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 Sander Scholten/Arne Nijeboer/Camiel Slot

Consul Henk Amsink

Technische zaken John Arkes/Roelof Kooij/Altienus Zwaan

Website www.sclutten.nl Sander Scholten
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Supportersclub Forza/ Evenementen Jarco Lamberink/Albert Veltink/Jari Veltink/ 
 Jerry Poel/Bart Jelsma/Glenn Kuipers/ 
 Robert Gerritse/Chiel Meesters

Redactie/foto’s Boudewijn van der Graaf/Ben Jongsma/Harjo Mulder
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Van de voorzitter

Voor u ligt de nieuwe presentatiegids van SC Lutten, samen-
gesteld door Ben Jongsma met medewerking van Boude-
wijn van der Graaf en Ewoud Altena. Bedankt hiervoor. Deze 
gids is bedoeld als een bewaarexemplaar en geeft u nuttige 
informatie. In deze uitgave die in het begin van ider seizoen 
uitkomt, vindt u alle belangrijke gegevens van onze vereni-
ging, waaronder de namen, adressen, telefoonnummers 
van de bestuurders, commissieleden, leiders en veel andere 
vrijwilligers die een belangrijke functie hebben binnen onze 
club. Ieder lid en dus ook de nieuwe leden ontvangen deze 
gids zodat hij/zij snel zijn/haar weg kunnen vinden binnen 
SC Lutten. Daarom ook een hartelijk woord van welkom aan 
de nieuwe leden en hun ouders/verzorgers!

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf zitten we precies midden in de zomervakantie 
met qua weer een paar mindere dagen. Weer of geen weer, op sportpark De Kei van SC Lutten 
en EMMS is het allemaal al weer begonnen. De eerste trainingen zitten er al weer op en de 
vrijdagmiddagploeg onderhoudt ook in de zomermaanden ons prachtige sportpark De Kei. 
De vuttersploeg (alhoewel het niet alleen vutters zijn) bestaat uit zeer enthousiaste mensen 
uit Lutten en Slagharen. Deze samenwerking illustreert de goede band tussen beide vereni-
gingen. De samenwerking heeft vorig seizoen via de ledenvergaderingen geresulteerd in een 
fusiecommissie die momenteel een brug probeert te bouwen tussen beide verenigingen. De 
eerste pijlers stonden er al een hele tijd omdat er op vele gebieden al jarenlang goed werd 
samengewerkt. Met de nodige positiviteit en durf wordt gewerkt aan de rest van de pijlers en 
het brugdek. Hiermee wordt gebouwd aan een nieuwe vereniging die jarenlange gezonde 
samenwerking moet garanderen. Binnenkort zult u ongetwijfeld de vorderingen op dit gebied 
kunnen volgen en zullen belangrijke beslissingen moeten worden genomen waarbij we 
het emotionele van “ons eigen cluppie” maar even op de achtergrond moeten plaatsen. We 
hebben begrip voor degenen die dit lastig vinden, zelf worstel ik daar ook wel mee maar het 
gezonde verstand zegt, DOEN. De trots op de nieuwe club zal spoedig een feit zijn.

Voor het komende seizoen hebben we opnieuw 4 seniorenteams weten samen te stellen. Het 
eerste elftal mag het in “Noord” proberen opnieuw hoge ogen te gooien, zodat een groot deel 
van de tegenstanders nieuw zullen zijn als het gaat om competitievoetbal. De begeleiding be-

staat ook komend seizoen uit Bas Nibbelke cs. De gemeentecup is niet doorgegaan zodat ons 
eerste elftal zich zeker nog één jaar de kampioen van de gemeente Hardenberg mag noemen. 
Voor het tweede elftal staat oude bekende John Arkes weer voor de groep als het gaat om 
begeleiding op de zaterdagen. Voor de B-categorie, het derde en vierde elftal, is het komend 
seizoen ook mogelijk om spelers van EMMS toe te voegen als de noodzaak daar is. Dezelfde 
begeleiding als afgelopen seizoen kan gebruik maken van deze optie.

Het zaalvoetbalteam speelt meestal de wedstrijden op de woensdagavonden en is inmiddels 
ook weer begonnen aan de competitie; voor hen leuk om ook eens een kijkje te nemen in de 
sporthal van Slagharen.

Op een aantal vrijdag avonden zullen een aantal veteranen met “7 tegen 7 op een half veld” te 
zien zijn om ervoor te zorgen dat de kilo’s eraf vliegen!!

De supportersgroep Forza SC Lutten zal hopelijk weer vaak te zien zijn bij allerlei uitingen 
rondom belangrijke wedstrijden en u bent van harte welkom bij de activiteiten die zij organi-
seren. Volg hen op Facebook en Twitter en u blijft overal van op de hoogte.

Het gezamenlijke dameselftal van SC Lutten en EMMS speelt in dezelfde klasse als het afgelo-
pen seizoen; met enthousiasme zal er nu zeker worden “geoogst” onder leiding van Dinardus 
Welleweerd en Alex Reiling.

De jeugdcombinatie JCLE telt komend seizoen 21 teams. Voor al deze teams is heel veel 
begeleiding nodig. Op dit moment is zeker alles nog niet rond qua invulling van begeleiders 
en trainers. Hier wordt nog hard aan gewerkt zodat ook komend seizoen onze jeugdleden de 
prachtige voetbalsport kunnen beleven. Dus aan IEDER de oproep om niet direct NEE te zeg-
gen als je gevraagd wordt om een klein stukje vrijwilligerswerk in te vullen. Deze oproep geldt 
voor spelers, leden, oud-leden, ouders/verzorgers etc. etc. Laten we samen de schouders eron-
der zetten. De nieuwe hoofdsponsor “Attractiepark Slagharen” laat komend seizoen de gehele 
jeugdafdeling in nieuwe tenues spelen en verbindt zich met een langdurig sponsorcontract 
aan het jeugdvoetbal van beide dorpen. Nogmaals bedankt daarvoor.

De vernieuwde website van SC Lutten geeft ook dit seizoen u de mogelijkheid om alles op de 
voet te volgen.

Namens het bestuur van SC Lutten wens ik iedereen veel leesplezier met deze presentatiegids 
en tot ziens op sportpark De Kei.
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Het 1e elftal gaat voor een periode

Het 1e elftal begon het afgelopen 
seizoen met een nieuwe trainer. 
Een trainer met nieuwe ideeën en 
een team met een aantal nieuwe 
spelers. Het was aan het begin dus 
ook afwachten hoe het seizoen zou 
gaan verlopen. Het 1e elftal begon 
heel sterk aan de competitie en wist 
dat ook heel lang vol te houden, 
en ook na de winterstop waren de 
resultaten goed. Zo werd er hier 
en daar al stiekem gepraat en gedroomd over een mogelijk kampioenschap. Aan het einde 
van de competitie stond Lutten nog steeds samen met Gramsbergen bovenaan en werd er 
een beslissingswedstrijd gespeeld. Op een onvergetelijke avond werd er op een uitverkochte 
Boshoek de kampioenswedstrijd gespeeld. Hoe deze wedstrijd af is gelopen zullen veel van u 
nog wel weten, er werd verloren en Gramsbergen won de titel. Maar bij hoofdtrainer Bas Nib-
belke is deze teleurstelling nu omgeslagen in een prachtige herinnering. Na zijn eerste jaar als 
hoofdtrainer voelt Bas zich al goed thuis bij de club. “Er is hier veel mogelijk, ik beschik over erg 
goede voetballers en er zijn binnen de club veel mensen met een eerlijke mening en die je ook 
echt iets gunnen” aldus Bas. Aankomend seizoen speelt SC Lutten in een competitie met clubs 
uit zowel district oost als noord. “In oost is het niveau qua voetbal beter, maar in noord wordt 
een ander soort voetbal gevraagd” zo weet de hoofdtrainer uit eigen ervaring. “In noord is het 
voetbal veel fysieker, en daar zullen onze jongens aan moeten wennen”. Bas Nibbelke verwacht 
veel van de ploegen DESZ uit Zwartsluis, ZZVV uit Zuidwolde en SC Rouveen. Ook verwacht hij 
weer veel van Nieuwleusen, die club kent Lutten nog goed van vorig seizoen. Rutger Spijker 
nam na vorig seizoen afscheid van het 1e elftal. Maar waar mensen gaan komen er anderen 
voor terug, zo komt Niels Lammers over vanuit de jeugd en is Bill Spitzers na een jaartje afwe-
zigheid ook weer teruggekomen naar Lutten. Zij zullen beide proberen een plaatsje te verove-
ren in het basiselftal. Ook verzorgster Lotte den Hoedt nam afscheid, en Herman Harmsen zal 
dit jaar haar taken overnemen. De doelstelling voor aankomend seizoen is een periode pakken, 
en als je dat doet speel je ook mee voor de bovenste plaatsen. Laten we hopen dat het net zo’n 
mooi seizoen wordt als vorig jaar, alleen dan met een nog iets betere afloop. Iedereen is op 
zaterdagmiddag om half drie van harte welkom om ons eerste elftal aan te moedigen. 

INDELING KNVB OOST 3e KLASSE C (eerste team)

Clubs Accommodaties Telefoon

Borger Sportpark De Drift 0599-234832 

CSVC Klinkervlier 3 Coevorden 0524-514503 

DESZ Cingellanden 1 Zwartsluis 038-3866898 

Elim Carstenwijk 14 0528-351709 

Fit Boys Eursingerweg 14 Beilen 0593-540264 

Hardenberg’85 Sportpark Baalderveld 0523-260767 

Hollandscheveld Schoonhovenweg 1 0528-342032 

SC Lutten Sportpark De Kei 0523-682250 

SV Nieuwleusen Het Klaverblad 0529-482749 

SC Rouveen Korte Kerkweg 22 0522-291501 

SCD’83 De Boekweit, Dedemsvaart 0523-613034 

SVN’69 Tussenboersweg 2 Nijeveen 0522-491360 

Vitesse “63 Sportlaan 1 Koekange 0522-451763 

ZZVV Sportlaantje 4 Zuidwolde 0528-372535 

De selectie
Boven (v.l.n.r)  Bill Spitzers, Ewout Spijker, Roy v/d Berg, Mark Altena, Glenn Kuipers, Matisse van 
Faassen, Nick Poel. 
Midden:  Nick Weekamp, Freddy de Jonge (leider), Herman Harmsen (verzorger), Bas Nibbelke 
(trainer), Arno Werner (ass. trainer), Gert Jelsma (leider), Klaas Doldersum (ass. scheidsrechter), 
Frank Altena. 
Onder:  Nick Lamberink, Thorben Scholten, Jarco Lamberink, Ramon Soer, Lars Mulder, Sven Arkes, 
Ronald Kosse, Jan v/d Berg. 
Op de foto ontbreken: David Koopman, Ewoud Altena, Niels Lammers.
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WEDSTRIJDSCHEMA SELECTIETEAMS
SC LUTTEN (A-categorie) 2016/2017

Eerste elftal (derde klasse D)

03-09 Hardenberg’85 – SC Lutten (15.15 uur) 28-01 SC Lutten – Hardenberg’85

10-09 SC Lutten – Hollandscheveld  04-02  Hollandschevled – SC Lutten

17-09 SC Lutten – SVN’69  11-02  SVN’69 – SC Lutten

24-09  SCD’83 – SC Lutten  18-02  SC Lutten - SCD’83

01-10  Nieuwleusen – SC Lutten  11-03  SCLutten – DESZ

08-10  SC Lutten – Fit Boys  18-03  Fit Boys – SC Lutten

15-10  ZZVV – SC Lutten  25-03  SC Lutten – Nieuwleusen

29-10  SC Lutten – Elim  01-04  Elim – SC Lutten

05-11  DESZ – SC Lutten  08-04  SC Lutten – ZZVV

12-11  SC Lutten - Rouveen  22-04  Rouveen – SC Lutten

26-11  Vitesse - SC Lutten  29-04  SC Lutten – Vitesse

03-12  SC Lutten – CSVC  06-05  CSVC – SC Lutten

10-12  Borger – SC Lutten  13-05  SC Lutten – Borger

Met uitzondering van de thuiswedstrijd tegen Hardenberg ’85 beginnen
alle wedstrijden om 14.30 uur.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Het 2e elftal zal ook dit seizoen 
weer spelen in de tweede klasse. 
Afgelopen seizoen is daar hard 
voor geknokt en was handhaving 
de beloning. Het elftal begon het 
seizoen niet zo goed, dat kwam 
door veel wisselingen van spelers. 
Maar ook door het vertoonde spel. 
Leider Albert Altena heeft dit vlak 
voor de winterstop toch weten te 
keren en werden de resultaten ook 
veel beter. T ijdens de winterstop 
is Gert van Os er nog bij gekomen 
om Albert te assisteren, ook dat was een goede zet. Na een erg goede tweede seizoenshelft, 
eindigde het 2e op een mooie zevende plaats. Albert en Gert geven na één seizoen het 
stokje over aan een nieuwe trainer. Albert en Gert worden erg bedankt voor hun bewezen 
diensten. Maar er is nog iemand die niet vaak genoemd wordt maar toch erg belangrijk is. 
Gerrie Kerssies, hij is al jaren vlagger bij het 2e en ook hij geeft het stokje met de vlag door. 
Ook Gerrie wordt bedankt voor alle jaren. De coach die het dit jaar overneemt is John Arkes. 
John is een bekende bij de club hij heeft meerdere functies gehad binnen SC Lutten, en weet 
dus goed hoe het werkt. John is ook een aantal jaar coach geweest van het 1e elftal, met als 
hoogtepunt een kampioenschap. Daardoor promoveerde Lutten van de 4e naar de 3e klasse, 
waarin het nu nog steeds voetbalt. Nog niet zo lang geleden heeft hij nog anderhalf jaar de 
A junioren getraind. John zal op de zaterdagen aanwezig zijn bij de wedstrijden, maar zal 
niet veel meer op trainingsveld te vinden zijn. Het 1e en 2e zullen meer samen gaan trainen 
dit jaar, en dan zal Bas Nibbelke en zijn assistenten de training verzorgen. Het doel van het 
2e elftal zal dit jaar zijn het pakken van een periodetitel. Alleen zal alles dan wel mee moeten 
zitten, en zullen er bij het 1e en ook bij het 2e weinig blessures moeten zijn. John heeft daar 
vertrouwen in, en de spelers hebben er ook zin aan. Het 2e speelt bijna al haar thuiswedstrij-
den om half 1, dus kom gerust een keer kijken.

De selectie
Boven: Camiel Slot, Thijs Nijkamp, Mark Altena, John Arkes (leider/coach, Robert Gerritse, 
Chiel Meesters,Frank van der Most.
Onder: Roy van de Berg, Leon Soer, Sander Scholten, Ramon Soer, Matisse van Faassen, 
 Sven Arkes, Robin Arkes
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Het derde gaat voor de subtop 
Het 3e elftal was het vorige seizoen 
goed begonnen. Voor de winter-
stop deden zij nog volop mee voor 
het kampioenschap. Maar met 
name door personele problemen 
verliep het seizoen na de winter-
stop behoorlijk minder, en was de 
kans op het kampioenschap snel 
verkeken. Aan het einde van het 
seizoen worden de prijzen ver-
deeld, die van het 3e lag ergens on-
der in de kelder. Komend seizoen 
hopen zij weer mee te doen om de 
bovenste plaatsen. En kijkend naar het team dat er dit jaar staat moet dat zeker gaan lukken.

Het 3e heeft als team behoorlijk in de buidel moeten tasten om Lars Scholten binnen te ha-
len bij het 3e, na enkele beloftes vorig seizoen is hij uiteindelijk overstag gegaan. Robin Arkes 
stijgt momenteel weer boven zichzelf uit en hoopt zich te bewijzen bij de selectie. Alleen de 
spelers van het 3e elftal hebben er echter alle vertrouwen in dat hij bij de eerste wedstrijd 
van het seizoen weer bij hun op het veld staat. Daarnaast hopen ze dat de koeien van Dennis 
Altena zich dit jaar rustig houden, vorig seizoen kon hij de dieren af en toe moeilijk los laten. 
En het scheelt nogal wat tegendoelpunten als Dennis er bij is. Mocht het zo zijn dat Den-
nis toch niet kan, hebben ze altijd nog rots in de branding Melvin Schreur. Deze man is niet 
alleen een keeper met katachtige reflecties, hij is ook nog eens een pareltje voor het netvlies. 
De gebroeders van de Belt hopen de stijgende lijn van vorig jaar door te kunnen trekken 
naar komend seizoen. Emiel van de Belt gaat zijn tegenstanders vaak met Ronaldo achtige 
bewegingen voorbij en verbaast iedereen elke wedstrijd weer. Jeroen van de Belt laat zijn 
tegenstanders stil staan alsof het Ikea kasten zijn, ongelöflijk. De geruchten gaan dat Malmö 
contact heeft gehad met zijn zaakwaarnemer. Met T imo Laarman, Glenn Kelder en Jordy 
Veldman hebben ze 3 fanatieke PSV’ers in het team, en ze hopen dat deze jongens volgend 
jaar weer een kampioenschap kunnen vieren, maar dan uiteraard met SC Lutten. Dit seizoen 
word er veel verwacht van Jari Veltink. Jari, de ‘mooiboy’ van het team, heeft veel meer in 
zijn mars dan dat hij vorig jaar heeft laten zien. Ze hopen op veel acties en doelpunten van 
deze potentiële topper. Roderick-Jan Koorman hoopt dit seizoen op een nieuw record, 10 
doelpunten of meer moet toch haalbaar zijn. Frank ‘JoJo’ Hagemeijer en zijn broer Jasper zijn 
een aanwinst voor het team. Met Jasper weet het team elke zaterdag weer wat de weersom-
standigheden zijn en Frank zorgt met zijn rapteksten voor lachende gezichten in de kantine. 
Siebren Tuin, ook wel Garden genoemd, rent tijdens de wedstrijd meer dan Dirk Kuijt doet in 
een heel seizoen. Ze maken zich in het team af en toe wel zorgen wanneer zijn hoofd roder 
wordt dan een tomaat, en ze vinden dat het rennen dit seizoen wel iets minder kan. Als ‘de 
man van glas’ Rick Brink dit seizoen fit blijft kan hij elke wedstrijd rekenen op een basisplaats. 
De jongens van het 3e verwachten Lars Hudepohl elke week weer bij het team te hebben. 

INDELING DISTRICT OOST ZATERDAG RESERVE  
2e KLASSE D (tweede team)

Clubs Accommodaties Telefoon

Achilles’12 2 Sportpart “t Wilbert 074-2919052 

ASC’62 3 Sportpark Gerner, Dalfsen 0529-432224 

Blauw Wit’66 2 Sportpark ’t Vletgoor Holten 0548-361319 

DETO 3 Sportpark Het Midden, Vriezenveen 0546-561877  

DOS’37 3 Sportpark Het Midden, Vriezenveen 0546-561970 

Enter Vooruit 3 Sportpark De Werf, Enter 0546-381663 

HHC 3 De Boshoek 0523-261332 

SC Lutten 2 Sportpark De Kei 0523 -682250 

Oranje Nassau 2 Sportpark Maardijk, Almelo 0546-814838 

OZC 2 Sportpark Westbroek 0529-452800  

Sparta Enschede 3 Sportpark Schreurserve 053-4345518 

SVI 3 De Siggels, Zwolle 038-4650037/4600198
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Leiders vierde team gaan met goede moed nieuw 
seizoen in 

Johan Doldersum en Arno Hans 
gaan met goede moed het nieuwe 
seizoen in, aldus eerstgenoemde. 
“We hebben dit jaar een vrij brede 
selectie en dat is in het verleden 
wel eens anders geweest”. 
Op papier heeft het onafscheide-
lijke duo (“als de één stopt, dan de 
andere ook”, is het credo van het 
tweetal leiders) negentien spelers 
tot zijn beschikking.
En het vierde heeft zich zelfs 
versterkt met twee spelers, die 
het afgelopen seizoen nog tot de 
selectie behoorden. Dat zijn Rutger Spijker en Gerrit Jansen. Rutger kampte langdurig met 
een knieblessure en kan niet meer brengen dan wat van een selectiespeler gevraagd wordt. 
Daarom heeft hij besloten zijn voetbalcarrière op een lager niveau te vervolgen. Lichamelijke 
malheur is voor Gerrit Jansen ook reden een stapje lager te gaan voetballen.

Johan Doldersum is daar uiteraard best blij mee: “Het is natuurlijk sneu voor die jongens dat 
ze niet meer op een hoger niveau kunnen spelen. Maar ik vind het klasse van ze dat ze toch 
bij SC Lutten blijven voetballen en zich niet te groot vinden voor het vierde”.
Verder hebben de broers Alfred en Roy Doldersum besloten weer te gaan voetballen. “Zon-
der meer ook een versterking”, vindt Doldersum.
Tegenover de komst van deze ‘nieuwe’ spelers, staat het afscheid van Lucas Hazelaar, die met 
zijn 50 jaar de oudste speler in competitie-verband was. Na jarenlang de kleuren van SC Lut-
ten te hebben verdedigd heeft Hazelaar besloten er nu een punt achter te zetten.
Vorig seizoen eindigde het vierde van SC Lutten op de vierde plaats. In het nieuwe seizoen 
hopen de leiders Doldersum en Hans deze positie minimaal weer te behalen. Van de huidige 
selectie kunnen Doldersum en Hans voorlopig geen beroep doen op Arne Nijeboer, die een 
knieoperatie moet ondergaan.
Jammer vinden ze dat ze geen vaste assistent-scheidsrechter hebben. “Ik had gehoopt op 
mijn broer Klaas, maar die is nu grensrechter bij het eerste. Maar ach, een wisselspeler kan 
ook wel vlaggen of één van de leiders. Dat proleem lost zich van zelf wel op’’, zegt Dolder-
sum.

De selectie 
Boven (v.l.n.r.) : Johan Doldersum (leider) , Dennis Hilbink , Robin Boerman , Roy Doldersum , 
Ferdinand Egberts , Rutger Spijker , Sander Scholten en Richard Hakkers.
Onder Jack v/d Belt , Rick Jelsma , Fons Veltink , Jorrit Hakkers , Bart Jelsma , Gerrit Jansen 
en Robert Gerritse.

Met zijn Pirlo achtige baard laat hij de tegenstander trillen op de benen. Hardenberg ‘85 
uit, zal voor Tom Sportel nu al in de agenda staan. Het team hoopt dat hij dit jaar rekening 
houdt met de enorme dorst van het team en dat de lauwe speciaal biertjes gesloten kunnen 
blijven. Allard Groen, met assistentie van Bert Winters, moet van dit team met uiteenlopende 
persoonlijkheden een team proberen te kneden. Allard is een échte people manager, met 
zijn robuuste uitstraling hangt iedereen aan zijn lippen tijdens de wedstrijdbespreking. Het 
team hoopt dat er verder niemand vertrekt en dat ze elke zaterdag compleet zijn.

Mocht dat een keer niet lukken dan heeft het 3e dit jaar gelukkig de mogelijkheid om de 
buren uit Slagharen in te schakelen en spelers van EMMS te lenen. Voor het komende seizoen 
zijn er twee doelstellingen. Als eerste wil het team sportief beter presteren dan vorig jaar, en 
ze hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. Daarnaast is voetbal meer dan alleen 
achter een bal aan rennen, en hopen ze daarom dat het
feestje ‘Het 3e draait door’ weer succesvol zal zijn, en dat de sfeer in het team net zo goed is 
als vorig jaar.

De selectie 
Boven (v.l.n.r.): Allard Groen (leider) , Roderick-Jan Koorman, Jeroen van de Belt, Timo Laarman, 
Dennis Altena, Jari Veltink, Tom Sportel, Jasper Hagemeijer, Bert Winters (leider)
Onder: Siebren Tuin, Rob Altena, Glenn Kelder, Melvin Schreur, Lars Scholten, Frank Hagemeijer, 
Jordy Veldman

INDELING DISTRICT OOST ZATERDAG RESERVE  
6e KLASSE 25 (derde team)

Clubs Accommodaties Telefoon

Den Ham 8 De Rohorst 0546-671666 

DETO 8 Schout Doddestraat 0546-561877 

DOS’37 8 Schout Doddestraat 0546-561970 

DOS’37 9 Schout Doddestraat 0546-561970 

Hardenberg’85 4 Sportpark Baalderveld 0523-260767 

HHC 13 Sportpark De Boshoek 0523-261332 

HHC 14 Sportpark De Boshoek 0523-261332 

SC Lutten 3 Sportpark De Kei 0523-682250 

SV Nieuwleusen 4 Het Klaverblad 0529-482749 

OZC 6 Sportpark Westbroek,Ommen 0529-452800 

Vroomshoopse Boys 6 Flierdijk 0546-646362
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Eerste elftal SC Lutten 2016/2017
SPORTCLUB

LUTTEN

Boven (v.l.n.r)  Bill Spitzers, Ewout Spijker, Roy v/d Berg, Mark Altena, Glenn Kuipers,     Matisse van Faassen, Nick Poel.
Midden:  Nick Weekamp, Freddy de Jonge (leider), Herman Harmsen (verzorger), Bas Nibbelke (trainer),  Arno Werner (ass. trainer), Gert Jelsma (leider), Klaas Doldersum (ass. scheidsrechter), Frank Altena.
Onder:  Nick Lamberink, Thorben Scholten, Jarco Lamberink, Ramon Soer, Lars Mulder, Sven Arkes,  Ronald Kosse, Jan v/d Berg. 
Op de foto ontbreken: David Koopman, Ewoud Altena, Niels Lammers.
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Autoschadeherstelbedrijf Ekkel   

GEEN LIJST LEIDERS JCLE/VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT

In deze presentatiegids ontbreekt een lijst met namen van leiders jeugdteams JCLE. In de 
voorbereiding op het maken van de gids 2016/2017 waren bij lange na nog niet alle namen 
bekend van de leiders. Daarmee is maar aangegeven dat het (steeds) moeilijker wordt vrijwil-
ligers te vinden, die bereid zijn om de voetbaljeugd te begeleiden/te trainen.
Het bestuur van JCLE is de afgelopen maanden druk bezig geweest om organisatorisch alles 
voor het nieuwe seizoen in orde te hebben. Hoewel ze tot veel in staat zijn, lukt het ook de 
bestuursleden van JCLE niet “om een blik leiders open te trekken”. 
In de tijd tussen het vervaardigen en uitkomen van de presentatiegids zullen ongetwijfeld 
noodverbanden zijn gelegd om alle teams toch aan de (beker-)competitie te laten beginnen. 
Maar uiteraard moeten structurele oplossingen worden gevonden voor een steeds meer 
nijpend probleem.
De redactie doet dan ook namens de besturen van JCLE, EMMS en SC Lutten een beroep op 
ouders, (ex-)voetballers en andere vrijwilligers om de helpende hand toe te steken. Want 
de slogan is immers: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En als er structureel geen sterk 
organisatorische jeugdafdeling staat met voldoende leiding en trainers, dan hebben de 
seniorenteams straks (ook) geen toekomst meer.
Dus: wacht niet tot u benaderd wordt. Maar meldt u zich aan bij één van de leden van het 
jeugdbestuur van JCLE. De jeugd zal u er dankbaar voor zijn. De besturen trouwens ook!

Benaming
Zoals (mogelijk) bekend hebben de jeugdteams een andere benaming gekregen. Eén en an-
der is een nieuwe regeling van de KNVB, gerelateerd aan internationale aanduidingen. Voor 
de duidelijkheid zetten we de nieuwe benamingen even op een rijtje:

A1 = JO19-1 E2 = JO11-2
B1 = JO17-1 E3 = JO11-3
B2 = JO17-2 E4 = JO11-4
C1 = JO15-1 F1 = JO9-1
C2 = JO15-2 F2 = JO9-2 
C3 = JO15-3 F3 = JO9-3
D1 = JO13-1 F4 = JO9-4
D2 = JO13-2 MB1 = MO17-1
D3 = JO13-3 MC1= MO15-1
E1 = JO11-1   
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INDELING DISTRICT OOST ZATERDAG RESERVE 6e 
KLASSE 23 (vierde team)

Clubs Accommodaties Telefoon

Avereest 3 Sportpark De Balk 0523-657418 

Bruchterveld 4 Sportpark Noppenweide 0523-231822 

Gramsbergen 7 Sportpark Hoge Holt 0524-561792 

HHC 10 Sportpark De Boshoek 0523-261332 

Kloosterhaar 3 Sportpark De Polderhoek 0523-241500 

Lemele 4 Sportpark Zandeinde 0572-331519 

Mariënberg 4 Sportpark Westerpark 0523-251600 

SV Nieuwleusen Sportpark ’t Klaverblad 0529-483194 

OZC 5 Sportpark Westbroek 0529-452800 

SCD’83 4 Sportpark De Boekweit 0523-613034 

SC Lutten 4 Sportpark De Kei 0523-682250 

SVV’56 4 Sportpark De Dubbeltreffer 0523-241502 
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De dames gaan voor een plek in de top 3 

Het dames elftal loopt vooruit op 
de mannen, zij zijn al een gefu-
seerd elftal van Lutten en EMMS. 
De dames worden nog al eens 
onder gesneeuwd door het grote 
aantal heren elftallen, maar dat 
is volkomen onterecht. De heren 
kunnen zelfs nog wel iets leren 
van de dames. Zo spelen zij al een 
aantal jaren samen met EMMS, en 
dit jaar kunnen het 3e en 4e elftal 
dat voorbeeld volgen. Er wordt 
altijd in de kantine gepraat over de 
spitsen van het 1e elftal, en wie er de meeste goals maakt. Alleen afgelopen seizoen was er 
iemand bij de club die 30 doelpunten heeft gemaakt, dat zijn er 3 meer dan V incent Janssen 
van AZ en die vertrok voor 20 miljoen naar Tottenham Hotspur. En laat degene die deze 30 
goals maakte nu net in het dameselftal spelen. Ellis Wachtmeester is haar naam, zij heeft de 
topscoordersbokaal na het hutspottoernooi in ontvangst mogen nemen. De ‘Spurs’ zullen 
voor haar toch zeker 30 miljoen op tafel moeten leggen. Vorig seizoen had het dameselftal 
dus een doelpuntenmachine tot hun beschikking, maar er was ook veel pech.

Zo speelde ze een wedstrijd waarin zij een 3-1 achterstand ombogen tot een 5-6 voorsprong, 
maar door een erg lange blessuretijd van wel tien minuten kon de tegenstander toch nog 
gelijk maken. Maar ondanks de tegenslagen waren er ook heel veel goede momenten en 
wisten de dames zich te handhaven in de 4e klasse wat natuurlijk een geweldige prestatie 
is. Maar de dames willen meer dan de 8e plek en kijken omhoog op de ranglijst. Ze hebben 
zich dit seizoen versterkt met een paar nieuwe speelsters uit de B’s. Kirsten auf der Haar, 
Priscilla Hofsteenge, Sanne Meesters en Stephanie Strijker zijn dit jaar de nieuwe aanwinsten 
en echte versterkingen. Vooral van Stephanie Strijker wordt veel verwacht, zij moet de aanval 
gaan versterken. Zij heeft al een paar keer meegespeeld vorig seizoen en kwam daarin al drie 
keer tot scoren. De dames gaan natuurlijk voor het kampioenschap, want je moet gaan voor 
het hoogst haalbare zeggen ze zelf. Maar als ze reëel kijken zou een top drie een fantastisch 
resultaat zijn. Dus ga eens een keertje kijken bij het damesvoetbal, want ze hebben kwaliteit 
genoeg en daar kunnen de heren soms nog wat van leren. De leiding is ook dit jaar in han-
den van Dinardus Welleweerd en Alex Reiling.

INDELING DISTRICT OOST VROUWENVOETBAL 4e 
KLASSE 4 (dames team)

 Clubs Accommodaties Telefoon

ASC’62 2 Sportpark Gerner 0529-432224 

SP Daarle Sportpark ’n Kadiek 0546-697479 

Den Ham 2 Sportpark Rohorst 0546-671666 

DES Sportpark Gagelman (Nijverdal) 0548-612321 

DETO Schout Doddestraat Vriezenveen 0546-561877 

Hardenberg’85 Sportpark Baalderveld 0523-260767 

HHC 2 Sportpark De Boshoek 0523-61332 

JVC Dedemsvaart De Boekweit 06-48684379 

MVV’69 De Leenkamp Marle 058-681402 

Lutten/EMMS Sportpark De Kei 0523-682250 

TVC’28 Sportlaan Tubbergen 0546-621885 

Vogido 21 Tegelerweg Enschede 053-4319227

De selectie
Boven (v.l.n.r.): Alex Reiling (leider), Sanne Meesters, Anouk Pieper, Stephanie Strijker, 
Ilse Lamberink, Nadine Snoeijink, Aris Reiling, Lilian Pieper, Dinardus Welleweerd (trainer/coach).
Onder: Kirsten Auf der Haar, Joyce Kerssies, Daimy Berg, Ilse Kleinheerenbrink, Délisa Boensma, 
Britt Arkes, Sanne Smit, Maaike Pouwels.
Op de foto ontbreken: Ruth Welleweerd, Jennifer van der Meer, Sharel Schlepers, Vivian Temmink 
en Ellis Wachtmeester
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Met het zaalteam eindigen in linkerrijtje 
doelstelling coach Harmen Welleweerd 

Het is woensdag 17 augustus 2016. 
Op zijn vakantieadres kijkt Harmen 
Welleweerd terug op het zaal-
voetbalseizoen 2015/2016 en blikt 
al vast vooruit op het komende 
seizoen.

“In het afgelopen seizoen vielen de 
resultaten wat tegen. Na aanvan-
kelijk een redelijke start, vormde 
de uitschakeling in de beker een 
keerpunt. De tweede seizoenshelft 
viel dan qua resultaten erg tegen. 
Daarmee hebben we het seizoen in feite een beetje verprutst. In die tweede seizoenshelft 
beperkten we ons tot verdedigen, om maar zo min mogelijk doelpunten te incasseren. En 
dat is minder leuk voetballen. Het spelletje is ook bedoeld om doelpunten te maken”, aldus 
Harmen.

In het afgelopen seizoen kon Harmen Welleweerd niet meer beschikken over good-old Jan 
Kuiper (hij is gestopt) en Arnoud Otten (gestopt wegens blessures). Verder moest halver-
wege het seizoen Danny Kuiper (toch altijd goed voor een groot aantal treffers) afhaken 
vanwege een blessure. Danny is dusdanig hersteld dat hij hoopt het komende seizoen weer 
voor SC Lutten te kunnen zaalvoetballen.

Tegenover het afscheid van deze spelers stond de verwelkoming van nieuwkomers Richard 
Smit en Christiaan W illems. “Verder hadden we het probleem dat we enkele keren geen 
doelman hadden in verband met werkzaamheden van Jorrit Hakkers. Gelukkig was Martijn 
Jongsma (jarenlang doelman van het zaalteam, maar vanwege enkelblessures gestopt) een 
paar keer bereid enkele keren in te vallen.”

EMMS heeft geen zaalteam meer. Zou je in het kader van de naderende fusie spelers 
van ‘Slagharen’ kunnen gebruiken? 
“Daar is al wel aan gedacht. Een aantal spelers van EMMS heeft al geïnformeerd, maar ik 
moet één en ander nog binnen de spelersgroep bespreken. Op papier hebben we namelijk al 
voldoende spelers”.

Het zaalteam komt uit in de vierde klasse en bestaat volgens de (voorlopige) indeling uit 
acht teams, hoofdzakelijk afkomstig uit de regio: Bergentheim, Hardenberg en Bruchterveld. 
“Gelet op het kleine aantal teams, denk ik dat die indeling nog wel veranderd wordt”, zegt 
Harmen Welleweerd, die het eindigen in het linkerrijtje als doel stelt voor het nieuwe seizoen.

De selectie (niet compleet)
v.l.n.r: Marthijn Kooij, Martijn Jongsma, Erwin Schuldink, Jorrit Hakkers, Christian Willems, 
Richard Smit en Harmen Welleweerd (leider/coach).
Op de foto ontbreken: Christiaan Datema, Ralph Scholten, Richard Hakkers en Danny Kuiper.
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INFORMATIE JEUGDCOMBINATIE LUTTEN EMMS
 (JCLE)

Locatie:
Sportpark De Kei
Knappersveldweg 1b
7776 PB Slagharen
Kantine EMMS 0523 – 682220
Kantine SC Lutten 0523 - 682250

Volg JCLE ook via
Website: www.jcle.nl
Facebook: www.facebook.com/jcle.pagina
Twitter: @JCLEvoetbalclub

Samenstelling bestuur JCLE
Secretariaat Karin Leijrik 06-1508 4524
Vice-voorzitter/penningmeester Jesica van de Peppel 06-2870 4115
 Gerhard Auf der Haar 06-5245 5627
Hoofd wedstrijdsecretariaat Jan Datema 06 4380 9448
Afgevaardigde bestuur EMMS  Edwin Berg
Afgevaardigde bestuur SC Lutten John Arkes

Samenstelling Technische Commissie
TC Meisjes/dames Gerhard Auf der Haar 06-5245 5627
TC Jongens Mark van der Steege 06-4661 7377 

Samenstelling wedstrijdsecretariaat
Wedstrijdsecretaris A/B/C/D Jan Datema
Wedstrijdsecretaris E/F Léon Kleinheerenbrink

Hoofdsponsor JCLE

Verenigingsinformatie SC Lutten
Voorzitter Tonny Scholten 06 29522214
 Anerweg-Zuid 11b 7775 AN Lutten

Vice-voorzitter Bert Slot 0524 571790
 Capellastraat 1 7782 SL De Krim

Secretaris  Henk Bril 06 10424780
 Lijsterbesstraat 13 7775 BA Lutten

Penningmeester Elzo Sportel 0523-682764
 Gouden Regenstraat 17 7775 AX Lutten

Wedstrijdsecretaris Freek Amsink 0614777887
 Gouden Regenstraat 24 7775 AN Lutten

Bestuurslid Technische Zaken John Arkes 06 55386133 
 Knappersveldweg 3 7776 PA Slagharen

Bestuurslid Clubhuis Herman Weekamp 06 33595536 
 Dedemvaartseweg N. 156 7775 AL Lutten

Materiaalbeheer Freek Amsink 0523 681554 
 Gouden Regenstraat 24 7775 AN Lutten

Bestuurslid Accommodatie Henk Altena 0524 571339 
 Luttereweg 33 7782 TA De Krim

Algemeen adjunct Gerrit Wigger 0523-682561 
 Kamperfoeliestraat 8 7775 BJ Lutten

Ledenadminstratie Henk Bril 06 10424780 
 Lijsterbesstraat 13 7775 BA Lutten

Notulisten Jeanet Weekamp en Jeanet Welleweerd

Ere-voorzitter van Sportclub Lutten is de heer G.J. Korterink+
Ereleden van Sportclub Lutten zijn de heren W. Hagedoorn, C. Zweers, M. Hofsink+ 
en F. Amsink.

 Clubtenue Jeugdtenue
Shirt wit/zwart rood/zwart
Broek zwart wit 
Kousen zwart rood/zwart
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Sponsoren SC Lutten
Hoofdsponsor:
Wildkamp BV Dedemsvaart

Subsponsoren:
Automobielbedrijf Mastebroek BV de Krim
Autoschadebedrijf Ekkel  Dedemsvaart 
Bouwhandel van der Most  Schuinesloot 
D’ Olde Stee  Lutten
Prins Sport Hardenberg 
Rabobank Vaart en Vechtstreek Hardenberg
Attent Bernhard en Jarina Lutten 
Transportbedrijf Sierink & Zn Hardenberg 
Straal- en Spuitbedrijf Ekkel Dedemsvaart

Stersponsoren:
Jumbo Van der Schouw Slagharen
Decomar Hardenberg 
Hofsink & Nijland Hardenberg 
Anbergen Totaal Techniek Slagharen 
MTD Mooi Technische Dienst Lutten 
Accountantskantoor van Elderen Ommen

Reclamebordsponsoren:
Alfabet Belettering Den Ham
Arno Hans/Feyenoord Lutten
Auto Combi Hardenberg 
Autoservice dekker Lutten 
Beuving Bouwbedrijf Lutten 
Bloemenhuis Marjanne Lutten
Bos Bedden Nieuwleusen 
Bouwbedrijf Zweers & Zn BV Ane 
Bouwbedrijfedrijf Oude Lenferink BV Hardenberg 
Bouwhuis Afbouw Hardenberg 
Bruinsma Kantoor Efficiency Hardenberg 
Brunink Machinefabriek BV Hardenberg
D & P Media Dedemsvaart 
de Jong & Laan Accountants Hardenberg 
Decokay De Groot Dedemsvaart 
G & M Montage Lutten 
Gijsberts Tegels en Sanitair Hardenberg 

Grolsch Enschede 
Haarshop Maan Lutten
Habo Hardenberg 
Hagedoorn Rondhout Transport Hardenberg 
Hoekman Grondverzet en Kraanverhuur Lutten 
Houthandel Woelders Collendoorn 
Hulst de Krim 
Installatiebedrijf Loohuis Hardenberg
J.A. Kamp Diepvriesproducten Sibculo
M & N Hovenierswerken Hardenberg
NVB Meijer Bouwstoffen Veghel 
Odink Zonwering en Raamdecoratie Hardenberg 
Pallethandel Koekkoek V.O.F. Slagharen 
Sander Beekhof Schildersbedrijf Hardenberg 
Slagerij van Raalte Lutten
Solar1 Dedemsvaart 
SuperCartridge Hardenberg 
SW Hoogeveen Hoogeveen 
Tegelhandel Pieter Meijer Lutten 
Tegelzetbedrijf Adri Plasman Lutten
Totaal Catering Klokhuis Schuinesloot
Tuincentrum Altena Lutten
Van Dijk Groep Hardenberg 
Vedelaar Heemserveen 
Veneberg Hardenberg 
Vrieling Adviesgroep Hardenberg 
Webstores/M. van de Berg Hardenberg 
Zaal Mulder Hardenberg 
Zalencentrum Anerhof Ane
Kuiper Dakbedekking de Krim

MaxTT sponsoren:
Altena Veevoeders Lutten
BC Multisystems Lutten 
Blaauwkamp Parket Dedemsvaart 
EP: Back Electronics Hardenberg 
Esso Tankstation Tholen Slagharen 
Installatieburo B. Anbergen Slagharen 
Jeha Meubelen Slagharen 
Meijer Parket de Krim 
Mohocar Campingshop Ommen 
Reparatiebedrijf J van der Kamp Lutten 
Tankstation en Doe -het-zelf markt Oosterveen Gramsbergen
 Vishandel Nawijn Hardenberg  



30 31

SPORTCLUB

LUTTEN
SPORTCLUB

LUTTEN

Wedstrijdbalsponsoren:
Autofit Hofsink & Nijland Hardenberg
Bandenservice Hardenberg Hardenberg 
Bestrating & Grondwerk Klok Slagharen 
Bodytrend Hardenberg Hardenberg 
Hans Soer Tweewielers Lutten 
Hofsink Stucadoors en Afbouw Hardenberg 
REKLA 2000 Hardenberg 
Vrieling adviesgroep Hardenberg 
Zalencentrum Anerhof Ane
Potgieter Systeemplafonds Slagharen
Praktijk Manuele Therapie van de Pol Lutten
Schokker Administratiekantoor Drogteropslagen
Schutmaat Bestratingen Aadorp Aadorp
Thalen Scooters Lutten
Trimsalon Luna Lutten
Veltink Bestratingsbedrijf Hardenberg
Willem Meesters Groenverzorging Lutten

Doelpuntensponsoren:
Arjan Bolks Gevelreiniging Hardenberg
Automat Hardenberg Hardenberg
Automobielbedrijf Mastebroek BV de Krim
Bert en Tineke Slot de Krim 
Bloemenhuis Marjanne Lutten 
Bodytrend Hardenberg Hardenberg 
EP: Back Electronics Hardenberg
Fam. Christaanse Slagharen 
Hudepohl Stralen en Spuiten Lutten Kuiper 
Dakbedekking de Krim 
Peters Hout & Bouwmaterialen Slagharen 
Potgieter Systeemplafonds Slagharen 
Praktijk Manuele Therapie van de Pol Lutten
Schokker Administratiekantoor Drogteropslagen
Schutmaat Bestratingen Aadorp Aadorp 
Thalen Scooters Lutten
 Trimsalon Luna Lutten 
Veltink Bestratingsbedrijf Hardenberg 
Willem Meesters Groenverzorging Lutten

SC Lutten bedankt zijn sponsoren!
SC Lutten is trots op zijn grote groep sponsoren. Sponsoren waar een club niet zonder kan. 
SC Lutten bedankt u dan ook voor het vertrouwen in de club en tot ziens op sportpark de 
Kei.

De laatste presentatiegids SC Lutten?
Als alles volgens planning verloopt  zou dit wel eens de laatste presentatiegids van SC Lutten 
kunnen zijn.
Zoals bekend wordt er druk gewerkt aan een fusie tussen de voetbalverenigingen EMMS en 
SC Lutten. Al ruim een jaar is een fusiecommissie bezig één en ander gestalte te geven.
Vorig jaar hebben de leden van beide verenigingen tijdens de Algemene Ledenvergadering 
ingestemd met de oprichting van een fusiecommissie, met als uiteindelijk doel een volledige 
samenwerking. 
Op diverse fronten was er al samenwerking. Te denken valt daarbij aan de Jeugdcombinatie 
Lutten EMMS (JCLE), de bouwcommissie (kleedaccommodatie) en de onderhoudsploeg, met 
leden van EMMS en SC Lutten.
De fusiecommissie heeft  in het voorjaar – na een eerste oriënterende bespreking in novem-
ber 2015 - gesprekken gevoerd met alle bij SC Lutten en EMMS vertegenwoordigende com-
missies. Uit die besprekingen is overduidelijk naar voren gekomen dat de overgrote meerder-
heid positief staat tegenover een fusie.
De fusiecommissie heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan bijvoorbeeld het vervaar-
digen van een fusievoorstel (inmiddels 60 pagina’s) en het opstellen van nieuwe statuten, 
inmiddels in concept goedgekeurd door de notaris. Maar uiteindelijk beslissen de leden, 
die middels een prijsvraag ook betrokken zullen worden bij de naamgeving van de nieuwe 
vereniging.
Tevens is de commissie bezig met het invullen van namen voor de commissies en de voor-
dracht van een nieuw bestuur, dat ‘straks’ door de leden van de nieuwe fusieclub gekozen zal 
worden.
Na de algemene ledenvergadering van beide verenigingen eind september, houden EMMS 
en SC Lutten in november afzonderlijk een bijzondere ledenvergadering, met als enig agen-
dapunt de fusie. Als  twee-derde van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig is, dan 
zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, die twee weken later plaats heeft. Van de 
dan aanwezigen geldt de helft van de uitgebracht stemmen als bindend. Als data zijn 14 en 
28 november gepland.
Indien de leden in meerderheid stemmen voor een fusie zal de fusiecommissie haar taken 
overdragen aan een nieuw (overgangs)bestuur, dat zich dan met name bezig zal houden met 
de juridische aspecten, zoals de notariële akte, Kamer van Koophandel, de KNVB etc. Voorts 
zal in de eerste maanden van 2017 de oprichtingsvergadering van de nieuwe  vereniging 
plaats hebben.
Als al deze plichtplegingen zijn voltooid, zal de nieuwe vereniging met ingang van het sei-
zoen 2017/2018 operationeel zijn. 
En dan ook met een nieuwe presentatiegids?
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       Catering         
Jarina 
 

        Snackbar 
Sten  
 

 www.janbouwhuis.nl  
 0523-683272 
 0523-683674 
 Dedemsvaartseweg Noord 212  
 LUTTEN . 

 
 Voor al uw  

boodschappen.  
 Voor een compleet feest 

thuis of in de zaal,wij 
maken het allemaal. 

 Voor een lekkere snack 
staan wij elke dag voor u 
klaar. 

 En dat alles onder één 
dak wat een gemak. 
 

Spar Jan Bouwhuis 


