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de businessmagazinecommissie in 

actie, met van links naar rechts: 

Ernst te Kiefte, Johan van Pijkeren, Tess 

van Olst, Robert Bonestroo, Aart Lokhorst, 

Lammert Vlieger, Rinze Kaatman, Jarno 

Kwakkel en Jannika Uitslag

e jeugd heeft de toekomst! Een veelgehoorde kreet. Dat dit 
gezegde maar al te waar is kunt u lezen in de zesde editie van 
het VSCO’61 Businessmagazine. Jan ‘Appel’ Dickhof wist dat jaren 

geleden al, met als resultaat dat u zijn zakelijk partner Eddy Veldman op 
de voorpagina kunt bewonderen. 

Binnen onze vereniging wordt de uitspraak ook vaak gebruikt. Gelukkig 
hebben we voorbeelden te over waar dit ook in de praktijk wordt 
gebracht. Zo vindt u op deze pagina twee nieuwe, frisse gezichten, 
namelijk die van Robert Bonestroo en Jannika Uitslag. Beide personen 
hebben zich bij ons aangesloten als redacteur. In de zomer heeft Kees 
Schoonhoven afscheid genomen van onze commissie. Hij heeft zich drie 
jaar ingezet voor dit magazine. Hij gaat zich nu binnen VSCO’61 vooral 
richten op zijn rol als leider bij JO9-2. Kees, via deze weg enorm bedankt 
voor je bijdrage.
Ook Thomas van de Kolk, onze 22-jarige speler van VSCO’61 1, is al actief 
bezig met zijn toekomst. Daarover hebben wij hem bevraagd. Verder is de 
oud-VSCO’61 speler Pieter Zwart ondertussen een bekende Nederlander 

vanwege zijn voetbalblog Catenaccio.nl. Voetbal International en Ziggo 
Sport werken al met de jonge Oldebroeker samen. Om een beetje 
tegenwicht te bieden aan al dat jeugdig geweld heeft Gaston Sporre als 
nestor van het Nederlandse voetbal opnieuw zijn bijdrage geleverd in een 
spraakmakende column. 
Maar laten we niet vergeten dat dit magazine vooral bol staat van 
ondernemers uit het sponsorgilde van VSCO’61. U vindt een breed scala 
aan ambachten uit de verschillende windrichtingen van de Veluwe. Zo 
laten we ons door Slagerij Van Guilik een worst voorhouden en steken 
we ons licht op bij Dutch Led Design. Tot slot ook nog een oude bekende; 
oud-VSCO’61 trainer Wilfred Westerhuis van Blauwtulp legt ons uit dat in 
het verleden behaalde resultaten, geen garantie bieden voor de toekomst. 
Ik wens u veel leesplezier! 

Met sportieve groet,

Jarno Kwakkel 
Voorzitter Businessmagazinecommissie VSCO’61

D

VOORWOORD
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“VSCO’61 en Prins 
Bouw vormen  
een goed stel”
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Prins Bouw
HOOFDSPONSOR IN BEELD



Overal zie je de naam Prins Bouw terug 
binnen de vereniging. Wim vergelijkt 
het sponsorschap met een bouwproject. 
“Wanneer je begint met een klus, dan ga 
je er voor de volle 100% mee aan de slag.” 
Na een evaluatiemoment is volgens Wim 
gebleken dat Prins Bouw en VSCO’61 nog 
altijd een goed stel vormen en dus werd het 
hoofdsponsorschap verlengd tot 2022.

Flexibiliteit
De bouwsector trekt momenteel weer aan 
en op elk vlak wordt volop geïnvesteerd. 
De financiële crisis is inmiddels achter de 
rug. Prins Bouw heeft deze periode goed 
doorstaan. Het bedrijf heeft altijd projecten 
gehad en geen personeel hoeven ontslaan. 
Prins Bouw heeft voor een bepaalde 
structuur gekozen. “Onze gediplomeerde 
werknemers leiden we zeer breed op. Ze 
zijn gespecialiseerd in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie, onderhoud en restauratie 
van woningen en utiliteitsgebouwen. 
Het voordeel is dat ze daardoor flexibel 
inzetbaar zijn. De afwisseling van projecten 
is uitdagend en leuk voor hen. Hierdoor 
treedt er geen verveling op en komen ze 
vrolijk thuis na een werkdag. Dat is toch ook 
geweldig voor de vrouw des huizes”, geeft 
Wim aan met een schaterende lach. 

Projecten
Prins Bouw is voornamelijk actief in de regio. 
Het bouwbedrijf heeft de opdracht gekregen 
om de karakteristieke Willem de Zwijger 
kazerne in Wezep te herontwikkelen. Op een 
verantwoorde wijze worden de gebouwen in 
drie fases getransformeerd naar woningen. 
In Oldebroek bouwt Prins Bouw een nieuw 
complex genaamd ‘De Stouw’. Eind 2017 

worden een Boni-supermarkt en twaalf 
appartementen in het centrum opgeleverd. 
In Oosterwolde wordt gekeken naar een uit 
te voeren masterplan. De bedoeling is dat 
een multifunctioneel gebouw op de rand van 
sportpark De Heughte gebouwd gaat worden. 
Deze sporthal annex buurtgebouw zal tegen 
de kleedkamers aangebouwd worden. Op de 
plaats van Dorpshuis De Heerdt zullen huizen 
gebouwd gaan worden. Daarnaast zijn er nog 
tal van andere projecten waar Prins Bouw 
zich mee bezighoudt.

Prijs
In 2016 is Prins Bouw tweede geworden in 
de verkiezing ‘Best Presterende Bouwer 
van Gelderland’. Wim geeft aan dat hij blij 
is met deze onderscheiding: “Deze prijs 
is een erkenning voor ons werk.” Prins 
Bouw doet zelf ook aan klantenonderzoek. 
De doelstelling is dat 95% van de 
opdrachtgevers het bedrijf goed tot zeer 
goed beoordeelt. Uit het onderzoek blijkt dat 
zij dit resultaat al jaren behaalt. “Wanneer je 
goed luistert naar de wensen van de klant en 
het juiste personeel in dienst hebt, dan is het 
eigenlijk niet zo moeilijk. Werk er maar hard 
voor, dan kan je ook extra genieten wanneer 
je goed wordt beoordeeld”, sluit Wim Prins 
met een glimlach af.

Bedrijfsactiviteiten:
Allround aannemersbedrijf 
dat gespecialiseerd is in 
nieuwbouw, verbouw, 
renovatie, onderhoud en 
restauratie van woningen 
en utiliteitsgebouwen. Prins 
Bouw adviseert, tekent 
bouwplannen en constructies 
en realiseert uitgewerkte 
ontwerpen. 

👤	 Eigenaar: 
 Wim Prins

 Aantal medewerkers:
 ’t Harde: 69
 Ermelo: 17

  Contactgegevens:
 Nijverheidsweg 20
 8081 GW ’t Harde
 Telefoon: 0525 – 653211
 Fax: 0525 – 652678

 info@prinsbouwbv.nl

📥	 Postadres:
 Postbus 41
 8081 ZG ’t Harde

🌎	 Websites:
 www.prinsbouwbv.nl
 www.prinsprojectbv.nl
 www.prinsbouwermelo.nl

 @PrinsBouw

  PrinsBouwBV

Prins Bouw B.V. is al tientallen jaren sponsor van 

VSCO’61. Vanaf 2004 is het bouwbedrijf uit ‘t Harde 

hoofdsponsor van het vlaggenschip van de vereniging. In 

2016 heeft Prins Bouw haar hoofdsponsorschap met de 

club uit Oosterwolde met maar liefst zes jaar verlengd. 

Een zeer loyale geste. “Wanneer je aan iets begint, dan 

maak je het ook af”, aldus directeur Wim Prins.

“Werk er maar hard 
voor, dan kan je ook 
extra genieten”
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Persoonlijk, low budget en servicegericht... 

Jufferenstraat 1 • 8081 CP Elburg • Tel. 0525 - 65 61 87
Oostendorperstraatweg 92 • 8097 PN Oosterwolde • Tel. 0525 - 62 2031 

www.boeveenvandorp.nl
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Rijschool Hendriks is in 1966 opgericht door het echtpaar Evert 

en Riet Hendriks uit Oldebroek. Het begon met één lesauto en 

vervolgens is Rijschool Hendriks uitgegroeid tot een complete 

rijschool in de regio. Het bedrijf is sinds 2001 overgenomen door 

zoon Alex Hendriks en zijn vrouw Wietske. De rijschool biedt 

het volledige pakket, van bromfiets tot vrachtwagen en alles wat 

daar tussen zit. Dit grote lesaanbod trekt veel leerlingen vanuit 

alle windstreken. Zij komen niet alleen voor het grote aanbod 

van Rijschool Hendriks, de persoonlijke manier van lesgeven 

wordt ook zeer gewaardeerd. 

Dagelijks rijden de bekende rode auto’s, 
tractors en vrachtwagens van Hendriks door 
de regio met enthousiaste leerlingen. In 
een halve eeuw is de manier van lesgeven 
veranderd. Waar vroeger de lesinstructeur 
altijd gelijk had en soms met de vuist op 
tafel sloeg, is er tegenwoordig sprake van 
een coachende manier van lesgeven. Alex: 
“Deze verandering spreekt mij persoonlijk 
erg aan. Ik ben van mening dat leerlingen 
het beste leren rijden als ze zich bewust 
zijn van hun rijgedrag.” Naast de manier 
van lesgeven is er ook veel veranderd in de 
eisen die er gesteld worden. Wietske vindt 
dat de lat tegenwoordig erg hoog ligt. Dit 
zie je terug in het praktijk-, maar ook in het 
theorie-examen. Om de leerlingen te helpen 
met dit onderwerp biedt Rijschool Hendriks 
wekelijks theorielessen aan. Alex staat dan 
voor de klas in plaats van zittend op de 
bijrijdersstoel. 

Grootste 
De theorielessen worden gegeven op de 
nieuwe locatie van Rijschool Hendriks. 
In 2011 is het bedrijf verhuisd naar de 
Zuiderzeestraatweg in Oldebroek. Deze 
locatie biedt de rijschool een hoop nieuwe 
mogelijkheden. Naast het geven van 
theorielessen, cursussen en trainingen in 
het gebouw, biedt deze nieuwe locatie de 
mogelijkheid om de eerste lessen voor 
de motor op een veilige plek te beginnen. 
Daarnaast hebben Alex en Wietske ervoor 
gezorgd dat je in Oldebroek het praktijkexamen 
van de tractor kunt doen. Dit is vrij uniek en 
maakt dat er mensen vanuit Hoogeveen tot 
aan Zeewolde hun tractorrijbewijs willen halen 
bij Rijschool Hendriks. “Wij zijn in een hele 
korte tijd de grootste in Nederland geworden 
op het gebied van de tractorlessen. Dit hadden 
we niet helemaal verwacht, maar we zijn er 
zeker trots op”, vertelt Alex enthousiast. 

Lesgeven 
Naast de uitstekende faciliteiten die Rijschool 
Hendriks biedt, onderscheidt het bedrijf 
zich ook door de manier van lesgeven. 
Naast Alex en Wietske zijn er nog vijf 
instructeurs aan het werk: “Onze instructeurs 
zijn leerling-gericht, eerlijk, persoonlijk 

Rijschool Hendriks
SPONSOR IN BEELD
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MÉÉR DAN 
AUTORIJDEN



en coachend. Iedere leerling kan terecht 
bij Rijschool Hendriks en aan de hand van 
de wensen van de leerling wordt er een 
aanpak gehanteerd”, aldus Wietske. Ze heeft 
verschillende trainingen gevolgd op gebied 
van autisme, zodat ze ook deze leerlingen 
zo goed mogelijk kan begeleiden. “Iedere 
leerling is anders en dat maakt ons vak ook 
zo leuk. Je werkt elk uur met nieuwe mensen, 
je bent telkens aan het zoeken naar wat hij 
of zij prettig vindt.” Dit is ook waar Alex zijn 
voldoening uithaalt in het werk: “Je werkt 
samen met een leerling naar een bepaald 
resultaat; het behalen van het rijbewijs. En als 
dit resultaat behaald wordt, is er altijd sprake 
van blijdschap. We krijgen regelmatig taart of 
bloemen van geslaagde leerlingen.” 

vrouwenvoetbal
Het persoonlijke en toegankelijke gevoel dat 
Alex en Wietske willen overbrengen aan hun 

leerlingen, ervaren zij ook als sponsor bij 
VSCO’61. Als kind kwam Wietske altijd met 
haar vader, Harrie van Dorp, mee naar De 
Heughte. Ze vond voetbal een prachtige 
sport, maar een damesteam was er destijds 
nog niet. Toch kwam Wietske altijd graag 
op het sportpark in Oosterwolde en toen 
ze verkering kreeg met Alex nam ze hem 
ook regelmatig mee. Ondanks dat Alex iets 
minder met voetbal heeft, heeft hij wel 
een goed gevoel bij de vereniging. Daarom 
wilden ze graag meer doen bij VSCO’61 en 
ter ere van het 50-jarig bestaan hebben 
Alex en Wietske besloten om totaalsponsor 
te worden van VSCO’61 Vrouwen 1. Iedere 
week dragen de dames van VSCO’61 met 
trots het logo van Rijschool Hendriks op hun 
tenues, tassen en trainingspakken.

Bedrijfsactiviteiten:
Rijschool Hendriks is de 
meest complete rijschool in de regio 
Oldebroek, Elburg, ‘t Harde en Wezep. 
Door de jaren heen is Rijschool 
Hendriks bekend geworden vanwege 
de professionele en prettige manier 
van lesgeven. Of je nu kiest voor 
een reguliere of voor een versnelde 
opleiding, of je nu zelfverzekerd bent 
of juist onzeker, Rijschool Hendriks 
biedt altijd een rijopleiding op maat.

👤	 Eigenaren: 
 Alex en Wietske Hendriks

 Aantal medewerkers:
 10

  Contactgegevens:
  Zuiderzeestraatweg 164a 

8096 CE Oldebroek 
 Telefoon: 0525 – 633975 
Mobiel: 06 - 21626105 
info@rijschoolhendriks.nl

🌎	 Website: 
 rijschoolhendriks.nl

  Rijschool Hendriks

 @RijschoolHendriks

  Rijschool Hendriks

 opleidingen:
  Bromfietsrijbewijs (AM2 en AM4)
 Tractorrijbewijs (T-rijbewijs)
  Motorrijbewijs (A1, A2 en 

Onbeperkt)
  Autorijbewijs (schakel en 

automaat)
  Aanhangerrijbewijs (E achter B en 

Caravantraining)
  Vrachtwagenrijbewijs (C1, C en CE)
 Busrijbewijs (D1, D en DE)
 Code 95 (o.a. HNR en heftruck)

“ Iedere leerling is anders en 
dat maakt ons vak zo leuk”
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Kom langs in Elburg
en laat je inspireren!

620m2 winkelplezier

Dames & Heren

Alle grote merken

Vischpoortstraat 5-7 | Elburg | Poort5.nl



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.

Technisch adviesbureau voor industriële bedrijven
Zuidwendigeweg 3 
8097 RL  Oosterwolde

0525-621149 / 06-53670155
www.pleijter.nl 
info@pleijter.nl
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Pieter Zwart
INTERVIEW

Op 15 december jongstleden was Pieter Zwart één van de winnaars 

tijdens de uitreiking van de Mercurs, de prijzen voor personen die zich 

verdienstelijk hebben gemaakt in de magazine media branche. Hij werd 

uitgeroepen tot belofte van het jaar 2016. De jury prees Pieter voor de 

vernieuwing in en visie op de voetbaljournalistiek. De prijs is een nieuwe 

mijlpaal in de stormachtige carrière van de jonge Oldebroeker.

Pieter heeft een link met VSCO’61. “Nadat 
ik kort op atletiek heb gezeten heb ik even 
in de E- en D-pupillen gespeeld, maar dat 
werd geen succes. Het frustreerde mij dat de 
voeten niet wilden uitvoeren wat het hoofd 
zag en ik heb toen al snel besloten dat ik mij 
op een andere manier in de voetballerij wilde 
ontwikkelen”, vertelt Pieter. “Ik begon op mijn 
dertiende stukjes tekst op internet te plaatsen 
en op mijn vijftiende werd het serieuzer toen 
ik begon te schrijven voor de Huis aan Huis 
krant voor Oldebroek en Elburg.” 

Catenaccio
In die periode richtte Pieter Zwart, samen 
met twee anderen, de voetbalwebsite 
catenaccio.nl op. “Met Catenaccio richten we 
ons vooral op de achtergrondverhalen en 
analyses. We proberen artikelen te maken 
die doorgaans niet in de traditionele media 
verschijnen. Toen enkele jaren geleden de 

fluwelen revolutie uitbrak bij Ajax kwam 
de ontwikkeling van de website in een 
stroomversnelling. De verhalen die we over 
het reilen en zeilen van de club, de financiële 
situatie en de jeugdopleiding publiceerden 
werden ook binnen Ajax goed gelezen. 
Daardoor leerde ik in beide kampen veel 
mensen kennen en kon ik een goed netwerk 
opbouwen. Toen één van de verhalen van 
Catenaccio werd doorgeplaatst in Voetbal 
International legde ik ook daar de eerste 
contacten. 

Voetbal International
Drieënhalf jaar geleden kwam Pieter 
als webredacteur in dienst van Voetbal 
International. Het blad kreeg toen net 
twee nieuwe hoofdredacteuren, maar het 
sollicitatiegesprek met Pieter werd nog 
gehouden door Johan Derksen. Later bleek 
dat de toenmalige hoofdredacteur was 

getipt door Johan Cruijff. “Ik had Cruijff al 
een paar keer geïnterviewd en blijkbaar heb 
ik toen een goede indruk achtergelaten”, 
kijkt Pieter trots terug. Het klinkt bijna 
vanzelfsprekend, maar het is bijzonder 
omdat Pieter ondernemen, werk en studie 
combineerde. “Ik was nog bezig met mijn 
studie Communicatiewetenschappen aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen en in het 
weekend werkte ik voor Voetbal International 
en Catenaccio. Ik had natuurlijk ook de school 
voor journalistiek kunnen doen, maar omdat ik 
al beschikte over de nodige werkervaring vond 
ik het belangrijk om een wetenschappelijke 
basis te hebben en meer te leren over het 
doen van onderzoek. Inmiddels heb ik mijn 
master gehaald.”

Vernieuwend
Mede door zijn studie ziet Pieter ruimte voor 
een andere vorm van voetbaljournalistiek. 

‘AMBITIEUZE 
VOETBALJOURNALIST 
MET VISIE’
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“Voorheen haalde een journalist schaarse 
informatie naar boven en maakte die 
openbaar aan het grote publiek. Door 
de komst van internet is veel informatie 
beschikbaar voor iedereen. Er ontstaat dus 
behoefte aan journalisten die in staat zijn uit 
de enorme brei aan informatie de zinnige 
dingen naar boven te halen, deze te duiden, te 
interpreteren en toegankelijk te presenteren 
aan de lezer of kijker. Een voorbeeld hiervan 
is een verhaal dat we met Catenaccio hebben 
gemaakt over de financiële positie van Real 
Madrid. Het algemene beeld is dat van een 
club met enorme schulden die overeind 
wordt gehouden door de Spaanse banken en 
belastingbetaler. Alle jaarverslagen van Real 
Madrid staan op internet en na bestudering 

van de feiten kwamen we tot de conclusie 
dat Real Madrid weliswaar een club met grote 
schulden is, maar dat er enorme bezittingen 
en inkomsten tegenover staan waardoor de 
club al jaren zwarte cijfers schrijft. Je zou dus 
kunnen zeggen dat Real, met de strategie van 
het kopen van dure spelers en de daaraan 
gekoppelde marketing, een voorbeeld 
is voor veel andere clubs. Met dit artikel 
kregen we een nominatie voor een prijs voor 
onderzoeksjournalistiek op internet.”

Veelzijdigheid
Dat Pieter zich ontwikkelt tot een veelzijdig 
mediaman bewijst hij doordat hij sinds de 
zomer van 2016 ook werkzaam is voor 
ZiggoTV. “Voor het sportprogramma Rondo 
maak ik video-items. Ik breng dan in 90 
seconden een onderwerp onder de aandacht 
dat we niet vaak terugzien in andere media. 
Daarnaast gaat het grootste deel van mijn 
tijd het laatste half jaar naar de ontwikkeling 
van de redactionele invulling van VI PRO, 
het betaalde online deel van Voetbal 
International. Het is een enorme uitdaging 
daar een succes van te maken. Natuurlijk zijn 
er inhoudelijke raakvlakken tussen mijn werk 
voor de verschillende mediakanalen, maar 
alle werkzaamheden vragen om een eigen 
benadering en aanpak. Zo hoop ik steeds 
beter te worden in mijn vak.”

“ik heb mijn baan 
bij voetbal 
international aan 
johan cruijff te 
danken”



De selectiespelers van VSCO'61 mogen gratis bij ABC sporten!
Wanneer mogen wij u begroeten?



Zwolseweg 80A, 8181 AJ Heerde, 0578 – 691636Zwolseweg 80A, 8181 AJ Heerde, 0578 – 691636

www.van-bennekom.nl
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Ruim dertig jaar is Slagerij Van Guilik gevestigd in het 

Boni-filiaal aan de Deventerstraatweg te Zwolle. Zo’n tien 

jaar geleden is het bedrijf begonnen met het aanbieden van 

complete barbecues. In 2013 is er een prachtig nieuw pand 

geopend op het bedrijventerrein H2O in Hattemerbroek. 

Door de groei heeft Slagerij Van Guilik zich inmiddels in de 

regio ontwikkeld tot dé nummer 1 in barbecue, catering en 

buffetten. Arnoud van Guilik geeft door het beantwoorden 

van vier vragen meer inzicht in het familiebedrijf.

Je komt uit een echte slagersfamilie. Kan je 
hier wat over vertellen?
“In de negentiende eeuw is mijn familie 
begonnen met een slagerij in Ede. Op een 
gegeven moment besloot mijn opa te 
verhuizen richting Hattem en daar een slagerij 
te beginnen. Toen er in 1986 een Boni-filiaal 
werd geopend aan de Deventerstraatweg in 
Zwolle werd er gezocht naar een slager. Mijn 
vader Jack van Guilik twijfelde niet en zag een 
kans om hier zelfstandig aan de slag te gaan. 
Inmiddels geeft mijn broer Ferdi leiding aan 
deze slagerij en wekelijks ontvangen we hier 
meer dan 6000 klanten. Sinds anderhalf jaar 
ondersteun ik mijn vader met het exploiteren 
van de catering. Je kan dus stellen dat het 
slagersambacht in de genen zit.”

Wat is de kracht van Slagerij Van Guilik?
“Onze kracht is dat wij een totaalconcept 
aanbieden aan een breed publiek. We merken 
dat mensen het prettig en eenvoudig vinden 
om alles bij één partij te kunnen regelen. 
We leveren verse en volledig verzorgde 
barbecues en catering in de wijde omtrek. Ons 
bezorggebied is van Meppel tot Apeldoorn 

en van Lelystad tot Ommen. Je kunt bij ons 
terecht voor een lekkere hapjesschaal tot een 
geheel verzorgde barbecue of catering met 
eten, drinken, tenten en banken. Er werken 
zes volledig gediplomeerde slagers in onze 
vestigingen in Zwolle en Hattemerbroek. 
Vanwege ons slagersinzicht weten wij wat 
een lekker stukje vlees is. Dit onderscheidt 
ons van een gewone cateraar.”

De afgelopen tien jaar zijn jullie enorm 
gegroeid, klopt dat?
“Ja, helemaal. Mijn vader is tien jaar geleden 
begonnen met het aanbieden van barbecues. 
Dit bleek een schot in de roos te zijn. Wanneer 
hij aan iets begint, dan doet hij dit met volle 
overgave. Al snel werd het Boni-filiaal te klein 
en heeft hij een periode gewerkt vanuit zijn 
huis in Heerde. Vanwege de groei heeft hij 
in 2013 besloten een nieuw pand te openen 
aan de Duurzaamheidstraat in Hattemerbroek. 
In korte tijd zijn we hier uitgebreid van 900 
naar 1800 vierkante meter. We liggen vlakbij 
de A28 en zijn makkelijk en snel bereikbaar. 
Bovendien kan iedereen vanuit zijn luie stoel 
bij ons bestellen via onze site.” 

Slagerij Van Guilik

SPONSOR IN BEELD

Nr.1 in BBQ  
& Buffetten
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Sinds 2015 zijn jullie Stersponsor bij 
VSCO’61. Daarnaast sponsoren jullie 
veel andere amateurverenigingen in de 
omgeving. Waarom? 
“Wij vinden het belangrijk om iets te kunnen 
betekenen voor de maatschappij. Elke week 
zetten vele vrijwilligers zich met groot 
enthousiasme in voor hun club. Wij gunnen 
het de clubs en leveren graag een bijdrage 
in de vorm van sponsorschap. Daarnaast legt 
het onszelf ook geen windeieren. Wanneer 
er een barbecue geregeld wordt, dan weten 
de verenigingen dat ze altijd bij ons terecht 
kunnen. Zo levert het voor beide partijen 
alleen maar winst op.”

Bedrijfsactiviteiten:
Slagerij Van Guilik biedt verse en 
volledig verzorgde barbecues en 
catering in de wijde omtrek aan 
en staat inmiddels bekend als dé 
nummer 1 in BBQ en Buffetten. 
Daarnaast is de slager gevestigd 
in de Boni-supermarkt in Zwolle.

👤	 Eigenaar: 
 Jack van Guilik 

 Aantal medewerkers:
 20

  Contactgegevens:
 Duurzaamheidsstraat 19c 
 8094 SC Hattemerbroek 
 Telefoon: 038 - 3765976 
 info@slagerijvanguilik.nl 

🌎	 Website: 
 slagerijvanguilik.nl

  Slagerij Van Guilik B.V.

  @SlagerijvGuilik

 Openingstijden:
 Maandag  9:00 - 17:00 uur
 Dinsdag  9:00 - 17:00 uur
 Woensdag  9:00 - 17:00 uur
 Donderdag  9:00 - 17:00 uur
 Vrijdag  9:00 - 17:00 uur
 Zaterdag  9:00 - 17:00 uur

“Mensen vinden het prettig 
om alles bij één partij te 
kunnen regelen"



Uitzenden
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www.flexibleplus.nl

info@flexibleplus.nl@

Vestiging Elburg (bezoek op afspraak)

Bouw
Administratief



23B u s i n e s s m a g a z i n e  V S C O ’ 6 1  |  J a a r g a n g  2 0 1 7

In de derde klasse C zijn de verschillen in 
de top klein. VSCO’61 gaat de winterstop in 
met één punt voorsprong op SVI. Akar vindt 
dat de koppositie niet onverdiend is: “Als 
ik kijk naar onze wedstrijden, dan zitten er 
weinig gestolen punten bij. We kenden een 
geweldige start met drie overwinningen op rij. 
We zetten aan het begin van het seizoen onze 
tegenstander vroeg onder druk en waren in 
de meeste gevallen de ploeg met het betere 
veldspel. En waar het in de vorige seizoenen 
vaak mis ging tegen de ‘kleintjes’, hebben 
we juist in die wedstrijden weinig punten 
verspeeld.”  

Speelstijl
Ondanks de flitsende start kiest de trainer 
in de loop van de eerste seizoenshelft voor 
een andere tactiek: “In de eerste wedstrijden 
liepen we regelmatig tegen een counter aan, 
waaruit een tegengoal kwam. We hebben 
daarom gekozen voor een iets behoudender 
speelstijl. Daar hebben we uitvoerig op 
getraind en dat werpt z’n vruchten af. Het 
vraagt veel discipline en uithoudingsvermogen 
van de ploeg om een hele wedstrijd met de 
linies kort op elkaar te spelen. Dat doen ze 
uitstekend en dat heeft ons in de laatste reeks 
wedstijden veel punten opgeleverd.”

Hooggespannen
Vooruitblikkend op de tweede seizoenshelft 
beseft Akar dat de verwachtingen van de 
supporters van VSCO’61 hooggespannen 
zullen zijn. Hoewel de trainer ambitieus is, 

blijft hij ook realistisch: “Onze doelstelling is 
niet veranderd. We willen bij de eerste vier 
eindigen en de nacompetitie halen. Dat zal 
nog steeds een flinke uitdaging zijn, want 
bovenin zijn de kwaliteitsverschillen tussen de 
clubs erg klein. We zullen heel geconcentreerd 
en gedisciplineerd moeten voetballen, want 
de tegenstanders zullen graag een goed 
resultaat tegen de koploper willen behalen. 
De eerste wedstrijden na de winterstop zijn 
enorm belangrijk, want we doen volop mee 
voor de tweede periodetitel. Dat zou een 
enorme opsteker zijn en daarmee is direct een 
belangrijke doelstelling behaald.”

Beker
Naast de competitie is het eerste elftal van 
VSCO’61 ook actief in het bekertoernooi. Vlak 
voor de winterstop wordt na strafschoppen 
gewonnen van VVOG 2. “Dat was geen 

gemakkelijke wedstrijd”, blikt Akar terug. 
“VVOG 2 was ongeslagen koploper in de 
reserve hoofdklasse en had in de ronde ervoor 
SP Teuge met 5-1 verslagen. De wedstrijd ging 
gelijk op en wij waren de gelukkige na de 
strafschoppen. Op 25 februari spelen we tegen 
zondag eersteklasser SC Bemmel. Een mooie 
wedstrijd om naar uit te kijken.”

Samenwerking
De samenwerking tussen de trainersstaf en de 
spelersgroep verloopt naar wens. Het nieuws 
dat de hoofdtrainer ook volgend seizoen voor 
de groep zal staan kwam dan ook niet als 
een verrassing. “Ik voel me thuis binnen de 
vereniging en er staat een talentvolle selectie, 
aangevuld met een aantal ervaren spelers. Ik 
wil graag mijn bijdrage leveren aan de ambitie 
om van VSCO weer een stabiele tweedeklasser 
te maken.”

“De doelstelling is niet veranderd”
In zijn eerste seizoen bij VSCO’61 
kent Bülent Akar een vliegende start. 
Eind december, als de winterstop 
begint, mogen de Kanaries zich 
‘Herbstmeister’ van de derde klasse C 
noemen. Desondanks blijft de 
hoofdtrainer nuchter en realistisch: 
“Het woord ‘kampioenschap’ is nog 
weinig gevallen in de kleedkamer. 
Koploper zijn is heel mooi, maar we 
hebben nog helemaal niets.”

Hoofdtrainer
INTERVIEW
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Om ambities van bedrijven en organisaties waar te maken 

is een effectieve inzet van internettechnologie onmisbaar. 

Unifact is een full-service internetbureau dat ondernemers 

helpt een goede invulling aan hun internetstrategie te 

geven. Met een jong en gedreven 

team ontwikkelt en beheert 

Unifact internetoplossingen, 

zoals systeemkoppelingen en 

maatwerkapplicaties. 

In een vraaggesprek met het 

businessmagazine van VSCO’61 

vertelt directeur en mede-

eigenaar Henri van Leeuwen over 

ondernemen en de succesvolle 

aanpak van Unifact. 

Unifact & VL 
Consultants

SPONSOR IN BEELD

Proceskennis
als basis voor de  
perfecte oplossing

Altijd al ondernemer willen worden? 
“Eigenlijk wist ik op mijn vijftiende al dat ik 
ooit zelfstandig ondernemer wilde worden. 
Dit met name om medewerkers te laten 
ervaren wat een, in mijn ogen, goede 
werkgever is. Na het afronden van mijn 
opleiding Logistiek Management ben ik aan 
de slag gegaan als consultant. Hierdoor kreeg 
ik de kans om bij veel bedrijven in de keuken 
te kijken en toen ontstond de ambitie om 
zelf iets op te starten. In 2007 heb ik samen 
met mijn tweelingbroer Andre het bedrijf VL 
Consultants opgestart. Enkele jaren later is 
ook onze oudere broer Peter mede-eigenaar 
geworden en inmiddels werken er 24 mensen 
bij VL. In 2013 hebben we 50% van Unifact 
overgenomen. De andere 50% is in handen 
van Koninklijke Van der Most. Zij zijn naast 

één van de grootste klanten van Unifact 
ook een zeer gedreven partner met wie we 
goede plannen maken voor de toekomst. In 
2013 hebben we ook nog het merk Qnippo’s 
overgenomen. Hiermee ontwikkelen en 
implementeren we online promotionele acties 
voor klanten.”

Hoe versterken Unifact en  
VL Consultants elkaar? 
“VL is gespecialiseerd in het leveren van 
projectmanagement, interim-management, 
organisatieadvies en de implementatie 
van ERP-systemen. Daarnaast heeft VL 
ook Green Express, een eigen transport-
managementsysteem, ontwikkeld. 
Voor de installatiebranche heeft VL de 
webtool VL Installatie ontwikkeld. Binnen 
de installatiewereld moeten bedrijven 
diensten aanbieden, die te maken hebben 
met informatievoorziening, project-specifieke 
offertes, tekeningen, technisch advies en 
fiscaal advies. Het aanbieden van deze 
diensten met webtools (VL Installatie) geeft 
lage bedrijfskosten en meer omzet dankzij 
betere dienstverlening.  
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Bedrijfsactiviteiten: 
Unifact
Full-service internetbureau voor 
op maat gemaakte klantportalen, 
systeemkoppelingen en 
maatwerkapplicaties. 

VL Consultants
Specialist in het leveren 
van software, consultancy, 
projectmanagement, interim-
management en organisatieadvies 

👤	 Eigenaren: 
  Henri, Andre en Peter  

van Leeuwen

 Aantal medewerkers:
 Unifact: 10
 VL Consultants: 24

  Contactgegevens:
 Unifact 
 Europaweg 9
 8181 BG Heerde
 Telefoon: 0578 - 631717
 Website: unifact.eu
 info@unifact.eu

 VL Consultants 
 Europaweg 9
 8181 BG Heerde
 Telefoon: 0578 - 695433
 Website: vlconsultants.nl  
 info@vlconsultants.nl

“We leggen de lat hoog”

De consultants van VL opereren verder 
op het snijvlak van ICT en logistiek en 
hebben veel kennis van bedrijfsprocessen in 
productie- en logistieke organisaties. Door 
deze deskundigheid kunnen we een goede 
analyse van een vraagstuk maken en vertalen 
we dat naar adequate oplossingen. Met 
Unifact kunnen we de maatwerkapplicaties 
en systeemkoppelingen bouwen die nodig 
zijn voor het bereiken van de doelstellingen 
van onze klanten. Vervolgens ondersteunen 
en begeleiden we de klant ook bij de 
implementatie van systemen en processen.”

Wat maakt jullie propositie uniek? 
“Door de kwaliteiten van beide bedrijven 
aan elkaar te koppelen creëren we een 
unieke verbinding tussen de klant, consultant 
en bouwer. Vaak wordt voor iedere fase 
een andere partner ingeschakeld. Dat kan 
problemen geven in de afstemming of in de 
ontwikkeling van systemen. Het is natuurlijk 
zonde als hierdoor kansen verloren gaan 
of verbeterprocessen onnodig lang duren. 
Wij kunnen het hele proces van idee tot 
implementatie voor een klant invullen. 
We hebben een mooie klantengroep met 
bekende referenties als Van der Most, Haribo, 
Benegas, Alliander en Concorp, het bedrijf 

achter Autodrop. We zijn ook erg trots op 
de applicatie die we hebben gemaakt voor 
Momice. Met deze online tool maak je in vijf 
eenvoudige stappen een eventwebsite in je 
eigen huisstijl en plaats je alle informatie die je 
met je bezoekers wilt delen.  
En ook in de regio hebben we veel klanten. Zo 
hebben we enkele jaren geleden de techniek 
verzorgd van de nieuwe website van VSCO’61. 
Voor deze website maken we gebruik van 
de KNVB-database waardoor de uitslagen 
en standen automatisch up-to-date zijn. Zo 
voegen we ook voor een voetbalvereniging 
waarde toe.”

Hoe kijk je naar de toekomst?
“Het ziet er goed uit voor ons. Zowel Unifact 
als VL Consultants zijn succesvol en we kunnen 
nauwelijks aan de vraag voldoen. Ik denk dat 
het aantal medewerkers in de komende vijf 
jaar zal verdubbelen. Het is best lastig om 
goede consultants en programmeurs te vinden. 
Die mogen zich spontaan bij ons aanmelden. 
We leggen de lat hoog omdat we geen enkele 
concessie willen doen aan de kwaliteit. We 
zijn er voor de klanten en die willen we echt 
helpen groeien. Zij kunnen zich dan focussen 
op hun eigen business en zo doen we beiden 
waar we goed in zijn.”



Zwarteweg 107a  | 8097 PT Oosterwolde (GLD)  | 0525 62 15 74  
06 20 14 32 07  | auto.pleijter@online.nl
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Velen van ons herinneren zich de commotie 
om de inmiddels afgetreden FIFA voorzitter 
Joseph Blatter. De bejaarde Zwitser houdt 
na zijn levenslange schorsing nog steeds 
vol onschuldig te zijn. Niet alleen hij werd 
aangepakt. Meerdere voetbalbestuurders 
werden, als waren het topcriminelen, met 
groots machtsvertoon afgevoerd. Het was tijd 
voor een frisse wind, zo was de algemene 
opinie. Het was dus geen verrassing dat de 
‘brandschone’ Michel Platini klaar stond om 
zijn goede vriend Blatter op te volgen. Dat 
feest ging niet door. Platini en Blatter hadden 
handjeklap gedaan met miljoenen euro’s, die 
niet te verantwoorden waren. En dus werd 
de Fransman geschorst voor vier jaar. Onze 
bondsvoorzitter Michael van Praag zag zijn 
kans schoon en stelde zich beschikbaar als 
voorzitter van de FIFA. Moedig, maar in de 
mondiale voetbaljungle uiterst riskant.
Van de KNVB krijgt hij vier ton mee om 
campagne te voeren, mede gefinancierd uit 
de pot van het Nederlandse amateurvoetbal. 
Bij de verkiezing blijkt hij onvoldoende 
draagvlak te hebben. Hij trekt zich terug en 
steunt prins Ali van Jordanië, die de strijd 
uiteindelijk verliest van de Zwitser Infantino. 
De troostprijs blijft over. In Zeist dacht men: 
nieuwe ronde, nieuw geluk. Dan moet hij 

maar voorzitter worden van de UEFA. Helaas 
ziet hij zijn ambities voor de tweede keer in 
rook opgaan en verliest hij kansloos van de 
onbekende Sloveen Ceferin. Opnieuw gaat 
een flink campagnebudget van de KNVB 
verloren. Een hard gelag voor de voetbalbond 
en de (amateur)clubs, die het al niet zo breed 
hebben. Jammer voor Van Praag, die tot dat 
moment een respectabele staat van dienst 
had in de voetbalwereld.
Alsof het nog niet genoeg was, werden 
we ook nog eens geconfronteerd met een 
niet geringe bestuurscrisis in de betaalde 
sector van de KNVB. Met als resultaat dat 
de bond waarvan in bestuurlijk opzicht een 
voorbeeldfunctie mag worden verwacht 
nu aangeslagen in de touwen hangt. Met 
lapmiddelen wordt de organisatie aan de 
top in de benen gehouden. En dat voor een 
organisatie die kan worden beschouwd als 
de grootste vermaaksindustrie in ons land. 
Binnen het normale bedrijfsleven komt men 
van het lachen niet meer in slaap. 
Op het hoogste niveau mag het dan een 
rommeltje lijken, laten we met elkaar 
onderop het goede voorbeeld geven. Zeist 
versus Oosterwolde. Klaar met ruzie maken, 
opgeblazen ego’s en machtsspelletjes, 
hoewel dat op amateurniveau natuurlijk ook 

gebeurt. Het kan ook anders. Door betrokken, 
zorgvuldig en transparant te werk te gaan. Ik 
kom inmiddels een aantal jaren bij VSCO’61 
en draag met veel plezier een steentje bij 
aan dit businessmagazine. In Oosterwolde 
tref ik een stabiele vereniging aan, waar 
bestuurders en vrijwilligers zich vol overgave 
inzetten. Stap voor stap ontwikkelt VSCO’61 
zich tot een sterk merk. Dat straalt af op de 
club, de omgeving en ook de sponsoren. 
Juist vanuit de regio moet u samen vanuit de 
rust opereren en die belangrijke regionale 
functie blijven vervullen. Zo geeft u het 
juiste voorbeeld, waar ze bij de nationale 
en internationale voetbalbonden veel van 
kunnen leren.

Met sportieve groet,
Gaston Sporre

Gaston Sporre
COLUMN

In de periode die achter ons ligt hebben we in de voetbalwereld stormachtige 

ontwikkelingen meegemaakt. Op sportief gebied was er het gemis van het 

Nederlands elftal op het Europees Kampioenschap in Frankrijk. Het lijkt 

er echter op dat het echte vuurwerk tegenwoordig niet langer vanuit de 

voetbalstadions komt, maar vooral uit de (achter)kamers van de burelen. 

Want of het nu gaat om de Wereldvoetbalbond, de UEFA of onze eigen KNVB, 

saai was het de laatste tijd zeker niet…

De wereld 
  op z'n kop



Met een groot aantal trouwe 

klanten is Autobedrijf Pleijter 

echt een dorpsgarage. Toch 

komen de klanten vanuit diverse 

windstreken naar de garage aan 

de Zwarteweg in Oosterwolde. 

Het bedrijf is gespecialiseerd 

in reparatie en onderhoud van 

allerlei typen voertuigen en is 

een ongebonden en zelfstandige 

garage. Eigenaar Gert Pleijter: 

“Of het nu gaat om een auto, 

camper of bestelbus, doordat 

wij veel materiaalkennis hebben 

kunnen we met alle typen 

voertuigen uit de voeten.”

De ervaren ondernemer weet wat belangrijk 
is voor zijn autobedrijf: “Wij moeten het echt 
hebben van mond-tot-mondreclame. Een 
tevreden klant, is een blijvende klant. Dat 
blijkt ook uit het klantenbestand. Sommigen 
komen al bij ons zolang we bestaan. Al 
vijfentwintig jaar lang komen ze met alle 
auto-ongemakken bij ons aan de deur.” 
Gert denkt dat dit te maken heeft met de 
vertrouwensband die je opbouwt met elkaar. 
“Het gaat om je auto, om verkeer. Het moet 
veilig zijn en daarom moet je je autogarage 
kunnen vertrouwen.”

Balans
Op de vraag of hij veranderingen ziet in 
het beeld dat klanten hebben van een 
autobedrijf is Gert duidelijk. “Mensen 
willen veiligheid en gemak, maar aan de 
andere kant niet te veel betalen. Ik zie 
bijvoorbeeld een verschuiving van de APK 
inclusief jaarlijkse beurt naar alleen de 
APK. Mensen stellen onderhoud zo lang 
mogelijk uit. Je moet dus een goede balans 
vinden in onderhoud dat echt nodig is en 
wat je nog even kan uitstellen.”

Duidelijkheid
Gert vervolgt: “Wij bieden onafhankelijk 

advies op maat wat betreft reparatie 
en keuring maar ook voor de kleinere 
werkzaamheden kunnen klanten bij 
ons terecht.” Hij geeft aan dat klanten 
duidelijkheid nodig hebben. Daarom levert 
Autobedrijf Pleijter alle merken en maten 
autobanden en kunnen klanten terecht voor 
het inbouwen van een autoradio, -alarm en/
of navigatie en andere accessoires, maar ook 
de afwikkeling van schaderapporten. “Wij 
zijn een totaalservice waardoor het voor de 
klant gemakkelijk is. Ze kunnen altijd op ons 

SPONSOR IN BEELD

vakmanschap doorgeven

Autobedrijf Pleijter
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Bedrijfsactiviteiten:
Autobedrijf Pleijter is een 
vakkundig garagebedrijf dat service 
en onderhoud verleend aan alle 
merken personenauto’s en lichte 
bedrijfsauto’s.

👤	 Eigenaar: 
 Gert Pleijter

 Aantal medewerkers:
 3

  Contactgegevens:
 Zwarteweg 107a
 8097 PT Oosterwolde
 Telefoon: 0525 – 621574
 Mobiel: 06 - 20143207
 contact@autobedrijfpleijter.nl

🌎	 Website: 
 www.autobedrijfpleijter.nl

 Openingstijden:
 Maandag 8:00 – 18:00 uur
 Dinsdag 8:00 – 18:00 uur
 Woensdag 8:00 – 18:00 uur 
 Donderdag 8:00 – 18:00 uur
 Vrijdag 8:00 – 18:00 uur
 Zaterdag 9:00 – 12:00 uur

Zwarteweg 107a  | 8097 PT Oosterwolde (GLD)  | 0525 62 15 74  
06 20 14 32 07  | auto.pleijter@online.nl

“Je moet je autogarage 
kunnen vertrouwen”

rekenen, ze kunnen zelfs hun winterbanden 
bij ons opslaan.” 

leermeester
Gert geeft aan dat hij allerlei soorten 
voertuigen aan de deur krijgt. Waar de 
mensen mee rijden, daar werk je mee, is 
zijn opvatting. Om die reden is Gert ook 
leermeester: Om het vakmanschap door te 
geven. Hij heeft al 25 jaar lang studenten 
meelopen uit een leer-werktraject en het 
valt hem op dat de studenten leergierig zijn 
en op papier veel weten. “Het zit hem in 
de materiaalkennis. Toen ik begon moesten 
we echt veel weten over het materiaal 

waarmee we werken en hoe het reageert 
in verschillende omstandigheden. Dat is 
tegenwoordig heel anders. Ik wil ze toch 
graag het echte vakmanschap meegeven 
zodat er mensen zijn die het vak leuk 
vinden en overnemen.”

Bijdrage
Voor Gert is er een reden om sponsor 
te zijn van VSCO’61. “Het zit hem vooral 
in het dorpsgerichte. Als ik zie hoeveel 
vrijwilligers er rondlopen en hoeveel 
er voor de jeugd gedaan wordt in zo’n 
klein dorp, wil ik ook graag een steentje 
bijdragen.” 

Gert Pleijter
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Ontdek, proef
   en beleef...

Puur genieten bij strandpaviljoen  At Sea.  
Dè verrassende locatie aan het Drontermeer

Drontermeerdijk 13       |       8251 PV Dronten       |       T 0321 - 31 66 47       |       www.atsea-restaurant.nl

restaurant

bootverhuur

camping

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



Het jaar 2016 is enerverend geweest voor de sponsorcommissie. 

In het oog springen de verlenging van het contract met onze 

hoofdsponsor Prins Bouw voor opnieuw zes jaar en het binden 

van Rabobank Noord Veluwe als hoofdsponsor van de jeugd. De 

verlenging van het contract met hoofdsponsor Prins Bouw ging 

gepaard met de presentatie van het nieuwe VSCO’61 tenue. 

SPONSORCOMMISSIE

Op volle toeren
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In het kielzog van onze hoofdmacht zijn 
ondertussen al meerdere teams in het nieuwe 
tenue gestoken. De sponsorcommissie is 
alle sponsoren die geïnvesteerd hebben in 
onze nieuwe kledinglijn zeer erkentelijk. 
Andermaal is bewezen dat de sponsoren onze 
vereniging een warm hart toedragen. De 
komende periode zal de commissie doorgaan 
met het vernieuwen van de kleding van de 
teams. Behalve de nieuwe tenues is eveneens 
een nieuwe stelling met sponsorborden 
bij het hoofdveld geplaatst. Kortom, de 
sponsorcommissie draait op volle toeren.

Op zaterdag 10 december 2016 is VSCO’61 met 
een grote groep sponsoren op pad geweest. 
We zijn de dag begonnen door te kijken naar 
de wedstrijd VSCO’61 – SEH. Na het goede 
resultaat op De Heughte (3-2) werd de reis 
vervolgd naar Slagerij Van Guilik. Hier werden 
de sponsoren getrakteerd op een presentatie, 
rondleiding en een heerlijk buffet. Vervolgens 
is de groep doorgereisd naar het MAC³PARK 
stadion voor de wedstrijd PEC Zwolle – Willem 
ll. Ondanks de teleurstellende 0-0 in Zwolle 
was het een zeer geslaagde sponsortrip, die 
zeker voor herhaling vatbaar is. 

Uiteraard blijven we ook in 2017 niet stilzitten. 
We zijn blij te vermelden dat Sjoerd Kwakkel 
als lid aan de sponsorcommissie is toegevoegd. 
Hij zal voornamelijk actief zijn in de regio 
Oosterwolde en Oldebroek. Deze geboren en 
getogen Oosterwoldenaar studeert momenteel 
nog in Groningen waar hij zijn master 
International Management volgt. Sjoerd hoopt 
deze in de komende maanden af te ronden. 
Daarnaast voetbalt Sjoerd nog in VSCO’61 3. 
Tot slot staan er nog verschillende activiteiten 
voor de sponsoren op de planning. Hierbij 
zal ook de combinatie met bedrijfsbezoeken 
gezocht worden. Daarnaast kijken we uit naar 
het sponsorvoetbaltoernooi op 27 mei, waar 
Kwakkel’s groente- en fruithandel haar titel 
mag verdedigen. 

De sponsorcommissie, met 

van links naar rechts: Sjoerd 

Kwakkel, Rick Spijkerboer, Wim 

Korenberg, Christiaan Mulder 

(voorzitter), Hendrik Jan 'Nanne' 

Schoonhoven, Aart Lokhorst, 

Lammert Vlieger, Erik Wijnne, Jakob 

Hardlooper





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



34 B u s i n e s s m a g a z i n e  V S C O ’ 6 1  |  J a a r g a n g  2 0 1 7

Ondanks het late tijdstip op maandagavond 
zijn er nog allerlei activiteiten gaande in 
de winkel aan de Mheneweg-Noord in 
Oosterwolde. “De ruime openingstijden worden 
zeer gewaardeerd door onze klanten, net als 
de laagdrempeligheid en ons vakbekwame 
personeel”, begint Eddy zijn verhaal. Sinds 2001 
is hij samen met oprichter Jan Dickhof, bij velen 
bekend onder zijn bijnaam ‘Jan Appel’, eigenaar 
van de bloeiende fietsenzaak. “Maar, we doen 
het samen met het hele team”, zegt Eddy snel. 
“Zonder onze medewerkers zou dit bedrijf 
nooit geworden zijn tot wat het nu is.” 

Begin
Voor het ontstaan van Dickhof Rijwielen 
moeten we terug naar begin jaren ’80. 
Nederland zat op dat moment in een recessie, 
waardoor er onder meer in de bouwsector 
gedwongen ontslagen vielen. Jan werkte 
in deze sector en heeft toen besloten om 
met dat werk te stoppen. Vanwege zijn 
achtergrond als fanatiek en verdienstelijk 
wedstrijdwielrenner, was de keuze voor 
het starten van een fietsenwinkel logisch. 
“Hij heeft een aantal garageboxen in Elburg 
geruild voor een kolenschuur in Oosterwolde 
en daarmee was Dickhof Rijwielen geboren. 
Deze kolenschuur stond op de plek waar 
wij nu onze parkeerplaatsen hebben.” Na 

verscheidene verbouwingen staat er inmiddels 
een enorme fietsenwinkel van 3.000 vierkante 
meter met een ruime werkplaats. “Iedereen 
is welkom bij ons voor reparaties, ongeacht 
het fietsmerk. We zijn onze werkplaats nu aan 
het moderniseren, waardoor we weer volledig 
zijn ingericht op de laatste ontwikkelingen 
op fietsgebied. Zo hebben we steeds meer 
handelingen geautomatiseerd, zoals het 
bijhouden van de onderhoudshistorie van de 
fietsen van onze klanten.”

Maatwerk
Dickhof Rijwielen weet zich voortdurend te 
vernieuwen en gaat mee met de laatste trends 
op het gebied van fietsen en accessoires. “Wij 
zijn een fietsenwinkel die er wil zijn voor de 
breedte van de maatschappij, van jong tot 
oud en van heel comfortabel tot heel sportief. 
Daarnaast leveren wij in de winterperiode 
schaatsen voor de recreatieve rijder. Het is 
belangrijk dat we goed naar de klant luisteren 
zodat we een product vinden dat echt bij die 
klant en zijn budget past”, legt Eddy uit. 
Sinds kort kun je ook voor de speed pedelec 
terecht bij Dickhof Rijwielen. “Dit zijn 
elektrische fietsen met een maximumsnelheid 
van 45 kilometer per uur, waardoor ze erg 
interessant zijn voor forensen.” 
Een andere noviteit is de Guru Bike Fit. Dit is 

Fietsspecialist
van de Veluwe
Dickhof Rijwielen is één van de boegbeelden van 

Oosterwolde. Het bedrijf is ruim dertig jaar gevestigd in het 

dorp en inmiddels ook te vinden in de omliggende dorpen. 

Aan het businessmagazine vertelt Eddy Veldman over de 

groei van het bedrijf, de kracht van het samenwerken en het 

uitgebreide assortiment van Dickhof Rijwielen.

Dickhof Rijwielen
SPONSOR IN BEELD

Rudie van Pijkeren (l) en Eddy Veldman (r)
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Bedrijfsactiviteiten:
Dickhof Rijwielen is met vier 
vestigingen de speciaalzaak 
voor alle type fietsen en 
fietsaccessoires. Daarnaast is het 
bedrijf een erkend service center 
van Shimano, Campagnolo, Sram 
en Mavic. 

👤	 Eigenaren: 
  Jan Dickhof en Eddy Veldman

 Aantal medewerkers:
 30

  Contactgegevens:
  Oosterwolde 

Mheneweg Noord 20 
8097 PJ Oosterwolde 
Telefoon: 0525 - 621456 
info@dickhofrijwielen.nl 
 
Oldebroek 
Zuiderzeestraatweg 177-1 
8096 BH Oldebroek 
Telefoon: 0525 - 633479 
oldebroek@dickhofrijwielen.nl 
 
‘t Harde 
Eperweg 59 
8084 EL ‘t Harde 
Telefoon: 0525 - 653528 
tharde@dickhofrijwielen.nl 
 
Wezep 
Ruitersveldweg 35A 
8091 HS Wezep 
Telefoon: 038 - 3374038 
wezep@dickhofrijwielen.nl

🌎	 Website: 
 www.dickhofrijwielen.nl

een computergestuurd apparaat dat helpt 
bij het vinden van de juiste fietshouding. 
“Ieder mens is anders en prefereert een 
andere fietshouding. Ondanks dat we zelf 
veel ervaring hebben met het vinden van 
de juiste fietshouding bij wielrennen en 
mountainbiken, kunnen we met behulp van 
de Guru de klant nog beter van dienst zijn.”

testdagen
Dickhof Rijwielen organiseert meerdere 
keren per jaar thema- en testdagen. “Je 
moet dan denken aan een Italiaanse dag, 
technische avonden voor verenigingen en 
het organiseren van toertochten. Verder 
organiseren we aan het einde van het jaar 
altijd de ‘Dickhof Draait Door Dagen’, waar 
hele mooie kortingen en prijzen te winnen 
zijn met het rad van avontuur. Op deze 
manier willen we onze klanten bedanken 

voor het vertrouwen dat zij in ons gesteld 
hebben in het afgelopen jaar.”

Binding
Sociale binding in de maatschappij is erg 
belangrijk voor Dickhof Rijwielen. “Op 
dit moment hebben we via de sociale 
werkvoorziening twee extra mensen in 
dienst. Zij zijn een echte meerwaarde voor 
het bedrijf, niet alleen door het werk dat 
ze doen, maar ook door de positieve sfeer 
die ze meebrengen.” Het sponsoren van 
VSCO’61 ziet Eddy ook als een vorm van 
sociale binding. “Ik zie veel overeenkomsten 
tussen Dickhof Rijwielen en VSCO. Het 
teamkarakter is voor mij zeer belangrijk, 
waarbij prestaties worden afgewisseld 
met gezelligheid. Daarnaast is VSCO 
laagdrempelig en toch vooruitstrevend. Zo 
profileren wij ons ook graag.”

“Ik zie veel overeenkomsten 
tussen Dickhof en VSCO'61”



Slijterij-Wijnkoperij Herkert
Zuiderzeestraatweg 134 - 8096 CD Oldebroek
Tel. 0525-631234 - E-mail aherkert@hetnet.nl

WEBWINKEL: WWW.SLIJTERIJHERKERTOLDEBROEK.NL

getrokken van talrijke natuurzuivere kruiden volgens
oud familierecept. Deze Veluwse kruidenbitter heeft

een heilzame en opwekkende werking.
De Oldebroeker Kruidenbitter is te bekomen bij:

A. Herkert wonende aan de Dorpsstraat
134 te Oldebroek

”woar de dree leerz’n
buut’n hank.”

1 literealc. vol 30%

w w w . . N L

VAN MORGEN
Zwarteweg 48
8097 PW Oosterwolde

www.van-morgen.nl
info@van-morgen.nl

Van Morgen is een jong bedrijf met professionals die 
zich toeleggen op het ondersteunen van overheids- 
en nonprofitorganisaties bij het digitaliseren en 
optimaliseren van hun processen.
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Jeugdtrainer
Tijdens zijn mbo opleiding Sport en 
Bewegen heeft Thomas een adviesopdracht 
uitgevoerd over jeugdtrainingskampen. 
Tijdens deze opdracht komt hij in aanraking 
met E² Sportrelations, een bedrijf dat op 
dat moment vooral bezig is met het geven 
van jeugdtrainingen. Thomas had bij de 
toenmalige F1 van Nunspeet al een aantal 
jaren training gegeven. Vanwege zijn positieve 
ervaringen besluit Thomas om zich bij E² 
Sportrelations te voegen. In de eerste plaats 
richt hij zich daar op zijn passie om jeugd te 
trainen, zowel bij amateurverenigingen als 
betaald voetbalorganisaties. Zo heeft Thomas 
afgelopen zomer twee maanden training 

gegeven aan JO-11 van SC Heerenveen. Bij 
VSCO’61 draagt Thomas zijn steentje bij door 
actief deel te nemen aan de Talentenavonden 
die de vereniging op vrijdagavond voor haar 
jeugdspelers organiseert. 

Trainingskampen
Naast de trainingen organiseert Thomas 
trainingskampen voor jeugdelftallen van 
Europese topclubs. Via het netwerk van E² 
Sportrelations komen er aanvragen vanuit 
met name Engeland voor het organiseren van 
trainingskampen. Van oudsher worden deze 
clubs in de regio Enschede ondergebracht, 
maar Thomas is verantwoordelijk voor de regio 
Nunspeet en het onderbrengen van clubs op 

de Veluwe. Voor de amateurverenigingen die 
deze clubs ontvangen is er een aansprekende 
activiteit voor de lokale voetballiefhebbers. Zo 
heeft E² Sportrelations de jeugdelftallen van 
Werder Bremen, Bayer Leverkusen, Anderlecht, 
VFL Wolfsburg, Malmö FF en FC Basel naar 
Nederland gehaald voor een toernooi. 
Afgelopen zomer had Newcastle United een 
trainingskamp gepland waarbij De Heughte zou 
worden aan gedaan. Helaas is deze trip op het 
laatste moment geannuleerd.

Toekomst
Training geven via E² Sportrelations ziet Thomas 
als een leuke hobby die hij naast zijn studie en 
straks zijn werk kan blijven doen. Op termijn 
heeft Thomas zeker de ambitie om als trainer 
bij een eerste selectie aan de slag te gaan, 
maar pas nadat hij zelf uit gevoetbald is. Voor 
nu is hij tevreden met de situatie. “Training 
geven en jeugdtrainingskampen organiseren 
is gewoon heel leuk om te doen en dat je 
er dan nog wat mee verdient, is dan mooi 
meegenomen”, aldus Thomas.

Van je hobby je beroep…?
Vanaf het seizoen 2015/2016 is Thomas van de Kolk lid van VSCO’61 en speler 
van de hoofdmacht. Na de volledige jeugd van Nunspeet te hebben doorlopen 
koos Thomas, mede vanwege de aanwezigheid van toenmalig hoofdtrainer 
Wilfred Westerhuis, voor VSCO’61. Halverwege zijn tweede seizoen heeft Thomas 
zijn draai binnen de vereniging volledig gevonden. Wat velen niet weten is dat 
Thomas naast zijn hbo studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening nog op 
een andere manier met de voetbalsport bezig is. 

Thomas van de Kolk
INTERVIEW
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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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In 2016 bestond Handelsonderneming 

Veluwenkamp vijftien jaar. Veel klanten en 

belangstellenden bezochten dat najaar de 

open dag, die een groot succes was. Het bedrijf 

werd in 2001 opgericht als onderdeel van de 

Veluwenkampgroep en ging in 2003 zelfstandig 

verder. Sinds die tijd is de onderneming in de 

regio, en ver daarbuiten, uitgegroeid tot dé 

leverancier voor machines en gereedschappen 

voor de grond-, weg- en waterbouw. Drijvende 

kracht achter het succesverhaal is Karel Toebast, 

samen met Willem Veluwenkamp directeur-

eigenaar van het bedrijf in Hattem.

Handelsonderneming Veluwenkamp
SPONSOR IN BEELD

Veluwenkamp is inmiddels een vertrouwd 
adres voor bestratingsbedrijven, hoveniers, 
aannemers en ZZP’ers. Handgereedschappen, 
hydraulische legklemmen, aanhangwagens, 
motordoorslijpers, zaagbladen en boren, 
het zijn enkele voorbeelden uit het brede 
assortiment. “We zijn dealer van Wacker 
trilplaten, Kubota minigravers en hebben voor 
Sankyo diamantgereedschap het alleenrecht 
in de Benelux. Maar ons paradepaardje is 
misschien wel de Knikmops. In Noord en 
Midden Nederland zijn we de enige dealer 
van deze geweldige minishovel”, vertelt Karel 
enthousiast. “In deze tijd is de Knikmops 
een onmisbare machine voor bestratings- en 

hoveniersbedrijven. Hij zorgt voor verlichting 
van het zware werk. De machine is niet alleen 
licht en compact, hij is ook snel, krachtig en 
eenvoudig te bedienen. Het is dan ook niet 
vreemd dat de Knikmops steeds vaker wordt 
gebruikt in de weg- en woningbouw en nu 
zelfs in de agrarische sector.” Veluwenkamp 
verkoopt niet alleen nieuwe machines, maar 
er is ook een ruime keuze in goede occasions. 
Daarnaast ziet Karel de verhuurmarkt groeien. 
“Iedereen die een machine of een stuk 
gereedschap af en toe nodig heeft kan bij ons 
huren. Zo proberen we voor iedere klus de 
juiste oplossing te bieden.”

Centraal
Karel Toebast is trots op zijn vaste en trouwe 
klanten. “Dat is voor mij de belangrijkste 
graadmeter. We moeten het vooral hebben 
van mond-tot-mondreclame en daarom 
moeten klanten tevreden zijn over hun 
aankoop of uitgevoerde reparatie. We 
luisteren eerst goed naar de klant en met 
onze jarenlange ervaring kunnen we daarna 
het juiste advies geven. En als een klant een 
machine of handgereedschap eerst uit wil 
proberen is dat ook geen probleem. 
De klant staat altijd centraal en ons team doet 
er alles aan het huidige kwaliteitsniveau vast 
te houden en waar mogelijk te verbeteren.” 

De juiste oplossing 
voor iedere klus 
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Bedrijfsactiviteiten:
Verkoop en verhuur van machines, 
gereedschappen, bedrijfskleding 
en overige benodigdheden voor de 
grond-, weg- en waterbouw.  

👤	 Eigenaren: 
  Karel Toebast en Willem 

Veluwenkamp

 Aantal medewerkers:
 9

  Contactgegevens:
 Hilsdijk 110
 8051 KE Hattem
 Telefoon: 038 - 4441455
 Fax: 038 - 4440094
 info@hovbv.nl

🌎	 Website:
 www.hovbv.nl

 openingstijden:
 Maandag  7:30 – 17:30 uur
 Dinsdag  7:30 – 17:30 uur
 Woensdag  7:30 – 17:30 uur
 Donderdag  7:30 – 17:30 uur
 Vrijdag  7:30 – 17:30 uur
 Zaterdag  8:00 – 12:00 uur

“Je klanten zijn 
je belangrijkste 
graadmeter”

Handelsonderneming Veluwenkamp weet 
zich ook voortdurend te vernieuwen. “Ons 
assortiment is uitgebreid met werkkleding 
en werkschoenen. Klanten kunnen kiezen 
uit een ruime collectie en alle kleding kan 
worden bedrukt met een logo of een tekst. 

Ook hebben we een webshop met daarin 
meer dan 3.000 artikelen op voorraad”, 
vertelt Karel enthousiast.

Betrokkenheid
De relatie met VSCO’61 is belangrijk voor 
Karel. “Veel van onze klanten zijn nauw 
betrokken bij de club en we krijgen veel 
waardering voor onze steun. De ontvangst 
op het sportpark is altijd plezierig en de 
mensen zijn oprecht in ons geïnteresseerd. 
Daardoor voel ik mij thuis bij VSCO en 
door een steentje bij te dragen proberen 
we met iedereen een duurzame relatie te 
onderhouden.”



HOOFDSPONSOR VSCO’61-JEUGD

Een aandeel in elkaar

Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/noordveluwe

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we

allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen.

Daarom ondersteunen we met trots de jeugd van VSCO’61.

Rabobank Noord Veluwe sponsort de jeugd van VSCO'61.

door klein 
te beginnen.

De top
kunnen

bereiken





44 B u s i n e s s m a g a z i n e  V S C O ’ 6 1  |  J a a r g a n g  2 0 1 7

In het verleden was Ramon, bijgenaamd 
‘Rakkie’, een verdienstelijk motorcoureur met 
onder andere drie Nederlandse titels op zijn 
palmares. “Dankzij de motorsport ben ik de 
reclamewereld ingerold. Mijn huidige verkoper 
zat al jaren in de reclame en voorzag mijn 
motor van reclamestickers in de tijd dat ik 
nog racete. Hij bracht mij de passie voor het 
reclamevak bij en al snel begon ik mijn eerste 
stickers te ontwerpen en af te drukken. Daarna 
is het balletje gaan rollen en kreeg ik steeds 
meer aanvragen van bedrijven voor het maken 
van stickers en ander reclamemateriaal. Dat 
is eigenlijk het moment dat het hobbymatige 
karakter werd ingewisseld voor een meer 
professioneel karakter. Begin 2007 heb ik 
daarom besloten me in te schrijven bij de 
Kamer van Koophandel.”

Groei
Ondanks de crisis bleef Ramon gestaag bouwen 
aan zijn bedrijf. Stapsgewijs werd het steeds 
verder uitgebouwd met nieuwe machines en 
grotere bedrijfsruimtes. De eerste paar jaar 

werkte Ramon vanuit zijn ouderlijk huis in ’t Loo, 
maar medio 2010 bleek dit niet meer toereikend. 
“Ik ben toen een pand in Elburg gaan huren 
van ongeveer 50 vierkante meter en vanaf dat 
moment ben ik me volledig gaan toeleggen op 
RAC Reclame. Na drie jaar heb ik het huidige 
pand aangekocht wat ongeveer vijf keer zo 
groot is als het vorige.” Inmiddels heeft het 
bedrijf drie werknemers in dienst, waaronder 
Ramon zijn vader. “Met elkaar hebben wij veel 
ervaring en kennis in huis waardoor wij een 
goede kwaliteit kunnen garanderen. Gesteund 
door de nieuwste printtechnieken kunnen wij 
efficiënt werken, hoe eenvoudig of specialistisch 
de opdracht ook is.”

Verbazen
RAC Reclame is een full-service 
reclamespecialist. Ramon legt dit begrip 
graag uit: “Alles begint natuurlijk met een 
goed idee, waarover wij graag meedenken. 
Daarna nemen wij alles uit handen van de 
klant. Van het ontwerpen van een bedrijfslogo 
tot het bouwen van een website en het 

Tien jaar 
 RAC Reclame

Het begon allemaal op het circuit met het 

bestickeren van motoren. Al snel volgde de 

vraag om teamkleding te voorzien van logo’s. 

Met het behalen van de nodige vakdiploma’s 

werd deze hobby stapsgewijs steeds 

professioneler en inmiddels is RAC Reclame 

een gevestigde naam tot ver buiten de regio. 

Eigenaar Ramon Wolf legt uit hoe zijn bedrijf 

in tien jaar is uitgegroeid tot de volwassen 

onderneming die er nu staat.

RAC Reclame Elburg
SPONSOR IN BEELD
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Bedrijfsactiviteiten:
RAC Reclame is een veelzijdige 
leverancier van reclame, 
belettering en drukwerk. 
Gespecialiseerd in LED 
lichtreclame, gevelletters, 
spandoeken, reclameborden en 
andere presentatieproducten. 

👤	 eigenaar: 
 Ramon Wolf

 Aantal medewerkers:
 3

  Contactgegevens:
 Uiterwaardenstraat 9A
 8081 HJ Elburg
 Telefoon: 0525 - 686578
 info@rac-reclame.nl

🌎	 Website: 
 www.rac-reclame.nl

  racreclame

aanbrengen van gevelreclame.” De kracht 
van RAC Reclame is de aandacht die iedere 
opdrachtgever krijgt, groot of klein. “Mijn 
grote drijfveer is om bij iedere opdracht de 
klant te verbazen over de mogelijkheden met 
reclame. Met een goed advies komt reclame 
pas echt tot zijn recht en heeft het een echte 
meerwaarde. Wij zijn op de hoogte van de 
eindeloze mogelijkheden die er zijn en kunnen 
op die manier maatwerk leveren.”

Modern
Naast het groot formaat printwerk voor 
bouwborden, spandoeken en fotowanden 
kun je bij RAC Reclame terecht voor het 
bestickeren van allerlei voertuigen. Ook 
bedrijfskleding en ander promotiemateriaal 
wordt geleverd en kan naar wens worden 
voorzien van een bedrijfslogo. Bij al deze 
vormen van bedrukking wordt gebruik 
gemaakt van moderne apparatuur en 
gecertificeerd personeel. “Alleen het afgelopen 

jaar hebben we al 5000 vierkante meter aan 
groot formaat stickers geprint”, zegt Ramon 
trots. “Sinds enkele jaren monteren wij ook 
warmte werende en isolerende raamfolies 
voor bedrijfspanden en auto’s. Twee jaar 
geleden hebben wij bij een groot project in 
Zwitserland 280 vierkante meter zonwerende 
raamfolie aangebracht, met als resultaat 80% 
warmtereductie. Op deze manier blijven wij 
onderscheidend en innovatief.”

Sponsoring
Ook op sportpark De Heughte is het werk 
van RAC Reclame zichtbaar. “Ik ben één van 
de leveranciers van reclameborden langs 
de velden op het sportpark. Ondanks mijn 
voorliefde voor de motorsport is de binding 
met VSCO er altijd geweest, doordat een 
aantal kennissen van mij op De Heughte 
voetballen. Ik hoop met mijn sponsoring 
een steentje bij te dragen aan de verdere 
ontwikkeling van de vereniging.”

“Met een goed advies komt reclame 
pas echt tot zijn recht”



IMPULS COMMUNICATIE
 VOOR DOELTREFFENDE COMMUNICATIE

Oosterwalstraat 10a Elburg & Venestraat 2 Kampen  | info@impulscommunicatie.nl 
T. 06 386 349 84 | www.impulscommunicatie.nl

gaat om het ontwikkelen van een logo, huisstijl, website, persberichten, inzet van social media 

of het beter gevonden worden in Google. Impuls adviseert en voert voor u uit. 

ontwerp | websites | vindbaarheid | teksten | social media | e-nieuwsbrieven
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Hoe is Dutch Led Design ontstaan?
“Dutch Led Design is gestart in 2008. Daarvoor 
ben ik ruim twintig jaar werkzaam geweest 
in de sales van ICT. Ik was constant bezig 
met techniek en de nieuwste ontwikkelingen 
en raakte gefascineerd door het innovatieve 
karakter van LED producten. Dit is namelijk 
een slimme verlichting en het biedt veel meer 
mogelijkheden dan standaard verlichting. 
Daarnaast zag de ondernemer in mij ook de 
commerciële voordelen. Het is duurzaam en 
zorgt op termijn voor het reduceren van de 
energiekosten. Daarom ben ik mij vanaf 2008 
volledig gaan richten op LED techniek en wil ik 
andere ondernemers adviseren op het gebied 
van duurzame verlichting.”

Wat is de toegevoegde waarde van goed 
licht? 
“Licht kan veel invloed uitoefenen. Dit kan een 
positieve, maar ook een negatieve uitwerking 

hebben. Om ervoor te zorgen dat licht 
toegevoegde waarde gaat leveren, ga ik altijd 
eerst in gesprek met de ondernemer om zijn 
behoeftes te achterhalen. Als dit duidelijk is, 
kan ik een verlichtingsplan maken dat bijdraagt 
aan zijn doelen. Bij winkels is het belangrijk 
dat het licht het koopgedrag van klanten 
beïnvloedt en in een verzorgingstehuis is het 
belangrijk dat licht verzorgt. Voor scholen is 
het belangrijk dat leerlingen gestimuleerd 
worden en bij sportzalen moet licht het 
speelveld volgens de normen uitlichten. Een 
productiehal stelt weer heel andere eisen. Dit 
alles is mogelijk met goede LED verlichting en 
dat is wat het zo’n interessant product maakt.”
 
Wat maakt Dutch Led Design uniek? 
“Ik probeer mijzelf te onderscheiden van 
anderen door maatwerk en kwalitatief 
hoogwaardige LED verlichting te leveren. Er 
is veel kwaliteitsverschil die voor de leek niet 

Wat goed 
licht kan 
doen!
Afgelopen seizoen heeft VSCO’61 

de kantine heringericht met 

als visie ‘de kantine van de 

toekomst’. Om dit te realiseren 

heeft de vereniging een aantal 

innovatieve ondernemers uit de 

regio om zich heen verzameld. 

Voor de verlichting is VSCO’61 

in contact gekomen met Martin 

Plender, eigenaar van Dutch 

Led Design. Hij is samen met de 

ontwerpers van de kantine aan 

de slag gegaan en heeft een plan 

gemaakt voor de verlichting. 

Deze verlichting draagt bij 

aan de sfeervolle ambiance, 

de innovatieve uitstraling en 

niet geheel onbelangrijk, een 

besparing op de energiekosten. 

Naast dat Dutch Led Design 

VSCO’61 hier uitstekend mee 

van dienst is geweest, heeft 

Martin ook besloten de club te 

sponsoren. Wat goed licht kan 

doen!

Dutch Led Design
SPONSOR IN BEELD
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Bedrijfsactiviteiten:
Dutch Led Design biedt sinds 
2008 kennis en kunde op het 
gebied van LED verlichting. 
Niet alleen qua techniek, maar 
tevens in de kosten van energie 
en onderhoud ten opzichte 
van traditionele verlichting. 
Het leveren van kwalitatief 
hoogwaardige LED verlichting 
staat op de eerste plaats. Dutch 
Led Design ondersteunt haar 
zakelijke klanten bij het maken 
van lichtplannen, het berekenen 
van de terugverdientijd en levert 
vervolgens de verlichting. Dit 
levert voor de gebruiker durende 
de levensduur de laagste kosten 
op.

👤	 eigenaar: 
 Martin Plender

  Contactgegevens:
 De Zande 3-B 
 8278 AG Kamperveen 
 Telefoon: 06 - 53523279 
 m.plender@dutchleddesign.nl

🌎	 Website: 
 www.dutchleddesign.nl

“Licht kan 
veel invloed 
uitoefenen”

altijd makkelijk is te herkennen, maar wel 
veel verschil in rendement en levensduur 
kan betekenen. Naast het leveren van een 
klantspecifiek plan geef ik inzicht in het 
financiële plaatje van verlichting, zodat de 
klant weet wat hij kan besparen op het gebied 
van energie- en onderhoudskosten. Dankzij 
mijn nauwe contacten met leveranciers en 
installateurs kan ik mijn klant het volledige 
pakket aanbieden. Ik gebruik alleen 
Nederlandse leveranciers en fabrikanten en 
dit zorgt voor grote voordelen op gebied 
van kwaliteit, garantie en technische 
ondersteuning. Ik wil graag een duurzaam 
product leveren, waar mijn klanten over tien 
jaar nog steeds tevreden over zijn.”

Wat zijn de ambities van Dutch Led Design?
“Verlichting leveren die bijdraagt aan het 
optimaliseren van de woon-, werk- en 
sportomgeving. Ik wil altijd vooroplopen op het 

gebied van LED verlichting om zo mijn klanten 
het beste advies te geven. Ik ben dagelijks 
bezig om mijn kennis te vergroten. Dit doe ik 
onder andere door beurzen te bezoeken, maar 
vooral door te leren van mijn fabrikanten. Door 
gebruik te maken van je netwerk en de juiste 
mensen om je heen te verzamelen, kan je ook 
grote en complexe projecten aan. LED is een 
ontzettend interessant product met nog veel 
meer mogelijkheden. Dit maakt dat ik met veel 
nieuwsgierigheid en enthousiasme naar de 
toekomst kijk.”  



R E N O V A T I E  E N  O N D E R H O U D V A N K U N S T G R A S  -  D I E N S T V E R L E N I N G
onderhoud | revitalisatie | demontage 

Blaast uw kunstgras nieuw leven in!

Silica Nova | 0525-621223 | www.silicanova.nl | Zwarteweg 62 Oosterwolde (GLD)

Revitalisatie 
Revitalisatie is een goede oplossing als 
de technische eigenschappen van een 
kunstgrasveld zijn afgenomen. Door het 
veld te revitaliseren kan het weer 3 tot 5 
jaar mee.

Onderhoud kunstgras
Wij zijn gespecialiseerd in het 
onderhouden van alle soorten 
kunstgrasvelden. Van tennisbaan tot 
hockeyveld en van korfbal- tot voetbalveld. 
Wij verzorgen de meest effectieve 
onderhoudsmethode. 

Demontage 
Wilt u uw kunstgrasveld verplaatsen of 
ontdoen van het vulmateriaal (infill)? 
Bijvoorbeeld voor verplaatsing of recycling. 
Dan nemen wij dit complexe proces graag 
voor u uit handen. 



 

 

  Recreatieoord Veluwe Strandbad ● Flevoweg 5  8081 PA Elburg  

  Tel.: 0525-681480 ● info@veluwestrandbad.nl ● www.veluwestrandbad.nl 

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

krantenadvertentie_Bakker-Tuinen_190x135mm.indd   1 21-1-2014   20:15:42
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Dankzij de inzet van veel sponsoren lopen de teams van VSCO’61 er in het 

seizoen 2016/2017 opnieuw uitstekend verzorgd bij. Nadat tijdens de zomerstop 

de nieuwe lijn van VSCO’61 is gepresenteerd, zijn de afgelopen maanden 

de tenues van meerdere teams vernieuwd. Ook de pupillen zijn dankzij het 

partnerschap met Rabobank Noord Veluwe en mede sponsoren volledig in het 

nieuw gestoken. VSCO’61 dankt alle sponsoren voor hun betrokkenheid!

NIEUWE TENUES

VSCO’61 teams ontvangen 
nieuwe tenues
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Al 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! www.vanwerven.nl



Voor duurzame oplossingen die
voorzien in energiebehoeften
Al bijna 10 jaar realiseert Evink Energie duurzame oplossingen die 
voorzien in de energiebehoeften van (agri)bedrijven, hallen, werkplaatsen, 
woonhuizen, zwem baden of zelfs hele woonwijken. 
Met onze voornaamste focus op CV-geïntegreerde biomassaketels 
werken we samen met het Oostenrijksemerk KWB, bekend in heel 
Europa om haar uitstekende kwaliteit en jarenlange ervaring in het 
tevreden maken én houden van gebruikers.
KWB installaties kunnen bestaande (gas-) CV systemen overzetten naar 
hout gestookte CV systemen, waaronder systemen die draaien 
op stukhout, houtsnippers of pellets.

Onze focus ligt op service en kwaliteit (geen dozenschuivers), 
wij zorgen van offerte tot installatie, écht vakwerk dat is onze kracht!

Maak vrij blijvend een afspraak 
om een  bezoek te brengen aan 

onze nieuwe showroom!

Met het hoogwaardige merk Dielle 
verzorgt Evink Energie sinds een jaar 
nu ook de levering en installatie van 
een “losse” pelletkachel. Ideaal voor in 
de huiskamer door haar eenvoudige 
“aan-uit” bediening en echte, warme 
houtvlam, die door het unieke Dielle 
onderbrandersysteem een mooie en 
rusti ge vlam geeft , dit in tegenstelling
tot de meeste andere pelletkachels. 
Daarnaast besparen onze huidige 
gebruikers reeds fl  ink op stookkosten.

Voor advies op maat of hulp bij een 
eventuele subsidieaanvraag staat
Evink Energie graag voor u klaar!

Duurzame energie nu extra 
aantrekkelijk door subsidieregeling!

2017 ISDE subsidie op
zonneboiler, collectoren

en pelletkachels

Voor duurzame oplossingen die
voorzien in energiebehoeften
Al bijna 10 jaar realiseert Evink Energie duurzame oplossingen die 
voorzien in de energiebehoeften van (agri)bedrijven, hallen, werkplaatsen, 
woonhuizen, zwem baden of zelfs hele woonwijken. 
Met onze voornaamste focus op CV-geïntegreerde biomassaketels 
werken we samen met het Oostenrijksemerk KWB, bekend in heel 
Europa om haar uitstekende kwaliteit en jarenlange ervaring in het 
tevreden maken én houden van gebruikers.
KWB installaties kunnen bestaande (gas-) CV systemen overzetten naar 
hout gestookte CV systemen, waaronder systemen die draaien 
op stukhout, houtsnippers of pellets.

Onze focus ligt op service en kwaliteit (geen dozenschuivers), 
wij zorgen van offerte tot installatie, écht vakwerk dat is onze kracht!

Maak vrij blijvend een afspraak 
om een  bezoek te brengen aan 

onze nieuwe showroom!

Met het hoogwaardige merk Dielle 
verzorgt Evink Energie sinds een jaar 
nu ook de levering en installatie van 
een “losse” pelletkachel. Ideaal voor in 
de huiskamer door haar eenvoudige 
“aan-uit” bediening en echte, warme 
houtvlam, die door het unieke Dielle 
onderbrandersysteem een mooie en 
rusti ge vlam geeft , dit in tegenstelling
tot de meeste andere pelletkachels. 
Daarnaast besparen onze huidige 
gebruikers reeds fl  ink op stookkosten.

Voor advies op maat of hulp bij een 
eventuele subsidieaanvraag staat
Evink Energie graag voor u klaar!

Duurzame energie nu extra 
aantrekkelijk door subsidieregeling!

BOEVE SIERBESTRATING V.O.F.

BEZOEKADRES
Zuiderzeestraatweg 2511

8096 BK  Oldebroek
Tel. (0525) 63 30 85
Fax (0525) 63 23 80

info@boevesierbestrating.nl

www.boevesierbestrating.nl

Onze openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 

van 08.00 - 17.00 
en op zaterdag van 
8.00 tot 15.00 uur

Bezoek onze showtuin 
van ruim 750 m2
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Al meer dan zeventig jaar is D. de Boer's Kantoren

 een gevestigde naam op het gebied van makelaardij, verzekeringen, 

hypotheken en administraties. Het bedrijf bestrijkt met verschillende 

kantoren de hele Noordwest Veluwe en is inmiddels niet meer weg te 

denken uit de Flevopolder. Voor het businessmagazine beantwoordt 

mede-directeur Gerrit de Boer vijf vragen over dit unieke familiebedrijf. 

Jullie zijn al ruim zeventig jaar een 
gevestigde naam in deze regio. Hoe is het 
bedrijf eigenlijk ontstaan?
“Mijn vader Derk de Boer senior is met de 
werkzaamheden gestart in 1946 in Doornspijk. 
In de beginjaren richtte mijn vader zich vooral 
op het verzorgen van administraties en de 
verkoop van verzekeringen. Medio jaren ’80 
hebben wij ons aanbod uitgebreid met 
de makelaardij en hypotheken. Naast ons 
hoofdkantoor in Doornspijk beschikken wij 
inmiddels ook over vestigingen in Nunspeet, 
Elburg en Lelystad.”

Wat heeft De Boer allemaal te bieden?
“Onze financiële dienstverlening richt zich 
op de volgende vijf pijlers: hypotheken, 
verzekeringen, makelaardij, bankzaken en het 
verzorgen van administraties voor particulieren 
en het MKB. 
Door het aanbieden van al deze producten 
kunnen wij de klant een totaalpakket 
aanbieden, bijvoorbeeld bij de aankoop van een 
woning. Wij regelen de aankoopbegeleiding, 
hypotheek, belastingzaken en de benodigde 
verzekeringen. Verder zijn wij zelfstandig 
adviseur voor de Regiobank. Dat wil zeggen dat 
je bij ons terecht kunt voor allerlei bankzaken, 
zoals spaar- en betaalproducten. De traditionele 
banken verdwijnen steeds vaker uit de kleine 

dorpen. De mensen vinden het juist prettig 
om binnen te kunnen lopen bij een bank 
waar ze iemand kennen en wij bieden deze 
mogelijkheid.” 

Waarin onderscheidt jullie makelaardij zich?
“Wij reageren snel op iedere situatie die 
te maken heeft met onroerend goed. Zo 
begeleiden wij de verkoop van een aantal 
grote nieuwbouwprojecten zoals Molenbeek 
in Nunspeet, Waterlanden in Doornspijk en 
De Dijkjes in Elburg. Momenteel zien we 
steeds meer vraag vanuit de Randstad in 
onze regio. Wij bieden deze groep potentiële 
klanten een groot aanbod van bestaande en 
nieuwbouwwoningen. Doordat wij meerdere 
vestigingen hebben zijn wij goed bereikbaar 
voor iedereen. Het laagdrempelige karakter van 
ons kantoor wordt als prettig ervaren door de 
klant.
Ons kantoor in Flevoland is inmiddels 
uitgegroeid tot het grootste NVM-kantoor in 
Lelystad, waar we natuurlijk heel trots op zijn. 
Dat is voor ons een bevestiging van de kwaliteit 
die we leveren.”

Gaat er de komende jaren veel veranderen bij 
De Boer?
“Op het gebied van dienstverlening gaan wij 
binnenkort de verzekeringen aanbieden op al 

Veelzijdig in makelaardij
en financiële dienstverlening

D. de Boer's Kantoren
SPONSOR IN BEELD

Piet en Edwin de Boer
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Bedrijfsactiviteiten:
Makelaars-, Hypotheek en Verzeke-
ringskantoor De Boer is decennialang 
een gevestigde naam op de 
Noordwest Veluwe en in Lelystad. 
Het familiebedrijf biedt dienstverle-
ning op het gebied van assurantiën, 
administratie, makelaardij, hypothe-
ken en bankzaken

👤	 Eigenaren: 
 Gebroeders De Boer

 Aantal medewerkers:
  25

  Contactgegevens:
  Doornspijk
 Zuiderzeestraatweg West 31
 8085 AA Doornspijk
 Telefoon: 0525 - 661441
 info@boerbv.nl

  Elburg
  Oostendorperstraatweg 1
  8081 RH Elburg
  Telefoon: 0525 - 687070
 elburg@boerbv.nl

 Nunspeet
 Laan 11
 8071 JG Nunspeet
 Telefoon: 0341 - 258914
 nunspeet@boerbv.nl

🌎	 Website:
 www.boerbv.nl 
 www.deactievemakelaar.nl

   @makelaardeboer

“Door ons totaalpakket 
kunnen wij de klant ontzorgen”

Het team van De Boer in Doornspijk, met uiterst links Gerrit de Boer

onze vestigingen, momenteel vindt dit plaats 
vanuit Doornspijk. Voor al deze eigen kantoren, 
Doornspijk, Elburg, Lelystad en Nunspeet 
hebben we een begin gemaakt met een 
professionaliseringsslag. De uitstraling wordt 
uniform, bijvoorbeeld door al onze vestigingen 
van dezelfde gevelreclame te voorzien. Onze 
website zal een update krijgen waardoor 
klanten beter de weg kunnen vinden naar 
alle producten en diensten die wij als kantoor 
aanbieden.”

Tenslotte, jullie zijn al vele jaren een 
trouwe sponsor van vsco'61. Waarom 
eigenlijk?
“Mijn broers en ik hebben een speciale binding 
met voetbal, wij hebben zelf altijd gevoetbald 
bij DSV’61. Daarnaast strekt onze uitgebreide 
klantenkring zich ook uit tot Oosterwolde 
en wij hebben al jaren een prima relatie met 
VSCO. Tenslotte vind ik het mooi om te zien 
dat de betrokkenheid van de vrijwilligers bij de 
vereniging zo groot is.”





Robbertsmatenstraat 17
8081 HL Elburg
T     0525 62 1414
F     0525 62 2209
M    06 2250 8593
E     info@vanzon-arbeidsbemiddeling.nl
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Sinds de oprichting van AK Blom Asbest in 2003 is er veel veranderd in 

het vakgebied. Wat veel mensen niet weten is dat het officieel verplicht 

is om asbestinventarisatie te doen voor iedere sloop of verbouwing. Dit 

geldt ook voor particulieren. Eigenaar van het bureau op het gebied 

van asbestmanagement is Hendri van Ommen: “Er mag officieel nog 

geen kruimel asbest verwijderd worden zonder dat dit gerapporteerd 

en gecontroleerd is.”

AK Blom Asbest
SPONSOR IN BEELD

Wat wij allemaal niet 
weten over asbest
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AK Blom Asbest is een onafhankelijk 
asbestinventarisatiebureau dat is gecertificeerd 
conform de SC 540. Of zoals Hendri het zegt: 
“Je mag je eigen vlees niet keuren. Eigenlijk 
zijn wij de spin in het web van de renovatie- 
en sloopwereld.” 

Streng
Wet- en regelgeving is voortdurend aan 
het veranderen als het gaat om asbest. 
“De trend van de afgelopen jaren is dat de 
regels alleen maar strenger worden, ik heb 
nog niet meegemaakt dat het versoepeld 
wordt.” Hendri verwacht ook niet dat dit 
snel zal gebeuren. “De wet- en regelgeving 
is heel streng en ook wij als AK Blom Asbest 
ontkomen daar niet aan. Zowel wij als de klant 
moeten deze regels echter niet onderschatten.” 

Gezondheid 

Op de vraag of we niet te paniekerig doen 
over asbest is Hendri helder. “Ik heb dat 
soort artikelen wel vaker voorbij zien komen 
en het is me een doorn in het oog. Vooral 
als je weet dat één asbestvezel genoeg kan 
zijn om ernstige gezondheidsproblemen te 
veroorzaken, terwijl het een incubatietijd heeft 
van tien tot zestig jaar.” Uit onderzoek blijkt 
dat vezels veelvuldig vrijkomen doordat ze 
via regenwater en mos van daken komen. Het 
is van belang dat asbestdaken snel worden 
verwijderd en de subsidieregelingen voor 
asbestsanering en zonnepanelen helpen 
daarbij. “Waar mensen vaak dachten: ‘ach dit 
pakken we later wel aan’, zorgt de subsidie 
ervoor dat ze toch bij ons aankloppen en 
asbest nu al laten verwijderen.” 

Bijdrage 

De link met VSCO’61 is simpel: “Mijn kinderen 
voetballen er, het is een leuke vereniging. Door 
VSCO te sponsoren kan ik mijn bijdrage leveren 
aan de lokale gemeenschap en de club een 
hart onder de riem te steken.” Hendri geeft 
aan dat hij eigenlijk nog nooit geadverteerd 
heeft. “Het is een lastige markt omdat we 
in ons werk zoveel rekening moeten houden 
met onafhankelijk zijn en voldoen aan alle 
veiligheidsvoorschriften. Daarnaast heeft de 
asbestwereld zich in het verleden niet zo 
populair gemaakt.” 

Vertrouwd 

De expert op het gebied van asbest is tevreden 
over de huidige gang van zaken. “Ik vind het 
belangrijk om in een vertrouwde omgeving 
te werken. Ik hoef niet enorm te groeien. Ik 
houd het liever klein en vertrouwd. Het is een 
mooie uitdaging om met een hechte groep 
professionals de klanten zo goed mogelijk te 
bedienen.”

Bedrijfsactiviteiten:
AK Blom is al 14 jaar actief 
in asbestinventarisaties 
conform de SC-540. Naast het 
inventariseren van asbest is 
AK Blom gespecialiseerd in het 
begeleiden en ondersteunen 
van asbestsanerings- en 
sloopwerkzaamheden. Ook is het 
mogelijk om onafhankelijk advies 
in te winnen over uitlopende 
asbestvraagstukken.

👤	 Eigenaar: 
 Hendri van Ommen

 Aantal medewerkers:
 9

  Contactgegevens:
 Oude Dijk 9
 8096 RJ Oldebroek
 Telefoon: 0525 – 631501
 h.v.ommen@akblom.nl

🌎	 Website: 
 www.akblom.nl

  AkBlomAsbest

  openingstijden:
 Maandag 8:00 – 17:00 uur
 Dinsdag 8:00 – 17:00 uur
 Woensdag 8:00 – 17:00 uur
 Donderdag 8:00 – 17:00 uur
 Vrijdag 8:00 – 17:00 uur

“één asbestvezel 
kan genoeg zijn om 
ernstige gezond-
heidsproblemen te 
veroorzaken”

Veel mensen denken dat het alleen 
golfplaten en dakbeschot zijn, waarin je 
asbest aantreft. Sommige mensen weten dat 
het ook in isolatiemateriaal te vinden is, maar 
waar kun je nog meer asbest in vinden?
- Dorpels
- Vensterbanken
- Vloerbedekkingen
- Buismateriaal
- Remvoeringen 
- Veel kitsoorten
- Filtersigaretten 
- Bekleding en gordijnen in de bioscoop 
- Handschoenen in industrie
- Wegen 
- Koorden



Faber Installatietechniek is een allround installatiebedrijf, 
werkzaam op de particuliere en zakelijke markt.

Wij bieden een informele werksfeer en prima 
arbeidsvoorwaarden.

FABER
INSTALLATIETECHNIEK

Westerlengte 18, 8081 PZ  Elburg
info@faberinstallatietechniek.nl  www.faberinstallatietechniek.nl

T 0525 65 35 33

uw totaal-installateur

voor onderhoud    renovatie    nieuwbouw
24-uurs storingsdienst (06 46 16 73 31)

Verkoop • Onderhoud • Reparatie • Bemiddeling • Montage 
cAMPERS

Broekerenk 33  8095 RP 't  Loo - Oldebroek
campers@fobbe.nl • 0525-633300 • 06-21268571 

Uw dealer voor Chausson campers  

Uw adres voor nieuwe   

Extra breed aanbod TOP occasions voor KNALprijzen
Nieuwe 2016 modellen Chausson op voorraad

en gebruikte campers!
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Restant  
wedstrijd 
programma
3e klasse C
SEIZOEN 2016/2017

04/02/2017 14:30 VSCO ‘61 1 ‘T HARDE  1

11/02/2017 14:30 VSCO ‘61 1 OLYMPIA’28 1

18/02/2017 14:30 HATTEM 1 VSCO ‘61 1

11/03/2017 14:30 VSCO ‘61 1 SVI 1

18/03/2017 14:30 VEVO 1 VSCO ‘61 1

25/03/2017 14:30 VSCO ‘61 1 DSV ‘61 1

01/04/2017 15:00 FC RDC 1 VSCO ‘61 1

08/04/2017 14:30 VSCO ‘61 1 HATTO HEIM 1

22/04/2017 14:30 VSCO ‘61 1 WZC WAPENVELD 1

29/04/2017 14:30 ESC 1 VSCO ‘61 1

06/05/2017 14:30 VSCO ‘61 1 TEUGE SP 1

13/05/2017 14:30 SEH 1 VSCO ‘61

EERSTE ELFTAL

BEKERWEDSTRIJD 
25 FEBRUARI 2017
VSCO'61 - SC BEMMEL
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Onderzoek wijst uit dat 80% van de mensen 

die zelfstandig beleggen geld verliezen. Volgens 

vermogensbeheerder Wilfred Westerhuis doen 

sommige mensen het af met de opmerking dat 

een hobby nou eenmaal geld kost. “Toch is het 

idee van beleggen dat je rendement maakt. 

Net als dat je met voetbal iedere wedstrijd wilt 

winnen.”

Wilfred is geen onbekende bij VSCO’61. Na 
drie jaar als hoofdtrainer voor de selectie 
van VSCO’61 te hebben gestaan, koos hij met 
ingang van het huidige seizoen voor een 
nieuwe uitdaging bij Be Quick‘28. Hij geeft aan 
dat één van de charmes van een dorpsclub 
als VSCO’61 is dat spelers trouw zijn aan de 
club en de selectie dus niet ieder seizoen sterk 
wijzigt. “Na drie jaar kennen ze mijn manier 
van trainen en loop je het gevaar dat dingen 
voorspelbaar worden. Dat was nog niet het 
geval, maar ik wilde het voor zijn.” 

Jeugd
Ondanks zijn overstap naar de Zwolse 
voetbalclub is Wilfred regelmatig op sportpark  
De Heughte te vinden, als hoofdtrainer 
bij Onder 9 en Onder 11. Zijn doel is het 
voetbalniveau van de jeugd van VSCO’61 

naar een hoger niveau te tillen. “Ik werk alle 
trainingen digitaal uit voor de andere trainers 
en begeleid ze vervolgens in de uitvoering 
op het trainingsveld. Vooral het voorbereiden 
van de trainingen kost veel meer tijd dan ik 
verwacht had, maar ik heb er veel plezier in.”

Gouden tip
Terug naar het vermogensbeheer. Op de 
vraag of er gouden tips zijn om te beleggen 
is Wilfred duidelijk: “Mensen willen altijd de 
gouden tip. Het hoogste rendement met de 
laagste risico’s, maar die combinatie is nog 
niet gevonden en zal ook nooit gevonden 
worden.” Dat neemt niet weg dat met 
hele simpele ‘basisregels’ de kans op een 
aantrekkelijk rendement met verantwoorde 
risico’s aanzienlijk vergroot kan worden. 
“Grootste probleem van zelfstandige beleggers 

is dat ze vanuit emotie handelen en dat kost 
per definitie bijna altijd geld”, geeft Wilfred 
aan. “Daarom is een samenwerking met een 
beleggingsadviseur of vermogensbeheerder 
sterk aan te raden, aangezien deze vanuit 
zijn professie de noodzakelijke ratio kan 
toevoegen.”

Investeren
Dan rest de vraag: hoe combineer je 
zoveel voetbal in je leven naast het 
ondernemerschap? “Het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan; de beurs is tot half zes 
geopend en activiteiten op en rondom het 
voetbalveld zijn in de weekenden en ’s 
avonds”, antwoordt hij lachend. Hij geeft 
aan de helft van zijn werkweek bezig te 
zijn met voetbal en de andere helft met 
vermogensbeheer. Hij is continu bezig met 

Blauwtulp Wealth 
Management

SPONSOR IN BEELD

Vertrouwen 
als basis
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Bedrijfsactiviteiten:
Blauwtulp is gespecialiseerd 
in financial life planning, 
vermogensbeheer en 
vermogensadvies waarbij 
persoonlijke situatie en wensen 
aan de basis staan. 

👤	 Eigenaar: 
 Wilfred Westerhuis

  Contactgegevens:
 Vogelwikke 2
 8081 SM Elburg
 Telefoon: 06 - 81179495
  wilfred.westerhuis@

blauwtulp.com

🌎	 Website: 
 www.blauwtulp.com

  Wilfred Westerhuis

het optimaliseren van de portefeuilles van 
zijn klanten en het volgen van ontwikkelingen 
in de markt. “Ik geloof in het actief beheren 
van de portefeuilles van mijn klanten”, 
stelt Wilfred. “Dat betekent dat ik relatief 
veel tijd investeer in klantgesprekken, het 
uitwerken van beleggingsvoorstellen en 
het inspringen op marktontwikkelingen. Het 
vergroot de kans op het behalen van de 
rendementsdoelstellingen én je bouwt een 
hechte relatie met de klant voor de lange 
termijn.”

Vertrouwen
Wilfred is als ‘verbonden agent’ (lees: 
franchisenemer) aangesloten bij Blauwtulp 
Wealth Management, een middelgrote 

vermogensbeheerder. “Het mooie aan 
Blauwtulp is dat het gelooft in de lokale 
en regionale binding met klanten.” Hij 
opereert vanuit huis en heeft zijn eigen 
klantenbestand. “Veel mensen gaan beleggen 
met geld waar ze of hard voor hebben 
gewerkt of geld dat ze gekregen hebben 
vanuit bijvoorbeeld een erfenis, daar ben je 
zuinig op.” Hij legt uit dat in die gevallen de 
persoonlijke klik belangrijk is. Het gevoel dat 
iemand fysiek dichtbij is en dat je elkaar in de 
ogen kan kijken. “Je moet elkaar vertrouwen. 
Er zijn genoeg vermogensbeheerders in de 
markt aanwezig, maar door centralisatie 
wordt de afstand letterlijk en figuurlijk groter. 
Daar is bij mij geen sprake van, ik ben en blijf 
‘vertrouwd’ dichtbij.”

“Mensen willen altijd de gouden tip”
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Dit is de zesde editie van het 
businessmagazine uitgegeven door VSCO’61. 
De uitgave verschijnt ieder 
jaar in januari / februari.
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