
 

 
 

 
Welkom 

Iedereen van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie. Een speciaal welkom is er voor onze 
ereleden Wim Hagedoorn, Bert Slot, Chris Zweers en Freek Amsink.  Ook een speciaal welkom voor 
Johan Doldersum. Hij is herstellende van een flinke operatie dus het is mooi dat je hierbij aanwezig 
kunt zijn. Uiteraard ook een warm welkom voor onze sponsoren en het bestuur van EMMS en JCLE.  
 
Zoals gezegd zijn we weer begonnen aan een nieuw jaar. Een nieuw jaar waarin we nu nog niet 
weten welke hoogte en dieptepunten we gaan meemaken. Dit kan op sportief vlak zijn maar ook in 
de privé sfeer. Laten we vooral hopen dat iedereen in de privé sfeer een mooi jaar tegemoet gaat 
met juist  veel hoogtepunten. En laten we daarbij hopen dat iedereen gezond en fit blijft zodat we 
nog meer plezier kunnen beleven van onze mooie sport voetbal.  
 
Geweldig dat er weer zoveel mensen aanwezig zijn en dat ons clubhuis weer vol is. Dit moet weer 
een gezellige middag gaan worden. Onze financiële man Elzo merkte sowieso al op dat het de laatste 
maanden drukker is in de kantine dan het voorgaande jaar, dus laten we vooral zo doorgaan! Wat ik 
alleen altijd bij de nieuwjaarsreceptie denk is; hoe kan het toch dat er bij de nieuwjaarsreceptie 
zoveel mensen zijn en bij de ledenvergadering wat minder? Dit terwijl ik denk dat er juist tijdens de 
algemene ledenvergadering belangrijke zaken besproken worden die een ieder van onze club 
aangaat. En na de ledenvergadering drinken we ook een gratis biertje, of misschien een paar meer, 
dus mocht het daar aan liggen dan is dat komend jaar geen overweging meer om niet te komen. Wat 
ik hiermee maar wil aangegeven; Ik hoop dat jullie ook allemaal bij de ledenvergadering aanwezig 
zijn! 
 
Zoals gebruikelijk blikken we tijdens de nieuwjaarsreceptie kort terug op het afgelopen half jaar en 
kijken we wat we het komende jaar binnen onze club kunnen verwachten.  
Ik heb daarom de Nieuwjaarsverslagen van de afgelopen twee jaren is teruggelezen om te kijken wat 
mijn voorgangers altijd besproken. Daarin vielen mij vooral twee dingen op; De fusie en het steeds 
opzoek blijven zijn naar nieuwe mensen die wat voor de club willen doen. Niet voor niets zijn er in 
2017 avonden georganiseerd onder het motto; minder zonder meer.  
 
Het eerste onderwerp kunnen we in ieder geval (voorlopig) doorstrepen. De fusie is op een paar 
stemmen afgeketst waardoor we als Lutten op eigen benen verder gaan. Het tweede punt is iets wat 
altijd zal blijven bestaan. Geen enkele club kan bestaan zonder sporters, leden en vrijwilligers. En 
laten we vooral de sponsoren niet vergeten. Ook Lutten kan niet zonder en daarom is het zo mooi 
dat we nu met zijn allen aanwezig zijn. 
 
In de Nieuwjaarsverslagen las ik, niet geheel onterecht overigens, hoe erg we verlegen zaten om 
nieuwe mensen en vrijwilligers. Als ik dan kijk hoe het nu gaat denk ik dat we er een stuk beter voor 
staan. In oktober hebben we tijdens de ledenvergadering onze organisatiestructuur opnieuw vorm 
gegeven en heeft er een grote wisseling van de wacht plaatsgevonden binnen het bestuur. Via deze 
weg wil ik iedereen die al die jaren in het bestuur heeft gezeten enorm bedanken voor hun inzet. Een 
applaus meer dan waard. Gelukkig zijn ze allemaal nog actief binnen onze club, maar dan in een 
andere vorm.  
 
We hebben nu een dagelijks bestuur met daaronder 8 verschillende commissies die allemaal voor 
hun eigen zaken verantwoordelijk zijn. Alle commissies binnen Lutten, op JCLE na, zijn goed bezet. 
Natuurlijk zijn wij als bestuur nog bezig om alles goed op elkaar af te stemmen, dat heeft ook even 
tijd nodig. Maar wij ervaren nu al dat veel zaken door de commissies vanzelf worden opgepakt.  



 

 
 
 
 
 
Er ontstaan nieuwe ideeën en initiatieven die wij als club alleen maar kunnen omarmen. Dit is een 
mooie ontwikkeling wat we willen uitbouwen.  
 
Het lijkt dus wel alsof er steeds meer mensen wat willen en gaan doen binnen onze club. En dit zijn 
gelukkig niet alleen spelers van onze club, maar ook mensen uit ons dorp die niet eens (meer)bij ons 
voetballen. En dat is echt mooi om te zien en te ervaren. Om de faciliteiten te houden die we nu als 
club zo goed voor elkaar hebben is het nodig dat we allemaal ons steentje bijdragen. Natuurlijk snap 
ik dat iemand zegt dat die weinig tijd heeft of andere dingen te doen heeft. Dat hebben we namelijk 
allemaal. Het belangrijkste is denk ik dat als we iets doen we het met plezier doen. En hoe meer 
plezier we hebben, hoe meer tijd we voor iets vrij willen maken.  En ik ben er van overtuigd dat hoe 
meer mensen wat voor onze club doen, wij allemaal meer plezier ervaren en dat er mensen in ons 
dorp dat ook gaan zien en zeggen; Die sportclub van ons, dat Sc Lutten, dat is een mooie en gezellige 
club, laten wij daar op zaterdag ook maar is gaan kijken. Want als we eerlijk zijn; wat meer 
toeschouwers op de zaterdag zal niet verkeerd zijn. En als we het dan naar mijn idee helemaal goed 
willen doen dan zou ik het nog mooier vinden dat er dames achter de bar staan en in de kantine 
zitten. Niet alleen de vrouwen van het dames elftal die dat nu ook af en toe doen, maar ook andere 
vrouwen uit Lutten. Want laten we eerlijk zijn; Een paar dames achter de bar ziet er toch veel leuker 
uit dan een paar kerels op respectabele leeftijd?  
 
Dus laten we allemaal proberen om op onze eigen manier en binnen onze mogelijkheden een 
steentje bijdragen aan deze mooie club en dan zullen we ervaren dat we dit kunnen realiseren.  
 
We gaan nu kort terugblikken op de prestaties en andere zaken van de verschillende elftallen. En 
omdat we het toch over de dames hadden, blijven we daar ook bij. 
  
Het dameselftal van Lutten en EMMS. Ze staan keurig in de middenmoot op een 6e plek. Wat mij 
vooral opviel aan de uitslagen van het afgelopen half jaar is dat er geen peil op te trekken is. De ene 
week winnen ze met 7 - 1 of 7-0 en de week daarop verliezen ze net zo hard weer met 9-1. En die 
grote verschillen zien we in bijna alle wedstrijden. Alleen de wedstrijd tussen HHC was een 
spannende, die ging helaas verloren met 3-2. Dit seizoen hebben ze in totaal al 29 doelpunten 
gemaakt. Als ik goed geteld heb de meeste van alle senioren elftallen. Dus het is ook geen wonder 
dat de laatste twee jaar de topscoorder bokaal naar een speler van het dames elftal gaat. Normaal 
wordt die uitgereikt tijdens het hutspottoernooi, maar omdat die niet is doorgegaan wilden we dat 
nu doen. Maar helaas kan de topscoorder van het seizoen 2016-/2017 niet aanwezig zijn waardoor  
we dit bij de eerstkomende competitie wedstrijd van de dames zullen overhandigen.  De topscoorder 
van het seizoen 2016/2017 was Stephanie Strijker en had maar liefst 26 doelpunten gemaakt. Een 
aantal waar menig spits van Lutten jaloers op is. 
  
Het zaalvoetbalteam. Het team staat onder leiding van Harmen Welleweerd en staat momenteel 
onderaan met slechts 1 punt. Dus ik heb Harmen maar is gevraagd hoe dat kan.  Als reactie kreeg ik; 
Daar kan ik kort in zijn. Dit seizoen gaat het barre slecht. Maar 1 punt gehaald. Dit seizoen kan in de 
boeken als slechtste zaalvoetbal seizoen ooit....We hopen de andere helft het beter te doen. In ieder 
geval van de laatste plek af te gaan. Laten we dus hopen dat ze dit gaat lukken. Harmen gaf aan dat 
na dit seizoen er een aantal spelers stoppen, maar ook hij als leider. Daarom hierbij een oproep. 
Mocht iemand nog belang hebben om te gaan zaalvoetballen of leider wil zijn of iemand kennen die 
dit wel zo willen, dan is er volgend jaar alle ruimte. Dus laten we hopen dat ze het seizoen goed 
afsluiten en volgend jaar met een nieuw fris elftal weer kunnen beginnen.  



 

 
 
 
 
 
Het 4e elftal, dit jaar weer 3 zilveren speld spelers rijker, staat dit jaar wederom onder leiding van 
Johan Doldersum en Arno Hans. Johan heeft alleen begin november een flinke operatie moeten 
ondergaan waardoor hij veel wedstrijden heeft moeten missen. Gelukkig is hij vandaag aanwezig en 
hoopt hij snel weer aan te kunnen haken. En omdat Arno ook niet altijd kon vanwege zijn bedrijf 
heeft Bart Jelsma veel taken op zich genomen. En hij word volgens mij goed geassisteerd door Roelof 
Hartman en Ferdi Hekman. Roelof als fanatieke aanhanger van eindelijk een goede club, en Ferdi 
omdat die geblesseerd is. Dit jaar heeft het 4e gelukkig minder problemen met spelers dan het 
voorgaande jaar. Hoewel er soms spelers bij een ander team moeten aanschuiven hebben ze vaak 
weer net genoeg spelers om te kunnen spelen. En wat dan wel een leuk verhaal is, is dat toen ze echt 
krap zaten met spelers, ze zelfs Janko Enkel nog zo ver wisten te krijgen om zijn tuinwerkzaamheden 
te stoppen om die middag een potje mee te voetballen. En niet zonder succes, want ik heb gehoord 
dat hij het zo mooi vond dat hij daarna geen wedstrijd meer gemist heeft. Met op dit moment een 
keurige vierde plek hopen we dat het tweede seizoenshelft  weer net zo succesvol is. 
 
Het 3e elftal heeft dit jaar weer een frisse wind gekregen. Niet alleen door de nieuwe tenues die 
gesponsord zijn door WasMijnWas, maar vooral door Altinus Zwaan. Altinus laat de jongens in het 
zweet lopen tijdens fanatieke trainingen en daarnaast ondersteund hij Tom Sportel tijdens de 
wedstrijddagen. Een mooi initiatief wat een positief effect heeft op het 3e en 4e elftal want ook zij 
kunnen bij de training aansluiten. De goede trainingsopkomsten zien we helaas nog niet helemaal 
terug in de stand. Met 8 punten staan ze op een 10e plek. In ieder geval is de inzet en het plezier 
volop aanwezig dus ga vooral zo verder. 
 
Het 2e elftal staat dit jaar onder leiding van trainer Henry Strijker en leider Bert Winters. Ook het 2e 
heeft een nieuwe tenues gesponsord gekregen door StrongForLife. Alle randzaken waarom daarom 
op orde om na twee mindere jaren zaken op orde te stellen. En dit hebben zij zeker gedaan. Het 
tweede heeft de eerste prijs binnen want zij kunnen zich herbstmeister noemen. En dat ze daar blij 
mee waren was ook duidelijk te zien tijdens het derde draait door. Het herbstmeisterschap van het 
2e elftal is niet onterecht want de directe concurrent werd in de een na laatste wedstrijd voor de 
winterstop thuis met 2-0 verslagen. En dat het goed gaat met het tweede ontgaat niemand, dus ook 
Jari Veltink niet. Hij sloot zich halverwege aan bij het team als vlagger. Voor minder dan het 
kampioenschap wordt het tweede seizoenshelft eigenlijk niet gevoetbald. Gezien de goede 
resultaten, de trainingen en het belangrijkst Henry als persoon, heeft de TC het contract met Henry 
met een jaar weten te verlengen. Dit betekend dat Henry ook volgens seizoen weer trainer is van het 
2e elftal, samen met leider Bert Winters. En hier zijn wij als club natuurlijk erg blij mee. Hopelijk 
bevalt het Henry zo goed, dat misschien ook hij, net als Arno, straks in Lutten komt wonen.  
 
En dan tot slot het 1e elftal. Deze staan op een keurige 3e plaats. De top van deze competitie ligt erg 
dicht bij elkaar. De nr. 1 heeft slechts 3 punten meer dan de nummer 3 Lutten, maar wel met een 
wedstrijd meer! De rest volgt op zeer kleine afstand en wanneer sommigen hun inhaalwedstrijden 
winnen, dan kan er zomaar iemand anders koploper zijn. Reden genoeg dus voor de staf en spelers 
om het tweede seizoenshelft vol aan de bak te gaan om dit seizoen een periode te pakken of 
misschien wel de kampioensschaal. En een goede afsluiting zou ook mooi zijn voor Bas aangezien hij 
heeft aangegeven zijn contract niet te willen verlengen. Inmiddels hebben we kunnen zien dat hij 
volgend jaar bij zondag vereniging Westerbork trainer wordt, gefeliciteerd daarmee. Op zijn afscheid 
komen we later terug. Wel mag alvast gezegd worden dat het eerste jaar onder leiding van Bas  
Sc Lutten misschien wel één van de mooiste voetbalmomenten, van zover ik weet, heeft kunnen 
beleven. Op een bomvol sportpark de Boshoek werd een spannende beslissingswedstrijd gespeeld  



 

 
 
 
 
 
om het kampioenschap tegen Gramsbergen die helaas verloren wordt. Maar die wedstrijd is 
natuurlijk iets wat vooral de spelers en begeleiders van het 1e, maar ook andere Luttenaren en 
voetballiefhebbers lang zal bij blijven. Een ding is in ieder geval zeker, mocht het eerste elftal dit jaar 
weer op een gelijk aantal punten komen, een beslissingswedstrijd zal niet meer volgen. De ploeg met 
het hoogste doelsaldo wordt dan kampioen. Een keus van de KNVB die veel voetballiefhebbers niet 
zullen begrijpen. Een wedstrijd waar zoveel op het spel staat en met zo'n beleving erom heen, wil 
iedereen natuurlijk vaker meemaken.  
 
Door het vertrek van Bas is de TC druk opzoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor het eerste elftal. 
Bijna konden we vandaag een nieuwe trainer presenteren, maar helaas heeft hij op het laatste 
moment toch af laten weten. De TC is daarom nu, naja nu  niet natuurlijk want ze zijn er allemaal, 
druk op zoek om zo snel mogelijk een nieuwe trainer te vinden. We kunnen al wel vast melden dat de  
leiders Tonny Scholten en Freddy de Jonge volgend jaar blijven en dat Arno Werner weer als 
keeperstrainer en assistent trainer Lutten 1 gaat versterken. Met de vlagger Klaas Doldersum is 
vandaag ook gesproken en die gaf aan helaas niet door te gaan. En Herman Harmsen vindt het 
gelukkig ook zo mooi bij de voetbal, dat ook hij volgend jaar weer de verzorger is. Goed te horen dat 
deze mensen zich ook volgend seizoen weer voor Lutten inzetten! 
 
De TC gaat de komende periode nog met de leiders/trainers/vlaggers van de overige elftallen in 
gesprek om te kijken wat zij volgend seizoen weer willen.  
 
Nu nog even een aantal zaken van huishoudelijke aard.  
Als bestuur, en dan vooral Henk als secretariaat,  merken we dat de persoonlijke gegevens van onze 
leden niet altijd meer actueel zijn. Zoals adressen, telefoonnummers en mailadressen. Daarom reiken 
we hierbij lijsten uit met aan jullie het verzoek de gevraagde gegevens in te vullen. Op dit 
formulieren vragen wij jullie ook om jullie beroep in te vullen. Jullie zullen je natuurlijk afvragen 
waarom? Wij zijn gewoon benieuwd wie wat doet. We hopen hiermee een soort van kaartenbak te 
krijgen met welke beroepen er binnen onze club aanwezig zijn. Wellicht dat we voor bepaalde 
projecten dan iemand of een groep kunnen benaderen om een klusje te doen of iets anders. Het wil 
dus echt niet zeggen dat we direct volgende week aan de telefoon hangen, maar we willen het graag 
inzichtelijk hebben zodat we er indien nodig wat mee kunnen. 
 
Grote schoonmaak 13 januari; 9:00 - 12:00 uur. 
Daarnaast heeft Tonny Scholten namens de accommodatiecommissie aangegeven graag het nieuwe 
jaar schoon en fris te willen beginnen. En dat willen we denk ik allemaal. Daarom willen we op 13 
januari om 9:00 uur een grote club schoonmaak houden waarbij we ons clubhuis aan de binnen- en 
buitenkant goed schoonmaken, maar ook de zaken om ons clubhuis heen en de kleedkamers. Hoe 
groter de groep, hoe sneller dit klaar is. Ook bij deze uitnodiging geldt weer; We hebben allemaal 
dezelfde 24 uur op een dag. Maar ik hoop dat er veel mensen zijn die wat ruimte vrij maken zodat we 
gezellig met andere clubmensen onze club kunnen helpen want we maken allemaal gebruik van het 
sportpark en de gebouwen. De materialen, de koffie en desnoods een pilsje na tijd, wordt allemaal 
geregeld. Dus wees welkom!   
 
Tot slot gaat Glen Kuipers ons nog even informeren over wat onze activiteitencommissie Forza het 
komende jaar gaat doen. Glen verteld dat er de komende tijden weer veel leuke activiteiten op de 
planning staat. Forza maakt een jaaroverzicht dat op de site komt te staan waarin terug te lezen is 
welke activiteiten en evenementen er zullen plaatsvinden. 



 

 
 
 
 
 
 
En hiermee zijn we op het eind gekomen van deze toespraak. Rest ons nu alleen nog de jubilarissen 
en de vrijwilliger van het jaar te huldigen. We beginnen met de 40 jarigen die toegesproken gaan 
worden door Henk.  
 
40 jaar lid Sc Lutten 

 Bert Slot  

 Gerrit Kollen  

 Erik Nijboer (niet aanwezig) 
 
25 jaar lid Sc Lutten  

 Jorrit Hakkers 

 Bart Jelsma 

 Richard Kathagen 
  
Vrijwilliger van het jaar 

 Gert Jelsma 
 
Consul 25 jaar  

 Henk Amsink 
 

Afsluiting  
Iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid en aandacht. Laten we een lekkere borrel drinken op het 
nieuwe jaar en er met zijn allen iets moois van maken. En vergeet niet om dat te doen met plezier, 
want dat is naar mijn idee het aller belangrijkste. Mocht iemand nog vragen hebben of ideeën voor 
de club, spreek ons dan gerust even aan. De tap zal tot en uur of half 7 open zijn, dus geniet er 
allemaal van. 
  
 

  


