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In het interieur zijn woonaccessoires steeds belangrijker
geworden, ze bepalen de sfeer in je huis... 
Kom eens kijken naar het ruime assortiment woonaccessoires
bij DKW en je zult versteld staan van de vele mogelijkheden
en manieren om je huis op een vrij simpele manier echt een
‘thuis’ te maken!

Vind ons leuk op facebook en 
maak kans op leuke prijzen!

Winnaar verkiezing Gezelligste 
Winkel van Gelderland 2014

Bij DKW woonvision vindt u een ruim aanbod aan betaalbare 
meubelen voor elke leeftijdscategorie.

Zuiderzeestraatweg 220 
8096 CH  Oldebroek
www.kleinewinst.com
(0525) 63 37 07

DKW gezien op rtl4?

Op zoek naar een leuk uitje voor een vrijgezellenfeestje of gewoon 
een gezellige middag?! DKW biedt diverse workshops en/of high tea’s 
aan, in een hiervoor speciaal ingerichte ruimte!

Kijk op www.kleinewinst.com voor meer informatie.



p de voorpagina dit jaar niet alleen een 
selectiespeler, maar de diversiteit van de ver-
eniging in beeld. De kleedkamer speelt een 

belangrijke rol voor, tijdens en na de wedstrijd. Dat 
moment hebben we vastgelegd met diverse leden bin-
nen de vereniging. Van selectiespeler tot vrijwilliger 
en van scheidsrechter tot Twaalfde Kanarie. Want die 
diversiteit is de kracht van onze vereniging. Samen 
maken we van VSCO’61 een groeiende en bloeiende 
club. Daarom volop aandacht voor vrijwilligers in deze 
editie.

Fotolocatie
Elk jaar gaan we op zoek naar een unieke fotolocatie 
die herkenbaar is voor onze omgeving. Ook dit jaar 
zijn we weer op een bijzondere plek terecht gekomen. 
Theeschenkerij Boerengoed aan 
de Eekterweg in Oosterwolde. 
De familie Van Dorp heeft ach-
ter hun karakteristieke boerderij 
een idyllisch theehuis, met terras 
en Pipowagen. Een oer-Hollands 
plekje waar je tot rust komt en 
waar je kan genieten van plat-
telands genot, zoals een kus van 
de boer, appeltaart in een potje en boerenwellness.

Abbey Road
Je ziet de presentatiegidscommissie hieronder lopen 
over het enige zebrapad dat Oosterwolde rijk is en dat 
leidt naar sportpark De Heugte. Het is een knipoog 
naar Abbey Road. De straat waar de muziekstudio van 
de Beatles is gevestigd en waar hun laatste elpee is 

opgenomen. De foto kwam op de elpeehoes en werd 
de beroemdste in de muziekgeschiedenis. Het plaatje 
werd genomen in 1969 en moest in slechts 10 minuten 
gemaakt worden, omdat het zo druk was. Toen wij de 
foto maakten hadden we wat meer tijd, we hoefden 
alleen een trekker en een fietser voor te laten gaan.

Vrijwilligers
In deze gids staan naast de eerste selectie ook de 
clubmensen op de achtergrond centraal. Janna Visch 
en Jan Vlieger zijn daar twee voorbeelden van. Janna 
ontving een erepenning en Jan Vlieger werd benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Je leest in een 
interview waar ze dit aan te danken hebben. Ook 
leest u een interview met de hoofdtrainer. Hij vertelde 
vorig jaar in de presentatiegids dat hij wilde promo-

veren. Helaas kwam ons vlag-
genschip niet verder dan de vijfde 
plek. Hij vertelt over zijn ervarin-
gen van het afgelopen jaar en de 
ambitie voor komend seizoen.

Namens de presentatiegidscom-
missie bedank ik iedereen die 
een bijdrage aan deze gids heeft 

geleverd. Met name ook de vele sponsors die deze 
presentatiegids mede mogelijk maken. Voor nu veel 
leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Colin Pelleboer
Voorzitter Presentatiegidscommissie

VOORWOORD
PRESENTATIEGIDS 2014-2015

“Samen maken we van 
VSCO’61 een groeiende 

en bloeiende club” 

Presentatiegids-
commissie

V.l.n.r.: 

Jan Borgers, 

Thomas Mulder, 

Johan van Pijkeren, 

Jarno Kwakkel, 

Rinze Kaatman, 

Colin Pelleboer, 

Devorah Wensink en 

Jaap Jan Schoonhoven.

Op de foto ontbreken 

Marieke van Gelder en 

Jakob Ponstein.

O
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Bij het terugblikken op inmiddels ruim twee jaar voorzitterschap, merk ik dat de tijd is 
omgevlogen. Het was een drukke tijd waarin we veel hebben gerealiseerd. Daar mogen we trots 
op zijn. Om een paar zaken te noemen: De realisatie van de nieuwe parkeerplaats en de aanleg 
van het kunstgrasveld.

et deze vernieuwingen is het aanzien van De Heughte naar 
een nog hoger niveau getild en de multifunctionele waarde 
van ons sportpark verder vergroot. We zullen in de toekomst 

veel plezier aan deze uitbreidingen beleven. Er is veel meer om trots 
op te zijn, maar ik wil me beperken tot onze vrijwilligers. Week in, 
week uit staan zij klaar om alles rondom trainingen en wedstrijden 
in goede banen te leiden. Zij zorgen er ook voor dat de accommo-
datie er als een plaatje bij ligt.

Promoveren
Met het noemen van de vrijwilligersgroep is ook een uitdaging voor 
de komende jaren aan de orde gesteld. Door vergrijzing en andere 
maatschappelijke ontwikkelingen voelen we de druk op deze 
groep toenemen. Het is onnodig te zeggen dat de kwaliteit van de 
vereniging wordt bepaald door mensen die zich geheel belangeloos 
inzetten. Voor de levensvatbaarheid van de vereniging is het belang-

rijk dat de vrijwilligersgroep zowel in aantal als kwaliteit op peil 
blijft. Het is ons eerste elftal afgelopen seizoen helaas niet gelukt 
een plek in de tweede klasse te heroveren. We moeten met z’n allen 
zorgen dat dit komend seizoen wel lukt.

Vooruitblikken
Als ik vooruit blik naar komend seizoen, dan staan er nog meer 
mooie uitdagingen klaar. Zo moet de parkeerplaats aangepast 
worden om het overzichtelijker te maken. Fietsen en scooters 
moeten een eigen afgebakende plek krijgen. De andere uitdaging 
is het uitbouwen van het vrouwen- en meisjesvoetbal. De promotie 
hiervan is in volle gang gezet. Het is nu zaak dat om te zetten in 
aanwas van nieuwe leden.

Ten slotte wil ik iedereen een fantastisch en sportief seizoen 
2014-2015 toewensen.

M

“ IN KORTE TIJD 
VEEL GEREALISEERD”
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“ Mooi dat  
het zo kan”
In juni ‘de beste wensen’ krijgen overkomt je niet snel. Als je echter 
op sportpark De Heughte Jan Vlieger tegen het lijf loopt kan het je zo 
maar gebeuren. Een markante persoonlijkheid met veel verdiensten voor 
VSCO’61 en het verenigingsleven in Oostendorp. Hiervoor is Jan Vlieger 
dit jaar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

etterlijk geboren op 
het parkeerterrein van 
het sportpark groeide 

Jan op in het naoorlogse 
Oosterwolde. De jeugd van het 
Veluwse dorp voetbalde wel 
met elkaar, maar lid worden van 
een plaatselijke club kon toen 
nog niet. OWIOS werd in 1960 
de eerste club van Jan, maar 
toen in 1961 VSCO’61 werd 
opgericht, werd hij onmiddellijk 
lid. “We hadden nog geen echt 
voetbalveld en moesten eerst de 
koeienvlaaien van het weiland 
halen om een wedstrijd te kun-
nen spelen. Af en toe bleef er 
wel eens een restje achter op 
het veld, maar daar kwam je pas 
bij een kopbal achter”, kijkt Jan 
geamuseerd terug op die begin-
periode.

Aanleggen
Inmiddels heeft de organisatie 
en accommodatie van VSCO’61 
een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt. Jan Vlieger heeft 
daar op zijn eigen wijze een bij-
drage aan geleverd. Als speler 
van het tweede en derde elftal 
werd hij enkele keren kampioen 
en bleef Jan tot zijn achten-
veertigste actief in de overige 
seniorenelftallen. Daarna werd 
hij achtereenvolgens leider 
van het vijfde, vierde en derde 
elftal en dat is hij ook alweer 
21 jaar. Jan is zelfs al 32 jaar 
leider van een zaalvoetbalteam. 
Jan onderscheidde zich van de 
andere leden door zijn neus 
voor gezelligheid en organi-
satietalent. Legendarisch zijn 
de toernooien en de daaraan 

gekoppelde uitjes die hij voor 
zijn teams organiseerde. “We 
hebben toernooien gespeeld 
in alle delen van Nederland 
en zelfs in Duitsland, waar 
onze medespeler Wim van 
den Hul destijds woonde. Wij 
combineerden het toernooi 
gewoon met de kraamvisite bij 
Wim”, vertelt Jan. De oudere 
leden herinneren zich vast 
nog de feestavonden van de 
Supportersvereniging waar stee-
vast bekende Nederlandstalige 
artiesten optraden.

Organisatietalent
In deze tijd zou Jan een visite-
kaartje met de functie ‘event-
manager’ bij zich kunnen 
dragen, want ook in zijn woon-
plaats Oostendorp is hij erg 

actief. Al 35 jaar is hij, samen 
met zijn vrouw Dickie, beheer-
der van het Buurtgebouw en 
organiseert hij de meest uiteen-
lopende activiteiten. Van een 
meerdaagse reis naar Duitsland 
tot een het bezoek aan de 
Heinekenbrouwerij. Al tientallen 
jaren regelt Jan allerlei uitstap-
jes. Voor hem volkomen onver-
wachts, kreeg hij in april door 
de burgemeester van Elburg een 
lintje opgespeld. “Het is een 
bekroning voor iets dat ik met 
heel veel plezier doe. Het vrij-
willigerswerk houdt mij jong. 
De meeste dingen gebeuren 
maar één keer in je leven 
en daarom kan je er op dat 
moment maar beter van 
genieten”, besluit Jan Vlieger.

L

 
JAN VLIEGER

Jan Vlieger is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, mede door zijn inzet voor VSCO’61.
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Asbestinventarisaties
Asbest-/Sloopmanagement
Asbestadvies

Email: k.blom@akblom.nl
Website: www.akblom.nl

Oude Dijk 9
8096 RJ Oldebroek

Tel: 0525-631501
Fax: 0525-632909



“De velden krijgen 
elke week een 

onderhoudsbeurt”

Onderhoudsploeg 

staand v.l.n.r. Jan van 

de Weg (64 jaar), Kees 

Immeker (63 jaar), 

Lubbert Wolf (75 jaar), 

Ab Kroes (65 jaar), 

Arend Jan Witteveen 

(64 jaar) en Beert Visch 

(64 jaar).

Zittend v.l.n.r: Ben 

Leusink (71 jaar) en Eppe 

Veldman (68 jaar).

Op de foto ontbreekt 

Chris Spijkerboer (68 

jaar).

E lke maandagochtend 
verzamelt een groep 
vrijwilligers om 08.30 uur 

op het sportpark. Eerst drinken ze 
gezamenlijk een kop koffie en wordt 
het laatste nieuws doorgenomen 
of nog even teruggekeken op de 
wedstrijden van de zaterdag ervoor. 
Beert Visch ondersteunt Jan van 
de Weg, de onderhoudsman van 
VSCO’61. Waar nodig coördineert 
hij en regelt wat nodig is voor de 
onderhoudsploeg. Beert is in dit 
geval ook de woordvoerder.

Taken
“Doordat iedereen min of meer vaste 
taken heeft, hoeven we niet veel te 
overleggen. Elke maandag wordt 
de kleedaccommodatie volledig 
schoon gemaakt. De kleedkamers, de 
doucheruimtes, de toiletruimte, alles. 

Daar beginnen we mee. Op vrijdag 
doen we dat nog een keer, omdat 
er doordeweeks getraind wordt. We 
gaan dan het weekend in met schone 
kleedkamers. Met name als het veel 
regent en de velden nat zijn, kan 
de modder overal zitten, soms tot 

het plafond aan toe, maar meestal 
valt het mee”, vertelt Beert. Hij vult 
nog aan door te vertellen dat in de 
zomer de kleedaccommodatie een 
extra grondige schoonmaakbeurt 
krijgt. Dan maken ze alles met chloor 
schoon.

Velden
“Ook de velden krijgen elke week 
een onderhoudsbeurt. In het 
groeiseizoen moeten de velden 
zeker tweemaal per week gemaaid 
worden. Dat doet Lubbert Wolf 
en hij maakt gebruik van onze 
eigen kooimaaier, die enkele jaren 
geleden is aangeschaft. Ook worden 
wekelijks de lijnen gekalkt en 
worden de velden geïnspecteerd op 
beschadigingen door bijvoorbeeld 
slidings.”

Taart
“Ook rondom de velden en de 
stoepen wordt alles nagelopen. Dat 
doet Ben Leusink, die zwerfafval 
raapt en veegt. Ab Kroes is de 
tuinman, hij houdt het tuintje 
bij dat de entree naar het eerste 
veld siert”, gaat Beert verder. “En 

ONDERHOUD

Presen t at i eg i d s  |  Se i zoen  2014 -  2015 9

Onderhoudsploeg 
druk achter de schermen
Velden zijn gemaaid, lijnen wit gekalkt, paden geveegd en kleedkamers zijn schoon. 
Niemand lijkt zich af te vragen hoe dat komt. Hoog tijd dus om de onderhoudsploeg 
die daarvoor zorgt eens voor het voetlicht te plaatsen. Noeste werkers en stuk voor 
stuk al een arbeidzaam leven achter de rug.
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Met IMMUNOFORTIS®: ondersteunt je peuter van binnenuitM

Met de groei van je kind, verandert ook zijn voedingbehoefte. 

Nutrilon groeit met je kind mee. Omdat een peuter andere 

voedingsbehoefte heeft dan een volwassene, is er speciaal voor 

peuters van één tot drie jaar Nutrilon Peuter Groeimelk.

Je kiest voor Nutrilon Peuter Groeimelk omdat deze:

•  IMMUNOFORTIS® bevat, 

een gepatenteerde mix van prebiotische vezels

•  28 belangrijke bouwstoffen bevat voor 

een optimale groei en ontwikkeling

• Gezonde vetzuren bevat in de juiste verhouding

• Verkrijgbaar is in poedervorm en kant en klaar

Je peuter 
heeft recht op 
zijn eigen melk!

460020032 Adv Nutrilon&Olvarit.indd   1 10-12-10   14:10

Dit zijn de vanzelfsprekendheden van PLUS De Vrijheid

PLUS De Vrijheid - Elburg
Klokbekerweg 164   8081 JJ Elburg   T: 0525-681886

www.plus.nl

vanzelfsprekendheden van PLUS De Vrijheid

www.plus.nl

garantieactie

Wij bezorgen uw 

boodschappen graag thuis.

Wij garanderen u  

elke dag verse producten.

Wij garanderen dat u  

snel geholpen wordt.

Wij garanderen dat u altijd kunt  

profiteren van onze aanbiedingen.

Wij pakken uw 

boodschappen graag in.

Wij garanderen u  

de beste producten.

Wij garanderen u  

een correcte kassabon.

Bij PLUS maken wij het u graag naar uw zin. Elke 

dag opnieuw. Daarom zijn er bij ons acht punten 

volkomen vanzelfsprekend. Het zijn stuk voor  stuk 

zaken waar u bij ons van op aan kunt. Op het lijstje 

hierboven ziet u exact om welke belangrijke punten 

het gaat. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen 

dat ze daadwerkelijk in orde zijn. Dus, als u bij ons 

boodschappen doet, controleert u dit lijstje dan ook 

gerust. En mocht u een keer zien dat wij een steekje 

laten vallen, laat het ons dan direct weten. Graag 

zelfs! Want, wij zijn pas tevreden wanneer voor u 

alles naar wens is!

Geopend ma. - wo. 8.00 - 20.00 uur, do. en vr. 8.00 - 21.00 uur, za. 8.00 - 20.00 uur

Tuinontwerp Tuinaanleg Tuinonderhoud

Molenpad 6  •  8097 PH Oosterwolde (GLD)  •  06 48 71 22 18
info@vangelderhoveniers.nl  •  www.vangelderhoveniers.nl



De Schoonmaakdames
Als op maandagmorgen de onderhoudsploeg druk bezig is met het 

schoonmaken van de kleedaccommodatie en het onderhoud van het 

sportpark en de velden, wordt ook het clubgebouw onder handen 

genomen. De dames van de schoonmaakploeg maken elke maandag 

het clubgebouw schoon. Niet alleen de kantine, maar ook de keuken, 

de toiletten en de etage boven. Ze drinken samen met de mannen van 

de onderhoudsploeg koffie om 10 uur. Dat is altijd erg gezellig.

Ab Kroes, de ‘tuinman’ van VSCO’61.

V.l.n.r. Sientje Leusink, Bea van de Weg, Bea Veldman en Tonnie Lans.
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Eppe Veldman doet het maaiwerk 
rondom de velden. Om tien uur is 
er koffie en een broodje, tijd om 
even te zeuren.” De koffie drinken 
ze samen met de dames, die elke 
maandag het clubgebouw en de 
kantine schoonmaken. “En wie jarig 
is, trakteert op taart.”

Routine
Zo worden in de ochtend de 
routineklussen gedaan en eten ze 
tussen de middag samen een broodje 
met een kop soep. ’s Middags is er 
tijd voor klein onderhoud, zoals 
schilderwerk, dat voornamelijk 
gedaan wordt door Kees Immeker. 
“Of mollen vangen”, zegt Beert, die 
klemmen zet als deze gravers onze 
velden dreigen te ondermijnen. Ook 
reparaties of herstel van bestratingen 
horen bij klein onderhoud.

Seizoen
“Naast dit reguliere werk zijn er nog 
de seizoensmatige werkzaamheden. 
Zo vindt er jaarlijks snoeiwerk plaats 
aan de bosschages en struiken 
rondom de velden of moeten de 
bomen worden uitgedund. Werk 
dat vaak gedaan wordt door Arend 
Witteveen. Soms moet er een boom 
worden omgezaagd. Een aantal jaren 
geleden waren die werkzaamheden 
wat te lang blijven liggen. Toen 
hebben we rigoureus gesnoeid en nu 
houden we het bij. Dat scheelt dan 
toch in het werk. Verder moeten ook 
jaarlijks bijvoorbeeld de dakgoten 
worden schoongemaakt, evenals de 
reclameborden. Tevens worden na 

afloop van het seizoen de velden 
weer klaar gemaakt voor het nieuwe 
seizoen.”

Ontlast
Beert wil overigens nog wel graag 
kwijt dat er over ondersteuning 
vanuit de vereniging niet te klagen 
valt. “We hebben goed materiaal 
en als er wat nodig is, dan wordt 
het aangeschaft. Dat werkt 
plezierig. Ook is het sportpark 
onderhoudsvriendelijker geworden 
door de nieuwe kleedaccommodatie 
en merken we dat het kunstgrasveld 
de andere velden ontlast. We zullen 
dit jaar maar enkele rollen graszode 
nodig hebben om de doelgebieden te 
repareren.”

Zorg
Toch heeft Beert ook een zorg: 
“Voorheen gingen de mensen op 
jongere leeftijd met de VUT of 
pensioen. Deze ‘jongere ouderen’ 
waren nog fit en op zoek naar 
nuttige werkzaamheden om bezig te 
blijven. In de toekomst moet iedereen 
langer werken. Dat betekent dat 
aanvulling van de ploeg langer op 
zich zal laten wachten.” Voorlopig 
lijkt dat nog geen probleem, want 
de mannen komen er graag. “Het is 
toch vooral de gezelligheid, waarom 
mensen dit doen. We hebben veel 
schik met elkaar. Zelfs een man als 
Chris Spijkerboer. Heel z’n leven 
bakker geweest. Nooit tijd gehad om 
voetbal te kijken, komt nu elke week 
hier, omdat hij het leuk vindt”, besluit 
Beert z’n verhaal.

ONDERHOUD





ij voetbalde zelf nooit 
en ging niet naar 
wedstrijden, totdat zijn 

kinderen gingen voetballen. 
Zijn interesse veranderde 
volledig en nu is hij misschien 
wel het lid dat de meeste uren 
doorbrengt op het sportpark. 
Volkomen terecht werd Tijmen 
Pater tijdens de familiedag 
onderscheiden met de Gouden 
Kanarie, de trofee voor de 
vrijwilliger van het jaar.

Na eenmaal de eerste schreden 
te hebben gezet, kreeg Tijmen 
het al snel naar zijn zin op 
sportpark De Heughte. “Eerst 
was ik jeugdleider, samen met 
mijn vrouw Bea. We waren 
leiders van een erg leuk team 

met goede voetballers waarvan 
er nu enkele in de eerste selectie 
zitten. Toen mijn vrouw Bea 
ging helpen in de kantine 
sprong ik wel eens bij als het erg 
druk was. Van het een kwam 
het ander en sinds 2009 ben 
ik beheerder van de kantine”, 
vertelt Tijmen. 

In de eerste periode was hij ook 
nog bestuurslid, maar na de 
bestuurlijke vernieuwing kan 
hij zich volledig richten op de 
voetbalkantine.

Uitdaging
Naast zijn werk als voorman 
en timmerman bij de BAM, 
besteedt Tijmen bijna al zijn vrije 
tijd aan VSCO’61. “In principe 
kom ik zes dagen per week 
op het sportpark. Gelukkig is 
ook de rest van ons gezin veel 
op De Heughte. Bea helpt mij 
vaak met de bestellingen en 
onze zonen moeten trainen 
en wedstrijden spelen”, zegt 
Tijmen. Hij geniet van het werk 
maar vindt sommige zaken ook 
wel eens lastig. “Het is een 
steeds grotere uitdaging om 
voldoende vrijwilligers te vinden 
voor het werk in de kantine en 
keuken en een goede planning 
te maken. Gelukkig werken 
we met een fijn team en lukt 

het ons nog steeds. Uiteraard 
kunnen belangstellenden zich 
altijd melden.”

Waardering
Tijmen vindt zijn bijdrage aan de 
club vanzelfsprekend en reageert 
bescheiden op de waardering 
die hij als Gouden Kanarie krijgt. 
“Als je ja hebt gezegd tegen 
een taak, moet je die ook zo 
goed mogelijk uitvoeren.” Dat 
neemt niet weg dat hij erg trots 
is op de onderscheiding die hij 
heeft gekregen. “Ik voel mij 
volledig geaccepteerd bij VSCO 
en nu weet ik dat het werk dat 
ik samen met de anderen doe 
ook wordt gewaardeerd. Het 
zorgt ervoor dat ik het met veel 
plezier kan blijven doen.”

H

“Altijd op 
De Heughte”
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ieuwe bestuursleden, herbenoemingen en uitbreidingen. 
Er hebben de afgelopen jaren diverse verschuivingen 
plaatsgevonden binnen het bestuur van VSCO’61. De 

grootste verandering is de splitsing tussen jeugd en senioren op 
het gebied van voetbalzaken. Welke gezichten komen we tegen 
in de bestuurskamer? En welke naam hoort bij welk plaatje? Een 
hernieuwde kennismaking.

‘Effectiever opereren’ waren de kernwoorden in 2012. Het bestuur 
werd teruggebracht van tien naar zes bestuursleden. Nu, twee 
jaar later, bestaat het bestuur uit een zevental, omdat zes toch 
iets te krap bleek om alle taken en verantwoordelijkheden goed 
in te vullen. Voetbalzaken is nu opgesplitst in twee verschillende 
bestuurlijke commissies: jeugd en senioren. Zodoende krijgt elke 
laag binnen de vereniging de aandacht die het verdient.

Bekende namen
Uiteraard zien we veel vertrouwde namen en bekende gezichten 
terug. Ben Schreurs gaat voor zijn derde jaar als voorzitter. 
Hij wordt geflankeerd door Ben van Pijkeren (penningmeester), 
Jan Kragt (secretaris), Jarno Kwakkel (commerciële zaken) en Bert 
Schipper (PR & communicatie). Tot zover weinig nieuws onder de 
zon.

Nieuw
Bovenstaande heren worden vergezeld door twee nieuwe 
bestuursleden. Eén van deze nieuwe gezichten is Erik van der 
Veen. Erik loopt sinds november 2013 mee binnen VSCO’61. Zijn 
taak als bestuurslid is kort samen te vatten in het volgende: Het 
behartigen van de belangen van de jeugd. Dit wordt geregeld 

vanuit de commissie Voetbalzaken Jeugd, die hij als voorzitter 
aanstuurt.

Deze commissie vertaalt het technisch beleid naar de jeugd en zij 
zijn de organisatoren van vele activiteiten voor de jeugd. Beide 
aspecten zijn terug te herkennen in de samenstelling van de 
commissie. Er zijn technisch coördinatoren per leeftijdscategorie, 
die de contacten met de trainers onderhouden en er zijn 
algemene coördinatoren, die alle andere zaken rondom de 
elftallen regelen en de contacten met de leiders onderhouden.

Daarnaast is Erik voorzitter van de Toernooicommissie, die alle 
toernooien van VSCO’61 organiseert.

Senioren
Dan is er nog dat andere nieuwe gezicht. Tenminste, in hoeverre 
is de naam Theo van Pijkeren nieuw binnen VSCO’61? Theo, 
ook wel ‘mister VSCO’61 2’ genoemd, is in ieder geval wel een 
nieuw gezicht binnen het bestuur. Hij zal zich als bestuurslid 
bezig houden met Voetbalzaken Senioren. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) eind vorig seizoen werd hij benoemd 
tot bestuurslid Voetbalzaken Senioren. Daarvoor liep hij al als 
kandidaat mee binnen het bestuur. Theo gaat er voor zorgen dat 
het technisch beleid van VSCO’61 wordt doorgevoerd binnen de 
senioren.

Kortom, het bestuur van VSCO’61 heeft met enkele nieuwe 
gezichten een extra luisterend oor toegevoegd aan de huidige 
organisatie. Samen vormen zij het bestuur. 

N

Jan Kragt
Theo van 

Pijkeren
Erik van der Veen

Ben van Pijkeren

Jarno Kwakkel
Be
n 
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rs

Bert Schipper
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ij heeft een dubbel gevoel 
overgehouden aan het seizoen 
2013-2014. Tevreden over 

de ontwikkeling van het spel, maar 
uiteindelijk toch teleurgesteld over 
het resultaat. Wilfred Westerhuis 
begint dit seizoen aan zijn tweede 
jaar als hoofdtrainer van VSCO’61 uit 
Oosterwolde.

VSCO’61 eindigde het afgelopen seizoen 
als vijfde op de ranglijst en kwam in de 
laatste wedstrijd van het seizoen één 
doelpunt tekort voor de nacompetitie. 
Wilfred Westerhuis wil niet spreken 

van een verloren seizoen. “We hebben 
altijd gekozen voor het voetbal en veel 
complimenten gekregen voor ons positieve 
spel. Vergeet niet dat we het maar een 
paar wedstrijden beter hadden hoeven 
doen om te promoveren. Alleen in de 
wedstrijd tegen Hatto Heim zijn we met 
onze speelwijze in het mes gelopen. 
Dat neemt echter niet weg dat we op 
cruciale momenten punten hebben 
laten liggen. Ondanks het feit dat we 
in veel wedstrijden beter waren dan de 
tegenstander, hebben we teveel gelijk 
gespeeld. We zijn regelmatig snel op 
achterstand gekomen en dat zegt iets over 

de scherpte waarmee een wedstrijd werd 
begonnen. Gelukkig toonden we wel vaak 
de mentale veerkracht om ons terug te 
spelen in de wedstrijd. Om te promoveren 
heb je echter meer nodig dan 100% je best 
doen. Je moet de echte wil hebben om te 
winnen.”

Plezier
De coach is blij met de ontwikkeling die de 
spelers hebben doorgemaakt. Hij ziet dan 
ook geen enkele reden om de speelstijl 
sterk te wijzigen. “Met de technische 
staf zijn we vooral bezig met zaken die 
we kunnen beïnvloeden. Het voetbal is 

“Mijn ambitie is niet veranderd”

H
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echt beter geworden en jonge spelers als 
Ruben Sleurink en Jan van ’t Oever hebben 
veel progressie geboekt en speelminuten 
kunnen maken. Er is een goede opkomst 
op de trainingen en er wordt scherp en 
met plezier getraind. Ik vind dat een 
belangrijk signaal, want voetballen doe je 
in eerste instantie voor je plezier.”

Vacature
In het nieuwe seizoen gaat de 
oefenmeester verder op de ingeslagen 
weg. “Ik wil met de groep de speelstijl 
verder ontwikkelen. We blijven naar voren 
spelen, maar moeten in wedstrijdscherpte 
groeien. Als we dat voor elkaar krijgen 
hoeven we niet telkens een achterstand te 
repareren.“
Wilfred zag met het vertrek van topscorer 
Rinse van de Velde en Bert van ’t Hof twee 
belangrijke spelers vertrekken. “Dat is 
inderdaad een gevoelig verlies, omdat we 
hiermee tweederde van onze doelpunten 
inleveren. In de spits hebben we een 
echte vacature. We moeten dat opvangen 
met de huidige groep en wellicht enkele 
jeugdspelers. We gaan de voorbereiding 
gebruiken om enkele varianten uit te 

proberen en uiteindelijk de beste keuze 
voor het team maken.”

Kanshebber
De doelstelling voor het seizoen dat 
binnenkort van start gaat is niet anders 
dan het voorgaande jaar. “Het blijft mijn 
ambitie VSCO terug te brengen naar de 
tweede klasse. We zullen met verschillende 
clubs rekening moeten houden. Ik 
verwacht bijvoorbeeld veel van een team 
als Vierhouten, dat wordt aangevuld met 
enkele spelers van Nunspeet.

”Het blijft mijn ambitie 
te promoveren naar de 

tweede klasse”

Ik zie ons niet als favoriet, maar wel als 
een van de kanshebbers voor promotie. 
Het verschil tussen de top van de derde 
klasse en het rechter rijtje van de tweede 
klasse is niet groot. We hebben een jong 
team waar ik nog veel groeimogelijkheden 

in zie. Ik hoop dat de nieuwelingen zich 
gaan manifesteren op de trainingen en dat 
jongens die in het afgelopen seizoen tegen 
een basisplaats aanzaten, nu die laatste 
stap gaan zetten. Onderlinge concurrentie 
is goed voor de ontwikkeling van de 
spelers en resultaten van het team.”

Samenwerking
De hoofdtrainer voelt zich op zijn plaats 
bij VSCO’61. “Het bevalt mij ontzettend 
goed hier. De faciliteiten zijn prima en ik 
mag werken met een leuke en talentvolle 
spelersgroep. De spelers hebben een goede 
binding met de club. De samenwerking 
met de rest van de technische staf 
en begeleiding is uitstekend. Ook de 
wisselwerking met het tweede elftal en de 
communicatie met het bestuur en andere 
mensen in de club is plezierig.”
Al deze zaken leveren een bijdrage aan 
het goede gevoel dat de trainer heeft over 
de club en de vrijwilligers die er actief zijn. 
“Ja, dat is belangrijk voor mij. Net als de 
spelers wil ik ook plezier hebben. Dat is 
nog steeds de beste basis voor succes.”
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Kanariepietjes
OP EEN LEUKE MANIER   

SCO’61 is een aantal jaren geleden 
gestart met een voetbalschool, de 
Kanariepietjes genaamd. Op zater-

dagmorgen worden er van 10 tot 11 uur 
leuke voetbal- en spelactiviteiten voor vier-, 
vijf-, zes- en zevenjarigen georganiseerd.

Kinderen kunnen hier gratis aan mee doen en 
hoeven geen lid te zijn van VSCO’61. Ze beha-
len bij deelname een echt voetbaldiploma.

Alle faciliteiten zijn op sportpark De Heughte 
aanwezig, zoals trainingsmaterialen, kleed-
kamers, douches en ook de kantine is tijdens 
deze middagen geopend. De trainingen 
worden elke week afwisselend gegeven door 
Reinier of Renske van der Veen, die hierbij 
ondersteund worden door een selectiespeler.

Het enige dat de kinderen mee moeten 
nemen is sportkleding, schoenen en dou-
chespullen voor na de activiteiten. Ouders 
kunnen op deze manier hun kinderen koste-
loos laten sporten en zo ook vrijblijvend met 
voetbal en VSCO’61 kennis maken.

V
“VSCO is de beste 
voetbalclub van 
de wereld. Ik wil 
middenvelder worden”, 
aldus Jesse Boeve.

“Ik vind een partijtje 
het leukste van de 
training”, aldus  
Sanne Huenestein.

Meedoen met 
de Kanariepietjes? 

Bel Erika Spijkerboer op 
0525-622223 

of 06-30447059.KENNISMAKEN MET VOETBAL
“Ik ga nog veel goeder 
voetballen dan mijn papa.  
Ik ga honderd keer scoren”, 
aldus Kevin Korenberg.
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Stabiele ontwikkeling 
van VSCO’61 2

a er maar aan staan. 
Maak van het tweede 
elftal een hecht 

collectief dat wekelijks voor 
elkaar door het vuur gaat. 
Een team dat bestaat uit 
spelers die tussen het eerste en 
tweede pendelen, jeugdige en 
ambitieuze talenten bevat en 
spelers die langzaam een stapje 
terug doen. Geen eenvoudige 
opdracht met een wekelijks 
wisselende selectie. Toch is 
het de verschillende trainers 
en begeleiding gelukt om het 
tweede in de afgelopen jaren 
tot een stabiele eersteklasser te 
ontwikkelen. Wim Korenberg 
maakte het de afgelopen 10 
jaar als grensrechter van dichtbij 
mee. Hij vertelt: “De trainers en 
leiders zorgden ervoor dat er 
een ‘klik’ ontstond tussen spelers 
onderling en de begeleiding. 
Buiten de trainingen en 
wedstrijden wordt er naar elkaar 
omgezien. We stralen altijd een 
eenheid uit. Dat is echt een 

compliment voor de begeleiding 
in de afgelopen jaren.”

Strijd
Wim gaat verder. “Tijdens onze 
wedstrijden zie je dat terug. 
De kracht van het elftal is strijd 
leveren, inzet en werken voor 
elkaar. Vooral tijdens onze 
thuiswedstrijden zie je dat 
goed terug. Vaak spelen we 
voorafgaand aan het eerste 
elftal en staat er al veel publiek 
langs de zijlijn. Dat motiveert 
om er extra tegenaan te 
gaan. We spelen al jarenlang 
volgens een vast systeem en 
proberen van achteruit op te 
bouwen. En dan is er natuurlijk 
nog het Lipno-effect”, vertelt 
Wim met een glimlach. Hij 
refereert aan de gezellige 
wintersportvakanties in het 
Tsjechische dorp Lipno. “Na zo’n 
vakantie hadden we altijd een 
vliegende start uit de winterstop 
en haalden we veel punten.”

Herinnering
Een mooi moment dat Wim nog 
vers in het geheugen staat, is de 
promotiewedstrijd tegen OWIOS 
2 in het seizoen 2004-2005. “Er 
was heel veel publiek aanwezig 
en na afloop een geweldige 
ontlading. De promotie naar de 
eerste klasse in 2009 was ook 
schitterend. Een jaar met een 
goed vast team en mooie goals 
uit vrije trappen. De 4-4 uitslag 
tijdens onze eerste wedstrijd in 
de hoofdklasse tegen HHC 2 zal 
ik ook niet snel vergeten. Door 
onervarenheid hebben we daar 

toen niet gewonnen.” Ondanks 
de succesvolle jaren signaleert 
Wim dat jeugdige spelers 
eerder stoppen met voetballen 
in de selectie en in een lager 
elftal gaan spelen. “Dat vind ik 
wel zorgelijk en jammer. Toch 
blijft de selectie voor komend 
seizoen voor het grootste deel 
hetzelfde. Dennis Korenberg 
stopt na jarenlang trouwe 
dienst, maar aangevuld met 
enkele jeugdspelers verwacht ik 
dat het team een stabiel seizoen 
gaat draaien.”

G

Overzicht afgelopen 10 seizoenen
Seizoen Klasse Trainer

2013-2014 1e klasse Meloudi Zaki

2012-2013 1e klasse Gerrit Keestra

2011-2012 Hoofdklasse Gerrit Keestra

2010-2011 1e klasse Gerrit Keestra

2009-2010 1e klasse Gerrit Keestra

2008-2009 2e klasse Gerrit Keestra

2007-2008 1e klasse Patrick Spikker

2006-2007 1e klasse Anton Mensink

2005-2006 1e klasse Anton Mensink

2004-2005 2e klasse Anton Mensink

VSCO’61 2 is de laatste jaren niet meer weg te denken 
uit de eerste klasse. In 2011 werd de ploeg zelfs 
uitgeroepen tot ‘Sportploeg van het Jaar’ van de 
gemeente Oldebroek, als bekroning op een prachtig 
seizoen met promotie naar de hoofdklasse. De stabiele 
ontwikkeling van het team tijdens de afgelopen jaren 
blijft niet onopgemerkt. We kijken terug met Wim 
Korenberg, die na 10 jaar afscheid heeft genomen als 
grensrechter van VSCO’61 2.

Wim Korenberg blikt terug op de ontwikkeling van VSCO’61 2

TWEEDE ELFTAL
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Al ver voor de opkomst van het damesvoetbal waren enkele vrouwen vertrouwde verschijningen op 
sportpark De Heughte. Janna Visch is één van die vrouwen. Als vrijwilligster actief in haar directe 
woon- en leefomgeving en bij VSCO’61. Reden voor de burgemeester om haar eerder dit jaar, voor 
haar bijzondere inzet voor de plaatselijke gemeenschap, te belonen met de erepenning van de 
gemeente Oldebroek.

anna werd 51 jaar 
geleden geboren op ’t 
Eekt en verhuisde al op 

jonge leeftijd naar Oldebroek. Ze 
trouwde met Jan Visch en kreeg 
met hem drie kinderen. Bert Jan, 
Gerlinde en Janita. Echtgenoot 
Jan voetbalde bij VSCO’61, maar 
dat was voor Janna niet direct 
aanleiding om actief te wor-
den voor de club. “Toen onze 
zoon Bert Jan ging voetballen 
was ik natuurlijk regelmatig als 
toeschouwer op het sportpark 
te vinden. Na enige tijd vroeg 
Aaltje Schoonhoven mij of ik 
bij de jeugdwedstrijden in de 
kantine wilde helpen. Dat ben ik 
toen gaan doen en daarna kwa-
men er steeds nieuwe dingen 

bij.” De kantine schoonmaken, 
op Koninginnedag met Dirk 
Fransman ijs en snoep verko-
pen, koffie schenken tijdens 
de rust van de wedstrijden van 
het eerste elftal of de dames-
bingo organiseren met vriendin 
Monique Vos. Janna deed het 
met veel plezier. “Met Monique 
kocht ik de prijzen voor de 
bingo en daar maakten we altijd 
een gezellige dag van”, herin-
nert Janna zich.

Familiegevoel
De familie Visch is onlosmake-
lijk verbonden met de voet-
balclub uit Oosterwolde. Jan 
zit in het bestuur van de Club 
van 100, is secretaris van de 

Supportersvereniging en een 
befaamde Twaalfde Kanarie. 
Janna vindt het prima dat haar 
man veel tijd doorbrengt op 
sportpark De Heughte. “Ik 
heb er geen problemen mee 
en gelukkig ben ik er zelf ook 
actief. Er is een vaste groep 
vrijwilligers waar je vaak mee 
werkt en het is er erg gezellig. 
Hierdoor voel ik mij helemaal 
thuis bij VSCO.”

Zorgzaam
Naast haar werk voor de 
Kanaries is Janna ook op veel 
andere fronten actief in de 
samenleving. Ze zorgt voor het 
gezin van haar zus, die door 
omstandigheden al 15 jaar niet 

thuis kan wonen. Iedere woens-
dag rijdt ze met haar ouders 
naar Putten om haar zus te 
bezoeken. Ook zorgde Janna 
voor een buurman en buur-
vrouw en paste ze op de aller-
kleinsten tijdens de wekelijkse 
kerkdienst. Naast haar werk als 
gediplomeerd gastouder voor 
de opvang van kinderen aan 
huis, lijkt haar agenda meer dan 
vol te zitten. Janna haalt haar 
schouders op. “Ik zie de zorg 
voor andere mensen als iets 
vanzelfsprekends en ik was dan 
ook volledig overrompeld door 
de erepenning die ik kreeg. Ik 
heb nooit rekening gehouden 
met deze waardering, maar ben 
er nu wel trots op.”

J
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Nergens treft u zoveel apparatuur aan als bij ons:
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Spoorlaan 6 b-c  - Nunspeet - 0341-252729
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VSCO’61 Vrouwen 1 kampioen
ij de start van het seizoen begint het vrouwenteam 
aarzelend. Er is een heel nieuw team samengesteld en 
enkele ervaren speelsters zijn vertrokken. Gelukkig zijn er 

ook een aantal ervaren dames aangebleven en wordt het team 
versterkt vanuit Meiden B. De kloof tussen de ‘oude garde’ en de 
meiden is snel gedicht. Het team raakt snel op elkaar ingespeeld en 
als team worden ze steeds sterker.

Spanning
De eerste wedstrijden worden dik gewonnen. Het enthousiasme is 
groot en het vertrouwen begint te groeien. Het gaat zo goed dat 
na de winterstop geen wedstrijd meer wordt verloren. De een-na-
laatste wedstrijd van het seizoen kunnen de VSCO’61-vrouwen bij 
winst kampioen worden. Ze spelen dan tegen de nummer twee van de 
competitie, Terschuurse Boys. Hoewel de spanning hoog is, wordt deze 
wedstrijd glorieus gewonnen met 4-1. De vrouwen zijn kampioen in de 
vijfde klasse. Het kampioenschap wordt enkele weken later uitbundig 
gevierd. De dames gaan op de platte wagen door het dorp en bij 
terugkomst is er een groot feest in de kantine.

Doel
De doelstelling voor dit seizoen is lekker voetballen in de vierde klasse 
en proberen te eindigen in de middenmoot. Als de mogelijkheden er 
zijn probeert het team bij de eerste zes aan te haken. Het team moet 
naar eigen zeggen fysiek sterker worden om met de top mee te kunnen 
doen. De dames gaan uit van eigen kracht en zien het komende 
seizoen vol vertrouwen tegemoet.

Voor vragen of aanmelden kun je terecht bij Erik van der Veen op 
06-52475779.

Vriendinnendag 
Op woensdagmiddag 30 april was het zover. De eerste 
vriendinnendag van VSCO’61 vond plaats op sportpark 
De Heughte. Ruim zeventig meiden uit Oosterwolde en 
omgeving hadden zich aangemeld voor een middagje 
ontspannen voetbal. Marloes Cock van de KNVB was 
hierbij aanwezig om deze clinic te verzorgen. Tijdens de 
warming-up zat de sfeer er al goed in. In zes verschil-
lende stations (oefeningen) werden in een notendop de 
beginselen van voetbal bijgebracht. Dit ging natuurlijk 
gepaard met de nodige lach- en giechelsessies. Kortom, 
een geslaagde middag op sportpark De Heughte, die de 
nodige nieuwe leden heeft opgeleverd.

B
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VROUWENVOETBAL



Samenstelling Derde Klasse B

Utrecht

Apeldoorn

Nijmegen

Ede

Deventer

Zwolle

Amersfoort

Lelystad

Almere

Arnhem

Dronten

EFC’58
Ermelo

VVOP
Voorthuizen

 Prins Bernhard 
Uddel

Zwart Wit ‘63 
Harderwijk

DSV’61 
Doornspijk
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DERDE KLASSE B
SEIZOEN 2014-2015



Utrecht

Apeldoorn

Nijmegen

Ede

Deventer

Zwolle

Amersfoort

Lelystad

Almere

Arnhem

Dronten

VV Hulshorst
Hulshorst 

Sportclub Teuge
Teuge

VSCO’61
Oosterwolde 

 Prins Bernhard 
Uddel

Zwart Wit ‘63 
Harderwijk

DSV’61 
Doornspijk

vv Stroe 
Stroe

Vierhouten’82
Vierhouten

S.V. ’t Harde, 
‘t Harde 

 EZC’84
Epe

AGOVV
Apeldoorn

vv Oene 
Oene
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door klein 
te beginnen.

De top 
kunnen 

bereiken
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
SEIZOEN 2014-2015

06-sep-14 
VVOP - DSV’61
AGOVV - VSCO’61
Oene - Zwart Wit ‘63
Teuge SP - Hulshorst
Vierhouten’82 - EZC ‘84
Harde ‘t - Stroe
EFC’58 - Prins Bernhard
  
13-sep-14 
Hulshorst - VVOP
Stroe - Vierhouten’82
DSV’61 - Oene
VSCO’61 - Harde ‘t
Prins Bernhard - AGOVV
Zwart Wit ‘63 - Teuge SP
EZC ‘84 - EFC’58
  
20-sep-14 
VVOP - Zwart Wit ‘63
DSV’61 - VSCO’61
AGOVV - Stroe
Oene - Hulshorst
Teuge SP - EFC’58
Vierhouten’82 - Prins Bernhard
Harde ‘t - EZC ‘84
  
27-sep-14 
Stroe - VVOP
Hulshorst - DSV’61
VSCO’61 - Oene
Prins Bernhard - Teuge SP
Zwart Wit ‘63 - Harde ‘t
EZC ‘84 - AGOVV
EFC’58 - Vierhouten’82
  
04-okt-14 
VVOP - EZC ‘84
DSV’61 - Zwart Wit ‘63
AGOVV - EFC’58
Oene - Stroe
Hulshorst - Prins Bernhard
Teuge SP - VSCO’61
Harde ‘t - Vierhouten’82 

11-okt-14 
Stroe - DSV’61
VSCO’61 - VVOP
Prins Bernhard - Oene
Zwart Wit ‘63 - Hulshorst
EZC ‘84 - Teuge SP
Vierhouten’82 - AGOVV
EFC’58 - Harde ‘t
  
25-okt-14 
VVOP - Vierhouten’82
DSV’61 - EZC ‘84
Oene - EFC’58
Hulshorst - Stroe
Zwart Wit ‘63 - VSCO’61
Teuge SP - AGOVV
Harde ‘t - Prins Bernhard
  

01-nov-14 
AGOVV - Harde ‘t
Stroe - Zwart Wit ‘63
VSCO’61 - Hulshorst
Prins Bernhard - DSV’61
EZC ‘84 - Oene
Vierhouten’82 - Teuge SP
EFC’58 - VVOP
  
08-nov-14 
VVOP - Prins Bernhard
DSV’61 - EFC’58
Oene - Vierhouten’82
Hulshorst - AGOVV
VSCO’61 - Stroe
Zwart Wit ‘63 - EZC ‘84
Teuge SP - Harde ‘t
  
22-nov-14 
AGOVV - VVOP
Prins Bernhard - Zwart Wit ‘63
Teuge SP - Oene
EZC ‘84 - VSCO’61
Vierhouten’82 - DSV’61
Harde ‘t - Hulshorst
EFC’58 - Stroe
  
29-nov-14 
VVOP - Harde ‘t
DSV’61 - Teuge SP
Stroe - EZC ‘84
Oene - AGOVV
Hulshorst - EFC’58
VSCO’61 - Prins Bernhard
Zwart Wit ‘63 - Vierhouten’82
  
06-dec-14 
AGOVV - DSV’61
Prins Bernhard - Stroe
Teuge SP - VVOP
EZC ‘84 - Hulshorst
Vierhouten’82 - VSCO’61
Harde ‘t - Oene
EFC’58 - Zwart Wit ‘63

13-dec-14 
VVOP - Oene
DSV’61 - Harde ‘t
Stroe - Teuge SP
Hulshorst - Vierhouten’82
VSCO’61 - EFC’58
Zwart Wit ‘63 - AGOVV
EZC ‘84 - Prins Bernhard
  
24-jan-15 
VVOP - Hulshorst
AGOVV - Prins Bernhard
Oene - DSV’61
Teuge SP - Zwart Wit ‘63
Vierhouten’82 - Stroe
Harde ‘t - VSCO’61
EFC’58 - EZC ‘84
  

31-jan-15 
Stroe - AGOVV
Hulshorst - Oene
VSCO’61 - DSV’61
Prins Bernhard - Vierhouten’82
Zwart Wit ‘63 - VVOP
EZC ‘84 - Harde ‘t
EFC’58 - Teuge SP
  
07-feb-15 
VVOP - Stroe
DSV’61 - Hulshorst
AGOVV - EZC ‘84
Oene - VSCO’61
Teuge SP - Prins Bernhard
Vierhouten’82 - EFC’58
Harde ‘t - Zwart Wit ‘63
  
21-feb-15 
Stroe - Oene
VSCO’61 - Teuge SP
Prins Bernhard - Hulshorst
Zwart Wit ‘63 - DSV’61
EZC ‘84 - VVOP
Vierhouten’82 - Harde ‘t
EFC’58 - AGOVV
  
28-feb-15 
VVOP - VSCO’61
DSV’61 - Stroe
AGOVV - Vierhouten’82
Oene - Prins Bernhard
Hulshorst - Zwart Wit ‘63
Teuge SP - EZC ‘84
Harde ‘t - EFC’58
  
07-mrt-15 
AGOVV - Teuge SP
Stroe - Hulshorst
VSCO’61 - Zwart Wit ‘63
Prins Bernhard - Harde ‘t
EZC ‘84 - DSV’61
Vierhouten’82 - VVOP
EFC’58 - Oene
  
21-mrt-15 
VVOP - EFC’58
DSV’61 - Prins Bernhard
Oene - EZC ‘84
Hulshorst - VSCO’61
Zwart Wit ‘63 - Stroe
Teuge SP - Vierhouten’82
Harde ‘t - AGOVV

28-mrt-15 
AGOVV - Hulshorst
Stroe - VSCO’61
Prins Bernhard - VVOP
EZC ‘84 - Zwart Wit ‘63
Vierhouten’82 - Oene
Harde ‘t - Teuge SP
EFC’58 - DSV’61
  

11-apr-15 
VVOP - AGOVV
DSV’61 - Vierhouten’82
Stroe - EFC’58
Oene - Teuge SP
Hulshorst - Harde ‘t
VSCO’61 - EZC ‘84
Zwart Wit ‘63 - Prins Bernhard
  
18-apr-15 
AGOVV - Zwart Wit ‘63
Oene - VVOP
Prins Bernhard - EZC ‘84
Teuge SP - Stroe
Vierhouten’82 - Hulshorst
Harde ‘t - DSV’61
EFC’58 - VSCO’61
  
25-apr-15 
DSV’61 - VVOP
Stroe - Harde ‘t
Hulshorst - Teuge SP
VSCO’61 - AGOVV
Prins Bernhard - EFC’58
Zwart Wit ‘63 - Oene
EZC ‘84 - Vierhouten’82
  
02-mei-15 
VVOP - Teuge SP
DSV’61 - AGOVV
Stroe - Prins Bernhard
Oene - Harde ‘t
Hulshorst - EZC ‘84
VSCO’61 - Vierhouten’82
Zwart Wit ‘63 - EFC’58
  
09-mei-15 
AGOVV - Oene
Prins Bernhard - VSCO’61
Teuge SP - DSV’61
EZC ‘84 - Stroe
Vierhouten’82 - Zwart Wit ‘63
Harde ‘t - VVOP
EFC’58 - Hulshorst

BEKERPROGRAMMA
Dinsdag 19-aug-14 
19.00 uur VSCO’61 - OWIOS 
Dinsdag 26-aug-14 
18.45 uur Reaal Dronten - VSCO’61
Zaterdag 30-aug-14 
14.30 uur VSCO’61 - Zalk 

INHAALPROGRAMMA
18-10-14 inhaal / beker
15-11-14 inhaal / beker
20-12-14 inhaal / beker
17-01-15 inhaal / beker
14-02-15 inhaal / beker
14-03-15 inhaal / beker
04-04-15 inhaal / beker
06-04-15 inhaal / beker



Staand bovenste rij van links naar rechts: Wichert Spijkerboer (assistent-scheidsrechter), Aleid Lans (elftalleider), Jesse Rietberg, Martijn Pluim, Edward Hulleman,  

Sebastiaan van de Weg, Jan van ’t Oever, Gerrit de Weerd, Ruben Sleurink, Richard Leusink (keeperstrainer) en Eibert van ’t Hul (elftalleider).

Staand middelste rij van links naar rechts: Henk ten Klooster (verzorger), Wesley Pater, Gerwin de Leeuw, Ruben Buijserd, Francis van Olst (assistent-trainer), Wilfred Westerhuis (hoofdtrai-

ner), Nico Nagelhout, Patrick Augustin, Eyob Westerink, en Lammert Schoonhoven (verzorger).

Zittend onderste rij van links naar rechts: Alex van de Weg, Stefan Bosch, Nick Koele, Tim Kamp, Jaap Jan Schoonhoven, Alex Grootenhuis, Rick Sleurink, Gert Schreurs,  

Dominique van de Grift en Remco van ’t Hul.
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Laan 33-1 

Postbus 308 

8070 AH Nunspeet 

0341-25 15 07

Ruim 35 juristen sterk. 
Kantoren in Harderwijk*, Nunspeet, 
Nijkerk, Ermelo, Lelystad*. 
Alle specialismen bij u om de hoek.

Ambtenarenrecht

Arbeidsrecht

Bestuursrecht

Huurrecht

Insolventierecht

Letselschade

Bedrijfsopvolging

(Echt)scheiding

Eigen woning

Estate planning

Koop/verkoop

Mediation

Advocaten:

Notarissen:

Nunspeet:

o m v r
a d v o c a t e n  +  n o t a r i s s e n

Mediation

Ondernemingsrecht

Personen- en 

familierecht

Strafrecht

Ondernemingsrecht

Personen- en 

familierecht

Stichting en 

Vereniging

Vastgoed omvr.nl
 *notariaat



Wilfred Westerhuis

Hoofdtrainer
38 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Aleid Lans

Elftalleider
34 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Francis van Olst

Assistent-trainer
38 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Richard Leusink

Keeperstrainer
45 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

Lammert Schoonhoven

Masseur/verzorger
59 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5

Wichert Spijkerboer

Assistent-scheidsrechter
54 jaar 
Aantal seizoenen selectie: 5

Eibert van ‘t Hul

Elftalleider
57 jaar
Aantal seizoenen selectie: 10

Henk ten Klooster

Masseur/verzorger
52 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2
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TECHNISCHE STAF
SEIZOEN 2014-2015





Ruben Sleurink 

Verdediger
19 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Arjan ten Klooster

Keeper 
25 jaar
Aantal seizoenen selectie: 6

Rick Sleurink  

Verdediger
23 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5

Alex Grootenhuis 

Keeper
18 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Stefan Bosch 

Verdediger
27 jaar
Aantal seizoenen selectie: 9

Edward Hulleman  

Verdediger
24 jaar
Aantal seizoenen selectie: 4

Gerrit de Weerd

Verdediger
18 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Alex van de Weg 

Verdediger
22 jaar  
Aantal seizoenen selectie: 2

Tim Kamp  

Verdediger
19 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Jaap Jan Schoonhoven

Keeper
33 jaar
Aantal seizoenen selectie: 10

Remco van ’t Hul 

Middenvelder
24 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5

Ruben Buijserd 

Middenvelder
28 jaar
Aantal seizoenen selectie: 7
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SEIZOEN 2014-2015





Jesse Rietberg

Aanvaller
20 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Dominique van de Grift

Aanvaller
18 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Nico Nagelhout 

Middenvelder
28 jaar
Aantal seizoenen selectie: 7

Eyob Westerink

Aanvaller
19 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Gerwin de Leeuw 

Aanvaller
27 jaar
Aantal seizoenen selectie: 10

Gert Schreurs

Middenvelder
24 jaar
Aantal seizoenen selectie: 7

Martijn Pluim

Aanvaller
22 jaar
Aantal seizoenen selectie: 4

Wesley Pater

Aanvaller
21 jaar
Aantal seizoenen selectie: 4

Patrick Augustin  

Aanvaller
21 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

Nick Koele  

Middenvelder
28 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

Jan van ’t Oever  

Middenvelder
20 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

Sebastiaan van de Weg

Middenvelder
20 jaar  
Aantal seizoenen selectie: 1
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Centrum plein 3   8084 AZ  ‘t Harde  per september 

Vanaf september ook in ‘t Harde

WWW.SLAGERIJVANDEWEG.NL

NIEUW IN ‘T HARDE

Robbertsmatenstraat 17
8081 HL Elburg
T     0525 62 1414
F     0525 62 2209
M    06 2250 8593
E     info@vanzon-arbeidsbemiddeling.nl



JONG TALENT KLEURT

VOORSELECTIE EERSTE ELFTAL
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e voorselectie (21 spelers en 3 
keepers) van het eerste elftal ziet er 
behoorlijk anders uit dan de selectie 

waarmee het vorige seizoen geëindigd 
is. Maar liefst acht nieuwe spelers maken 
onderdeel uit van de voorselectie. Oude 
bekende Arjan ten Klooster staat komend 
seizoen weer onder de lat, Gerrit de Weerd 
en Jabir Mazouz komen van buitenaf en de 
andere vijf spelers stromen door vanuit de 
A1 of tweede selectie. 
 
Oude bekende 
In de voorselectie komen we dit jaar een 
oude bekende tegen. Arjan ten Klooster 
neemt namelijk komend seizoen zijn, voor 
hem bekende, plek onder de lat weer in. 
Arjan is na een jaar afwezigheid de beoogde 
eerste keeper als opvolger van Jaap Jan 
Schoonhoven. De sluitpost uit Oldebroek 
maakte zes seizoenen geleden zijn debuut in 
het eerste elftal. Naast Arjan ten Klooster komt 
er nog een nieuwe keeper bij. Vincent Smit of 
Alex Grootenhuis zal de voorselectie aanvullen. 
 
Nieuwe spelers 
Een citaat uit het VSCO’61 verenigingsplan 
2013-2015: ‘Wij willen onze prestaties 
neerzetten op eigen kracht. En met een 
regionale uitstraling wervend zijn naar de 
omgeving.’ Toen VSCO’61 tweede klasse 
speelde, en zelfs even eerste klasse, is de 
club hier prima in geslaagd. Eerst was er 
een lichting die een aantal jaren geleden 
overkwam uit Elburg en een paar jaar geleden 
nog uit Wezep. Ondanks dat VSCO’61 1 vorig 
seizoen degradeerde naar de derde klasse 

meldden zich toen ook weer twee nieuwe 
spelers aan (Rinse van der Velde en Alwin 
Zieleman) en ook komend seizoen heten we 
weer twee nieuwe spelers welkom. 
 
Gerrit de Weerd komt over van DOS Kampen. 
In Kampen speelde Gerrit zijn gehele jeugd in 
de jeugdselectieteams en hij kan met name 
als rechtsback of middenvelder uit de voeten. 
Afgelopen seizoen speelde hij in de A1 op 
vierde divisieniveau. Naast Gerrit komt Jabir 
Mazouz in aanmerking voor een plek in de 
eerste selectie van volgend seizoen. Hij speelt 
al in het eerste zaalvoetbalteam van VSCO’61. 
Jabir speelde vorig jaar in de eerste selectie 
van de Zwolse club HFC Storica en heeft 
enkele jaren geleden ook regelmatig in de 
basis bij WHC 1 gespeeld. Jabir is een aanvaller 
met een individuele actie en een gevaarlijk 
schot. Op basis van hun voetbal-CV is de 
verwachting dat zij van toegevoegde waarde 
kunnen zijn. 
 
Jeugd 
Linkspoot Sebastiaan van de Weg en de rappe 
aanvaller Jesse Rietberg, beide overgekomen 
uit het tweede elftal, krijgen een kans zich 
in de kijker te spelen. Hetzelfde geldt voor 
de voormalig A1-spelers Eyob Westerink, Tim 
Kamp en Dominique van de Grift. Samen 
met bovengenoemde spelers mogen zij zich 
bewijzen in de voorbereiding van het eerste 
elftal. Medio augustus wordt de definitieve 
selectie bepaald, bestaande uit achttien 
spelers en drie keepers, die vervolgens op 
trainingskamp gaat.

D

NIEUWE SPELERS

‘Wij willen 
onze 

prestaties 
neerzetten 

op eigen 
kracht. En 

met een 
regionale 

uitstraling 
wervend 

zijn naar de 
omgeving.’ 



Al bijna 70 jaar werken we bij Van Werven samen aan 
échte oplossingen, met dank aan onze medewerkers. 
Door samen te werken scoren we hoe dan ook ook op 
het voetbalveld. Van Werven is de komende jaren trotse 
sponsor van VSCO’61. Samen Sterk!



anaf zijn zestiende speelde Gert van den Heuvel in 
het eerste herenteam van Basketbalvereniging Green 
Shooting Stars in Elburg. En jarenlang lag hij in het 

water voor een wedstrijd waterpolo. Gert heeft inmiddels zijn 
basketbalschoenen en zwembroek geruild voor een vlaggen-
stok, een tap en een kasboek bij VSCO’61. Een bijzondere keuze, 
omdat hij nooit als voetballer actief is geweest.

Gert, hoe ben je betrokken geraakt als vrijwilliger bij 
VSCO’61?
“Sinds 2000 wonen we weer in Oosterwolde. Omdat ik sport 
belangrijk vind mochten mijn dochters na de basisschool een 
sport kiezen. Mijn jongste dochter Madelin koos ervoor om te 
gaan voetballen bij VSCO’61. Zodoende kwam ik regelmatig op 
het voetbalveld en werd ik gevraagd als leider bij het dameself-
tal. Inmiddels ga ik iedere zaterdag mee en sta ik als grensrech-
ter langs de lijn. Daarnaast sta ik op zaterdag regelmatig achter 
de bar in de kantine en ben ik penningmeester van de suppor-
tersvereniging. Maar als ik moet kiezen, dan gaat het dameself-
tal altijd voor”, lacht Gert.

Het werk als vrijwilliger geeft mij plezier, omdat…
“Ik vooral lol heb met de mensen om me heen. Bij het dameself-
tal is een prettige sfeer en zie ik het team groeien. Daar heb ik 
veel plezier in”, vertelt Gert enthousiast. “Achter de bar in de 
kantine vind ik vooral de gein met de mensen aan de bar leuk. 
En met de supportersvereniging organiseren we het hele jaar 
door activiteiten, zoals het darttoernooi. Voor de supporters 
doen we graag iets extra’s.”

Je bent nu een aantal jaar actief als vrijwilliger. Wat heeft 
het meeste indruk op je gemaakt?
“Dat is het dameselftal”, zegt Gert resoluut. “Ik vind het heel 
knap hoe het allemaal tot stand is gekomen. Een prachtig 
team meiden dat in het begin fysiek kwetsbaar was, maar door 
echt voetbal te spelen zich ontwikkeld heeft. Met een prachtig 
kampioenschap tot gevolg afgelopen seizoen. Ik hoop dat ze 
komend seizoen in de vierde klasse weer bovenin kunnen mee-
draaien.”

Wat is het mooiste compliment dat je als vrijwilliger gehad 
hebt?
“Dat was tijdens het kampioensfeest van het zesde elftal. Tjalke 
Schuurmans kwam naar me toe en bedankte me dat de kantine 
langer open gebleven was. Ik vond het mooi dat hij zijn waarde-
ring uitsprak. Het is niet vanzelfsprekend dat het altijd zo gaat. 
Voor mij was het belangrijk dat die jongens lekker een feestje 
konden vieren. Je wordt immers niet zomaar kampioen. Dus dan 
gun je het die jongens en heb ik het er graag voor over om een 
paar uurtjes extra te blijven.”

Actieve vrijwilliger zonder voetbalervaring

V

Paspoort

Naam: 
Gert van den Heuvel

Leeftijd:   
50 jaar

Vrijwilliger sinds: 
Seizoen 2009 - 2010

Functies bij VSCO’61:  
2009 - heden: 
Grensrechter en leider 
bij Vrouwen 1

2009 - heden: 
Barman op zaterdag 
   
2013 - heden: 
Penningmeester van de  
supportersvereniging

Gezinssituatie:   
Getrouwd met Helga, twee  
dochters Kimberly (20) en 
Madelin (15)

Hobby’s:   
Darten, Formule 1 en  
motorrijden
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VRIJWILLIGER



De details maken het verschil

Attractie Verhuur Meppel
Eekhorstweg 19b
7942 JC Meppel

0522-241578
06-12084000

www.attractieverhuurmeppel.nl



In 2007 werd hij uitgeroepen tot Gouden Kanarie. Vervolgens werd hij in 2012 benoemd tot 
erelid van VSCO’61 en afgelopen seizoen ontving hij de Erepenning van de gemeente Oldebroek 
uit handen van burgemeester Hoogendoorn. Jan van de Weg (64) over het in ontvangst nemen 
van de erepenning, zijn plannen met VSCO’61 en zijn trots: De aanleg van het kunstgras. 

l decennia lang loopt 
hij rond bij VSCO’61. 
Als bestuurslid, maar 

voornamelijk als ‘de man van 
het onderhoud’. Jan van de 
Weg voegt zich bij het mooie 
rijtje van VSCO’61-leden met 
een erepenning. Bertus van 
de Grift (2003), Hendrik-Jan 
‘Nanne’ Schoonhoven (2006) en 
Janna Visch (2014) gingen hem 
voor.

Erepenning
Toen ging daar de telefoon 
in huize Van de Weg. Nanne 
Schoonhoven aan de andere 
kant van de lijn. “Jan”, had 
Nanne gezegd, “we moeten 

naar de nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente namens stichting 
Sportvoorziening. Ik kom je 
wel ophalen.” En zo stond Jan, 
gekleed in een grijs colbertje, 
op 6 januari in het Kulturhus 
‘De Talter’ om de nieuwjaars-
receptie bij te wonen. “Ik zag 
mijn neef en nicht al zitten. 
Mijn broer was er en toen wist 
ik het al: Dit is geen zuivere 
koffie.” Toen Jan zijn neef uit 
Kampen in de grote zaal zag 
zitten, wist hij het zeker: “Er is 
hier iets aan de hand. Mijn neef 
heeft hier helemaal niks te zoe-
ken.” Zijn vermoedens werden 
bevestigd toen burgemeester 
Hoogendoorn de woorden ‘vijf-

entwintig’ en ‘bestuurslid’ in 
één zin uitsprak. Jan kreeg een 
erepenning overhandigd.

Plannen
Die erepenning, is dat dan nu 
het hoogtepunt? Jazeker, maar 
aan stoppen wil Jan nog niet 
denken. “We pakken zo weer 
een nieuw project aan. De par-
keerplaats is in de zomerstop 
onder handen genomen en 
daar zijn flink wat verande-
ringen aangebracht om zo de 
doorstroom van bijvoorbeeld 
een ambulance te verbeteren. 
Daarnaast hebben we aan het 
einde van het afgelopen sei-
zoen het sproeisysteem op alle 

velden aangepast. Alles gaat nu 
volledig automatisch.” 

Trots
Van alle projecten die in het 
verleden hebben plaatsgevon-
den binnen VSCO’61 is Jan het 
meest trots op het kunstgras-
veld. Vorig jaar is hij gestopt 
met werken. Hij ging met 
prepensioen om zo veel tijd 
te kunnen steken in zijn trots: 
het kunstgrasveld. “Het was 
een hele klus, maar ik vind het 
prachtig.” Voor Jan van de Weg 
is de VSCO’61-kous nog lang 
niet af. Gouden Kanarie, erelid 
van VSCO’61, een erepenning 
op zak. Wat volgt?

A

JAN VAN DE WEG 
ONTVANGT EREPENNING
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Esprit - Twinlife - State of Art - Tom Tailor - BWA - Base�eld - Falabella - Profuomo - Culture -  Wilvorst - Cossmo

De juiste kleding voor elk moment

Zuiderzeestraatweg 162, 8096 CE Oldebroek
telefoon 0525-633393, www.vandeschootbrugge.nl

Casual of Business... voor elk moment
hebben wij de juiste kleding voor u ...
Ook de bruidegom in spé die net 
even iets anders zoekt, is bij ons aan 
het juiste adres.

Kom eens vrijblijvend langs en 
overtuig uzelf. Ook ruime keus in
grote maten. 

Trendy mode voor Mannen

DICKHOF
RIJWIELEN
Het juiste adres voor een goed 
en gedegen advies.

Oosterwolde
Mheneweg Noord 20
0525 - 62 1456

‘t Harde
Centrum 3
0525 - 65 3528

Oldebroek
Zuiderzeestraatweg 177-1
0525 - 63 3479

NIEUW 
Voorjaar

2013

Wezep
Ruitersveldweg 35A

Stevens, Colnago, Pinarello, Look, Cannondale, Jan Jansen, , 
Cervelo & Wilier

Stevens, Cervelo, Cannondale & Wilier

Dealer op Race gebied van

Dealer op ATB gebied van

Alpina, Cannondale, RIH, Batavus & Sparta

Dealer Stads�etsen van

Batavus, Flyer, Sparta, RIH, Stevens, Cannondale, Dutch ID

Dealer Elektrische �etsen van

Shimano, Campagnolo & Mavic
Servicecentrum van

Ook voor al uw wielerkleding en schoenen!



Drie hoofdklassers op BET 
Op dinsdag 5, woensdag 6 en zaterdag 9 augustus vindt de 33e editie van het Berend 
Elzerman Toernooi (BET) plaats. Het deelnemersveld is gelijk aan vorig jaar. Dat betekent 
dat naast gastheer VSCO’61 de volgende clubs deelnemen: WVF uit Zwolle, Flevo Boys uit 
Emmeloord en WHC uit Wezep. Met drie clubs die uitkomen in de hoofdklasse kent het 
toernooi dit jaar een uiterst sterke bezetting.

e keuze voor minder 
deelnemende clubs 
aan het toernooi en de 

aanpassing van het wedstrijd-
schema tijdens de vorige editie 
is een goede gebleken. Zowel de 
toernooicommissie als de deel-
nemende verenigingen zijn hier 
zeer enthousiast over. Met meer 
publiek langs de lijnen, een min-
der zwaar wedstrijdprogramma 
en meer rust tussen de wedstrijd-
dagen kan er een hoger niveau 
gehaald worden. “Met drie deel-
nemende clubs uit de hoofdklas-
se, lukt dat aardig. VSCO’61 zal 
duidelijk de underdog zijn. We 
verwachten als toernooicommis-
sie dan ook en spannend toer-
nooi”, vertelt Gerrit van ’t Veen 

namens de toernooicommissie.

WHC
De Wezepers spelen al sinds jaar 
en dag in de hoofdklasse. Al 
kostte het lijfsbehoud wel extra 
overwerk het afgelopen seizoen. 
Via winst in de nacompetitie 
tegen Nunspeet en d’Olde Veste 
uit Steenwijk bleef de Wezep 
Hattemerbroek Combinatie 
behouden voor de hoofdklasse.

Flevo Boys
Flevo Boys zal zijn titel als win-
naar van de vorige editie verde-
digen. De club uit Emmeloord 
heeft een topseizoen in de 
hoofdklasse achter de rug. Er is 
lang meegestreden om de titel. 

Voor de ploeg van oud-VSCO’61 
trainer Wiljan Mossing Holsteyn 
duurde het seizoen net te lang. 
Het kampioenschap was net niet 
haalbaar. Dit seizoen liggen er 
nieuwe kansen.

WVF
Trouwe deelnemer WVF, wat 
staat voor de buurtschap-
pen Westenholte, Voorst en 
Frankhuis, heeft een prachtig 
seizoen afgesloten met promo-
tie naar de hoofdklasse. Via de 
nacompetitie werd een unieke 
teamprestatie neergezet. WVF 
is daarmee de hoogst spelende 
amateurvereniging van Zwolle, 
een prestatie waar de hele ver-
eniging trots op is. Handhaving 

in de hoofdklasse zal de doelstel-
ling voor het komende seizoen 
zijn.

VSCO’61
Komend seizoen werken de 
Gele Kanaries uit Oosterwolde 
wederom in de derde klasse hun 
wedstrijden af. Met een vijfde 
plaats in de eindrankschikking 
van afgelopen seizoen kon geen 
promotie of nacompetitie afge-
dwongen worden. Met het beha-
len van een finaleplek tijdens 
het komende toernooi zal de 
prestatie van vorig jaar worden 
geëvenaard. Dat kan vertrou-
wen geven voor de start van het 
nieuwe seizoen.

Programma:
Datum  Tijdstip  Wedstrijd

 

Dinsdag 5 augustus 2014 19.15 uur A VSCO’61 -   Flevo Boys

Woensdag 6 augustus 2014 19.15 uur B WVF  -   WHC

Zaterdag 9 augustus 2014 14.00 uur Kleine Finale Verliezer A - Verliezer B

 16.30 uur Grote Finale Winnaar A - Winnaar B

D
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aalvoetbal is al jarenlang een vast onderdeel 
bij VSCO’61. Het eerste zaalvoetbalteam 
speelt komend seizoen voor het derde jaar 

op rij in de hoofdklasse. Een knappe prestatie en 
uniek omdat de zaalvoetballers binnen VSCO’61 het 
enige team zijn dat op hoofdklasseniveau actief is. 
De hoogste tijd voor een keukentafelgesprek met 
de heren van zaalvoetbal 1. 
 
Aan tafel zitten de spelers Wijnand de Waard, Arjan 
Witteveen, vlagger en medeleider Johan ‘Jais’ Dickhof 
en ‘pater familias’ van het team, leider Jan Vlieger. 
Laatstgenoemde is al meer dan 32 jaar actief in het 
zaalvoetbal. Ik schuif aan en ben vooral benieuwd hoe 
het er in de hoofdklasse van het zaalvoetbal aan toe 
gaat. Ondertussen schenkt Jan ons warme koffie in. 
Het gesprek komt als vanzelf op gang. Onderwerp is 
de laatste wedstrijd van het seizoen met een eindstand 
van 8-8. Er wordt grondig geanalyseerd en bevlogen 
nagepraat. 
 
Plezier 
“Plezier staat altijd voorop”, zegt Jan. “Dat is in al die 
jaren niet veranderd. Of we nu in de vierde klasse of 

in de hoofdklasse spelen. Vanuit het plezier komt het 
resultaat vanzelf.” Hij gaat lachend verder: “De kan-
tinebeheerders van onze tegenstanders zijn altijd blij 
met onze komst. Voor de wedstrijd bestel ik altijd drie 
porties bitterballen. Dan staan ze klaar na de wedstrijd. 
Een biertje erbij en we blijven gezellig zitten. Dat zie je 
bij geen enkel ander team in onze competitie. Ik vind 
het mooi dat het zo kan.” Arjan vult aan: “Die gezel-
ligheid is de basis voor het succes. We spelen al jaren 
met elkaar en hebben een vaste kern spelers. We weten 
hoe het spelletje in de hoofdklasse gespeeld wordt en 
spelen met steeds meer gemak. De afgelopen jaren zijn 
we door niemand weggespeeld en keurig in de mid-
denmoot geëindigd.” 
 
Verschil 
Ik kan nog net het laatste slokje koffie opdrinken voor-
dat het kopje wordt weggehaald. “Biertje?”, vraagt 
Jan. Gezien het tijdstip van de avond en omdat ik nog 
moet terugrijden vraag ik om een tweede kopje koffie. 
Terwijl Jan de koffie haalt praat Arjan rustig door: “Het 
voetbal in de hoofdklasse gaat veel sneller dan in de 
eerste klasse. De spelers zijn individueel snel en behen-
dig, bewegen continu en zijn conditioneel sterk. Bij de 
topteams zie je zelfs geen verschil tussen verdedigers en 

Z
Jakob Ponstein (links) inter-

viewt namens de presentatie-

gidscommissie (v.l.n.r.) Wijnand 

de Waard, Jan Vlieger en Johan 

‘Jais’ Dickhof van het eerste 

zaalvoetbalteam. Ook bij het 

interview aanwezig, maar niet 

op de foto is Arjan Witteveen. 

Hij is net even koffie gaan 

halen.
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EMTÉ SUPERMARKT STEERT
Zuiderzeestraatweg 133D - 8096 BE  Oldebroek

Servicepunt
- eigen slagerij
- eigen slijterij
- geldautomaat

Openingstijden:
ma. t/m do. 8.00-20.00 uur,
vrijdag 8.00-20.30 uur,
zaterdag 8.00-17.00 uur

- eigen slagerij
- eigen slijterij
- geldautomaat 

Openingstijden:
ma. t/m do. 
8.00-20.00  uur,
vrijdag
8.00-20.30 uur,
zaterdag 
8.00 - 17.00 uur

Servicepunt

EMTÉ SUPERMARKT STEERT
Zuiderzeestraatweg 133  - 8096 BE  OldebroekD

                                
Robbertsmatenstraat 15  8081 HL Elburg - tel. 0525-681210/fax 0525-684855 

e-mail: info@hulstflier.nl/www.hulstflier.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HulstFlier Installateurs Elburg B.V. is een zelfstandige totaal installateur die met moderne technieken, 

grondige kennis van zaken en een klantgerichte instelling al vele tientallen jaren regionaal en 
landelijk actief is. Wij zijn expert in loodgieterswerk, dak- en zinkwerken, luchtbehandeling, ventilatie 

en airconditioning, centrale verwarming, elektrotechniek, domotica en beveiliging.  
Onze kernwoorden zijn duurzaamheid, innovatie en vakkundigheid. 



aanvallers in een team. Bovendien zijn de teams goed 
georganiseerd.” 
“Daarbij spelen we tegen teams die één of twee keer 
in de week trainen in de zaal”, gaat Wijnand verder. 
“Je merkt aan alles dat het serieuzer en professio-
neler is. Veruit de meeste teams in de hoofdklasse 
hebben een trainer. Wij niet. Voor de wedstrijd 
bepalen we zelf onze tactiek en in de rust bespreken 
we wat er anders of beter moet. Daar komen we 
samen altijd uit. Een ander verschil is het niveau van 
de scheidsrechters. Het niveau is hoger en er is altijd 
een tweede scheidsrechter als reserve aanwezig. Die 
beoordeelt de eerste scheidsrechter. Ook is er meer 
publiek. Er staan soms grote geluidsinstallaties met 
harde muziek aan. Bij Excelsior filmen ze zelfs iedere 
wedstrijd. Dat is prachtig en zorgt voor een mooie 
sfeer”, vertelt Wijnand enthousiast. 
 
Professioneel 
Inmiddels gaat Jan rond met warme en heerlijk geu-
rende gehaktballen. “Hier neem maar lekker jongen, 
ze komen zo uit de jus”, zegt Jan. Dat het plezier en 
het genot van een lekker hapje en drankje belang-
rijk is, is me in een half uur wel duidelijk geworden. 
Het volgt elkaar in hoog tempo op, met dank aan 
Jan. “Zonder Jan hebben we geen team. Hij is het 
cement dat ons bij elkaar houdt”, vertelt Arjan. “Hij 
maakt complete wedstrijdschema’s, belt ons voor 
iedere wedstrijd op en zorgt voor goede sponsoren. 
Zo worden we al jaren gesponsord door het bedrijf 
Spiderbuster uit Elburg. We hebben zelfs gesponsorde 

sporttassen en warming-upshirts. Daarmee komen we 
professioneel voor de dag.” Het dringt steeds meer 
tot me door dat het zaalvoetbalteam op een prach-
tige manier promotie maakt voor VSCO’61 en de club 
op een hoog niveau op de kaart zet. Dit team is een 
waardig visitekaartje voor VSCO’61. 
 
Jeugd 
Wijnand neemt het over: “Inmiddels hebben we een 
team met een aantal dertigers. Het is belangrijk dat 
er ook jeugdspelers doorstromen en meedoen op 
dit niveau. Voor jeugdige veldspelers is het spelen 
in de zaal waardevol voor hun ontwikkeling. In de 
hoofdklasse zijn de ruimtes erg klein en moet je han-
delingssnelheid hoog zijn. We merken dat jongens die 
af en toe meedoen het snelle spel echt leuk vinden.” 
Jan vult aan: “En ze hoeven in de zaal echt niet extra 
bang te zijn voor blessures. De afgelopen 10 jaar heb-
ben we geen enkele ernstige blessure gehad.” 
 
Ambitie 
Voor komend seizoen zijn de verwachtingen duide-
lijk. “We willen naar boven kijken”, aldus Wijnand. 
“Het plezier staat voorop, maar we zijn wel fanatiek 
en hebben ambitie. Met een beetje geluk speel je 
zomaar in de topklasse…. Haha.” 
Er ligt nog één laatste gehaktbal op de schaal. Die 
is voor Jais, want dat is altijd zo volgens Arjan. 
Stilzwijgend pakt Jais de bal van de schaal en neemt 
een hap. Een mooie traditie van een goed en gezellig 
stel zaalvoetballers.

Het eerste zaalvoetbalteam 

van VSCO’61, staand v.l.n.r. Jan 

Vlieger (elftalleider), Johan ‘Jais’ 

Dickhof (assistent-leider), Rick 

Sleurink, Wijnand de Waard, 

Johan Bosman, Arjan Witteveen, 

Henk en Gé Binnekamp (spon-

sor Spiderbuster). 

Onderste rij van links naar 

rechts: Jabir Mazoux, Richie 

Kartosonto, Wibo van Dijk, 

Gerrit van de Werfhorst, Martijn 

Pluim en Henk van Ommen.

“Bij de 
topteams 

zie je geen 
verschil 
tussen 

verdedigers en 
aanvallers in 

een team.”
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VSCO’61 kent enkele echte voetbalfamilies. De familie Pater is zo’n familie. Vader, moeder 
en hun drie zonen zijn iedere week actief op sportpark De Heughte en laten daarmee zien 
dat iedereen op zijn of haar plek kan zijn bij VSCO’61.

et begon allemaal toen Wesley ging voetballen bij de 
pupillen. “Ik ging meestal naar ESC, maar Wesley wilde 
met zijn klasgenoten naar VSCO. Hij was nog erg jong 

en dus gingen we met hem mee naar de training en de wedstrij-
den. Na enige tijd ben ik samen met Johan ‘Bella’ Reurink leider 
geworden van E1”, herinnert Bea zich. Later voegde Tijmen zich 
bij zijn vrouw en waren ze samen vier jaar lang de leiders van E1.

Thuis
Ze waren positief verrast door de sfeer bij VSCO’61 en voelden 
zich direct thuis bij de voetbalvereniging. Na hun periode als lei-
der bleven ze actief voor de club. Vader Tijmen is kantinebeheer-
der, moeder Bea werkt in de kantine en keuken en zonen Wesley 
(21), Jeffrey (18) en Michel (16) voetballen bij de Kanaries.

Ambitie
De jongens zijn er al helemaal aan gewend dat VSCO’61 een cen-
trale plek inneemt in het gezin. “Als onze ouders stoppen met het 
vrijwilligerswerk zou het saai worden in huis”, vertelt Jeffrey. De 

keeper van de A-junioren, die volgens Bea als kind met de bal in 
bed sliep, heeft de ambitie om net als zijn broer Wesley de selec-
tie te halen. Wesley zit inmiddels alweer enkele seizoenen bij de 
eerste selectie en hoopt het komend seizoen een basisplaats te 
veroveren. “Ik ga alles geven op de training en hoop dan een kans 
te krijgen”, klinkt het strijdbaar uit de mond van de jonge aanval-
ler. Michel is nu de linksback van B2 en heeft naast het voetbal 
nog een grote passie. “Ik treed af en toe op als DJ en ben samen 
met een vriend veel bezig met licht en geluid. Ik hoop er later 
mijn beroep van te maken”, vertelt de jongste telg enthousiast.

Familie
De grote betrokkenheid bij alles wat ze doen tekent de familie 
Pater. Bij het plannen van de vakantie wordt rekening gehouden 
met de agenda van de club. “Aan het eind van een lang seizoen 
zijn we blij dat het erop zit, maar al na enkele weken begint 
het weer te kriebelen. VSCO is als familie. Soms heb je even 
behoefte aan afstand, maar uiteindelijk kan je gewoon niet 
zonder”, besluit Bea.

H

GEZIN MET PASSIE 
 VOOR VSCO‘61

FAMILIE PATER

De familie Pater, zowel 

sportief als vrijwillig actief 

bij VSCO’61.

V.l.n.r. Wesley, Jeffrey, 

Michel, Tijmen en Bea.
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Wij halen het beste naar boven

De warmte van de aarde benutten om huizen en gebouwen te verwarmen en te koelen

Bronsystemen
25 jaar opbrengstgarantie | grote en kleine projecten 
open en gesloten bronsystemen | bewezen kwaliteit | toekomstgericht 
Een diepte investering die gegarandeerd meer oplevert

Duratherm BV
Uiterwaardenstraat 21
8081 HJ  Elburg
Tel. (0525) 68 88 38
Fax. (0525) 68 88 39

www.duratherm.nl



ick Spronk (10 jaar) zit al vier jaar op 
voetbal bij VSCO’61. Hij is begonnen bij 
de Kanariepietjes. Zijn hobby is dan ook 

voetbal, naast het helpen op de boerderij van opa 
en fietsen op de mountainbike. Hij is geboren in 
Oldebroek, vijf jaar geleden verhuisde hij naar 
Noordeinde. Hij gaat in gesprek met eerste elftal-
speler Jan van ’t Oever uit Kamperveen.

Vind je het leuk om het eerste elftal te spelen?
Jan: ”Tuurlijk, daarvoor heb ik al die jaren getraind. 
Ik voetbalde om uiteindelijk in het eerste elftal te 
mogen spelen. Vroeger was ik een keer Pupil van de 
Wedstrijd. Ik mocht met Jaap Jan Schoonhoven mee 
het veld op. Nu voetbal ik samen met hem. Dat had ik 
nooit verwacht. Als jong jochie keek ik vaak naar die 
jongens en nu mag ik meedoen als middenvelder. Dat 
is leuk.”
Rick wil later ook heel graag in het eerste elftal 
spelen of bij PEC Zwolle.

Wat is je mooiste goal?
Jan: “Mijn lobje thuis tegen EFC. Ik kreeg een steek-
balletje van een medespeler, rechts op de punt van 
de zestien. De keeper was wel twee meter lang en ik 
stiftte de bal over hem heen. Dat was prachtig. Vooral 
ook omdat het op ons eigen sportpark was, met veel 
publiek.”
Rick glundert: “Mijn mooiste doelpunt was tegen 
DSV. Ik schoot vanaf de middenlijn in het doel.”

Wat wil je worden?
Jan: “Ik doe een studie fysiotherapie. Wat dat is? 
Massages geven, mensen die geopereerd zijn weer 
leren bewegen, sporters verzorgen net als de ver-
zorger bij VSCO’61. Deze studie volg ik aan de 
Hogeschool Utrecht.”
Rick is gelukkig nog nooit bij de verzorger van 
VSCO’61 geweest.

Wat lust je graag en wat niet?
Jan: “Ik vind alles lekker, vooral Hollandse kost. 
Eigenlijk kan ik altijd aanschuiven. Na de wedstrijd 
lachen mijn teamgenoten me wel eens uit om hoeveel 
ik eet. Ik ben van plan om op kamers te gaan, dus dan 
zal ik zelf een beetje moeten leren koken. Dat zal nog 
niet meevallen.”
Rick: “Ik lust graag spinazie met aardappels. Ik lust 
geen lasagne of witlof. Maar ik moet altijd wat 
proeven, dus ik slik het gewoon door.”

Heb je nog een tip? 
Jan: “Als je iets heel graag wil moet je ervoor gaan. 
Ook als je tegenslagen krijgt. Het is maar net hoe je 
ermee om gaat. Ga altijd uit van wat je zelf kan.”
Jan ziet wel gebeuren dat hij samen met Rick in het 
veld staat. Een grote, krachtige en snelle verdediger. 
Rick knikt, want dit lijkt hem fantastisch, naast zijn 
andere wens: ”Maar misschien ga ik wel naar PEC.”

“Ga altijd uit van wat je zelf kan”

Rick Spronk (links) inter-

viewt VSCO’61 1 speler 

Jan van ’t Oever.

R

INTERVIEW
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U wilt een huis kopen of verkopen, een testament vastleggen, een contract maken? 
Of misschien hebt u wel plannen om een besloten vennootschap op te richten? 

De notaris regelt het allemaal voor u.

Notariaat Kremer heeft kantoren in Wezep en Oldebroek.
En da’s mooi makkelijk!

Bezoekadres Wezep
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8091 AC Wezep
T: 038 - 376 00 80

Bezoekadres Oldebroek 
Beeklaan 10 
8096 AM Oldebroek 
T: 0525 - 63 13 35

Email info@notariaatkremer.nl
Website www.notariaatkremer.nl



    

va Bruijnes (9 jaar) woont in Oostendorp. Ze 
zit vanaf haar zesde op voetbal bij VSCO’61, 
omdat haar vader hier vroeger ook voet-

balde. Ze noemt zichzelf niet echt ‘een meisjestype’. 
Dat klopt ook wel. Ze staat als enige meid tussen 
de jongens in het veld, maar doet zeker niet voor 
hen onder. Ze gaat in gesprek met Madelin van den 
Heuvel (15 jaar). Zij werd afgelopen jaar kampioen 
met VSCO’61 Vrouwen 1.

Hebben jullie veel plezier met de dames in jullie 
team?
Madelin: “Ja, we doen veel samen naast het voetballen. 
Bowlen, uit eten en zelfs een weekend weg. Het is echt 
een vriendinnenteam.”
Eva vindt haar team ook plezierig: “We maken grapjes 
op het veld, maar ook in kleedkamer. Eén keer per jaar 
gaan we barbecueën met het team, inclusief alle ouders, 
broertjes en zusjes.“

Ben je weleens geblesseerd geweest?
Madelin: ”Ja, bij de Meiden B1 heb ik een periode last 
gehad van mijn knie. Die bleek gekneusd, maar ik ben 
blijven voetballen. Nu heb ik een scheve knie, maar ik 
kan daar prima mee voetballen. Ook heb ik een keer 
een bal van de keeper tegen mijn hoofd gehad. 
Ik viel bewusteloos neer en ben met de ambulance 
afgevoerd.”
Eva is van mening dat korfbal gevaarlijker is dan voet-
bal: “Mijn zus zit op korfbal en die heeft veel vaker 

blessures dan ik. Terwijl zij heel rustig is en ik niet. 
Best raar. Dus zo gevaarlijk is voetbal niet.”

Wat is leuker; een gemengd team of een 
damesteam?
Madelin: ”Ik denk dat een damesteam leuker is. Lachen, 
gieren, brullen. Maar ik weet niet hoe het is om in een 
gemengd team te zitten, want daar heb ik nooit in 
gespeeld.”
Eva denkt daar heel anders over: “Ik speel bijna alleen 
met jongens. Ik ben niet zo’n meisjestype. Dus het liefst 
speel ik in een gemengd team. Ik ben bang dat meisjes 
sneller piepen en daar hou ik niet zo van.”

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Madelin: “Oei, dat zijn er zoveel. Deze zomer ga ik naar 
Indonesië, want daar komt mijn opa vandaan. We gin-
gen elk jaar naar Turkije. Dat was ook heel gaaf. Aan 
de kust bij Antalya. Dat is wel mijn favoriet. Ik hou van 
zon.”
Eva: “De mijne is Oostenrijk. Daar zijn hoge bergen en 
bovenop ligt zelfs sneeuw midden in de zomer. Dan sta 
ik met mijn korte broek in de sneeuw. Dat is leuk. Maar 
ook lekker mountainbiken in de bergen. Hard naar 
beneden, vorig jaar ging ik zelfs met 51 km/uur van de 
berg.”

Als afsluiter nodigt Eva Madelin uit om te komen 
kijken bij een wedstrijd van haar in VSCO’61 F1. Madelin: 
“Tuurlijk kom ik kijken. Wanneer is je eerstvolgende 
wedstrijd?”

“Korfbal is gevaarlijker dan voetbal”

Eva Bruijnes (links) in 

gesprek met Vrouwen 

1 speler Madelin van 

den Heuvel.

E
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Met Vrijzon kiest u voor:

  Persoonlijk advies op maat

  Kwaliteit en betrouwbaarheid

   Service

Vrijzon
Bovenheigraaf 58
8095 PC ’t Loo-Oldebroek

 (0525) 84 33 57
 info@vrijzon.nl
 (0525) 84 33 57T

 info@vrijzon.nlE

Bent u geïnteresseerd 
in zonne-energie?

facebook.com/Kwakkels
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TWITTER: @VSCO61Nieuws

FACEBOOK: VSCO61

WIE VOLGT?

WIJ ZIJN VSCO’61! 
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Het seizoen 1974 -1975 is een succesvol jaar voor de A-jeugd van VSCO’61. Zowel A1 als A3 worden 
kampioen en A2 blijft als enig VSCO’61 elftal ongeslagen in de competitie, maar loopt nipt het 
kampioenschap mis. Een uiterst talentvolle lichting staat te trappelen om zijn opwachting te maken in het 
seniorenvoetbal. Leider van het A3-elftal is Henk ‘De Zwarte’ Spronk. Als hij zich samen met een groepje 
andere jongens uit Oldebroek aanmeldt bij VSCO’61, blijkt al snel dat hij weinig aanleg heeft voor voetbal. 
“Maak hem maar leider, zullen ze wel gedacht hebben.”

enk kan zich deze periode nog goed 
herinneren. “Het was echt een hele 
goede lichting. Er zaten veel spelers 

bij die vrij laat zijn begonnen met voetbal, 
omdat dit van huis uit niet werd ondersteund, 
maar die later nog wel de selectie hebben 
gehaald.” Het jaar na het kampioenschap 
wordt A3 troosteloos laatste en verhuizen 
Henk en de spelers naar de senioren. Eén 
van hen is Jan Willem Bultman. “Ik heb, 
zolang Henk leider is geweest, altijd onder 
hem gevoetbald”, vertelt hij. “Hij had ons 
altijd goed onder de duim.” Ook Jan ‘Soep’ 
Schoonhoven volgt Henk vanuit de jeugd 
naar de senioren. “Als het niet goed ging dan 
sloeg Henk, in de rust, met de vlag in de hand 
en zei hij, nou jongens, het is weer donderen! 

Vervolgens kon hij heel rustig, met de vlag 
onder de arm, uitleggen hoe het beter kon.”

Urker
Vanaf het seizoen 1977-1978 vormen Henk en 
zijn jongens het derde elftal. Een jong, geta-
lenteerd team met verscheidene spelers uit 
de lichting van 1975 zoals Bertus Fikse, Joop 
Spronk, erelid Lammert Vlieger, Aart Plender, 
Gerrit Steert, huidig secretaris Jan Kragt en 
voorzitter Ben Schreurs (Bennie noemden ze 
hem toen). Maar ook met enkele spelers van 
veraf. Vanuit het Brabantse Herpen maakte 
Jan ‘Manneke’ van de Velden zijn opwachting 
en ook de Urker Jakob Visser maakte onder-
deel uit van het team. “Die Urker kon gewel-
dig pingelen”, weet Henk te vertellen. 

H
“Die Urker 

kon geweldig 
pingelen”
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“Maar het probleem was dat hij wel zes man 
voorbij kon lopen, maar dan uiteindelijk 
weer op dezelfde plek uitkwam”, lacht hij.

Zenuwen
Het eerste jaar presteert de ploeg wisselval-
lig en eindigt het team in de middenmoot, 
maar in het tweede jaar maakt VSCO’61 3 
een goede kans op de titel. Lange tijd staan 
de mannen bovenaan in de competitie, 
maar in een rechtstreeks duel met ’t Harde 
3 trekken ze aan het kortste eind, waardoor 
’t Harde kampioen wordt. “Tegen ervaren 
ploegen hadden we het sowieso altijd moei-
lijk”, vertelt Jan Willem. “En waarschijnlijk 
zullen de zenuwen ons ook wel parten 
hebben gespeeld.” In het daaropvolgende 

seizoen kan het derde elftal geen potten 
breken, maar zo langzamerhand begint 
zich een goed geoliede machine te vormen. 
Trouw wordt er wekelijks één keer getraind 
onder leiding van eerste-elftaltrainer Fred 
Visser.

Saamhorigheid
Ook Marten Evink komt de gelederen van 
het derde versterken. Als je hem vraagt 
wat de kracht van het elftal was hoeft hij 
niet lang na te denken. “De saamhorigheid 
was groot, we knokten er elke wedstrijd 
samen voor om te winnen, we waren bloed-
fanatiek.” Jan Kragt vult hem aan. “We 
vormden echt een team en we voetbalden 
ook wel aardig.” Door het fanatisme in het 

veld konden de emoties nog weleens hoog 
oplopen, herinnert Marten zich. “Vooral Jan 
Kragt en Jan Schoonhoven konden in het 
veld flink tegen elkaar van leer trekken. Jan 
Schoonhoven stond linksbuiten en hield niet 
van verdedigen, dus hij liet nog weleens een 
mannetje lopen. Jan Kragt ging dan flink 
tegen hem tekeer!” “Maar na de wedstrijd 
was het weer snel vergeten hoor”, glimlacht 
Jan Kragt. “Ach, en anders wist Joop Spronk 
altijd wel weer de boel te sussen”, aldus de 
andere Jan.

Pegel
Als de naam Joop Spronk is gevallen begint 
Henk te vertellen. “Jopie kon geweldig 
voetballen en had een flinke pegel in de 

Familiedag 1977. Staand v.l.n.r. Henk Spronk (elftalleider), Marius Beijman, Evert Koops, Rudy van Boven, Gerrit Schreurs, Bert Fikse en Frits Wastenecker.Zittend v.l.n.r. Ben Schreurs, Evert Jan Junte (aanvoerder), Jan Willem Bultman, Bertus van Dorp, Aart Plender en Jan Schoonhoven.
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poten. Hij was de meest constante voetbal-
ler van de ploeg. In die tijd had Nunspeet 6 
een topteam, ze hadden al jarenlang niet 
verloren. Vlak voor tijd krijgen wij een vrije 
trap en Jopie zegt: “Ik zal hem wel een peer 
geven. De bal vloog snoeihard boven in de 
hoek!” Na een verloren uitwedstrijd tegen 
ASVD 3 komt er nog een legendarische 
oneliner uit de hoge hoed van Joop Spronk. 
“Die verrekte polder, ik kan er wel op drie-
ten!”

Volwassen
In het seizoen 1980-1981 is het dan zover. 
VSCO’61 3 wordt kampioen van de derde 
klasse F. In de met 1-0 gewonnen kampi-
oenswedstrijd tegen WZC 3 uit Wapenveld 

maakt goudhaantje Reijer Brouwer het 
winnende doelpunt. Tijdens de traditionele 
familiedag aan het einde van het seizoen 
weet VSCO’61 3 vervolgens nog de finale 
te halen, maar wordt er helaas nipt met 2-1 
van het eerste elftal verloren. De talentvolle 
pupillen van Henk Spronk zijn volwassen 
mannen geworden en gerijpt als voetballer. 
Het is dan ook niet vreemd dat het daarop-
volgende seizoen diverse spelers de overstap 
maken naar de selectie. Onder andere doel-
man Gerrit Steert, Reijer Brouwer en Jan 
Schoonhoven weten het zelfs tot het eerste 
elftal te schoppen. Na het seizoen 1981-1982 
neemt Henk Spronk afscheid als leider, maar 
het oude VSCO’61 3 verliest elkaar niet uit 
het oog.

In 1998 is er een reünie georganiseerd en 
wordt er een wedstrijd gespeeld tegen 
oud-DSV’61 3. “Het is altijd mooi om tegen 
DSV te spelen, een leuke vereniging met 
een goede sfeer”, daarover zijn de mannen 
het roerend eens. Ook afgelopen jaar was 
er weer een reünie die druk werd bezocht. 
Onder het genot van een hapje en een 
drankje werden er oude herinneringen 
opgehaald en werd het een erg gezellige 
avond. Maar gelukkig zien de mannen 
elkaar nog vaak genoeg op sportpark De 
Heughte en dan blijkt het saamhorigheids-
gevoel van weleer nog steeds niet te zijn 
verdwenen.

Kampioensfoto 1980-1981. Staand v.l.n.r. Jan Schoonhoven, Jan Kragt, Joop Spronk, Lammert 
Vlieger (aanvoerder), Gerrit Schreurs, Bertus Fikse, Henk Spronk 

(elftalleider) en Jan van de Velde.
Zittend v.l.n.r.: Wim Jonker, Ep Boeve, Aart Plender, Gerrit Steert, 

Marten Evink, Jan Willem Bultman en Reijer Brouwer. 65Pre sen t at i eg i d s  |  Se i zoen  2014 -  2015
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Vanuit Apeldoorn (A50) en
Meppel-Zwolle (A28):
• Bij knooppunt Hattemerbroek; 
 A28 richting Amersfoort volgen;
•  Neem afslag 17 (Wezep); einde 

rechtsaf Zuiderzeestraatweg
 (N308) volgen;
•  Na ± 6 kilometer rechtsaf afslag 

Oosterwolde (Mheneweg-Noord);
• Einde Mheneweg-Noord  
 (± 2 kilometer) rechtsaf op T-splitsing;
• Sportpark De Heughte ligt na 
 ± 100 meter links.

Vanuit Amersfoort en 
Harderwijk (A28):
•  Neem afslag 16 (‘t Harde); einde 

linksaf Eperweg (N309) volgen;
•  Na ± 3,5 km; bij rotonde rechtsaf 

Zuiderzeestraatweg (N308) volgen;
•  Na ± 5 kilometer linksaf afslag 

Oosterwolde (Mheneweg-Noord);
•  Einde Mheneweg-Noord 
 (± 2 kilometer) rechtsaf op
 T-splitsing;
•  Sportpark De Heughte ligt na 
 ± 100 meter links.

VSCO‘61 sportpark De Heughte

Dit is de zestiende presentatiegids uitgegeven door 
VSCO’61 uit Oosterwolde (Gld).
Sportpark De Heughte
Zwarteweg 15, 8097 PR  Oosterwolde (Gld)
Telefoon 0525-621469
Fax 0525-621737
Website www.vsco.nl
E-mail info@vsco.nl
Twitter @VSCO61Nieuws
Facebook facebook.com/vsco61

Oplage
7.500

Secretariaat
Jan Kragt
De Maat 15
8265 SX Kampen
M: 06-48134680
E: j.kragt@vsco.nl

Public relations
Bert Schipper
De Savorin Lohmanhof 29
8091 XT Wezep
M: 06-11907404
E: b.schipper@vsco.nl

Redactie
Jan Borgers (eindredactie), Marieke van Gelder (eind-
redactie), Rinze Kaatman (eindredactie), Thomas Mulder, 
Colin Pelleboer (eindredactie), Johan van Pijkeren, 
Jakob Ponstein (eindredactie) en Jaap Jan Schoonhoven.

Commercie
Jarno Kwakkel, Ben Leusink, Aart Lokhorst,  
Hendrik Jan ‘Nanne’ Schoonhoven, Niek Stevens en 
Lammert Vlieger 

Distributie
Aart Lokhorst

Vormgeving
Devorah Wensink

Beeldmateriaal
Bram van de Biezen, Dik Leusink, Dries van Dijk, 
Foto Eljee, Fotostudio 12, Gert van den Heuvel, 
Herman van der Wal, Hetty en Jan Borgers

Met dank aan 
Theeschenkerij Boerengoed, Oosterwolde
(Familie Van Dorp)

Zuiderzeestraatweg 125, 8096 BE  Oldebroek
Telefoon 0525-631911 - www.hermanvanderwal.nl

Creatie, Web & Print.
Rondweg 76, 8091 XK  Wezep
Telefoon 038-3763390 - www.bredewold.nl

De luchtfoto geeft een goed beeld van de indeling van sportpark De Heughte. 
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68 Presen t at i eg i d s  VS CO ’61  |  Se i zoen  2014 -  2015

ROUTEBESCHRIJVING



Bredewold is uw betrokken, creatieve en productieve partner 

      in  o� line & online communicatie. Communicatie 

  die informeert, prikkelt, enthousiasmeert, overtuigt en activeert. 

a Rondweg 76, 8091 XK Wezep  
t (038) 376 33 90  w www.bredewold.nl  � � �

Ook samen met VSCO’61 

maken we mooie dingen ;)



AMBITIES 
WAARMAKEN

Nijverheidsweg 20
8084 GW ’t Harde
Postbus 41
8084 ZG ‘t Harde

Telefoon 0525-653211
Fax 0525-652678
Internet: www.prinsbouwbv.nl
E-mail: info@prinsbouwbv.nl


