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Vorig jaar oktober kwam er een eind aan een onrustige periode in de voetbal-
wereld van Zuidlaren. De leden van drie verschillende clubs – ZFC Zuidlaren, 
DSZ ’16 en de zaalvoetballers van Zuidlaren ’87 –  kozen vrijwel unaniem voor 
een fusie. Vanaf dit seizoen rolt de bal op vele fronten onder de naam van 
FC Zuidlaren. De clubkleuren: blauwzwart.

Voorzitter Richard van Leeuwen is blij dat de blik 
weer op vooruit staat. ‘Een belangrijk deel van 
vorig seizoen heeft in het teken van twee sporen 
gestaan: de voorbereidingen om FC Zuidlaren 
goed van start te laten gaan en het in de benen 
houden van het verenigingsjaar voor de drie toen 
nog bestaande clubs. Dat heeft veel mensen een 
slok aan tijd en energie gekost. Als ik puur voor 
mijzelf spreek, dan heeft het mij overigens ook 
veel nieuwe energie opgeleverd.’

De uitgangspunten om van FC Zuidlaren een suc-
cesvolle nieuwe vereniging te maken waren van 
meet af aan helder, zegt Van Leeuwen. 

‘Het moet een plek worden waar iedereen zich 
thuis voelt, van jong tot oud. Plezier en sportiviteit 
staan voorop. Daarbij stellen wij dat de vereni-
ging niet alleen gerund wordt door een bestuur 
en enkele commissies, maar door de leden. Van 
iedereen verwachten wij dat hij of zij iets doet; van 
een bardienstje draaien en het schoonhouden van 
het clubhuis tot en met het rijden naar uitwedstrij-
den en het kalken van de lijnen.’

Groot toernooi      
De nieuwe club ging in augustus in stijl van start. 
Via het Pro Students U19 International Tourna-
ment was er topjeugdvoetbal te bewonderen op 
sportpark De Wenakkers met deelname van onder 
meer FC Emmen, FC Den Bosch, het Engelse 
Woking en Blau-Weiss Papenburg. 

VOORZITTER RICHARD VAN LEEUWEN

‘FC Zuidlaren moet
de vereniging van
iedereen worden!’

Zondag 3e klasse B
Actief
Annen
ASVB
HSC
Kwiek
LEO
Muntendam
Siddeburen
SVZ
VAKO
Veendam
Wildervank
ZNC
FC Zuidlaren

Zaterdag 4e klasse E
Achilles 1894
Amicitia VMC
Borger 
CSVC
Elim 
FC Zuidlaren
Helpman
HS'88
Lycurgus
NWVV
SVBO
Sweel
Tiendeveen
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avondmaaltijd voor het regioteam. Teams verbleven dit 
weekend in diverse hotels in de buurt. Direct en indirect 
hebben ook de ondernemers voordeel gehad aan het 
toernooi.’

Roep vanuit regio
De voorzitter vertelt dat er op zich al voldoende werk 
lag voor alle vrijwilligers, ‘maar vanuit de regio klonk de 
roep om een mooi toernooi voor de jeugd Onder 19. Wij 
hebben het opgepakt, omdat we willen uitstralen dat het 
ons om het voetbal en voetbalbeleving gaat. Het sluit 
ook nauw aan bij ons jeugdbeleidsplan dat we hebben 
opgesteld. Het verleden laten we achter ons, we willen 
ons graag concentreren op de sport. Als we allemaal ons 
steentje bijdrage, blijft je hobby ook leuk.’

Ondertussen is het clubleven in volle gang. De voorberei-
dingen op de nieuwe competitie zijn in volle gang als we 
Van Leeuwen spreken. ‘Het gaat tot nu toe prima, op de 
trainingsavonden van de senioren en in de weekenden 
bij de thuiswedstrijden van de eerste elftallen is het weer 
gezellig vol in het clubhuis. Dat is een goed teken.’

Om het vertrouwen te winnen van alle voormalige bloed-
groepen, heeft de nieuwe vereniging bewust gekozen 
voor een brede bestuurlijke basis. Het algemeen bestuur 
telt twaalf leden, het dagelijks bestuur vijf. 

‘Elke geleding heeft zitting in het bestuur. Bovendien is er 
veel werk te verzetten, dus we hebben iedereen ook no-
dig in de startfase. Als nieuw bestuur lig je bij veel men-
sen onder de loep en we willen het graag gewoon goed 
doen. Vanuit een positieve sfeer hopen we dat velen 
weer zullen aanhaken, ook sponsoren. Financieel hebben 
we de zaak weer onder controle en zitten we er bovenop, 
dat is en blijft toch de levensader van de club. Gelukkig 
hebben we ook een actieve sponsorcommissie. Uiteraard 
hebben we als vereniging een wensenlijstje. Het gaat 
om het voetbal, maar we moeten onze accommodatie 
eveneens op peil houden. Het is onze intentie het nog 
gezelliger te maken, maar je kunt niet alles tegelijk.’

Kennis en expertise
Over het sportieve aspect. Vanuit het principe dat ieder-
een zich moet thuis voelen bij FC Zuidlaren, bestaan er 
‘gewoon’ twee prestatie-elftallen. De zondagsectie blijft 

uitkomen in de derde klasse, de zaterdagselectie komt 
uit in de vierde klasse.

Om de standaardelftallen op te stuwen in de vaart der 
volkeren wordt er vanuit de jeugdafdeling hard gewerkt 
aan de opleiding. FC Zuidlaren trok geen extern hoofd 
jeugdopleiding aan, maar denkt voldoende kennis en 
expertise in huis te hebben om zelf sturing te geven het 
verbeteren van de voetbalkwaliteit. Wat in de club zelf 
aanwezig is, hoef je niet van buitenaf aan te trekken.

Tijdens het seizoen 2017/18 brengt FC Zuidlaren zo’n 
30 jeugdelftallen in het veld, drie zondag-elftallen, drie 
zaterdagteams, twee zeventallen voor het 35+-voetbal en 
een zaalvoetbalteam.  

Met andere woorden, het jonge FC Zuidlaren (bijna 600 
leden) staat stevig in de steigers. Na regen komt zon-
neschijn, zullen we maar zeggen!

Om tegenwicht te bieden aan dit geweld bedacht FC 
Zuidlaren het plan een regioselectie te laten strijden 
tegen deze clubs. Drie spelers van de eigen vereniging 
maakten daarvan onderdeel uit: Mack Cremers, Robin 
Luikens en Kasper Wetterauw.

‘Eerste editie smaakt naar meer’, zo viel na afloop te 
lezen op de website van FC Zuidlaren. Een jaarlijks 
terugkerend evenement lijkt dus in de maak.

Van Leeuwen is te spreken over het toernooidebuut. 
‘Organisatorisch is het goed gelukt. De randvoorwaarden 
zijn prima in orde en het toernooi verliep in goede sfeer. 
We hebben geen problemen gehad. Met dank aan de 
vele vrijwilligers zijn de algemene zaken goed verlopen. 
De manier waarop we het hebben georganiseerd valt 
hopelijk in de smaak bij de teams. We hopen de bekend-
heid van het toernooi te hebben vergroot. En het zou 
mooi zijn als het rond gaat zingen bij de BVO’s en de 
KNVB. De volgende keer hopen we een interessanter 
deelnemersveld te presenteren.’

Positieve respons
Samen met een klein clubje mensen legde Van Leeuwen 
de basis voor het tweedaags toernooi. ‘We begonnen met 
een paar mensen. Frank ten Kate, Zephnad Wattimury, 
Jan Geert Mulder, de staf van het regioteam, de com-
municatiecommissie en de sponsorcommissie hebben 
in korte tijd heel veel werk verzet. Toen het toernooi vorm 
kreeg, werd de groep mensen daar omheen steeds en-
thousiaster. Uiteindelijk kregen we dit weekend hulp van 
zo’n 40 tot 50 vrijwilligers. Iedereen heeft zijn of haar ver-

antwoordelijkheid gepakt, dat is fantastisch om te zien.’
Ook de lokale ondernemers juichen het initiatief toe, zo 
bleek uit de gulle sponsoring. 

Van Leeuwen: ‘Voor de sponsortent hadden zich alleen 
al voor zondag 50 ondernemers aangemeld en spreekt 
zijn dank uit naar alle sponsoren die dit toernooi mede 
mogelijk hebben gemaakt. Met Pro Students Uitzendbu-
reau hebben we een hele goede hoofdsponsor, daar-
naast waren er nog tien toernooi-sponsoren. Sportshop 
Ruchti stak onder meer het regioteam in nieuwe shirts en 
trainingspakken, Albert Heijn verzorgde de inhoud van 
alle lunchboxen voor de teams, ballen gesponsord door 
Groenhout Makelaardij en Royal China sponsorde een 

Bestuur
Zoals gemeld bestaat het bestuur van het 
nieuwe FC Zuidlaren uit twaalf mensen. Naast 
voorzitter Richard van Leeuwen zijn dit de 
navolgende personen: Angelique Filippo, Hans 
de Graaf, Michel Kral, Bert Oosterveld, Jeremy 
Pfundt, Allard van Weringh, Dennis Wever, Jan 
Geert Mulder, Wouter Groeneveld, Peter Zuid-
hof en Sander Dales. 


