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Schildersbedrijf
Jaap Driezen

Bergsteinlaan 1
8334 MH Tuk
telefoon:  0521 51 7957
fax: 0521 52 4017
mobiel:  06 531 59255

altijd sportief
geschilderd
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SV GIETHOORN SE  - opgericht 15 juni 1930

inhoud
03COLOFON

colofon
Clubkleuren:  rood-wit
Aangesloten bij: KNVB, KNGU, NEVOBO & KNLTB
 
ACCOMMODATIE:
 
Sportpark Giethoorn 
Kerkweg 36b | Voetbal & Tennis |  
telefoon 0521 361828
 
Kulturhus “De Eendracht” 
Eendrachtsplein 1 | Gymnastiek & Volleybal |  
telefoon 0521 360063 
 
Dorpshuis “De Wanne” 
Dorpshuistraat 2 | Wanneperveen | Gymnastiek | 
telefoon 0522 281051  
OVERIGE GEGEVENS:
Bank:  NL38 RABO 0322 0040 63
Postadres: Postbus 2204 | 8355 ZJ | Giethoorn
Website: www.svgiethoornse.nl
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BESTUUR

DAGELIJKS BESTUUR
Jan Mol | Voorzitter omni | 0522 282404
Stefanie van Breukelen | secretaris | 06 290 22 388
Gea Smit | penningmeester | 0521 361340

VOETBAL
voetbal@svgiethoornse.nl  
Chris Doup 
Aron Stroop | 0629562669 
Martijn Meester | 0613952776
Ronald de Boer | 0623327265
Bas Smit | 0521850624
Lennard de Boer | 0645717100
Patrick Vos | 0629033361

VOLLEYBAL
volleybal@svgiethoornse.nl  
Jacco Maat 
Judith Wienbelt | 0521361018 
Eelkje de Boer 
Annelies Mulder | 0648075084
Hilma Otter | 0640054205

GYMNASTIEK
gymnastiek@svgiethoornse.nl  
Heita Bakker | 0521371271 
Martine v.d. Heide | 0521360969 
Ina v/d Heuvel | 0521361732
Esther Altena | 0522281170
Monica Rumpf

TENNIS
tennis@svgiethoornse.nl  
Jantien Meyer | 0637237067 
John Meppelink | 0521361206 
Sylvia Gerards Thesingh | 362786 
Pietrix Spijkstra | 0616526711 
Ilja Koppers | 0657590578

SPONSORCOMMISSIE  | sponsorcommisie@svgiethoornse.nl  
REDACTIECOMMISIE | sportkroniek@svgiethoornse.nl 
DRUKWERK & ONTWERP | Reclamebedrijf Giethoorn

Inleverdatum stukken volgende sportkroniek: 1 september 2015

Bestuur
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KOFFIE MET GEBAK

LUNCH 

À LA CARTE RESTAURANT

TERRAS

RONDVAARTEN/BOOTVERHUUR

Hotel Brasserie De Pergola
Ds.T.O.Hylkemaweg 6-7, 
8355 CD Giethoorn
tel: 0521-361321
www.depergola.nl info@depergola.nl

VRIJ. ONBEPERKT SPARERIBS

ZA.  ALL-YOU-CAN-TASTE
 maak uw eigen proeverij

   TAFELBUFFET 
 voor kleine groepen

    BRASSERIE
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VAN DE VOORZITTERUIT DE BESTUURSKAMER

ALWEER HET EINDE VAN EEN SEIZOEN.
Nu voorbereiden op het nieuwe seizoen

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Eén van die maatregelen heeft betrekking op het verkleinen van de kans op seksuele 
intimidatie binnen de club door een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vragen. Een dergelijke 
verklaring geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders 
en verzorgers; door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in z’n functie in 
aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere 
kwetsbare groepen, laten we zien de veiligheid van onze leden serieus te nemen. De VOG is 
gratis voor vrijwilligers in de sport, om voor die gratis VOG in aanmerking te komen, hebben we 
ons aangemeld bij NOC*NSF. Bij die aanvraag hebben we duidelijk moeten maken dat we een 
“breder preventief beleid” voeren o.a. door een aannamebeleid voor vrijwilligers. Dit  beleid is 
onlangs door het Algemeen Bestuur vastgesteld. NOC*NSF heeft vervolgens onze aanvraag 
om toegelaten te worden tot de Regeling gratis VOG met een positief advies doorgestuurd 
naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Binnenkort hopen we de toelating tot de Regeling 
gratis VOG van het ministerie te ontvangen. Dan kunnen we Verklaringen Omtrent Gedrag 
aanvragen, tenminste als de vereniging ook beschikt over een zgn. e-Herkenning. Deze 
e-Herkenning is ondertussen ook geregeld via Connectis en dat geeft ons de mogelijkheid om 
via Connectis in te loggen bij de overheid en daar de gewenste VOG’s op te vragen. U ziet het: 
er komt nogal wat kijken bij de uitvoering van dergelijke regelingen.

Verantwoord alcoholgebruik.
Onze club heeft ook te maken met wettelijke bepalingen uit oogpunt van verantwoord 
alcoholgebruik. Vorig jaar is in een Buitengewone Algemene Ledenvergadering het 
Bestuursreglement Alcoholgebruik vastgesteld. In dit reglement zijn de regels aangegeven 
voor het verstrekken van alcohol in de kantine. Je kunt niet alles via wetten regelen, er is ook 
een mentaliteitsverandering nodig. Iedereen moet zich gaan realiseren dat het onverantwoord 
is om jeugdigen drank voor te zetten.  

Onze barmedewerkers dienen allemaal tenminste een I.V.A-certificaat (Certificaat Instructie 
Verantwoord Alcoholschenken) te hebben. Het hebben van dit certificaat alleen is echter niet 
voldoende, de gegeven instructies moeten ook worden nageleefd. Bij twijfel of iemand wel 
18 jaar oud is, moet een legitimatiebewijs worden gevraagd. Sociale controle kan ons goed 
ondersteunen bij het naleven van het bestuursreglement en ook: geen 18 jaar oud? Breng 
jezelf en anderen niet in de problemen: geen alcohol. 

Voor nu een hele fijne vakantie toegewenst en succes bij de voorbereidingen op het nieuwe 
seizoen.

 Jan Mol, voorzitter.
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Tel.: 06-31945439
Kerkweg 37 Giethoorn

www.huismansdakwerken.nl

Lekkers en Zo Giethoorn is de 
Nostalgische Winkel 

voor Oma’s Snoepgoed, 
Cadeau en Zeep. 

Bij ons vind u betaalbare en 
unieke cadeautjes. 

Binnenpad 22
8355 BR Giethoorn

www.heerlijckezeep.nl

Ook te volgen via 
Facebook Lekkers en Zo 

Giethoorn

 Aardappelteelt & 
  –verwerking

Pluimvee

Bio-energie

Mestverwerking

www.agrogiethoornenergie.nl 

Praktijk voor
- Dorn Therapie
- Breuss Massage
- Sportmassage
- Medical Taping
- Blessurepreventie

Jonenweg 1f   | 8355 CL | GIETHOORN
06 253 25 557 | astrid@astriddeleeuw.nl

www.astriddeleeuw.nl
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RECLAMEBORDEN 
Langs het sportveld zijn onlangs weer nieuwe sponsorborden geplaatst:
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Café/restaurant DE OTTERSKOOI
Dwarsgracht 54 - 8355 CW Giethoorn - Tel: 0521 361474  | fax: 0521-361715 

www.otterskooi.nl | info@otterskooi.nl

CAFE/RESTAURANT DE ‘OTTERSKOOI’
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VOETBALVOETBAL

VAN DE (WAARNEMEND) VOORZITTER
Het eerste seizoen als bestuurslid zit er al weer op. Een seizoen waarin we druk op zoek 
zijn geweest naar een voorzitter voor onze afdeling. Helaas heeft deze zoektocht nog niks 
opgeleverd. We hopen dat we een oplossing hebben op 8 juni aanstaande als de algemene 
ledenvergadering is. 

Daarnaast gaan we op die ledenvergadering ook afscheid nemen van Martijn Meester, onze 
secretaris en het langst zittende bestuurslid. Hij heeft aangegeven dat hij na zoveel jaren op 
zoek is naar een andere uitdaging. Martijn, ontzettend bedankt voor de tomeloze inzet en 
betrokkenheid, we zullen je missen.

Dit betekent echter ook, dat we naast een voorzitter, op zoek zijn naar een nieuwe secretaris. 
Mocht iemand een idee hebben voor een van beide functies, laat het ons zo snel mogelijk 
weten.

Tot zover de bestuursperikelen. Als bestuur hebben we dit jaar voor het eerst Koningsdag 
georganiseerd en tevens hebben we meegeholpen met de door Giethoorn Vitaal 
georganiseerde Koningsspelen voor de basisscholen in Giethoorn. De samenwerking met 
Giethoorn Vitaal en de andere afdelingen was uitstekend en zeker voor herhaling vatbaar.

Door deze samenwerking hebben we ook een aantal zaken zoals de grote tent gezamenlijk 
kunnen huren en zo konden we de kosten enigszins laag houden. We moesten dit jaar een 
tent huren omdat door de verbouwing de ruimte voor de kantine waar normaal het feest 
gehouden wordt niet beschikbaar was. Wij als bestuur kijken terug op een zeer geslaagde 
Koningsdag en gaan hier ook zeker mee door. Ik wil alle vrijwilligers en sponsoren bedanken 
die zich voor die dag hebben ingezet om er een mooi evenement van te maken.

Nu het woord verbouwing hierboven is gevallen moeten we het hier gelijk maar even over 
hebben. Iedereen die regelmatig op onze velden komt zal zijn opgevallen dat de verbouwing 
al aardig opschiet. De contouren van de buitenkant zijn nu duidelijk en als je binnen een kijkje 
neemt dan kun je al zien waar de kleedkamers, de toiletten enz. gaan komen. Kom gerust 
eens kijken en zien hoe het staat met de verbouwing. We hopen dat we met ingang van het 
nieuwe seizoen dan ook gebruik kunnen maken van ons vernieuwde complex.

Dan is het nu tijd om iedereen te bedanken die zich op wat voor manier dan ook heeft ingezet 
om het afgelopen seizoen zo goed te laten verlopen.

Ik wens iedereen een ontzettend goede vakantie toe en we zien elkaar weer in het nieuwe 
seizoen.

Met vriendelijke groet,

Chris Doup
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VOETBALVOETBAL

VAN ONZE LEDEN
Hoi allemaal,

Wij zijn Jesse en Sem en wij hebben dit jaar 
in Giethoorn F2 gevoetbald. We hebben een 
gezellig team samen met Andrey, Lucas, Leroy, 
Bart, Ilja, Kevin, Mason, Robin en Lars. Het gaat 
steeds beter met voetballen en de laatste 
paar maanden gaat het super goed. Voor de 
kerstvakantie zijn we laatste geworden en 
verloren we nog veel wedstrijden. Toen zijn 
we in de zaal gaan voetballen, dat was ook 
heel erg leuk. Daarna gingen we weer buiten 
voetballen en toen hebben we maar 1 keer 
verloren en zijn we 2e geworden.

We hebben ook nog een toernooi gehad en daar zijn we ook 2e 
geworden en kregen we allemaal een lintje en een ijsje. We zijn ook nog een keer pupil van 
de week geweest en mochten we bij de grote jongens op de bank zitten en mochten we 
aftrappen.

Papa en mama waren onze leiders.

We gaan nog een dagje naar voetbalkamp, daar zijn we nog nooit geweest. Daarna hebben 
we vakantie van voetbal.

Doeg allemaal, Jesse en Sem.
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VOETBALVOETBAL

E1 KAMPIOEN
Woensdag 27 mei 2015 is de E1 van SV Giethoorn kampioen geworden in de 2e klasse door 
met maar liefst 6-2 thuis te winnen van de E2 van VV Steenwijk. In de laatste wedstrijd tegen 
VV Steenwijk kon de E1 van Giethoorn bij winst of gelijkspel het kampioenschap behalen. De 
jongens van de E1 waren dan ook gefocust. Dat was in menig huishouden al merkbaar geweest 
op de dagen ervoor. De woensdagavond was het zonnig weer met veel wind. Extra support 
van familie en vrienden zorgde voor een volle bezetting langs de lijn. Nagelbijtend spannend 
werd het niet, wel zeer vermakelijk. De jongens kleunden er direct volop in en verdediging van 
VV Steenwijk werd volledig overlopen en weggespeeld. Binnen 15 minuten was het al 4-0 
en de wedstrijd was eigenlijk al gespeeld. Door de volle concentratie en extra inzet bij onze 
jongens werd de eindstand 6-2. De ontlading na het eindsignaal was prachtig om te zien. 
Hossend en lachend werd het kampioenschap in het klein gevierd met (kinder)champagne 
en knallers met confetti. Zaterdag 30 mei na het Steenwijkerland toernooi in Giethoorn was 
de huldiging en werd er getrakteerd op patat/frikandel met limonade, een bos bloemen en 
uiteraard een mooie beker. Als verrassing werden ze ook nog in de oude brandweerwagen 
door Giethoorn gereden.

Leider/trainer E1 Alan Vierhoven

Staand van rechts naar links; Gerro Jager, Rogier vd Lende, Alan Vierhoven (leider/trainer),  
Sen de Graaf, Michael Vierhoven, Niclaas Jager (sponsor), Joran Smit. 

Zittend van rechts naar links; Dylan Koppers, Olav Mol, Vito Peters, Martijn Drost, Micah Lok



VOETBAL

0521 - 362022
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VOETBALVOETBAL

D1 KAMPIOEN IN DE VOORJAARSCOMPETITIE
Zaterdag 23 mei zijn de jongens van de D1 kampioen geworden dit hebben ze samen gevierd 
bij de sponsor Hilbert Smit van snackbar de Geythorn, die ze trakteerde op patat en kroket/
frikadel.

De sponsor Hilbert en de leiders Bianca en Johan werden hiervoor in de bloemetjes gezet door 
svGIETHOORNse.

(staand van links naar rechts); Bianca Boers ( leider),Tom Toet,Kevin Huismans,Jeroen Nieuwenhof,Julian 
Schipper,Bjarne Bouwer,Johan Huismans  (leider) en Hilbert Smit ( de sponsor ) 

 (gehurkt) Joey Boers,Tom Smit,Julian Bakker           
(voorste rij) Sam Dekker,Stefan Heida,Stan Spin,Ramon Huismans,Jasper Toet.
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OOK CAMPING, VAKANTIEWONING- EN BOOTVERHUUR

Midden in het oude centrum van het waterdorp 

Giethoorn vindt u Café-Restaurant De Sloothaak 

Het hele jaar door het adres voor een bijzonder lekker uitje!

bijvoorbeeld tijdens:

Happies Uurtie

Schuif aan & Eet mee

een dagje Giethoorn

een gezellig avondje uit

een arrangement op maat

een bedrijfsuitje of familiefeest

een bruiloft of receptie

Kortom, ieder gezelschap op zoek naar kwaliteit en

gezelligheid is bij ons aan het juiste adres!

Café-Restaurant De Sloothaak, Binnenpad 141,

8355 BW Giethoorn, 0521-361888

info@restaurantdesloothaak.nl, www.restaurantdesloothaak.nl

             

Meer dan alleen bloemen...

Gespecialiseerd in bijzonder 
Bloemwerk, o.a.

* Bruidsboeketten
* Rouwarrangementen
* Relatiegeschenken
* Tevens lid van Fleurop

Telefoon (0521) 361561

SCHEPEN
KRING

Jachtmakelaars
dáár vaart u wel bij!

Voor advies en informatie 
bezoek onze verkoopsteiger in

Jachthaven Steenwijkerdiep

Veenderij 2a, 8331 VH  Steenwijk T: 0521 - 36 14 45

Wij verkopen uw schip

WWW.SCHEPENKRING.NL 

SCHEPEN
KRING

Jachtmakelaars
dáár vaart u wel bij!

Voor advies en informatie 
bezoek onze verkoopsteiger in

Jachthaven Steenwijkerdiep

Veenderij 2a, 8331 VH  Steenwijk T: 0521 - 36 14 45

Wij verkopen uw schip

WWW.SCHEPENKRING.NL 

SCHEPEN
KRING

Jachtmakelaars
dáár vaart u wel bij!

Voor advies en informatie 
bezoek onze verkoopsteiger in

Jachthaven Steenwijkerdiep

Veenderij 2a, 8331 VH  Steenwijk T: 0521 - 36 14 45

Wij verkopen uw schip

WWW.SCHEPENKRING.NL 
Voor advies en informatie,
bezoek onze verkoopsteiger in
Jachthaven De Kranerweerd
in Zwartsluis
Postadres: Het oude Diep 5-7
8064 PN Zwartsluis
Verkoophaven: Jachthaven De Kranerweerd
T: 0031 (0) 38 - 38 69 019
I: www.schepenkring.nl  /  www.yachtsalesupport.nl
E: skr.giethoorn@schepenkring.nl
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GYMNASTIEK

UITVOERING GYMNASTIEK WANNEPERVEEN
Vrijdagavond 17 april jl. vond de uitvoering van 
gymnastiek Wanneperveen plaats.
De jongsten mochten het spits afbijten als de dansende 
paardjes, daarna kwamen de acrobaten van het Wilde 
Westen en ook de Western Girls om hun kunsten te 
vertonen.
De dames van zumba en de jeugd zumba gaven 
ook een demonstratie en dat allemaal in cowboy en 
western stijl. Van de kinderen van de gymnastiek werd 
een groepsfoto gemaakt.
Na de pauze gaven diverse groepen nog een optreden. Bovendien kregen we nog een 
acro demonstratie. 
Als aftredend bestuurslid stelde Esther Altena Monica Rumpf voor als nieuw bestuurslid. 
Voor acties en sponsoring gaan Marjan Brals en Mirjam Mooiweer aan de gang. Sophia 
Lantinga, Tineke Mulder, Joyce Bakken en Roelien Otten zullen het volgende jaar de uitvoering 
verzorgen.
Tot slot werden de leidsters en alle vrijwilligers in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet. 
Met name bouwbedrijf Soer,  de hoofdsponsor van de afdeling gymnastiek, die vrijdagmiddag 
geholpen heeft met de opbouw van de zaal.

DE “BLOEIENDE KAARTEN AKTIE”.
Dankzij de enorme inzet van de jeugdleden van de gymnastiek 
in Wanneperveen en Giethoorn is de ‘bloeiende  kaarten aktie’ 
een succes geworden en kan onze vereniging een leuk bedrag 
tegemoet zien. Nogmaals: bedankt!!

In Wanneperveen had Marlinde Klaver de meeste kaarten 
verkocht. In Giethoorn was het Gijs Rijkaard die de  meeste 
kaarten verkocht. 

De beste kaartverkoopsters van de hele gymnastiek afdeling 
waren toch: Amelie van Dalen en Anke Rodermond. Deze meiden 
werden bedankt met een turnpakje, ontworpen en gemaakt door 
onze gymleidster Suzanne Ringsma.

 

Anke Rodermond en 

Amelie van Dalen 
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Restauratie

Renovatie

Levering

Verhuur

Bouwen

Verbouwen

Advies

Onderhoud

Veneweg 126, 7946 LJ Wanneperveen

 

  

VOOR  BLOEMEN, BOEKETTEN, BLOEMSTUKKEN, 
PLANTEN EN CADEAUTJES 
 

SECO BLOEMEN  
Marco en José Meijer 
Veneweg  155   
7946 LL  Wanneperveen    
Tel: 0522-281158 / 06-14442728 
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GYMNASTIEK

NINA BOER CLUBKAMPIOEN!  
Vrijdag 3 april zijn de clubkampioenschappen gehouden voor 
de afdeling gymnastiek. In verschillende categorieën streden 
meisjes en jongens om een plek op het podium. 
Bij de jongens werd Pepijn Neve fraai eerste. Nena Bosch werd 
dit in de categorie meisjes recreatie groep 3-5. 

Bij de meisjes recreatie groep 6-8 kwam 
Marije Klarenbeek op het podium. De 
selectie meisjes waren ook verdeeld 
in twee groepen, bij de jongsten pakte 
Sophie Touker de gouden medaille en bij de oudsten Nina Boer. 
Vanwege haar puntentotaal werd Nina tevens clubkampioen. 
De prestatiebeker, voor degene die afgelopen seizoen de meeste 
progressie heeft gemaakt, ging naar Danique de Jonge.

DEMO GYMNASTIEK SVGIETHOORNSE OP BEDRIJVENDAG GO
Op zaterdag 25 april heeft de afdeling gymnastiek een spetterende demonstratie gegeven 
op de bedrijvendag van GO. Ondanks de dreigende luchten zorgden de turnsters voor wat 
‘bedrijvigheid’ op deze dag en lieten ze verschillende takken van de gymnastieksport  zien. 

Als eerste begon onze springgroep en liet diverse sprongen en salto’s zien, daarna de acrogroep, 
die hun wedstrijdoefeningen buiten op de tumblingbaan lieten zien en als laatste onze jeugd 
zumbagroep, die hun opzwepende dansen aan het toegestroomde publiek toonden. Natuurlijk 
gingen deze oefeningen onder uitstekende begeleiding van onze trainsters.

Pottenbakkerij Rhoda had deze dag aan svGiethoornse, afdeling gymnastiek, een schilderij 
geschonken en door middel van een lotenverkoop heeft dit een heel mooi bedrag opgebracht.                 

De trekking werd om 16.00 uur gedaan door onze geweldige lotenverkoper Twan Schra. 
De heer Bakker is de gelukkige winnaar geworden van dit prachtige schilderij! Wij willen 
Pottenbakkerij Rhoda bedanken voor het beschikbaar stellen van dit schilderij.  

Nina Boer 

Danique de Jonge 
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FIETSVERHUUR

Bediend tankstation voor weg
en waterverkeer.

Benzine, diesel, mengsmering, petroleum, 
Camping- en Shell gasflessen, 

drogisterij rookartikelen,
foto en film, viseobanden, kranten enz...

FA Prinsen - Beulakerweg 137
Giethoorn - tel. 0521-361261

K.J. Otter 

www.otter-elektro.nl
Bartus Warnersweg 7 - 8355 CZ - Giethoorn

elektro service

Installatie
werkzaamheden

Verkoop & reparatie

van audio, tv en video
Installatie 

werkzaamheden

Verkoop & Installatie 

van zonnepanelen
Alles voor wassen, 

drogen en koelen

telefoon 0521 36 2048 - Mobiel 06 5192 1718 

Lekker  D ineren

Lekker Lunchen

Lekker Lounchen

Gewoon Lekker Gezel l ig

D s  T. O .  H y l ke m a we g  4 3       
8 3 5 5  C E  G i e t h o o r n      
Te l e fo o n  0 5 2 1  3 6  1 6 74      
w w w. a c h te r h u u s . n l       

i n fo @a c h te r h u u s . n l  

Ds. T.O. Hylkemaweg 8
8355CD   Giethoorn

        0521 36 1343
info@zeilmakerijboer.nl

D e k z e i l e n  |  B o o t k a p p e n  |  R e p a r a t i e s 
V e r a n d a z e i l e n  |  K u s s e n s  |  H o e z e n 
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GYMNASTIEK

NIJNTJE BEWEEGDIPLOMA’S UITGEREIKT

Op woensdagmiddag 22 april en donderdagmiddag 23 
april zijn de eerste beweegdiploma’s   in Wanneperveen 
en Giethoorn uitgereikt.  De hele week werden er in 
Steenwijkerland ‘Nijntje beweegdiploma’s’ uitgereikt.  
In Wanneperveen waren 11  peuters en kleuters 
aanwezig van de  peuters/kleuter-gymgroep  en van de 
peuterzaal ‘De peuterleut’ in Wanneperveen. In Giethoorn 
waren 20 peuters en kleuter aanwezig van de peuters/
kleutergymgroep en van de peuterzaal de ‘Wip Wap’ in 
Giethoorn. 
Alle kinderen hebben in de afgelopen weken beweeglessen 
gehad om hun motorische vaardigheden te ontwikkelen. 
Ze leerden onder andere op 2 voeten vooruit springen, 
hinkelen en koppeltje duikelen. 
Het ‘Nijntje beweegdiploma’ is een initiatief van de KNGU 
in samenwerking met gymnastiekverenigingen in het hele land.     
Wil je peuter of kleuter gymlessen blijven volgen, dan kan dit in Wanneperveen op 
woensdagmiddag van 13.30-14.20 uur in dorpshuis ‘De Wanne’ of in Giethoorn op 
donderdagmiddag van 16.00-17.00 uur in ‘het Kulturhus‘.
Voor verdere info zie www.svgse.nl
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MULDER
WATERSPORT

Beulakerweg 94, Giethoorn
0521-361 500

Dealer van:
• Mercury en Yamaha buitenboordmotoren

• Combi Motorguide elektromotoren
• Topcraft vis-, toer- en consoleboten

• Oudhuijzer sloepen

Tevens:
• Ruime keuze in gebruikte

buitenboordmotoren en boten
• Eigen werkplaats en magazijn

• (winter) stalling

Naamloos-4   1 27-10-14   13:30

16

 

Beulakerweg 129 | 8355 AE | Giethoorn 
T: 06 54 27 11 49 | www.boermultidiensten.nl

KAPSALON
JENNEKE SMID

Dames- & Herenkapsalon

Aan de markt in Steenwijk.

Openingstijden
dinsdag  9.00  - 17.00 uur
woensdag      9.00  - 17.00 uur
donderdag     9.00  - 20.30 uur 
vrijdag            9.00  - 17.00 uur
zaterdag      9.00  - 14.00 uur  
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VOLLEYBAL

NIEUW JEUGDTEAM VOLLEYBAL SVGIETHOORNSE VAN START 

Na introductielessen met Vitaal Giethoorn nu trainen op zaterdagochtend
Om ook met het jeugdteam, waarmee we per februari gestart zijn, de competitie in te gaan 
zou het prettig zijn nog enkele jeugd volleyballers toe te voegen aan het huidige team. 
 
Het svGIETHOORNse jeugd volleybal- 
team is voor jongens en meisjes van 10 
t/m 14 jaar en aanmelden of een keer 
vrijblijvend meetrainen is altijd mogelijk. 
De jeugd zal de hele maand juni nog trainen 
op de zaterdag van 09.00 – 10.00 uur.  

Voor meer informatie en inschrijving zie 
www.svgse.nl, www.vitaalgiethoorn.nl, 
of www.facebook.com/vitaalgiethoorn

EINDTOERNOOI  

Maandag 20 april jl. was het jaarlijkse onderlinge eindtoernooi. Ook 
dit keer hebben we weer gekozen voor een mix toernooi. De 30 
volleyballeden die mee hebben gedaan werden verdeeld in groepjes 
van 3 en speelden elk 4 wedstrijden in wisselende samenstellingen. 
De uitslag was als volgt:
1. Ria, Harieke, Hilma
2. Ineke, Lennard, Eelkje
3. Jaap, Nanno, Wietsche

v.l.n.r.: Marit, Eline, Diane, Eelkje (trainster), Ruben, Kaya en Born
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Heeft u een camper of bedrijfswagen? 

 

Bent u op zoek naar meer comfort en stabiliteit??  
Altijd overbeladen??  

 
Dan heeft AIRSUS voor u de oplossing!!  

 
Airsus Luchtveringsystemen is importeur van de DRIVE-RITE 
luchtvering kits. Deze systemen bieden:  

* Meer comfort en stabiliteit aan uw camper of bedrijfswagen 
* helpen voertuigen met grote overhang en beperkte 

bodemvrijheid 
* Installatie mogelijk op de meeste lichte bedrijfvoertuigen en 

campers 
* Al vanaf €199,- incl. BTW!!!  
 

 
Heeft u vragen of wilt u een o�erte voor UW camper of bus? 

 
BEL: 0521-769026 of mob. 06-14661114 of MAIL: info@airsus.nl  
AIRSUS LUCHTVERINGSYSTEMEN Kerkweg 2 8355 BK Giethoorn 

www.airsus.nl  
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GYMNASTIEK

TEAM RADJAH WINNAAR WINTERVOLLEYBALTOERNOOI

Op 28 maart werden de laatste wedstrijden gespeeld in het Winter Volleybal 
Toernooi. Het was wederom een spannende laatste avond, aangezien net als 
voorgaande jaren de winnaar nog niet bekend was. Elk team speelde nog 1 
wedstrijd, waarin nog 4 punten te behalen waren. Team RADJAH heeft deze 4 punten 
binnen weten te halen en mocht dit jaar de wisselbeker mee naar huis nemen. 

De einduitslag is als volgt: 
1. RADJAH    23 
2. Maatwerk/Woltman/Hoek  22 
3. Otterskooi Dwarsgracht  17 
4. Evenhuis    15 
5. Kanaaldijk   12 (+30)
6. Bouwbedrijf A. Scholten  12 (+14)
7. Giethoorn.com   11 
8. Agro Giethoorn   0 
 
Traditioneel werd het toernooi afgesloten met een gezellige avond met muziek van DJ Mathijs. 
Een hapje en een drankje ontbraken ook niet. In de verloting t.b.v. de clubkas waren weer 
mooie prijzen te winnen.  Al met al was het weer een gezellig avond. 
 
Hierbij de uitslagen van de laatste wedstrijden:
Otterskooi Dwarsgracht - Bouwbedrijf A. Scholten 17-19 25-11
Evenhuis   - RADJAH   14-20 16-19
Kanaaldijk  - Giethoorn.com  15-22 20-20
Maatwerk/Woltman/Hoek - Agro Giethoorn  28-12 22-15
Voor overige uitslagen en het verdere programma verwijzen we naar www.svgiethoornse.nl  

Wij bedanken alle vrijwilligers voor de bardiensten, het fluiten, het tellen bij de wedstrijden en 
het helpen bij de verloting. Verder bedanken we voor alle donaties van leden, niet-leden en 
bedrijven. Zeker ook door jullie allemaal is dit toernooi weer een succes geworden. 
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parket - laminaat - linoleum - tapijten - gordijnen - zonwering - pvc design vloeren

woondecoratie - verlichting - behang

Postadres Tukseweg 34, 8331 LC Steenwijk

Tapijtwinkel Steenwijkerdiep 6, Steenwijk Tel. 0521 - 51 20 03 fax 0521 - 51 85 74

Magazijn Boterweg 8, Tuk Tel. 0521 - 52 09 95

Gordijnenwinkel Tukseweg 34, Steenwijk Tel. 0521 - 52 36 23

info@kruider.nl - www.kruider.nl

AANNEMERSBEDRIJF G.W.W

Voor alle werkzaamheden
met rups - , mobiele- en minikranen

G.W.W. bes choeiingen - B aggerwerken e.d.

Kolderveense Bovenboer 39
7948 LT Nijeveen
Tel.: (0522) 492003
Fax: (0522) 492543
E
www.henkbijker.nl
-mail: info@henkbijker.nl



SV GIETHOORN SE 29

Al ruim 30 jAAr 
het vertrouwde 

Adres voor:

Bemiddeling bij:
Verkoop

Aankoop
Huur

Verhuur

Taxaties
Consultancy

Beheer

UW MAKELAAR IN DE REGIO NOORDWEST OVERIJSSEL
De Boer + ten HoeVe, Kornputsingel 12, 8331 Jt  steenwiJK, tel. 0521 515358, www.BoerentenHoeVe.nl

Kwaliteit voor ondernemers!

www.evenhuis.nl | T 0521 361 352 | Giethoorn
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FanfareFanfareGRAND CAFÉ

GIETHOORN 

Voor gezelligheid en zoveel meer...
WWW.FANFAREGIETHOORN.NL

•BEDRIJFSUITJE •ARRANGEMENTEN •ACTIEF VERGADEREN •BRUILOFTEN •GEZELLIG TERRAS

Hans Kollen    8355Ca Giethoorn  0521-362011 
Hanskollen@ziggo.nl  Zuiderpad 5 a    0615134449

* IMPREGNERING INJECTERING EN 
   REINIGING VAN GEVEL EN VLOER 
* MOS EN ALG BESTRIJDING VAN RIET  EN DAKPANNEN       
* KRUIPRUIMTE ISOLATIE 
* BESCHOEIING EN TIMMERWERKZAAMHEDEN
   NIEUW KUNSTSTOF BESCHOEIING
* DIENSTVERLENING

Hans Kollen | Zuiderpad 5a | 8355 CA Giethoorn
Telefoon 0521-362011 | Mobiel 0615134449 | email: hanskollen@ziggo.nl
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VOLLEYBAL

COMPETITIE

Het heren 1 team heeft het geweldig gedaan in 
de competitie. Zij zijn 1e geworden in hun poule 
(Heren 3e klasse J) en zullen volgend seizoen 
uitkomen in de 2e klasse. Een super prestatie.  

Het dames 1 team heeft zich na promotie vorig jaar naar de 2e klasse prima weten te 
handhaven en zijn geëindigd op een mooie 6e plaats van de ranglijst. 
Het dames 2 team heeft het wat lastiger gehad in de competitie. Zij zijn in de 3e klasse laatste 
geworden.
Door vertrek van enkele volleyballeden zullen we volgend jaar uitkomen met 1 herenteam, 1 
dames team en 2 recreantenteams. 
Hugo Zwier heeft aangegeven na dit seizoen te stoppen met het trainen en coachen van de 
dames. Dit betekent dat we naarstig op zoek zijn naar een nieuwe trainer coach voor het 
damesteam.

RECREANTEN

Met de zomervakantie in het vooruitzicht trainen de recreanten nog een aantal weken op de 
woensdagavond van 20.15 tot 21.45 in het Kulturhus.
Onze trainster is er helaas niet, maar dat mag de pret niet drukken om een leuk partijtje 
te spelen.Het komende seizoen 2015/2016 zullen de recreanten weer meedoen aan de 
competitie in Vledder. Eén keer per maand op de dinsdagavond vindt de competitie in sporthal 
De Spronk te Vledder plaats.

vervolg pagina 33



Wat je dichtbij haalt, 
                            is lekker….

Tevens uw slijterij, 
postagentschap,
drogisterij, stromerij
en bezorgservice

    

                     

Voor al uw dagelijkse boodschappen

     

 

 
Spar ter Schure
Eendrachtsplein 4
8355 DL Giethoorn
Tel. 0521 361234
Fax. 0521 361324                         
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VOLLEYBAL

VERVOLG RECREANTEN

Er hebben zich maar liefst 15 mensen aangemeld. Dat betekent dat we twee teams zullen 
gaan opstellen. Hoe de indeling gaat worden zullen we bij de start van het nieuwe seizoen 
gaan bepalen, maar heb jij als speler ideeën of tips laat het ons dan weten.

Vind je het leuk om een keer mee te trainen? Kom dan vrijblijvend langs op de woensdagavond. 
PS: Ook de dames en heren die niet meer trainen en/of competitie spelen in verband met de 
zomerstop zijn van harte welkom.
Een hele fijne zomer en tot op een woensdagavond!!
Groeten
Eelkje de Boer

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op donderdag 21 mei werd de algemene ledenvergadering 
van de afdeling volleybal gehouden. Naast het bestuur 
waren er ± 8 leden aanwezig. 
Deze avond hebben we afscheid genomen van Annelies 
Mulder als bestuurslid en hebben we Eduard Klaver verwelkomd als 
nieuw bestuurslid. 

Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Jacco Maat – voorzitter
Eelkje de Boer - penningmeester
Judith Wienbelt – Nevobo contactpersoon/ secretaris
Hilma Otter – secretaris/ PR/ Communicatie
Eduard Klaver- bestuurslid

We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie.
Geniet er lekker van. 
Het volleybalbestuur, 
Jacco, Eelkje, Judith, Eduard, Hilma 
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Op zoek naar een leuke activiteit? Kom een balletje slaan bij Pitch&Putt Golf Koekange. 
Na afloop kun je in het clubhuis gezellig borrelen, lekker lunchen of genieten van een 
uitgebreide barbecue of buffet.
Kijk voor meer info en arrangementen 
op www.pitch-putt.nl/koekange

Pitch&Putt Golf Koekange   Weerwille 16, 7961 LV Ruinerwold
T: 0522 - 452059  •  koekange@pitch-putt.nl

Kom spelen 
met je team



SV GIETHOORN SE 35

TENNISTENNIS

METAMORFOSE IN 2015

Op 1 april, de dag van de oplevering van de nieuwe 
gravelbanen, waren wij als bestuur super trots. 
Samen met vertegenwoordigers van de Gemeente 
Steenwijkerland, de Antea Group en de Adviesgroep 
Kybys werd een rondgang gemaakt op een 
zonovergoten tenniscomplex. Twee prachtige banen 
met een glinsterend hekwerk met daaraan bevestigd 
de windvangers. Alles gereed voor een succesvol 
tennisseizoen. De leerlingen van de Noorderschool 
waren de ‘eerste spelers’ op de nieuwe banen. De 
komst van deze leerlingen is langzamerhand bij 
aanvang van het seizoen een traditie geworden. Voor de leden werd gestart met de Open 
Dag. Onder het motto van ‘Maak Kennis Met Tennis’ kon op alle niveaus worden gespeeld. Een 
flyer actie met de aankondiging van de vernieuwing op de tennisaccommodatie in Giethoorn 
en wijde omgeving leverde een aantal potentiele tennisleden op. Het introductielidmaatschap 
met daaraan gekoppeld het deelnemen aan de tennisles heeft zijn uitwerking niet gemist. Op 
deze plaats maken we onze Sylvia een groot compliment als ’de ontwerpster’ van deze flyer. 

RENOVATIE en NIEUWBOUW
De volgende stap in de verder ontwikkeling van de sportaccommodatie is de renovatie van 
de kleedkamers van voetbal en de nieuwe kleedkamers voor tennis. Onder leiding van Teun 
Smit en de mannen van Patrick Koppers wordt hard gewerkt om het grote project op tijd 
klaar te krijgen. In de week na Pinksteren kon een hoogtepunt worden gevierd met het leggen 
van het nieuwe dak. Nu al kunnen we vaststellen dat de metamorfose van het geheel een 
professionele uitstraling krijgt waarmee de Omnivereniging zich de komende jaren zeer goed 
kan presenteren. 

TWEEDE SET
Zo het nu lijkt zal een grote wens van veel tennisleden in vervulling gaan. Met diverse 
betrokkenen werd gesproken over een grondige verbouwing van ons clubhuis. Hopelijk kunnen 
rond deze tijd de handtekeningen onder het contract worden gezet. In de plannen is uitgegaan 
van de bereidheid van onze leden om een deel van de werkzaamheden in eigen beheer te 
verrichten. Met deze aanpak kunnen de kosten in de hand worden gehouden en wordt de 
Tweede Set een echt clubhuis waar we met ons allen in een sfeervolle omgeving bij elkaar 
kunnen zijn en nieuwe contacten kunnen leggen. Het bestuur wil deze grote uitdaging graag 
aangaan maar nogmaals, het gaat niet zonder de steun van een groot aantal enthousiaste 
vrijwilligers. De uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden zal na de vakantieperiode 
starten.
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–  v e e l z i j d i g  –

Koematen 50 • 8331 TK  Steenwijk • Tel. (0521) 51 23 92
Fax (0521) 51 31 89 • info@coelingh.nl • www.coelingh.nl
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Sleedoorn 12 Giethoorn
Tel. 06-295 74 538
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Voor al uw Schilderwerken, glas- en wandafwerking

Beulakerweg 127c
8355 AE Giethoorn
Tel. 0521-360914
Fax. 0521-360925

Oort zegt het vOort
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Mondzorgcentrum Giethoorn is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een toonaangevende tandartspraktijk.

Door ons deskundige team van meerdere tandartsen, een mondhygiëniste, preventie-assistentes en een 
klinisch-prothese technicus kunt u bij ons terecht voor alle verschillende tandheelkundige behandelin-
gen. Van beugel tot kunstgebit, van kronen tot bleken.

Bij ons wordt u op tijd geholpen, kunt u buiten kantooruren terecht, kunt u al uw wensen bespreken, 
wordt er rekening gehouden met uw angst en is het ook nog mogelijk gratis voor de deur te parkeren. 
U wordt bij ons geholpen met een welgemeende glimlach. 

Onze praktijk is zeer innovatief. Wij werken met de nieuwste apparatuur volgens de laatste inzichten 
en technieken. Zo maakten wij als eersten in Nederland digitale afdrukken voor het maken van kronen, 
hebben wij apparatuur voor pijnloze verdoving, maken wij digitale röntgenfoto’s en voldoen wij aan de 
meest recente regelgeving op gebied van hygiëne. 

Op www.mzcg.nl kunt u terecht voor een eerste kennismaking.

Het is ons doel dromen uit te laten komen, keer op keer te verrassen en mensen beter te maken.

Beulakerweg 119a - Giethoorn 0521-362115 www.mzcg.nlBeulakerweg 119a Giethoorn 0521-362115 www.mzcg.nl

KAASHANDEL WESTERBEEK

Wekelijks bij u aan huis...
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TENNISTENNIS

MIXTEAM COMPETITIE VOORJAAR
In 2014 zijn we gestart met een nieuw team vol met beginners, of doe ik dan een aantal 
tekort? De ‘vaste basis’ tennist ook in het najaar en nu dus weer in dit mooie voorjaar. Vorig 
jaar kwamen we nog te kort voor rechtstreekse promotie naar de 4e klasse, maar nu bleek 
dat er geen 5e klasse meer is. Dus zonder kampioenschap en bijbehorend feest zijn we er dan 
toch een stukje opgeschoven. Les voor onszelf: na elke competitie gaan we flink uitpakken en 
vieren alsof we kampioen zijn, je weet immers maar nooit. 

Het wordt echter wel steeds moeilijker. Op dit moment staan we op een 5e plaats achter 
de kampioen van vorig jaar Ruinerwold. Ook teams als Drachten en Meppel hebben meer 
ervaring en de koploper is Smilde, gevuld met spelers uit Assen. We laten 3 teams achter ons. 
Toch maken we –vinden we zelf- progressie. Karen Beute en Harm Scholten zijn mee voor de 
ervaring. Ilja Koppers en Sylvia Geraerds Thesingh voor het fanatisme. Klaas Piest moet van 
zijn vrouw, Jaap van der Zouwen doet gewoon aan alle sporten en ondergetekende doet mee 
voor het plezier. En dat hebben we. Van de 6 partijen hebben we 2 ruim gewonnen en de rest 
met 4-1 verloren. De laatste wedstrijd gaan we ook winnen, zoveel zelfvertrouwen hebben 
we inmiddels. 

Bij deze willen we als team 
aangeven iedereen deze 
ervaring te gunnen. Schrijf je 
in, welk niveau je ook hebt. 
Het is slechts 7 zaterdagen 
en je hoeft niet elke keer mee. 
Je speelt dan 2 wedstrijden, 
maar belangrijker is dat je 
een reden hebt om te spelen. 
Door de week ga je dan ook 
een keer trainen en dan wordt 
het steeds leuker. Dit najaar 
spelen we op vrijdagavond 
trouwens, dat kan ook 
allemaal.

Erik Jorritsma
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E E N  A D R E S  O M  T E  O N T H O U D E N

restaurant
de Rietstulp

Wij zijn het gehele jaar geopend

Ook bieden wij een vakantiehuis aan voor max. 20 personen.
Info/reservering  bel: 0521-361833 fax: 0521-362161

www.vakantiehuis-giethoorn.nl

Diverse arrangementen 
op aanvraag en in overleg met u

Wij verzorgen o.a.:
• (Familie) Diners
• Personeelsfeesten
• Recepties
• High Tea

• Bruiloften
• A la Carte diners
• Koud/warme buffetten
• Rondvaarten (verwarmd) (ook Candlelight)
• Bootverhuur

Ds. T.O. Hylkemaweg 15
8355 CE  Giethoorn

Tel. 0521-361833
Fax 0521-362161

www.rietstulp.nl
info@rietstulp.nl

VOOR AL 
UW SPORT NAAR

VISSCHER SPORT

STEENWIJKERDIEP 25
8331 LP STEENWIJK

WWW.VISCHERSPORT.NL

GLORIA

Schelpen & Sieradengalerie

GIETHOORN

Loop binnen en beleef de schoonheid van 
de rijkdom onder water!
- Schelpen uit alle wereldzeeén

- Unieke collectie sieraden
- Hebbedingetjes voor jong en oud

- Vrolijke zomermode

GRATIS ENTREE

BINNENPAD 115 - 8355 BV - GIETHOORN
Tel 0521-361582 - Gloria-maris@hotmail.com

WWW.GLORIA–MARIS.NL

MARIS
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TENNISTENNIS

VERSLAG COMPETITIE HERENTEAM

Het eerste heren tennisteam van SVGSE heeft in de landelijke voorjaarscompetitie, na een 
succesvolle dispensatie aanvraag, 5e klasse zondag gespeeld. Het betrof een competitie 
met 8 deelnemende ploegen. Van de 7 gespeelde wedstrijden zijn er 4 gewonnen, 2 gelijk 
gespeeld en 1 verloren. 
 
Het team bestaat uit Martijn Doze, Steven Bunt, Leon Kuizenga, Berend Katoele met als
invallers Rob Arts en Rinus Jorna. 

Het team speelt dit jaar voor het eerst in deze samenstelling. In de najaarscompetitie zal het 
team na behaald kampioenschap vorig jaar uitkomen in de 1e klasse. De laatste wedstrijd 
was tegen Apeldoorn (De Maten). Het werd een 6 – 0 overwinning voor ons, waardoor ons 
team op een gedeelde derde plaats is geëindigd in de competitie. 

VERSLAG COMPETITIE DAMESDUBBEL
Deze voorjaarscompetitie hebben we weer een groot  deel van Overijssel en de Noordoostpolder  
doorkruist om onze wedstrijden in de 2e klasse damesdubbel  op dinsdag te spelen. De eerste 
weken had ons team te kampen met ziekte en verhindering, maar gelukkig waren Geertje 
Dam en Erna de Dreu bereid om in te vallen. We willen ze heel hartelijk bedanken omdat ze 
ons echt uit de brand hebben geholpen! 

Zowel uit als thuis werden er spannende wedstrijden gespeeld en we hebben aardige en 
gastvrije teams ontmoet. Dit jaar moesten eigenlijk alle uitwedstrijden op kunstgras worden 
gespeeld. Dat vergde wel wat aanpassing en gewenning van onze kant omdat we voorkeur 
voor gravel hebben en daar dus ook steeds op oefenen . Ondanks onze inspanningen zijn we 
onderaan in de poule geëindigd en we zullen dus volgend jaar in de 3e 
klasse spelen. In onze poule gaat Ter 
Spille uit Olst promoveren. Ze waren 
echt het sterkste team en hebben 
alle wedstrijden met 5-0 gewonnen 
op 1 na! Ali en Lucie hebben een 
partij tegen ze uit het vuur gesleept. 
Volgend jaar willen we er weer 
met frisse moed tegenaan en als 
voorbereiding blijven we natuurlijk 
onze wekelijkse oefenpartijen 
spelen.

Ali, Anna, Greet, Lucie, Mieke en 
Pietrix.
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Nieuwbouw en restauratie houten punters, 
schepen en rondvaartboten in  

hout, staal en aluminium 
Zomer- en winterberging ◆ Kraan (10 ton) 

Rondhouten ◆ zwaarden en roeren
Beulakerweg 48, 8355 AJ  Giethoorn

Tel 0521-36 1203 / 06 54 25 85 46    fax 0521-362739   W: www.punterwerf.nl   E: info@punterwerf.nl

Keukens, badkamers, tegelvloeren 
en verbouwingen.

Compleet van A tot Z.

Fam. S. Koen
Kerkweg 56
8355 BM Giethoorn
Tel. 0521-36184 
KOENCO@WXS.NL

* Gezichtsbehandelingen, Acnebehandelingen
* Epileren, Harsen, Verven, ect.
* Bruidsarrangementen, Dag/ glamour make-up
* Nagelstyling, Grimeren
* Cadeaubonnen

Kijk voor meer informatie op www.beautyingiethoorn.nl

Sandra Boer
Heeft u reis- of vakantieplannen en wilt u 

een persoonlijk, deskundig en voordelig reisadvies op maat? 
Weekendje weg, dagtocht, weekje naar de zon, super-kindercamping of prachtige verre reis?

Neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met mij; 
ontdek en ervaar het gemak van een persoonlijk reisadviseur !

M: 06-12082643 | E: sandra.boer@thetravelclub.nl | W: www.thetravelclub.nl/sandraboer

uw persoonlijk reisadviseur
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DE GRACHTHOF 

B INNENPAD 54

8355  BT   G IETHOORN

WWW.GRACHTHOF.NL 

INFO@GRACHTHOF.NL   •  TEL .  0521-361270

OPTIMAAL GENIETEN VAN ONS 
SFEERVOLLE RESTAURANT

DE GRACHTHOF

BINNENPAD 54

8355  BT   G IETHOORN

WWW.GRACHTHOF.NL

ARRANGEMENTEN  - BOTENVERHUUR 
RONDVAARTEN 

 

 
 
 
 
 
 
Rietendakenadvies  Giethoorn 
   06-22460821 
 

Na al die meningen van 
rietdekkers, makelaars, buren en
kennissen, wilt u nu wel eens 
een onafhankelijk advies. 

www.rietendakenadvies.nl
Ga dan naar:

Van Kerkvoorde en Hollander

Alles voor kantoor
* KOPIEERMACHINES
* SCHRIJF EN REKENMACHINES
* COMPUTERS EN COMPUTER SUPPLIES
* TONERS EN LINTEN

VAN KERKVOORDE    EN   HOLLANDER
KORNPUTSINGEL  25  -         STEENWIJK
TEL: 0521-510876            FAX: 0521-515179
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•  Rondvaarten
•  Botenverhuur
•  Arrangementen
•  Familie- of bedrijfsuitjes

Voor meer informatie:
Zuiderpad 14a, 8355 CA Giethoorn

* Rondvaarten
   * Botenverhuur
      * Arrangementen
         * Familie- of bedrijfsuitjes

info@bootjesingiethoorn.nl
www.bootjesingiethoorn.nl

Voor meer informatie:
Zuiderpad 14a, 8355 CA Giethoorn
Tel. 0521 360606

SPORTINN STEENWIJK 
STEUNT SV GIETHOORN SE.

VOORDEEL VOOR ALLE LEDEN VAN SV GIETHOORN SE.

SPORTEN BIJ SPORTINN

MET KORTINGEN 

GENIET ALS  SV GIETHOORN SE.-LID VAN DE DOORLOPENDE ACTIE

"GRATIS LID WORDEN"

SPORTINN STEENWIJK 
STEUNT SV GIETHOORN SE.

VOORDEEL VOOR ALLE LEDEN VAN SV GIETHOORN SE.

SPORTEN BIJ SPORTINN

MET KORTINGEN 

GENIET ALS  SV GIETHOORN SE.-LID VAN DE DOORLOPENDE ACTIE

"GRATIS LID WORDEN"
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GESCHUD

EINDSTANDEN KAARTEN 2014-2015
 
Eindstand klaverjassen ( 17/04/2015 ) :

1. Johan Toet                  81.581 punten

2. Erik Boer                     78.862 punten

3. Rink Bos                     78.328 punten

4. Bert Dolsma               77.667 punten

5. Jan Linthorst             76.662 punten

  
Hoogste dagtotaal : Johan Toet met 6.213 punten ( gemiddeld 1.553 per potje ) – 03/04/2015.

  
Eindstand jokeren ( 17/04/2015 ) :

1. Gé Pit                         83,3   gewonnen met  7.127 strafpunten

2. Grietje Oort                83  gewonnen met  7.044 strafpunten

3. Griet Kleene              82  gewonnen met  6.852 strafpunten

4. Janny Baas                 79,7  gewonnen met  8.142 strafpunten

5. Johnny Meester         76,9  gewonnen met  7.727 strafpunten

  
Hoogste dagtotaal : Griet Kleene met 9 gewonnen partijen en 129 strafpunten – 20/03/2015.

 Indien iemand niet aanwezig is op een avond, krijgt diegene de gemiddelde score van die dag 
( dit geldt voor ten hoogste 3 x afwezig ). Bij meerdere keren afwezig krijgt diegene de laagste 
score van die dag bijgeteld.  Hierdoor kunnen scores ontstaan met cijfers achter de komma.

Bij het klaverjassen een afgetekende winnaar in de persoon van Johan Toet die zowel het 
hoogste puntentotaal als de hoogste dagscore heeft behaald.  Bij het jokeren was het heel 
spannend, waarbij uiteindelijk Gé Pit met nipt verschil dit seizoen heeft gewonnen.

Al met al was het een geslaagd seizoen, met veel gezelligheid en leuke kaartpotjes. Iets meer 
deelnemers is wel wenselijk.

Dus voor wie wel van een potje kaarten houdt : volgend seizoen vanaf circa half september 
begint het nieuwe seizoen weer. De data worden later bekend gemaakt ( vrijdagavonden 1x 
per 2 weken om 20.00 uur in de kantine )
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BOUW
GARANT

Punterbouw
Schreur

Binnenpad 135 - 8355 BW - Giethoorn 
T 0521 36 1285 - E info@punterbouw.nl

Rondvaartboten aluminium, hout & staal - masten & rondhout

www.punterbouw.nl
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SV GIETHOORN SE
www.svGIETHOORNse.nl


