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SPORTCLUB

LUTTEN

Wildkamp Hardenberg, Kollergang 3 
T 0523 - 23 18 00  E hardenberg@wildkamp.nl
Open: ma t/m vr 7:00 - 17:30 u, za 8:30 - 12:30 u

* Kijk voor de mogelijkheden op wildkamp.nl/bezorgopties

HOOFDSPONSOR 
van SC Lutten

www.wildkamp.nl

Wildkamp is er voor ú!

Wildkamp is een betrouwbare leverancier van technische 

artikelen met kennis van zaken en een goed en compleet 

assortiment. Heeft u vragen over artikelen of diensten of 

kunt u ondersteuning gebruiken bij uw project? Bezoek 

onze vestiging in Hardenberg en ontdek wat Wildkamp 

voor u kan betekenen. Neem ook eens een kijkje op onze 

compleet vernieuwde website: www.wildkamp.nl!

100.000
technische
artikelen

Deskundig advies,
optimale service en 
de beste artikelen bij 
Wildkamp Hardenberg

Vakkundig advies
voor elke klus

Jaarafspraken voor
extra korting

Snelle en flexibele
levering

Gratis bezorgd op
locatie vanaf € 25,-*

SPORTCLUB
LUTTEN

Algemene zaken 
De presentatiegids is een uitgave van voetbalvereniging Sc Lutten. Hierin vindt u alle 
belangrijke informatie omtrent onze club en leest u wat er allemaal gebeurt binnen onze 
vereniging.

Contactgegevens Sportpark De Kei:
Knappersveldweg 18, 
7776 PA SLAGHAREN
Telnr. clubhuis ‘t Keihart: 0523-682250
Postadres secretariaat: Lijsterbesstraat 13, 7775 BA LUTTEN
E-mail: secretariaat@sclutten.nl

Dagelijks bestuur  Voorzitter Jarco Lamberink  06-52213822
 Secretaris Henk Bril 0523-682013 
 Penningmeester Elzo Sportel 06-23269079

Het bestuur werkt samen met verschillende commissies. Hieronder staan de aanspreekpun-
ten en leiders van de verschillende commissies. Elke commissie heeft zijn eigen team:

Sponsorcommissie Thorben Scholten

Technische commissie John Arkes
 Wedstrijdzaken Freek Amsink

Kantinecommissie Herman Wehkamp

Accommodatiecomm. Tonny Scholten

Activiteitenomissie/ Glenn Kuipers
supportersvereniging

Onderhoudsploeg Gerrit Wigger

Public Relations Bert Slot, Sander Scholten

JCLE Vacant
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Algemene zaken 
De presentatiegids is een uitgave van voetbalvereniging Sc Lutten. 
Hierin vindt u alle belangrijke informatie omtrent onze club en leest u wat er allemaal gebeurt 
binnen onze vereniging.

Contactgegevens Sportpark De Kei:
Knappersveldweg 1b, 
7776 PA  SLAGHAREN
Telnr. clubhuis 't Keihart: 0523-682250
Postadres secretariaat: Het Weerdje 25
7783 CT Gramsbergen
E-mail: secretariaat@sclutten.nl

Dagelijks bestuur  
        - Voorzitter:   Jarco Lamberink                     06-52213822
       -Secretaris:   Henk Bril                     06-10424780   
       -Penningmeester:  Elzo Sportel  06-23269079

Het bestuur werkt samen met verschillende commissies. Hieronder staan de aanspreekpunten 
en leiders van de verschillende commissies. Elke commissie heeft zijn eigen team:

Sponsorcommissie :  Thorben Scholten  06-31952069

Technische commissie:   Gert Jelsma  06-21606376
-Wedstrijdzaken:         Freek Amsink  06-14777887

Kantinecommissie:   Robert Gerritse  06-24740356

Accommodatie:    Tonny Scholten  06-29522214

Forza Sc Lutten/:   Glenn Kuipers  06-57541462
activiteiten

Onderhoudsploeg:   Gerrit Wigger  06-25272418

Public Relations:   Bert Slot    06-47776156
    Sander Scholten  06-22884760

JCLE:    John Arkes  06-55386133

   
   Clubtenue  Jeugdtenue
Shirt   wit/zwart  rood/zwart
Broek   zwart   zwart
Kousen   zwart   rood/zwart
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Van de voorzitter
Het nieuwe voetbalseizoen staat op het punt van beginnen. De extreem hete zomerdagen 
zijn als het goed is voorbij, waardoor het weer wat aangenamer is om te voetballen. De hele 
zomerstop zijn de velden nauwkeurig in de gaten gehouden en op de nodige tijden gesproeid 
waardoor ze er weer perfect uit zien! Onze complimenten aan de mensen die hier wekelijks druk 
mee zijn.

Een belangrijke mijlpaal hebben wij dit jaar bereikt; Sc Lutten bestaat 60 jaar. Op 10 en 11 mei 
hebben wij het 60 jaar jubileum van Sc Lutten gevierd. En uitbundig gevierd. Twee dagen was 
er volop feest en gezelligheid op ons sportpark. We kijken terug op een geslaagd jubileum en 
zijn dankbaar dat we dit met veel mensen gevierd hebben. Ook een groot compliment aan de 
jubileumcommissie, de vele vrijwilligers en sponsoren die ons dat weekend geholpen hebben. 
Verderop in deze presentatiegids lees je hier meer over.

De voetbalschoenen zijn weer uit de kast of bij een enkeling misschien wel eindelijk uit de tas. 
Het trainingsprogramma voor de selectie is halverwege augustus begonnen. De rest van de 
elftallen zullen niet veel later volgen zodat iedereen fi t kan beginnen aan het nieuwe seizoen. De 
eerste competitiewedstrijden worden gespeeld op zaterdag 21 september. 

We hebben dit jaar weer 4 seniorenelftallen ingeschreven voor de heren met natuurlijk het 
gecombineerde dames elftal van Slagharen en Lutten. We hopen dat iedereen de zaterdag (en 
trainingsavonden) aanwezig is en rekening houdt met de speeldagen want qua aantal spelers 
houdt het dit jaar niet veel over. Op papier heeft elk elftal meer dan genoeg spelers, maar 
in de praktijk wil dat wel eens anders zijn door blessures of andere oorzaken. Daarom wil ik 
iedereen vragen zoveel mogelijk rekening te houden met de wedstrijddagen. Deze zijn normaal 
gesproken al ver van te voren bekend. Want een afwezigheid heeft vaak niet alleen betrekking 
op je eigen elftal, maar werkt ook door naar andere elftallen aangezien daardoor vaak met 
spelers geschoven moet worden. 

Bij JCLE zien we komend seizoen een kleine toename in het aantal jeugdspelers. Dat is mooi 
om te zien aangezien het aandeel Luttense voetballers steeds kleiner werd. Laten we hopen dat 
deze trend zich doorzet en dat de speler(tje)s er vooral plezier aan beleven. Want daar draait 
het uiteindelijk wel om. We zullen binnen de club kijken hoe hier meer kracht en energie aan 
gegeven kan worden. Het zal mooi zijn als wij vanuit Lutten meer mensen binnen JCLE kunnen 
inzetten als trainer/leider of vrijwilliger. 

Wanneer je de afgelopen maanden op ons sportpark bent geweest, kan het haast niet 
missen. De 'Hooimijt' van de BoerenBusinessClub. Een geweldig affi  che op ons terras wat de 
BoerenBusinessClub mooi op de kaart zet. Alle boeren bedankt voor de inbreng en natuurlijk 
de sponsorcommissie voor de nodige inzet hiervan. Daarnaast willen we Albert Altena apart 
bedanken voor het ontwerpen, het maken en plaatsen van de Hooimijt.  Het resultaat zie je 
verderop.

Er is afgelopen seizoen genoeg gebeurd en dat zal komend seizoen niet anders zijn. Maar dit 
gaat niet vanzelf, want er zijn veel mensen die zich daar voor inzetten. En dat waarderen wij zeer. 
Gelukkig redden wij ons prima, maar extra hulp is altijd welkom. Wil je daarom iets voor de club 
doen, laat het gerust weten en wacht dan niet totdat je zelf benaderd wordt. Eigen initiatief is 
daarin voor iedereen veel prettiger.
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Laten we er met zijn allen weer een mooi en sportief seizoen van maken en met in ons 
achterhoofd de gedachte dat we dit seizoen elkaar meer nodig hebben dan anders. En hier doel 
ik natuurlijk op de opkomst op de zaterdagen. Een goede teambezetting draagt bij aan het 
plezier binnen, maar ook zeker, buiten het veld. En onze supportersvereniging Forza Sc Lutten 
zal ons daarbij helpen, want zij hebben een vol programma klaar staan om er weer een geslaagd 
seizoen van te maken!
Veel leesplezier toegewenst en met sportieve groet, Jarco Lamberink

 60 jaar jubileum - een groot succes
Het jubileumweekend is nog maar net achter de rug want op 10 en 11 mei was het bij Sc Lutten 
groot feest. Wij kunnen terug kijken op een succesvol jubileum weekend waarbij wij veel leden 
en oud-leden hebben kunnen zien en spreken. 
Op 6 april werd het startschot gegeven van het jubileum. De spelers van SC Lutten verschenen, 
ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de club in mei,  in een speciaal vervaardigd 
jubileumshirt (zwart met de bekende witte V). En voor deze gelegenheid was ook Gert-Jan de 

Wilde – directeur van sponsor Wildkamp – uitgenodigd. Hij vierde deze zaterdag  zijn 60ste 
verjaardag en kreeg van de vereniging het ingelijste jubileumshirt en bloemen.  Hij kreeg een en 
ander uit handen van Bertus de Leeuw, die vanaf de oprichting lid is van SC Lutten. In de weken 
daarna speelde elk seniorenelftal een wedstrijd in de jubileumshirts.
Het echte jubileumfeest was zoals gezegd op vrijdagavond 10 en zaterdag 11 mei. De 
vrijdagavond was qua aantal mensen boven verwachting een succes. Met een reünie, een 35+ 
voetbaltoernooi voor zowel de heren als de dames, een ClubQuiz en goede muziek dat werd 
gedraaid door onze club DJ Ramon Soer was het een groot feest in en rondom het clubhuis.
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Het is mooi om te zien dat naast de huidige leden ook veel oud spelers op zo'n avond aanwezig 
zijn. Dan blijkt toch dat de club Sc Lutten nog een bijzondere betekenis voor hen heeft. En 
laten we vooral de veiling van de jubileum shirts niet vergeten. De veiling winnaars van de 
jubileumshirts op vrijdagavond mochten zich, gezien de veilingbedragen op de zaterdagavond, 
nog gelukkiger noemen.
Op de zaterdagmiddag stond eerst een voetbalmiddag gepland voor jong en oud onder de 
noemer 'Lutten Voetbalt'. Hoewel de opkomst hier wat tegen viel kunnen we toch spreken van 
een geslaagde middag. Wellicht komt dit door de feestavond van de avond ervoor aangezien 
die vanwege de nog in grote aantallen aanwezige mensen, iets later eindigde dan de bedoeling 
was. Maar op zaterdagmiddag was het hoofdveld volgebouwd met verschillende (opblaasbare) 
voetbalspellen en in de kantine werd voor de jeugd een FIFA toernooi gehouden. Na de 
voetbalspellen was het tijd voor wat eten en nog meer gezelligheid. De DJ wist de sfeer er 
goed in te brengen waardoor ook deze avond een succes was. Ook op deze avond werd een 
grote veiling gehouden waarbij de andere helft van de jubileum shirts en nog eens 4 keer een 
ballonvaart voor 2 personen aangeboden door onze hoofdsponsor de Wildkamp voor mooie 
bedragen worden verkocht. Het is de bedoeling dat de winnaars van de ballonvaarten vanaf het 
hoofdveld omhoog gaan in de ballon van de Wildkamp.

Namens het bestuur willen wij iedereen bedanken voor de aanwezigheid op het 
jubileumweekend.  Natuurlijk ook een groot dank en compliment aan de jubileumcommissie die 
een mooi en geslaagd programma heeft weten neer te zetten. Zonder hen, de vrijwilligers en de 
sponsoren was dit niet zo'n succes geworden. 
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Sc Lutten 1

Sc Lutten 2 Sc Lutten 3

Sc Lutten 4 Sc Lutten Dames 1
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Van de sponsorcommissie
De sponsorcommissie heeft het afgelopen seizoen weer mooie dingen mogen doen. 
Maar de oprichting van de Boeren Business Club (BBC) met Hooimijt op het terras is toch echt 
wel het hoogtepunt. 
Aan het einde van afgelopen seizoen heeft de sponsorcommissie met de boeren op feestelijke 
wijze de oprichting van de Boeren Business Club (BBC) gevierd. 
Dit werd gedaan door een voetbalwedstrijd tussen boeren uit Lutten en boeren uit Bruchterveld 
en na afl oop een hapje en een drankje. 

In 2018 is de sponsorcommissie al begonnen met het oprichten van de BBC. 
Dit werd gedaan door op een paar zaterdagen met de tractor de boeren in de regio te 
benaderen. 
Zo’n 20 boeren uit de regio hebben zich aangesloten bij de BBC. 
De BBC is niet zomaar een vorm van sponsoring, maar het heeft ook een soort van 
maatschappelijke functie. De aangesloten boeren zijn niet alleen maar lid geworden omdat zij 
zelf ooit gevoetbald hebben of dat hun kinderen op voetballen zitten. 
Maar ook zodat dit bijdraagt aan de binding met het dorp en de club. 
De BBC is ook duidelijk zichtbaar op het sportpark. 

Op het terras is een prachtige ‘Hooimijt’ gebouwd en we hebben als club al vele complimenten 
mogen ontvangen. Hopelijk sluiten er in de komende jaren nog meer boeren aan bij de BBC.

Thorben Scholten
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Forza programma 2019 - 2020
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Het seizoen 2019 - 2020 

Voor het komende seizoen leek het een behoorlijke uitdaging om alle elftallen weer voldoende 
bezet te krijgen. Gelukkig hebben zich een aantal nieuwe mensen bij ons aangemeld waardoor 
de teams op papier aardig gevuld zijn. 

Gedurende de competitie hopen we, en daar gaan wij eigenlijk ook van uit, dat iedereen zijn 
best doet om er in ieder geval op de zaterdag weer te staan om de wedstrijd te spelen. Het 
blijft een teamsport waarbij alle 4 senioren elftallen van elkaar afhankelijk zijn. Want missen er 
spelers op zaterdag, dan moet er vaak bij meerdere elftallen geschoven worden om elk team met 
voldoende spelers het veld in te kunnen sturen.

Maar door de ervaringen uit de praktijk zullen wij komend seizoen proberen om verder vooruit 
te kijken. Zo worden de leiders gevraagd om een goede inventarisatie te maken van wie er 
op de zaterdagen zijn. Ze kunnen we bepalen of er bijvoorbeeld een wedstrijd door de week 
gevoetbald moet worden. Hiermee kunnen we voorkomen dat er op een zaterdag 4 elftallen 
tegelijk voetballen wanneer er dreigt niet genoeg spelers te zijn.

Maar let wel; dit zullen we gebruiken als nood oplossingen. Wanneer alle spelers fi t zijn en op 
zaterdag aanwezig is, dan is dit niet nodig.  Het behouden van 4 senioren elftallen is voor onze 
club echt belangrijk. Niet alleen zodat alle spelers die willen blijven voetballen, maar ook voor de 
binding en gezelligheid binnen onze club. 

Het gecombineerde dames elftal van Lutten en EMMS staat dit jaar weer met een volwaardige 
selectie aan de start. Er zijn nieuwe meiden bijgekomen en daarnaast worden ze dit jaar voorzien 
van een nieuw tenue, gesponsord door Yvonne Berg van Flow groepstraining, zodat ze er weer 
netjes bijlopen.

De competitie indeling is voor alle elftallen bekend en laten we met zijn allen proberen zoveel 
mogelijk rekening te houden met de speeldagen. Voor de 1e selectie zitten er een paar nieuwe 
teams bij die wat verder weg liggen. De overige elftallen spelen vooral tegen bekende clubs in 
de buurt wat de nodige 'derby's met zich meebrengt.
 

We wensen alle elftallen, begeleiders , spelers en toeschouwers 
een mooi seizoen 2019 - 2020 toe.

En geniet vooral van het plezier dat het mooie spel 
voetbal biedt, maar zeker ook van elkaar en de gezelligheid 

die het team en de club je kan bieden.
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Een nieuw seizoen Sc Lutten 1
We staan aan de vooravond van een nieuw seizoen. Een nieuw seizoen met nieuwe kansen. Mijn 
eerste seizoen bij deze vereniging, waarbij naast voetbal ook gezelligheid een grote rol speelt, 
heeft niet helemaal gebracht wat we hadden gehoopt. We gingen toch voor een top 4 klassering 
en hadden gehoopt om de nacompetitie te halen. Dit lukte na een goede seizoenstart helaas 
niet en we eindigden op een 6e plaats. En dit kwam niet omdat we ons niet konden meten met 
de ploegen die boven ons eindigden en wel nacompetitie gingen spelen. Tegen alle ploegen 
uit de top 5 hebben we laten zien mee te kunnen met de bovenkant van de 3e klasse. Prachtige 
wedstrijden gespeeld tegen Hoogeveen uit, Nieuwleusen uit en beide keren tegen Elim. Maar 
ook te vaak hebben we niet het vereiste en verwachte niveau kunnen halen dat wel hoort bij 
mee spelen in de top 4.

Hoe gaan we er voor zorgen dat we het aankomende seizoen weer de positieve weg omhoog 
kunnen vinden. Als je reëel bent en we gaan dezelfde resultaten halen als na de winter in het 
afgelopen seizoen, dan hoeven we niet omhoog te kijken. In dat geval moet je eerst zorgen dat 
je voldoende punten gaat halen. Maar om eerlijk te zijn is dat niet de doelstelling. We willen 
toch wel graag linker rijtje gaan spelen en als iedereen doet wat hij moet doen wat hoort bij 
een eerste elftal dan zit er misschien ook wel iets meer in dan afgelopen seizoen. Daarvoor is 
een ding duidelijk. Meer scoren en minder weg geven. Maar hoe doe je dat? Het eerste is vaak 
wat moeilijker te realiseren dan het tweede. Als trainer hou ik er van om het spel te maken, om 
druk vooruit te zetten en dan snel weer aan de bal te komen. De tweede seizoenshelft is te vaak 
gebleken dat we hierdoor ook kwetsbaar waren met de grote ruimtes achter onze laatste lijn 
en daardoor ook wel eens goals tegen kregen, terwijl je het gevoel had voetballend zeker niet 
minder te zijn. Maar ja als je zelf niet heel veel scoort, dan mag je nagenoeg niets tegen krijgen. 
Het komende jaar dan misschien maar iets minder aantrekkelijk spelen, maar vooral zakelijk. Ik 
ben benieuwd hoe we dit op gaan pakken.

In en rondom de selectie zijn er een aantal wijzigingen. Rick Lamberink (stopt een jaar i.v.m. 
studie) en Rick de Gooijer (studeren in Groningen) hebben de selectie voorlopig vaarwel gezegd. 
Hun plaatsen worden opgevuld door een aantal jongens die afgelopen seizoen met name in 
het 2e elftal hebben gespeeld (Fons Veltink, Sander Scholten, Robert Gerritse en Sven Arkes). 
Met deze enthousiaste en gretige groep gaan we aan de slag en willen we jullie als publiek elke 
wedstrijd het maximale geven. In de begeleiding hebben we afscheid genomen van Tonny 
Scholten. Zijn rol als leider/grensrechter zal overgenomen worden door Herman Weekamp.
Qua tegenstanders heeft Elim de competitie verlaten, SVM zal haar wedstrijden in een andere 
3e klasse spelen en is Bant gedegradeerd. We gaan dus dit jaar niet naar de polder. In plaats van 
deze 3 hebben we Klazienaveen, CSVC en Achilles’94 er bij gekregen in de competitie. Al met al 
weer een leuke competitie (ook al is het geen Oost) met veel ploegen uit de buurt.
Buiten het feit dat de resultaten in mijn eerste jaar bij SC Lutten niet hebben gebracht wat ik 
gehoopt had heb ik SC Lutten mogen ervaren als een warme en gezellige vereniging waar ook 
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Selectie 1e elftal:
Sven Arkes, Ewout Spijker, Frank van der Most, Ewoud Altena, Sander Scholten, Frank Altena, 
Robert Gerritse, Niels Lammers, Nick Weekamp, Nick Lamberink, David Koopman, Jan van den 
Berg, Lars Mulder, Jorrits Hakkers, Fons Veltink, Thorben Scholten en Ronald Kosse. 

Hoofdtrainer:   Jaap Scholing
Leiders:    Arno Werner en Freddy de Jonge
Assistent-scheidsrechter:  Herman Weekamp
Verzorger:  Herman Harmsen

aandacht is voor de mens achter de voetballer en de begeleider. Goede zaak om het voetballen 
in perspectief te kunnen zien. Het was een seizoen met een 60 jarig jubileum met daarbij een 
mooi feest en de veiling van de jubileum shirts. Wat een happening. Daarnaast de feesten die 
georganiseerd werden door alle seniorenteams. Gezelligheid alom. Aankomend jaar hoop ik op 
dezelfde warme en gezellige vereniging, maar daarnaast hoop ik op de zaterdagmiddag op een 
stel gretige frisse voetballers, die er elke zaterdag alles aan doen om een maximaal resultaat te 
halen. Als we dat op kunnen brengen en de resultaten zijn volgens verwachting, dan zullen de 
zaterdagmiddagen nog gezelliger worden.

Ik wens iedereen een heel mooi voetbalseizoen, veel sport- en kijkplezier, maar bovenal heel veel 
gezondheid in het seizoen 2019/2020. En uiteraard hopen wij elke zaterdag op jullie steun en 
gaan wij elke zaterdag ons best doen om jullie als publiek te vermaken.
Jaap Scholing

Selectie 1e elftal:

Jaap Scholing
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Derde Klasse D Noord
Clubs   Accommodaties   Telefoon
Achilles 1894  Sportpark Marsdijk   0592-315710
Avereest   De Balk    0523-657418
BSVV   Sportpark de Spil   0592-414402
CSVC   Sportpark Klinkenvier  0524-514503
Fit Boys   Sportpark Noord-West  0593-540264
Hardenberg ’85  Sportpark Baalderveld  0523-260767
Hollandscheveld  Sportpark de Oosthoek  0528-342032
Hoogeveen  Sportpark Bentinckspark  0528-265786
Klazienaveen FC  De Planeet   0591-313097
SC Lutten  Sportpark de Kei   0523-682250
Nieuwleusen  Het Klaverblad   0529-483194
SCD ’83   De Boekweit   0523-613034
SVN ’69   Sportpark de Tussenboerslanden 0522-491360
ZZVV   Sportpark Woltinge-Slag  0528-372535

Wedstrijdschema
SC Lutten 1 (A-categorie) 2019/2020

 
2019-09-21 SC Lutten 1 -    ZZVV 1 
2019-09-28 Hollandscheveld 1- SC Lutten 1
2019-10-05 Achilles 1894 1 -    SC Lutten 1
2019-10-12 SC Lutten 1 -    Hardenberg '85 1
2019-10-19 BSVV 1  -    SC Lutten 1
2019-10-26 SC Lutten 1 -    Avereest 1
2019-11-02 SCD '83 1  -    SC Lutten 1
2019-11-09 SC Lutten 1 -    CSVC 1
2019-11-23 Nieuwleusen SV 1 -  SC Lutten 1
2019-11-30 SC Lutten 1 -    SVN'69 1 
2019-12-07 Fit Boys 1  -    SC Lutten 1
2019-12-14 FC Klazienaveen 1 -  SC Lutten 1
2020-01-25 SC Lutten 1 -    Hoogeveen 1

2020-02-01 Avereest 1 -    SC Lutten 1
2020-02-08 SC Lutten 1 -    BSVV 1
2020-02-15 ZZVV 1  -    SC Lutten 1
2020-03-07 SC Lutten 1 -    Hollandscheveld 1
2020-03-14 CSVC 1  -    SC Lutten 1
2020-03-21 SC Lutten 1 -    SCD '83 1
2020-03-28 Hoogeveen 1 -    SC Lutten 1
2020-04-04 SC Lutten 1 -    FC Klazienaveen 1
2020-04-18 SC Lutten 1 -    Achilles 1894 1
2020-04-25 Hardenberg '85 1 -   SC Lutten 1
2020-05-09 SC Lutten 1 -    Fit Boys 1
2020-05-16S VN'69 1  -    SC Lutten 1
2020-05-23 SC Lutten 1 -    Nieuwleusen SV 1 
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Dames 1- Lutten/EMMS 
 
Hallo sporters en supporters, 

We gaan weer een nieuw seizoen beginnen met de dames EMMS/Lutten 1.  
Het nieuwe seizoen (mijn derde bij de dames) hoop ik dat we weer net zo'n goed seizoen draaien 
als vorig jaar. We hebben er een aantal nieuwe spelers bij gekregen en beschikken over een zeer 
ruime selectie. 
Dit jaar krijgen wij een geheel nieuw tenue, gesponsord door Flow Groepstraining in Slagharen. 
Aan ons tenue zal het daarom niet liggen. We hopen op een mooi seizoen en dat er veel punten 
gepakt gaan worden. 

Met vriendelijke groeten,
Harry Bosch

Selectie dameselftal:
Noël Ekkel, Delisa Boensma, Kirsten Aufderhaar, Ilse Lamberink, Nadine Snoeijink, Aris Reiling, 
Maaike Pouwels, Lilian Pieper, Anouk Pieper, Joyce Kerssies, Britt Arkes, Ellis Wachtmeester, Daimy 
Berg, Stephanie Strijker, Marleen Wilpshaar, Alisha van der Felz, Irene van der Heyden, Larissa 
Arkes, Emmely Kosse, Elin Kremer en Kaila Wencker.
Trainer: Harry Bosch
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Wedstrijdschema
SC Lutten Dames 1 2019/2010

21-9-2019  EMMS/SC Lutten VR1 -   HHC Hardenberg VR2
28-9-2019  Hulzense Boys VR1 -    EMMS/SC Lutten VR1
5-10-2019  EMMS/SC Lutten VR1 -    JVC Dedemsvaart VR1
12-10-2019 SVZW VR2 -    EMMS/SC Lutten VR1
26-10-2019 EMMS/SC Lutten VR1-   Den Ham VR1
02-11-2019 Oranje Nassau VR1 -    EMMS/SC Lutten VR1
09-11-2019 EMMS/SC Lutten VR1-    MVV ‘69 VR1
16-11-2019 Daarle SP VR1 -    EMMS/SC Lutten VR1
23-11-2019 EMMS/SC Lutten VR1-   DES VR1
30-11-2019 Marienberg VR1          -    EMMS/SC Lutten VR1
07-12-2019 EMMS/SC Lutten VR1-   Hardenberg ‘85 VR1

01-02-2020 HHC Hardenberg VR2 -  EMMS/SC Lutten VR1
08-02-2020 EMMS/SC Lutten VR1  -   Oranje Nassau VR1
15-02-2020 MVV ‘69 VR1   -   EMMS/SC Lutten VR1
07-03-2020 EMMS/SC Lutten VR1 -  Daarle SP VR1
14-03-2020 Den Ham VR1   -   EMMS/SC Lutten VR1
28-03-2020 Hardenberg ‘85 VR1    -   EMMS/SC Lutten VR1
04-04-2020 EMMS/SC Lutten VR1 -   Marienberg VR1
18-04-2020 EMMS/SC Lutten VR1 -   SVZW VR2
09-05-2020 JVC Dedemsvaart VR1- EMMS/SC Lutten VR1
16-05-2020 EMMS/SC Lutten VR1 -   Hulzense Boys VR1 
23-05-2020 DES VR1    -   EMMS/SC Lutten VR1
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Sc Lutten 2  
 
Vorig seizoen is ons 2e elftal in de middenmoot geëindigd, na redelijk sterk aan het seizoen te 
zijn begonnen. Eén van de redenen hiervoor was, begreep ik, een behoorlijk aantal blessures in 
de selectie. Dit seizoen echter gaan we met een aantal nieuwe spelers, en coach, op zoek naar 
verbetering van deze prestatie.

In de voorbereiding waren we ingedeeld bij teams die een aantal klassen hoger spelen in de 
competities. Over de resultaten die we behaald hebben ben ik zeker tevreden, tegen sterke 
tegenstanders is de weerstand hoger en is duidelijker waar te nemen welke zaken extra aandacht 
verdienen.

Voor mezelf heb ik de doelstelling gesteld met ons team maximaal te presteren, gecombineerd 
met veel spelplezier, met de nodige durf in ons spel. ‘Durf fouten te maken’ is wat tot vervelendst 
toe de spelers in de oren geroepen wordt. Elke speler mag gerust fouten maken, dat helpt in 
zijn ontwikkeling. Vooral het ‘koppie’ gebruiken is een belangrijk onderdeel in het behalen van 
resultaat. Hiermee kan vaak het verschil gemaakt worden. 

De training wordt op de woensdagavond verzorgd door Anno Kerssies. Daarnaast help Bert 
Winters ook dit jaar weer als leider. Het zou alleen mooi zijn als we nog een vlagger krijgen. 
Mocht iemand dit willen, meld je dan bij mij.
 
Over mezelf: Al vanaf de vroegste jeugd actief binnen de vereniging. Vanaf mijn 6e of 7e 
als speler en vanaf mijn 17e ook als jeugdcoach. Vanwege een blessure was ik op 24 jarige 
leeftijd genoodzaakt te stoppen met voetballen. Hierna gestart als coach van ons 2e elftal, dit 
gedurende een aantal seizoenen, en hiermee kampioen geworden. Op een gegeven moment 
heb ik besloten het wat rustiger aan te gaan doen en ben afwisselend coach van het 3e en 4e 
elftal geweest. Al met al in 18 seizoenen senioren gecoacht te hebben zijn we 6x kampioen 
geworden, dit met mooie en gezellige teams en erg goede leiders.

Winnen is altijd een teamprestatie waarin elke schakel even belangrijk is. Daarnaast staat 
gezelligheid voorop, het is immers een hobby voor ons allen. 

In de tussentijd nog een behoorlijk aantal jaren actief geweest als bestuurslid van JCLE en tevens 
enkele jaren als trainer/coach. Drie seizoenen geleden gestopt met alle voetbalactiviteiten i.v.m. 
bouwwerkzaamheden in en om het huis en nu dus de draad weer opgepakt.
 
Sportieve groet en hopelijk tot ziens op ons prachtige sportpark ‘de Kei’.
 
Henri Arkes
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 Selectie 2e elftal
Jerry Poel, Roy van den Berg, Rick de Gooijer, Robin Boerman, Boudewijn van de Graaf, Lars 
Scholten, Rob Altena, Nick Poel, Bryan Lamberink, Ramon Weekamp, Rob Altena, Matisse van 
Faassen, Ayco Bodaan, Sven Scholtens, Robin Praag, Ramon Soer en Rick Bennink
Hoofdtrainer: Henri Arkes
Leiders: Bert Winters en Anno Kerssies

Wedstrijdschema
3e klasse Oost

 
2019-09-21  SC Lutten 2 -   Vroomsh.Boys 3
2019-09-28  HHC Hardenberg 4  -  SC Lutten 2
2019-10-05  Bruchterveld 2 -  SC Lutten 2
2019-10-12  SC Lutten 2 -  Bergentheim 2
2019-10-26  SC Lutten 2 -  DOS '37 3
2019-11-02  Voorwaarts V. 2 -  SC Lutten 2
2019-11-09  SC Lutten 2 -  Den Ham 3
2019-11-16  OZC 3  -  SC Lutten 2
2019-11-23  Hardenberg '85 2 -  SC Lutten 2
2019-11-30  SCD '83 2 -  SC Lutten 2
2019-12-07  SC Lutten 2 -  DETO 3

2020-02-01  Vroomsh. Boys -  3SC Lutten 2
2020-02-08  SC Lutten 2 -  Voorwaarts V. 2
2020-02-15  Bergentheim 2 -  SC Lutten 2
2020-03-07  SC Lutten 2 -  HHC Hardenberg 4
2020-03-14  SC Lutten 2 -  Hardenberg '85 2
2020-03-28  DOS '37 3 -  SC Lutten 2
2020-04-04  SC Lutten 2 -  SCD '83 2
2020-04-18  Den Ham 3 -  SC Lutten 2
2020-05-09  SC Lutten 2 -  Bruchterveld 2
2020-05-16  SC Lutten 2 -  OZC 3
2020-05-23  DETO 3  -  SC Lutten 2 
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Lutten 3 – 2019/2020 

Voor “onze club” SC Lutten is het van wezenlijk belang dat we 4 teams in de been houden. Met 
zo’n kleine 70 spelers zullen we het, voor Lutten 1 tot en met Lutten 4 moeten doen. Zelf heb ik 
aangegeven de leiding van Lutten 3 op mij te nemen. En als het nodig is kan ik zelf ook nog een 
balletje meetrappen. 
Afgelopen jaar ben ik binnen de vereniging actief geweest als leider en grensrechter van ons 
1e elftal. Met plezier heb ik dit gedaan en het feit dat je een onderdeel bent van een team gaf 
mij de juiste voldoening; met een positief gevoel kon ik dit dan ook waardig afsluiten. Net als 
voorgaande jaren zal Altienus Zwaan de training op woensdagavond Lutten 3 en 4 verzorgen; 
hopelijk wordt de groep iets groter dan afgelopen seizoen waarmee we dan weer profi jt kunnen 
hebben op de dag van de wedstrijden. 
Mij doelstelling is om met het 3e elftal hoger te eindigen dan de afgelopen jaren; maar 
belangrijker is dat we met z’n allen veel plezier beleven aan het spelletje. 
Plezier houdt voor mij ook in dat we zoveel als mogelijk op de zaterdagen compleet zijn en dat 
we niet iedere keer allerlei noodgrepen uit moeten halen om de wedstrijden te kunnen spelen. 
Dit houdt voornamelijk in dat er niet zomaar afgezegd kan worden. 
En als het 3e elftal of het 4e elftal toch te weinig spelers heeft zullen we moeten zoeken naar 
oplossingen, zoals het verplaatsen van een wedstrijd en/of het beschikbaar stellen van spelers 
uit een ander team. 
Misschien zijn er ook mogelijkheden om leden vanuit JCLE af en toe eens mee te laten spelen. 
Het allerbelangrijkste is goede communicatie tussen alle betrokken leiders. 
Woensdagavond na de training moet het voor alle leiders duidelijk zijn, wie er beschikbaar zijn. 
Blessures daar buiten gelaten. 
Zelf wil ik graag namens het 3e elftal en 4e elftal mij daarvoor beschikbaar stellen. 
Met de leiders van het 4e elftal wil ik dit nog verder afstemmen. 
Een waardige vereniging behoort mijn inziens 4 seniorenteams te hebben !! 

Tonny Scholten 
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Wedstrijdschema
6e klasse Oost

 
2019-09-21 Gramsbergen 6 -  SC Lutten 3
2019-09-28 SC Lutten 3 -  Vroomsh. Boys 6
2019-10-05 SC Lutten 3 -   Bruchterveld 3
2019-10-12 Bergentheim 6 -  SC Lutten 3
2019-10-26 DOS '37 8                       - SC Lutten 3
2019-11-02 SC Lutten 3 -  DKB 3
2019-11-09 Den Ham 8 -  SC Lutten 3
2019-11-16 SC Lutten 3 -  Marienberg 4
2019-11-23 Daarlerveen 2 -  SC Lutten 3
2019-11-30 SC Lutten 3 -  SCD '83 3
2019-12-07 DETO 7  -  SC Lutten 3

2020-02-01 SC Lutten 3 -  Gramsbergen 6
2020-02-08 DKB 3  -  SC Lutten 3
2020-02-15 SC Lutten 3 -  Bergentheim 6
2020-03-07 Vroomsh. Boys 6 -  SC Lutten 3
2020-03-14 SC Lutten 3 -  Daarlerveen 2
2020-03-28 SC Lutten 3 -  DETO 7
2020-04-04 SCD '83 3  -  SC Lutten 3
2020-04-18 SC Lutten 3 -  Den Ham 8
2020-05-09 Bruchterveld 3 -  SC Lutten 3
2020-05-16 Marienberg 4 -  SC Lutten 3
2020-05-23 SC Lutten 3 -  DOS '37 8

Selectie 3e elftal:

Tonnie Scholten,Silas Harmsen, Luca Soer, Gerjan Jurjens, Jeroen v/d/Belt, Roy Mulder, Jasper 
Hagemeijer, Tom Sportel, Lars Hudepohl, Glenn Kelder, Roderick Jan Koorman , Giel Lennips, 
Leon Soer, Siebren Tuin, Lars Hazelaar en Justin Kerssies.

Trainer/leider: Tonnie Scholten
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SC Lutten 4  

De voorbereiding van Lutten 4 op het komende seizoen is al begonnen. In Scheveningen werd 
het strand ON-veilig gemaakt met een potje voetvolley, waar menig Kelderklasse voetballer 
jaloers op zou zijn. Verder werd het een gezellig weekend met veel gein en ongein, wat hopelijk 
volgend jaar weer een vervolg krijgt.
Dat gezelligheid de basis is bij ons team, staat voorop. Daarnaast spelen we al jaren in de 
Kelderklasse van het zaterdagvoetbal, tot nu toe zonder enig succes, maar wel met de nodige 
inzet wat ons team kenmerkt.
We kunnen van iedereen winnen, maar ook van iedereen verliezen. Brengt ons meestal na 22 
wedstrijden tot een keurige middenmoter, zo ook vorig seizoen, al werd het een gedeelde 8e/9e 
plek.
Dat we het met een vaste kern van ons elftal moesten doen, om diverse redenen hebben 
we een aantal spelers niet veel kunnen zien vorig jaar, was jammer. Was dit wel het geval, 
had er natuurlijk veel meer in gezeten. En als we dan ook eens gaan trainen bij Altienus op 
woensdagavond, kan er helemaal weinig meer fout gaan. Hopelijk lezen de jongens mee en gaan 
ze er iets mee doen...
Op moment van schrijven is onze selectie voor komend seizoen nog niet helemaal bekend, maar 
de TC heeft er vertrouwen in dat het in 2019/2020 goed gaat komen en daar sluiten wij ons 
natuurlijk bij aan.
Met Roy Doldersum verliezen we een belangrijke kracht, maar Bernard Arkes gaat ons weer 
versterken en ook John, de kampioenenmaker van SC Lutten, sluit aan bij ons 4e elftal.
De staf van ons elftal blijft even sterk, of niet zo sterk, maar zal weer bestaan uit opperhoofd 
Johan Doldersum, na een hart operatie weer aan de beterende hand, Arno Hans, die beloofd 
heeft om na een druk en gezond jaar er ook weer vaker zou zijn, sfeermaker Roelof Hartman en 
ondergetekende. 
Lees je dit en lijkt het je leuk om je bij ons aan te sluiten, je bent van harte welkom!
Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen en hoop dat we in mei 2020 weer kunnen zeggen, dat hebben 
we toch weer netjes gedaan met mekaar. Al is de competitie indeling ook nog niet bekend, we 
mogen met onze selectie toch wel een plek bij de eerste 6 verwachten. 

Sportieve groet van de winnaar van Rent 't Keihart van 2018/2019.
Namens leiders en spelers van Lutten 4,

Bart Jelsma 
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Wedstrijdschema
6e klasse Oost

 
2019-09-28   SC Lutten 4 -  DOS '37 7
2019-10-05   SC Lutten 4 -  SP Daarle 3
2019-10-12   DETO 6  -  SC Lutten 4
2019-10-19   Kloosterhaar 3 -  SC Lutten 4
2019-10-26   OZC 8  -  SC Lutten 4
2019-11-02   SC Lutten 4 -  HHC Hardenberg 11
2019-11-09   DOS '37 6 -  SC Lutten 4
2019-11-16   SC Lutten 4 -  OZC 6
2019-11-23   SVZW 7  -  SC Lutten 4
2019-11-30   SC Lutten 4 -  Voorwaarts V. 4
2019-12-07   SVV '56 4 -  SC Lutten 4

2020-02-01   SC Lutten 4 -  Kloosterhaar 3
2020-02-08   HHC Hardenberg 11- SC Lutten 4
2020-02-15  SC Lutten 4 -  DETO 6
2020-03-07  DOS '37 7 -  SC Lutten 4
2020-03-14  SC Lutten 4 -  SVZW 7
2020-03-28  Lutten 4  -  SVV '56 4
2020-04-04  Voorwaarts V. 4 -  SC Lutten 4
2020-04-18  SC Lutten 4 -  DOS '37 6
2020-05-09  SP Daarle 3 -  SC Lutten 4
2020-05-16  OZC 6  -  SC Lutten 4
2020-05-23  SC Lutten 4 -  OZC 8

Selectie 4e elftal:
Peter Achterstraat, John Arkes, Bernard Arkes, Jorrit Hakkers, Richard Hakkers, Ferdi Hekman, Giel 
Meesters, Leon Hudepohl, Gerrit Jansen, Rick Jelsma, Richard Kathagen, Anne Nijeboer, Peter 
Schaap, Arjen Slot, Christian Willems en Janco Ekkel

Leiders: Johan Doldersum en Anno Hans
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Rookvrije generatie
Vorig jaar is tijdens de algemene ledenvergadering van VV EMMS en Sc Lutten besloten om ons 
sportpark vanaf 2019 gedeeltelijk rookvrij te hebben. 
Dit betekend dat er op zaterdagen tot 13:00 uur niet gerookt mag worden. 
Op verschillende plekken staat dit aangegeven en gelukkig geven de meeste mensen daar 
gehoor aan.  
De JCLE jeugd <15 heeft bij de eerste wedstrijd in 2019 het offi  ciële startschot gegeven. 
Hiermee beschermen we de jeugd tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke 
meeroken. Zo bieden de voetbalverenigingen op Sportpark “De Kei” iedereen een gezonde en 
veilige sportomgeving. 
Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. 
Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. 
Zien roken, doet roken. 
Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid.
Roken en sport passen niet bij elkaar. 
Laten we daarom allemaal dit streven steunen en zorgen dat ons sportpark op zaterdagochtend 
tot 13:00 uur rookvrij is.  
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INFORMATIE JEUGDCOMBINATIE
LUTTEN EMMS (JCLE)

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
                                                                                   Jesica van de Peppel 06-2870 4115
Penningmeester    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 wedstrijdsecretariaat
Wedstrijdsecretaris A/B/C/D   Jan Datema
Wedstrijdsecretaris E/F   Léon Kleinheerenbrink
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In de luchtballon van de Wildkamp, 
wat een mooie ervaring

Tijdens het jubileum heeft onze hoofdsponsor de Wildkamp twee ballonvaarten ter beschikking 
gesteld. Deze zijn tijdens de veiling aangeboden en zijn, na vele biedingen, voor mooie 
bedragen verkocht. Uiteindelijk was er plaats voor maar liefst 10 personen. 

Onder prachtige weersomstandigheden was het in september dan eindelijk zo ver. Vertrekkend 
vanaf ons sportpark 'de Kei' gingen de gelukkigen, vooral (Sc) Luttenaren, met prachtig weer de 
lucht in.
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Sponsoren lijst/overzicht
Hoofdsponsor  
Wildkamp BV      Lutten

Subsponsors 
Prins Sport      Hardenberg
Attent Bernard & Jarina     Lutten
d'Olde Stee      Lutten
Mastebroek's Autobedrifj ven     De Krim
Autoschadeherstelbedrijf Ekkel    Dedemsvaart
Sierink Hardenberg     Hardenberg
Bouwhandel van der Most     Schuinesloot

SterSponsors 
AutoFirst Hofsink & Nijland     Hardenberg
Jumbo Van der Schouw     Slagharen
Decomar Reclame      Hardenberg
Anbergen Totaal-Techniek     Slagharen
KRC Van Elderen      Ommen

Kledingsponsors 
Wildkamp BV      Lutten
Strongforlife      Lutten
WasMijnWas      Hardenberg
d'Olde Stee      Lutten
Bouw & Montage Willems     Lutten

Banier 
DP Media      Dedemsvaart
Harm Otten Installatietechniek    Lutten

Bordsponsors 
Autoservice Dekker VOF     Lutten
Alfabet Belettering      Den Ham
Autocombi      Hardenberg
Tuincentrum Altena     Lutten
Tegelhandel Pieter Meijer     Lutten
De Haarshop      Lutten
BMN Hardenberg      Hardenberg
Installatiebedrijf Loohuis     Hardenberg
Feyenoord Supporter Arno Hans    Lutten
Zalencentrum "De Anerhof     Ane
Willem Beuving      Lutten
Bouwbedrijf Zweers & Zn     Ane
Tankstation en Doe Het Zelf Center Oosterveen   Gramsbergen
Woelders Collendoorn     Collendoorn
Vedelaar Landbouw en Handelsonderneming   Heemserveen
Grolsch Bierbrouwerijen     Enschede
J.A. Kamp Diepvriesproducten    Sibculo
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Grondverzet en Kraanverhuur Hoekman   Lutten
Kuiper Dakbedekking     De Krim
M&N Hovernierswerken / J. Veltink Bestratingen   Hardenberg
Webstores/M. van den Berg     Hardenberg
Odink Zonwering      Hardenberg
SW Meesters in Totaal Onderhoud    Hoogeveen
Bruinsma Kantoor Effi  ciency     Hardenberg
De Jong & Laan Accountants en Belastingadviseurs  Hardenberg
DP Media      Dedemsvaart
Vrieling Adviesgroep     Hardenberg
Slagerij van Raalte      Lutten
Bloemenhuis Marjanne     Lutten
Zaal Mulder      Hardenberg
Totaal Catering Klokhuis     Schuinesloot
Hagedoorn Rondhout Tranport    Hardenberg

TV-commercial sponsoren
Altena Veevoeders      Lutten
BC Multisystems      Lutten
Meijer Parket      De Krim
Blaauwkamp Parket     Dedemsvaart
EP: Back Electronics     Hardenberg
Vishandel Nawijn      Hardenberg
Shell Tankstation Tholen     Slagharen
Installatiebedrijf B. Anbergen    Slagharen
Mohocar Caravans      Ommen
Tankstation en Doe Het Zelf Center Oosterveen   Gramsbergen

Doelpuntsponsors 
Praktijk Van de Pol      Slagharen
KRC Van Elderen      Ommen
Straalbedrijf/Machinehandel Hudepohl   Lutten
BPG Peters Hout & Bouwmaterialen    Slagharen
EP: Back Electronics     Hardenberg
Automat       Hardenberg
Bodytrend Hardenberg     Hardenberg
Tuincentrum Altena     Lutten
De Haarshop      utten
Willems Meesters Groenverzorging    Lutten
Anbergen Totaal-Techniek     Slagharen
Thalen Scooters      Lutten
AutoFirst Hofsink & Nijland     Hardenberg
Kuiper Dakbedekking     De Krim
Bloemenhuis Marjanne     Lutten
Mastebroek’s Autobedrijven     De Krim
Trimsalon Luna      Lutten
Prins Sport      Hardenberg
Potgieter Plafonds en Wanden    Lutten
Decomar       Hardenberg
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Wedstrijdbal sponsoren 
DP Media      Dedemsvaart
De Jong & Laan Accountants     Hardenberg
KRC Van Elderen      Ommen
Bandenservice Hardenberg     Hardenberg
Zalencentrum Anerhof     Ane
Bestrating & Grondwerk Klok     Slagharen
Bodytrend Hardenberg     Hardenberg
Vrieling Adviesgroep     Hardenberg
Sierink Hardenberg     Hardenberg
Prins Sport      Hardenberg
Attent Bernard en Jarina     Lutten
Autoschadebedrijf Ekkel     Dedemsvaart
Mastebroek’s Autobedrijven     De Krim
Wildkamp      Lutten
Decomar       Hardenberg
Bouwhandel van der Most     Slagharen
Jumbo van der Schouw     Schuinesloot

Boeren Business club sponsoren
D. Welleweerd
Melkveebedrijf Alco
Melkveebedrijf Altena
G. Ekenhorst
Mts G.I.F. en R.B. Feddema
Mts R.A. Feddema en A. Feddema-Odink
Poppo Hofsteenge
Veehandel Jonkeren
Farmers4all BV
Mts. Mensink

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 het vertrouwen in de 

club en tot ziens op sportpark de Kei. 

Mts. A.J. en H.H. Nijeboer
Vleesvarkensbedrijf Nijhof
Mts. Odink-Schrijver
VOF Landbouwbedrijf Pot
Eiboerderij Smid
VOF Takman
Fam. v/d Veen
Melkveebedrijf Vetker/Grevelman
Henk Vogelzang
Loonbedrijf Henk Bril
Wijngaard de Lutter Esch
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-SERVICE
-VOORRAAD

-ASSORTIMENT
-VOORDEEL

Compleet!  voor prof én doe-het-zelf
Hoogeveenseweg 7b,  7777 TA  Schuinesloot  

   T (0523) 683 555    www.bouwhandel.most.nl
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WWW.DECOMAR.NL

*AUTOBELETTERING
*LICHTRECLAME
*GEVELRECLAME

*SPANDOEKEN
*RECLAMEBORDEN

*VLAGGEN
HARDENBERG

TEL. 0523 - 27 27 36


