"Oud voetballer: Waar zijn ze toch gebleven"
In deze rubriek hebben we een
“oud voetballer” bezocht die in
het verleden veel voor de
voetbalvereniging heeft
betekend en in de selectie bij
s.v. Weiteveense Boys heeft
gevoetbald en inmiddels al een
hele tijd niet meer in Weiteveen
woont. Tijd om dus eens even
bij te praten.
Met wie hebben we het genoegen?
Ik ben Bennie Schulte, 66 jaar en 43 jaar
getrouwd met Anneke en woon in
Emmen. We hebben 1 dochter,
Annemarie, 34 jaar, en zijn sinds 3 juli
voor het eerst opa en oma geworden van
een prachtige kleindochter Maureen. Ik
ben schilder geweest en ben nu
gepensioneerd. Mijn vrouw staat nog 1
jaar als schooljuffrouw voor de klas op
een basisschool in Coevorden, alvorens
ze ook met pensioen gaat. Mijn hobby’s
zijn tuinieren, wandelen en voetbal. Want
dat volg ik op de tv nog altijd. Ook zal ik
gaan genieten van ons kleinkind.

speelde deed ik al regelmatig mee met
het 1e elftal. Nadat ik de jeugdelftallen
had doorlopen kwam ik op 18 jarige
leeftijd in het 1e elftal. Jannes van Veen
was destijds de trainer die mij graag bij
het 1e elftal wilde hebben. Verder heb ik
onder de trainers Jan Poelman, Ab
Supheert en Willem Poede nog in het 1e
elftal gespeeld tot mijn 26e jaar. Tijdens
een wedstrijd tegen Weerdinge werd ik
hard onderuit gehaald en kreeg ik een
blessure aan mijn heup. Ik heb daarna
nog wel weer de training hervat en moest
al gauw het bijltje erbij neerleggen. Het
lukte gewoon niet meer en bleef last
houden van mijn heup en moest mijn
voetbalcarrière veel te vroeg beëindigen.
Dit was en is nog steeds een dieptepunt
in mijn voetbalcarrière. Toenmalig leider
van het 1e elftal, Geert Imming, vroeg
mij, nadat ik gestopt was als voetballer,
of ik leider wilde worden van het 1e
elftal. Ik ben toen leider geworden onder
trainer Willem Poede en ben 4 jaar leider
geweest. Dit ook nog onder trainer
Bennie Kracht. Mijn heup klachten
bleven aanhouden en op mijn 40e heb ik
een nieuwe heup gekregen.

Wat voor soort speler was je?
In het begin was ik spits. Later werd ik
op het middenveld gepositioneerd. Ik
was heel technisch, goed aan de bal en
kon het spel goed verdelen.

Had je in die tijd ook een speler die
jouw voorbeeld was?
Johan Cruijff en Willem van Hanegem
waren mijn voorbeelden. Bij s.v.
Weiteveense Boys was Ome Jo Abel mijn
voorbeeld.

Heb je als voetballer nog
hoogtepunten meegemaakt?

Beschrijf eens je voetbalcarrière
Op 7 jarige leeftijd ben ik begonnen in de
pupillen bij s.v. Weiteveense Boys. Ome
Jo Abel was mijn eerste trainer. Ik heb
daarna de C’s, de B’s en de A’s
doorlopen. Toen ik in de A junioren

Met de Bjunioren werden we kampioen
van Drenthe. Maar ook het
kampioenschap in het seizoen van 1972
1973 als speler met het 1e elftal blijft mij
altijd bij. We promoveerden toen van de
4e klasse naar de 3e klasse.

Wie was jouw favoriete trainer (bij
s.v. Weiteveense Boys) en waarom?
Dat was Jannes van Veen. Een rustige
trainer, die goed kon vertellen en een hele

goede kijk had op voetbal.

Was je binnen de club s.v.
Weiteveense Boys nog anders actief
behalve als voetballer/leider?
Nee, niet bij s.v. Weiteveense Boys. Toen
ik nog in het 1e elftal speelde woonde ik
al in Coevorden. Nadat ik was gestopt als
leider bij s.v. Weiteveense Boys ben ik
verhuisd naar Dalerveen. Daar ben ik
toen een aantal jaren leider geweest van
het 2e elftal van DSC’65. Daarmee ben
ik 1 keer kampioen geworden. Ook heb
ik bij DSC’65 5 jaar in het bestuur
gezeten. En heb een aantal jaren daar ook
de pupillen (kleintjes) getraind. Toen
mijn dochter Annemarie ouder werd en
heel goed kon hardlopen ben ik bij
DSC’65 gestopt en heb ik al mijn vrije
tijd besteed om met mijn dochter door
het hele land te toeren voor haar sport. Ze
liep de 200 en 400m. Diverse malen is ze
op deze afstanden Nederlands kampioen
geworden. Op 0,01 sec miste ze op de
400m het WK atletiek. Ook de
Olympische Spelen heeft ze niet gehaald
door een hamstring blessure.

Heb je bij s.v. Weiteveense Boys
geweldige of leuke momenten
meegemaakt, anekdotes die je met
ons wilt delen?
Tijdens een uitwedstrijd met het 1e elftal
bij KSC heb ik een hersenschudding
opgelopen. Bij terugkomst in de kantine
van s.v. Weiteveense Boys, heb ik mijn
vrouw in de kantine laten zitten en ben
naar huis gegaan en in bed gekropen.
Toen we verhuisd waren naar Dalerveen
hebben we de woning verbouwd. Tijdens
de verbouwing kwam het hele 1e elftal
inclusief partners en trainer Hans de Haas
na een wedstrijd bij ons op bezoek. De
woning was nog lang niet klaar. We
hebben toen een hele gezellige middag en
avond gehad die met zijn allen eindigde
in de Anjo Bar in Weiteveen.
Ook in het begin van de carnavalsjaren in
Weiteveen gingen we met het hele
voetbalelftal naar de feesttent aan de
Orchideelaan.
Klaas Maatje was ook altijd bij het 1e
elftal. Klaas koos bij de thuiswedstrijden
altijd een speler van de wedstrijd. Deze
kreeg dan een wedstrijdbal van hem. Zo
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werd ik ook eens door Klaas verkozen als
man of the match. De gekregen
wedstrijdbal heb ik nu nog in originele
staat.

Als je terug kijkt op je "voetbal
carrière" zijn er dan zaken die je
met je kennis van nu anders zou
hebben gedaan?
Nee. Ik kon op een gegeven moment naar
Zwartemeer. Coby Boxem werkte toen
bij Jans Knegt en vroeg mij toen. Ook
kon ik naar WKE. Toen ik in Coevorden
woonde voetbalde mijn buurman, Frans
Meijer, oud betaald voetbal
scheidsrechter, ook bij WKE en wilde dat
ik meeging. In mijn verkeringstijd in
Schoonebeek trainde ik op een gegeven
moment mee bij sc Oranje. Toenmalig
bestuursleden Theo Mensen en Jo Menke
hebben mij overgehaald om toch bij s.v.
Weiteveense Boys te blijven. Dat heb ik
niet zomaar gedaan, want het beviel mij
gewoon uitstekend bij s.v. Weiteveense
Boys. Tot op heden heb ik geen spijt van
mijn beslissingen die ik destijds
genomen heb.

Heeft voetbal bij jou altijd bovenaan
gestaan, of waren of zijn er nog
andere zaken die belangrijker
waren?
Voetbal ging destijds voor alles. Ik leefde
voor het voetbal. ’s Avonds voor de
wedstrijd op tijd naar bed. Als leider
gingen we als gezin naar Weiteveen en
namen we onze dochter mee naar mijn
ouders. Mijn vrouw ging niet altijd mee

Het kampioenselftal van het seizoen 19721973:
Staand v.l.n.r.: Bennie Bos (grensrechter), Jo Mensen (verzorger), Koop Boxem, Harm, Brüning, Theo
Eikens, Harm Conen, Hennie Brüning, Johnny Germes, Bennie Kollmer, Jan Poelman (trainer).
Zittend v.l.n.r.: Harry Kollmer, Jo Abel, Joop Smit, Hennie Scherpen, Bennie Schulte, Harry Scherpen,
Bennie Scherpen, Mans Bos (keeper), Geert Imming (leider).

naar het voetbalveld. Ze bleef dan samen
met mijn dochter bij mijn vader thuis, die
toen al ziekelijk was.

Kom je nog op het sportpark van s.v.
Weiteveense Boys of volg je de club
nog via krant, media of anders?
Ja ik kwam jaarlijks op Hemelvaartsdag
op het sportpark met het
Boekweittoernooi. We deden altijd met
de familie Schulte mee aan het toernooi.
Afgelopen jaar hebben we voor het eerst
niet meer meegedaan. Verder kwam ik
niet op het sportpark in Weiteveen,

evenals elders op een voetbalveld.
Iedere week als er in het weekend
gevoetbald is, kijk ik hoe s.v.
Weiteveense Boys het gedaan heeft. Ook
als ik in Weiteveen bij familie kom,
vraag ik hoe het met de vereniging gaat.

Wil je tot slot nog iets kwijt?
Nee niet echt. Wel wil ik de
voetbalvereniging s.v. Weiteveense Boys
alle goeds toewensen.

Bennie Schulte

Renovatie kleedkamers afgerond
Het heeft het nodige bloed,
zweet en tranen gekost, maar
wat zijn we trots op het
resultaat. Onze kleedkamers
zijn in de zomerstop
gerenoveerd. En wat hebben
onze vrijwilligers zich hier voor
ingezet.
In december 2014 ontvingen wij als
bestuur onverwachts het bericht dat door
een bezuiniging van de gemeente Emmen
het beheer en onderhoud van alle
kleedkamers in de gemeente per 1 januari
2015 bij de verenigingen wordt

neergelegd. Na het nodige commentaar
en vele gesprekken tussen de gemeente
en de verenigingen is dit uiteindelijk
opgeschort naar 1 augustus 2016.
Om alle verenigingen gelijk te
behandelen is er geld beschikbaar gesteld
en verdeeld onder de verenigingen.
Daarvoor is er een nulmeting van de
gebouwen uitgevoerd en gekeken naar de
kosten om de kleedkamers naar een
bepaald niveau te brengen en zijn tevens
de onderhoudskosten voor de 4 jaren na
renovatie meegenomen. Uiteindelijk is
het geld evenredig verdeeld over de
verenigingen en heeft s.v. Weiteveense
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