Presentatiegids SV Marken
Jubileumseizoen 2021 – 2022
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Woord van de voorzitter
We zijn trots en blij dat we in dit jubileumjaar van SV Marken een presentatiegids
hebben waarin onze elftallen en sponsoren zich presenteren.
SV Marken is een gastvrije club waarbij het sociale aspect een belangrijke factor is
voor zowel de vereniging als voor de inwoners, waarbij de binding met je leden,
vrijwilligers, supporters en sponsoren voorop staat.
Wij als kleine vereniging kunnen trots zijn op onze vrijwilligers die er steeds voor
zorgen dat de elftallen kunnen trainen en spelen en dat het sportcomplex er weer
fantastisch bij ligt.
Onze sponsoren zijn ook heel belangrijk voor onze vereniging. Sommige hebben het
in de afgelopen corona tijd heel zwaar gehad maar hebben onze club niet laten
vallen. Door deze geweldige geste willen wij hierbij de sponsoren bedanken door ze
allemaal te vermelden in deze presentatiegids.
Tot slot willen we iedereen een sportief seizoen toewensen en kijken we reikhalzend
uit naar onze feestweek om met z’n allen het 75-jarig jubileum van deze mooie club
te vieren.
Namens het bestuur,
Voorzitter Jan Peereboom
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SV Marken 1

Ons vlaggenschip, SV Marken 1, speelt sinds het seizoen 2013/2014 in de tweede
klasse A, met uitzondering van een uitstapje naar de eerste klasse in het seizoen
2017/2018. Onder leiding van trainer Ron van der Velde wil de ploeg zich handhaven
in de tweede klasse, waarbij het team een Marker ‘gezicht’ heeft met kwaliteit
toevoegende aanvullingen van buitenaf.
SV Marken 2

Het tweede elftal van SV Marken speelt in de reserve tweede klasse. De ploeg van
trainer Jaap Boes speelt structureel een rol in de subtop van deze klasse en ook dit
seizoen is nacompetitie voor promotie het doel.
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SV Marken 3

Het enige recreatieve heren seniorenteam van SV Marken op dit moment. Spelend in
de reserve vijfde klasse staat plezier bovenop voor dit team, waar een goede spirit en
sportiviteit in zit.

SV Marken O23

SV Marken O23 speelt in een nieuw geïntroduceerde leeftijdsklasse, waarin het team
van trainer Gertjan Kamstra een opstap moet zijn voor jeugdspelers naar de A- en Bselectie van SV Marken. Op dit moment speelt SV Marken O23 in de eerste klasse,
met uitzicht op meer gezien de recente resultaten.
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SV Marken VR1

Het vrouwenteam van SV Marken speelt in de vijfde klasse. De ploeg van trainer
Simon Kes is een samenvoeging van SV Marken MO19 en SV Marken VR1 van
vorig seizoen. Met de combinatie van ervaring en jeugdig elan hopen de vrouwen
hoge ogen te gaan gooien in de competitie.

SV Marken MO17

SV Marken MO17 speelt op het hoogste niveau van alle teams van SV Marken,
namelijk in de hoofdklasse. Doel van dit team, onder leiding van Pieter de Groot,
Albert van Veen en Leon Schipper is handhaving op dit hoge niveau en verhoging
van de toch al hoge kwaliteit in deze ploeg.
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SV Marken MO13

SV Marken MO13 speelt in de eerste klasse en is het tweede jeugdteam van onze
club. De ploeg, onder leiding van Ronald Teerhuis en Jaap Kaars, staat voor goed
voetbal met veel inzet, waarmee de nodige resultaten al zijn geboekt en nog geboekt
kunnen worden.

SV Marken JO18

SV Marken JO18 is het hoogste echte jeugdteam van SV Marken. Spelend in de
tweede klasse gaat de enthousiaste ploeg van Martijn van Klaveren en Eddy
Schipper met inzet en doorzettingsvermogen op zoek naar meer. Dit team wordt
wekelijks ook nog getraind wordt door hoofdtrainer Ron van der Velde.
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SV Marken JO16

SV Marken JO16 speelt in de derde klasse en heeft een mooie groei doorgemaakt in
de loop der tijd. De ploeg van trainer Michael Visser staat garant voor inzet en
doorzettingsvermogen en gaat voor een goede klassering in de competitie.

SV Marken JO13

SV Marken JO13 is een samenvoeging van de JO11 en JO12 van vorig seizoen.
Voor het eerste spelend op een groot veld is de ploeg van Patrick Boes, Pieter
Cornelis Schipper en Remco Roos begonnen in de derde klasse, maar de resultaten
uit de eerste fase heeft dit team naar de tweede klasse doen promoveren.
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SV Marken JO11

SV Marken JO11 speelt in de tweede klasse. Dit team, voor het eerste spelend op
een half veld, heeft het uitstekend gedaan tot op heden. Onder leiding van Erwin
Boes en Wijnand Zeeman is dit team kwalitatief enorm gegroeid de laatste jaren.
SV Marken JO9

SV Marken JO9 speelt in de derde klasse en heeft dat naar behoren gedaan.
Trainers Kees Honingh en Pieter Ariaan van Altena hebben gezorgd voor een
enthousiast team van jongens en meisjes die er vol voor gaan!
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SV Marken JO8

SV Marken JO8 speelt voor het eerst in de KNVB-competitie. Onder leiding van
Michiel Stad, Vincent Loer en Berry Groot gaat dit team van meisjes en jongens
iedere wedstrijd vol de strijd om de punten aan!
SV Marken minipupillen

Het team met de jongste spelers van SV Marken. Spelend in de Minileague
Waterland / Noord (aparte jeugdcompetitie voor teams die nog niet in de KNVBcompetitie spelen) maken de spelers van Klaas van Altena en Dominique de Groot
hun eerste meters op de voetbalvelden.
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SV Marken Zaal VR1

SV Marken VR1 in de zaal is opgebouwd uit een mix van speelsters uit Marken en
Monnickendam. Het team speelt in de tweede klasse en doet lekker mee in deze
competitie. Thuiswedstrijden worden gespeeld in Sporthal ’t Spil in Monnickendam.

SV Marken Zaal H1

SV Marken H1 is het enige herenteam van SV Marken dat in de zaal uitkomt. Onder
leiding van Ruben Kaars staat vooral de spelvreugde hoog in het vaandel van dit
puur recreatieve team. Ook dit zaalteam, uitkomend in de zevende klasse, speelt de
thuiswedstrijden in Sporthal ’t Spil in Monnickendam.
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Zaalvoetbal
Sinds 17 augustus 2002 heeft SV Marken een zaalvoetbalafdeling. Dit werd gevierd
met een fantastische feestavond in kantine “Nooitgedacht”.
Om in het kort uit te leggen waar die zaalvoetballers vandaan kwamen gaan we een
klein stukje terug in de tijd.
Midden/eind jaren 70 van de twintigste eeuw werd Nederland en ook Marken
zaalvoetbal minnend. De eerste zaalvoetballers van Marken speelden onder de
naam FC Sterkenburg. Later werd de SMJ/De Zonnewijzer de tweede en FC
Wanhoop de derde zaalvoetbalvereniging. Vervolgens is FC Sterkenburg
verdergegaan als café de Visscher. SMJ/De Zonnewijzer en FC Wanhoop fuseerden
en gingen samen verder onder de naam FC Wanhoop. In 2002 stopte Café de
Visscher, de leden werden overgenomen door FC Wanhoop en tegelijkertijd werd de
overgang naar SV Marken vastgelegd.
Bij de start van het eerste seizoen 2002/2003 waren er 74 personen verbonden aan
de zaalvoetbal. Er werd gevoetbald in een tenue met de kleuren van de fusieclubs in
het shirt. Gespeeld werd er met twee heren-, twee veteranen-, en één damesteam.

Er waren wisselende successen, maar als hoogtepunt wordt toch het winnen van de
KNVB-beker door de heren veteranen gezien in 2004. Deze beker was de eerste
KNVB-beker winst in de geschiedenis van SV Marken.
Momenteel spelen er nog twee teams op recreatief niveau namens SV Marken in de
zaal, te weten één heren en één damesteam. Deze teams kunnen altijd versterking
gebruiken, op zowel kwalitatief-, als kwantitatief gebied.
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Sinds jaar en dag niet weg te denken bij SV Marken, firma K.J. Tromp
B.V. uit Zuiderwoude. Met trots mogen wij, vanaf van het seizoen 20192020, Kees Tromp ook onze hoofdsponsor noemen. Wij zijn Kees hier
ontzettend dankbaar voor!
Tromp B.V. is een zeer veelzijdig bedrijf in grond- en sloopwerk voor
aannemers en verhuur van grondverzetmachines in de weg- en
waterbouw, o.a. bij de dijkversterking van Volendam tot Durgerdam.
Het bedrijf van Kees, dat hemelsbreed maar 6 km van Marken af ligt,
heeft een grote affiniteit met ons eiland/dorp. Het werkt met grote
regelmaat op Marken aan de mooiste tuinen, beschoeiingen,
bestratingen, nieuwbouwprojecten, zoals de Buurterstraat, en op het
terrein van SV Marken. Zo is meegewerkt aan de aanleg van het
kunstgrasveld. De gebroeders Tromp (Jan & Kees) zorgen voor
nostalgische plaatjes met het persen van kleine hooibaaltjes.
Voor meer informatie: https://www.kjtromp.nl/
Kees, namens SV Marken bedankt voor jouw betrokkenheid!
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Voordat de bal rolt…
Iedere zaterdag worden vele wedstrijden gespeeld op de velden van SV Marken. Op
zich lijkt dit een hele normale gang van zaken, maar voordat de bal kan rollen op ons
complex heeft er heel wat water door de Maas gestroomd. Wat gebeurt er zoal
achter (en voor) de schermen?
Nadat de kantine gesloten is op zaterdagavond wordt de kas opgemaakt en het
interieur van kantine weer herschikt. De bar en de keuken worden schoongemaakt,
zodat problemen aangaande hygiëne et cetera worden voorkomen. Tevens wordt de
inventaris opgemaakt, zodat duidelijk is wat er besteld moet worden en ervoor te
zorgen dat er het volgende weekend weer genoeg op voorraad is.
Op maandagochtend komt de schoonmaakploeg bij elkaar om de kantine schoon te
maken. Dit gebeurt onder meer met een speciale machine die de vloer van de
kantine weer helemaal reinigt. Verder worden de kleedkamers schoongemaakt, zodat
deze op trainingsavonden weer gebruikt kunnen worden. Aan het eind van de
maandagochtend is de kantine weer spik en span! Daarnaast wordt ook het A-veld
geborsteld, om het veld in een zo goed mogelijke staat aan te bieden voor trainingen
en wedstrijden. Verder worden de toiletten wekelijks grondig schoongemaakt.
Eens in de twee weken vergadert het bestuur van SV Marken op maandagavond. In
deze vergaderingen komen alle mogelijke zaken, die met het reilen en zeilen van een
amateurvoetbalclub te maken hebben, aan de orde. Dit gaat letterlijk van de
financiën (zoals contributiebetalingen, facturatie en accommodatie kosten), via
voetbal gerelateerde aspecten naar algemene beleidszaken en evenementen.
Moeten er op de accommodatie reparaties worden uitgevoerd? Dan staat de
accommodatiecommissie klaar. Zij staan garant voor deze klussen, die kunnen
variëren van kleine werkzaamheden tot een serieus grote uitdaging. De
accommodatiecommissie onderhoudt ook alle apparaten en machines die op ons
sportcomplex aanwezig zijn. Indien nodig, worden bedrijven in de hand genomen om
reparaties of andere werkzaamheden uit te voeren. Hierbij worden in eerste instantie
de sponsoren van SV Marken benaderd.
Gedurende de hele week wordt het wedstrijdprogramma ingevuld. Dit begint met het
ophalen van het programma bij de KNVB, waarna de veldindeling wordt opgemaakt,
de kleedkamers worden ingevuld en de scheidsrechters worden toegewezen aan de
te spelen wedstrijden en niet te vergeten het elftal van dienst. Verder komen er
geregeld verzoeken tot wedstrijd-wijzigingen binnen. Deze worden behandeld en
indien mogelijk doorgevoerd. Tevens wordt er voor elke thuiswedstrijd van SV
Marken 1 een programmaboek samengesteld. Deze wordt in de kantine, op de
prikborden en het tv-scherm boven de commissiekamer gepubliceerd.
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Op alle trainingsavonden is er een kantinebeheerder aanwezig die ervoor zorgt dat
gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten in de kantine. Het kan niet zo zijn dat
er tijdens trainingen bijvoorbeeld geen gebruik kan worden gemaakt van de toiletten
of dat er niet geschuild kan worden wanneer het onweert. Bovendien is de bar
geopend voor een natje en een droogje. Zonder de kantinebeheerder is dit niet
mogelijk.
Gedurende de week wordt het personeel van de kantinecommissie ingedeeld, zodat op
wedstrijddagen bij de koffiecorner, de keuken en de bar volle bezetting aanwezig is en iets
lekkers gekocht kan worden. Zonder deze mensen én het elftal van dienst is dit niet mogelijk.
Om de sponsoring op peil te houden, komt de sponsorcommissie periodiek bij elkaar. Zonder
sponsoren kan een club als SV Marken niet bestaan. Kijk alleen in dit jubileumboek hoeveel
sponsoren onze mooie club een warm hart toedragen! Waarvoor nog steeds heel veel dank!
Dit is slechts een greep uit de zaken die spelen bij SV Marken. Ooit zei een oud-trainer dat
hij zich nooit had gerealiseerd wat een bedrijf SV Marken eigenlijk is, toen hij er mee werd
geconfronteerd. Maar gelijk had (heeft) hij!
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Jeu de boules, nog een sport bij SV Marken
Sinds 27 augustus 2005 is de jeu de boules een onderdeel van SV Marken.
Het idee om een baan aan te leggen op het complex van SV Marken is ontsproten bij
de zaalvoetballers van FC Wanhoop. De zaalvoetballers hebben deze baan door
zelfwerkzaamheid aangelegd. De naam “Désespérance”, (Frans voor wanhoop) die
aan de baan is gegeven heeft dan ook een sterke link naar de zaalvoetballers van
FC Wanhoop.
Vanaf de opening wordt er jaarlijks het open kampioenschap gespeeld, zo op of rond
de verjaardag van de jeu de boules baan. Aan dit toernooi mag iedereen, die graag
eens een jeu de boules balletje gooit, meedoen. De eerste competitie is gestart in
2006. In 2010 werd de dubbel competitie toegevoegd en in 2015 de triple competitie.
Jaarlijks spelen er zo’n 25 personen met het spelletje op vijf wedstrijddagen. De vijf
speeldagen zijn verdeeld over de maanden mei tot en met september.
De jeu de boules heeft voor de winnaar van de enkel spel open kampioenschap en
de winnaar van de competitie, een beker beschikbaar die gelijkenissen vertoond met
de Champions league beker voor voetballers. Voor de winnaars van het dubbelspel
ligt de wisselprijs “sang real de boules” klaar.

Door de omvang van de beker wordt deze achter gelaten in de kantine en kan
iedereen die daar komt hem bewonderen en wellicht verleid worden om ook eens de
beker omhoog te kunnen houden als winnaar….
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Bestuur SV Marken

Het huidige bestuur van SV Marken bestaat in het jubileumjaar uit:
-

Jan Peereboom, voorzitter
Jan Commandeur, vicevoorzitter
Sander Kammer, secretaris
Freek Visser, penningmeester
Henk Zeeman, algemene zaken en sponsoring
Leona Zeeman – de Waart, jeugdvoorzitter
Jacob de Weijze, wedstrijdsecretaris
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Programma feestweek
Zaterdag 30 oktober 2021:
-

Opening feestweek
Pubquiz, aanvang 19:30 uur

Zondag 31 oktober 2021:
-

Ladies Day, voor alle oud-speelsters van SV Marken, zowel op het veld als in
de zaal.

Maandag 1 november 2021:
-

Vertoning film over de historie van SV Marken
Aanvang 19:30 uur

Dinsdag 2 november 2021:
-

Kaartavond, onder meer klaverjassen, hartenjagen, misemousen
Aanvang 19:30 uur

Woensdag 3 november 2021:
-

Spellenmiddag en -avond voor de jeugdleden van SV Marken

Donderdag 4 november 2021:
-

Dartsavond in samenwerking met dartsvereniging The Flying Bears
Aanvang 19:30 uur

Vrijdag 5 november 2021:
-

Bingoavond, georganiseerd door de Tombolacommissie van SV Marken
Aanvang 19:30 uur

Zaterdag 6 november 2021:
-

-

Diverse voetbalgerelateerde evenementen zoals een ouder-kindtoernooi,
Walking Football, vijf tegen vijf toernooi en een jubileumwedstrijd van oudspelers van SV Marken 1
Sponsordag
Afsluitende feestavond met discotheek en zanger.
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