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p de voorpagina zie je selectie-
speler Dominique van de Grift. 
Moegestreden kijkt hij vanaf de 

bank hoe zijn team strijdt voor de over-
winning. Een herkenbaar beeld, want 
onze hoofdmacht heeft afgelopen sei-
zoen volop gestreden voor promotie. De 
nacompetitie werd nog gehaald. Na een 
goede thuiswedstrijd, werd uiteindelijk 
verloren van Advendo’57. Hierdoor zien 
we de mannen van hoofdtrainer Wilfred 
Westerhuis dit seizoen weer terug in de 
derde klasse. 

Jeugd
In deze editie staat de jeugd centraal. Zo 
lees je een interview met jeugdtalent Bart 
Schoonhoven uit Noordeinde, zijn er twee 
pupillen die whatsappen met selectiespe-
lers en gaan we in gesprek met de voet-
ballende zusjes Bruijnes. 

Kampernieuwstad
Dit jaar zijn de foto’s gemaakt op 
een unieke plek in onze regio. Op de 
grens van de provincies Gelderland en 
Overijssel bevindt zich de Gelderse sluis 
in Noordeinde. Deze dateert uit 1825 
en biedt een prachtig uitzicht over 
het Veluwemeer. Daarnaast wilden we 
Noordeinde eens op een voetstuk plaat-
sen. Het meest noordelijke dorp van onze 
provincie heeft in verhouding zelfs meer 
VSCO’61-leden dan Oosterwolde. Wist je 
trouwens dat de plaatsnaam Noordeinde 
nog niet zo lang bestaat? Tot de jaren 70 
heette het dorp Kampernieuwstad. Het 
viel toen, net als Oosterwolde, onder de 
gemeente Doornspijk. Vandaar dat je 
deze naam in oude atlassen terugvindt.

Filmpje
Verder lees je in deze editie over de ver-
nieuwing van de kantine, een interview 

met scheidsrechter Roelof Luinge en oud-
profvoetballer Henk de Haan. De pre-
sentatiegidscommissie is naar Groningen 
afgereisd om bij Henk tips op te halen. 
Vergeet daarbij vooral niet het filmpje 
van de inspirerende Groninger te bekij-
ken. Hiermee hopen we onze hoofdmacht 
snel weer in de tweede klasse te krijgen. 

Namens de presentatiegidscommissie 
bedank ik iedereen die een bijdrage gele-
verd heeft aan deze uitgave. Alle geïnter-
viewden, maar ook de vele sponsors en de 
vrijwilligers die er voor zorgen dat alle 7.500 
exemplaren gratis thuisbezorgd worden.

Ik wens je veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet,

Colin Pelleboer
Voorzitter Presentatiegidscommissie

O

Melissa van Dorp

Marieke van Gelder

Bert Schipper
Thomas Mulder

Rinze Kaatman

Jan Borgers

Jaap Jan Schoonhoven

Lammert Vlieger

Colin Pelleboer

Op de foto ontbreken Jakob Ponstein en Eyob Westerink.
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Midden in de voorbereiding op deze presentatiegids kwam het bericht, dat de editie van het 
vorige seizoen wederom gekozen is tot de beste van het gehele amateurvoetbal. Ook in het 
seizoen 2009-2010 was dit het geval. Het huzarenstukje is dus herhaald en dat mag met de 
nodige trots worden genoemd. Een unieke prestatie, waarvoor de presentatiegidscommissie alle 
eer toekomt. 

ls we terugkijken op het afgelopen seizoen, moeten we vast-
stellen dat het eerste elftal er ook nu niet in is geslaagd te 
promoveren naar de tweede klasse. In het nieuwe seizoen is 

het de uitdaging opnieuw mee te doen om de prijzen.

Jeugdbeleid
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een bekende slogan, die ook 
in de voetbalwereld van toepassing is. Wie VSCO’61 van binnenuit 
kent, weet dat we voor ons eerste en tweede elftal sterk afhankelijk 
zijn van eigen jeugdspelers, die in staat zijn op dat niveau te acteren. 
Binnen de vereniging wordt sinds jaar en dag veel tijd en energie 
gestoken in het trainen en begeleiden van de jeugd. We zijn dan ook 
blij dat we veel enthousiaste jeugdleden hebben. Om de training 
en begeleiding nog meer aandacht te kunnen geven, is besloten 
tot het aanstellen van een Hoofd Jeugdopleiding. Zijn taak bestaat 
onder andere uit het opleiden en begeleiden van de jeugdtrainers en 
het ontwikkelen van een visie voor het te voeren technische beleid. 
In het verleden wisten vele zelf opgeleide spelers door te dringen 
tot de selectieteams. Daar is ons beleid ook op gericht en met het 
benoemen van een Hoofd Jeugdopleiding willen wij dit ook voor de 
toekomst waarborgen. Het doel is onze eigen opleiding naar een 

hoger niveau te brengen en daar op lange termijn de vruchten van 
te plukken.

Toekomst
Wat betreft het waarborgen van de toekomst: Mede dankzij de inzet 
van onze vele vrijwilligers ligt onze accommodatie er schitterend 
bij. In de achterliggende jaren is er veel werk verzet. Dit jaar zijn de 
keuken en de bergingsruimte verbouwd en vernieuwd. Aansluitend 
is gestart met het vernieuwen van de inrichting van de kantine. De 
werkzaamheden hiervoor zijn nog in volle gang. We denken dit eind 
2015 te hebben afgerond. Het belooft een prachtig plaatje te wor-
den. Met de realisatie hiervan is sportpark De Heughte klaar voor de 
toekomst.

Ik wens iedereen een fantastisch en sportief voetbalseizoen toe. 

Met sportieve groet,

Ben Schreurs
Voorzitter VSCO’61 

A

WIE DE JEUGD HEEFT, 
  HEEFT DE TOEKOMST
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Ongetwijfeld is de meest bekritiseerde man op het voetbalveld de 
scheidsrechter. Volgens de ‘kenners’ op en rond het veld maakt 
hij te veel fouten, kent hij de spelregels niet en is hij partijdig. 
Als scheidsrechter moet je stevig in je schoenen staan en een 
olifantenhuid hebben. Je moet haast wel gek zijn om de fluit ter hand 
te nemen, of niet ? Wat is de passie en wat drijft topscheidsrechter 
Roelof Luinge (60) en onze eigen talentvolle Jarno Schoonhoven (16)? 

oe ben je als scheidsrech-
ter begonnen?
Roelof Luinge: “Mijn vader was 

scheidsrechter bij VV Actief in Eelde- 
Paterswolde. Toen ik 17 jaar was, viel 
er tijdens de rust van een wedstrijd een 
scheidsrechter uit. Ik stond langs de lijn en 
men vroeg of ik wilde fluiten. Dat heb ik 
gedaan. Na afloop van de wedstrijd kwam 
er iemand van de tegenstander naar mij 
toe en vroeg of ik dit vaker had gedaan. Ik 
zei dat het mijn eerste keer was. De man 
vertelde dat ik talent had. Omdat ik het 
leuk vond ben ik meer wedstrijden gaan 
fluiten en cursussen gaan volgen. Inmiddels 
ben ik 42 jaar actief als scheidsrechter.”
Jarno Schoonhoven: “Mijn vader is jaren-
lang scheidsrechter bij de KNVB geweest. 
Ik mocht vaak mee naar wedstrijden om te 
kijken. Het leek mij leuk zelf ook wedstrij-
den te leiden. Daarom heb ik aan Bertus 
van de Grift gevraagd of ik een keer een 

wedstrijd bij de F-jes mocht fluiten. Dat 
ging goed en nu mag ik zelfs wedstrijden 
van de C-tjes fluiten.”

Wat maakt scheidsrechter  
zijn zo leuk?
Roelof Luinge: “Ik ben gek op voetbal. 
Voetbal zit in mijn bloed en ik ben een 
liefhebber. Het niveau maakt me niet uit. 
Ik heb 26 jaar betaald voetbal gefloten en 
nu fluit ik regelmatig een amateurwed-
strijd. Ik heb er gewoon heel veel plezier 
in. Het mooie is dat iedere wedstrijd weer 
anders is. Tijdens een sportieve wedstrijd is 
er ruimte voor een complimentje naar een 
speler. Bijvoorbeeld als een speler een fan-
tastische goal maakt. Dan zeg ik: Prachtig 
doelpunt, jongen!” 
Jarno Schoonhoven: “Ik vind het belangrijk 
dat spelers een lekker potje kunnen voet-
ballen. Dat het eerlijk en sportief verloopt. 
Ik ben blij als ik het gevoel heb dat ik een 

goede wedstrijd heb gefloten. Het is heel 
fijn als spelers en begeleiders mij na afloop 
een complimentje of bedankje geven. Net 
als de spelers doe ik het als hobby en vrij-
willig.”

Wat is het moeilijkst aan het 
scheidsrechter zijn?
Roelof Luinge: “Op het veld staan 22 ver-
schillende karakters. Het is een uitdaging 
daar mee om te gaan en de wedstrijd in 
goede banen te leiden. Als scheidsrechter 
moet je altijd je emotie beheersen. Ik baal 
enorm van een foute beslissing. Zeker als 
dat bepalend is voor het wedstrijdverloop. 
Dan heb ik een shitavond.” 
Jarno Schoonhoven: “Het moeilijkste vind 
ik dat je zo snel moet beslissen. In een 
seconde moet ik de situatie beoordelen 
en reageren. Heb ik een kaart nodig? Is 
het een vrije trap of geef ik voordeel? Het 
gebeurt natuurlijk dat ik het soms niet 

H

 
SCHEIDSRECHTERS

Fluitend 
naar 
 voetbal
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EXTRAN ENERGY
De sportdrank die direct extra energie geeft. 
Gebruik Extran Energy  om je energievoor-
raad voor het sporten op te bouwen en na 
je prestatie weer aan te vullen. Kies uit de 
smaken Orange en Cranberry.

EXTRAN HYDRO
De isotone sportdrank die dorst krachtig 
lest en mineralen  snel weer aanvult. Drink 
deze dorst lesser voor het sporten om je 
vocht balans te optimali seren, tijdens de 
inspanning om je lichaam te voorzien van 
vocht en na de inspanning om het vocht-
verlies te herstellen. Extran Hydro  is er in 
de smaken Citrus en Lemon  Ice.

Wanneer je een optimale prestatie wilt neerzetten of het uiterste uit jezelf hebt gehaald, dan neem je 

Get serious
 about performance

Haal het maximale uit jezelf met Extran Energy en Extran Hydro. Hiermee creëer je de ideale vocht-, en energiebalans. 
Voor, tijdens en na het sporten. Zodat je lichaam in topconditie is om op het juiste moment optimaal te presteren. 
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goed inschat. Als spelers niets zeggen gaan 
we gewoon door. Als ze wel reageren en ik 
het niet goed gezien heb, dan bied ik mijn 
excuses aan en gaan we daarna verder.”

Waaraan herken je een goede 
scheidsrechter?
Roelof Luinge: “Een goede scheidsrechter 
is duidelijk en consequent. Hij neemt zijn 
besluiten resoluut en laat geen ruimte voor 
twijfel. Spelers voelen jouw twijfel en gaan 
dan de discussie aan. Mensen omschrij-
ven mij als een strenge en rechtvaardige 
scheidsrechter. Fatsoensnormen zijn voor 
mij belangrijk en staan hoog in het vaan-
del. Ik wil respect voor elkaar in het veld.”
Jarno Schoonhoven: “Je moet natuurlijk 
de regels goed kennen. Daarnaast is het 
belangrijk dat je inziet hoe het spelletje 
gaat. Omdat ik zelf nog voetbal, snap ik 
hoe een speler denkt. Eerlijk gezegd lever 
ik tijdens mijn eigen wedstrijden ook wel 
eens kritiek op de scheidsrechter. Na de 
wedstrijd is het natuurlijk altijd weer 
goed. Ik vind dat een scheidsrechter 
plezier moet uitstralen en zeker 
moet overkomen. Björn Kuipers is 
mijn voorbeeld. Hij is in staat door 
een praatje met de spelers veel 
op te lossen. Bovendien maakt hij 
op beslissende momenten goede 
keuzes.”

Wat zijn jouw tips voor andere 
scheidrechters?
Roelof Luinge: “Beginnende scheidsrech-
ters voelen zich kwetsbaar. Het is heel 
belangrijk om vragen te kunnen stellen en 
iemand te hebben waaraan je jouw verhaal 
kwijt kunt. Help elkaar ook binnen de club. 
De club kan dat doen door actie te onder-
nemen tegen lastige mensen langs de lijn 
en de scheidsrechter openlijk te steunen. 
Scheidsrechters kunnen zichzelf ontwik-
kelen door simpelweg veel wedstrijden 
te fluiten en te leren van hun fouten. De 
perfecte scheidsrechter bestaat niet, maar 
probeer wel een perfectionist te zijn. En 
heb vooral veel lol!”
Jarno Schoonhoven: “Zorg voor plezier 
en doe lekker je ding. Het lijkt mij leuk 
om een topscheidsrechter te worden en in 
het betaald voetbal te fluiten. Als dat niet 
lukt dan ben ik heel tevreden als ik in de 
Top- of Hoofdklasse mag fluiten. Gewoon 

op zaterdagmiddag voor het plezier en 
de hobby een potje fluiten. 

Heerlijk toch?”

“De perfecte 
scheidsrechter 
bestaat niet”

 
SCHEIDSRECHTERS
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Roelof Luinge
Geboorteplaats: Eelde

Geboortedatum: 23 juni 1955

Aantal wedstrijden betaald voetbal: 845

Beste scheidsrechter in 2005-2006,  

2008-2009 en 2009-2010

Laatste wedstrijd betaald voetbal:  

Bekerwedstrijd Feyenoord - Ajax op  

6 mei 2010
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JAAP SCHOONHOVEN

anaf het potlood op 
de tekentafel tot de 
allerlaatste klinker 

in het zand. Mede door de 
werkzaamheden rond het 
hoofdveld en aan de nieuwe 
parkeerplaats, werd Jaap 
Schoonhoven (55) tijdens de 
vrijwilligersavond door de 
vrijwilligerscommissie benoemd 
tot Gouden Kanarie.

Jaap die als vrijwilliger van 
VSCO’61 de straathamer 
hanteert bij diverse projecten, 
kan zich niet meer precies 
heugen wanneer hij toetrad tot 
de onderhoudscommissie. Dat 
vergt wat zoekwerk. Jan van de 
Weg vindt in een stoffige kast in 
de bestuurskamer een clubblad 

uit 2003 waarin de naam Jaap 
Schoonhoven voor het eerst 
te vinden is. Zo’n twaalf jaar 
geleden dus.

Bescheiden
Het begon met kleine 
herstelwerkzaamheden, 
maar inmiddels zijn de 
werkzaamheden van Jaap 
uitgebreid tot grote projecten 
binnen VSCO’61. Voorbeelden 
daarvan zijn de aanleg van de 
parkeerplaats en tot tweemaal 
toe het straatwerk rond 
het hoofdveld. In de laatste 
jaren stapelden de projecten 
zich op. Daarbij werd Jaap 
goed geholpen. “Ik ben ook 
afhankelijk van andere mensen, 
zij verdienen net zoveel lof als 

ik”, zegt Jaap, bescheiden als 
hij is.

Verrassing 
Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat juist Jaap 
tijdens de vrijwilligersavond 
werd verkozen tot Gouden 
Kanarie. Onder de nominaties 
voor deze prestigieuze titel 
werd in het geheim de naam 
van Jaap vaak genoemd. De 
vrijwilligerscommissie heeft deze 
voorkeur overgenomen. De 
volgende stap was Jaap tijdens 
de vrijwilligersavond te verrassen 
met het nieuws. En juist dat zou 
bijna in de soep lopen, omdat 
hij op de desbetreffende avond 
een biljartuitje had staan in 
Nunspeet. Dankzij het optreden 

van zijn broertje Arnold werd 
de biljartavond verzet en kon 
Jaap toch aanwezig zijn bij de 
vrijwilligersavond om gehuldigd 
te worden als Gouden Kanarie.

Inzicht
Naast zijn vrijwilligerswerk 
voetbalt Jaap in het zesde elftal 
van VSCO’61. Als verdediger 
verdeelt hij het spelletje. “Ik ben 
geen wereldvoetballer, maar 
inzicht heb ik wel.” Dat dit klopt 
blijkt niet alleen uit het voetbal: 
Het straatwerk op sportpark 
De Heughte ligt er prachtig bij. 
Zoals ieder jaar geeft Jaap aan 
na dit seizoen te stoppen met 
voetballen, maar volgens hem 
zijn de laatste stenen van zijn 
hand hier nog niet gelegd.

V

“De laatste 
stenen 
zijn nog 

niet gelegd”
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n 2001, net voor het veertigjarig bestaan van VSCO’61, 
is het clubgebouw grondig vernieuwd en verbouwd. 
Nu, bijna vijftien jaar later, ondergaat de kantine een 

grondige facelift en worden de keuken en opslag uitgebreid.

De kantine ondergaat een metamorfose. Het meubilair en 
plafond met verlichting worden vervangen, de vloer vernieuwd 
en de inrichting krijgt een warmere uitstraling. Zo komt er een 
loungebank en worden de wanden in stijl bekleed. Hierdoor zal 
de kantine straks meer gezelligheid uitstralen en de sfeer van een 
sportcafé ademen.

Uitbreiding 
De keuken wordt deze zomer uitgebreid en de opslagcapaciteit 
vergroot. Het bestuur verwacht hiermee de werkzaamheden voor 
de vrijwilligers te vergemakkelijken. Wanneer dit gereed is, wordt 
ook de huidige bar vergroot. Alle werkzaamheden worden in 
fases uitgevoerd en zijn eind 2015 afgerond.

I

Metamorfose 
kantine
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D

Een delegatie van de 

presentatiegidscommissie 2014-2015 

nam de Gulden Gids Award in 

ontvangst. V.l.n.r.:
 Lammert Vlieger, 

Marieke van Gelder, Jan Borgers, 

Colin Pelleboer, Ber
t Schipper 

(bestuurslid VSCO’61) en Rinze 

Kaatman.

e presentatiegids van afgelopen seizoen is uitgeroepen tot 
beste van Nederland. Dat maakte de BAV (Belangenorganisatie 
Amateur Voetbalverenigingen) op haar jaarvergadering 

bekend. VSCO’61 liet hiermee VV Jonathan uit Zeist en VV Roden 
achter zich.

Een delegatie van de presentatiegidscommissie reisde af naar Van der 
Valk Hotel Apeldoorn - De Cantharel om daar de Gulden Gids Award 
in ontvangst te nemen. Voorzitter Colin Pelleboer deed dat uit handen 
van Henk van der Pol, bestuurslid van de BAV. Naast een oorkonde, 
ontving de commissie ook een geldprijs. VSCO’61 won de Gulden Gids 
Award ook al in 2010. Hiermee is het de enige vereniging die deze prijs 
twee keer gewonnen heeft.

Juryoordeel
“Als er één club is die de totale vereniging presenteert in de gids, 
is het VSCO wel”, aldus jurylid Henk van der Pol. Hij prees de 
presentatiegids om haar grafische en fotografische kwaliteit. “De geur 
van de kleedkamer komt je tegemoet. Het is een zeer verzorgde gids 
en voor ons was de doorslaggevende factor dat jullie laten zien waar 
het om draait binnen een club: Mensen. In woord en beeld wordt dit 
fantastisch tot uitdrukking gebracht. Heden, verleden en toekomst, het 
komt allemaal aan bod”, oordeelde de jury. 

Historie winnaars 
Gulden Gids Award
2004  Quick Boys
2005  BVV Barendrecht
2006  DOVO
2007  SC Genemuiden
2008  SV Urk
2009  Zuidvogels
2010  VSCO’61
2011  Excelsior’31
2012  Sparta Nijkerk
2013 DTS Ede
2014  SV Spakenburg
2015  VSCO’61

15Pre sen t at i eg i d s  |  Se i zoen  2013 -  2014P re s en t at i eg i d s  VS CO ’61  |  Se i zoen  2015 -  2016



n het aankomende seizoen is 
Wilfred Westerhuis opnieuw 
hoofdtrainer van het vlaggenschip 

van VSCO’61. Vanaf het begin van zijn 
trainerschap bij VSCO’61 heeft hij zich 
ten doel gesteld terug te keren naar de 
tweede klasse. In zijn eerste seizoen 
werd de nacompetitie op één doelpunt 
na gemist, afgelopen seizoen ging het in 
de nacompetitie mis tegen Advendo’57. 
Is driemaal scheepsrecht voor de 
hoofdtrainer? “Als je niet de ambitie hebt  
te promoveren, waarvoor voetbal je dan?”

Een korte terugblik op het afgelopen 
seizoen brengt een tegenstrijdig gevoel 
teweeg bij Westerhuis: “Je kunt op twee 
manieren terugkijken op afgelopen 
seizoen. Ten eerste, door te kijken 
naar het resultaat. De thuiswedstrijd in 
de nacompetitie tegen Advendo was 
misschien wel onze beste van het seizoen. 
Dat we het dan in Ederveen niet af weten 
te maken en niet promoveren, is uitermate 
teleurstellend. Ten tweede, door te 
kijken naar het voetbal. Als team hebben 
we ons ontwikkeld. De spelers hadden 
plezier in het spelletje, we hebben het 
publiek aantrekkelijk voetbal laten zien. 
En ook mentaal zijn we als elftal absoluut 
gegroeid.”

Jeugd
Het nieuwe seizoen brengt nieuwe 
uitdagingen met zich mee. Zo nemen 
enkele ervaren spelers afscheid van 
het eerste elftal en wordt de selectie 
voornamelijk aangevuld met jonge spelers. 
Wilfred is realistisch: “De selectie is smaller 
in vergelijking met vorig seizoen. Een 

aantal belangrijke spelers heeft afscheid 
genomen. Je verliest een stuk ervaring en 
dat is jammer. Het is afwachten hoe snel de 
jonge en nieuwe jongens het oppakken.”

Speelstijl 
Het komende seizoen zal in het teken 
staan van het verder ontwikkelen van de 
speelwijze. Het afgelopen seizoen was het 
te vaak net niet: “Van alle teams hadden 
wij het beste doelsaldo. Dat kwam dankzij 
een aantal doelpuntrijke overwinningen, 
zoals de historische 12-0 zege tegen EZC. 
Maar het gebrek aan scorend vermogen op 
het juiste moment heeft ons opgebroken.” 
Dat betekent niet dat de trainer van plan is 
het in het nieuwe seizoen over een geheel 
andere boeg te gooien: “Bij de wedstrijden 
die we hebben verloren zagen we dat er 
voldoende kansen werden gecreëerd. We 
zijn vorig seizoen, op één wedstrijd na, 
geen enkele keer de mindere geweest. 
Ik hecht waarde aan een aantrekkelijke 
speelstijl, zonder daarin naïef te zijn. Ik 
ben competitief ingesteld en speel voetbal 
om te winnen. Mijn overtuiging is dat het 
doorgaan op de ingeslagen weg tot de 
beste resultaten gaat leiden.”

Individu
Hoewel het teamverband en het samenspel 
essentieel zijn, geeft Westerhuis aan 
dat hij aankomend seizoen meer tijd zal 
steken in de individuele ontwikkeling van 
spelers: “Je merkt dat je als staf en team 
steeds beter op elkaar ingespeeld raakt. De 
trainingsvormen zijn bekend en worden 
steeds sneller en beter opgepakt. Ook als 
trainersstaf raak je op elkaar ingespeeld. Ik 
heb uitstekende assistenten. Dat geeft mij 

de tijd om meer aandacht aan het individu 
binnen het team te besteden wat weer 
tot een versnelling in de ontwikkeling kan 
leiden.”

Opleiding
Om het niveau van de jeugdspelers binnen 
VSCO’61 te verhogen, wordt voor het 
nieuwe seizoen een Hoofd Jeugdopleiding 
aangesteld. Westerhuis juicht dit van harte 
toe: “VSCO is een ambitieuze vereniging. 
Dat zie je aan de prachtige accommodatie, 
de faciliteiten zijn op orde en op het 
gebied van sponsoring is de vereniging 
een voorbeeld voor de regio. Ik verwacht 
dat VSCO afhankelijker gaat worden van 
de doorstroming van eigen jeugd, omdat 
het geen vanzelfsprekendheid meer is dat 
de regionale aantrekkingskracht leidt tot 
aanwas van buitenaf. Om dan een stabiele 
tweedeklasser te kunnen worden, zal het 
niveau van de jeugd omhoog moeten, 
zodat een groter percentage het niveau 
haalt om uiteindelijk in het eerste elftal 
te spelen. Een Hoofd Jeugdopleiding is 
noodzakelijk om daar gestructureerd 
en vanuit een gedeelde visie handen en 
voeten aan te geven.”

Trainingsjack
Westerhuis, woonachtig in Elburg, kijkt 
in het nieuwe seizoen vooral uit naar de 
ontmoetingen met de club waar hij als 
speler actief was: “Vroeger heb ik gekeept 
bij ESC. Mijn zoontjes spelen er, in de F1 en 
E1. Geen van beiden is keeper, overigens. 
Op zaterdagochtend sta ik dan als leider 
langs de kant. Dat betekent dat ik soms 
snel de auto in moet stappen om op tijd in 
Oosterwolde te zijn. Natuurlijk moet ik dan 

Realist met gezonde ambitie
I
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niet vergeten snel van tenue te wisselen. 
Ik kan natuurlijk niet met een blauwwit 
trainingsjack op De Heughte aankomen”, 
vertelt de hoofdtrainer lachend.

Tweede Klasse
Als gevraagd wordt naar de prognose voor 
het nieuwe seizoen, is hij realistisch: “Wij 
zijn geen directe kampioenskandidaat. 
Zoals gezegd leveren we veel ervaring 
in en is de selectie in de breedte smal. 
De terugkomst van Rinse van der Velde 
is natuurlijk fantastisch, maar mogen we 
van hem verwachten dat hij er opnieuw 
meer dan twintig inschiet? Dat zal moeten 
blijken. We hebben in ieder geval een 
prachtige competitie-indeling, er staan 
veel derby’s op het programma. Het halen 
van de nacompetitie is volgens mij een 
realistisch doel. Promoveren blijft mijn 
ambitie. Als je niet de ambitie hebt te 
promoveren, waarvoor voetbal je dan?”

Realist met gezonde ambitie

“Ik ben 
competitief 
ingesteld en 
speel voor de 

winst”
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  Voor elke klus 
 een passende 
oplossing!

Kijk voor ons  verhuuraanbod op:

www.machineverhuuroosterwolde.nl

MVO Machineverhuur 
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8097 PN Oosterwolde
Tel. (0525) 62 12 80
Fax (0525) 62 19 29
E-mail: info@machineverhuuroosterwolde.nl

Bouw
Transport
Groene Sector
Grondwerken
Hoogwerkers
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OP EEN LEUKE MANIER   

SCO’61 is een aantal jaren gele-
den gestart met voetbalschool De 
Kanariepietjes. Op zaterdagochtend 

worden leuke voetbal- en spelactiviteiten 
voor vier- tot en met zevenjarigen georgani-
seerd.

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

Alle trainingsfaciliteiten zijn op sportpark  
De Heughte aanwezig en ook de kantine is 
geopend. Het enige dat de kinderen mee 
moeten nemen is sportkleding, schoenen en 
douchespullen voor na de activiteiten. Ouders 
kunnen op deze manier hun kinderen gratis 
laten sporten en bewegen en vrijblijvend met 
voetbal en VSCO’61 kennis maken.

Voetbalschool De Kanariepietjes gaat in sep-
tember weer van start. Op zaterdagmorgen 
worden de kinderen dan van 10.00 tot 11.00 
uur actief bezig gehouden.

V

KENNISMAKEN MET VOETBAL

Kanariepietjes

GEEN WOORDEN, 
MAAR DADEN

DE TACTIEK WORDT BESPROKEN. SVEN  
(GELE SCHOENEN) VERTELT HOE HET MOET.

STAN EN SHAyENNA ZIJN HET NIET 
HELEMAAL EENS OVER DE TACTIEK. 

AANVALLEN!

Meedoen met de Kanariepietjes? Bel Erika Spijkerboer op 0525-622223 of 06-30447059.

yES! DOELPUNT
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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
Stationsweg 87A
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



De Heughte in 
Braziliaanse sferen
Voor het eerst in de geschiedenis werd op sportpark De 
Heughte een Beach Soccer Toernooi georganiseerd. Het 
voetbalveld werd afgelopen juni tijdelijk veranderd in een 
oase van zon, zee en zand. Vier avonden achter elkaar 
werden wedstrijden gespeeld. De laatste avond werd 
afgesloten met een spetterende beachparty. 
 
Het weer werkte goed mee en zorgde ervoor dat je je soms 
waande op de Copacabana, het beroemde strand van Rio de 
Janeiro, waar het beach soccer zo ongeveer is uitgevonden. 
 
Dit sportieve evenement was georganiseerd door het 
vrouwenelftal van VSCO’61. Zij wisten vorig jaar ‘de Vonk van 
Oldebroek’ te winnen met hun plan voor een Beach Soccer 
Toernooi. Dit initiatief sloot goed aan bij de doelstelling van de 
gemeente Oldebroek om meer jeugd te laten sporten volgens 
burgemeester Hoogendoorn, die het toernooi opende.
De dames zijn van plan het evenement een vervolg te geven.
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• Altijd een ruime keuze in jonge auto’s 

• Onderhoud, reparatie alle merken 

• Uiterst moderne teststraat 

• Airco service

• A. P.K. keuringsstation

• Complete 4 wiel uitlijnapparatuur

• Focwa-schade taxatie en reparatie  

• Onderdelen en accessoires verkoop

Autobedrijf Wijnne v.o.f. 
Oude Harderwijkerweg 73 
8085 PG Doornspijk
Telefoon (0525) 68 24 33
Telefax (0525) 68 32 97
Website     www.wijnne.nl

  duurzaam 
     maar
  
   niet
 duur

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?
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Voor VSCO’61-talenten in de dop

€ 12,-

Bezoek onze webshop www.vsco.muta.nl

MERCHANDISING

Verkrijgbaar via de webshop

Kek rompertje





Jan Stoffer (62) is een nieuw gezicht en traint komend seizoen het tweede elftal. Met ruim 35 
jaar trainerservaring begint hij in Oosterwolde aan zijn volgende uitdaging. “Ik ben een bezige bij, 
een doener en ik vind het heerlijk om met een groep te werken. Als ik niet op het voetbalveld ben, 
dan werk ik graag in de tuin of stap ik op de racefiets.” We leggen hem vier stellingen voor.

SCO’61 is voor mij de 
perfecte club om aan 
de slag te gaan

“Ik volgde de club al een tijdje 
in het nieuws en via de website. 
Ik vind het een echte familieclub 
die goed georganiseerd is. Dat 
zie ik terug in de waardering 
voor de leden en de sponsoren. 
Zodra er een nieuwe sponsor is, 
staat er ook direct een bericht 
op de site. Toen ik de vacature 
voor trainer van het tweede elf-
tal zag, heb ik dan ook meteen 
gebeld. In het eerste gesprek 
voelde ik direct een klik. Dat 
goede gevoel is niet meer weg-
gegaan. Als ik nu aan mensen 

vertel dat ik komend seizoen 
bij VSCO aan de slag ga krijg ik 
alleen maar complimenten. Ze 
feliciteren me en zeggen: Dat is 
een mooie club, Jan!” 

Trainer Stoffer is gedreven
“Ik ben een echte verenigings-
man. Naast de trainingen en 
wedstrijden van het tweede doe 
ik ook mee met andere activi-
teiten van de club. Voetbal is 
een hobby en iedereen moet er 
plezier in hebben. Ik vind het 
belangrijk een hecht team te 
smeden waarin de sfeer goed 
is. In het elftal moet een goede 
balans zitten tussen ervaring en 

jeugd. Ik stimuleer spelers altijd 
hogerop te komen en prikkel 
ze de stap naar het eerste te 
maken. Het tweede is een pres-
tatieteam en geen team om rus-
tig af te bouwen. Dat kan in een 
lager seniorenteam.” 

Verdediging is de beste aanval
“Ik wil dat we aantrekkelijk aan-
vallend voetbal spelen. Dat doen 
we vanuit een goede organisatie 
en een gedegen opbouw van 
achteruit. Aan mij de taak om de 
patronen zo snel mogelijk in ons 
spel te krijgen. Met alleen goed 
voetbal kom je er niet. Ook niet 
in de tweede klasse. Naast aan-

vallende patronen zijn winstpun-
ten minstens zo belangrijk. Het 
resultaat is van grote invloed op 
de sfeer en betrokkenheid van 
de spelers. Iedereen wil immers 
bijdragen aan een winnend 
team.”

Het tweede promoveert 
“Het liefst wil ik dat we komend 
seizoen promoveren. In ieder 
geval wil ik zo lang mogelijk 
strijden om het kampioenschap. 
Dat moeten we blijven uitstra-
len. We gaan samen bouwen aan 
een mooi seizoen”, besluit Jan 
Stoffer.

V

Clubs als trainer:
2015-heden VSCO’61 Trainer tweede selectie
2012-2015 v.v. Wilsum Hoofdtrainer 
2010-2012 WVF Trainer tweede selectie
2008-2010 Noord Veluwe Boys Hoofdtrainer 
2006-2008 sv Zalk Hoofdtrainer 
2002-2006 v.v. Wilsum Hoofdtrainer
1998-2002 VV Avereest Hoofdtrainer 
1996-1998 VIOS Vaassen Hoofdtrainer 
1991-1996 SVI Hoofdtrainer 
1988-1991 DESZ Zwartsluis Hoofdtrainer 
1986-1988 Swift’64 Hoofdtrainer 
1980-1986 SV Nieuwleusen Hoofdtrainer
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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!



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

THIJSSTOEL.NL
N I E U W  &  G E B R U I K T  W I TG O E D 0 3 8 - 3 7 6  1 6  5 2

W E Z E P

thijs stoel

groot in nieuw en tweedehands



Samenstelling Derde Klasse B
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DERDE KLASSE B
SEIZOEN 2015-2016
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
SEIZOEN 2015-2016

05-09-15 
Rood-Wit’58 - Stroe
Otterlo - VSCO’61
Zwart Wit’63 - Vierhouten’82
Elburger SC - Teuge SP
EFC’58 - Hulshorst
BAS - SDS’55
AGOVV - DSV’61
  
12-09-15 
Stroe - Zwart Wit’63
Teuge SP - AGOVV
VSCO’61 - Elburger SC
Vierhouten’82 - EFC’58
DSV’61 - BAS
Hulshorst - Rood-Wit’58
SDS’55 - Otterlo
  
19-09-15 
Rood-Wit’58 - Vierhouten’82
Stroe - VSCO’61
Otterlo - Teuge SP
Zwart Wit’63 - Hulshorst
EFC’58 - BAS
AGOVV - SDS’55
Elburger SC - DSV’61
  
26-09-15 
SDS’55 - EFC’58
Vierhouten’82 - Elburger SC
Teuge SP - Rood-Wit’58
Hulshorst - Stroe
DSV’61 - Otterlo
VSCO’61 - Zwart Wit’63
BAS - AGOVV
  
03-10-15 
Rood-Wit’58 - DSV’61
Stroe - Vierhouten’82
Otterlo - BAS
Hulshorst - SDS’55
Zwart Wit’63 - Teuge SP
EFC’58 - VSCO’61
Elburger SC - AGOVV
    
10-10-15 
VSCO’61 - Rood-Wit’58
Teuge SP - Stroe
AGOVV - Otterlo
SDS’55 - Zwart Wit’63
Vierhouten’82 - Hulshorst
DSV’61 - EFC’58
BAS - Elburger SC
  
17-10-15 
Rood-Wit’58 - AGOVV
Stroe - DSV’61
Zwart Wit’63 - BAS
EFC’58 - Otterlo
Hulshorst - Teuge SP
Vierhouten’82 - VSCO’61
Elburger SC - SDS’55
  
  

31-10-15 
Otterlo - Elburger SC
Teuge SP - Vierhouten’82
BAS - Rood-Wit’58
SDS’55 - Stroe
DSV’61 - Zwart Wit’63
VSCO’61 - Hulshorst
AGOVV - EFC’58

07-11-15 
Rood-Wit’58 - SDS’55
Stroe - BAS
Zwart Wit’63 - AGOVV
Vierhouten’82 - DSV’61
EFC’58 - Elburger SC
Hulshorst - Otterlo
VSCO’61 - Teuge SP
    
14-11-15 
SDS’55 - Vierhouten’82
Otterlo - Rood-Wit’58
AGOVV - Stroe
BAS - Teuge SP
EFC’58 - Zwart Wit’63
Elburger SC - Hulshorst
DSV’61 - VSCO’61
    
28-11-15 
Rood-Wit’58 - Elburger SC
Stroe - EFC’58
Teuge SP - DSV’61
Hulshorst - BAS
VSCO’61 - SDS’55
Vierhouten’82 - AGOVV
Zwart Wit’63 - Otterlo
    
05-12-15 
EFC’58 - Rood-Wit’58
Otterlo - Stroe
SDS’55 - Teuge SP
Elburger SC - Zwart Wit’63
DSV’61 - Hulshorst
AGOVV - VSCO’61
BAS - Vierhouten’82
    
12-12-15 
Rood-Wit’58 - Zwart Wit’63
Stroe - Elburger SC
Teuge SP - EFC’58
Hulshorst - AGOVV
VSCO’61 - BAS
Vierhouten’82 - Otterlo
DSV’61 - SDS’55
    
23-01-16 
Rood-Wit’58 - Hulshorst
Otterlo - SDS’55
Zwart Wit’63 - Stroe
AGOVV - Teuge SP
Elburger SC - VSCO’61
EFC’58 - Vierhouten’82
BAS - DSV’61
  
    

30-01-16 
SDS’55 - AGOVV
DSV’61 - Elburger SC
Vierhouten’82 - Rood-Wit’58
VSCO’61 - Stroe
Teuge SP - Otterlo
Hulshorst - Zwart Wit’63
BAS - EFC’58
  
13-02-16 
Rood-Wit’58 - Teuge SP
Stroe - Hulshorst
Otterlo - DSV’61
Zwart Wit’63 - VSCO’61
AGOVV - BAS
EFC’58 - SDS’55
Elburger SC - Vierhouten’82
  
20-02-16 
Teuge SP - Zwart Wit’63
VSCO’61 - EFC’58
AGOVV - Elburger SC
DSV’61 - Rood-Wit’58
Vierhouten’82 - Stroe
BAS - Otterlo
SDS’55 - Hulshorst

05-03-16 
Rood-Wit’58 - VSCO’61
Stroe - Teuge SP
Otterlo - AGOVV
Zwart Wit’63 - SDS’55
Hulshorst - Vierhouten’82
EFC’58 - DSV’61
Elburger SC - BAS
 
12-03-16 
Otterlo - EFC’58
Teuge SP - Hulshorst
VSCO’61 - Vierhouten’82
SDS’55 - Elburger SC
AGOVV - Rood-Wit’58
DSV’61 - Stroe
BAS - Zwart Wit’63
   
19-03-16 
Rood-Wit’58 - BAS
Stroe - SDS’55
Zwart Wit’63 - DSV’61
Hulshorst - VSCO’61
EFC’58 - AGOVV
Elburger SC - Otterlo
Vierhouten’82 - Teuge SP
  
02-04-16 
Otterlo - Hulshorst
Teuge SP - VSCO’61
SDS’55 - Rood-Wit’58
BAS - Stroe
AGOVV - Zwart Wit’63
DSV’61 - Vierhouten’82
Elburger SC - EFC’58
    
 

09-04-16 
Rood-Wit’58 - Otterlo
Stroe - AGOVV
Teuge SP - BAS
Zwart Wit’63 - EFC’58
Hulshorst - Elburger SC
VSCO’61 - DSV’61
Vierhouten’82 - SDS’55
    
23-04-16 
Otterlo - Vierhouten’82
SDS’55 - DSV’61
Zwart Wit’63 - Rood-Wit’58
Elburger SC - Stroe
EFC’58 - Teuge SP
AGOVV - Hulshorst
BAS - VSCO’61
    
30-04-16 
Teuge SP - Elburger SC
Hulshorst - EFC’58
SDS’55 - BAS
DSV’61 - AGOVV
Stroe - Rood-Wit’58
VSCO’61 - Otterlo
Vierhouten’82 - Zwart Wit’63
  
07-05-16 
Rood-Wit’58 - EFC’58
Stroe - Otterlo
Teuge SP - SDS’55
Zwart Wit’63 - Elburger SC
Hulshorst - DSV’61
VSCO’61 - AGOVV
Vierhouten’82 - BAS
  
14-05-16  
Otterlo - Zwart Wit’63
Elburger SC - Rood-Wit’58
EFC’58 - Stroe
DSV’61 - Teuge SP
BAS - Hulshorst
SDS’55 - VSCO’61
AGOVV - Vierhouten’82

BEKERPROGRAMMA
Dinsdag 18 augustus 2015 
19.00 uur VSCO’61 - SVI
Dinsdag 25 augustus 2015 
18.45 uur Zwolsche Boys - VSCO’61
Zaterdag 29 augustus 2015
14.30 uur Hattem - VSCO’61 

INHAALPROGRAMMA
24-10-15 inhaal / beker
21-11-15 inhaal / beker
19-12-15 inhaal / beker
16-01-16 inhaal / beker
06-02-15 inhaal / beker
27-02-16 inhaal / beker
26-03-16 inhaal / beker
16-04-16 inhaal / beker



Eerste selectie VSCO’61 2015-2016 
Staand bovenste rij van links naar rechts: Henk ten Klooster (verzorger), Jesse Rietberg, Dominique van de Grift, Richard Leusink (keeperstrainer), Jan van ’t Oever, 

Ruben Sleurink en Lammert Schoonhoven (verzorger).

Staand middelste rij van links naar rechts: Wichert Spijkerboer (assistent-scheidsrechter), Wesley Pater, Gerwin de Leeuw, Francis van Olst (assistent-trainer), 

Wilfred Westerhuis (hoofdtrainer), Rinse van der Velde, Thomas van de Kolk en Aleid Lans (elftalleider).

Zittend onderste rij van links naar rechts: Tim Kamp, Alex van de Weg, Nick Koele, Vincent Smit, Arjan ten Klooster, Alex Grootenhuis, Martijn Pluim, Bart Schoonhoven 

en André van ’t Oever.
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Asbestinventarisatie | Asbest- & sloopmanagement | Asbestadvies 

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte:  

Oude Dijk 9 | 8096 RJ | Oldebroek | T. 0525 - 63 1501  
 h.v.ommen@akblom.nl | www.akblom.nl

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



Wilfred Westerhuis

Hoofdtrainer
39 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

Aleid Lans

Elftalleider
35 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Francis van Olst

Assistent-trainer
39 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

Richard Leusink

Keeperstrainer
46 jaar
Aantal seizoenen selectie: 4

Lammert Schoonhoven

Masseur/verzorger
60 jaar
Aantal seizoenen selectie: 6

Wichert Spijkerboer

Assistent-scheidsrechter
55 jaar 
Aantal seizoenen selectie: 6

Henk ten Klooster

Masseur/verzorger
53 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3
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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

Persoonlijke ondersteuning

Digitale administratie
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1.69 all-in

experts in uitzenden

Sociale premies en werkgeverslasten

Ziekte afdekking

Verlof

CONTACT

Rick Spijkerboer

E. rick@flexibleplus.nl

T. 06-42420172

www.flexibleplus.nl



Ruben Sleurink 

Verdediger
20 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

Arjan ten Klooster

Keeper 
26 jaar
Aantal seizoenen selectie: 7

Rick Sleurink  

Verdediger
24 jaar
Aantal seizoenen selectie: 6

Alex Grootenhuis 

Keeper
19 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Tim Kamp  

Verdediger
20 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Vincent Smit

Keeper
23 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Ruben Buijserd 

Verdediger
29 jaar
Aantal seizoenen selectie: 8

Nick Koele  

Verdediger
29 jaar
Aantal seizoenen selectie: 4

P re s en t at i eg i d s  VS CO ’61  |  Se i zoen  2015 -  2016 39

EERSTE SELECTIE
SEIZOEN 2015-2016





Jesse Rietberg

Aanvaller
21 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Bart Schoonhoven

Aanvaller
18 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Rinse van der Velde

Aanvaller
22 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Dominique van de Grift

Aanvaller
19 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Gerwin de Leeuw 

Aanvaller
28 jaar
Aantal seizoenen selectie: 11

Martijn Pluim

Aanvaller
23 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5

Alex van de Weg 

Middenvelder
23 jaar  
Aantal seizoenen selectie: 3

André van ’t Oever

Middenvelder
19 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Thomas van de Kolk  

Middenvelder
21 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Jan van ’t Oever  

Middenvelder
21 jaar
Aantal seizoenen selectie: 4

Wesley Pater

Middenvelder
22 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5
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NR.1 IN BBQ & BUFFETTEN

Uw fi nanciële 
huishouding in 
topconditie!

www.unive.nl

Oostendorperstraatweg 1k Elburg | tel. (0525) 688 858 | elburg@unive.nl

U geniet van het leven op uw eigen manier. U gaat uw eigen weg, maar soms kunt 
u wel wat onafhankelijk fi nancieel advies gebruiken. Bijvoorbeeld als u vragen heeft 
over uw hypotheek, pensioen of verzekeringen. Juist dan zijn wij er; van start tot fi nish. 
In onze winkels, op internet of gewoon bij u thuis. Om er samen voor te zorgen dat 
uw fi nanciële huishouding altijd in topconditie is. Zo bent u. Zo is Univé Stad en Land.
 
Benieuwd hoe wij altijd met u meewonen, meewerken én meeleven als trotse 
supporter van VSCO’61? Neem dan contact op of loop gewoon eens bij ons binnen. 
Wij zijn er wanneer u ons nodig heeft.



EEN NIEUWE 
GENERATIE LEIDERS
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FRANCIS & ALEID

De verjonging van het eerste elftal van VSCO’61 is al jaren een 
doorlopend proces. Die trend heeft zich ook doorgezet in de technische 
staf van de eerste selectie. Francis van Olst (39) voegde zich twee 
seizoenen geleden bij de begeleiding en vorig seizoen werd Aleid 
Lans (35) ook onderdeel van dit gezelschap. Een gesprek over hoe ze 
onderdeel werden van de staf, hun persoonlijke ambities en elkaars 
sterke punten. 



Huis aan Huis
Kijk ook op: huisaanhuis.net

De bal is rond...

Autobedrijf Jedi, onderscheidend in service en kwaliteit.

Schepenveld 49  |  3891 ZK  |  Zeewolde  |  Telefoon  036 - 522 13 30 

Markerkant 1402  |  1314 AR  |  Almere      |  Telefoon  036 - 533 20 20

www.jedi.nl

De bal is rond...



100% procent 
VSCO’ers

F rancis werd ruim twee jaar geleden 
gevraagd voor de functie van 
elftalleider. “De voorkeur ging 

uit naar iemand die in het verleden was 
uitgekomen voor de eerste selectie. Een 
frisse start met nieuwe mensen. Er was 
nieuw elan nodig. Men vond dat ik dat kon 
brengen”, aldus Francis. Wilfred Westerhuis 
werd als nieuwe hoofdtrainer aangesteld. 
“Wilfred en ik kennen elkaar al onze vanaf 
onze schooltijd. Samen doorliepen we 
de jeugdteams van ESC.” Doordat Aart 
Krooneman als hoofdtrainer naar vv Elspeet 
vertrok, schoof Francis een jaar later door 
naar de positie van assistent-trainer. 

Vacature
Geheel onverwacht voor hem werd Aleid 
Lans benaderd om elftalleider te worden. 
Aleid, destijds één van de ervaren spelers in 
het negende elftal, ging nietsvermoedend 
de trap op richting de eerste verdieping 
van de kantine om de papieren in te vullen, 
voorafgaand aan de wedstrijd die later die 

middag zou volgen.
“Ik stuitte daarbij op bestuurslid technische 
zaken Theo van Pijkeren, die mij toen 
benaderde voor de functie van elftalleider 
van de eerste selectie. Die vacature 
stond immers open, nadat Francis de 
nieuwe assistent van de hoofdtrainer was 
geworden. Theo gaf aan dat mijn naam 
door meerdere personen was aangedragen, 
waaronder door Francis zelf. Dat gaf voor 
mij de doorslag.”

Persoonlijke ambities
Francis schoof dus door naar de functie van 
nieuwe assistent van de hoofdtrainer. Waar 
ligt zijn eindstation? “Als het goed blijft 
bevallen dan is een trainingscursus in de 
toekomst één van de mogelijkheden, mits 
het goed te combineren is met mijn werk. 
Maar dan ben ik eerder een persoon die 
iets bij de jeugd zal gaan doen, dan bij de 
senioren.”

Voor Aleid ligt het iets anders. Hij is zeer 

tevreden met zijn functie bij de eerste 
selectie. Daarom gaat Aleid dit seizoen door 
als elftalleider bij de eerste selectie en dan 
bekijkt hij per seizoen hoe zijn toekomst er 
verder uit komt te zien.

Sterke punten
“De klasse van Francis is dat hij geblesseerde 
spelers helpt fit te worden. We hebben geen 
hersteltrainer, maar hij pakt dat dan op. 
Hij geeft de spelers voor en na de training 
extra aandacht en dat vind ik echt goed. Ik 
zie de jongens wel eens mopperen op hem 
als hij weer een sprintoefening heeft of een 
stabiliteitsoefening, maar hij regelt dat dan 
wel”, aldus Aleid.

“De kracht van Aleid is dat hij een 
mensenmens is. Hij is een honderd procent 
VSCO’er, die laat merken dat er ook iets 
meer nodig is dan alleen een balletje rond 
tikken. Hij is een goede verbinding tussen 
staf en groep en hij weet de humor erin te 
houden”, sluit Francis af.

Francis van Olst
Hoewel zoon van raskanarie Klaas van Olst speelt Francis in zijn jeugd bij Elburger 

SC. Het gezin van Olst woont namelijk in die tijd in Elburg. Hij doorloopt de 

jeugdopleiding bij Elburger SC onder leiding van Bobby van Oversteeg en maakt 

in 1992 de overstap naar VSCO’61. Tussen seizoen 1995-1996 en 2007-2008 speelt 

Francis tien jaar in het eerste en twee in het tweede. Hij is een echte verdediger 

met snelheid en kopkracht. Hij voetbalt daarna nog zes jaar in het vierde elftal 

totdat hij in 2013 definitief stopt als actieve voetballer en bij het eerste aansluit in 

de begeleiding/staf.

Aleid Lans
Ook Aleid komt uit een echt VSCO’61-gezin. Vader Johan heeft nog samen met 

de vader van Francis in het eerste elftal gespeeld, maar speelde evenals zoon 

Aleid meestal in het tweede. Aleid is al sinds 1986 lid van VSCO’61 en heeft van 

1998 tot 2009 in het tweede elftal gespeeld onder leiding van Theo van Pijkeren. 

Daarna speelde hij nog een aantal jaar in het roemruchte derde elftal. De laatste 

twee jaar speelde hij in het negende elftal, totdat hij vorig jaar leider wordt van 

het eerste.
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Rondweg 74, 8091 XK  Wezep • Tel. 038 376 14 09 • info@veldkampwonen.nl • www.veldkampwonen.nl

Liever bankzitter, dan basisspeler!

De mooiste bank scoor je in Wezep

Veldkamp Adv_Voetbal 264x196 Jun15.indd   2 17-06-15   15:43

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Voor al uw
geldzaken.
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in huis
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RegioBank is onderdeel 
van SNS REAAL en valt 
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Koele Assurantiën
Zuiderzeestraatweg 53
8096 BD Oldebroek
T 0525 - 63 14 52
E ga.koele@hccnet.nl

Zuiderzeestraatweg 53, 8096 BD  Oldebroek
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Als je op een willekeurige zaterdagochtend sportpark De Heughte betreedt is het daar een drukte 
van belang. Zenuwachtig trappelend staan de pupillen klaar om aan hun wedstrijden te beginnen. 
De eerste juniorenteams beginnen ook binnen te druppelen en langs de lijn staan ouders bij te 
praten en hun kinderen aan te moedigen. Trainers, leiders en vele andere vrijwilligers zijn al druk 
in de weer om dit alles in goede banen te leiden. Eén van hen is Bettina Boeve.

e afgelopen jaren was 
Bettina actief als tech-
nisch coördinator voor 

de F-, E- en D-pupillen. En in 
het nieuwe seizoen zal zij zorg-
dragen voor de D- en C-jeugd. 
Als technisch coördinator is zij 
onder andere verantwoordelijk 
voor de teamindelingen en het 
vinden van voldoende begelei-
ding bij de teams. Een taak die 
niet altijd eenvoudig is. “Het 
is belangrijk dat je de kinde-
ren echt leert kennen”, geeft 
Bettina aan. “Dit doe je door 
aanwezig te zijn bij de trainin-
gen, maar ook bij de wedstrij-

den. Het is ook belangrijk dat je 
voldoende voetbalkennis hebt.” 
Bettina maakt de teamindelin-
gen niet alleen, maar overlegt 
uitgebreid met trainers en 
begeleiders. “Als je het samen 
doet, heb je verschillende 
inzichten, dat is goed. Zo maak 
je samen een eerlijke keuze.”

Fouten
Ondanks het feit dat de team-
indeling zo correct mogelijk 
wordt gemaakt is niet iedereen 
het er altijd mee eens. “Iedere 
ouder komt op voor het belang 
van zijn eigen kind, dat is heel 

begrijpelijk. Wij maken ook fou-
ten”, aldus Bettina. “We doen 
echter allemaal ons best het 
voor de jeugd zo goed mogelijk 
te doen en dan is het fijn dat 
je af en toe een complimentje 
krijgt en dat mensen laten mer-
ken dat ze je inzet waarderen.”

C-junioren
In het nieuwe seizoen is Bettina 
onder andere verantwoordelijk 
voor de C-junioren. In Arjan 
ten Hove is een ervaren trainer 
gevonden voor C1 en als echte 
VSCO’er kent hij de vereniging 
van haver tot gort. Niels Vlieger 

en Hafid Ouraou, spelers van 
VSCO’61 6, zullen C2 onder hun 
hoede nemen. Erik Buitenhuis 
wordt verantwoordelijk voor 
C3. Daarnaast zal Jaap Jan 
Schoonhoven de C-keepers 
gaan trainen. “Ik denk dat we 
blij mogen zijn met de trainers, 
maar ook zeker met de bege-
leiding die we dit jaar voor de 
C-junioren hebben gevonden. 
Samen gaan we er ons uiterste 
best voor doen er weer een 
sportief en succesvol jaar van te 
maken!”

D

V.l.n.r.: Jaap Jan Schoonhoven, 

Niels Vlieger, Hafid Ouraou, 

Erik Buitenhuis, Bettina Boeve 

en Arjan ten Hove.
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Nergens treft u zoveel apparatuur aan als bij ons:
meer dan 40 inbouwvaatwassers
meer dan 40 inbouwkoelkasten
meer dan 80 inbouwovens, magnetrons, stoomovens etc.
meer dan 40 inbouwkookplaten
meer dan 50 wasmachines
meer dan 50 wasdrogers
meer dan 60 koel en vrieskasten
meer dan 15 vaatwassers
graniet, composiet werkbladen
keuken mengkranen/zeepdispensers
heet water kranen
fornuizen
spoelbakken
en veel meer. Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 13:00 tot 14:00
Vrijdagavond           18:00 tot 20:30
Zaterdagochtend         09:00 tot 12:30
En de hele week op afspraak!mail voor een o�erte naar: veldkampkeukens@gmail.com

0653373571 0620504049
Bel nu voor een afspraak!



Oostendorper zusjes laten 
voetbalharten sneller kloppen

aarom zitten jullie op 
voetbal?
Kim: “Ik ben begonnen 

in E12 van asv Dronten. Ik heb 
eerst een aantal andere sporten 
geprobeerd, maar niks was 
leuker dan voetbal.”
Julia en Romy hebben net het 
tweede voetbalseizoen achter de 
rug. Julia is enorm enthousiast 
over voetbal. “Op school 
voetbalde ik al. Omdat mijn zus 
Kim er voetbalde, ben ik ook lid 
geworden van VSCO’61.”
Romy sluit aan op het verhaal 
van haar oudere zus Julia. “Onze 
broer Mark zit op paardrijden, 
maar dat vind ik niks. Ik voetbal 
veel met mijn vriendjes en dat 
vind ik leuk.”

Waarom zijn jullie bij VSCO’61 
gaan voetballen? Jullie wonen 
tenslotte in Elburg.
Kim vertelt: “Toen we naar 
Elburg zijn verhuisd, wilde ik 
eerst niet bij VSCO voetballen. 
Mijn vader zei dat een ‘echte’ 
Oostendorper bij VSCO voetbalt. 
Mijn laatste wedstrijd bij asv 
Dronten moest ik tegen VSCO E4, 
toen sloot ik een weddenschap 
af met mijn vader. Als ik zou 
winnen van VSCO dan mocht 
ik zelf een club kiezen, als ik 
verloor dan zou ik mij inschrijven 
bij VSCO. Vervolgens hebben 
we met 11-1 verloren. Ik verloor 
eigenlijk dubbel, want mijn vader 
had de weddenschap gewonnen. 
Nu ben ik enorm blij dat ik bij 
deze club speel.”

Wat willen jullie bereiken met 
voetbal en je elftal?
“Kampioen worden. Vorig 
seizoen zijn we net tweede 
geworden. Nu spelen we eerste 
klasse, dus het is niet heel 
makkelijk om kampioen te 
worden”, vertelt Julia.
Romy wil ook graag kampioen 
worden. “Ik ben nog nooit 
kampioen geworden, als we 
kampioen worden, gaan we met 
het hele elftal patat eten in de 
kantine.”
Kim vertelt dat haar elftal vorig 
seizoen kampioen is geworden. 
“Ik wil nog heel graag de beker 
winnen. Met MC1 hebben we 
een keer de kwartfinale gehaald. 
We hadden ‘t Harde uit de beker 
gespeeld door te winnen in de 

penaltyreeks. Helaas verloren we 
thuis met 1-0 van Heino.”

Wat vinden jullie het 
allerleukste aan VSCO’61?
Romy is daar heel duidelijk over: 
“Dat zijn mijn vriendjes.”
Julia vindt de sfeer binnen de 
vereniging en het elftal heel 
goed. “Ik heb het gewoon 
enorm naar mijn zin op het 
voetbalveld.”
Kim sluit zich aan bij haar 
jongere zusje Julia. “Eerst zat 
ik op voetbal omdat ik dat de 
leukste sport vond. Nu zit ik erop 
voor de gezelligheid. Presteren is 
niet meer het allerbelangrijkste.”

W

Dat het vrouwenvoetbal groeiende is in ons land zien we ook terug bij VSCO’61. De zusjes 
Bruijnes spelen alle drie in het geelzwarte tenue op sportpark De Heughte. Kim (17) speelt in 
Vrouwen 1, Julia (12) in MD1 en Romy (7) voetbalt tussen de jongens in F4. 

“Nu ben ik enorm 
blij dat ik bij deze 

club speel”
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Zuiderzeestraatweg 164  |  8096 CE  Oldebroek  |  0525-633975  |  06-21626105

Word jij na 1 juli 16 jaar en wil jij op 
een trekker rijden?
Meld je dan bij ons aan voor het
Trekkerrijbewijs kortingspakket.

Wij verzorgen de complete opleiding
van theorie- tot en met praktijkexamen.

Kijk op:Kijk op:
www.rijschoolhendriks.nl/trekkerrijbewijs 
voor meer informatie.

Informatiemiddag

L
Trekkerrijbewijs halen?

Start vanaf
al met detheorie

15,5 jaar

Voor het totale lespakket
RIJSCHOOL HENDRIKS



et oudste toernooi van de Veluwe, het 
Berend Elzerman Toernooi, gaat op dins-
dag 4 augustus van start. Op woensdag 

5 augustus vindt de tweede wedstrijd plaats. De 
finales worden gespeeld op zaterdag 8 augustus. 
Nieuwkomer is Be Quick’28 uit Zwolle. Net als vorig 
jaar ontvangt VSCO’61 daarnaast WHC uit Wezep en 
WVF uit Zwolle. Slaagt gastheer VSCO’61 er dit keer 
in het toernooi te winnen? 
 
Waar vorig jaar gestreden werd tegen drie 
Hoofdklassers, neemt VSCO’61 het deze editie op tegen 
drie eersteklassers. Met de degradatie van WHC en WVF 
uit de Hoofdklasse en de promotie van Be Quick’28 
uit de tweede klasse zijn de teams van gelijkwaardig 
niveau. Naast de winst wordt er dit jaar gestreden om 
een nieuwe trofee. De oude blijft in het bezit van de 
laatste winnaar, Flevo Boys uit Emmeloord. 

WHC
Vanaf het seizoen 1996-1997 speelde WHC onafgebro-
ken in de Hoofdklasse. Afgelopen seizoen kwam aan 
deze indrukwekkende periode een einde. De Wezepers 
maken zich op voor de eerste klasse. Met enkele ver-
sterkingen en aanvullingen vanuit de jeugd wordt 
het seizoen afgetrapt. Door strijd zal de club de weg 
omhoog terug willen vinden. De trouwe supporters blij-
ven de club steunen en hopen op nieuwe hoogtepun-
ten en goede resultaten.

Be Quick’28
Nieuwkomer Be Quick’28 uit Zwolle werd afgelopen 
seizoen kampioen in de tweede klasse en promoveerde 
naar de eerste klasse. Na degradatie uit de Hoofdklasse 
in 2010 is de club door een diep dal gegaan. Sindsdien 
is het roer om gegaan. Met clubjongens en eigen talent 
is de club weer omhoog geklauterd. De selectie vormt 
een hecht team, dat al jaren met elkaar voetbalt. Arnie 

H
Arjen Postma (links) en Dennis 

van der Wal van Flevo Boys 

nemen uit handen van bur-

gemeester Hoogendoorn de 

trofee in ontvangst na de 

winst van het Berend Elzerman 

Toernooi in 2014.

WIE WINT 
DE 34E EDITIE?
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Karssen Sport Nunspeet
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8071 BW Nunspeet
T (0341) 251 956

Karssen Sport EPE
Hoofdstraat 96
8162 AM  Epe
T (0578) 628397

 10% KORTING voor 
  leden van VSCO’61
 op voetbalschoenen

Nunspeet               Epe

JKNSPORT.NLinfo@jknsport.nl

Tuinontwerp Tuinaanleg Tuinonderhoud

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



Pot, speler tijdens de gloriedagen van de club, is de trainer. Met 
helder spel en hard werken gaat Be Quick’28 met vertrouwen de 
eerste klasse in.

WVF
Voor WVF duurde het avontuur in de Hoofdklasse slechts één 
seizoen. De club uit Westenholte acteert komend seizoen weer in 
de eerste klasse. En daar wachten voldoende nieuwe uitdagingen. 
Wat te denken van de stadsderby’s tegen stadgenoten Berkum en 
Be Quick’28 en de IJsselderby’s tegen Go Ahead Kampen en KHC 
uit Kampen. Voor de supporters genoeg redenen om het stalen 

ros van stal te halen en de IJssel over te trappen. Met eigen jon-
gens en gepaste bescheidenheid is handhaving in de eerste klasse 
het doel.

VSCO’61
De Kanaries maken zich opnieuw op voor een jaar in de derde 
klasse. Lukt het hoofdtrainer Wilfred Westerhuis om in zijn derde 
jaar als trainer te promoveren? Volgens het gezegde ‘driemaal 
is scheepsrecht’ is er geen twijfel mogelijk. Nu eerst het seizoen 
maar goed beginnen tijdens het Berend Elzerman Toernooi.

Programma:
Datum  Tijdstip  Wedstrijd

 

Dinsdag 4 augustus 2015 19.15 uur A WVF - VSCO’61

Woensdag 5 augustus 2015 19.15 uur B WHC - Be Quick’28

Zaterdag 8 augustus 2015 14.00 uur Kleine finale Verliezer A - Verliezer B

 16.30 uur Grote Finale Winnaar A - Winnaar B

De Berend Elzerman Trofee in onbeschadigde staat.
De bekende Berend Elzerman Trofee is vorig jaar, na ruim twintig jaar trouwe 

dienst, gesneuveld bij bekerhouder Flevo Boys in Emmeloord. Aan de vooravond 

van het toernooi in 2014 viel hij bij het oppoetsen van tafel. De trofee is toen pro-

visorisch gerepareerd en kwam wederom in het bezit van Flevo Boys, omdat zij ook 

in 2014 het toernooi op hun naam schreven. Dit jaar zal de winnaar een geheel 

nieuwe trofee in ontvangst mogen nemen.

Jaar Winnaar

2005 WHC

2006 Staphorst

2007 WVF

2008 Go Ahead Kampen

2009 Staphorst

Jaar Winnaar

2010 Go Ahead Kampen

2011 Go Ahead Kampen

2012 Staphorst

2013 Flevo Boys

2014 Flevo Boys

Overzicht winnaars afgelopen 10 jaar
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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!



VSCO’61 was vroeger een echte karakterploeg. Niet de technische vaardigheden en het 
verzorgde spel voerden de boventoon. Inzet, doorzettingsvermogen en wilskracht waren 
de wapenfeiten. Zijn deze kwaliteiten nog wel terug te vinden bij VSCO’61?

irect gaan de gedachten terug naar mannen als Wim 
Wastenecker en Klaas van Olst die furore maakten in 
het eerste elftal in de jaren zeventig en tachtig. Niet 

gezegend met een ragfijne techniek en gepolijste acties, maar 
mannen met winnaarsmentaliteit en bereid om hard te werken. 
Tegenwoordig staat het spel van VSCO’61 meer in het teken van 
het verzorgde spel en de techniek. Om meer balans te krijgen, zijn 
ook karakterjongens nodig binnen het team. 

Wilskracht
Binnen VSCO’61 dient een dergelijk jeugdtalent zich aan. 
A1-speler Bart Schoonhoven moet het niet hebben van zijn tech-
niek, maar van zijn instelling, doorzettingsvermogen en wils-
kracht. “Ik heb de minste techniek in ons team, maar ben bereid 
ver te gaan”, aldus Bart. Hij is begonnen als verdediger en in het 
C1-elftal is hij aanvaller geworden. Een goede keus van de trainer 
destijds. “Het mooiste voetbal vind ik spelen met de lange bal. 
Ik ben dan ook groot liefhebber van het Engelse voetbal”, aldus 
Bart, die jaarlijks ruim twintig doelpunten scoort.

Arbeiden
“Als kind dacht ik: Je gaat toch niet op voetbal, maar werken.” 
Arbeiden op de boerderij aan de Groote Woldweg in Noordeinde 
deed hij dan ook graag. Toch begon bij Bart het voetbal al snel 
te kriebelen. Hij werd dan ook lid van VSCO’61 en heeft alle stan-
daardjeugdteams doorlopen. Vaak speelde hij als eerstejaars al 
mee met de oudere lichting. Zo maakte Bart twee jaar geleden als 
eerstejaars B-speler speelminuten in de finale van de nacompetitie 
voor promotie met A1. “Een prachtige ervaring”, zegt Bart. “We 
speelden tegen SVI op het hoofdveld van PEC Zwolle. Helaas ver-
loren we deze wedstrijd.” 

Doorbraak
Afgelopen seizoen maakte Bart als eerstejaars A-speler zijn 
debuut in het eerste elftal. “Ik mocht in de vriendschappelijke 
wedstrijd tegen CSV Apeldoorn meedoen en scoorde direct. 
Daarna heb ik nog enkele wedstrijden meegespeeld. Omdat we 
met A1 kampioen konden worden, heb ik er voor gekozen om in 
A1 te blijven spelen.” Helaas heeft Bart geen speelminuten meer 
gemaakt in het eerste. Een sleutelbeenbreuk gooide roet in het 
eten. Het eerste lonkt voor Bart. Is het niet dit seizoen, dan wel 
volgend seizoen. De beuk erin.

D

AANSTORMEND TALENT  
UIT NOORDEINDE

BART SCHOONHOVEN
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 “Ik ben liefhebber van Engels voetbal”



Bakker Tuinen is een dynamisch hoveniersbedrijf op 
de Noordwest-Veluwe waar kwaliteit en persoonlijke 
service hoog in het vaandel staan. Bakker Tuinen 
adviseert particulieren en bedrijven over ontwerp, 
aanleg, onderhoud en sierbestrating.

info@bakker-tuinen.nl
06-125 815 90

www.bakker-tuinen.nl
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Dominique: Ik ben druk met mijn lerarenopleiding licha-
melijke opvoeding. Ik ben sportief, beheers veel spor-
ten en hou ervan om met kinderen om te gaan. Op dit 
moment train ik C2 en speel ik competitie darts.

Julian: Ik voetbal elke dag wel twee uur met vrienden in 
het speeltuintje of op het veld achter de school. Ik ben 
graag buiten. Daarnaast ga ik naar school natuurlijk.

Dominique: Ik heb een tweelingbroer. Hij gaat spelen in 
de tweede selectie. En ik heb een broertje, die speelt in 
de C. Mijn moeder helpt in de kantine en mijn vader is 
wel eens scheidsrechter. Jij?

Julian Stijf (10 jaar) komt uit 
Kamerveen en is verdediger bij de 
E-tjes. Hij gaat appen met Dominique 
van de Grift (19 jaar). Deze 
aanvallende middenvelder is geboren 
en getogen in Oosterwolde. Beiden 
startten hun voetbalcarrière al op 
vijfjarige leeftijd. 

Julian: Ben je goed in darts?

Dominique: “Ik gooi wel eens een 180’er, ja.

Dominique: Het beste is om gezond te eten. Ik eet vaak 
pasta voor de wedstrijd, omdat dit licht verteerbaar is.  
Daar kan ik fijn op sporten en scoren.

Dominique: : Lekker blijven voetballen, vooral in je vrije 
tijd. En goed luisteren naar trainers en coaches, die kunnen 
je veel dingen leren.

Julian: Ik heb een zus. Zij speelt sinds kort in Meisjes 
C1. Mijn vader gaat elke zaterdag mee naar het 
voetbalveld, want die is toch vroeg wakker.
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Whatsappen











Julian: Hoe ziet je familie eruit en zijn ze betrokken bij 
VSCO’61?

Julian: Wat doe je in je in het dagelijks leven? 

Julian: Moet je gezond eten als voetballer in het 
eerste?  
En zo ja, wat?

Julian: Heb je tips als ik na de zomer naar E2 ga?

Julian: Thnx!  



 













POOLSTERWEG 5  |  8938 AN  |  LEEUWARDEN  |  058 - 266 03 15  |  VERKOOP@MUTASPORT.NL 

W W W . M U T A S P O R T . N L

K ledi ngleve ra n cie r
VSCO ‘61
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Angeline Preuter uit Kamperveen (17) studeert 
Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening. De 
interesse van deze linksback uit Vrouwen 
1 gaat uit naar het begeleiden van 
mensen in de verslavingszorg. Ze 
wordt geïnterviewd door Tara 
Klomp (9) uit Oostendorp. 
Tara speelt rechtsvoor en 
geeft de voorzetten aan haar 
teamgenoten in VSCO’61 F3.

Whatsappen

Angeline:  Ik zat vroeger op gym, maar dat vind ik een 
meisjessport. Ik wilde een stoere sport. Mijn broertje zat 
op voetbal, dat leek mij ook leuk. En toen startte net 
het meisjeselftal C1-elftal. Ik kende al een meisje dat op 
voetbal zat, dus ging ik met haar mee. En ik heb het nog 
steeds naar mijn zin. Ik heb overal gestaan in het veld, 
maar nu ben ik linksback. Dat voelt goed.

Tara: Ik vind de Garfield show grappig. Die kat doet altijd 
hele domme dingen, daar moet ik om lachen. Soms kijk een 
voetbalwedstijd met papa. Maar ik kijk niet veel tv, meestal 
speel ik buiten.

Angeline: Het programma ‘Van de Straat’ vind ik inte-
ressant, omdat het een link heeft met mijn opleiding. 
Het gaat over jongeren die verslaafd zijn en een traject 
volgen om hun leven weer op de rit te krijgen. En ver-
der kijk ik series zoals Suits. 

Angeline: “Datje een ander elftal moet verslaan. Maar 
ook de gezelligheid onderling. Na de wedstrijd zitten 
we vaak samen in de kantine. Een paar van de meiden 
van mijn team zijn mijn vriendinnen geworden. We 
gaan vaak samen wat gezelligs doen, zoals uit eten.











Tara: Welk tv-programma vind jij leuk?

Tara: Waarom zit je op voetbal?

Tara: Wat vind je zo leuk aan voetbal?

Tara: : Ik vind de wedstrijden het leukst en dan 
vooral doelpunten maken. Als er gescoord wordt, 
juicht het hele team.

Tara: Ik zit op voetbal, omdat mijn ooms er op zitten. 
Ik ben ook een keertje mee geweest naar een training 
van skeeleren. Dat was ook leuk, maar ik ga liever 
voetballen.
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Oud-profvoetballer Henk de Haan uit Groningen heeft bij veel 
voetballiefhebbers geen introductie nodig. Bij de woorden BROEZ’N en 
PomPomPom gaat er bij de meesten een lampje branden. Rasoptimist 
en entertainer Henk de Haan veroverde vele harten door zijn 
reddingspoging voor voetbalclub SC Veendam. Hiermee verscheen 
hij in televisieprogramma’s als De Wereld Draait Door en Voetbal 
International. De prestentatiegidscommissie zocht deze cultheld op om 
inspiratie, tips en advies op te doen om onze hoofdmacht snel weer in 
de tweede klasse te krijgen. 

Broez’nd 
de Tweede 
Klasse in 

Bekijk het live 

interview met Henk 

de Haan op YouTube 

onder de titel ‘Henk 

de Haan adviseert 
VSCO’61’.

Wat is je eerste indruk van 
VSCO’61?
“VSCO is een prachtige club. Ik was al 
onder de indruk van jullie sportpark en 
de sponsors, maar toen ik jullie presenta-
tiegids zag viel mijn mond open. Hij paste 
niet eens door de brievenbus. De postbode 
moest aanbellen om ‘m te bezorgen. Dat 
moet roofgoed zijn. Daar kunnen veel prof-
clubs nog een voorbeeld aan nemen. Echt 
top!”

Wat is je bijgebleven van je voet-
balcarrière?
“Ik heb tien jaar bij SC Veendam gespeeld, 
waarvan acht jaar in de Eerste divisie en 
twee jaar in de Eredivisie. Ik heb tegen 
Koeman, Gullit, Romario en Van Basten 
gespeeld. Een onvergetelijke ervaring als 
voetballer. Je moet je voorstellen: Ons hele 
team had er nog een baan naast, want we 

konden niet leven van het salaris als voet-
baller. Ik werkte toen al bij de Rabobank. Ik 
was om half vier vrij om van half vijf tot zes 
uur te trainen. Toen heb ik geleerd hard te 
werken en veel te laten om het hoogste te 
bereiken.”

Wat heb je geleerd van de moei-
lijke momenten in je carrière? 
“Ik heb veel moeilijke tijden gekend als 
voetballer. Ik stond eerst nooit in de basis. 
Ik zat vaak op de bank en moest geduld 
hebben tot mijn moment kwam. Toen dat 
kwam, was ik blij dat ik altijd positief naar 
mijn medespelers en trainer ben gebleven. 
Want je hebt elkaar uiteindelijk allemaal 
nodig.”

Welk advies geef je onze hoofd-
macht om te promoveren? 
“Zorg voor meer ervaring in het elftal. 

Jongens die het team op sleeptouw nemen 
en rust brengen in de wedstrijd. Blijf ook 
in mindere tijden achter je trainer staan. 
Probeer het maximale uit jezelf te halen. 
Ook de teamspirit is belangrijk. Ga leuke 
dingen doen met het team. Zo ben ik 
ooit eens naar een workshop kickboksen 
geweest. Iets totaal anders, maar zo leer-
zaam. En blijven Broez’n!”

Meer inspiratie
Ben je geïnspireerd geraakt door Henk en 
wil je meer van hem weten? Dan kan dat. 
Speciaal voor de lezers van de presentatie-
gids van VSCO’61 beantwoordt hij vragen 
via Twitter @Henky007 of via de mail 
info@henkdehaan.org. Op zijn website 
www.broezn.com vind je meer informatie 
over zijn evenementen en activiteiten.
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De details maken het verschil

Attractie Verhuur Meppel
Eekhorstweg 19b
7942 JC Meppel

0522-241578
06-12084000

www.attractieverhuurmeppel.nl
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Elk elftal bij VSCO’61 heeft zijn eigen iconen en verhalen. Spelers of trainers die iedereen binnen de 
vereniging kent. Legendarische wedstrijden, voetbalhumor in de kleedkamer en anekdotes waarmee je 
hele avonden kunt vullen. Een van die bijzondere elftallen is het zesde elftal. Met maar liefst drie actieve 
vijftigplussers binnen de lijnen en een zestigplusser langs de lijn, die bij hoge nood nog in het veld te 
vinden is. Dat kan je met recht een elftal noemen dat barst van de ervaring. Het zesde elftal heeft ook 
veel jonge spelers, van wie de jongste twintig jaar is. Meer dan veertig jaar verschil tussen de jongste en 
oudste speler, maar toch een enorm hecht elftal: Ja, dit is een goed stel hoor.

63

VIJFTIGPLUSSERS

 “JA, DIT IS EEN  
GOED STEL HOOR” V.l.n.r.: Jaap Schoonhoven, Jan Borgers, Teun van Dorp en Henk van Asselt.
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ie het zesde elftal zegt, denkt direct 
aan Henk van Asselt. De nestor is al 
vanaf 1978 betrokken bij dit elftal. 

Met zijn 61 jaar is Henk het oudste ‘spelend’ 
lid van VSCO’61: “Het liefst blijf ik tijdens 
de wedstrijd als grensrechter langs de lijn 
staan, maar als de nood aan de man is, dan 
trek ik de veters nog een keer strak aan”, 
aldus de zestiger, die met zijn elftal in 1980, 
1990 en 2004 kampioen werd.

Droomtransfer
Het zesde elftal is het enige elftal bij 
VSCO’61 dat nog wekelijks actieve vijftig-
plussers in het veld heeft staan. Teun van 
Dorp (57) voetbalt al 32 jaar samen met 
Henk van Asselt. Jaap Schoonhoven (55) 
voetbalt eerst jaren in het derde, voordat hij 
in de beginjaren 2000 de overstap naar het 
zesde maakt. En de meest recente aanwinst 
is Jan Borgers, met zijn 51 jaar het ‘broe-
kie’ van de vijftigers. Hij maakt in 2004 op 
39-jarige leeftijd zijn droomtransfer naar de 
Kanaries. In dat seizoen wordt hij zelfs voor 
de eerste en tot nu toe enige keer in zijn 
leven kampioen.

Snotneuzen
Naast de actieve vijftigplussers, kent het 
elftal ook veel jonge, talentvolle spelers. 
En dat gaat heel goed samen, vertelt Jaap: 
“Het zesde elftal bestond een jaar of tien 
terug vooral uit ervaren spelers. Een aantal 
jaar geleden kregen we een paar jonge 
‘snotneuzen’ uit A1 in ons elftal. Zij klopten 
aan de kleedkamerdeur en vroegen of ze 
bij ons mochten komen voetballen. In het 

begin was dat wel even wennen, maar de 
jonge jongens hebben zich wonderbaarlijk 
snel aangepast. Het is in korte tijd een hecht 
elftal geworden.” Henk vult aan: “Meer dan 
vijf jaar later zijn deze jongens nog steeds 
bij ons, aangevuld met vrienden en beken-
den. Het is een mooie mix: Van student tot 
bijna met pensioen.”

Teun merkt op: “Er is geen sprake van jong 
en oud. Je merkt het verschil niet. Iedereen 
gaat met elkaar om en praat met elkaar. 
Over alledaagse dingen, maar ook over seri-
euze zaken kunnen we als team bij elkaar 
terecht. Het is echt een betrokken elftal.” 
Dat blijkt onder meer uit de hoge trainings-
opkomst, de goed gevulde reservebank op 
zaterdag en het trouwe kantinebezoek. Jan 
lacht: “We zijn als elftal bovengemiddeld 
actief. Vooral als het gaat om de kantine-
omzet.”

Steentje
Dat het zesde elftal een betrokken elftal 
is, blijkt ook uit het vrijwilligerswerk en de 
aanwezigheid bij de diverse bijeenkomsten. 
Henk: “Niet alleen de ouderen, maar ook de 
jongeren zijn actief. Als er kantinediensten 
gedraaid moeten worden, bijvoorbeeld.” 
De mannen loven ook elkaars inzet: “Jaap 
en Teun hebben letterlijk en figuurlijk vele 
stenen bijgedragen, denk bijvoorbeeld aan 
onze nieuwe parkeerplaats. Henk is regel-
matig actief als scheidsrechter en in het 
onderhoud van het sportpark“, vertelt Jan, 
zelf al jaren actief op het gebied van PR & 
Communicatie binnen de vereniging.

Vleesschotel
Maar ook als er gezellige avonden in de 
kantine zijn, ontbreken de mannen van 
het zesde niet. Bierproeverijen, veilingen, 
bij elke avond is er een grote groep spelers 
van het zesde elftal aanwezig. Hun aanwe-
zigheid wordt in de meeste gevallen zeer 
gewaardeerd. Zelfs bij buurtverenigingen 
wordt de kantine onveilig gemaakt: “Zo 
waren we eens bij EZC, waar het na de 
wedstrijd enorm gezellig was in de kantine. 
Kochten we tijdens de verloting alle loten 
op. Gingen we naar huis met een pak Sunil 
en een vleesschotel onder de arm”, blikt 
Teun terug.

Opstelling
Dat de onderlinge verhoudingen goed zijn, 
blijkt onder meer uit de rolverdeling in 
het team. Henk licht toe: “Niels Vlieger is 
onze aanvoerder. Zowel binnen als buiten 
de lijnen geeft hij het goede voorbeeld. Hij 
maakt elke week de opstelling. Wij als oud-
jes bemoeien ons daar niet mee. Niels van 
Os en ik zijn samen leider van het elftal. Als 
één van beiden er niet is, kunnen we elkaar 
altijd vervangen. Jong en oud vullen elkaar 
dus goed aan.”

Whatsapp
De heren op leeftijd gaan ook met de tijd 
mee. Zo heeft het elftal een Whatsapp-
groep om elkaar op de hoogte te houden 
van het laatste nieuws. Erg handig, legt 
Teun uit: “Elke dinsdag en donderdag hou-
den we elkaar op de hoogte. Wie gaat er 
trainen? Is iedereen aanwezig op zaterdag? 
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VIJFTIGPLUSSERS

W

“Van student tot 
pensionaris, het is 
een mooie mix”



Laat afmelden is er niet bij. Daar hebben we 
duidelijke afspraken over gemaakt. Doe je 
dat, dan weet je dat je de week erop direct 
aan de beurt bent. Dan begin je als wissel. 
Daar wijzen we elkaar op en ook de jonge 
jongens pakken dit heel volwassen op.”
Dat er op zaterdagavond laat ook regelma-
tig een stroom van berichten de Whatsapp-
groep binnenstroomt, doet Henk wel eens 
de wenkbrauwen fronzen: “Dat zijn niet 
altijd hele nette berichten. Maar ja, zo 
weten we in ieder geval wat ze zaterdag-
nacht uitspoken”, lacht Henk.

Geheim
De vijftigers bekijken per seizoen of ze 
doorgaan. Gouden Kanarie Jaap: “Al vijf 

jaar zeg ik dat het mijn laatste seizoen is. 
Maar ondanks de pijntjes en kleine blessu-
res houd ik de drang om door te gaan. De 
gezelligheid van het team speelt daarbij een 
belangrijke rol. Dit seizoen ga ik dan ook 
gewoon weer door.”

Als gevraagd wordt naar het geheim van 
hun lange voetbalcarrière, antwoorden ze 
eensluidend: “Als je ouder wordt, is het 
belangrijk om regelmatig te blijven spor-
ten. Fietsen, voetballen of hardlopen. Het 
is heerlijk om actief te blijven. Daarnaast 
houdt de jeugd ons jong. Zolang de vrouw 
er nog achter staat, gaan we vrolijk door.”

65Pre sen t at i eg i d s  VS CO ’61  |  Se i zoen  2015 -  2016

Het zesde elftal van VSCO’61

Achterste rij, staand v.l.n.r.: 

Arjan Steenbergen, Erik Wijnne, Cees Schreurs, 

Kees-Jan Dekker, Jan Borgers, Niels Vlieger, 

William van der Spek en Niels van Os.

Voorste rij, knielend v.l.n.r.: Hafid Ouraou, 

Henk van Asselt, Bert Bakker, Jaap Schoonhoven, 

Jarno van ’t Hul, Eduard Doornewaard, 

Teun van Dorp, Arnold Schoonhoven en 

Lubertus Holster.





3 Loodgieterswerk
3  Elektra-installaties
3 CV-installaties

Zwarteweg 6 • 8097 PV Oosterwolde (GLD) 
T. (0525) 62 1810 of 06 511 86 965 • info@jwsnoek.nl

3 Dakbedekkingen
3 Warmtepomp techniek
3 Zonnepanelen



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 zeventiende 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 - 481 34 680
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, Melissa van Dorp, Marieke van Gelder, 
Rinze Kaatman, Thomas Mulder, Colin Pelleboer, 
Jakob Ponstein, Bert Schipper en Jaap Jan Schoonhoven.

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

Distributie
Aart Lokhorst

Coördinatie advertenties
Eyob Westerink

Vormgeving en productie
Bredewold. Creatie, web & print.

Beeldmateriaal
Bram van de Biezen, Hetty Borgers, Dries van Dijk, 
Foto Eljee, Thomas Mulder, Dik Leusink, Schutterstock en 
Herman van der Wal.

Met dank aan 

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

De luchtfoto geeft een goed beeld van de indeling van sportpark De Heughte. 
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Trainingsvelden

COLOFON
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ROUTEBESCHRIJVING



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

Bredewold is uw betrokken, creatieve en productieve partner 

      in  offline & online communicatie. Communicatie 

  die informeert, prikkelt, enthousiasmeert, overtuigt en activeert. 

bredewold.nl/portfolio



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


