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VIOS 

Juniorencommissie

Voetbal 

vroeger en nu

Verbouwing 

kantine  

c.s.v. VIOS

Interview  
met Wijnand Akkerman  
- Directeur Wagenplan

colofon

Inhoudsopgave Voorwoord

Waarschijnlijk ben je nu thuis en heb je 
het clubblad open geslagen. Je denkt, 
dat ziet er weer mooi uit en de cover 
is ook prachtig. Hetzelfde gevoel had 
ik toen ik voor het eerst de verbouwde 
kantine zag. Wat is het mooi geworden. 
Een prachtig zicht op de velden, mooie 
grote bar en fijne kleuren. Het mooist 
vind ik de raampartijen naast de bar 
waardoor mede het prachtige zicht 
ontstaat. Vervolgens valt het mij op hoe 
modern gekleed alle teams er bij lopen. 
Dit is de afgelopen periode, grotendeels 
de winter, allemaal gerealiseerd. Het is 
prachtig om hierbij te horen.

Probeer ook eens bij een volgend bezoek op deze manier hiernaar te 
kijken. Bedenk daarbij dat vrijwel alles door vrijwilligers van onze club is 
gerealiseerd. Wat natuurlijk helemaal leuk is daar een keer je waardering over 
uit te spreken. Een vereniging zijn we namelijk met z’n allen. Dat is de kracht 
van het samen zijn.

Vroeger was alles anders en daar hebben we een mooi verhaal over. Ook 
hebben we een nieuwe juniorencommissie. Ze stellen zich voor. In de winter 
is natuurlijk ook altijd de nieuwjaarsreceptie en de midwinterloop. Uiteraard 
ontbreken hiervan de verhalen en de foto’s ook niet. Wie staan er dit keer 
op de gezichtenpagina? Welke sponsor wordt er uitgelicht? Je gaat het zien. 
Wederom dus weer een goed gevulde Treffer van 48 pagina’s die zeker de 
moeite waard is om te lezen en bekijken.

Tekst: Rinus Koetsier
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Begin januari is op 72 jarige leeftijd overleden Jaap Snijder, vader van 
onze jeugdvoorzitter Ronald Snijder. Jaap was als lid van de kantine-
commissie nauw betrokken bij onze vereniging en droeg als inkoper zijn 
steentje bij. Tevens was Jaap samen met zijn vrouw beheerder van de 
Rank, en in die hoedanigheid advertentie sponsor in de Treffer.

Wij danken Jaap voor zijn betrokkenheid en inzet voor onze vereniging en 
wensen zijn vrouw Frieda, de kinderen en hun partner en de kleinkinderen 
Gods nabijheid en kracht toe om dit verlies een plek te geven.

Bestuur c.s.v. VIOS Vaassen

VIOS MO13-1 naar 

PEC Zwolle 

Vrouwen

Sibo Elzen tapt eerste pilsje



De veiligheidscilinder van CES

CES Nederland b.v. · Lage Brink 9 · 7317 BD  APELDOORN · Tel. 055 – 5266890 · infonl@ces.eu

Klein onderdeel,
een groot effect.

Een SKG gecertificeerde 
veiligheidscilinder in een 
woning levert een zeer be-
langrijke bijdrage aan de 
preventieve bescherming 
tegen indringers en ver-
hoogd de veiligheid van 
uw huis.

www.ces.eu/nl A company of CESGRUPPE
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Beste sportvrienden en -vriendinnen,

Het kan niemand ontgaan zijn dat onze kantine een metamorfose heeft 
ondergaan. Ik weet dat we vanuit het bestuur en de commissies wel eens 
onze zorg uitspreken over het krijgen van vrijwilligers, maar in dit geval 
HULDE met een hoofdletter. Vele handen maken licht werk en dat blijkt 
maar weer eens. Ik ga geen namen noemen maar de elftallen, drukke 
zzp’ers, recreanten, jeugd, allemaal droegen ze letterlijk en figuurlijk hun 
steentje bij om de kantine er weer uit te laten zien naar de normen van 
2019. Bedankt, voor aller inzet. En bedankt voor jullie begrip dat de kantine 
helaas een aantal weken buiten gebruik was. Maar het was de moeite 
waard. 

Als we toch bezig zijn, de Dames veld en zaal zorgden in een coproductie 
voor een prachtige bar- en bistro avond. We konden genieten van een 
heerlijk 3-gangen diner naar keuze, met een bijpassend drankje. Aan het 
eind van de avond verrasten de Dames de vereniging met een mooie 
bijdrage voor de clubkas. Leuk te zien dat Gert en André naast trainer en 
leider ook goede afwassers waren en mede hun steentje bijdroegen aan 
deze geweldige en gezellige happening. Zeker voor herhaling vatbaar. 
Waar ook veel enthousiasme van afstraalde was het tweede FIFA 
Europacup toernooi op de Playstation georganiseerd door zaalteam 
Apeldoorn. Van jong tot oud waren de spelers vertegenwoordigd van 
Barcelona, Real Madrid en noem de topclubs van Europa maar op. Heren 
ook jullie bedankt. Het boerenkooltoernooi was zeer goed bezet en goed 
georganiseerd. Ik bedank ook hiervoor alle medewerkers die dag voor 
het goede werk en hun inzet. De voetballoze periode werd zo prima 
ingevuld. Al deze activiteiten laten zien dat we een actieve vereniging zijn 
waar het nodige gebeurd. In deze Treffer worden hiervan weer de nodige 
voorbeelden getoond. 

Als deze Treffer verschijnt zijn we weer een aantal wedstrijden verder en 
hopelijk trekt ons 1e elftal de goede lijn voort zoals dat zo mooi heet. 
De eerste thuiswedstrijd na de winterstop tegen Teuge (met een zeer 
jong elftal) was een genot om te zien. Veel inzet en de 3 punten werden 
prachtig binnengesleept. Het geeft vertrouwen voor een mooie tweede 
helft van de competitie. Ik wens ook alle overige teams veel voetbalplezier 
en succes deze tweede helft. 

Als bestuur hebben we tijdens ons voeten-op-tafeloverleg in de winterstop 
gesproken over de opzet en structuur van de nieuwe jeugdcommissie. 
Vanaf tweede helft februari, begin maart zouden jullie al zo links en rechts 
wat resultaten waar kunnen nemen. Henri Sellis heeft hier zoals gezegd de 
nodige energie in gestoken. Goed gedaan en bedankt aan die mensen die 
toegezegd hebben hierin een rol te willen spelen. Een rol die belangrijk is 
voor de vereniging en van onze jeugd. 

Ook hebben we tijdens dat overleg gesproken over de begroting in 
combinatie met de uitgaven over de eerste helft van het boekjaar. Onze 
penningmeester kon ons melden dat we nog steeds op een goed schema 
liggen om het boekjaar sluitend af te ronden. De dorpsavonden baren ons 

VOORZITTER

van de
Tekst: Gerard van Gurp

nog een beetje zorgen. We zijn nog steeds op zoek naar 
medewerkers om de kar te trekken in de voorbereiding. 
We hebben echter goede hoop dat de persoonlijke 
benadering wat commissie leden oplevert. Dus help de 
vereniging en help de dorpsavonden slagen.

Al met al vele goede berichten en ontwikkelingen, maar 
dus ook wat aandachtspunten. Hopelijk kunnen we de 
mooie dingen doorzetten en zorgen voor een succesvolle 
tweede helft van het seizoen. Rest mij jullie allen dan ook 
veel leesplezier met deze nieuwe Treffer te wensen en een 
plezierig en succesvolle voortzetting van de rest van het 
seizoen.

Met vriendelijke groet,

Jullie voorzitter Gerard van Gurp

Voorzitter Gerard van Gurp
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HET ADRES VOOR BRILLEN EN CONTACTLENZEN!

A Antillen 11, 7333 PE  Apeldoorn T +31 (0)55 533 77 22 E verkoop@totdrukwerk.nl

P Postbus 1250, 7301 BM  Apeldoorn F +31 (0)55 534 08 88 I www.totdrukwerk.nl

LUUK en MARJA

Dorpsstraat 56
8171 BS  Vaassen

T 0578 57 13 84
info@opticontact.nl

opticontact.nl

LUUK en MARJA

Dorpsstraat 56
8171 BS  Vaassen

T 0578 57 13 84
info@opticontact.nl

opticontact.nl

LUUK en MARJA

Dorpsstraat 56
8171 BS Vaassen

T0578 571384
info@opticontact.nl

opticontact.nl
Het adres voor

brillen en contactlenzen

VOOR AL UW 
MACHINALE GRAAFWERK

Martin Pannekoek
Stationsweg 73, 8166 KA  Emst, Tel. 0578-661584
Ook uw adres voor zand- en grind.

VOOR AL UW 
MACHINALE GRAAFWERK

Martin Pannekoek Emst B.V.
Stationsweg 73, 8166 KA  Emst, Tel. 0578-661584
Ook uw adres voor zand- en grind.

VOOR AL UW 
MACHINALE GRAAFWERK

Martin Pannekoek
Stationsweg 73, 8166 KA  Emst, Tel. 0578-661584
Ook uw adres voor zand- en grind.

www.pelgromuitvaarten.nlWim en Hilda Pelgröm

Advertentie 3

Persoonlijke uitvaartbegeleiding

Waardig afscheid nemen met aandacht en respect in liefde voor de medemens.

0578 57 03 17
Dag en nacht bereikbaar. Voor Vaassen, Epe, 
Apeldoorn, Zwolle, Deventer en omgeving. 

Ongeacht of en waar u verzekerd bent.

Wim  & Hilda Pelgröm www.pelgromuitvaarten.nl
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Tekst: Julian Kneppers

Met ingang van 2019 is er voor de jeugd van VIOS een junioren- en 
pupillencommissie opgezet. Dit is gedaan omdat het belangrijk is 
dat de jeugd alle aandacht krijgt dat het verdient. Wij willen dat hun 
belangen zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk 
worden behartigd. 

Onze juniorencommissie van het voetbalseizoen 2019/2020 bestaat 
uit de volgende leden:
 • Arjan Hummel Voorzitter
 • Julian Kneppers Secretaris
 • Henri Sellis Wedstrijdzaken
 • Coördinator O17 O19 Harro Menkhorst
 • Coördinator O13 O15 Gert-Jan Brugman
 • Coördinator Dames/Meiden Domeniek Colly

De pupillencommissie wordt in de volgende editie van de treffer 
voorgesteld. 

Hoe werkt het?
Specifiek voor elke leeftijdsgroep (sectie) is er een aparte coördinator. 
Deze heeft een sturende rol naar de trainers en leiders van de  

betreffende sectie en is tevens spreekbuis voor alle jeugdleden 
binnen een leeftijdsgroep. In de praktijk zullen voornamelijk de 
leiders van de jeugdteams het directe aanspreekpunt zijn voor de 
jeugdspelers.

Werkzaamheden
De leden van de juniorencommissie zullen zorgen voor een goede 
samenwerking binnen de jeugd van VIOS. Zo zorgen wij ervoor dat 
de teams op een juiste manier worden ingedeeld en verzorgen de 
overgang van junioren naar senioren op een zo goed mogelijke 
manier. Wij zullen nauwe contacten hebben met de jeugdtrainers/
leiders en hen daarbij ondersteunen en adviseren. Wij zullen tevens 
een aanspreekpunt zijn voor ouders/betrokkenen met vragen voor 
verenigingsbrede aangelegenheden.

Ons doel
Het doel van de juniorencommissie is om ervoor te zorgen dat de 
activiteiten en voetbalzaken rondom de junioren goed op elkaar 
worden afgestemd. Tevens staan wij voor plezier. Het is belangrijk 
dat de jeugd een plezierige tijd beleeft bij VIOS en geniet van het 
mooiste spelletje dat er bestaat, namelijk voetbal. 

VIOS Juniorencommissie
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Ca. 150 occassions 

op voorraad!

Autobedrijf Favoriet
Laan van Fasna 15, 8171 KH  Vaassen

Tel. 0578-571974, Mobiel 06-51297171, 
www.autobedrijffavoriet.nl, info@autobedrijffavoriet.nl
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Deventerstraat 15A Vaassen 
0578-574460 

www.kolkmanwonen.nl

Niet alleen voor woninginrichting 
maar ook voor workshops, 

woonaccessoires en cadeautjes!

Ferdy en Annelieke, eigenaren Kolkman Wonen

Onderhoud alle merken

 

AVZ Asbest verwijdert uw asbest dak– en  
wandbeplating.      
Voor de Landbouw  /  Particulier  /  Bouw 
 
We regelen voor u: 
* Asbestinventarisatie 
* Sloopmelding  
* Asbestverwijdering (met SC-530 certificaat) 
* Eventueel leveren en plaatsen  nieuwe beplating 
* Begeleiding bij subsidie (€ 4,50 / m2 dak) 
 
    Informeer vrijblijvend maar de mogelijkheden! 
   

AVZ Asbest BV  

Holthoevensestraat 13 B 

7395 SE Teuge 

Tel. 0571-7690 30 

info@avz-asbest.nl 
www.avz-asbest.nl 
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Voetbal vroeger en nu 
Tekst: BE Petter

Van de redacteur van de Treffer kreeg ik het verzoek een artikel te 
schrijven over het voetbal van vroeger en nu. Hij gaf mij daarbij 
ongevraagd alle ruimte om het artikel voor wat betreft inhoud, opzet 
en omvang, naar eigen inzicht in te richten. Nu lijkt niets uitdagen-
der dan het op een verantwoorde manier omgaan met onbegrens-
de vrijheid. Waar is het begin en komt er een eind aan? Vroeger is 
geschiedenis, maar waar begint vroeger? 

Vroeger is het nu van toen en het nu is het vroeger van de toekomst. 
Zijn er veranderingen in het voetbal tussen vroeger en nu en zo 
ja welke vroeger dan? Maakt het geen bal uit of het verhaal elk 
doel mist en dat er geen lijn in te ontdekken valt? Mag het een 
uit de duim gezogen, een voor de vuist weg of uit de losse pols 
geschreven artikel worden? Zeker niet, maar Rinus Koetsier als aan-
voerder van zijn redactieteam, heeft vertrouwen in zijn medespe-
lers dat zij in hun positie blijven spelen en dat zij hun  
taak uitvoeren.

Als ik nadenk hoe dit verhaal er uit moet komen te zien, heb ik het 
gevoel alsof ik verslag moet doen van een wedstrijd tussen ‘FC 
Vroeger’ en ‘v.v. Nu’. Een wedstrijd die gespeeld wordt op een im-
mense vlakte zonder lijnen of begrenzing, met het doel van ‘v.v. Nu’ 
steeds een beetje opschuivend in dezelfde richting en het doel van 
‘FC Vroeger’ overal en nergens. 

Heden, verleden en toekomst liggen opgesloten in de tijd. In die 
tijd waait de tijdsgeest altijd rond. Bepalen wij als mensen met onze 
denkbeelden en ons handelen hoe de tijdsgeest er uit komt te zien 
en hoe het voetbal verandert en zich ontwikkelt? Of is de tijds-
geest een ongrijpbaar en mysterieus fenomeen die het denken en 
handelen van ons mensen bepaalt? Met andere woorden, zijn wij als 
mensen speler of zijn wij de bal? 

Om te voorkomen dat ik zou verdrinken in een maalstroom van 
gedachten of zou verdwalen in een doolhof van vragen, hebben 
Ab Karrenbelt (81) en Nurija van Schoonhoven (60 jaar jonger dan 
Ab) mij geholpen een spoor van vroeger naar het nu te trekken. 
Dit leverde mij een begaanbaar pad op. Ik heb geprobeerd om 
de geschiedenis van veranderingen in het voetbal te vangen in 
de realiteit van welk vroeger dan ook en de relativiteit van het nu 
enerzijds en de ontwapende logica van het kind anderzijds. Dat 
vooral omdat voetbal een spelletje moet blijven waar je, of je nou 
speler, trainer, bestuurder of toeschouwer bent, plezier aan moet 
beleven. 

Er was eens een trainer in Appelscha, die liep rond het veld zijn spelers na. 
Alles is relatief, riepen de spelers heel vief.
Als wij iets harder lopen, lopen we jou na. 

Het voetbal is veel ouder dan de weg naar Rome. Al voor het begin 
van onze jaartelling werd in China gevoetbald met een gevulde 
pens van een koe. Door de populariteit van het voetbal wereldwijd, 
claimen veel landen de uitvinding van het voetbal. Niet alle landen 
hoeven daar trots op te zijn. De geschiedenis geeft niet alle geheimen 
prijs, maar verhalen willen dat in Schotland in de zeer vroege jaren 
het voetbal werd gespeeld met de hoofden van vrijgezelle jongeren 
als bal. 

De uitdrukking ‘de bal is rond’ gaat dus niet voor alle tijden op. 
Vierhonderd jaar geleden werd in Engeland voetbal gespeeld. Wel 
met een ronde bal, maar zonder afgebakend speelveld. Inwoners van 
twee dorpen, mannen, vrouwen en kinderen vormden het team en 
speelden tegen elkaar. Beide teams moesten via weilanden, bossen 
en wegen de bal naar het eigen dorp proberen te spelen. Toen dus 
ook al vrouwenvoetbal. 

De niet spelende inwoners van beide dropen moedigden hun  
dorpelingen vurig aan, waarbij ze zich vaak als hooligans  
gedroegen. Het ging er vaak zeer hard aan toe, waarbij het 
gestrekte been, een harde tackle van achteren of een elleboog 
gezien werden als milde vormen van geweld. Rond het jaar 1700 
werd in Engeland en Schotland het voetbal verboden wegens  
het gewelddadige karakter van deze sport en de uitwassen die  
het met zich meebracht. 

Het moderne voetbal, zoals dat nu over de gehele wereld wordt 
gespeeld, dateert van ongeveer 150 jaar geleden en is ontstaan  
in Engeland. De oudste club van Nederland is UD uit Deventer dat  
in 1875 is opgericht. Het was en blijft 11 tegen 11, het speelveld 
 ligt vast, de bal is rond. Verder is er de afgelopen jaren van alles 
veranderd aan en in het voetbal. Tot de Tweede Wereldoorlog was er 
een voetbalbond, een competitie op landelijk en enkele competities 
op regionaal niveau. Er was niet zoveel vooruitgang of ontwikkeling 
te ontdekken. Tijdens de oorlog werd er niet in competitieverband 
gevoetbald. 

Ik ga verder in de tijd en bepaal me tot het vroeg van ongeveer 
zeventig jaar geleden en later. Daarover ga ik in huize Karrenbelt in 
gesprek met Ab en Nurija. We worden onthaald door gastvrouw Eef 
alsof het een verjaardagsfeestje betreft. 

Ab, een zeer krasse en vitale tachtiger. Al 72 jaar lid van VIOS.  
Veel mensen op die leeftijd zeggen van zichzelf: “Ik heb het  
meeste brood wel gegeten.” Maar aan alles is te merken dat Ab  
nog lang niet verzadigd is. Enthousiast vertellend over vroeger, 
nog vol levenslust in het nu en met vertrouwen naar de toekomst 
kijkend. 



Nurija, een jonge, enthousiaste en vrolijke twintiger, die de maaltijd 
van het leven nog tegoed heeft. Een VIOS-kind, dat nu Eredivisie speelt 
in het vrouwenelftal van PSV, waar zij zich helemaal thuis voelt. Leeft in 
het nu, waarin zij zegt nog veel te kunnen leren en groeien, voordat ze 
verdere stappen wil zetten.

Wordt dit gesprek een clash tussen twee totaal verschillende speel-
stijlen? Ab, die niet anders gewend is dan in het ‘stopper spil’ systeem 
te spelen, waarbij hij, immer met de blik naar voren, als razendsnelle 
rechtsbuiten wordt gelanceerd en langs de lijn op weg naar een 
voorzet of naar een vernietigend hard schot op doel. De Helmut Rahn 
van VIOS. Nurija, zou zij als aanvallende middenvelder in het 4-4-2 of 
4-3-3 spelen, in een ruit, met de punt naar voren of met de punt naar 
achteren of met een hangende spits?

Al heel snel ontspint zich een levendig gesprek tussen beiden. Ik waan 
mij toeschouwer bij Heracles tegen Ajax. Met een spervuur aan vragen 
zet Nurija vanaf het begin hoog druk zonder haar restverdediging 
te verwaarlozen. De afvallende bal is voor haar en Ab heeft moeite 
zich onder de druk uit te spelen. Al snel scoort Nurija het verhaal van 
Ab. Op 8 jarige leeftijd werd Ab lid van VIOS. Hij speelde direct in het 
eerste en enige jeugdelftal, dan bestond uit jongens tussen de 8 en  
17 jaar. Voor de uitwedstrijden ging het vervoer per fiets. Soms was de 
kolenauto van de vader van Wim van der Maten beschikbaar en dan 
nam het hele elftal plaats in een riante laadbak, die vervolgens met 
een zeil werd afgedekt om ontdekking door de politie te voorkomen.

Bij aankomst bleken de spelers allemaal in een zwarte piet te zijn 
veranderd. Dat leverde de tegenstander wel verbazing op, maar toen 
nog geen discussie. Het is dus niet verrassend dat VIOS als onderdeel 
van het tenue heeft gekozen voor een zwarte broek. Het shirt was wit, 
want iedereen had thuis wel een wit shirt of overhemd. De voetbalk-
ousen varieerden van echt tot geitenwollensokken. Sommige spelers 
speelden op klompen of op hun gewone schoenen. Van eenheid in 
tenue was nog geen sprake. 

VIOS speelde met 3 elftallen en beschikte over 3 ballen. De kleed- 
kamer bestond uit een kleine keet, uiteraard toen nog zonder 
douches. Uit de weidepomp werd water gehaald, waarmee je je kon 
verfrissen. Verdere accommodatie was er niet. Het was een tijd van 
behelpen, waarin weinig geregeld was. Het plezier was er niet minder 
op en het leverde natuurlijk mooie verhalen op. De kiem van een 
anekdote ligt in de onvolkomenheid en het verhaal dat waard is  
om doorverteld te worden, wordt geboren in het toeval. 

Soms was de kleedruimte de plaatselijke kroeg. Voor een wedstrijd 
tegen DKB toog VIOS naar de Krim. Bij aankomst bleek dat de spelers 
van DKB al aan Bachus hadden geofferd en te diep in het glaasje had-
den gekeken. VIOS kon onverrichterzake terugkeren naar Vaassen. Bij 
een wedstrijd tegen HTC uit Zwolle werd de bal bij windkracht 9 mee-
gevoerd door de wind om vervolgens niet terug te keren. De wedstrijd 
werd gestaakt aangezien HTC maar over 1 bal beschikte. Trots vertelt 
Ab over de 37 doelpunten die hij in één seizoen maakte, maar ook zijn 
grootste nederlaag van 32-0 bleef niet onvermeld. Vroeger werd er 
ook nog niet gespeeld om de nederlaag zo klein mogelijk te houden. 

Langzamerhand lukt het Ab om zich onder de druk uit te spelen en 
weet hij Nurija haar feitelijke verhaal te ontfutselen. De kwalificaties 
daarbij zijn voor rekening van de schrijver. Als klein meisje is Nurija al 
voetbalverliefd. Altijd met haar vader mee naar wedstrijden. Als de 
tijd daar is gaat zij zelf voetballen. Als snel worden haar kwaliteiten 
door een scout opgemerkt. FC Twente is haar volgende bestemming. 
Dagelijks gaat zij met het busje op en neer naar Enschede. Via PEC 
Zwolle vervolgt Nurija haar voetbalweg en komt uit in Eindhoven 
bij PSV. Daar voelt zij zich thuis en daar wil zij verder groeien en zich 
ontwikkelen tot een volwaardig prof. Zij heeft wel een droom en een 
gezonde ambitie, maar nog geen haast al een volgende stap te zetten. 

“De toekomst behoort aan haar die weet hoe zij moet wachten.” Haar 
leven voltrekt zich in een sfeer die topsport ademt en waar topsport 
van nu wordt bedreven. Een perfecte organisatie waar alles rondom 
het voetbal goed is geregeld. De accommodatie, het vervoer, de  
training, de persoonlijke coaching, de aandacht voor voeding en  
gezondheid en de medische begeleiding. Kortom, alles wordt in het 
werk gesteld om je goed te voelen, beter te worden om het beste uit 
jezelf te kunnen halen. Niets is onvolkomen en niets wordt aan het 
toeval overgelaten. 

Maar leeft zij dan niet in een kille, steriele en klinische wereld waarin 
de voedingsbodem voor een anekdote is weggeslagen? Nurija voelt 
zich volledig thuis bij PSV, voelt zich opgenomen binnen de club en 
er is veel onderlinge saamhorigheid. De ankedote is ook maar een 
verhaal van nu over vroeger. Als zij over zestig jaar haar kleinkinderen 
vertelt van de superluxe touringcar waarin zij naar de uitwedstrijden 
wordt vervoerd en foto’s laat zien van de prachtige outfit waarin zij 
speelt, zullen de kleinkinderen haar wellicht uitlachen en zeggen: 
“Maar oma, gingen jullie dan in zo’n groot rechthoekig blik met vier 
van die raderen eronder naar de wedstrijd toe en hadden jullie die 
kleren aan als je ging voetballen?”

De week van Nurija staat in het teken van voetbal. Voor maandag staat 
er krachttraining op het programma, gevolgd door een analyse met 
beelden van de laatst gespeelde wedstrijd. De dag wordt afgesloten 
met veldtraining. De dinsdag wordt er op conditie getraind middels 
veel onderlinge partijtjes. Woensdag staat in het teken van techniek- en 
tactiektraining. Ook staat voor die dag nog een krachttraining gepland. 
 Donderdag is bestemd voor een training en het maken van een plan 
voor de wedstrijd van vrijdag. Na de wedstrijd volgt zaterdag- 
morgen nog een uitlooptraining. Wie denkt dat Nurija daarna geen 
voetbal meer kan zien, zit er naast. Als zij ook maar even in de  
gelegenheid is, is zij ’s middags supporter van VIOS 1. 

Voetbal is wel belangrijk in het leven van Nurija, maar er is meer. Zij wil 
graag een carrière als voetbalster, maar weet ook dat deze niet langer 
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dan kortstondig kan zijn. Naast haar intensieve leven in Eindhoven  
volgt zij het VWO in Zwolle, waar ze dit jaar haar diploma hoopt te 
halen. Vervolgens wil zij de studie Farmacie aan de Universiteit gaan 
volgen om later als apotheker aan de slag te kunnen. 

Zoals geschreven is het moderne voetbal in Engeland ontstaan. De 
populariteit nam wereldwijd snel in omvang toe. Bij de invoering van 
het voetbal in Nederland werden niet alleen maar het spel en de regels 
die daarbij worden toegepast overgenomen, maar ook veel Engelse 
termen. Veel clubs beginnen hun naam met FC (Football Club). Sliding, 
tackle, toss, dribble, of side, free-kick, referee, captain, corner, crack, 
penalty, forwards of goalie waren veel gebruikte woorden. Langzamer- 
hand hebben veel van deze woorden plaats moeten maken voor de 
Nederlandse vertaling. We spreken nu gewoon over de doelman, de 
uitbal, de vrije trap, de aanvoerder en buitenspel. 

Bij VIOS kennen we nog wel ‘the man of the match’. Sommige Engelse 
woorden gebruiken we nog alsof deze Nederlands zijn, omdat we er 
niet een goed woord voor hebben. De sliding, de toss en de dribble, 
voor zo ver deze in het moderne voetbal nog voorkomt, komen nog 
steeds vertrouwd over. De penalty is geen straf maar een strafschop 
geworden en de corner geen hoek, maar hoekschop. Behalve wanneer 
deze kort wordt genomen, dan is het weer de korte corner, ook al 
wordt deze genomen door Jan Beuving. Soms wordt er niet een 
woord aan toegevoegd, maar wordt er één weggelaten. Referee is  
scheidsrechter geworden, behalve wanneer je je ongenoegen wil 
uiten: “Hé scheids!”

Bij invoering van het betaalde voetbal in 1954 is de KNVB de weg 
naar de professionalisering ingeslagen. Vanaf dat moment hebben 
de veranderingen elkaar in een hoog tempo opgevolgd. Op een zeer 
breed terrein en op een veelheid van onderwerpen zijn visie en beleid 
ontwikkeld. Velen van ons hebben nog gespeeld toen een elftal nog 
echt een elftal was. Wisselspelers mochten niet worden ingezet, tenzij 
er sprake was van een blessure. Voor een overwinning kreeg een team 
geen 3 maar 2 punten. 

Vele nieuwe uitingsvormen van het voetbal hebben zich in de loop 
der jaren aangediend. Zaalvoetbal, minivoetbal G-voetbal en last  
but nog least het vrouwenvoetbal. Het vrouwenvoetbal heeft de 
laatste jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt. De passie, het 
enthousiasme en de wil om met grote inzet op een sportieve wijze de 

strijd aan te gaan en het besef dat er publiek is dat voor hen komt, is 
kenmerkend voor het vrouwenvoetbal. Het is begrijpelijk dat Ronald 
Koeman als bondscoach van de mannen op deze aspecten het  
vrouwenvoetbal tot voorbeeld neemt voor zijn mannen. 

Nederland werd geleidelijk een speler op het wereldtoneel. Het 
voetbal wordt organisatorisch zo ingericht dat de kans op een bede 
beleving en beoefening van deze sport zo optimaal mogelijk is.  
Spelregelgeving wordt aangepast om het spel zo eerlijk mogelijk  
voor de spelers en zo boeiend mogelijk voor de toeschouwers te  
laten verlopen. Waar vroeger voetbal een gezellige sport was, een 
gelegenheid tot ontspanning voor beoefenaars en tot vermaak van 
het publiek, is dat allang niet meer uitsluitend. 

Natuurlijk, nog steeds vinden in ons land elke week duizenden hun 
weg naar het veld om daar hun geliefde spelletje te spelen of om 
als toeschouwer vanaf de zijlijn mee te leven. Maar de top van het 
professionele voetbal is gekaapt door de commercie. Clubmensen zijn 
handelswaar geworden. Externe krachten maken de dienst uit. Het 
topvoetbal is een industrie geworden waar het grote geld het voetbal 
in een ijzeren wurggreep houdt. We raken het contact met het aardse 
en de werkelijkheid kwijt. We worden meegevoerd in de wedloop  
van de grote bonzen die met duizelingwekkende hoge bedragen 
proberen elkaar de loef af te steken.

Als ik dan het gedicht lees van Eric Olof, voel ik mijn klein, ben ik  
ontroerd en blij tegelijk en sta ik weer met beide benen op de grond.
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Camping in het 
Teutoburger Woud 
 IN BAD ROTHENFELDE

• 700 M2 SAUNALANDSCHAP
• FITNESS & SPORT MOGELIJKHEDEN
• BEAUTY & WELLNESS
• EVENEMENTEN & ANNIMATIE
• FEESTZAAL & RESTAURANT
• STACARAVAN VERHUUR

Campotel | Heidland 65 | 49214 Bad Rothenfelde 
Telefon +49 (0)5424-210 600
Telefax +49 (0)5424-210 609

info@campotel.de
www.campotel.de

Recreatief plezier voor iedereen!



Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen   Telefoon 0578-576777   Website www.autoschade-dewilde.nl

Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

Kwaliteit van 
uit het verleden,
aangepast voor de 
toekomst!

Dorpsstraat 59 • Vaassen
Tel. 0578-571370

Dorpsstraat 59 • Vaassen • Tel. 0578-571370
Dorpsstraat 59 • Vaassen

Tel. 0578-571370
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Kantoorartikelen

Tijdschriften

Kaarten en post service

Boeken
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Kantoorartikelen
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Kaarten en post service
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Dorpsstraat 59 • Vaassen • Tel. 0578-571370

Jan Mulderstraat 3 • Vaassen • Tel. 0578-575229

Kantoorartikelen

Tijdschriften

Kaarten en post service

Boeken
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Direct na het FIFA-toernooi in de kantine zijn we gestart met de 
laatste fase. Het 1e elftal heeft de bestaande bar gesloopt en de 
doorgang naar de keuken verplaatst. Helaas bleek de tegelvloer  
niet gelijk door te lopen dus die moest er ook voor een deel uit.  
Inmiddels is in de multifunctionele ruimte een gezellige nood- 
kantine ingericht voor de komende weken.

Tekst: Klaas Zondergeld

In 2014 zijn de eerste plannen gemaakt voor de verbouwing van de 
kantine. Er waren al enkele zaken opgepakt, zoals de sloop van de 
tussenwand, het nieuwe plafond en de verbouwing van de keuken. 
Eind vorig jaar is de knoop definitief doorgehakt door het bestuur en 
zijn we kort daarna gestart met de verdere verbouwing. 

Als eerste zijn de extra kozijnen geplaatst door de aannemer. Iets wat 
alleen maar positieve reacties van iedereen opleverde: “Wat een licht 
en ruimte geeft dat!” Iets dat we graag willen bevestigen!

Verbouwing kantine c.s.v. VIOS
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zijde. Van de zelfde panelen is ook de wand achter de tv gemaakt en 
is de voorkant van het afhaalbuffet ook bekleed. De wand op de kop 
van de balie is voorzien van zwarte natuurstenen strips als achtergrond 
van het VIOS logo. Een grote klus is het aanbrengen van de nieuwe 
bekleding van de keukenmuur in de kantine met gele natuurstenen 
strips, maar ook hier maakten vele handen licht werk! Ook de nieuwe 
buffetkast is geplaatst waarin de koffiemachine, kassa en geluids- 
installatie naast de frisdrankkoeling een plekje hebben gevonden.

Ook aan de oude muurschildering in de kantine is gedacht, hiervoor 
is ruimte gemaakt in de hal boven de kapstok waar deze weer een 
mooie plek heeft gekregen.

Meteen daarna zijn we begonnen met de opbouw van de nieuwe, 
grote bar en het barmeubel. Door het winterweer konden  
derecreanten niet voetballen en konden alle kastjes in elkaar gezet 
worden en de nieuwe muur voor de bar worden opgemetseld. Ook de 
jeugd toonde hun betrokkenheid. Op een zaterdag hebben de mannen 
van de JO19-1 in 2 ploegen geholpen met slopen en het latwerk voor 
de bar en de tv-wand! Dat bouwen toch niet altijd simpel is hebben ze 
ondervonden, ‘hart op hart 63 cm’ zullen ze nooit meer vergeten...
Ondertussen zijn de overgebleven wanden gesausd in een grijze kleur. 
De bar is betegeld en voorzien van de eiken panelen aan de buiten- 

15



16

steentje hebben bijgedragen aan de verbouwing en afwerking van 
de kantine. Alsmede de bedrijven en sponsoren, met name de VOC, 
die met een grote bijdragen de uiteindelijke verbouwing financieel 
mogelijk hebben gemaakt! Harry en Daimy de Jong bedanken wij 
voor hun visie en adviezen, zonder jullie inbreng waren we niet 
hiertoe gekomen!

We hopen dat we met de realisatie van het nieuwe interieur de  
vereniging een nieuwe impuls hebben gegeven en allen er met  
plezier gebruik van mogen maken en reden mag zijn om te helpen  
in dit fraaie clubhuis van c.s.v. VIOS.

Het eindresultaat laten we hier nog niet zien, komt u dat zelf 
bewonderen?

Aan de nieuwe bar is volop doorgewerkt. Nieuwe werkbladen en  
een geheel nieuwe tapinstallatie zijn door Veltins geplaatst, waarbij 
op onze wens een 3e tap is geplaatst voor het schenken van speciaal 
bier bij gelegenheid. Tevens zijn er twee nieuwe energiezuinige 
fustenkoelers geplaats voor elk 2 grote bierfusten.

Last but not least is de deur naar 
de overkapping geplaatst en zal 
de oude deur van het magazijn 
worden vervangen door een 
inbraak werende deur.

Grote dank zijn we verschuldigd 
aan alle VIOS vrijwilligers die hun 



”Uit de Kolenstee”
Column WiM van deR Maten

Ik schrijf deze ontboezeming op de eerste zaterdagmiddag van 
februari. De dag waarop de wedstrijd tegen de koploper Nieuwland 
uit Amersfoort op het programma stond, maar die op het laatste 
moment vanwege de weersomstandigheden volkomen terecht werd 
afgelast.

Intussen dwarrelt de sneeuw constant door en wordt het vanmiddag 
nog weer een witte wereld. Het is in deze tijd van het jaar in de am-
ateurvoetballerij vaak heel rustig omdat de weersomstandigheden 
een voortvarende afwerking van het competitieprogramma in de 
weg staan. Wel lees je uitgebreid over spelers van betalende ‘ama-
teurclubs; die aan het eind van het seizoen van club veranderen. 

Uitgeweid wordt over de clubs en betreffende spelers. De besturen 
van die verenigingen zijn er nog trots op ook als ze weer een ‘mee-
eter’ voor enkele seizoenen hebben binnengehaald. Bij het lezen van 

dit soort berichten – recent van Staphorst en H.H.C Harderberg – kan 
ik een gevoel van ergernis niet onderdrukken en vraag ik me af: “Op 
welk niveau zouden die clubs nu hebben gespeeld als ze niet zouden 
betalen?” Ik weet me nog meerdere wedstrijden te herinneren tegen 
beide tegenstanders – destijds op 3e- en 4e-klasniveau – toen er 
nog niet betaald werd. Maar goed, ik houd er over op. Ik ben in veler 
ogen oud en aftands met mijn visie op amateur-sportbeoefening.

We zijn met ons eerste elftal op de helft van de competitie en gezien 
het feit dat we een aantal jonge mensen moesten inpassen, doen we 
het naar mijn mening redelijk. Ik hoop dat er straks nog een goede 
serie wordt neergezet zodat we tot het eind van het seizoen blijven 
meedoen om de prijzen. En dat niet allereerst om volgend jaar weer 
2e klas te kunnen spelen maar veelmeer om het plezier bij spelers 
en supporters er tot het eind van het seizoen in te houden. Ik zal de 
ontwikkelingen in deze met belangstelling blijven volgen.
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• Personeel en salaris
• Belastingaangifte en 
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www.wildvandeveluwe.nl

T (055) 521 13 06
M 06 50 47 29 96

Zwolseweg 204
7315 GP  Apeldoorn

FRED KAMPHUIS - poelier

UW TWEEWIELERSPECIAALZAAK

JULIANALAAN 1 - 8171 AE  VAASSEN
TELEFOON 0578 - 571282

van Eek      Auto’s

Uw specialist
in Vaassen...

voor al uw 
onderhoud, 

APK en 
occasions.

Griftsemolenweg 26a (bedrijventerrein Eekterveld) 
tel: 0578 - 56 11 33 

www.vaneekautos.nl
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APK en occasions.

van Eek      Auto’s

Uw specialist
in Vaassen...

voor al uw 
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APK en 
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Griftsemolenweg 26a (bedrijventerrein Eekterveld) 
tel: 0578 - 56 11 33 

www.vaneekautos.nl
Grifsemolenweg 26a (bedrijventerrein Eekterveld)

tel: 0578 - 56 11 33
www.vaneekautos.nl
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ALTIJD WINST MET 
ZONNEPANELEN 
VAN GSB!
Gelders Service Bedrijf verzorgde de installatie van de zonnepanelen 
bij VIOS. Wij komen ook graag bij u langs voor een zonnig advies.

www.geldersservicebedrijf.nl Oude Apeldoornseweg 77
8171 LV Vaassen

Tel. 0578 57 26 15
info@geldersservicebedrijf.nl

WWW.GKLINK.NL

De complete
autoservice!

Volg ons op Facebook!

0578 - 57 1283
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Al meer dan 40 jaar een vertrouwd adres!

Voor alle merken auto’s verzorgen wij service 
en onderhoudsbeurten volgens fabrieks-
specificaties (met behoud van fabrieksgarantie).

Gratis haal en brengservice!*
APK blijvend in prijs verlaagd!

Uw autobedrijf 
sinds 1975

autoservice!autoservice!
Ook voor uw 
nieuwe auto!

Openingstijden 
Di t/m do: 09.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur
vrij: 08.30 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur
Wo avond: 18.00 - 20.30 uur / Za: 08.00 - 12.30 uur

www.kappershues.nl/0578- 560277

T KAPPERSHUES
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Tekst: Gerard van Gurp

Elk jaar op de eerste vrijdag van het nieuwe jaar houdt c.s.v Vios haar 
Nieuwjaarsreceptie. Zo dus ook dit jaar. Zoals elk jaar was het nu ook 
weer volle bak, oftewel een bijna uitpuilende kantine. Dit zorgde 
voor een zeer gezellige sfeer. Vertegenwoordigers van Vaassen en 
KCVO gaven ‘acte de préséance’, evenals vertegenwoordigers van de 
plaatselijke politiek en een aantal sponsoren. Ceremoniemeester dit 
jaar was Hiddo de Vries en dat ging hem goed af. 

Na zijn welkomstwoord aan alle aanwezigen en een korte toelicht-
ing op het programma van de avond, was het woord aan voorzitter 
Gerard van Gurp. Hij blikte in zijn rede kort terug op de hoogtepunt-
en van 2018, maar wilde vooral stilstaan bij het nieuwe jaar 2019. 
Gerard noemde veelvuldig het woord vertrouwen, omdat we 
merken, zo zei Gerard, dat dat nog weleens ontbreekt. Gerard riep 
de leden op de dialoog te zoeken bij een conflict en vertrouwen 
te hebben in elkaar. Als een in alle opzichten gezonde vereniging 
waar iedereen zich welkom en gerespecteerd mag voelen moet dit 
mogelijk zijn was zijn stelling. Aan het eind wenste hij een ieder veel 
vertrouwen in elkaar toe en de geel-zwarten een gezond en mooi 
sportief 2019.

Na de nieuwjaarsrede werden 13 leden gehuldigd voor hun jaren-
lange trouw aan de vereniging.
Ronald Prins, Gerrit Prins, Richard Smit en Jate Leerdam mochten 
de speld, de bloemen en de oorkonde voor 25 jaar lidmaatschap 
ontvangen.

Gerben Kamphuis, Henk Brummel en Edgar van der Oosterkamp 
waren 40 jaar lid en drie leden kregen de speld en de oorkonde voor 
50 jaar lidmaatschap. Te weten: Willy Liefers en Aalt Scholten. André 
van Laar was vanwege familieomstandigheden niet aanwezig en zal 
in een later stadium gehuldigd worden.

Daarna was het de beurt aan Jan Kragt, Dirk van Gortel en Aart van 
Amersfoort die maar liefst 60 jaar verbonden zijn aan de club.

Jan van Werven kreeg daarna zoals gebruikelijk de gelegenheid de 
aanwezigen even toe te spreken en de vereniging een mooi bedrag 
te overhandigen als opbrengst van de inspanningen tijdens de 
maandelijkse klaverjas- joker- en bingoavonden. Jan memoreerde 
nog eens dat de commissie inderdaad verouderd en hij deed  
een oproep aan de jongeren meer te willen betekenen voor de  
vereniging. Hij zette zijn oproep kracht bij door de cheque te  
overhandigen aan de jonge penningmeester Jacco Verstraten.  
Volgens Jan een voorbeeld van goede betrokkenheid van de 
jongere generatie bij onze vereniging. 

Onze terreinbeheerder Johan van der Wal werd door Vrouwen 1 in 
het zonnetje gezet als hun Stentor vrijwilliger, vanwege zijn voort-
durende inzet op het terrein en voor de Dames. In totaal bleek er 
117x op Johan gestemd en was hij de winnaar in de gemeente Epe. 
Hij ontving van de Dames een mooie oorkonde en een attentie. 
Johan was zichtbaar verrast met deze alternatieve Stentor prijs van 
Vrouwen 1. 

De Nieuwjaarsverloting was dit jaar wederom georganiseerd door 
het 3e-, 4e-, en 5e-elftal, 35+ en Vrouwen 1 en bleek evenals vorig 
jaar een groot succes. Binnen 30 minuten waren alle loten verkocht 
en kon de spannende trekking worden gehouden. Clubman Jeroen 
van ‘t Einde deed de trekking samen met clubvrouw Inez van ‘t Einde. 
De sponsor van de hoofdprijs Rijwielhandel Wijnbergen uit Vaassen 
trok vervolgens de hoofdprijs. Voorzitter Gerard van Gurp ging er 
met de hoofdprijs, een damesfiets, vandoor. Hij bedankte met een 
persoonlijke noot de organisatie en de sponsor voor de geweldige 
verloting en de dito prijzen. Daarna waren alle plichtplegingen  
vervuld en bleef het nog lang druk en gezellig in het clubhuis. 

Druk bezochte Nieuwjaars- 
receptie bij c.s.v VIOS Vaassen
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alles willen winnen gaat dus prima samen. Dit samen met het  
tikkie-takkie-voetbal dat we spelen, is erg leuk om te zien. 

Kom eens kijken!

Namens de begeleiding,

Niels, Bob, Menno en Gerard

Tekst: Gerard Konijnenberg

Sinds de invoering van 8 spelers op een (bijna) half veld bestaat 
binnen VIOS de JO11-1. In de najaarscompetitie hebben we het 
prima gedaan en zijn we gepromoveerd van de 2e naar de 1e klasse. 
Een prachtige competitie met aansprekende verenigingen.  
Inmiddels hebben we twee wedstijden gespeeld en 4 punten  
behaald. Binnen het team hebben we afspraken gemaakt. We  
trainen erg veel op het 4x4 veld, prachtig voor onze techniek.  
Mopperen doen we niet, positief coachen is verplicht. Plezier en 

Aangenaam, wij zijn de J011-1



C.S.V. VIOS JO11-1 seizoen 2018 - 2019

Bovenste rij van links naar rechts:
Gerard Konijnenberg, Bob Haumahu, Reyal Patty, Thijs Hogendoorn, Daniël Brouwer, Niels den Besten, Menno van Zuuk.

Onderste rij van links naar rechts:
Burhan Kilic, Saviano Haumahu, Mick van de Beek, Antonio Dielemans, Yazan Alhelo, Tom Konijnenberg. 
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Auto Service Beekman

In- en verkoop  •  Reparatie en APK  •  Restauratie  •  Autoshop
Inbouw van accessoires en aan auto gerelateerde vakantie artikelen.

Openingstijden shop:
Ma. t/m Vr. 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Apeldoornseweg 80  •  8172 EM  Vaassen  •  Tel. 0578-571451 / 06-50803834
www.autoservicebeekman.nl  •  Op afspraak ook ‘s avonds geopend!

DE RUIF
KOFFIE       LUNCH       BAR

CANNENBURGHER

KOFFIESPECIALITEITEN

LUNCH

PLATES

SPECIAAL BIEREN

Dorpstraat 43
8171 BL Vaassen Tel. 0578-572859

NA ELK EVENEMENT GAAT HET 
FEEST VERDER IN DE RUIF!

Zeedijk 41  |  7397 NS Nijbroek  |  0571-292734  |  info@paintball-nijbroek.nl

0144693.pdf   1 30-3-2015   16:40:45
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www. veldhuishovenier.nl

 Voor al uw

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• tuinontwerp
• tuinadvies
• bestratingen
• etc.

Poelweg 68, 8171 NG Vaassen, Tel. 0578 - 576 899
E-mail: veldhuishovenier@planet.nl

tuinaanleg  |  tuinonderhoud  |  tuinontwerp   
tuinadvies  | bestratingen  |  etc. 

Poelweg 68, 8171 NG Vaassen, Tel. 0578 - 576 899 
e-mail: veldhuishovenier@planet.nl

Diverse belegde broodjes | van snacks tot buffet

Familie van Schoonhoven
Krugerstraat 31     8172 BE  Vaassen     Tel. 0578-571936

“Tippel-Inn”

www.tippelinn.nl

“De Rank”
Kerkelijk centrum
Torenstraat 15 te Vaassen

Beheer: Frieda Snijder

Voor reserveringen en zaalhuur: 

0578-571247

www.bouwontwerpdejong.nl

0578- 561 493
06- 513 611 13
harry@bouwontwerpdejong.nl

Zichtstede 14
8171 NB Vaassen
Nederland
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Sportblessure?
Maak een afspraak

bij Veenstade!

GA NAAR WWW.VEENSTADE.NL 

Tel. 0578 - 57 29 90
Veenweg 5 • Vaassen 

J. van de Bunte
AUTOBEDRIJF

Jaap van de Bunte
     Mobiel: 06 223 83 687

Zwolseweg 412
7345 AM  Apeldoorn

E-mail: info@ajvandebunte.nl
Website: www.ajvandebunte.nl

Telefoon: +31 (0)55 - 312 13 10
Telefax: +31 (0)55 - 312 22 11



Tekst: Rinus Koetsier
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Patrick de Vries heeft zijn contract als 
sponsor van de pupil van de week met  
drie jaar verlengd. Hij is op zaterdag 9 
februari 2019 aan het kijken bij zoon  
Luuk. Die speelt in de JO13. Zoon Robin 
is keeper in de JO19. Hij is getrouwd met 
Mariska Thijsen. Dinsdagavond is zijn 
tennisavond. Hij is lid van de VOC (de VIOS 
OndernemersClub) en kan dit aanbevelen 
want het is heel gezellig.

Martin Diks helpt bij de verbouwing van  
de kantine. Hij doet dit af en toe. Oud- 
collega Klaas Zondergeld heeft hem 
hiervoor gevraagd. Hij is op zaterdag 9 
februari 2019 bezig het deurkozijn naar 
de veranda te plaatsen. Hierna volgen 
werkzaamheden aan de bar.

Arjan Hummel is teamleider bij de JO17. 
Zijn zonen Joppe en Floris spelen hierin. 
Hij is getrouwd met Tamar. Ze hebben 
onlangs Mollenvliet aan de Hattemseweg 
gekocht. Ze gaan de activiteiten voort- 
zetten waaronder de Bed en Breakfast.  
Hij is eigenaar van uitzendbureau Inter-
mediair met vier vestigingen in Apeldoorn, 
Zwolle, Deventer en Epe. Met dit bedrijf is 
hij ook sponsor van de JO15 en de JO17.

Kim Vromans is aan het kijken bij zoon 
Thijs die speelt in de JO11. Haar zoon 
Milan speelt in de JO15. In vroegere jaren 
was Kim betrokken als leidster, bij het 
sinterklaasfeest en ging ze mee op jeugd-
kamp. Ze werkt bij de gemeente Epe op het 
sociaal domein op de afdeling WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning).

Levi (18) en Noah Tuasela (21) zijn trainer 
van de JO13. Ze voetballen beiden in VIOS 
1. Noah speelt hierin al een paar jaar en 
Levi is dit seizoen doorgebroken. Noah 
heeft de opleiding Sport en Beweging 
afgerond en gaat volgend jaar de CALO 
doen. Levi is met deze opleiding bezig. De 
ambitie voor VIOS 1 is een keer kampioen 
worden en belangrijk worden voor het 
team.

Rein van Wijngeeren (18) is trainer van  
de JO9. Hier beleeft hij veel plezier aan. 
Daarnaast is hij verdediger in het team 
van de JO19. Nadat hij twee keer zijn been 
heeft gebroken speelt hij vandaag weer 
zijn eerste competitiewedstrijd. Hij volgt  
de hbo-opleiding Sportkunde in Zwolle. 

Sander Schijf heeft de trainingen van  
de JO9 samen met andere ouders over- 
genomen toen Rein zijn been had  
gebroken. Momenteel doen ze het samen. 
Zijn zoon Koen speelt in de JO9 en zoon 
Daan moet eerst zijn zwemdiploma halen. 
Hij is getrouwd met Maureen. Hij werkt al 
twintig jaar als allround vakman bij GSB 
(Gelders Service Bedrijf ).



In memoriam:  
Jan van Laar (senior)

Vrijdag 28 december 2018 bereikte ons het droevige bericht dat 
Jan van Laar was overleden in de leeftijd van 87 jaar. Niet helemaal 
onverwacht. We wisten dat meneer van Laar (zoals ik hem altijd ben 
blijven noemen) ernstig ziek was en niet lang meer te leven had. Maar 
toch schrik je. 

Toen ik zo’n 30 jaar geleden als ‘jonge, veelbelovende’ pr-sponsor- 
functionaris in het bestuur kwam, was een van mijn eerste klusjes 
 het vinden van een nieuwe hoofdsponsor. Het contract met de toen-
malige sponsor de Sallandsche Bank liep af en werd niet verlengd. We 
hadden via zoon André begrepen dat er met zijn vader, de ‘oude Jan 
van Laar’, misschien wel te praten viel over het hoofdsponsorschap.  
En zo toog ik op een avond naar de Beatrixweg (waar toen de firma 
Van Laar nog gevestigd was) voor de afspraak met André en mijnheer 
van Laar.
 
Ik zie hem nog binnen komen. Een grote, rijzige, ietwat norsige man 
die dwars door me heen keek. Met zijn karakteristieke zware bas stem 
stelde hij zich aan mij voor onderwijl zeggend: “En wat motte wiele 
met sponsoring?” De schrik sloeg me om het hart. Dit wordt niks dacht 
ik. Toch begon ik stoïcijns aan mijn praatje en het sponsor plaatje. 
Aangekomen bij het hoofdstuk ‘extra dingen’, bijvoorbeeld voetbal-
schoenen, stond hij op en zei: “Voetbalschoenen? Laat ze eerst maar 
eens bewijzen dat ze kunnen voetballen. Wij begonnen op klompen, 
meer hadden we niet.” 

Uiteindelijk (met de hulp van André denk ik) werden we het eens en 
werd de firma Van Laar (iets later samen met Reinier Berghuis) hoofd-
sponsor van onze 1e selectie. Circa 12 jaar sierden Van Laar (borst), 
maar ook Reinier Berghuis (rug) de tenues van ons vlaggenschip.  
Regelmatig zagen we meneer Van Laar op het sportpark verschijnen 
als supporter van ons 1e elftal. Het kon echter zomaar gebeuren dat 
het spel of de hele entourage hem niet aanstond en dan beende hij 
driftig en al mopperend naar de uitgang. 

Tegenwoordig zouden we dat betrokkenheid en hart voor geel en 
zwart noemen, maar soms dacht ik wel eens dat contractverlening 
niet goed zou komen. Door de jaren heen werd meneer Van Laar  
echter milder. Op een gegeven moment kwam de dag dat André 
kwam vertellen dat de firma Van Laar ging verhuizen en zou stoppen 
met shirtsponsoring. Maar meneer Van Laar bleef een trouwe  
supporter van onze vereniging. Hij werd lid van de Vrienden van  
VIOS en in die hoedanigheid bleef zijn belangstelling ook op het  
verenigingsvlak aanwezig en werd hij een trouwe gast (soms  
samen met zijn vrouw) van de activiteiten, jaarvergaderingen en  
feestavonden van de Vrienden. 

Inmiddels een paar jaartjes ouder (net als ondergetekende overigens) 
kregen we juist op die avonden, maar ook langs de lijn wat meer  
contact. Op een van deze avonden boekte ik mijn grootste  
overwinning. Tijdens een spel waarbij ik was ingedeeld bij meneer  
Van Laar sprak hij de voor mij legendarische woorden: “Ut wordt tied 
daj Jan goat zeggen” en stopt met meneer Van Laar. 

Gelukkig mocht ik hem langs de lijn in zijn scootmobiel nog regel-
matig begroeten als Jan. Net als vroeger bleef het hek open zodat als 
het hem niet leek de scootmobiel gekeerd kon worden en Jan de weg 
naar huis (waarschijnlijk al mopperend) kon inslaan. Het hek hoeven 
we voor Jan op zaterdag niet meer open te laten. Het gemopper en de 
humor langs de lijn zullen we missen. Een letterlijk grote man met een 
goed hart voor gezin, maar zeker ook voor ons geel en zwart is niet 
meer. Jan - meneer Van Laar, bedankt dat ik u/jou mocht kennen.

Gerard van Gurp

Tekst: Gerard van Gurp
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Wij realiseren uw bouwplan met zorg en passie. 
Bouwbedrijf Van Laar biedt u flexibiliteit en 
persoonlijk contact. Maak een afspraak en 
ervaar het nieuwe bouwen.

BOUWBEDRIJF VAN LAAR

Vlijtweg 12, 8191 JP Wapenveld 

Telefoon 038 - 447 09 56

WWW.VANLAAR.NL

Passie voor bouwen !

De EmsterieDe Emsterie
 Bar | Restaurant | Lounge Bar | Restaurant | Lounge

Hoofdweg 25 I Emst I telefoon 0578 - 661 255 I www.deemsterie.nl

WWW.TRIALISGROEP.NL
Tel. 055 - 506 45 34

Als het om letselschade gaat..!

WWW.TRIALISGROEP.NL
Tel. 055 - 506 45 34

Als het om letselschade gaat..!

Kleine, voordelige CV-ketels zijn er genoeg, maar de Nefi t ProLine NxT bewijst dat heel klein ook heel slim kan zijn. 
Slimme Nefi t-innovaties maken deze combi-ketel uniek in zijn klasse. Hij is extra comfortabel, betrouwbaar en ge-
bruiksvriendelijk. En zijn energiezuinigheid is onovertroffen. U haalt dus méér warmte en warm water uit elke euro.

Ook pro� teren van deze exclusieve actie bij Matthijs Klimaattechniek? 
Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens!

5 + 2 jaar
GRATIS garantie

ACTI
E-

AANBOD

NEFIT PROLINE NXT
DE KLEINSTE EN MEEST COMPLETE HR-KETEL!

Gieterij 35 • 8171 ZC Vaassen • T. 06-54661422 • info@matthijsklimaattechniek.nl
www.matthijsklimaattechniek.nl

* Vraag naar de actievoorwaarden
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Sinds enkele maanden siert leasemaatschappij Wagenplan de  
rugzijde van de shirts van het 1e, JO19-1 en Vrouwen 1. In de  
Presentatiegids konden we helaas geen interview meer plaatsen 
vanwege alle vakanties en moesten we het houden bij een bedrijf-
spresentatie, met de belofte om in het voorjaar de eerste ervaringen 
als sponsor op te tekenen. En zo geschiedde. Op een mooie  
sneeuwrijke vrijdagmiddag toog ondergetekende naar ons  
sportpark waar Bertus zorgde voor de foto’s en waar we onder het 
genot van een kop koffie elkaar eens konden spreken.

Wijnand, vertel eens iets over jezelf aan onze leden.
“Nou vooruit. Ik ben 49 jaar en woon in Apeldoorn, maar ben  
geboren in Zwolle. Ik ben getrouwd en samen met mijn vrouw heb  
ik 3 kinderen. Mijn hobby’s zijn hardlopen, vakanties en… mooie  
auto’s.” Dat verbaasd me niet Wijnand, dacht ik! Als je zo’n functie 
hebt is liefhebberij voor mooie auto’s mooi mee genomen.

Heb jij iets met voetbal?
“Omdat ik in Zwolle ben geboren heb ik wel iets met PEC Zwolle.  
We hebben zakelijk 6 á 7 jaar de leaseauto’s bij de Graafschap  
mogen verzorgen. Ook kijk ik het op tv. Ik heb hierover nog een 
leuke anekdote: Vroeger dacht ik altijd dat een wedstrijd veel korter 
was, want thuis keken we de samenvattingen bij Studio Sport. 
Dus toen ik de eerste keer als jongen in een stadion kwam, was ik 
verbaasd dat er na de rust nog een helft kwam. Grappig hoe je als 
kind je een voorstelling maakt van zoiets.” Hij glimlacht bij de jeugd-  
herinnering. “Dus ik heb wel iets met voetbal, maar ik was zelf niet 
zo’n hoogvlieger. Ik ben wel samen met mijn vader leider geweest 
bij het elftal van mijn zoon die bij c.s.v. Apeldoorn voetbalde. Ik heb 
daar echt veel geleerd. Het is toch totaal anders dan leiding geven  
bij Wagenplan – Achmea. Het gaf wel veel energie.”

Hoe ben je bij VIOS terecht gekomen?
“Mijn zoon voetbalde een keer tegen VIOS. Ik vond de ontvangst 
en de entourage helemaal top. Dus toen mijn goede vriend Albert 
belde of ik ook mee wilde doen, herinnerde ik me dat en hoefde niet 
lang na te denken. Het samen doen en jullie als club spraken me wat 
dat betreft aan, en dus heb ik ja gezegd.”

Wat verwacht je van deze sponsoring?
“Oei, moeilijke vraag. Toch wel naamsbekendheid, en ik moet 
zeggen, het verbaasd me hoeveel mensen mij inmiddels hebben 
aangesproken over het feit dat ik op de shirts van het VIOS sta. Laatst 
liep ik in de stad en kwam ik jullie aanvoerder tegen. Hij begroette 
mij en zei: “Ha sponsor.” Dat vind ik leuk en doet me goed. Ik vind het 
ook leuk om bij sfeerdingen rondom de selectie en de vereniging 

betrokken te zijn. Het zou leuk zijn als ik een keer een bedrijfs- 
presentatie bij jullie VOC en sponsoravond zou kunnen geven 
bijvoorbeeld.”

Wat is jouw achtergrond qua opleiding en hoe ben je bij  
Wagenplan in deze functie terecht gekomen?
“Ik heb afgeronde studies op managementniveau gedaan en  
studies binnen Centraal Beheer Achmea, waar ik werkte bij Achmea  
pensioenen. In die hoedanigheid heb ik mee gewerkt aan een onder-
zoek in Bulgarije en via een van de contacten werd ik toen gevraagd 
de opvolger te worden van een vertrekkende directie collega bij 
Wagenplan, de leasemaatschappij van Achmea.”

Wat is jullie bedrijfsfilosofie?
“Uitblinken in persoonlijk contact en het echt helpen met bestaande 
en nieuwe mobiliteitsvraagstukken van onze klanten. Afspraak is 
afspraak en wij lossen het voor u op! Daar staan we voor.”

Wat is jullie specialiteit?
“Via Wagenplan doen we hoofdzakelijk de zakelijke lease (geel 
kenteken), maar je kunt bij ons ook terecht voor de grijskenteken- 
lease. Sinds kort richten we ons ook de private lease voor nieuwe au-
to’s. Dit is een groeiende markt die onze aandacht heeft. Onderschei-
dend of specialist zijn we in de totale zorg voor de automobilist. We 
nemen de klanten met onze organisatie werkelijk alles uit handen 
(als ze dat willen) en dat is een kracht waar we trots op zijn en die we 
ook uitdragen.”

Hoe kijk je tegen de nieuwe trend, het elektrisch rijden aan?
“In eerste instantie afwachtend, omdat de actie radius van de accu’s 
nog niet zo groot was. We zien nu echter op dat gebied de nodige 
ontwikkelingen van auto’s met een veel groter bereik. Noorwegen  
en Zweden zijn wat dat betreft koploper, dus we kijken met name 
naar die landen. Bij ons loopt op dit moment een interessante proef 
met een elektrische zogenoemde ‘deelauto’. Via een app regel je  
wie wanneer de auto heeft. Maar ook de ontwikkeling met de  
waterstof auto’s volgen we op de voet. Zoals je ziet we zijn erg  
innovatief bezig.”

Inderdaad moet ik erkennen dat er achter een leaseauto en deal 
meer zit dan puur en alleen even een auto regelen. Leuk om ook 
eens iets van die markt te leren.

Hoe groot zijn jullie in de leasemarkt als Wagenplan?
“We hebben een vloot van 4000 auto’s en in totaal werken we met  
12 medewerkers aan de voorkant (dus voor dat je gaat rijden) en met 

-
Interview met Wijnand Akkerman - Directeur Wagenplan
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8 medewerkers die zorgen voor het rijdende klanttevredenheids-
deel. We doen het duidelijk met elkaar en het is leuk om zelf ook in 
het veld mee te doen. Dat doe ik met heel veel plezier. Het is leuk  
om te vermelden dat we de klanttevredenheidstrofee hebben  
gewonnen en al 2x tweede zijn geworden. Daar zijn we erg trots  
op en laat zien dat we aardig aan de weg timmeren.”

Wat is jullie bedrijfsverwachting voor de toekomst?
“Dat is uiteraard een beetje afhankelijk van de leasemarkt, maar  
we willen groeien. Echter zonder concessies te doen aan onze  
kwaliteit van maatwerk voor de klant. Dus groei naast een nog 
grotere klanttevredenheid en een nog meer volwassen lease-
maatschappij.”

Tot slot nog een boodschap voor de VIOS-leden?
“Ja, lekker plezier maken en lekker voetballen. Ik zie dat het goed 
gaat, dus doorgaan met winnen. En… het zou leuk zijn als er leden 
en/of sponsoren zijn die ons weten te vinden voor een zakelijke lease 
of private lease in zowel geel als grijs kenteken”

Ik bedank Wijnand voor dit open en leuke gesprek en wens hem en 
Wagenplan alle goeds voor de toekomst.

-
Interview met Wijnand Akkerman - Directeur Wagenplan

Tekst: Gerard van Gurp



Accountants  I   Belastingadviseurs

Belasting   |   Administratie   |   Jaarrekening   |   Salaris   |   Mediation

Elburgerweg 1
7345 ED Wenum-Wiesel (Apeldoorn-noord)

055 - 312 1265
06 - 42 25 00 16

T:
M:

info@gewoongastvrij.nl
gewoongastvrij.nl

E:
W:

Gewoon Gastvrij is een gezellig, laagdrempelig restaurant 
waar aandacht voor elkaar, samen zijn en genieten voorop 
staat. We serveren steeds variërende weekmenu’s, veelal 
bestaande uit lokale seizoensproducten. Iedereen is welkom 
en voor kinderen zijn er diverse speelmogelijkheden.

Bij Gewoon Gastvrij kun je genieten; binnen bij het haardvuur 
of met mooi weer buiten op het terras. Bij ons zijn gasten 
vrienden. Je krijgt persoonlijke aandacht en gaat 
met een � jn en voldaan gevoel weer naar huis. 
De woorden; “Samen Gezellig Genieten” 
staan centraal. We hopen jullie snel te mogen 
begroeten.
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Dé leverancier van rubberen 

elke toepassing.

Radeweg 23, 8171 MD  Vaassen
Tel. 0578 - 67 73 30
E-mail: info@tpp-bv.com
Website: www.tpp-bv.com

Dé leverancier van rubberen 
afdichtingsprofielen voor 
elke toepassing.

Radeweg 23, 8171 MD  Vaassen
Tel. 0578 - 67 73 30, Fax 0578 - 67 73 31
E-mail: info@tpp-bv.com
Website: www.tpp-bv.com

Dé leverancier van rubberen 

elke toepassing.

Radeweg 23, 8171 MD  Vaassen
Tel. 0578 - 67 73 30
E-mail: info@tpp-bv.com
Website: www.tpp-bv.com
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Tippel Inn bestond op 11 januari jl. 30 jaar. Omdat Freddy en Hetty 
al net zo lang sponsor zijn van VIOS werd het tijd voor een interview. 
De roots van het gezin en vader van Schoonhoven liggen bij onze 
geel-zwarte vereniging. Freddy’s vader heeft in een ver verleden 
als eerste van het gezin als voorhoede speler het shirt van VIOS 
gedragen. Logischerwijs ging ook Freddy bij VIOS voetballen. Zoons 
Ronald (t/m de A2) en Michael (iets korter) hebben ook bij VIOS de 
eerste stappen op voetbalgebied gezet.

De redactie benaderde mij of ik dit interview wilde doen. Het was erg 
leuk weer eens even langer te spreken met Freddy en Hetty en Ronald 
en zijn vrouw Roos in plaats van de bekende ‘2-patat-met-en-2-kro-
ketten’-bezoeken. Zo konden we in de vroegere huiskamer aan de 
Krugerstraat onder het genot van een heerlijke kop koffie wat mooie 
herinneringen ophalen. Volgens Freddy kon ik dan ook meer dan de 
helft van de geschiedenis zelf wel bedenken.

We spreken namelijk over eind 1989, begin 1990 als Freddy (die toen 
nog keepte in het 5e elftal) en ondergetekende in gesprek gingen 
over het oprichten van een sponsorcommissie binnen VIOS. Freddy 
als beginnend eigen ondernemer en in die hoedanigheid kenner en 
vertegenwoordiger van de Vaassense middenstand en ik als groentje 
uit Apeldoorn nieuw binnen het VIOS-bestuur, belast met pr en 
sponsoring.

*Een leuk weetje is nog dat Freddy medebedenker was van de  
couponactie. Hij vond het erg leuk dat vorig jaar de Dames het  
concept weer eens opgepikt hebben. Hij vertelt dit met een  
glunderend gezicht. “Ook dat was een succesvolle actie gedurende 
enkele jaren,” zegt Freddy, “en erg leuk om het met elkaar op te  
zetten, nadat we op een sponsorcursus geweest waren.” We praten 
nog even door over de eerste vergaderingen die hier in de huis- 
kamer van Hetty en Freddy plaatsvonden, omdat Freddy moeilijk 
van de zaak weg kon en er nu eenmaal brood op de plank moest 
komen.

Ik trap af om er iets van een heus interview van te maken en het 
gesprek verliep zoals vroeger vanzelf, vol anekdotes en geanimeerd. 
Ik had moeite mee te schrijven met de woordenstroom van vier  
bevlogen mensen over de liefde voor het gezin, het cafetaria vak, 
maar zeker toch ook nog met aandacht voor VIOS.

Freddy en Hetty, het staat het in de folder, maar voor de lezers 
van de Treffer vraag ik het toch nog maar een keer: hoe is Tippel 
Inn ontstaan en zijn jullie de eigenaren geworden? 
“Mijn ouders waren eigenaar van het Verloren Spoor in Epe en  
hadden een speelautomaat in de zaak. Via de Weerd Gokautomaten 
was hiervoor het onderhoud geregeld en zo kregen we op een dag 
via de Weerd te horen dat de toenmalige eigenaar het cafetaria (dat 

OP BEZOEK BIJ KWALITEITSCAFETARIA  TIPPEL INN
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toen al Tippel Inn heette) wilde verkopen. Hetty en ik hadden het 
plan opgevat om voor ons zelf te beginnen (want ik had tenslotte 
niet voor niets de koks papieren en middenstand gehaald). Helaas 
werkte de gemeente niet erg mee om het Verloren Spoor aan ons 
over te doen, wat oorspronkelijk in de bedoeling lag. We zijn toen 
we het nieuws over Tippel Inn hoorden direct gaan kijken en praten 
en de deal was snel rond. Zo begonnen we voor ons zelf, hier aan de 
Krugerstraat, 24 en 25 jaar oud en 2 kleine kinderen in ons kielzog 
meenemend. We namen één medewerkster over en voor de rest 
moesten we het zelf opbouwen.”

Hoe zijn jullie sponsor geworden bij VIOS?
“De vorige eigenaar van Tippel Inn, Rien Jetten had al een reclame-
bord bij VIOS en was shirtsponsor van de B-jeugd. Omdat VIOS ook 
mijn club was, hebben we de contracten over genomen en toen  
de tijd rijp was en het kon, zijn we de tenues van de A-jeugd gaan  
sponsoren. Dat hebben we vele jaren met plezier gedaan.”

Intussen schuiven zoon Ronald en schoondochter Roos aan bij het 
gesprek en kan ik Ronald en Roos wat vragen stellen.

Ronald en Roos, hoe zijn jullie bij de zaak betrokken geraakt?
Ronald: “Ik heb natuurlijk van jongs af aan met mijn ouders en broer 
bij de zaak gewoond en wist al jong dat ik kok wilde worden. Ik 
ben er nu echt 12 jaar officieel bij. Via de koksopleiding heb ik o.a. 
bij ‘Poppe’ in Apeldoorn gewerkt en daar heb ik in 2000 Roos leren 
kennen.” Roos vult aan, “We waren eerst gewoon vrienden en we 
deelden al wel de liefde samen voor het horecavak. De liefde voor 
elkaar kwam later toen we beiden werkzaam waren bij restaurant 
‘Auberge Navet’ in Apeldoorn. We hebben een mooie tijd gehad daar 
samen.” Roos heeft tijdens haar opleiding ook in Zwitserland gewerkt 
waar ze erg mooie herinneringen aan heeft.

Wat onderscheidt jullie nu van andere cafetaria’s?
Ronald: “We maken circa 40% van onze snacks zelf met eigen 
specerijen en overige ingrediënten. We hebben een goed en dus ook 
ambachtelijk samen gesteld assortiment met voor ieder wat wils. 
Tevens hebben we de gezonde snacks in huis. We gaan mee met de 
tijd en volgen de ontwikkelingen om onze klanten te bedienen zoals 
het hoort anno 2019.” 

“We houden alle vier van de persoonlijke contacten met onze 
klanten,” vult Hetty aan. “Het scheelt dat we weinig tot geen 
verloop van personeel hebben, zodat je echt een band op kunt 
bouwen met de klanten. Volgend jaar werkt Rene al 25 jaar bij  
ons. Je kunt hem dus echt wel een deel van de familie noemen.” 
Roos merkt op: “Het is echt zo dat we het met elkaar doen en dat 
gaat heel plezierig. Op hoogtijdagen staan we hier soms met 9 
medewerkers. Erg plezierig gaat dat onder en met elkaar. Er is 

gelukkig voor Ronald en mij ook ruimte voor het gezin, want  
we hebben een dochter van 14 die de nodige aandacht van ons  
vraagt natuurlijk.”

En jullie andere zoon en jouw broer Michael?
“Och,” zegt Freddy, “we hebben altijd tegen de jongens gezegd, 
wordt wat je worden wilt. Michael was meer van het sleutelen en hij 
heeft een leuke baan bij Heering Carrosseriebouw en Koeltechniek 
waar hij heel gelukkig is. We prijzen ons gelukkig met zoals het nu 
gaat.”

Waar staan jullie met elkaar over 5 jaar?
Ze kijken elkaar aan en moeten even nadenken, maar hebben toch 
wel een visie. Freddy: “Horeca is en blijft onvoorspelbaar. Allereerst 
hopen we met elkaar gezond te blijven, dat is het allerhoogste. Sinds 
3 jaar zijn we met Ronald en Roos een VOF, dus Hetty en ik gaan 
langzaam afbouwen.” “Nou,” vullen Ronald en Roos aan, “voorlopig 
blijft het nog wel even zoals nu. We hoeven ook niet groter te 
groeien. Het gaat prima zo. In 2008 hebben we wat de gemeente 
betreft wel zo’n beetje maximaal verbouwd en uitgebreid. Vanaf 
toen konden we alleen maar groeien in het nog meer leveren van 
kwaliteit.”

Dus niet een echte toekomst planning voor jullie?
“Niet echt nee”, roepen ze in koor. “We hebben het goed samen. 
” Hetty: “Ons werk is ook wel zo’n beetje onze hobby, maar over een 
jaar of 7? Een beetje reizen, de carnaval vinden we leuk, maar vorig 
jaar op Curaçao was het ons al snel te warm.” “Nou,” roept Freddy,  
“ik kan me voorstellen dat ik over een paar jaar op tijd naar de zaak 
ga (“op de fiets,” roept Freddy, maar dat levert wat verbaasde blikken 
op van Hetty, Ronald en Roos, dus dat zal wel niet gebeuren) de boel 
voorbereidt en dan tegen de middag zeg: de groeten!!”

Jullie hebben alle vier nog 1 regel met een toekomst wens, wat 
zou er dan in je opkomen?
Ronald en Roos samen: “Gezond en bij elkaar blijven, en de kwaliteit 
van nu waarborgen en meegaan met onze tijd. Dat moet leiden tot 
tevreden terugkomende klanten, en vooral plezier.”

Freddy en Hetty: “Wie weet,” roept Freddy “wel weer voetballen bij 
VIOS, als ik zie welke ontwikkelingen er allemaal zijn in 45+ en 65+ 
voetbal.” “Nou,” vult Hetty aan, “bardienst bij VIOS lijkt me dan wel 
leuk, want horeca is wel ons ding. Dus wat ons betreft nog 30 jaar 
erbij met VIOS, want zonder alle andere clubs tekort te doen, de  
club zit nog steeds wel in ons hart.”

Ik kan hier niets aan toevoegen en ik sluit me daar graag bij aan. 
Ik bedank Freddy, Hetty, Ronald en Roos voor dit leuke en open 
gesprek en ik hoop ze snel weer eens bij VIOS te ontmoeten.

OP BEZOEK BIJ KWALITEITSCAFETARIA  TIPPEL INN

Tekst: Gerard van Gurp



Gediplomeerd opticiën en contactlensspecialist.
Het adres voor uw bril, contactlenzen, zonnebril,
loepen en verrekijkers, horloges en sierraden.

Wij leveren onder anderen de volgende horloges en sieraden:
Alfex, Edox, Danish Design, Jacob Jensen, Casio, Betty Barclay,
Esprit, Davis, Orient, Kenneth Cole, Swiss Military Hanowa, 
S. Oliver, Zinzi, My Imenso en 
Aller Spanninga trouwringen

Dorpsstraat 39 – 8171 BL Vaassen – Tel. 0578 571201
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Tekst: Dian van Huffelen

VIOS MO13-1 naar PEC Zwolle Vrouwen

Een tijdje geleden kwam de oproep voor ballenmeisje bij de  
wedstrijd van PEC Zwolle VR1 voorbij op facebook. Tessa van  
Huffelen (trainster/stagiaire bij de MO13-1) heeft die oproep  
gezien en heeft gelijk actie ondernomen. Zo’n kans krijg je  
namelijk niet zomaar. Na flink wat mailtjes naar PEC Zwolle was 
het allemaal rond: de meiden mochten ballenmeisje zijn bij de 
wedstrijd PEC Zwolle Vrouwen 1 tegen ADO Den Haag Vrouwen 1!

Het was vrijdag 8 februari en we vertrokken rond 17:45 uur 
richting Zwolle. Na een ritje van 35 minuten waren we bij het 
MAC3PARK. De meiden keken hun ogen uit. Om 18:45 uur was  
het moment om ons klaar te gaan maken voor hun taken. De  
ballenmeisjes kregen instructies waar ze moesten staan en dat  
ze moesten opletten op het spel. Je kon aan ze merken dat ze  

wat zenuwachtig waren. Er werden veel vragen gesteld, zoals:  
“Ik kan helemaal niet goed gooien, is dat erg?” En zo volgden er 
nog meer. 

De drie jongste meiden mochten met het arbitrage trio het veld 
betreden en werden apart van de andere meiden klaargemaakt. 
Dian bleef bij Lieke, Eline en Danique. Ook hier kon je merken dat 
er wat zenuwen waren. Wat natuurlijk niet gek is. 

Het was 19:25 uur, iedereen stond er klaar voor. De ballenmeisjes 
hadden hun plek gevonden langs het veld en de drie jongste  
meiden stonden klaar om te gaan shinen op het veld. In het  
mooie VIOS-tenue gingen ze voor de vrouwen van PEC en ADO  
het kustgras in Zwolle op. 
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Na de eerste helft mocht Isa deelnemen aan een penalty shoot-out. 
Helaas schoot ze net niet raak. Geeft niks, want zij heeft wel als enige 
mogen schieten op de reserve-keeper van PEC Zwolle VR1. De rest 
van de meiden kreeg wat drinken en schoot nog een balletje rond 
op het veld. 

Het was een belangrijke wedstrijd voor PEC Zwolle, want als ze 
de wedstrijd wonnen, namen ze deel aan de kampioenspoule. 
Bij verlies of gelijkspel werd het de degradatiepoule. Maar na 90 
spannende minuten was de overwinning een feit. PEC Zwolle won 
de wedstrijd met 1-0. Om die reden was er na het fluitsignaal een 
feestje op het veld, wat de meiden van dichtbij mee mochten 
maken.

Ook werden er na de wedstrijd heel veel knuffels op het veld 
gegooid. Al die knuffels gaan naar het goede doel. Wat een goed 
initiatief van PEC Zwolle! Wij hebben al die knuffels opgeruimd  
en zijn op de foto gegaan met Zwolfje en een paar speelsters.  
Wij kregen nog een bedankje van de organisatoren van PEC: een 
boek met allemaal foto’s van de wedstrijden van afgelopen seizoen. 

Na een mooie avond met nieuwe herinneringen keerden we terug 
naar Vaassen. Je kon zichtbaar zien en horen dat alle meiden er 
flink van onder de indruk waren geweest, want op de terugweg 
waren ze er nog lang niet over uitgepraat. 

Namens de begeleiding en de speelsters van VIOS MO13-1 willen 
wij de organisatie van PEC Zwolle bedanken voor de geweldige 
avond. Heel veel succes in de kampioenspoule!
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MIDWINTERLOOP - 5 JANUARI 2019

Tekst: Roelie van Wijngeeren

De Midwinterloopcommissie kijkt terug op een geslaagde editie.  
De traditionele Midwinterloop had dit jaar meer deelnemers, meer 
VIOS jeugd aan de start én een hogere opbrengst! Ook sneuvelden 
er maar liefst twee parcoursrecords op de 5 kilometer.

Het jaarlijkse evenement werd alweer voor de 33ste keer gehouden. 
In september start de Midwinterloopcommissie altijd al met 
de voorbereidingen. Na een kritisch blik op de kosten en een 
inventarisatie van het benodigde aantal vrijwilligers werd besloten 
om de 10 Engelse Mijl van het programma te schrappen. Dit heeft 
goed uitgepakt. Er is (vrijwilligers)tijd en (prijzen)geld bespaard en 
het totaal aantal deelnemers van 5 en 10 kilometer was hoger dan 
vorig jaar.

Er stond een frisse wind. Tijdens de loop was het gelukkig droog en 
voor de hardloper prima weer. Ook de toeschouwers hebben zich 
goed vermaakt en konden voor wat warmte en een drankje terecht 
in de goedgevulde kantine.

De jeugd was als eerste aan de beurt voor de 1500 en 3000 meter. 
Het beeld bij de start was verdeeld in drie heldere kleuren. De eigen 
jeugd van VIOS in het geel/zwart, de jeugd van KCVO in het wit/
zwart en de schoolkinderen van De Sprenge, dit jaar voor het eerst 
als groep aanwezig in de eigen schoolshirts in het blauw. Winnaars 
bij de 1500 meter waren Mick Hanekamp (Epe) bij de jongens en 
Dominique Steunenberg (Vaassen) bij de meisjes. Op de 3000 
meter won Lucas Wijnhoud (VIOS) bij de jongens en Marlou Mulder 
(Apeldoorn) bij de meisjes. 

De 5 kilometer startte om 12.30 uur. Ibrahim Abdi Ali uit Tonden 
finishte in een spetterende tijd van 15:46 en wist daarmee het 
parcoursrecord uit 2012 met 2 seconden te verbeteren. Ook bij de 
dames werd de aanval ingezet op dit record en ook dat lukte! Yvonne 
Meijer uit Witharen wist 1,6 seconden van het record uit 2014 af te 
lopen en zette een mooie tijd van 18:33 neer. Knappe prestaties van 
deze atleten. Bij de 10 kilometer was het René Poppe die er met de 
eerste prijs vandoor ging bij de heren, met een mooie tijd van 36:41. 
Nurija van Schoonhoven wist te winnen bij de dames in 41:28.

De uitslagen van de VIOS  
clubkampioenen vind je 
hiernaast.

We bedanken alle vrij- 
willigers voor hun inzet. 
Heel graag weer tot 
volgend jaar! Dan staat de 
Midwinterloop gepland op 
zaterdag 4 januari 2020.

UITSLAGEN VIOS Clubkampioenen Jeugd (t/m O17)

1500 METER - JONGENS
1 Koen Schijf 6:45
2 Julian Hagen 7:22 
3 Moreno Rousche 7:32

1500 METER - MEISJES
1 Esra Veenstra 7:41 
2 Lana Oosterloo 8:40
3 Kayla Schook 9:00

3000 METER - JONGENS
1 Lucas Wijnhoud 11:51
2 Roy van Gortel 12:24
3 Abel Tuasela 12:35

3000 METER - MEISJES
1 Lieke van Zuuk 14:27
2 Isa Bosgoed 15:15
3 Kim Weenink 16:41

5 KILOMETER - JONGENS
1 Lucas Sluijmers 20:02
2 Joppe Hummel 21:02
3 Floris Hummel 21:01

5 KILOMETER -MEISJES
1 Maud Huysman 28:25
2 Vera Hagen 29:02
3 Fabienne Hulleman 29:14
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Jate Leerdam

Mijn columns gaan over hoe ik tegen voetbal, training geven en  
coaching aankijk. Mocht je op- en of aanmerkingen hebben dan  
hoor ik dat graag. Schiet me even aan bij de club of mail mij op  
jateleerdam@gmail.com.

Revolutie!
Deze column gaat over veranderingen in voetbal (of eigenlijk het 
uitblijven daarvan). In eerdere columns heb ik de vernieuwing van 
de KNVB al eens aangestipt en het grote verschil tussen hockey 
en voetbal. De KNVB wil graag vooruitstrevend en innovatief zijn 
en daarmee Nederland als voetballand voorop laten lopen in de 
ontwikkeling van voetbal. Jarenlang zijn we dat dankzij onze goede 
infrastructuur, clubstructuur en onze bovengemiddelde goede 
gezondheid ook geweest (voor onderbouwing, zie het boek ‘Dure 
spitsen scoren niet’, een aanrader voor iedereen). Okay, het feit dat 
de KNVB als een van de eerste trainers een opleiding en structuur  
gaf hoe ze training konden geven heeft ook meegeholpen.

Maar andere landen hebben ons ingehaald. In Engeland is training 
op basis van hartslag en gps-meters de standaard om de fysieke 
gesteldheid te meten (zowel amateurs als profs); in Duitsland vindt 
selectie pas plaats na 12 jaar en worden er regelmatig proeven 
gedaan met nieuwe spelregels.

In Nederland wordt gesproken over een andere competitie opzet en 
na lang onderzoek is daar de conclusie: minder teams is beter voor 
het niveau. Maar er veranderd niks, want de clubs kunnen het niet 
eens worden. Beloften elftallen op een hoger niveau is goed voor de 
ontwikkeling van spelers (misschien niet zo leuk voor de competitie, 
die halflege stadions). Toch is het merendeel tegen. VAR invoering 
wat voetbal eerlijker maakt, ook daar is discussie over. Van Raaij zei 
het een aantal jaren geleden al (o.a. in 2002), de Eredivisie heeft geen 
bestaansrecht als topcompetitie; samengaan met België en even-
tueel de Scandinavische landen is een van de weinige opties.

Maar laten we eens dagdromen over vernieuwing; laten we samen 
kijken wat er dan mogelijk is. Mochten jullie aanvulling weten op 
onderstaande, dan hoor ik het graag. Mailen kan naar  
jateleerdam@gmail.com. 

Jeugdopleiding
Wat voor de KNVB misschien een mogelijkheid is, is om echt  
innoverend te zijn. Volgens mij is dat een mogelijkheid om echt aan 
de top te komen. Laten we beginnen met de jeugdopleiding. Uit 
diverse onderzoeken (o.a. van NOC-NSF) is gebleken dat selecteren 
voor 12 jaar geen invloed heeft op de prestaties later. Sterker nog, 

de kans dat we getalenteerde spelers missen is daardoor groter. 
Laten we dus niet selecteren voor 12 jaar, maar tot deze leeftijd (t/m 
11 jaar) regionale 3x3/4x4/6x6-toernooien spelen iedere zaterdag 
zonder dat spelers in vaste elftallen zitten maar gewoon vriendjes 
bij elkaar. Van 12 t/m 14 ook de toernooiopzet maar dan met vaste 
teams (i.v.m. groepsbinding waar spelers vanaf 12 jaar gevoel voor 
krijgen) en vanaf 15 een competitie opzet zoals we die nu ook  
kennen met indeling op niveau (en bijhorend selectiemechanisme).

Belangrijk is dat alle spelers goede training krijgen dus ook hier is 
een belangrijke rol voor de KNVB weggelegd. Daar waar de trainers- 
opleiding nu een melkkoe is, zou de KNVB de opleiding moeten  
faciliteren tegen kostprijs waarbij iedereen alle niveaus van cursussen 
zou moeten doorlopen (voor oud-profs worden er nu uitzonderingen 
gemaakt; zie eerdere column waarom ik daar tegen ben). De ingang-
seisen zoals die er nu zijn, zouden ze moeten loslaten (iedereen is 
welkom) maar de eind eisen zouden hoger moeten zijn. In de huidige 
situatie haalt praktisch gezien iedereen die deelneemt de cursus.  
Een eindscore van 7 als minimum en objectieve beoordelings- 
criteria zouden hierbij helpen. Net als tussentijdse toetsen die  
gehaald moeten worden om deel te mogen nemen aan het vervolg.

Alle spelers moeten goede training krijgen, dus niet het klassieke 
trainer per elftal maar een trainer per onderdeel in een soort van 
circuit opzet. De trainer is gespecialiseerd of juist coördinerend 
en zorgen samen voor een samenhangend geheel. Hulpmiddelen 
hierbij zijn belangrijk; een van de hulpmiddelen waar ik een groot 
voorstander van ben, zijn camerabeelden. Iedere club zou moet-
en beschikken over de mogelijkheid van opnemen en tonen van 
beelden van trainingen en wedstrijden (toernooien). Ook dit zou  
de KNVB tegen kostprijs moeten realiseren (ongeveer 5.000 euro  
per vereniging: 2672 verenigingen dus in totaal ongeveer 14 miljoen 
euro). Trainen met hartslagmeters/gps zou de uitrusting compleet 
maken, maar dat kosten plaatje is aanzienlijk hoger (600 euro per 
unit). Voordeel van dit laatste is wel dat we meer te weten komen 
over de fysieke arbeid die bij het voetbalspel hoort en actief kunnen 
monitoren wat Raymond Verheijen destijds heeft bedacht en kunnen 
bijschaven waar nodig. Daarnaast is specialisatie mogelijk (bijv. op 
leeftijd) net als wetenschappelijk onderzoek, want we verzamelen 
immers grote hoeveelheden data (met bijhorende camera beelden).

Spelregels
Daarnaast zou de KNVB actief kunnen inzetten op vernieuwing van 
spelregels. Het feit dat we zoveel kunstgrasvelden hebben zouden 
we moeten omarmen. Wat mij betreft is hockey hiervan het grote 
voorbeeld. Het hockeyspel is duidelijk sneller geworden door de 
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wijziging van ondergrond (al is het een tijdje geleden) en de wijziging 
van spelregels. Laten we voetbal in Nederland ook sneller maken 
(iets wat overigens al gebeurd; vergelijk beelden uit het verleden 
maar eens met een competitie wedstrijd van nu). Maar welke  
spelregels kunnen we omgooien in ons voordeel? Laten we een 
opsomming maken met erbij benoemd welk voordeel.
-  Geen ingooi maar in dribbelen (sneller c.q. hoger speltempo/

vergelijk het met de self pass in hockey);
-  Vrije trap/corner mag ook zelf meegenomen worden (hoger  

tempo c.q. sneller spel);
-  Door wisselen i.p.v. maximum aantal wissels (hoger tempo  

want fittere spelers in het veld/eerlijker/minder blessures/meer 
tactische mogelijkheden dus een hoger niveau);

-  Geen penalty’s meer maar een variant van een korte corner i.c.m. 
shoot-out (beloond eerlijk voetbal; schwalbes/snel en makke-
lijk vallen in de 16 levert minder voordeel op, neveneffect zou 
kunnen zijn dat spelers meer doorgaan en hierdoor meer kansen 
creëren);

-  Geen buitenspel zoals nu maar vergelijkbaar met ice hockey:  
3 of 4 vakken en passing kan alleen tussen 2 vakken (sneller/ 
attractiever/eerlijker; geen discussie over wel of niet buitenspel);

-  Twee scheidsrechters aan de zijkant zonder verdere assistenten; 
geen 4e man, geen grensrechters; wel VAR (eerlijker; zie basket-
bal/hockey/etc.);

-  Effectieve speeltijd (eerlijker; tijdrekken heeft geen invloed).
Misschien wat extreem geredeneerd, maar ik heb de overtuiging 
dat spelers beter worden van en met meer (zinvolle) balcontacten: 
hoe hoger het tempo van het spel hoe meer balcontacten. Hetzelfde 
geldt voor verdedigen: hoe hoger het tempo van het aanvalsspel, 
hoe moeilijker het is om te verdedigen. Moet je vaker op hoger 
niveau verdedigden, dan ontwikkel je ook daarin op een hoger 
niveau. 

Dagdromen
Ik weet heel goed dat bovengenoemde veranderingen erg veel is  
om op te pakken en dat het waarschijnlijk een illusie is dat het gaat 
gebeuren. Ik weet dat er diverse initiatieven zijn als pilots om  
ervaring op te doen of het gewenste effect inderdaad bereikt  
wordt. Voorbeeld hiervan is het verhaal van Forholte uit Voorhout. 
Daarnaast staat de KNVB zeker open voor verandering wat erg  
positief is en doen ze zelf ook diverse proeven m.b.t. vernieuwing. In 
een column mag je soms dagdromen hoe we als Nederlands voetbal 
de absolute top kunnen bereiken, ook al is het wat extreem gedacht.

Bedankt voor het lezen!
Groeten Jate Leerdam

Links:
-  https://www.tos-actief.nl/525/146/selecteren-bij-jongste-jeugd-onzin/
-  https://decorrespondent.nl/7266/scouts-kiezen-te-vaak-voor- 

voetballers-geboren-aan-het-begin-van-het-jaar-hier-zijn- 
oplossingen-voor/641647126890-4ed0c79b

-  https://www.ajax.nl/club/opleiding-1/scouting.htm
-  https://www.nmcbright.nl/2018/02/11/selectiebeleid-in-het- 

amateurvoetbal-het-labelen-van-spelers-is-gevaarlijk/
-  https://www.knvb.nl/downloads/bestand/3189/praktijkverhaal 

-vv-foreholte
-  https://www.ajaxshowtime.com/article/voetbalnieuws/117457/knvb-

start-met-gelijke-kansen-project
-  https://www.voetbalprimeur.nl/nieuws/695250/atlantic-league-

afkomstig-uit-hoge-hoed-van-psv-opleving-serieuzer-dan-ooit.html
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DORPSSTRAAT 86, 8171 BT VAASSEN, TEL. 0578-574848
WWW.APOTHEEKSTELLENDAM.NL, INFO@APOTHEEKSTELLENDAM.NL

Veenweg 5, 8171 NJ Vaassen
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SPEEL- EN DOE
PARADIJS
DE KOPEREN EZEL

Koperenmolenweg 4, 8161 RM Epe
tel. 0578-662452

info@dekoperenezel.nl
www.dekoperenezel.nl

Een ezeltastische dag
Beleef hem nu!

TOEGANG 1
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K o m p l e e t  i n  p e r s o o n l i j k e  s e r v i c e  e n  k w a l i t e i t

Riezebosweg 6-8 Vaassen (ind.terr. Eekterveld)

VEMEKO Automaterialen - BRILJANT Autopoetsspecialist
T: 0578 - 571913

I: www.vemeko-briljant.nl  M: vemeko@hetnet.nl

CARWASH  Eekterveld
T:   0578-571227
I:    www.tiemessen.nl  
M:  info@tiemessen.nl

MOTORSERVICE Oscar Goos
T: 06-22420778

I: www.oscargoos.nl  M: info@oscargoos.nl

ABS  TIEMESSEN Autoschade    
T: 0578-571227  I: www.tiemessen.nl   M: info@tiemessen.nl

 

AUTO & SERVICE van de Mars   
 T: 0578-574125  I: www.automars.nl  M: info@automars.nl

MOBILITEITS PLEIN  VAASSEN



De leven-wonen-ondernemen 
adviseurs van Vaassen

Wij zijn er voor iedereen die z’n  
zaken goed voor elkaar wil hebben.  
Voor jezelf of je bedrijf. Hoe? Met ruim 
40 specialisten en meer dan 40 jaar 
ervaring halen we alles voor jou uit 
de kast. Zo zorgen we dat al jouw  
zaken echt goed geregeld zijn.

Of het nu gaat om advies op het gebied 
van verzekeringen, pensioen, belasting 
of je hypotheek. Maar ook als je een 
woning of bedrijfspand wil kopen, 
helpen we je graag echt verder. Wij zijn 
de leven-wonen-ondernemen adviseurs 
van Vaassen.

055 - 521 21 55 tijmenkroes.nl

Kijk op www.tijmenkroes.nl wat we voor je kunnen doen.


