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VIOS O23:
Toekomst- 
bestendig

VIOS Pupillen-
commissie

Het zit in de 

genen…

colofon

Inhoudsopgave Voorwoord

Het seizoen is bijna klaar en we maken ons met z’n allen op voor de 
zomerstop. De afgelopen weken is er weer van alles gebeurd binnen  
onze mooie vereniging, waarvoor in deze Treffer uiteraard aandacht is.  
VIOS 3 is kampioen geworden en ook de JO13-2 waren aan het einde van  
het seizoen het beste. De jongens van O13-2 deden het zelfs zo goed dat  
ze ook bekerkampioen zijn geworden. Ook Vrouwen 1 wist dit seizoen 
een prijs in de wacht te slepen. Zij werden, naast de tweede plek in de 
competitie, bekerkampioen. Voor al deze winnaars is een mooi plekje 
gereserveerd. 

Thomas Prins, assistent-trainer van VIOS 1, vertelt wat over zichzelf en VIOS 
O23 komt aan de orde. VIOS 2 siert de middenpagina, waarbij nestor Santi in 
het zonnetje wordt gezet. In deze editie komen ook de clubscheidsrechters 
voorbij, want zonder hun geen wedstrijden. Na het lezen van de Treffer weet 
iedereen van wie de uitspraak “’t kan verkeren” was.

Kortom: een bomvolle Treffer met veel aandacht voor het voetbal.  
Veel leesplezier en een hele fijne zomer! 

Tekst:  
Estelle van Wijngeeren
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VIOS 3 eindelijk 

kampioen!

Thomas en Tieme Prins



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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VOORZITTER

van de
Tekst: Gerard van Gurp
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Een mooi voetbalseizoen loopt ten einde en gaat over in de 
activiteitenmaand. Ik denk dat we terug kunnen kijken op een succesvol 
seizoen waarin ons jeugdige 1e elftal na de winterstop grote progressie laat 
zien, resulterend in nacompetitie? Op het moment van schrijven is dat nog 
niet duidelijk , maar een geslaagd seizoen is het al. Vrouwen 1 en de JO13-2 
haalden de district bekerfinale en de JO13-2 werd ook nog eens kampioen. 
Bij de senioren werd ons 3e ‘eindelijk’ kampioen zoals ze zelf schrijven. Ik 
feliciteer alvast alle finalisten - kampioenen en ons 1e met het behaalde 
resultaat hoe het ook eindigt. 

De Kidsclub bleek een prachtig platform voor de allerkleinsten onder 
zeer bezielende leiding van enkele van onze trouwe vrijwilligers. Namen 
noemen is lastig omdat de Kidsclub door velen wordt gedragen. Het maakt 
me trots als ik het enthousiasme zie. En wat te denken van onze kantine 
en het aangepaste grotere terras. Wat een metamorfose en wat een 
complimenten van bezoekers. Kortom wederom een jaar waar we met ons 
allen hard hebben gewerkt aan de uitstraling van het vereniging zijn en de 
accommodatie. Trots mogen we met elkaar zijn op de behaalde resultaten, 
zowel op het veld als daar buiten. Samen weer vereniging zijn. Bedankt 
jullie allen die dit weer mogelijk maakten. 

Elders in deze Treffer een meer detail overzicht van het afgelopen jaar. 
Traditioneel begint het vragen of jullie allen ook het nieuwe seizoen  
weer bij willen dragen als vrijwilliger van de club. Elk jaar weer een  
stukje moeilijker door alles wat er om ons heen nu eenmaal gebeurt.  
Dus nog maar eens gevraagd: HELP DE VERENIGING EN WORDT OF  
BLIJF VRIJWILLIGER. We hebben jullie nodig, niet alleen nu maar altijd.  
De Dorpsavonden staan in de steigers en ook daar zijn vele handen 
welkom die weer licht werk maken. Het beloofd een mooi programma  
te worden, aangepast aan deze tijd en behoeftes. Op de site en op 
Facebook meer info. 

Was het allemaal hosanna? Nee, het NIX onder 18 blijft zorgelijk. Er wordt 
door sommigen nog steeds gedacht dat het is opgelegd door de clubs, 
maar het is een echte wettelijke regel. Met de komst van de Dorpsavonden 
zullen we ook hier weer streng op toe moeten zien. Drankgebruik in 
de kleedkamer is nog niet helemaal uitgebannen. Het scheelt kantine 
inkomsten die we goed kunnen gebruiken. Controleren is moeilijk, maar  
de gezagdragers zijn bevoegd ook hier te controleren. Denk hieraan. Ook 
de club zal niet schromen, indien nodig passende maatregelen te nemen. 

Wat ook een punt van aandacht is, is het gebruik van social media. 
Onbewust en onbedoeld kunnen we hier foto’s en filmpjes plaatsen 
die beledigend zijn voor een bepaalde groep of huidskleur of ook 
tegenstanders. Let hier op en doe hier niet aan mee. Het kan een mooie 
pr zijn voor de club, maar ook schadelijk. De vakantietijd met al zijn 
verleidingen is hiervoor vaak het broeinest. Ik roep een ieder dan ook 
de club niet in diskrediet te brengen zoals we ook schriftelijk aan onze 
sponsoren hebben beloofd. 

En als we het dan toch over de vakanties hebben: velen 
van jullie zullen weer uitzwermen over Europa deze  
zomer of verder. Soms met eigen auto of scooter etc.  
Als oude man zou ik willen zeggen: pas goed op jezelf  
en op elkaar, en geniet van een welverdiende vakantie.  
Kijk wat er met Pasen is gebeurd met 4 prachtige 
jongemannen bij Deventer en 4 Turkse mensen een dag 
later. Zomaar in een split second, overkomt hen een fataal 
ongeluk. Zomaar uit het leven weggerukt een niet in te 
vullen plaats achterlatend bij partners - vereniging -  
het thuisfront. Ik zie jullie allemaal heel graag weer  
gezond en heelhuids terug in het nieuwe seizoen.

Voorzitter Gerard van Gurp
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LUUK en MARJA

Dorpsstraat 56
8171 BS  Vaassen

T 0578 57 13 84
info@opticontact.nl

opticontact.nl

LUUK en MARJA
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LUUK en MARJA
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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: Hiddo de Vries

Als u deze Treffer onder ogen krijgt is het seizoen 2018 - 2019 alweer zo’n 
beetje afgelopen. Een seizoen waarin weer het nodige is gebeurd. Voor zover 
mogelijk op dit moment een terugblik op de eerste maanden van 2019.

Accommodatie
Waar we als bestuur enorm trots op zijn, is de verbouw van de kantine. Nieuwe  
kozijnen in de buitenmuur en tevens een complete metamorfose van de 
binnenkant. Een nieuwe barkast en bar zijn geplaatst, lampen boven de bar 
en ook de keuken is keurig betegeld. Het heeft nu al een positieve impact op 
het kantinebezoek, mensen voelen zich er snel thuis. Ondanks dat de kantine 
enkele weken gesloten is geweest, heeft dit geen negatieve impact op de 
omzet van dit seizoen gehad, integendeel. Dank aan alle vrijwilligers die aan 
deze verbouwing een bijdrage hebben geleverd en uiteraard de VOC (VIOS 
Ondernemers Club) die hiervoor een bijdrage beschikbaar heeft gesteld.

Wat nog op de agenda staat is de vervanging van het meubilair. Met dank 
aan de VOC die ook hiervoor een bijdrage beschikbaar heeft gesteld, is dit 
opgepakt. Zorgvuldig wordt een afweging gemaakt over welk meubilair 
aangeschaft gaat worden.

Dan de buitenboel. De bestrating rondom de kantine en de multifunctionele 
ruimte is op orde gebracht en het nieuwe terras en de speelplaats is door 
onze hoofdsponsor Hoornstra Ophof met hulp van de dinsdagmiddagploeg 
aangelegd. Met dank aan de Vrienden van VIOS werden enkele nieuwe 
speeltoestellen geplaatst! Als afsluiting van het terras en de speelplaats 
is beplanting en zijn hekwerken aangebracht zodat een afgesloten terras 
ontstaat waarop men onder het genot van een drankje de voetbalactiviteiten 
op beide velden kan volgen.

Jeugd
Een goede ontwikkeling bij de jeugd is het ontstaan van een nieuwe junioren- 
commissie en pupillencommissie. Beide commissies zijn begin dit jaar van 
start gegaan. Mede dankzij de inzet van Henri Sellis zijn beide commissies  
gevuld met vrijwilligers die de jeugdorganisatie moeten versterken zodat 
VIOS een aantrekkelijk vereniging blijft voor nieuwe jeugdleden. Ook voor  
de voetbaltechnische zaken van de jeugd is invulling gevonden. Door de 
commissies is een voorlichting over de aanpak die zij willen hanteren  
gegeven aan de begeleiding van de jeugd, de voorlichting is goed bezocht 
en positief ontvangen.

Net als vorig seizoen hebben de jongens van VIOS JO13-2 de bekerfinale van 
de KNVB gehaald. Een uitstekende prestatie van dit team. Verder bij de jeugd 
in de 2e seizoen helft geen kampioenen. Toch kan gezegd worden dat een 
aantal jeugdteams op een zeer behoorlijk niveau hebben gevoetbald en ook 
goed hebben gepresteerd. 

Voetbalzaken
Bij de senioren konden we wel een team huldigen als kampioen. Het 3e elftal 
werd zaterdag 11 mei kampioen, eerder dan verwacht konden de mannen 
van Hans en Henri het glas heffen op een zeer geslaagd seizoen.

Vrouwen 1 en VIOS 4 waren ook dicht bij een kampioenschap, maar kwamen 
net tekort. Wel wisten de Vrouwen zich te plaatsen voor de finale van de 
beker. 

Dan ons vlaggenschip, VIOS 1. De mannen van Maikel en Thomas hebben 
uitstekend gepresteerd. Bij het opstellen van dit stukje ziet het ernaar uit  
dat VIOS 1 zich gaat plaatsen voor de nacompetitie voor promotie naar de  
2e klasse. Met een elftal, een mooie mix van jong en oud, waarin dit seizoen 
veel spelers vanuit de jeugd zijn opgenomen, een perfect resultaat. Volgend 
seizoen sluiten Richard van Beek (c.s.v. Apeldoorn) en Dennis Gerritsen  
(Columbia) weer aan bij de selectie van VIOS.
In de voorbereiding voor het nieuwe seizoen zal het 1e elftal meedoen aan 
het Molenbeektoernooi van v.v. Heerde. Het toernooi wordt gespeeld op  
22 en 26 augustus. 

Activiteiten
Uiteraard zijn er weer vele activiteiten georganiseerd de afgelopen maand. 
Begin januari, de Midwinterloop, door prima weersomstandigheden en met 
extra deelname van VIOS leden, weer meer deelnemers noteren dan vorig 
jaar. De FIFA Worldcup was weer een erg leuk toernooi, leuk om te zien hoe 
jong en oud fanatiek bezig kunnen zijn. Ook hoe behendig de jonge deel- 
nemers zijn met dit soort spelen. 

In maart werd voor het eerst een sponsordag georganiseerd rond de thuis- 
wedstrijd tegen AGOVV. Voor deze wedstrijden werden sponsoren, VOC-leden  
en de Vrienden van VIOS uitgenodigd voor het bijwonen van de wedstrijd 
onder het genot van een hapje en een drankje. Rond de wedstrijd werd voor 
de jeugd nog een spandoekwedstrijd georganiseerd. We kunnen terug kijken 
op een zeer geslaagde activiteit, die zeker voor herhaling vatbaar is. 

Na de wedstrijd tegen AGOVV werd om 19.00 uur de Veltins Pubquiz  
georganiseerd in de kantine. De presentatie van de Pubquiz, was als  
vanouds in handen van Peer Jochems. De kantine was zeer goed gevuld  
en de deelnemers hebben genoten van een gezellige avond.

Vacatures
Toch maar weer opgenomen, gelukkig lukt het ons nog steeds om de verenig- 
ing op de been te houden, maar het blijft nodig om voldoende vrijwilligers 
aan te trekken. Onderstaand de vacatures waarvoor wij nog invulling zoeken;
•   Kantinemedewerkers;
•   Clubscheidsrechters;
•   Jeugd leiders en trainers;
•   Bestuurslid voetbalzaken (1e, 2ee en JO19-1);
•   Organisatoren voor de ontspanningscommissie;
•   Vrijwilliger voor het beheer en onderhoud van de ballen;
•   Schrijver van de wedstrijdverslagen van het 1e elftal;
•   Vrijwilligers voor de kantinecommissie;
•   Medewerkers voor de dinsdagmiddagploeg;
•   Schoonmakers voor de (dames)kleedkamers; 
•   Organisatoren van de jeugdactiviteiten;
•   Organisatoren voor de dorpsavonden;
•   Organisatoren voor het schoolvoetbal;
•   Organisatoren voor de jeugdtoernooien bij VIOS;
•   Coördinator recreanten (3, 4 en 5), 35+ en 45+.

Mocht u/je interesse hebben in één van de bovenstaande vacatures of mocht 
u/je meer willen weten over de vacature, stuur dan een mail naar secretaris@
viosvaassen.nl. Direct een bestuurslid aanspreken bij de club kan natuurlijk ook.

Vanuit het bestuur
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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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Dat Patrick de Wilde op 2e paasdag hoofdsponsor was van zijn 
eigen Autorijschool de Wilde cup, dat weten we. Maar wie is nou de 
persoon hierachter en wat is zijn band met VIOS? Ik ging daarom in 
gesprek met hem. 

Patrick, stel jezelf eens voor.
Mijn naam is Patrick de Wilde, ben 39 jaar en woon in Vaassen.  
Ik ben al een aantal jaar getrouwd met Marjan en heb twee kinderen: 
Dean (7) en Jack (4). De jaren gaan razend snel voorbij, want ik ben 
inmiddels al bijna 30 jaar lid van VIOS. Mijn vrije tijd besteed ik 
verder graag aan BBQ-en, voetballen (recreanten), kickboksen en 
mountainbiken. En natuurlijk is af en toe een 3e helft bij de voetbal 
mee pakken ook erg gezellig.

Je bent een autorijschool begonnen. Hoe kwam je zo bij dit idee?
Inmiddels bestaat de rijschool 3 jaar, per 1 mei 2016 ben ik hiermee 
gestart. Ik heb voorafgaand aan het starten van mijn eigen bedrijf  
5 jaar bij twee andere rijscholen gewerkt. Mijn ervaring wilde ik 
inzetten op een betere manier, mede omdat ik van mening was dat 
het ik het zelf op sommige vlakken beter kon dan bij een werkgever. 
Noem het eigenwijs, maar ik had een bepaalde visie over hoe  
een rijschool moet zorgen voor zijn/haar leerlingen (in omgang, 
opleiding, service bieden). Dit kon ik niet kwijt binnen de richt- 
lijnen van een werkgever, dus dan de stap wagen en het voor  
jezelf proberen. 

Je geeft aan dat je al bijna 30 jaar lid bent bij VIOS. Wat is precies 
je binding met VIOS? En hoe kwam je op het idee Autorijschool 
de Wilde cup op te zetten?
Van oudsher ben ik al lid, door mijn opa Hein Karrenbelt. Veel van 
mijn huidige vrienden heb ik daar ontmoet, het heeft mij veel 
vriendschappen opgeleverd. Een ontmoetingsplek toen en nu 
nog steeds. Naast alleen gewoon lid zijn en lid van de VOC wilde ik 
meer doen voor de club in de vorm van diverse sponsoring. Met het 
toernooi van afgelopen pasen, wilde ik eigenlijk vooral het oude 
toernooi dat mijn opa vroeger organiseerde heropstarten. Een soort 
eerbetoon kun je wel zeggen en als extra bijkomend voordeel is het 
iets moois doen, een toernooi levert VIOS altijd wat op.

Met een tussenstop van een jaar, was het afgelopen 2e paasdag 
alweer de tweede editie. Nu zijn we natuurlijk wel erg benieuwd 
hoe je deze editie hebt ervaren?
Het toernooi is opnieuw als fantastisch ervaren. De inzet van de  
vrijwilligers (zonder vrijwilligers geen toernooi) en de fanatieke 
teams die mee deden waren enorm. Het weer zat ons mee, gezellige 
sfeer, muziek, hapje en een drankje.

En dan de dringende vraag : komt er nog weer een vervolg?
Er komt absoluut een vervolg volgend jaar. De organisatie was super, 
dus absoluut volgend jaar voor herhaling vatbaar. Wederom op  
2e paasdag met hopelijk net zulk mooi weer als dit jaar. 

Autorijschool de Wilde cup  
wederom EEn groot succes

Tekst: Inez van ’t Einde
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Tekst: Bart Dijkstra

VIOS O23: Toekomstbestendig

Misschien niet bij alle supporters bekend maar VIOS heeft, naast de 
‘normale’ teams, ook een Onder 23 elftal. Onze hoofdtrainer Maikel 
Amzand vertelt iets over de historie van dit team en waarom het van 
belang is dat VIOS zo’n team heeft. 

O21 of O23
“Enige jaren geleden zijn we bij VIOS begonnen met een O21 elftal”, 
begint Maikel, “om de jeugdspelers te laten ervaren wat er in de  
senioren op een hoger niveau gevraagd wordt qua mentaliteit,  
kwaliteit, fysiek, wijze van voetballen en hoe het is om onder  
weerstand te voetballen. We speelden destijds tegen O19 teams  
van grote clubs op divisieniveau. Die waren toen wel een maatje  
te groot voor ons. Toch wilden we hiermee doorgaan omdat we 
zagen dat er goede lichtingen in de jeugd aan zaten te komen.”

In overleg met de technische commissie besloot de trainersstaf 
daarom de leeftijd omhoog te brengen naar 23, ook om meer spelers 
de kans te geven aan te sluiten. Dit maakte het mogelijk wedstrijden 

tegen senioren standaardteams te organiseren. Zo is dit en vorig 
seizoen gespeeld tegen onder andere ‘s Heerenbroek, WWNA, 
 Wilsum, VEVO en EZC, allen uitkomend in de 4e klasse. Maikel: “Die 
wedstrijden gaan ons goed af, we hebben ze bijna allemaal gewonnen.”

Verjonging 1e en 2e

O23 werpt ook z’n vruchten af voor de selecties van het 1e en 2e, die 
beiden een sterke verjonging hebben ondergaan de afgelopen jaren. 
Het O23 programma heeft daaraan een grote bijdrage geleverd. 
Maikel daarover: “De afgelopen jaren kunnen steeds meer spelers de 
stap naar de selectie maken, we zouden nu zelfs twee O23 elftallen 
kunnen maken. Samen met Jeroen (trainer 2e), Thomas (assistent-
trainer 1e), Koen (keeperstrainer) en Daniël (trainer O19-1) stellen 
we de selectie voor O23 samen als er een O23 wedstrijd aankomt. 
Doordat we nu zoveel spelers hebben die daarvoor in aanmerking 
komen gaat de lat ook omhoog. We hebben de luxe dat we ook voor 
O23 kunnen doorselecteren. Maar het begint bij de jeugdtrainers, 
die zijn misschien nog wel belangrijker dan de hoofdtrainer als het 

Achterste rij van links naar rechts: 
Maikel Amzand (trainer VIOS 1), Julian Smit, Marijn Visser,  Daan Gorelikow, Stefano Tiemens, Nick Sluijmers, Mathijs Meijer, Tom den Besten,  

Leon Konijnenberg, Gerbert Tiemens (grensrechter), Marcel Strijk (grensrechter), Jeroen van ’t Einde (trainer VIOS 2). 

Voorste rij van links naar rechts: 
Maurits Visch, Olaf Zondergeld, Levi Tuasela, Robin de Vries,  Noah Tuasela, Stef Koldenhof, Jaron Dijksterhuis. 
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gaat om het bijbrengen van technische en tactische vaardigheden 
zodat spelers klaargestoomd worden voor selectievoetbal. Daar 
ontbrak het nog wel eens aan in het verleden bij VIOS. De laatste 
jaren zie je dat de trainers daar meer oog voor hebben. Dat merken 
we echt bij spelers die aansluiten bij de selectie. En het O23 pro-
gramma helpt daarbij. Natuurlijk gaat het bij de één wat sneller dan 
bij de ander. Dat is logisch en ook helemaal niet erg, spelers moeten 
geduld hebben, dat hebben wij ook met ze. En dat betekent soms 
op de bank zitten of met het 2e meedoen, maar ook daar moeten ze 
mee leren omgaan.”

Ontwikkeling spelers
Het O23 programma is dus bedoeld om spelers in een andere  
omgeving extra uit te dagen, om ze de kans te geven zichzelf te  
verbeteren en te laten zien wat ze kunnen. Maikel: “Wij (trainers) 
benaderen de O23 wedstrijden als ‘echte’ wedstrijden zoals bij 
het 1e. Het is geen zomeravondvoetbal. We houden een voor- en 
nabespreking en geven bij de spelers aan wat we van ze verwachten, 

bijvoorbeeld in balbezit, bij balverlies en in de omschakeling. Als 
dingen niet goed gaan, geven we dat ook aan en kijken we hoe ze 
dat oppakken. Verder is dit voor ons (selectietrainers) natuurlijk een 
hele mooie manier om de spelers die doorkomen uit de jeugd goed 
te leren kennen, als voetballer en als persoon.” 

Volgend seizoen
Dit seizoen heeft het O23 team 3 wedstrijden gespeeld: 2x tegen 
VEVO en 1x tegen EZC. Maikel vervolgt: “We hadden eigenlijk meer 
wedstrijden op het programma voor dit seizoen, maar helaas kregen 
we te maken met afzeggingen. Dat is wel jammer. Naast de wedstrijden 
 trainen we ook regelmatig met deze groep, ter voorbereiding van  
de wedstrijden en om spelers ook op training extra uit te dagen.  
Volgend seizoen willen we proberen toch wel 5 á 6 wedstrijden met 
het O23 elftal te spelen, met daarnaast evenzoveel trainingen. Er zit 
ook in de junioren weer veel talent aan te komen. Begin volgend 
seizoen zullen we bekijken welke jongens uit O19 en mogelijk ook 
O17 in aanmerking komen voor het O23 team.”

Achterste rij van links naar rechts: 
Maikel Amzand (trainer VIOS 1), Julian Smit, Marijn Visser,  Daan Gorelikow, Stefano Tiemens, Nick Sluijmers, Mathijs Meijer, Tom den Besten,  

Leon Konijnenberg, Gerbert Tiemens (grensrechter), Marcel Strijk (grensrechter), Jeroen van ’t Einde (trainer VIOS 2). 

Voorste rij van links naar rechts: 
Maurits Visch, Olaf Zondergeld, Levi Tuasela, Robin de Vries,  Noah Tuasela, Stef Koldenhof, Jaron Dijksterhuis. 
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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!

VAN DE KAMP

Bruna van de Kamp | Dorpsstraat 59 | Vaassen | 0578-571370

Top1toys Vaassen | Jan Mulderstraat 3 | Vaassen | 0578-575229

Bruna van de Kamp
Dorpsstraat 59
Vaassen
0578-571370

Top1toys Vaassen
Jan Mulderstraat 3
Vaassen
0578-575229

VAN DE KAMP

Bruna van de Kamp | Dorpsstraat 59 | Vaassen | 0578-571370

Top1toys Vaassen | Jan Mulderstraat 3 | Vaassen | 0578-575229
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kbouwmeester.nl@zonnet.nl      www.keesbouwmeester.nl
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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

0488 44 12 20      WWW.VDGARDE.NL

Dalwagenseweg 17
Opheusden 
A15 afrit 36

Nieuwgraaf 7
Duiven 
A12 afrit 27

Kanaalnoord 190 
Apeldoorn 
A50 afrit 25

Al meer dan 25 jaar hét 

uitzendbureau in Vaassen!

1990

TIP 
Personeelsdiensten

2017

Actief Werkt!



”Uit de Kolenstee”
Column WiM van deR Maten

Ik sprak in mijn vorige bijdrage op het eind de wens uit dat ons 
eerste elftal in de tweede helft van het seizoen een goede reeks  
neer zou zetten en daarmee tot het eind van de competitie zou 
blijven meedoen ‘om de prijzen’. Welnu: ik ben op mijn wenken  
bediend. Want ik denk dat met mij niet velen zullen hebben gedacht 
dat het er ook werkelijk van zou komen: in de tweede helft thuis 
geen enkele wedstrijd verliezen en ook uit de meeste wedstrijden 
punten vergaren. Vanmiddag - ik schrijf dit verhaaltje na afloop van 
de wedstrijd tegen Zwart Wit - had het er officieel toe kunnen leiden 
dat we zeker zouden zijn van een periodekampioenschap.

Helaas kwam dat er niet van, zij het dat de kans groot is dat op de 
laatste competitiedag dat periodekampioenschap alsnog een feit 
wordt. En, ook al zou dat er niet van komen, dan nog verdienen de 
jongens met hun trainers en begeleiders een groot compliment 
omdat we er aanvankelijk een zwaar hoofd in hadden of we ons in 
het seizoen 2018/2019 fatsoenlijk staande zouden kunnen houden in 
de derde klasse. Bij winst zouden we na vanmiddag al zeker geweest 
zijn van ‘een periode’ en ik zou niet eerlijk zijn als ik niet zeg dat ik 

daar wel wat teleurgesteld over was. Immers, in de eerste helft was 
er geen ‘kou aan de lucht’ en toen Jaron Dijksterhuis in de tweede 
helft - net binnen de lijnen - na een goede actie de 2-0 aantekende 
waanden we ons al periodekampioen. Direct na dat doelpunt waren 
we in de achterhoede niet goed bij de les (gebrek aan concentratie?) 
toen een aanvaller van Zwart Wit een goed aangesneden voorzet 
met het hoofd binnen kon tikken. Daarna was het met VIOS gebeurd; 
niet alleen maakte Zwart Wit uit een corner een tweede treffer maar 
moesten alle zijlen worden bijgezet om de 2-2 over de streep te 
trekken.

Zoals gezegd was ik teleurgesteld. Toen ik naar huis fietste en  
bedacht dat ik de afgelopen week een soortgelijk spelverloop op 
tv had gezien van een Amsterdamse club tegen een Engelse - wij 
sleepten er nog een gelijkspel uit - was mijn teleurstelling vrij snel 
verdwenen. We hopen er op dat het volgende week er alsnog van 
komt zodat er nog een paar wedstrijden zullen volgen waarin onze 
jongens nog opnieuw de kans krijgen om het seizoen extra glans te 
geven.

15
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We style you smile

Runnenbergweg 7  Vaassen    tel. 06-13694873    info@kbschroot.nl

Inkoop van ijzer, metalen & accu’s
Eigen container service

70-Tons weegbrug

Runnenbergweg 7  Vaassen    tel. 06-13694873    info@kbschroot.nl

Inkoop van ijzer, metalen & accu’s
Eigen container service
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Runnenbergweg 7  Vaassen    tel. 06-13694873    info@kbschroot.nl

Inkoop van ijzer, metalen & accu’s
Eigen container service

70-Tons weegbrug

Runnenbergweg 7  Vaassen    tel. 06-13694873    info@kbschroot.nl

Inkoop van ijzer, metalen & accu’s
Eigen container service

70-Tons weegbrug

verax-accountants.nl

Thuis in gezonde fi nanciën
• Accountancy
• Personeel en salaris
• Belastingaangifte en 

advies

• IT-consultancy
• Interim management
• Corporate fi nance
• Online diensten

• (+31)6 12 21 77 28 • www.wpannekoek.nl • info@wpannekoek.nl
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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

voor al uw onderhoud, 
APK en occasions.

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
Grifsemolenweg 26a (bedrijventerrein Eekterveld)

tel: 0578 - 56 11 33
www.vaneekautos.nl

Te
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Tekst: Estelle van Wijngeeren

VIOS Vrouwen 1 bekerkampioen!

VIOS VR1 plaatste zich voor de finale na een spannende halve  
finale op eigen terrein, waar VIOS wist te winnen met 1-0 tegen 
aardsrivaal DSV’61. K.S.V. Fortissimo had zich ook geplaatst en  
werd de tegenstander. Normaal gesproken wordt een bekerfinale 
gespeeld op neutraal terrein, maar Fortissimo wilde graag loten 
zodat ze kans hadden om thuis te spelen. Ze hadden geluk: de  
wedstrijd zou in Ede worden gespeeld. 

Op zaterdag 1 juni was het zover. VIOS vertrok met de bus naar  
Ede en kwam aan op een rood-witte vereniging. Alles was uit de  
kast gehaald om de meiden van Fortissimo aan te moedigen.  
Toch waren er meer meegereisde supporters uit Vaassen dan uit  
Ede. In een prachtige ambiance kon de wedstrijd van start gaan.

Vanaf moment 1 was VIOS de betere partij. Ze kwamen dan ook  
snel op voorsprong. Fortissimo wist nog op gelijke hoogte te komen, 
maar de beker kwam voor VIOS nooit uit zicht. Na een spannende 
wedstrijd met mooie doelpunten en 3 kaarten wist VIOS de winst 
over de streep te trekken: 2-4! Er werd een groot feest gebouwd op 
het terrein van de tegenstander, in de bus, bij VIOS en ’s avonds in 
café de Toren. Hoofdsponsor Hoornstra-Ophof wist de dames nog te 
verrassen met mooie shirts en een goede bijdrage voor in de Toren. 

Een overtuigende tweede plek in de competitie en het winnen van 
de beker hebben er voor gezorgd dat VIOS VR1 volgend seizoen zal 
uitkomen in de derde klasse. Daarnaast zullen er volgend seizoen 
twee vrouwenteams zijn bij VIOS. Een grote groep nieuwe leden zal 
zich aansluiten bij de huidige groep. Vrouwen 2 zal gaan spelen in de 
vijfde klasse. 
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Tekst: Rinus Koetsier

Gezichtenpagina

Robin de Vries is keeper van  
VIOS JO19. Hij doet de 
mbo-opleiding Marketing en 
Communicatie. Over drie jaar 
hoopt hij hiermee klaar te zijn. 
De IVA is zijn volgende stap.  
Dat is een Nautische school  
in Driebergen. Hij gaat dan  
dagelijks reizen, want zijn doel  
is keeper van VIOS 1 te worden.

Menno van Zuuk speelt in  
VIOS 4. Hij is samen met Gerard 
Konijnenberg trainer van JO11. 
Hij werkt bij Broekhuis in Epe. 
Hier verzorgt hij de aflevering 
van auto’s. Elke donderdagavond 
draait hij een bardienst in de 
kantine voor de elftallen 1 t/m 4.

Janus Tahapary heeft tot de 
A-jeugd bij VIOS gevoetbald. 
In 2002 is hij overgestapt naar 
korfbalvereniging Regio ’72. Hij 
heeft diverse functie gehad bij 
deze club. Hij is op het sportpark 
om te kijken naar zijn dochter.  
Zij is de keepster van Vrouwen 1.

Jan Willem van Gortel is bestuurs-
lid. Hij is beroepsbrandweerman 
voor de VNOG (Veiligheidsregio 
Noord Oost Gelderland). Hij geeft 
advies voor evenementen en is 
officier van dienst. Was in vroegere 
 tijden conditioneel ijzersterk.  
Hij heeft hard geknokt voor een  
basisplaats in VIOS 1. Was daarna 
 een waardevolle speler voordat 
hij naar Deventer vertrok, maar 
is gelukkig inmiddels weer terug.

Johan van de Wal is beheerder 
van het complex. Hij heeft zijn 
contract als beheerder voor 
volgend seizoen weer verlengd. 
Is vaste supporter van VIOS 1 en 
oud-scheidsrechter. Hij is nu nog 
koster bij de gereformeerde kerk 
en doet onderhoud bij dorps- 
centrum de Wieken.

Cindy Bosch is aan het kijken 
bij zoon Daan die speelt in VIOS 
JO17. Ze hebben deze middag 
goed gevoetbald maar toch  
1-2 verloren mede omdat twee 
strafschoppen werden gemist. 
Cindy is getrouwd met Aart 
Bosch en Joost en Roos maken 
het gezin compleet. Ze werkt 
als helpende bij Wendhorst in 
Heerde. 
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U kunt uw geld maar één keer uitgeven

Kies zekerheid, kies Aarnink

Paderbornstraat 1, 7418 BP Deventer; tel: 0570 - 676600

Alle werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00, zat. 9.00 tot 16.00 uur.

Wij produceren, monteren en leveren o.a.: Kunststof kozijnen • Kunststof 
deuren • Kunststof schuifpuien • Dakkapellen • Gevelbekleding

In elke gewenste maat en kleur.
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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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VIOS 2 maakt dit jaar een positieve ontwikkeling door. Onder leiding 
van Jeroen van ’t Einde is de trainingsopkomst beter dan ooit en wordt 
er een duidelijke strategie gewaarborgd. Er wordt steevast een 4-4-2 
systeem gehanteerd, wat erop gericht is om hoog druk te zetten en 
waar het kan op te bouwen van achteruit. Maar het kan altijd beter; 
de huidige achtste plaats is niet wat volgend seizoen nagestreefd gaat 

worden. Het doel is om bovenin mee te draaien en mee te doen om 
een periodekampioenschap. 

Het elftal kenmerkt zich door de jonge groep, met een gemiddel-
de leeftijd van 22 à 23 jaar. Met het oog op wat volgend jaar uit de 
JO19-1 overkomt en de ontwikkeling van de huidige spelers is er nog 

Interview met Santiago Leatemia:  Boegbeeld van VIOS 2
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voldoende groeipotentieel in de ploeg. Nestor en boegbeeld van de 
groep is Santiago Leatemia, die met zijn 37 jaar de nodige ervaring 
meebrengt in het 2e elftal. Al veertien jaar actief in dit team, kampioen-
schappen en degradaties meegemaakt, en wil nog altijd niet van stop-
pen weten. De hoogste tijd om Santi eens een paar vragen te stellen.

Vertel eens wat over jezelf: hoe oud ben je en wat doe je in het 
dagelijks leven?
Ik ben Santiago Leatemia, 37 jaar en ik ben grafisch afwerker van  
beroep. Dit doe ik al 19 jaar bij van Elst in Apeldoorn en heb daar intern 
mijn opleiding als grafisch vakman mogen volgen. 

Hoe ben je ooit bij VIOS terecht gekomen?
In de F’jes ben ik begonnen bij SV Vaassen. In de E’tjes ben ik  
vervolgens naar VIOS gekomen, omdat mijn oom Toon Leatemia daar 
trainer was. Hij zei vanaf het eerste moment al dat ik naar  
VIOS moest komen, maar mijn vrienden voetbalden bij SV Vaassen.  
Inmiddels ben ik nog de enige van de vrienden die nog op het veld 
staat op zaterdag. 

Hoe lang speel je al in het 2e elftal?
Minimaal veertien jaar. In die tijd heb ik dertien trainers gehad. Af en 
toe deed ik mee met het 1e elftal, maar heb het grootste gedeelte in 
het 2e gespeeld.

Wat vind je zo leuk aan voetballen in het 2e?
Het 2e kenmerkt zich door een ‘gekke’ kant en ‘serieuze’ kant. Hier 
bedoel ik mee dat we goed willen voetballen en een prestatie willen 
leveren, maar tegelijkertijd veel met elkaar omgaan buiten het voetbal-
len om. 

Wat vind je ervan dat jij de oudste bent in deze jonge groep?
Dat vind ik juist mooi en het is natuurlijk fijn dat ik de jonge jongens 
nog een beetje bij kan benen. Soms ook niet hoor, maar ik hou er 
gewoon van om twee keer per week te trainen.

Wat zijn jouw andere activiteiten bij VIOS?
Ik ben al een tijdje trainer. Het eerste halfjaar was ik trainer van een 
meidenteam, maar dat team is opgeheven. Vervolgens ben ik de  
JO17-2 gaan ondersteunen. Vanaf volgend seizoen word ik trainer  
van de JO15-1. 

Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt in het 2e?
De wedstrijden tegen Oene. Zonder twijfel. Dat is de derby. Het  
maakt niet uit wat de verhoudingen op de ranglijst zijn. VIOS-Oene  
is altijd een wedstrijd op zich. Het zijn altijd mooie wedstrijden.

Wat vind je het minst leuke wat je het meegemaakt in het 2e?
Het overlijden van Theo Prins. Hij was onze vaste vlagger in het 2e en 
overleed onverwachts.

Het is wel een nadeel dat wij nooit een vast team hebben. Altijd doen 
er wel jongens mee van andere elftallen, waardoor wij nooit een vaste 
basis kunnen vormen. Maar dat hoort er natuurlijk ook bij wanneer je in 
het 2e speelt. 

Wie is de beste speler waar je mee hebt gespeeld?
In het 2e is dat zeker Wilco Dollenkamp. Hij had alles en stond  
meestal voorstopper, maar kon overal in de as spelen. Hij was  
altijd een harde werker en een dragende kracht in het 2e elftal.

Hoe vind je dat het nu gaat in het 2e?
Eindelijk goed naar al die jaren. De trainingsopkomst is goed en daar-
door stijgt het niveau ook. Het 1e en 2e zitten qua niveau ook dichter 
bij elkaar dan andere jaren. Dat maakt het ook leuker. Het is wel een 
nadeel dat wij nooit een vast team hebben. Altijd doen er wel jongens 
mee van andere elftallen, waardoor wij nooit een vaste basis kunnen 
vormen. Maar dat hoort er natuurlijk ook bij wanneer je in het 2e speelt. 

Wat zijn jouw persoonlijke doelen?
Ik wil gewoon fit blijven en de jonge jongens begeleiden. Het maakt 
me niet uit dat ik niet meer zoveel speel. 

Wat vind je van onze huidige manier van spelen?
Goed, maar kan altijd beter. Soms wil ik wel dat we wat meer gaan 
tikken, maar daar hebben wij niet de juiste spelers voor. Het gaat er 
gewoon om dat we de juiste mentaliteit behouden door hard  
te werken.

Wat is het doel voor volgend seizoen?
Als we deze groep bij elkaar houden dan gaan wij volgend seizoen  
wat meer bovenin meedraaien. Ik vind het ook leuk om te zien dat de 
jongens van de JO19-1 het zo goed doen. Het zou leuk zijn als zij  
volgend jaar ook bij ons en het 1e kunnen aansluiten. Ze moeten in 
ieder geval altijd de kans krijgen.

Speel je volgend jaar ook nog in het 2e?
Ja zeker wel. Ik heb ooit gezegd dat ik tot mijn veertigste doorga  
in het 2e, maar dat weet ik nog niet. Het moet gewoon per jaar  
bekeken worden. Sinds ik de dertig gepasseerd ben, ben ik vaak  
geblesseerd aan het einde van het seizoen. Net die laatste paar 
maanden hakken erin. Dit jaar gaat het gelukkig goed en ik heb  
weer zin in volgend seizoen.

Tekst: Rutger Visch

Interview met Santiago Leatemia:  Boegbeeld van VIOS 2



C.S.V. VIOS 2 seizoen 2018 - 2019

Achterste rij van links naar rechts: 
Tom Beekman, Bas van der Haar, Jaap-Pieter Grave, Thomas Klink, Sven Keizer, Santiago Leatemia.

Middelste rij van links naar rechts: 
Jeroen van ’t Einde (trainer), Gilian van Essen, Rutger Visch, Floris Visch, Bas Romkema, Patrick Töpfer, Dick Visch (leider). 

Voorste rij van links naar rechts: 
Stefano Tiemens, Marciano de Haas, Leon Konijnenberg, Marvin Timmer, Olaf Zondergeld, Stefan de Weerd.
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Tekst: Ronald Snijder

HE Scheids!!

“Hé scheids, bedankt!” Dat hoor je niet zo heel vaak na een wedstrijd. 
Wat kan voetbal toch een mooie sport zijn! Spelers, trainers, coaches, 
begeleiders, verzorgers, supporters, schotklokkers, beheerders,  
fysiotherapeuten, bestuurders, commissieleden, clubhuismede- 
werkers, sponsoren, ouders, ze zijn allemaal belangrijk… Maar er  
is er maar één die echt onmisbaar is: de scheids!

Wekelijks zijn er tientallen scheidsrechters nodig om de jeugd-  
en seniorenwedstrijden in goede banen te leiden. Een klein aantal 
wedstrijden wordt gefloten door scheidsrechters die door de KNVB 
zijn aangesteld. Het overgrote gedeelte van de wedstrijden worden 
door leden van onze eigen vereniging (de verenigingscheids- 
rechters) gefloten. Maar wie is eigenlijk die scheidsrechter die  
jouw wedstrijd mogelijk maakt?

Daarom was het tijd in deze treffer even stil te staan bij deze  
groep mensen die vrijwillig op vrijdagavond en de zaterdag de 
wedstrijd begeleiden. We hopen dat elke scheidsrechter net zoals 
alle spelers plezier beleeft aan een mooie en sportieve voetbal-
wedstrijd, die alleen mogelijk is met de inzet van de scheids- 
rechter. Winst of verlies. Misschien ben je het niet eens met elke 
beslissing van de scheids... Bedenk dan ook bij jezelf of al jouw 
doelpogingen raak waren…

Hoewel het binnen onze mooie vereniging al een vrij algemene  
gewoonte geworden is, bij deze nog een keer extra aandacht voor 
het bedanken van de scheidsrechter door alle spelers en coaches  
na de wedstrijd. Allemaal de hand van die topper schudden!  
En zeg scheids, bedankt!
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VIOS Pupillencommissie

Met ingang van 2019 is er voor de jeugd van VIOS naast een  
Juniorencommissie ook een Pupillencommissie opgezet. Dit is 
gedaan omdat zowel jong als oud alle aandacht hoort te krijgen  
dat het verdient. Wij willen dat hun belangen zowel binnen als  
buiten de vereniging zo goed mogelijk worden behartigd. 

Onze pupillencommissie van het voetbalseizoen 2018/2019 bestaat 
uit de volgende leden:
 • Ronald Snijder Voorzitter
 • Arnaud Veldhoven Secretaris
 • Danny Kiezebrink Voetbalzaken
 • Rutger Visch  Coördinator O10 - O12
 • Mark Beekman  Coördinator O7 - O9
 • Tom Beekman  Coördinator Kidsclub
 • Lex Schoemaker Activiteitencoördinator
 • Julian Kneppers Projecten
 • Henri Sellis Wedstrijdsecretaris

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 aanspreek-
punt zijn voor de jeugdspelers. Daarnaast zullen in deze commissie 
afspraken en beslissingen worden gemaakt over zaken als team- 
indelingen en pupillenactiviteiten. 

Doelstelling
Het streven van de Pupillencommissie is om ervoor te zorgen  
dat de activiteiten en voetbalzaken rondom de pupillen goed op 
elkaar worden afgestemd. Daarbij staan de leden bovenaan. Het  
is belangrijk dat de jeugd bij VIOS een plezierige tijd beleeft en van 
het voetbal kan genieten.

Tekst: Julian Kneppers



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
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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
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VIOS Ondernemers Club

Zoals elk jaar vraagt de VIOS Ondernemers Club (VOC) de leden  
van VIOS naar ideeën om VIOS mooier, beter en leuker te maken.  
Elk jaar komen de meest uit een lopende ideeën boven tafel waaruit 
de creativiteit en betrokkenheid blijkt van de VIOS-leden. 

Dit jaar gaat de VOC ouderen in de gelegenheid stellen om 
thuiswedstrijden te bezoeken voor diegene waarvoor dit niet 
meer vanzelfsprekend is. Daarmee onderstreept de VOC het 
familiekarakter van VIOS en brengen we generaties bij elkaar. 
Naast dit mooie initiatief gaat de VOC een belangrijk deel van het 
beschikbare budget besteden aan de inrichting van de prachtig 
verbouwde kantine.

Naast dat er plannen gemaakt worden voor 2019 zijn er ook in 2018 
mooie initiatieven gerealiseerd. Initiatieven waarmee de hechte 
onderlinge samenwerking binnen VIOS nogmaals onderstreept 
werden. Zo zijn er nieuwe dugouts bij het eerste veld geplaatst, kun 
je nieuwe EHBO sportkoffer vinden bij de ingang van de kantine en is 
er een nieuwe beamer in kantine geplaatst. Maar ook is de start van 
de VIOS Kidsclub mogelijke gemaakt evenals diverse bouwkundige 
en installatie technische werkzaamheden in het kader van de nieuwe 
kantine.

Heb jij ook een geweldig idee waarmee je VIOS nog beter of leuker 
wilt maken en zoek je nog een sponsor? Vraag het dan de VOC via 
aanvragen@viosondernemersclub.nl.

Tekst: Gert van der Ziel

Een bijtertje dat met niet aflatende ijver zich een plek in de basis heeft geknokt met ups en downs. 
Niet altijd tevreden met een wissel, wat nog eens zijn mentaliteit aangeeft. Mooie middenvelder die 
het moet hebben van hard werken en veel inzet. Jammer dat een ernstige knie blessure het huidige 
seizoen zo abrupt laat eindigen. 

Niettemin ook Rick is een jongen van de club die bij diverse gelegenheden ook niet te beroerd is om 
de handen uit de mouwen te steken. We hopen ook hem nog lang op het sportpark in enige rol terug 
te zien. 

Afscheid RICK



Ook buitenterrein bij  
c.s.v. VIOS opgeknapt! 

Na de verbouwing van de kantine stond ook nog steeds het opknap-
pen van het buitenterrein op het to do-lijstje van de bouwcommis-
sie. Met dank aan Hoofdsponsor Hoornstra-Ophof en de Vrienden 
van VIOS en niet te vergeten de dinsdagmiddagploeg heeft ook het 
terras rondom de kantine een metamorfose ondergaan. 

Samen met stratenmakers Gerrit en Johnny hebben de vrijwilligers 
van de dinsdagmiddagploeg het nieuwe terras en de speeltuin voor 
de kantine aangelegd, heggen verplant en hekwerken aangebracht 
rondom het terras. Ook is alle bestrating rondom de kantine en het 
multifunctionele gebouw waar nodig hersteld en vlakgemaakt zodat 
iedereen weer veilig van het sportcomplex gebruik kan maken. 

Dankzij een bijdrage van de Vrienden van VIOS hebben we enkele 
mooie nieuwe speeltoestellen kunnen plaatsen op de afgeschermde 
speelplaats tussen het terras en het kleedkamergebouw. Ook zijn 
poortjes om het terras geplaatst zodat de bezoeker bij mooi weer 
rustig met een drankje naar buiten kan lopen en op het terras kan 
zitten met zicht op het hoofd- en kunstgrasveld om de verrichtingen 
van de voetballers daar te kunnen volgen. 

Hiervan werd tijdens het Patrick de Wilde voetbaltoernooi op 2e 
Paasdag al volop gebruik gemaakt! Binnen in de kantine worden de 
laatste puntjes afgewerkt en komt de VOC nog met een voorstel voor 
de nieuwe inrichting van de kantine! Wij nodigen dan ook iedereen 
van harte uit om eens te komen kijken naar uw pupil, familie of 
vrienden onder genot van een verfrissing in de kantine of op het 
fraaie terras!

Na vele veranderingen aan het buitengebeuren zijn wij 
in het bezit van een heel mooi terras en speeltuintje voor 
de kleintjes. Wij als dinsdagmiddagploeg hebben ons 
steentje daar aan bijgedragen, overigens met heel veel 
plezier en het resultaat mag er wezen. Struiken, pingpong-
tafel verplaatst, nieuwe wipkoe, een schommel en glijbaan 
geplaatst. Nu is het zaak dat dit netjes bijgehouden wordt, 
doch het verbaast ons dat er zoveel rommel zomaar op de 
grond gegooid wordt. Sigaretten peuken, bier dopjes en 
allerlei ander afval, en dit is elke week weer het geval. Help 
ons het terras netjes te houden door het afval en de peu-
ken in de daarvoor bestemde bakken te doen. Het scheelt 
ons als onderhoudsploeg veel werk.

Dus gooi het met gemak in de afvalbak!
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Van de Dinsdag- 
middagploeg

Tekst: Peter van Schoonhoven



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

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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Op een zonnige zaterdagmorgen in mei begeef ik me naar een mooie 
hoekwoning op het voormalige Vulcanusterrein. Nog voordat de 
voordeur zich achter ons sluit, wordt het verleden al door Thomas 
Prins aangeroerd. Beide opa’s van Thomas hebben vroeger gewerkt 
in de Vulcanusfabriek en kwamen dagelijks via de weg, waar nu zijn 
woning staat. Zichtbare trots maakt zich van hem meester. Een plastic 
bal ligt op het gras in de achtertuin. Wellicht de voorbode van een 
mooie voetbaltoekomst voor zoon Tieme, de vierde generatie Prins bij 
voetbalvereniging VIOS?

Zit VIOS echt in je genen?
Dat denk ik wel, mijn opa was een van de oprichters. In de kantine hangt 
nog een mooie foto van hem: mijn opa is de kleinste, diegene met de pet 
in de handen. Er was destijds dus maar één club voor ons, dat was voor 
mij ook helemaal prima. Mijn beste vrienden die ik nu heb, heb ik ook 
bij VIOS ontmoet. Tot mijn 26e heb ik er zelf ook actief gevoetbald. Heel 
lang heb ik een beetje tussen het eerste en tweede elftal in gezeten. Ik 
was niet zo’n technische voetballer en moest het eigenlijk meer van het 
schoppen hebben. Andere jongens waren gewoon eenmaal beter dan ik. 
Bij blessures binnen het eerste mocht ik nog wel eens aansluiten. 
Op die leeftijd wilde ik echter wel graag vast in een eerste elftal spelen 
en heb het toen een tijdje geprobeerd bij V en L in De Vecht, maar dat 
was geen succes. Daar kwam ik om verschillende redenen al heel snel in 
het tweede elftal terecht en ook daar werd ik al soms na 20 minuten 
gewisseld… en kwam ik er ook niet meer in. Ook bij dit tweede elftal 
moesten we anderhalf uur van tevoren aanwezig zijn. Als we op zondag- 
ochtend dan om half tien moesten spelen, betekende dit dat ik dan al 
om kwart over zeven op de fiets van huis vertrok. Achteraf gezien een 
enorme misstap.
Mijn broertje Thijs speelt vanwege zijn vrienden al vanaf de B-jeugd bij 
KCVO. Hij vroeg vervolgens of ik het niet leuk zou vinden om daar te 
komen spelen. Het is een heel leuk team. We spelen lekker laag, ik geloof 
reserve 6e klasse. Het zijn voor mij gewoon 2 werelden: VIOS aan de ene 
kant waarbij je bezig bent met serieus voetbal en individuele spelers 
probeert beter te maken en aan de andere kant KCVO met een reserve 
6e klasse, waarbij vooral plezier maken centraal staat. Ook SV Vaassen 
is mij niet onbekend. De familie van mijn moeders kant, de familie 
Steunenberg, heeft een echt blauw-wit hart. Voor deze club heb ik zelfs 
ook nog even in de zaal gespeeld. 
Mijn vrouw Anouk komt uit een 
echte KCVO-familie, al speelt zij nu 
zelf handbal bij CVO.

Je opa was betrokken bij de 
oprichting van VIOS, heeft hij ook 
zelf bij de vereniging gevoetbald? 
Jazeker. Hij was niet echt een 
technisch begaafde speler, dus 
dat zit waarschijnlijk een beetje in 
de familiegenen… Mijn opa had 
drie zonen waarvan de middelste, 
oom Gerrit, ook bij VIOS heeft 

gevoetbald. Mijn vader heeft zelf niet gespeeld, maar hij vindt het wel 
heel leuk om naar voetbal te kijken. Hij en oom Gerrit komen altijd naar 
thuiswedstrijden toe, samen met mijn neef Ronald. Als ik sta te coachen 
zie ik ze altijd aan de overkant staan. Dat vind ik wel een fijn gevoel.

Binnen de familie Prins stond voetbal dus wel centraal?
Toen mijn oma en opa nog leefden en in het huis woonden waar nu mijn 
oom Gerrit woont, kwamen we op zaterdagmiddag allemaal samen. Na 
de wedstrijden van mijn broers en mij en die van mijn neven, werd er in 
de volle huiskamer, onder het genot van een biertje en hapjes van oma, 
volop nabesproken en werden de standen erbij gehaald. Ook werd er 
altijd met een schuin oog naar v.v. Oene gekeken, omdat zij destijds toch 
wel een vaste concurrent waren.
Opa was daarbij ook een fanatiek Feyenoord-supporter. Als Feyenoord 
dan weer eens in een mindere periode zat, vroegen wij hem altijd:  
“En opa, wat heeft Feyenoord gemaakt?” Dan antwoordde hij steevast: 
“Ach, voetbal interesseert me niet zoveel…” Prachtig!
Tegenwoordig doen we het nabespreken met de familie in de kantine. 
Bij slecht weer zitten ze in de rust al in de kantine en komen vervolgens 
maar moeilijk weer naar buiten. Zeker als we ook nog achter staan, dan 
krijgen ze van de tweede helft niet altijd alles meer mee!

Is Vaassen niet te klein voor drie voetbalverenigingen?
Persoonlijk vind ik het wel jammer dat Vaassen als klein dorp drie 
voetbalclubs heeft. Vergelijkbare dorpen als Wezep en Nunspeet 
kunnen veel meer selecteren. Voor ieder kind kun je dan ook een team 
echt op eigen niveau organiseren. Vaassen is een echt voetbalbolwerk. 
Een vereniging van bijvoorbeeld 1500 leden kan sportief veel beter 
concurreren met grote verenigingen in de omgeving. Ook voor de 
broodnodige sponsoren zou dit veel goeds kunnen betekenen. Ik zie zelf 
alleen maar voordelen. In de Achterhoek zijn veel clubs al samengegaan. 
Zij beschikken over mooie accommodaties, de zogenaamde ‘open 
sportparken’, waar bijvoorbeeld walking voetbal kan worden 
aangeboden, buitenschoolse opvang en diverse mogelijkheden voor 
mensen met een beperking. Dit is mijns inziens wel de toekomst. Dat zou 
in Vaassen zeker mogelijk moeten zijn!

Wat zou opa Prins hier nu van vinden?
Het was een man van de tijd. Hij had destijds al een vooruitziende blik bij 
de oprichting van de vereniging. Ik denk dat hij het uiteindelijk ook wel 
zo zou zien.

Wie is Thomas Prins verder?
Ik ben getrouwd met Anouk en vader van Tieme. Hij is op 17 april 1 jaar 
geworden. Tieme is al in de eerste week na zijn geboorte ingeschreven 
bij VIOS. Die is dus al relatief snel aan zijn eerste jubileum toe. Nu ben 
ik zelf ruim 25 jaar lid en ik vond het zo leuk dat VIOS daar aandacht 
voor had. Hopelijk krijgt Tieme zo ook snel zijn eerste speldje. Daarnaast 
vind ik het natuurlijk heel leuk dat hij de vierde generatie Prins is die bij 
VIOS gaat spelen! Natuurlijk mag hij later zelf zijn sport kiezen. Er is één 
uitzondering: ik koop zeker geen paard voor hem…
Daarnaast ben ik leraar Sport en Bewegen bij het Graafschap College 

Tekst: Gert Visser

Het zit in de genen…
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in Doetinchem. Ook 
ben ik nog aan de 
studie: ik volg de 
masteropleiding Sport 
en Beweeginnovatie 
aan de Hogeschool 
Arnhem. Best een 
pittige combinatie, 
zeker na de geboorte 
van onze zoon. Nu zit 
ik wel in de afrondende 
fase, nog een aantal 
zaken aanleveren en 
dan kan ik het hopelijk 
in augustus afronden.
Ik kan erg genieten 
van voetbalhumor. 
Zo sprak enkele jaren 
geleden, na een 
slechte wedstrijd een 

VIOS-speler zijn medespeler toe die er wat sip bijzat: “Jij bent echt zo’n 
typische speler, die slechte passes afwisselt met… heeeeele slechte 
passes.” Dan kan mijn middag niet meer stuk!

Een sportief mannetje dus?
Zeker. Op woensdag doe ik aan jiu jitsu en train vervolgens bij KCVO. 
Daarnaast probeer ik twee keer per week te fitnessen. Als het mooi weer 
is, wil ik nog wel graag mountainbiken, al komt het daar niet veel van.
Ik vind het leuk om iemand iets uit te leggen, om iemand iets te kunnen 
leren. Mijn vader was ook leraar, dus misschien is dat ook iets wat in mijn 
bloed zit. Zou goed kunnen, want mijn broertje is ook leraar, maar dan 
in het basisonderwijs in Apeldoorn. Zelf ben ik ook docent bij de KNVB, 
waar ik bijvoorbeeld de cursus Trainer-Coach 3 verzorg. Dat is voetballen, 
gecombineerd met het kunnen uitleggen, dus dat is voor mij helemaal 
fantastisch!

Je bent assistent-trainer bij VIOS. Wat zijn je ambities op dit vlak?
Eigenlijk vind ik het voor dit moment wel hartstikke prima. Ik vind het 
heel leuk om met de groep bezig te zijn en spelers beter te maken, 
maar ik houd niet zo van alle randzaken. Toen ik midden twintig was, 
ben ik trainer geweest bij de A-jeugd van AGOVV, in het jaar dat we 
gedegradeerd zijn en de profclub failliet ging. Ik ben toen geschrokken 
van wat er eigenlijk op je af komt. Mensen beschuldigden me van alles 
en namen me zaken kwalijk. Daar heb ik helemaal geen zin in. Sportief 
gezien was het, ondanks de degradatie, wel een mooie periode.  
We speelden bijvoorbeeld tegen Almere City, dat getraind werd door 
Peter van Vossen. Ik ben fan van De Graafschap en hij is zeker een held 
van die club.
Misschien dat ik ooit wel weer mijn ambities ga bijstellen, maar op dit 
moment vind ik het zo goed. Je moet er veel tijd voor willen en kunnen 
vrijmaken om het zo goed mogelijk te kunnen regelen, zoals Maikel 
(Amzand, hoofdtrainer red.) dat nu doet. Als vereniging mag je je 
handjes dichtknijpen dat je een trainer van het niveau van Maikel aan je 
hebt kunnen binden.

Hoe ziet de samenwerking tussen jou en Maikel er praktisch uit?
Maikel geeft mij heel veel ruimte. Net als hij heb ik ook het TC2 
diploma behaald en zou dus ook hoofdtrainer kunnen zijn. Ik zorg, in 
samenspraak met hem, voor een goede opbouw van de veldtraining: 
welke oefenstof doen we met de groep op welke momenten? Maikel 
loopt tijdens de training veel om de groep heen en pakt er regelmatig 

spelers tussenuit. Hij deelt de partijen in in relatie tot de wedstrijd van de 
eerstvolgende zaterdag. Daarentegen ben ik meer de techniektrainer en 
probeer spelers individueel beter te maken. Ik vind dit een fantastische 
rolverdeling, we zijn heel goed op elkaar ingespeeld. Hij houdt veel 
rekening met individuele spelers en staf. Hij werkt vanuit zoveel 
vertrouwen, dat hier eigenlijk geen misbruik van wordt gemaakt.
Een andere hoofdtrainer die mij minder ruimte geeft, zal maken dat er 
voor mij minder toekomst is bij de club. Enkel pionnen neerleggen en 
ballen oppompen geeft mij geen voldoening.

Hoe ervaar je de huidige spelersgroep?
Aan het begin van dit seizoen had ik de nodige twijfels. Zeker na de 
eerste wedstrijd tegen Zwart-Wit rekende ik op een heel moeilijk jaar.  
We misten nog teveel hardheid, fitheid en creativiteit. Als ik zie waar we 
nu staan, had niemand dat verwacht. We kunnen op dit moment zelfs 
nog meedoen voor promotie.
Gaandeweg de afgelopen maanden stonden spelers op, zoals 
bijvoorbeeld Stef Koldenhof. Ook Matthijs Meijer, die de ongelukkig 
geblesseerde Rick van ’t Einde, noodgedwongen moest vervangen, heeft 
zich heel goed ontwikkeld. We hadden een probleem aan de linkerkant 
toen Ruben Soppe ermee stopte. Levi Tuasela viel vanaf de eerste 
wedstrijd heel goed in. Ook natuurlijk heel mooi, een echte linkspoot aan 
de linkerkant. Maar ook een Maurits Visch, die mentaal heel sterk is, moet 
hier worden genoemd.
Daarnaast gaat de hele groep goed om met aanwijzingen en kritiek.  
Op de trainingen wil ik nog wel eens uit mijn plaat gaan, maar de groep 
pakt dit goed op. Ze zijn niet alleen jong, maar ook heel leergierig. Ik zie 
een enorme drive bij deze jongens, we hebben een heel mooi team met 
veel potentieel. 
Gezien de nieuwe lichting voetballers staat de club er gewoon heel goed 
voor. Ook vanuit de JO19 komen er genoeg talenten aan, een groot 
compliment aan alle jeugdtrainers. Daniël Tuasela, trainer van JO19-1 
denkt echt mee in het belang van het eerste elftal, dit is voor ons heel 
erg prettig. Ook Jeroen van ’t Einde als trainer van het tweede is hierbij 
van grote waarde.
Binnen de club is er nu gelukkig ook meer aandacht voor lagere elftallen 
door bijvoorbeeld het tenueplan. Mijn middelste broertje Arthur is coach 
van het vijfde. Zij hebben ook allemaal nieuwe tenues gekregen. Dit 
hoort ook zo, dit is de laatste jaren sterk verbeterd en dat vind ik heel 
goed, VIOS zit wat dat betreft echt in de lift.

Kortom, heel tevreden?
Ik kan me al weer verheugen op de wedstrijd van straks. Niet alleen 
bij thuis-, maar ook bij uitwedstrijden hebben we een trouwe schare 
supporters. Soms kritisch, maar meestal positief. Ja, voor mij is dit echt 
genieten!
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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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0578 - 57 16 29
VANTRIESTMAKELAARS.NL

Bij Boom

visitekaartje_bij-boom.indd   1 18-12-15   15:06

Bij Boom

visitekaartje_bij-boom.indd   1 18-12-15   15:06

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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VIOS, Mathieu van der Poel, Cham-
pions League, testosteron, Bredero, 
KNVB, het grote geld. Zomaar 
een aantal namen en woorden bij 
elkaar. Het lijkt wel het spel: “wie of 
wat hoort in dit rijtje niet thuis”?

Tijd om stil te staan bij en terug te 
blikken op een aantal enerverende 
sportgebeurtenissen van de laatste 
maanden.

Bredero was een dichter en toneelschrijver uit de zeventiende eeuw. 
Een tijd waarin de wereld van het individu nog klein leek. Geen 
treinen die door het landschap denderden, geen vliegtuigen nog, 
laat staan discussies over te lage vliegroutes, geen TV, geen telefoon, 
geen internet en geen kranten. Geen nieuws uit alle uithoeken van 
de wereld dus. De mens leek vooral op zichzelf aangewezen om zich 
te vermaken en kennis te vergaren. De tijd kabbelde wat voort zo 
leek het. 

Toch was het voor Bredero reden om de woorden “’t Kan verkeren” 
tot zijn lijfspreuk te maken. Kennelijk wilde hij daarmee voorbereid 
zijn op onverwachte ontwikkelingen, of zich voordoende 
onverwachte gebeurtenissen daarmee verklaren.
De woorden” ’t kan verkeren” betekenen zoveel als: alles kan zomaar 
anders zijn, vreugde kan zomaar omslaan in verdriet of andersom, 
winst kan zomaar plaats moeten maken voor verlies. Kijk nergens 
meer van op. De ommekeer in de loop der gebeurtenissen ligt altijd 
op de loer.
Jantje lacht en Jantje huilt, Himmelhoch jauchzend und zum Tode 
betrübt, zijn uitdrukkingen die in de buurt komen van wat Bredero 
bedoelde.

De afgelopen maanden stonden bol van sportwedstrijden waar  
de supporter na afloop van de wedstrijd vol ongeloof of met grote 
blijdschap slechts kon uitbrengen: ’t kan verkeren. De Amstel 
Gold race op 21 april van dit jaar. Tot 3 km vooral de finish leek de 
wedstrijd een verloop te hebben volgens de ongeschreven regels 
van de wielersport. Alle renners leken zich neergelegd te hebben 
bij de tweestrijd tussen Alaphilippe en Fuglsang. Deze twee renners 
voelden zich “veilig”; het peloton was verbrokkeld en de meeste 
renners hapten naar adem als een vis op het droge. Op één renner 
na: Mathieu van der Poel. Op jacht naar de twee laat hij achter zich 
iedereen “stilstaan” en met het aanspreken van zijn allerlaatste 
krachten rekent hij de twee koplopers in en wint op weergaloze en 
nog nooit vertoonde wijze en maakt alle ongeschreven regels van 
de wielersport tot een dode letter. Intuïtie, het ultieme plezier in 
zijn sport, geen gereken, altijd willen koersen, maken hem tot deze 
winnaar. Het pure overwint.

Ik ben meer voetbal- dan wielerliefhebber. Tijdens deze race keek 
ik op Fox naar PSV tegen ADO. Maar de sensatie van wat stond te 
gebeuren was kennelijk zo groot dat mijn TV spontaan op NOS 1 
sprong, waar verslag werd gedaan van de Amstel Gold race.
En ik keek er helemaal niet van op. De techniek staat voor niets en ’t 
kan verkeren. Voor mij is de sportman van het jaar 2019 al bekend.

Of zou Mathieu van der Poel over zodanige natuurlijke gaven, 
uitzonderlijke krachten of afwijkende lichamelijke kenmerken 
beschikken, die andere renners missen en waardoor het oneerlijk 
lijkt dat hij onder deze gegeven omstandigheden aan wedstrijden 
mag meedoen?

Met enige verbazing heb ik kennis genomen van de uitspraak van 
het CAS tribunaal, het hoogste rechtsprekende orgaan binnen 
de sport, ten aanzien van Caster Semenya, een Zuid Afrikaanse 
middenafstandloopster. Het CAS heeft in haar uitspraak bepaalt dat 
zij niet meer aan wedstrijden mag deelnemen, tenzij ze medicijnen 
in neemt. Er is geen twijfel aan dat zij vrouw is, maar ze heeft van 
nature een hoge testosteron waarde. Ze is vrouw, ze is niet ziek en 
hoeft dus geen medicijnen te nemen om beter te worden. Nee, 
ze moet deze medicijnen nemen om slechter te worden. Is deze 
uitspraak de opmaat voor robotisering en verdere standaardisering 
in de sport? Iedereen in het keurslijf geperst of in een hokje geduwd? 
Geen oog en respect meer voor het unieke in de mens?
In de toekomst geen wedstrijden meer van VIOS MO17 (meisjes 
onder de 17), maar VIOS GNO3,8 (genderneutraal onder de 
testosteron waarde van 3,8.

Ian Thorpe is een Australische 
zwemmer die vele wereldrecords 
en titels op zijn naam heeft. 
Maar hij heeft schoenmaat 
52. Nu zijn de voeten bij het 
zwemmen niet onbelangrijk 
om vooruit te komen. Ik ben 
geneigd te denken; hoe groter 
de voeten des te sneller door 
het water. Maar dat zal wel een 
domme gedachte zijn, want het 
is Thorpe nooit verboden met 
deze voeten aan wedstrijden 
mee te doen.

De Amerikaanse zwemster Missy Franklin zwom in één toernooi 6 
wereldtitels bij elkaar. Ze had dan ook schoenmaat 47. Een maat 
waar vrijwel geen man bij in de buurt komt. Door haar voeten ging 
zij zo snel dat haar armen het niet konden “bijbenen”. Ze mocht nog 
wel, maar ze kon niet meer zwemmen; wegens een hardnekkige 
schouderblessure moest ze abrupt haar zwemcarrière beëindigen. 

‘‘ 'T KAN VERKEREN ’’ 
Tekst: Be Petter

De voeten van Ian Thorpe, 
schoenmaat 52
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Zou Shaquille O’Neal één van de beste basketballers ooit zijn 
geweest als hij geen 2,16 maar 1,80 was geweest? En het CAS heeft 
altijd goed gevonden dat hij aan wedstrijden deelnam.

En Messi dan? Wie geniet er niet van zijn weergaloze en 
onnavolgbare dribbels, van zijn ingevingen; een nachtmerrie voor 
elke tegenstander. Zo op het oog is er met Messi niets bijzonders 
aan de hand. Niet te lang, niet te grote voeten, normale testosteron 
waarde, wel een neus voor het juiste moment. Te veel adrenaline 
kan het ook niet zijn; hij blijft onder alle omstandigheden zo de rust 
zelve. Maar volgens kenners is Messi met zijn voetbalkwaliteiten van 
een andere planeet, buitenaards dus. Daar mag het CAS niets van 
vinden, want dat mag alleen over mensen oordelen.

Ik hoop dat de uitspraak van het CAS in de zaak Semenya een 
incident zal blijken te zijn en dat de athlete in hoger beroep alsnog 
in het gelijk wordt gesteld. Zo wordt voorkomen dat we in de 
toekomst alleen nog maar competities hebben tussen teams en 
sporters van gelijke sterkte. Misschien zal het wel de spanning doen 
toenemen, maar de uitslag tussen twee ploegen van gelijke sterkte 
is nooit verrassend. In de sport moet de zwakste van de sterkste 
kunnen winnen, moet David Goliath nog kunnen verslaan. Dat pas 
brengt dramatiek, emotie, intense meebeleving en heroïek met zich 
mee. Vroeger was de Champions League een competitie tussen alle 
landskampioenen. Alle kampioenen waren automatisch geplaatst. 
Nu is het een strijd tussen de 32 beste teams van Europa, met gevolg 
dat de grote landen vier deelnemers inbrengen en vele landen geen. 
De eerste nivellering. Is de volgende stap een Champions League 
competitie van ploegen met een begroting van 500 miljoen euro of 
meer? Het geld is baas over het voetbal geworden. Er is onlangs een 
pleidooi gehouden om het 500 euro biljet af te schaffen omdat het 
alleen nog zou circuleren in criminele kringen. Met de bedragen die 
in het topvoetbal omgaan zou een biljet van één miljoen euro niet 
misstaan. Een veeg teken.

In dit verband ook plaats ik een kanttekening bij het besluit van de 
KNVB om de landelijke competitie in een cruciale fase, waarin alle 
beslissingen nog moeten vallen, twee weken stil te leggen in het 
belang van het Nederlandse voetbal (lees Ajax). Zeventien clubs zijn 
min of meer gedwongen hieraan medewerking te verlenen. Deze 
medewerking betekent bijna sportieve zelfmoord, want door de 
belachelijke hoge bedragen die er in de Champions League omgaan 
betekent succes voor Ajax dat alleen Ajax er beter van wordt en 
de andere zeventien clubs er niets mee opschieten. Want de vele 
miljoenen gaan mede dankzij de medewerking van de clubs alleen 
naar Ajax. En “de duivel schijt altijd op dezelfde hoop”, wat betekent 
dat Ajax steeds rijker wordt en de andere clubs in verhouding steeds 
armer. En wat zie je nu gebeuren. Stank voor dank. Ajax directeur 
Marc Overmars laat weten dat hij Ajax nog sterker wil maken en de 
andere teams minder. En dat doet hij door bij andere Nederlandse 

clubs bepalende spelers weg te kopen. Het ontwikkelen van zo’n 
gedachte geeft aan hoe geld het denken van mensen kan verzieken. 
Met het uitspreken van zo’n gedachte en er uitvoering aan te geven 
ben je de schaamte en het fatsoen voorbij. De kans dat nu ook 
andere ploegen dan Ajax kunnen hopen op succes in de Champions 
League of Europa League wordt hierdoor steeds kleiner. Hoezo in het 
belang van het Nederlandse voetbal KNVB?

Mij lijkt een wijziging van de verdeling van de miljoenen gewenst. 
De Champions League is een evenement dat wordt georganiseerd 
door de UEFA. Alle nationale bonden zijn hierbij aangesloten. De 
inschrijving van een club voor deelname vindt plaats door en onder 
verantwoordelijkheid van de nationale bond. Een betere formule 
voor de toekenning van het geld zou naar mijn mening zijn dit 
deels aan de deelnemende club en deels aan de nationale bond toe 
te wijzen. Bij een WK en EK worden de inkomsten ook niet aan de 
deelnemende teams toegekend maar in zijn geheel aan de nationale 
bonden. Op deze wijze kan een verantwoorde inzet en spreiding van 
het geld worden bereikt en komt het niet op één hoop die steeds 
groter wordt.

Of zit ik me nu druk te maken over het feit dat voor geld alles te koop 
is. Dat blijkt niet zo te zijn. Kwaliteit kun je kopen, je kunt een heel 
elftal aanschaffen. Maar passie en inzet zijn onbetaalbaar. En een 
team kun je niet kopen maar moet je smeden. Geloof in een goede 
afloop is niet transferabel.

Wat hebben we op sportief gebied kunnen genieten van Ajax, 
Liverpool en Tottenham Hotspurs in de Champions League. Alle 
superlatieven schieten te kort. Dit was voetbal zoals je het graag 
wil beleven. Oogstrelend en vaak weergaloos. Wat een inzet en 
onverzettelijkheid. Geloof in de goede afloop tot de laatste seconde. 
En toen waren er nog twee, want voor Ajax was in de laatste seconde 
alles over. Heldendom en eeuwige roem waren in één keer heel ver  
weg.
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Ondraaglijke spanning en totale ontlading, 

winst en verlies, euforie en ontgoocheling, 

zo dicht bij elkaar, kenmerkten deze 

wedstrijden. In de beelden van Pep 

Guardioala van Manchester City kwam in 

een paar seconden alles samen. Tijdens 

de wedstrijd tegen Tottenham moest 

hij langzaam vertrouwd raken met de 

gedachte van uitschakeling. In de laatste minuut een gat in de lucht 

springen, tot in de zevende hemel; totale ontlading en in dezelfde 

minuut diepe ontgoocheling en als een uit de lucht geschoten 

vogel ter aarde storten. Wat kan een mens 

aan emoties en stemmingswisseling 

verdragen? Bredero zou dit alles afdoen 

met de woorden: ’t Kan verkeren.

Ook bij VIOS was de loop van de 

gebeurtenissen vaak niet voorspelbaar 

en werden de wegen van wat voor 

de hand liggend was of misschien 

vanzelfsprekend leek niet steeds gevolgd. 

VIOS VR1 vocht een verbeten strijd 

uit met DSV uit Doornspijk voor het kampioenschap. Twee keer 

moest VIOS de eer aan de tegenstander laten. Uiteraard was er 

teleurstelling, desalniettemin was de tweede plaats in de competitie 

een prima resultaat. In de halve finale voor de beker ontmoette 

VIOS deze tegenstander voor de derde keer dit seizoen. Driemaal 

is scheepsrecht, zo moeten de dames gedacht hebben, want nu 

werd er gewonnen en het team bereikte hiermee voor de tweede 

achtereenvolgende keer de finale. Een prachtig resultaat.

Het lijkt erop of de mannen van VIOS 1 zich de woorden van 

Bredero eigen hebben gemaakt. Voor de winter was de focus 

gericht op lijfsbehoud. Na de winterstop koersvast in de richting 

van de derde periodetitel met een verrassende driepunter tegen 

koploper Nieuwland en een afzwaaier tegen het laaggeplaatste 

Rood-Wit. Een aantal keren dreigde VIOS op weg naar de haven 

uit koers te raken, waardoor voor het vervolg scherper aan de 

wind moest worden gevaren. Een reeks van vijf overwinningen op 

rij bracht VIOS in het zicht van de haven, sterker nog voer het de 

haven binnen. Zaterdag 18 mei j.l. moest alleen nog even worden 

aangemeerd tegen concurrent Zwart-Wit. Niets leek erop dat dat 

niet zou lukken. Bij de 2-0 voorsprong haalde iedereen opgelucht 

adem. Dit kon niet meer mis gaan. Maar VIOS speelt de laatste tijd 

een beetje Ajax lookalike. 

Een sprankelende eerste helft met een geruststellende voorsprong 

afsluiten, om vervolgens de supporters in de tweede helft op een 

flinke dosis spanning te trakteren. Gelukkig vaak met een nipte 

goede afloop. Als Bredero niet had geleefd waren zijn woorden nu 

door iemand anders uitgevonden.

Op moment van schrijven van dit artikel dobbert VIOS nog een 

week lang rond in de haven, voordat het hopelijk aanmeert. Door 

de ontwikkelingen is er een concurrent bijgekomen. Zwart -Wit is 

afgevallen in de race en concurrent CJVV kan tijdens het aanmeren 

ook VIOS nog de reddingsboei toewerpen. Het kan zo maar zijn dat 

bij het uitkomen van dit clubblad VIOS tweede klasser is. Want ’t kan 

verkeren, niet waar? 

Waar Bredero zich in de zich voortkabbelende tijd met zijn lijfspreuk 

mogelijk reageerde op een incident als uitzondering op de regel dat 

het leven zich verder wel volgens de wetten van de logica voltrok 

lijkt of in ons jachtige en complexe leven de uitzondering regel is 

geworden. Weinig gaat nog zoals gedacht en verwacht. Wat voor de 

hand liggend is gebeurt niet en wat je niet verwacht dient zich aan. 

We zullen ons dan ook vertrouwd moeten maken met de woorden  

“’t Zal verkeren”. 

Past niet zo bij zijn werk, maar een echt straat vechtertje. Een goede techniek een tomeloze 
inzet, en dat verdient respect. Het heeft geresulteerd in een basis plek, waar hij ook voor moest 
blijven vechten. Toch ook een aantal keren man of the match en dat word je niet zo maar. 

Als ‘buitenjongen’ en schoonzoon van Harry de Jong gekomen, nu met een voorbeeld functie 
voor veel jonge leden, de penningmeester van onze mooie vereniging. Ik heb hem ook hierin 
leren kennen als een zeer serieuze jongen die niet de kantjes ervan afloopt en met kennis van 
zaken. 

Fijn dat hij nog onze penningmeester blijft en zo meer dan betrokken blijft bij de club.

Afscheid Jacco
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Speler van het jaar

Speelster van het jaar

Het hele mannenteam heeft dit seizoen boven de verwa-
chting gepresteerd en is zelfs nog in de race voor nacom-
petitie voor promotie. Een compliment voor het hele team 
en natuurlijk ook voor de trainers en de technische staf. 
De speler is een steunpilaar met veel ervaring. Heeft een 
enorme drive om te winnen. Hij wordt niet graag gewis-
seld. Neemt een centrale positie in het team en in het veld. 
Hij coacht de overwegend jonge groep. Heeft een grote 
bijdrage aan het resultaat.

De speler van het seizoen 2018 - 2019 is onze topscoorder 
Jelle Pol!

In het hele team zit een behoorlijke progressie. Zij spelen 
zelfs op 1 juni de bekerfinale, dit is natuurlijk mede te 
danken aan de trainers en begeleiders. Eén van de dames 
steekt hier nu bovenuit, volgens de trainer. Zij toont niet 
alleen veel progressie, heeft een goed tactisch inzicht en 
is zeer effectief. Het scorend vermogen is hoog. Zij heeft 
bovenmatig gepresteerd in de voorhoede en op het 
middenveld. Zij is bij bijna alle trainingen en wedstrijden 
present. Heeft een winnaarsmentaliteit, maar is binnen de 
lijnen altijd correct. Zij is heel sociaal en makkelijk in de 
omgang. Is ook binnen de club heel actief met divers vrij- 
willigerswerk. Kortom zij is een voorbeeld voor iedereen.

De speelster van het seizoen 2018 - 2019 is  
Estelle van Wijngeeren!
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Voor de jongens van VIOS JO13-2 was het dit voorjaar een zeer  
succesvol voetbalseizoen. De jonge mannen, onder leiding van 
Patrick Töpfer en Bas Romkema wonnen op zaterdag 25 mei jl. het 
kampioenschap in de voorjaarscompetitie. Samen met Groen-Wit 
had VIOS evenveel punten en doelsaldo. Groen-Wit moest deze  
laatste wedstrijd van het seizoen tegen WSV en VIOS tegen Activia. 
Wie er kampioen wilde worden moest kortweg gezegd 1 doelpunt 
meer scoren dan de nummer twee. VIOS deed dat geweldig en won 
deze wedstrijd met een ruim voldoende doelscore zodat zij de  
kampioen van de voorjaarscompetitie werden. 

Nog geen week later, op 1 juni 2019 mochten de mannen van  
Patrick en Bas wederom het voetbalveld op, om te strijden om de 
KNVB beker. Tegenstander was ESC JO13-2 uit Elburg. Beide ploegen 
moesten vroeg uit de veren. De wedstrijd stond gepland om 9.30 uur 
in Den Ham, dus dat betekende voor de mannen uit Vaassen om  

7.00 uur verzamelen bij VIOS om dan gezamenlijk in de bus te  
vertrekken naar het wedstrijdterrein.

De trainers zorgen voor een voedzaam en gezond ontbijtje voor 
het team, welke in de bus onder genot van de nodige luide muziek 
genuttigd werd. Het was een spannende bekerfinale. Beide teams 
waren mooi aan elkaar gewaagd. Het eerste doelpunt in de wedstrijd 
werd gemaakt door de spits van VIOS, Amar. ESC liet het daar niet bij 
zitten en deed er alles aan om een gelijkmaker te scoren.

Toen Sem in de tweede helft het tweede doelpunt maakte, was de 
wedstijd eigenlijk zo goed als beslist. 2-0 voor VIOS is de uiteindelijke 
speel uitslag geworden en VIOS kon de dik verdiende KNVB beker en 
de bijbehorende medailles ophalen! In de bus terug naar huis ging 
de muziek natuurlijk nog iets luider, zodat iedereen kon horen dat de 
jongens van VIOS wederom kampioen waren geworden.

VIOS JO13-2 twee keer kampioen!
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Na vele jaren met hoge  
klasseringen maar waarin 
het iedere keer net niet 
lukte, is het dit seizoen  
dan eindelijk prijs voor de 
mannen van VIOS 3. Het 
seizoen 2018-2019 begon 
nog een beetje stroef, maar 
toen de bladeren van de 
bomen begonnen te vallen, 
kwam de kampioens- 
trein van VIOS 3 op stoom 
en werd er, op 2 gelijke 
spelen na, alleen nog maar 
gewonnen. Een geweldige 
prestatie in een seizoen 
waarin alle puzzelstukjes  
op hun plek vielen en er  
een geweldig team ont-
stond. Mannen, van harte 
gefeliciteerd met dit meer 
dan verdiende kampioen-
schap!

Staand van links naar rechts: Sponsor Johan Bosch (Campotel), Dennis Kuijper, Tijmen van Laar,  
Ronald Bomhof, Jesper Scholte, Menno van de Vlekkert, Michiel Nijpjes, Patrick Jansen, Erik Ellens,  

Tijmen Eggink, Hans Vosselman, Henri Palsgraaf
Zittend van links naar rechts: Olin van Hoogmoed, Bart Dijkstra, Jan Willem Oosterloo, Diederik Peppelman, 

Gerwin Vosselman, Remco Jolink, René Brummel, Mark van Gurp, Alexander Nagelhout, Peter Beekman.

Op de foto ontbreekt: Mark Beekman

VIOS 3 eindelijk kampioen!
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Op dinsdagavond 21 mei jl. ging ik op bezoek bij Jaap Fleming, 
eigenaar van Fleming loodgieters- en installatiebedrijf, voor een 
interview in ons clubblad de Treffer. Op het moment dat ik binnen 
kwam, was Jaap onder de bank gekropen. Ik vroeg of het te maken 
had met de spanning voor het interview, maar dit was niet het geval. 
Hij was het kapje van de afstandsbediening aan het zoeken, die hij 
had laten vallen en onder de bank was beland.

Fleming loodgieters- en installatiebedrijf is een vakkundig specialist 
op het gebied van verwarmingsinstallatie, luchtbehandeling, 
koeling, elektrotechniek en loodgieterswerkzaamheden. Zij zorgen 
voor de juiste aanleg en onderhoud van installaties voor onder meer 
Rijksgebouwendienst, industrie maar ook de particulier. Om de  
kwaliteit te waarborgen heeft het bedrijf zich door de jaren heen,  
op allerlei gebieden certificeert. Een aantal voorbeelden van be-
haalde certificaten zijn zijn: Gas, water, Electra en STEK. Tevens is het 
bedrijf KvINL erkend installateur en lid van Uneto-Vni.

Heb je altijd al een eigen bedrijf willen starten?
Op deze vraag hoefde Jaap niet lang na te denken en er kwam een 
volmondig “JA” uit zijn mond. Jaap loopt uitdagingen niet uit de weg. 
“Een eigen bedrijf starten is een van de grootste uitdagingen die ik 
ben aangegaan. Het heeft tot nu toe zeer goed uitgepakt.” Verder 
neemt hij graag de verantwoording voor het eindresultaat, beheer 
van gereedschappen en materialen. 

Wat gaat er aan vooraf voordat je, je eigen bedrijf kan starten?
“Voordat je een eigen bedrijf start doe je eerst een marktonderzoek. 
Nadat er is aangetoond dat er markt voor is, meld je je aan bij de 
Kamer Van Koophandel. Zorgen voor de financiële en adminis-
tratieve zaken en daarna investeren in een bus, gereedschappen, 
werkkleding en natuurlijk de marketing om een klantenkring op te 
bouwen. Als inwoner van ons mooie dorp Vaassen kwamen bij de 
werken bij aanvang vooral binnen via mijn eigen netwerk volgend 
door de positieve mond-tot-mondreclame.”

Hoelang bestaat Fleming loodgieters- en installatiebedrijf al? 
Wat heb je voordat je je eigen bedrijf begon gedaan?
“Loodgieter- en installatiebedrijf Fleming bestaat in september  
alweer 9 jaar. Voor die tijd ben ik vanaf mijn 18e in loondienst  
geweest bij verschillende loodgieter- en installatiebedrijven.”

Wat doe je op een ‘doordeweekse’ werkdag?
“Dat verschilt per dag enorm, wat ik ook mooi en uitdagend vindt. 
De ene keer verschillende kleine klussen bij particulieren op één 
dag. Een andere klus meerdere dagen op één adres. Door alles goed 
te plannen, kun je duidelijk communiceren met de klant, die op 
nummer één staat.”

De techniek ontwikkeld zich in hoog tempo door, merk jij hier 
ook iets van? En doe jij ook aan duurzaamheid?
“Ja, de overheid wil zoveel mogelijk van het aardgas af. Dit betekend 
een omslag naar een nieuwe energie neutrale toekomst. Om bij 
te blijven om deze nieuwe technieken te blijven beheersen volg ik 
diverse scholingen. Duurzaamheid is momenteel erg hot, maar ook 
mijn business. Warmtepompen, zonnecollectoren en zonnepanelen 
zijn mij niet vreemd, zowel zakelijk als ook privé!”

Ondertussen komt Sanne, de dochter van Jaap binnen.

Sanne, wat vind jij ervan dat je vader een eigen bedrijf runt?
Zijn dochter vindt het een mooie stap. Maar zeker ook fijn, omdat 
dit echt een droom van hem was. “Hij is echt een vakman die er staat 
voor zijn klant. Tevens hebben mijn moeder, Luuk en ik een handige 
klusjesman in huis. Toch makkelijk als we een probleem hebben aan 
b.v. fiets of scooter”, zegt ze met een glimlach. 

Heb je een voetbal achtergrond? En wat is de reden om VIOS te 
sponsoren. 
Jaap heeft totaal geen voetbal achtergrond, hij kan het ook niet zegt 
hij er gelijk achteraan. 
Zijn vader heeft altijd wel bij VIOS gevoetbald. Luuk zijn zoon voet-
balt er nu al 13 jaar. Tijdens het vele kijken bij de wedstrijden van 
zijn zoon is ook het balletje voor sponsering gaan rollen. “Elk bedrijf 
heeft een maatschappelijke verantwoording. Door als bedrijf je 
steentje bij te dragen, binnen een vereniging, blijft het sporten voor 
een iedereen mogelijk. VIOS is een betrokken club die ik als onder- 
nemer als ontzettend positief ervaar.” 

We sluiten ons interview af met de motto van loodgieter- en installatie- 
techniek Fleming: ‘Van kelder tot dak, installatiewerk is mijn vak!

Interview met Jaap Fleming

Tekst: Dian van Huffelen
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Het is een goed gebruik binnen het bestuur om in de winterstop en 
tegen het einde van het voetbalseizoen een uurtje koffie te drinken 
met onze hoofdsponsor om de afgelopen periode te evalueren en de 
plannen van de club even toe te lichten. Zo ook half Mei 2019. Graag 
maken we onze lezers deelgenoot van de boodschap van Albert. 

Albert is zeer tevreden over en trots op zijn sponsorschap bij VIOS. 
Hij heeft grote waardering voor de vele vrijwilligers die altijd klaar 
staan voor de club. De club presenteert en profileert zich op posi-
tieve wijze aan de buitenwacht en komt de beloften en aandacht 
richting de sponsoren na. De contacten worden zeer gewaardeerd. 
Ook de mede sponsoren denken hier zo over, reden waarom ook 
Wagenplan nog een jaar aansluit als rug sponsor. Met de verbou-
wing van de kantine en de uitbreiding van het terras en de ver-
nieuwing van het meubilair is de accommodatie van de club klaar 
voor een volgende sportieve stap. VIOS straalt uit wat de sponsoren 
beoogden toen ze aan het sponsoravontuur begonnen. Een club 
met een gezonde ambitie zonder te grote sprongen te willen maken. 
No nonsens, maar reële doelstellingen. Prachtig te zien dat VIOS dat 

met meest eigen jeugd en wat ervaren jongens zo snel voor elkaar 
heeft gekregen op het veld. Op moment van schrijven is het 1e zelfs 
nog in de race voor promotie. Dat was aan het begin van het seizoen 
nog niet aan de orde,maar wel een doel dat past bij het verjongde 
VIOS. Groeien naar stabiel 2e klas. Goed te zien dat VIOS er in ges-
laagd is de huidige staf ook volgend jaar aan zich te binden en het 
behoud van Daniel Tuasela met uitbreiding van zijn taken laat visie 
zien die toekomst gericht.is. Mooi dat VIOS verder investeert  
in goede trainers en cursussen voor die trainers. Maar ook het 2e 
en de JO19 worden niet vergeten en het is mooi dat de JO19/1 op 
goed 1e klasse niveau acteert en dat er voldoende talent loopt in de 
overige elftallen om door te groeien. Het 2e heeft het traditioneel 
wat moeilijker maar toch goed hoe er gepresteerd wordt en hopelijk 
motiveert dit de stoppende “oudere” garde om in het 2e elftal af te 
bouwen en hiermee de club te helpen groeien naar die gewenste 
aansluiting. Dat is ook wat de mede sponsoren en ik voor ogen had-
den. Ambitie om door te groeien met een gezonde en gemotiveerde 
organisatie en mensen, En dat is net als in mijn bedrijf zegt Albert tot 
slot. In de presentatie gids een uitgebreider interview met Albert. 

Afscheid Jelle

Kind van de club, beetje recalcitrant, maar met een winnaars mentaliteit. Zeker het afgelopen  
seizoen meer dan bewezen dat hij het niveau aan kan (misschien geen 90 minuten meer), maar  
als clubtopscoorder en een 3e plaats overall in 3B een onmisbare schakel met een fluwelen trap. 

Hoogtepunt dit seizoen voor mij daarbij: de corner bij SDS ‘55 die rechtstreeks in het doel verd-
ween. Na een uitstapje naar de buren, toch weer terug op het oude nest en in die tussenliggende 
tijd nooit het contact met zijn VIOS verloren. Een clubjongen. 

Buiten het veld een zeer vriendelijke jongen. De wilde haren inmiddels wel een beetje kwijt, zeker 
als je hem bezig ziet. Eerst met de kinderen van zijn zus en nu met zijn eigen dochter en met een 
tweede kindje op komst zeker een mooie toekomst voor hem.

Wat hem bovendien siert is zijn weliswaar stoppen voor de selectie, maar de open bereidwilligheid 
klaar te staan voor 1 en 2 indien nodig en te helpen met de selectie, met maar 1 doel: helpen om 
VIOS en de spelers beter te maken. 

We zien hem graag terug volgend seizoen bij en rondom de  
selectieteams 1 en 2. 

interview hoofdsponsor! 

Tekst: Gerard van Gurp
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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.


