gevaar 

 

as Jo de Poel zee 

het 

is klaar 

je kunt je slag wel slaan 
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JOHAN IDSERD DE POEL 

 

Kom aan 

’t is laat 

‘k zal gaan 

naar moeder om  

te pitten 

 

want anders krijg  

je weer 

de praat 

waor 

zal ’t oal röt 

wel zitten 

 

 

 

 

 

 

CORNELIS VAN VEENEN 

Het is maar goed, dat er nog mensen zijn, die al het werk voor niets doen. Hierbij duidelijk doelende 

op bestuursleden van amateurverenigingen. 

Eén van zulke mensen is ongetwijfeld Cees van Veenen, een duizendpoot binnen onze vereniging. 

Wat heeft hij niet gedaan? 

In 1966 werd Cees gekozen in het bestuur, waar hij de funktie van secretaris kreeg toebedeeld. 

Jarenlang vervulde hij deze taak. In de jaarvergadering van 1995 trad hij af als secretaris. 

Verder was hij jaren actief als voetbaltrainer voor zowel de jeugd, het eerste en de lagere elftallen. 

Op 12 mei 1985 nam hij afscheid als voetbaltrainer van het eerste elftal. 

Het hoogtepunt voor hem was ongetwijfeld de promotie van S.V.Z. 1 naar de eerste klasse door de 

beslissingswedstrijd tegen Buinen te winnen. 

Met de A-junioren trainde hij nog een paar jaar door. Ook verzorgde hij jarenlang de administratie 

van de lotto en de voetbaltoto, verder lid van de Sportraad Vries, terreinknecht, masseur, papier 

ophalen, klusjes bij het kleedgebouw, samenstellen sportkrantje. Elk weekend was hij op het 

sportveld te vinden. Ook zijn vrouw Minie was volledig betrokken bij het reilen en zeilen van S.V.Z., 

hetgeen voor Cees erg belangrijk was. 

Je kunt het zo gek niet opnoemen bij S.V.Z. of Cees was er wel bij betrokken. 

Veel heeft hij gedaan voor de vereniging. 

Cees was S.V.Z. – S.V.Z. was Cees. 
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Afscheid trainer Cees van Veenen  -  1985 

v.l.n.r. : Fred Woppenkamp – Bert Brink – Aaldrik Hooiveld – Minie van Veenen – Harm Veenstra – 

Cees van Veenen – Henk Vondeling – speler van Oring (Odoorn) 

 

 

 

Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan in 1952 werd onderstaand lied geschreven. 

 

 

LIED 5 JAAR S.V.Z. 

 

1. In het jaartal zeven en veertig 

kwam hier veel verandering 

Men begon hier op te richten 

een grote sportvereniging 

Weldra kwamen vele leden 

op een avond bij elkaar 

Om te zoeken naar een leider 

Nu, dat was heel spoedig klaar. 

 

2. Nu precies 5 jaar ge’leen 

kwam onze sportvereniging hier op de been 

Het viel niet mee in het begin 

maar we kwamen er steeds meer in 

en we werkten met veel zin. 
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3. Tinus Koops die wordt hier leider 

’t Was helaas voor korte tijd 

Wat moesten we toen beginnen 

Ja, dat was een hele feit 

Tiny Koopmans, Bertus Zingstra 

stonden toen direct paraat, 

maar dat was geen vaste leiding 

ach, je weet wel hoe dat gaat. 

 

4. ?? 

 

5. Nu geeft hij al enkele jaartjes 

in ons dorpje goede les 

Steeds komt hij weer aan gepeddeld 

en hem bevalt het opperbest 

Tijdelijk ging hij ons verlaten 

Dekker, die kwam hier toen heen 

Pots behaalde zijn diploma 

ginder daar in Overveen. 

 

6. Ook we hadden tegenslagen 

het ging ons niet voor de wind 

In April een jaar geleden 

verloren we een goede vrind 

Veel deed hij voor onze sportclub 

altijd stond hij voor ons klaar 

Een rvue wou Co nu schrijven 

Z’n verlies dat valt ons zwaar. 

 

7. Dit is nu de hele loopbaan 

die we zo zijn langs gegaan 

S.V.Z. is nu aan het bloeien 

U ziet, de tijd blijft niet staan 

‘k Hoop dat we nog vele jaartjes 

Zo te saam zijn bij elkaar 

en dan gaan we met z’n allen 

Op naar vijf en twintig jaar. 

 

 

 

----------- 0 --------------- 
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UITGESPROKEN    ………………… 

 

 

✓ “Toe Zeijer”  ……………………. Lammert EmmensJzn. Trouw supporter ( op klompen) 

✓ “Nor veuren allemaal”  ………………Harke de Poel. 

Spectaculair doelman ( de Munck ) in diverse elftallen. Later jarenlang arbiter. Ook top. 

 

✓ “Dat flik je me nou (…………….) niet weer”, Jan Lammerts Azn  (Rhee) Verdediger. 

Waarschuwende ogen, wijsvingertjes dan bijna in het neusgat van z’n tegenstander. Berucht 

door z’n sliding. 

 

✓ “Renne Bauke !”  Jacob van Dalen. Beschermeling van meester Lammerts. Ook onderwijzer. 

 

✓ “We-e e e e g”. Gezienus Hilbrands ( Oosterweg 1 ). 

Verdediger. Plaag voor elke tegenstander. 

 

✓ “Ik vond jou goed, hoe vond je mij ?” Daan Oevermans Dzn.   

( Dikke Daan ) 

 

✓ “Die van het eerste bint me veuls te serieus”. Roelof Dekker Bzn.  ( Esstraat )  Kreeg later een 

behoorlijke funktie bij Achilles ’94 in Assen. 

 

✓ “Wat neukt het ok, as je mor keet hebt, aander week beter”. Wolter Wilkens (Noorderstraat) 

Lange, zwarte sokken. 

 

✓ “En ze kunt om mij allemaol hadstikke doodvallen”. Klaas Stel. Smidsknecht bij Hendrik 

Lanting. Scheidsrechter. Vaak in de contramine met betweters. Plakker. 

 

✓ “Is ’t niet zo Griet?” Klaas Greving ( Hoofdstraat ). Consul. Veel fantasie. 

 

✓ “Geef mij nog mor een kop koffie, de warming-up doe ik hier wel”. Egbert Tamminga Azn. 

Vlak voor een thuiswedstrijd aan de bar van clubcafé Kregel. 

 

✓ “He, lurf, over de vleugel met die bal”. Jan de Poel. Enorme snelheid. Te enorm soms voor z’n 

medespelers 

 

 

Pieter J. Struik   ‘97 
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50 jaar S.V.Z. 

 

Wijs : Lilly Marleen 

 

1. Voor vijftig jaar geleden 

Toen kreeg men een idee 

Een sportclub op te richten 

En iedereen deed mee 

Jongens en meisjes, groot en klein 

Die melden zich om lid te zijn. 

Wat toen is opgezet 

Is nog steeds S.V.Z. 

2. ’t Begon eerst met een gymclub 

Bij Hingstman in de zaal 

Het gaf veel stof en rommel 

Men nam het allemaal 

Ook voor de uitvoering was, daar 

Het hele huis stond voor ons klaar. 

Dan was het dolle pret 

Al bij ons S.V.Z. 

 

3. Al spoedig speelde voetbal 

Ook hun partijtje mee 

De Zeijer jeugd was gretig 

Gevreesd alom, Ojéé’! 

Menige beker werd vergaard 

En kasten vol troffees gespaard 

Men ging met grote inzet 

Ja, steeds voor S.V.Z. 

 

4. Ook atletiek en handbal 

Dat bloeide weldra op 

En onder Homan’s leiding 

Heel dikwijls naar de top 

Gemeent’lijke sportdag was een feest 

We wonnen veel medailles steeds. 

En waren favoriet 

Van de gemeente Vries. 

 

5. Toen kwam na enk’le jaren 

Het dorpshuis in ’t verschiet 

Men kon nog meer ontplooien 

Op sport en spelgebied 

Veertig-plus gym dat kwam erbij 

En volleybal stond in de rij 

Zo blijven we steeds kwiek 

Door sport en gymnastiek 
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6. Vijftig jaren sporten 

En groeien nu nog steeds 

Het jeugdvoetbal dat bloeit er 

Als nimmer is geweest 

B.O.M., Jazz en fitness is een feit 

’t Is meegegaan met de nieuwe tijd 

Zo blijven we attent 

Als je S.V.Z.-ter bent. 

 

7. Bestuur en leider, leidsters 

Voor allen heel veel werk 

’t Is allemaal pro deo 

Dat maakt de club zo sterk 

Want als een ieder moest betaald 

Dan was de 50 niet gehaald 

Daarop zijn wij erg trots 

De club staat als een rots. 

 

8. Veel is er veranderd 

In dee’z vijftig jaar 

Moedig gaan we verder 

Op naar de honderd jaar 

Steeds weer de blik vooruit gericht 

Geeft S.V.Z. een goed gezicht 

Wij allen doen ons best 

Ter eer van S.V.Z. 

 

 

Annie Pieters 

23 februari 1997 
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DAGELIJKS BESTUUR AFGELOPEN 50 JAAR 

 

De voorzitters in 50 jaar S.V.Z. : 

 

Maarten Dirk Lammerts  1947 – 1958 

Henk Heling    1958 – 1965 

Jan Noord    1965 – 1968 

Klaas Klaasens    1968 – 1973 

Piet Takens Azn.   1973 – 1974 

Marchienus Emmens   1974 – 1989 

Gerard Stoffers    1989 – 1991 

Erik Heling    1991 – 1996 

Bert Pathuis    1996 – heden 

 

 

De secretarissen in 50 jaar S.V.Z. :  

 

Jacob van Dalen   1947 – 1948 

Jacobus Ozinga    1949 – 1951 

Jacob van Dalen   1951 – 1953 

Geert Noord    1953 – 1956 

Harke A. de Poel   1956 – 1960 

Jelke Bennink    1960 - 1961 

Willem Darwinkel   1961 – 1966  

Cornelis van Veenen   1966 – 1995 

Mevr. Agnes Stoffers – Ganzeveld 1995 – heden 

 

 

De penningmeester(esse)s in 50 jaar S.V.Z. : 

 

Hennie Lanting    1947 – 1953 

Annie Doedens    1953 – 1960 

Jantje Emmens    1960 – 1962 

Eltje Westerhof – van Dalen  1962 – 1965 

Harm Veenstra    1965 – 1975 

Roel Geerts Rzn.   1975 – 1981 

Wim Roesink    1981 – 1987 

Jans Takens    1987 – 1996 

Roger Parkins    1996 – heden 

 

 

 

 

  



69 
 

DE STAND VAN ZAKEN OP DIT MOMENT 

 
De Sport Vereniging Zeijen telt op dit moment ongeveer 250 leden. 

 

Deze leden kunnen meedoen aan : 

 

 gymnastiek 

 

 voetbal 

 

 volleybal 

 

In de afdeling gymnasiek, kun je naast gymnastiek meedoen aan : 

 

 B.O.M.  ( bewegen op muziek ) 

 

 Keep fit 

 

Aantal leden 115. 

 

 

De afdeling voetbal doet aan de kompetitie mee met : 

 

 twee teams  ( zeventallen )  F- pupillen  6 en 7 jaar 

 twee teams  ( zeventallen)  E-pupillen  8 en 9 jaar 

 één team ( elftal )   D-pupillen  10 en 11 jaar 

 één team ( elftal )   C-junioren  12 en 13 jaar 

▪ ( in kombinatie met Achilles ) 

 drie teams  (elftallen )   senioren 

 

 

Aantal leden 120. 

 

 

De afdeling volleybal komt uit met : 

 

 één NEVOBO -team  - dames 

 één NEVOBO-team  - heren 

 twee dames teams  - rekreatie 

 één herenteam   - rekreatie 

 

 

Aantal leden 60 
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JUBILEA 25 – 40 – 50 JAAR 

 

BESTUUR S.V.Z. BIJ 25 – JARIG JUBILEUM IN 1972 

 

 

Voor : v.l.n.r. – Bertha Geerts – Klaas Klaassens ( voorz. ) – Cornelis van Veenen ( secr. ) – Harm 

Veenstra ( penn.) 

Achter : v.l.n.r. – Truida Takens – Marchienus Emmens – Henk Timmer – Willem Takens – Annie 

Pieters 

 

 

S.V.Z. 40 JAAR ZELFWERKZAAMHEID. 

In 1987 vierde S.V.Z. haar 40 – jarig bestaan. Op een gezellige receptie kwamen 140 mensen de 

felicitaties aanbieden. Burgemeester drs. J.A.G. van der Steur deed dit namens het gemeentebestuur.  

Van der Steur prees de vereniging door hun bereidheid om de gemeente steeds ter wille te zijn als dit 

van de vereniging werd gevraagd. Hij gaf als voorbeelden de bouw van bestuur- en kleedkamers. 

Veel waardering heeft de burgervader ook voor de aanleg van het tweede veld in Zeijen. Hij vergelijk 

onze sportvereniging S.V.Z. met de pracht van het bloempje, de zweedse kornoelje. “Die zich 

duidelijk kenbaar maakt met al z’n kleurenpracht in uw dorp”, vindt van der Steur.  
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Namens de K.N.V.B. voerde voorzitter H. Brunsting het woord. “In 1947 heeft u de zaken opgepakt 

om te zijn wat u nu bent. Een goede gezonde vereniging”, zei Brunsting. 

De voorzitter van de sportraad T. Telkamp ging in zijn toespraak in op privatisering binnen de sport. 

Volgens Telkamp is privatisering geen angstbeeld. Hij gelooft dat privatisering in deze gemeente kan. 

“Aan ongenuanceerde kreten van politici hebben we niets. Gemeente, sport en politiek moeten 

elkaar gezamenlijk vinden. Pas dan kunnen we beoordelen of we kosten kunnen drukken”, zei 

Telkamp. 

De S.V.Z. voorzitter ontving vele cadeau’s. Enveloppen met inhoud van gemeente en sportraad; 

kaartverkoophokje van de sponsor; ballen en twee vlaggen van de K.N.V.B. 

Voorzitter Emmens bedankte alle aanwezigen en prees de bevolking van Zeijen. “Zonder uw hulp 

waren we nooit 40 geworden”, zei Emmens. 

 

BESTUUR S.V.Z. BIJ 50 JARIG JUBILEUM IN 1997  

 

 

 
Voor ; v.l.n.r. – Agnes Ganzeveld ( secr. ) – Jenny van Oudheusden – Dina Geerts – Jacky van Dalfsen 

Achter : v.l.n.r. – Erik Heling – Erik Emmens – Roger Parkins ( penn ) – Bert Pathuis ( voorz. ) 
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50 jaar S.V.Z. -  NAWOORD 

 
 

Als u bij dit hoofdstuk bent aangekomen, heeft u in vogelvlucht 50 jaar S.V.Z. meegemaakt. 

 

Als grootste vereniging met zo’n 250 leden speelt S.V.Z. een belangrijke rol in ons dorp. Sportiviteit 

en gezelligheid staat bij ons hoog in het vaandel. 

 

Na alle festiviteiten richten we ons nu op de komende 50 jaar. Gaan we op de huidige voet verder ? 

Of moet het roer worden omgegooid ? Of is een mix van beide het beste ? 

 

We hopen hier, ook met behulp van derden, het juiste antwoord op te vinden, waarbij het belang 

van de vereniging en haar leden zo goed mogelijk wordt gediend. Onze doelstelling blijft het in stand 

houden van een goede gezonde vereniging, die de omni-gedachte in ere houdt. 

 

De betrokkenheid van alle leden en vrijwilligers blijven hierbij een belangrijke rol spelen. Dit blijkt wel 

uit de prestaties die geleverd zijn bij het opzetten van dit jubileumjaar. 

 

Daarnaast zullen wij moeten bekijken of het mogelijk is om alle sportaccommodaties dusdanig te 

handhaven, dat wij onze leden niet alleen goede trainingsfaciliteiten aan kunnen bieden, maar dat 

ook alle wedstrijden ( binnen en buiten ! ) aan het Zeijer publiek kunnen worden getoond. 

 

Als laatste rest ons nog iedereen te bedanken voor hun inzet en sportiviteit in de afgelopen 50 jaar. 

 

En nu op naar 100 jaar S.V.Z.  !!!!! 

 

 

 

Het bestuur. 

 


