‘Niet bij de pakken neerzitten, 2021 is het
jaar van de hoop’

Hopelijk weer snel een potje voetbal.
Sieb van der Laan

STEENWIJK „Het jaar 2021 is het jaar van de hoop. We gaan niet bij de pakken
neerzitten,” meldt het bestuur van vv Steenwijker Boys aan de leden, sponsors en
supporters. „De eerste vaccinaties zijn gezet en hopelijk is dit het begin van een
terugkeer naar ‘normaal’. Het zal nog een kwestie van tijd zijn, maar dat ellendige virus
krijgen we eronder!” is de positieve overtuiging van het geelzwarte bestuur.
Supporters en andere belangstellenden werden vanwege corona al langere tijd noodgedwongen
geweerd van sportpark De Koperberg. Naast jeugd mogen senioren slechts met maximaal twee
personen trainen. Na de recente persconferentie werd duidelijk dat de lockdown met een aantal
weken wordt verlengd. „Dat betekent voor onze leden, supporters en sponsors langer uitstel van
een terugkeer naar het normale, sociale leven en de gezelligheid op de club. Geen wedstrijden
kijken met een kopje koffie in de rust en na afloop de welbekende derde helft. De voetballers
missen daarnaast de kleedkamer, waar ze met hun teammaten bij elkaar zijn en waar de sociale
contacten en de verhalen van het leven worden gedeeld. Het heeft een behoorlijke impact op
ons allen dat al een tijd duurt en dat we voorlopig dus nog wat langer moeten missen.”
„Als vereniging misten we al de kerstbingo, het kerstzaalvoetbaltoernooi, de nieuwjaarsinstuif en
de kaartavonden. Al met al doet het virus een enorme aanslag op het sociale aspect dat de
Steenwijker Boys zo kenmerkt en dat zo belangrijk is voor onze club,” aldus het bestuur. „De
kantine-inkomsten zijn al maanden totaal opgedroogd; de enige inkomsten zijn de
contributie, oud papier en de inkomsten van de sponsors die ons gelukkig trouw zijn gebleven.
Daar waar mogelijk maken we gebruik van de financiële mogelijkheden die de overheid biedt.
Maar het is dan ook niet op het financiële gebied waar de grootste pijn zit. Nee, wij missen
boven alles de reuring en de beleving op ons geliefde sportpark. Wij rekenen/hopen erop dat de
bal spoedig weer zal rollen op De Koperberg en kunnen niet wachten om eenieder weer te
ontmoeten op ons sportpark. Tot dan: gezondheid boven alles!”

