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Beste MSC’ers, 

Wat fijn dat ik jullie hier allemaal weer tref hier in ons 
clubhuis.  

Na twee jaren met corona waardoor onze traditionele 
nieuwjaarsvisite niet door kon gaan, ben ik blij dat ik jullie 
vanaf deze plaats weer mag én kan toespreken. 

 

Ik had vandaag mijn nieuwjaarsrede graag heel erg positief 
willen starten.  

Daar was volgens mij ook alle reden toe. De vereniging draait 
weer op volle toeren. Overal is er activiteit en de stemming is 
positief.  

Op de voorlaatste dag van het jaar, ’s avonds om een uur of 
tien, blikte ik samen met Marion terug op onze laatste MSC-
dag in 2022.  

Ik stuurde de vrijwilligers die de hele dag oliebollen hadden 
gebakken een ‘bedank-appje’. 

Ik had het met hen over een bijzondere dag. Waarom? 
Omdat er weer vrijwilligers van onze vereniging klaar hadden 
gestaan om samen een prestatie te leveren.  

De een met de handen in het beslag, de ander met de lepels 
in de olie, weer anderen broodjes aan het smeren of in de 
logistiek om oliebollen in te pakken en weg te rijden richting 
de bewoners van asielboten en de cliënten van de 
Voedselbank.  
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Een mooie actie van Jan Schoemaker in samenwerking met 
de supportersvereniging en heel veel mensen die MSC een 
warm hart toedragen. 

Zelf mocht ik aanwezig zijn bij het uitdelen van oliebollen in 
ons oude ziekenhuis. Zoals iedereen wel weet wonen daar 
honderden mannen, vrouwen en kinderen, omdat ze thuis in 
Oekraïne niet meer veilig zijn.  

En die mensen daar waren zo oprecht blij en vooral dankbaar 
met de door MSC-vrijwilligers gebakken oliebollen. Echt 
kippenvel.  

En daar in de hal van het ziekenhuis besefte ik mij ook dat ik 
ongelofelijk trots mag zijn op mensen die elke keer maar 
weer vrijwillig klaarstaan voor onze vereniging. En ook trots 
zijn onze club.  

Een vereniging waar verder wordt gekeken dan alleen wit en 
zwart. Wij zijn juist kleurrijk, dynamisch, opportunistisch, 
soms misschien wat te, maar wel heel warm en meelevend. 
En ook een vereniging waar de vrijwilligers nog altijd goud 
waard zijn. 

De lofzang waarmee ik net mijn rede begon, staat echter in 
schril contrast met het noodlot dat op oudejaarsavond 
toesloeg bij één van onze leden. 

Jullie hebben ongetwijfeld allemaal gehoord van het zeer 
ernstige vuurwerkongeval op de laatste avond van het jaar in 
Meppel. Hierbij raakte een 48-jarige inwoner van Ommen 
zeer ernstig gewond.  
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Als je zoiets leest, dan denk je ‘wat verschrikkelijk dat dit 
iemand is overkomen’. 

Maar wanneer dan het bericht komt dat het slachtoffer ook 
nog eens iemand is die je goed kent, dan krijg je helemaal de 
bibbers. 

En helaas was dit het geval. Het slachtoffer is namelijk een 
bekende van de meesten van ons.  

Al meer dan een week knokt deze speler van een lager elftal 
in het ziekenhuis in Zwolle voor zijn toekomst. Het lijkt 
allemaal de goede kant op te gaan. Hij is buiten levensgevaar, 
heeft steeds vaker heldere momenten en kan een beetje 
praten, maar hem staat wel een lange revalidatie te wachten.  

Vanaf deze plaats wens ik hem namens alle MSC’ers dan ook 
heel veel sterkte toe. 

Na dit slechte bericht wil ik de toon van mijn toespraak toch 
weer veranderen, want wanneer ik over onze vereniging 
praat en richting toekomst kijk, dan gaat het best goed. 

Tijd om achterover te leunen hebben we absoluut niet, maar 
af en toe stilstaan bij wat er goed gaat in onze vereniging kan 
helemaal geen kwaad. 

Neem nu onze Jeugdafdeling. Volop in beweging en 
ontwikkeling. Er wordt door veel mensen heel veel werk 
verzet. Niet alleen op het veld, maar zeker ook daarbuiten.  

Doel dit jaar is om de certificering Lokale jeugdopleiding 
binnen het KNVB Kwaliteit & Performance Programma te 
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behalen. De verwachting is dat dit kwaliteitskeurmerk onze 
jeugdopleiding echt een boost gaat geven.  

Net als de prachtig, vernieuwde commissiekamer die is 
veranderd in een uitdagende voetbalomgeving waarin onze 
trainers inspiratie op kunnen doen om de spelers nog beter te 
begeleiden. 

Ik weet dat het maar een momentopname is, maar qua 
spelende senioren is MSC op dit moment met negen elftallen 
op zaterdag en zondag en drie 7 tegen 7-teams die op 
donderdag en vrijdagavond hun wedstrijden spelen, de 
grootste van Meppel. Echt geweldig! Maar om dit zo te 
houden en verder uit te breiden, vraagt veel inzet.  

Bijvoorbeeld elke week vier, vijf seniorenwedstrijden 
voorzien van een scheidsrechter levert nog wel eens 
problemen op. Net als de bezetting voor ons clubhuis.  

Door dringend en soms ook dwingend een beroep te doen op 
onze leden om vrijwilligerstaken op te pakken, houden we 
MSC draaiende.  

Maar er zijn ook momenten dat de organisatie piept en 
kraakt, zo eerlijk moeten wij ook zijn.  

Dan komt er echt teveel werk op dezelfde schouders terecht. 
En daar moeten wij met elkaar echt voor waken.  

Dus daarom nogmaals een oproep om met elkaar de 
schouders eronder te zetten en ja te zeggen wanneer er eens 
een beroep gedaan wordt op jouw vrijwilligersinzet.  
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Met elkaar maken wij de Meppeler Sport Club, met elkaar zijn 
wij de Meppeler Sport Club. 

En dat laatste bewijzen bijna wekelijks de mannen van onze 
klussenclub. Een kleine club vrijwilligers die samen met de 
cliënten van zorginstelling Oranjeborg bergen werk verzetten 
om onze accommodatie te onderhouden, up-to-date te 
houden en te vernieuwen. Een groot compliment aan hen.  

En dat compliment is er ook voor de vrijwilligers die bijna elke 
week op donderdagavond de MSC-bingo organiseren. Een 
verenigingsactiviteit die doordat deze niet in het clubhuis 
plaatsvindt, eigenlijk te weinig aandacht krijgt, aandacht die 
het wel verdient.  

De MSC-bingo is voor de vereniging nog altijd een belangrijke 
bron van inkomsten. Daarom ook mijn oproep aan een ieder: 
ga eens op donderdag naar wijkcentrum De Poele en speel 
eens een rondje bingo mee! 

Op sportief gebied wachten in 2023 de nodige uitdagingen. 
De toch wel wisselende prestaties van ons gepromoveerde 
eerste elftal hebben er gelukkig nog niet toe geleid dat het 
kampioenschap uit zicht is.  

Sterker nog, wanneer de eerst drie komende wedstrijden 
worden gewonnen, is MSC titelkandidaat en heeft het een 
periodetitel veroverd.  

De derde klasse lonkt, maar laten we niet teveel op de zaken 
vooruit lopen. Het vooruitzicht is mooi, maar de mannen van 
trainer Guido Wind moeten de komende maanden hard aan 
de bak om met elkaar succes te bereiken.  
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En wat zou het geweldig zijn om in het nieuwe seizoen met al 
onze talenten die eigenlijk allemaal vrienden van elkaar zijn, 
een uitdaging op een nog hoger niveau te mogen aangaan. 

De basis voor komend succes moet gelegd worden in 
Portugal. De eerste selectie vliegt daar komende vrijdag naar 
toe om vier volle dagen lang, in lenteachtige omstandigheden 
te trainen, een wedstrijd te spelen en om aan teambuilding te 
doen.  

Om dit trainingskamp mogelijk te maken, hebben de spelers 
en technische staf afgelopen maanden zelf verschillende 
acties gehouden, activiteiten georganiseerd en de handen uit 
de mouwen gestoken bij onze mannen van de oud papier 
actie. Samen met een eigen bijdrage en de bijdragen van een 
aantal sponsoren wordt de reis bekostigd. Grote klasse. 

 

Op het gebied van commerciële zaken heeft de vereniging de 
wind in de zeilen. En dat ondanks het feit dat we ons in een 
hele rare economische periode bevinden.  

Met Unie-Pool heeft de vereniging een fantastische 
hoofdsponsor in huis gehaald. Daar ben ik echt blij mee. Maar 
dat geldt ook voor andere sponsors waar nieuwe contracten 
mee zijn afgesloten of bestaande contracten mee zijn 
verlengd.  

De commissie commerciële zaken die sinds kort onder leiding 
staat van Pim van der Logt, doet sowieso goede zaken. Ik mag 
hier vandaag dan ook melden dat het contract met één van 



7 
 

onze belangrijkste en grootste sponsors van onze vereniging 
met drie seizoenen is verlengd.  

Tot en met het seizoen 2025-2026 blijft Albert Heijn Elzinga 
shirtsponsor van onze gehele jeugd. En alsof dat nog niet 
genoeg is, het ICT-detacheringsbedrijf TOPX blijft ook de 
MSC-jeugd sponsoren en gaat er voor zorgen dat komende 
zomer alle jeugdleden een nieuw MSC-trainingspak krijgen.  

En nu we het dan toch over kleding hebben, we hebben nog 
een nieuwtje.  

MSC heeft een nieuwe kledingleverancier. Het contract met 
Masita wordt niet verlengd en we gaan in zee met Robey 
Sportswear. Dat houdt in dat alle shirts van klein tot groot, 
vervangen gaan worden en alle MSC’ers in het nieuwe 
seizoen in een nieuw tenue krijgen. Dat tenue wordt op dit 
moment ontwikkeld en binnenkort onthuld. 

Wat het komende jaar verder gaat brengen, we gaan het zien. 
Veel is wel duidelijk.  

De energieprijzen zijn enorm gestegen en zorgen voor een 
niet-welkome financiële uitdaging. Daarom ook een oproep 
van onze kant om met elkaar op de energie te letten: 
bijvoorbeeld niet onnodig lang douchen na een training of 
wedstrijd. 

Komende maand krijgen al onze velden energiezuinige LED-
verlichting en deze zomer wordt kunstgras op ons 
kunstgrasveld vervangen en worden de doelgebieden op veld 
7 hybride gemaakt.  
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Verder komt er ergens in de komende maanden een 
afscheidsfeestje van onze oud papiermedewerkers Herman 
en Henk Hoevenberg. Zij hebben aangekondigd het iets 
rustiger aan te willen gaan doen. Op 3 februari is er de MSC 
Pub Quiz in het clubhuis. Stel hiervoor een eigen team samen 
en doe mee.  

De vrijwilligersavond vindt dit voorjaar plaats en gaat ook de 
Drentse Fiets4Daagse weer door.  

 

 

En voor de rest? We zullen het zien. Laten we in ieder geval 
hopen dat de Drenthe Cup weer doorgaat. Elke keer weer 
een belangrijk evenement voor onze vereniging. 

Tot slot van mijn nieuwjaarsrede en voordat ik met jullie wil 
proosten op het nieuwe jaar, wil ik nog stilstaan bij een goede 
MSC-traditie. Het gaat om het in het zonnetje zetten van 
trouwe leden. En dat zijn er dit jaar heel wat. En het gaat om 
meer dan duizend, ja u hoort het goed duizend jaar 
lidmaatschap van de Meppeler Sport Club. 

Laat ik beginnen met een ‘broekie’. Maar wel een hele 
bijzondere. Joyce Bloemert, 25 jaar lid van onze vereniging. 
Begonnen met voetballen in Dames 1 bij Edwin van der 
Windt, via gezelligheidsteam Vrouwen 2 terecht gekomen in 
het 7x7-team bij Nicole van Keulen. Nog altijd voorop in de 
strijd en verliezen komt niet in haar woordenboek voor. Mag 
ik  Joyce naar voren. Bloemen en een speldje. 
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Dan graag aandacht voor vijf mensen die 40 jaar lid zijn van 
onze vereniging. Stuk voor stuk mannen die nog wekelijks 
actief zijn bij MSC. Zij het niet als speler in een lager elftal, 
dan wel als vrijwilliger. Mag ik naar voren Chris Wassink, 
Roelof Barelds, Marco Meijers, Marcel Hulsman en Roland 
Smid. Ook voor hen een speldje en een bos bloemen. 

Dan gaan we over na twee leden die respectievelijk 50 en 60 
jaar lid zijn. De eerste is heel bijzonder? Waarom? Omdat hij 
nog altijd actief is als voetballer. Elke zondagmorgen komt Jos 
Botter nog trouw naar Ezinge om een balletje te trappen. Ook 
de tweede die ik naar voren wil hebben, is nog elke week op 
Ezinge te vinden. Op dinsdag aan de slag bij de klussenclub, 
op zaterdag vaak aan de lijn bij de wedstrijden van het eerste. 
Mag ik naar voren Willem Hendriks, 60 jaar lid van de 
vereniging. 

 

 

 

En nu gaat het druk worden. Wij moesten deze week zelfs 
halsoverkop speldjes laten maken om iedereen die 65 jaar lid 
is van onze vereniging vandaag te kunnen eren. Mag ik naar 
voren: Barend Mulder, Jan Hartsuiker, Tieme Murris, Hans 
Veelo, Henk Hoevenberg, Rein Lensen en Ap Schuhof. 
Mannen gefeliciteerd. 65 jaar lid! 

We zijn er bijna mensen. Nog even aandacht. Nog 400 jaar te 
gaan, maar het gaat nu hard! 
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Mag ik naar voren Henk Hoevenberg. Samen met Reinder 
Teijken die hier vandaag helaas niet is, 70 jaar lid van onze 
vereniging. 

Dan kom ik bij iemand die liefst 75 jaar lid is van MSC. Het 
gaat om Jan Snoeijenbos. Ik ben blij dat hij hier vandaag is. 
Mag ik een applaus voor Jan. 

En dan ben ik aangekomen bij de buitencategorie. Bij twee 
mannen die elk goed zijn voor maar liefst 80 jaar 
lidmaatschap van onze vereniging. Mag ik naar voren de 92-
jarige Andries Hendriks en inmiddels 93-jarige Nico Jordan.  

Goed mensen het zit er op. Laten we proosten op een mooi 
nieuw verenigingsjaar. Dat het maar een jaar mag worden vol 
gezondheid en met veel sportieve hoogtepunten. Proost ! 


