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Vanaf het seizoen 2021/2022 is er iets nieuws in het leven geroepen: de nieuwsbrief. Deze wordt
regelmatig uitgereikt aan de leden en hierin worden de ontwikkelingen rondom S.V. Smerdiek
besproken, zodat alle leden op de hoogte zijn.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 1 oktober jl. is de samenstelling van het bestuur
gewijzigd. Voorzitter Marc Bout was aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld voor een
nieuwe termijn. Daarom hebben we afscheid genomen van Marc als voorzitter en bestuurder.
Onze dank aan Marc voor zijn inzet voor de club de afgelopen jaren is groot. Op dit moment is
de functie van voorzitter nog vacant. 

Tevens zijn er op de ALV drie nieuwe bestuursleden aangetreden. Dit betreffen Thijs Bahlke
(activiteiten en kledingbeleid), Rens de Viet (secretaris) en Levi Lindhout (public relations en
vrijwilligersbeleid). Tussentijds is ook Marcel Baan nog toegetreden tot het bestuur, met de
portefeuille voetbaltechnische zaken.

Vorig seizoen traden Hilbert Brinkman (kantinezaken) en Carlo Opree (jeugdzaken) terug als
bestuurslid. Ook onze dank aan hen. Hun taken zijn over de zittende bestuursleden verdeeld. 

In de nabije toekomst gaat het bestuur nog aan de slag met het opnieuw inrichten van het
takenpakket van de voetbaltechnische commissie en wellicht de integratie van jeugdzaken in
deze commissie. Zeker op het vlak van het aansturen van de jeugdafdeling is verandering nodig,
omdat dit nu teveel op dezelfde schouders rust. 

Ook qua (jeugd)scheidsrechters, barmedewerkers en jeugdactiviteiten zijn er nog meerdere
vrijwilligers nodig. Neem vrijblijvend contact op met één van de bestuursleden als je iets voor de
vereniging wilt betekenen.

Daarnaast is het bestuur momenteel op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Het bestuur heeft
namelijk besloten om het contract met Marc de Weerd niet te verlengen, omdat we na drie
seizoenen het tijd achten voor een nieuw gezicht voor de groep. Dit is in goede harmonie met
Marc besproken. We hopen dat we het lopende seizoen samen waardig kunnen afsluiten. 

Ik wens jullie veel leesprezier en alvast een sportief en bovenal een gezond 2022.

BESTUUR AAN HET WOORD
Rens de Viet, secretaris
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' 'OOK DE ANDERE
OCHTEND STONDEN
ER GENOEG
VRIJWILLIGERS
KLAAR OM ALLES
WEER OP TE
RUIMEN, DAT MAAKT
ONS TROTS''

We waren verheugd dat de kantine
begin dit seizoen weer open kon. Maar
helaas moesten we in de loop van
november weer besluiten om de kantine
dicht te doen i.v.m. covid-19. Na vorig
seizoen een lange tijd gesloten te zijn
geweest, was het tijd om nieuwe elan in
de kantine te blazen. We zijn daarom
gestart met het ''recruiten'' van nieuwe
vrijwilligers. Heel blij zijn we met de
hoge bereidwilligheid van de vrijwilliger
en hadden in no-time een groep van 30
vrijwilligers bij elkaar. 

Met deze groep zijn we een avond bij
elkaar gekomen, waarbij we een
introductie hebben gegeven over de
gang van zaken als je achter de bar
staat. Dit hebben we gedaan door de
taken te verdelen, dus de ervaren
Kayleigh Kwaak heeft uitgelegd hoe de
kassa werkte en Koos van den Hoek -
met jarenlange ervaring in de horeca -
heeft een opfriscursus tappen gegeven. 

Gelukkig zijn er nu al een aantal
nieuwe vrijwilligers die wat vlieguren
achter de bar hebben gemaakt, zodat
we in de toekomst een groter
vrijwilligersbestand hebben die ervaring
hebben achter de bar. Tevens hebben
wij het idee dat iedereen het ook echt
leuk vindt om een bardienstje te
draaien, omdat je dus lekker sociaal
bezig bent met je teamgenoot of
vriend(in) en je veel contact hebt met je
leden aan de bar. Ondanks dit positieve
nieuws zijn we altijd nog opzoek naar
nieuwe vrijwilligers, want je bent altijd
welkom!

KANTINEZAKEN 
Levi Lindhout en Thijs Bahlke

In de keuken hebben we ervoor gekozen
om één vast gezicht daarvoor aan te
stellen en dit is Jasper Hogendoorn
geworden. Hij zal zorgen voor het eten.
Hij is nog jong en net begonnen en
wanneer hij wat meer ervaren is gaan
we het menu wat uitbreiden. 

Een ander hoogtepunt is toch wel 6
november geweest, namelijk het Après-
Ski feest. Deze was erg druk bezocht en
iedereen die aanwezig was, weet dat
het een geslaagd feestje is geweest. DJ
Henkie Hollywood heeft erg goed zijn
best gedaan om de gasten te voorzien
van de juiste muziek en de meesten
waren ook echt leuk verkleed. 
Ook de aankleding van de kantine
zorgde natuurlijk voor een goed sfeertje.
Dit dankzij Christien Lindhout die flink
haar best heeft gedaan achter het
naaimachine en de leden die zo
bereidwillig waren om hun (oude) ski's
en snowboards uit te lenen. 
Wat voor ons ook ook een hoogtepunt
was, was dat de vrijwilligers echt heel
goed werk hebben geleverd. Want
zonder hen gaat zo een feest toch echt
niet lukken. Ook de ochtend erna stond
een groep vrijwilligers gereed om de
mannen te helpen die elke zondag al de
kleedkamers en kantine schoonmaken.
 
Zulke dagen maakt ons alleen maar
trots!

We hopen dat we binnenkort snel weer
een gezellige avond kunnen
organiseren, maar dat hangt even van
de overheidsmaatregelen ten aanzien
van de coronapandemie af helaas.



' ' IN DE EERSTE
HELFT VAN DIT JAAR
IS DE KANTINE
GROTENDEELS
OPGEKNAPT''

ONTWIKKELING RONDOM
SPORTPARK
Leander Brinkman, bestuurslid facilitaire zaken

I
Zoals de meesten van jullie al
hebben kunnen zien is in de eerste
helft van dit jaar de kantine
grotendeels opgeknapt. Er is een
verlaagd systeemplafond
aangebracht met nieuwe LED
verlichting. De wanden en kozijnen
zijn allemaal geschilderd in een
lichte kleur en de ramen zijn
voorzien van nieuwe rolgordijnen.
Dank voor de vrijwilligers die hier
hun steentje aan hebben
bijgedragen. Wat nog rest is de bar
voorzien van een nieuwe HPL laag
in de clubkleuren blauw/zwart. De
intentie is om dit uit te voeren in de
kerstvakantie, echter wegens lange
levertijden van materialen is niet
zeker of dit haalbaar is.
Ook de vloer is toe aan vervanging
en dit willen we uitvoeren tijdens de
zomerstop.

Verder zal begin januari 2022 de
dakbedekking worden vervangen
van de kleedlokalen en berging. Op
de kleedlokalen zit nog de eerste
dakbedekking van eind jaren `70 en
in de berging hebben we een
dusdanige lekkage gehad dat ook
deze vervangen moet worden.
Deze werkzaamheden zijn gegund
aan RF installatietechniek (Reinier
Flikweert), die de daken weer zal
voorzien van een nieuwe
dakbedekking.
Het de- en monteren van de
zonnepanelen op de kleedlokalen
zal door vrijwilligers worden
uitgevoerd.

Verder heeft een ieder kunnen zien
dat er is begonnen met de sloop van
het oude Haestinge. Wat hier exact
voor terug gaat komen is allemaal
nog onzeker, maar dit zal zeker de
komende maanden bekend gaan
worden. Wij zullen u hiervan op de
hoogte houden.

Rest mij nog dat ik een ieder goede
en gezonde kerstdagen wil toe
wensen en een voorspoedig 2022.

Leander Brinkman
Bestuurslid facilitaire zaken



JEUGDZAKEN
Carlo Opree, voorzitter jeugdcommissie

I

Ook de jeugd kreeg vorig seizoen te
maken met de strenge corona
maatregelen en konden heel lang niet
voetballen, wel kon er tussendoor
getraind worden bij de jongste jeugd
en later ook bij de oudere jeugd. Maar
aan het begin van de huidige
competitie konden en mochten we
gelukkig weer starten als vanouds.

Vorig seizoen waren we al begonnen
met een samenwerking in de jeugd
met de zusterverenigingen SPS en
Stavenisse. Dit seizoen zijn de spelers
fanatiek en gemotiveerd gestart met
een JO7, JO9, JO11, JO13, JO14,
JO16 en een JO19. De laatste 4
elftallen zijn combinatieteams. De
JO13 samen met SPS en de JO14,
JO16 en JO19 samen met Stavenisse.
De 1e seizoenshelft wordt bij dezelfde
vereniging gespeeld en de 2e
seizoenshelft bij de andere vereniging. 

De trainingen worden iedere week 1
keer bij beide verenigingen gehouden.
Behalve de JO19, die voetballen en
trainen bij SV Smerdiek. We horen
alleen maar lof hoe het gaat bij de
teams. De samenwerking gaat goed bij
de spelers en ook bij de begeleiding
waarvan iedere vereniging een
trainer/leider bij zit. Ook zijn de teams
door de beide verenigingen in
volledige nieuwe tenues gestoken.

De resultaten zijn ook heel mooi, de
JO13 zijn kampioen geworden in de 1e
fase en zijn een klasse hoger gaan
spelen in de 2e klasse. Ook de JO14
en JO16 staan bij de 1e twee. Bij de
lagere jeugd is er ook geen klagen ook
deze teams staan onder goede
begeleiding en doen het uitstekend in
de competitie. Zelfs de JO11-1 doet
het uitstekend in de 2e klasse.

Ook bij de lagere teams zijn er twee
teams in nieuwe tenues gestoken. Bij
vele andere verenigingen zijn door de
corona veel spelers gestopt, dat is bij
de jeugd van Smerdiek gelukkig niet
gebeurd. 

Integendeel zelfs, in de loop van het
seizoen is er een JO11 bij gekomen,
die inmiddels in de 2e fase aan de
competitie deelneemt. En door een
ledenwerving op school is er een JO6
bij gekomen, die voorlopig alleen traint.
Dus op dit moment mogen we niet
klagen bij de jeugd en staat het prima.
Hierbij mogen we niet vergeten dat dit
zeker door de inzet komt van de vele
vrijwilligers die veel tijd en energie 
 erin stoppen om de jeugd te laten
voetballen. Hier gaat zeker onze dank
naartoe. 

Ook de jeugdactiviteitencommissie
probeert de kinderen te laten genieten
met nevenactiviteiten. Door de corona-
maatregelen konden ze niet veel
organiseren, maar hopelijk komt dat
weer na de winterstop. 

Wel wil ik even stilstaan dat de
vereniging bestaat uit veel vrijwilligers,
maar ook bij de jeugd kunnen we er
nog meer gebruiken. Want we worden
steeds groter bij de jeugd, dus ook
meer werk om alles goed te laten
verlopen. Denk aan dat we meer
vrijwilligers nodig hebben bij de
jeugdcommissie en ook bij de
jeugdactiviteiten. Als je wat anders wilt
betekenen bij de jeugd of de vereniging
geef het aan bij het bestuur of
jeugdcommissie. 

Door de strengere corona-maatregelen
kunnen we jammer genoeg de maand
december niet meer voetballen en
trainen om de 1e seizoenshelft af te
maken. Dat is heel erg voor iedereen, 
 want voetballen/trainen is toch waar
iedereen iedere week naar uitkijkt. 

Laten we hopen dat we na de
winterstop de draad weer op kunnen en
mogen pakken en iedereen weer
gezond aan de 2e seizoenshelft deel
kan nemen. 

Met sportieve groet,

Carlo Opree

' 'DE RESULTATEN
ZIJN OOK HEEL
MOOI, DE JO13 ZIJN
KAMPIOEN
GEWORDEN IN DE 1E
FASE EN ZIJN EEN
KLASSE HOGER
GAAN SPELEN IN DE
2E KLASSE.''



' 'MAAR HET
BELANGRIJKSTE
BLIJFT BIJ
SMERDIEK 3 HET
PLEZIER TIJDENS EN
VOORAL NA DE
WEDSTRIJD, DAAR
ZIJN WE DAN OOK
HET BESTE IN.''

Vrouwen 1

Namens vrouwen 1 Pauline van 't Hof
aan het woord:

''Na de zomerstop zijn we begonnen
met een vrij nieuwe groep. Met nieuw
jong bloed erbij begonnen we met
goede hoop aan de bekercompetitie,
waar we eerste werden in de groep.
Toen begon de competitie, maar de
indeling was een tegenvaller. Met 8 in
een competitie en 3x tegen dezelfde
ploeg spelen, waarvan Kloetinge VR2
ook nog eens uit de competitie stapte
en we maar met 7 teams overbleven.
Al met al maakte we een goede start
aan de competitie met een 4-0
overwinning. 

Na deze wedstrijd en een gewonnen
oefenwedstrijd stond dan het volgende
bekerduel op het programma;
Kloetinge VR1. Dit bleek voor ons een
lat te hoog en hier stopte dan ook ons
bekeravontuur. 

Na deze wedstrijd hebben we nog
twee wedstrijden in de competitie
gespeeld: een overwinning en een
verlies. Hierna gooide de corona-
regels roet in het eten..  Met een 4e
plek in de competitie gaan we de
winterstop in en we hopen na de
winterstop weer lekker te kunnen gaan
voetballen.

Namens VR1 iedereen een fijne kerst
en jaarwisseling en tot na de
winterstop!''

Heren 1

Namens heren 1 Levi Lindhout aan het
woord:

''Wij kenden een stroef begin van het
seizoen, waar we tegen
ogenschijnlijke makkelijke ploegen
punten lieten liggen, waar we meer
verdiend hadden. Dit resulteerde in
een teleurstellende zesde plek. 

SENIOREN 
Spe(e)l(st)ers senioren elftallen

In het begin van het seizoen was de
trainingsopkomst redelijk hoog, maar
de laatste weken zwakte dat helaas
wat af. Dit komt mede door het de
samenstelling van de groep, die nu ook
meer werkverplichtingen heeft, maar dit
vormt tot dusver nog geen problemen. 

Ook moeten we helaas afscheid nemen
van de trainer aan het einde van het
seizoen. Ik ben blij dat we al die jaren
toch een goede band met de trainer
hebben gehad en dat we heel erg goed
uit elkaar gaan. 

Het is daarom te hopen dat we het
seizoen nog af mogen maken, anders
zou het voor Marc een carrière bij S.V.
Smerdiek zijn zonder enig seizoen
afgemaakt te hebben.

Rest mij nog te wensen een gelukkig
nieuwjaar en een gezond 2022 aan alle
leden en supporters!''

Heren 3

Smerdiek 3 speelt dit jaar niet mee om
de prijzen. Na 7 gespeelde wedstrijden
staan er 8 punten op het bord, wat ons
op een 7e positie brengt op de ranglijst
van 12 teams. Het is een heel karwei
iedere week voldoende mensen op de
been te krijgen, al is de samenwerking
met Smerdiek 2 prima wat betreft
aanvulling en overleg. Na de winterstop
hopen we op wat meer vaste spelers,
en uiteraard wat punten erbij. Maar het
belangrijkste blijft bij Smerdiek 3 het
plezier tijdens en vooral na de
wedstrijd, daar zijn we dan ook het
beste in. 



' 'WAAR AAD VOORAL
(TEVERGEEFS) DE
KILO’S ER
PROBEERDE AF TE
TRAINEN, GING WIM
AAN DE SLAG OP
TECHNISCH EN
TACTISCH GEBIED.''

2e elftal in de lift

Namens Smerdiek 2 Leroy Pors aan
het woord:

''Na een zeer lange zomerstop begon
de selectie, dus zo ook het tweede
elftal, begin augustus weer aan de
voorbereiding van het nieuwe seizoen.
Met een hoge trainingsopkomst en
veel plezier werd de eerste weken
fanatiek getraind, onder leiding van
het terug kerende duo Wim
Scherpenisse en Aad van Meer. Waar
Aad vooral (tevergeefs) de kilo’s er
probeerde af te trainen, ging Wim aan
de slag op technisch en tactisch
gebied. Mooi was ook om te zien dat
ook nu in het tweede het niet
vanzelfsprekend is dat je ‘gewoon’ in
de basis staat of zelfs maar bij het
tweede zaterdags mee kan doen. Op
vele posities is er, mede door de hoge
trainingsopkomst op de donderdagen,
een heuse concurrentiestrijd gaande.
Zelfs Duncan en Mo, beide goede
keepers, moeten knokken voor een
plekje in het doel. 

Begin september stonden de eerste
bekerwedstrijden op de planning. Na
een nipte nederlaag tegen Noad 2 en
twee mooie overwinningen kwam het
elftal maar net te kort om door te
bekeren. De competitie begon men
dan ook vol goede moed. Met een 40
jarige motor op het middenveld en
veel jong, gretig spul er om heen,
werd de eerste wedstrijd (een derby
tegen SPS notabene) in een nipte
overwinning om gezet. Daarna kwam
helaas de kink in de kabel. Het spel
was vaak in orde, maar door veel
doelkansen onbenut te laten, werd in
de volgende vier wedstrijden maar 1
punt behaald. Slecht nieuws was er
ook op het blessurefront, want
pechvogel Frenk van den Hoek brak
zijn middenvoetsbeentje, waardoor hij
geruime tijd uit de roulatie was.

SENIOREN 
Spe(e)l(st)ers senioren elftallen

Aan de andere kant liep de ziekenboeg
bij het eerste wel weer leeg, waardoor
er enkele spelers weer terug naar het
tweede elftal konden om daar hun
steentje bij te dragen. Na de
ongelukkige reeks nederlagen begon
het tweede gelukkig weer zijn draai
weer te vinden en werd er een zeer
nette overwinning tegen Noad 3
geboekt. Achterin stond men als een
huis te verdedigen en ook Dennis
Oudesluys en Pim Geelhoed begonnen
het netje te vinden. Helaas sloeg
daarna het noodlot toe en kon er dit
kalenderjaar niet meer gevoetbald
worden. 

Ondanks de moeizame start, staat
Smerdiek 2 er virtueel nog best oke
voor. Mochten de inhaalwedstrijden
gewonnen worden, vindt men zichzelf
ineens in de top 5 weer terug. Zaak
blijft wel dat het team moet komen
blijven trainen om na een lange
winterstop weer het spel terug te
vinden waarmee ze geëindigd zijn. De
basisvoorwaarden zijn er zeker:
enthousiaste trainers, veel spelplezier
bij de spelers en een vlagger / leider /
organisator / analist in de vorm van
Rens de Viet zou garant moeten staan
voor een knallende tweede
seizoenshelft! Wil je echt niets missen
van de avonturen van dit elftal, vergeet
dan niet de teampagina op Instagram,
Facebook etc, beheerd door
marketingspecialist Lars Franke, te
volgen! 

Tot in het nieuwe jaar! 



SPONSORING
Frans Ista, bestuurslid sponsoring

I

MariFlex Group 
HEMI Winkelinrichting 
Haarzaken kapsalon
Biedspel
M.G. Allround Expert Klusbedrijf
Remmerswaal Accountants
Haarzaken kapsalon
Slagerij op den Brouw
LED Lighting Zeeland
A. Smits Steigerbouw
Cafetaria ’t Centrum en Lenie
Slijterij

De seniorenteams heren 1, heren 2,
heren 3 en vrouwen 1 zijn voorzien
van nieuwe kleding. En ook jeugd
teams JO9 en JO11-1 hebben
nieuwe kleding (tenue en pakken)
mogen ontvangen van onderstaande
sponsoren:

Er zijn momenteel nog twee
potentiële sponsoren die een nog
twee jeugdteams in het niet nieuw
willen steken, maar dit moet nog
worden uitgewerkt.

Tevens zijn wij momenteel bezig met
het samenstellen van nieuwe
sponsorpakketten, waar we mee aan
de slag gaan. Momenteel hebben wij
al een sponsor bereid gevonden die
een pakket heeft afgenomen bij ons,
te weten BJC Tools uit Tholen.

Ook de club van 100 loopt goed. Bij
de reclameborden zien we een
terugname van sponsoren. Dit heeft
mogelijk mede te maken met de
situatie rondom corona, waardoor
sponsoren toch wat afwachtender
zijn geworden.

Ook was er een start gemaakt met de
wedstrijdbal sponsoren, maar dit ligt
momenteel stil in verband met het niet
aanwezig mogen zijn van supporters
bij de wedstrijden. Wel hebben wij
van de firma Weggemans een
standaard gekregen voor de
wedstrijdbal.

Wij willen al onze sponsoren hartelijk
bedanken voor hun bijdrage aan onze
voetbalclub.

We hopen jullie hiermee wat
informatie te hebben gegeven zodat
jullie weten wat er momenteel gedaan
wordt betreffende sponsoring.

' 'MOMENTEEL
HEBBEN WIJ AL EEN
SPONSOR BEREID
GEVONDEN DIE EEN
PAKKET HEEFT
AFGENOMEN BIJ
ONS TE WETEN BJC
TOOLS UIT THOLEN.''



' 'OM ZO SNEL
MOGELIJK ALLES
WEER TE
FACILITEREN OM TE
DOEN WAAR WE
ALLEMAAL VOOR LID
ZIJN BIJ DE CLUB:
VOETBALLEN EN
SUPPORTEREN''

ONTWIKKELING RONDOM CORONA 
Bestuur S.V. Smerdiek

I

We ontkomen er niet aan in de
samenleving, dus ook niet binnen
onze vereniging: corona. Helaas heeft
dit veel invloed op de gezondheid van
mensen en daarom is het van belang
om de overheidsmaatregelen na te
leven - hoe omslachtig deze ook
kunnen zijn - en te handhaven.

In de zomer van 2021 verliep het
soepel en de corona-cijfers lieten
gelukkig toe dat er gestart kon worden
aan de competitie, zonder enige
belemmeringen. Toch hielden we ons
hart vast wat er in de winterperiode
zou gaan gebeuren, wanneer het
immuunsysteem van mensen wat
vaker getest zou gaan worden door de
veranderende weersomstandigheden. 

Rond de herfst werden helaas de
corona-maatregelen aangescherpt,
vanwege het oplopende aantal
besmettingen. In eerste instantie
mocht er alleen toegetreden worden in
de kantine met een QR-code. Om dit
op de juiste manier te handhaven is er
gekozen om het beveiligingsbedrijf
VEMO in te schakelen. Dit omdat we
de verantwoordelijkheid niet bij de
vrijwilligers weg wilden leggen en je
discussie aan de deur zo veel mogelijk
wegneemt. 

Vervolgens werden de maatregelen
dermate aangescherpt dat ook in de
kantine de mondkap-plicht terugkwam
en de 1,5 meter regel. Deze regels zijn
allereerst al erg moeilijk om te
handhaven. En dit zou een te zware
belasting vormen voor onze
vrijwilligers. Kortom de overheid heeft
voor een voetbalvereniging zoals wij -
en ook meerdere amateurclubs door
heel ons land - een situatie gecreëerd
waarbij het verstandiger was het
besluit te nemen om het sportpark op
slot te doen. 

Uiteraard hoopt het bestuur snel, maar
pas zodra het weer mogelijk is, alles
weer te faciliteren om te doen waar we
allemaal lid voor zijn bij de club:
voetballen en supporteren! 


