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Equipment Service Nederland
Diesel-, olietanks en lekbakken
Met KIWA certificaat
• 12/24V pompen
• 380/220V pompen
• Pistoolkranen
• Slangen
• Overkappingen
• IBC Containers
• Tankwagens

• Vet installaties
• Olie installaties
• Lucht installaties
• Leiding systemen
• Olie/benzine afscheiders
(ook KOMO-keur)

E.S.N. - Beltenweg 2 - 3121 ET Olst
Tel: (0570) 56 12 23 - Fax: (0570) 56 47 59
Mobiel 06 51 58 26 10
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Rijkstraatweg 94-96
8121 EG Den Nul
Tel. (0570) 56 29 94
Fax (0570) 56 38 41

Banden
APK - keuring
Onderhoudsbeurt APK gratis
Autotelefoon
Onderhoud en reparatie

airco / ecc systemen

Wij zijn ook te vinden op het World Wide Web.
Het adres is : www. frank-overweg.com
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Wedstrijdschema Regio Klasse B
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Overwetering: ‘t Werkt !!
Aldus luidt de slogan waarmee de club te kennen geeft dat er druk gewerkt wordt
aan de toekomst van Sportclub Overwetering maar bovenal dat er druk gewerkt
wordt aan de renovatie van de kleedkamers. Vanaf eind maart is een enthousiaste
groep leden onder leiding van de beide Overwetering bouwheren Ben van der
Linden en Henk Harleman al veel vrije dagen/avonden in de weer om de eerste
vier kleedkamers een totaal ander aanzien te geven.
Geweldig om mee te maken en ik ben er trots op dat ik regelmatig kan bijdragen aan de werkzaamheden op de zaterdag. Ook moet het mij van het hart, dat ik getroffen ben door de bijzondere
positieve bijdrage welke geleverd wordt door mensen die zelf niet eens (meer) lid zijn van de club,
waarbij met name gedacht moet worden aan kerels als Wim Overmars, Johan Haverkamp en
Alphons Berenschot. Zonder hun inbreng zou het hele project onhaalbaar zijn.

Waarom zo veel haast?
Omdat we de klus binnen één jaar willen realiseren, omdat we niet zo lang zonder vier kleedkamers
kunnen, omdat…..omdat….. maar vooral omdat we op 12 mei 2004 officieel 75 jaar bestaan en de
leden maar één geweldig cadeau kunnen presenteren aan de club en wel een totaal gerenoveerd
kleedgebouw, voldoend aan alle eisen van de huidige en toekomstige tijd. Daarom! En opdat dit
jubileum niet ongemerkt voorbij zal gaan is er onder leiding van Ton Roessink een jubileum commissie
gevormd die zich al tijden druk bezig houdt met de voorbereiding en organisatie van allerhande
evenementen welke volgend jaar in het weekend van Hemelvaartsdag hun beslag zullen vinden.
Ik vertrouw er op, dat we tijdig alle leden kunnen informeren over de aard en omvang van de
activiteiten die dan plaats zullen vinden. Voorlopig ben ik plezierig verrast door de plannen.

Sportief:
Sportief gezien kan het zo maar een goed jaar worden. Dames I handbalt in de nu voorliggende
competitie zo maar in de tweede divisie en om de woorden van onze secretaris maar eens aan te
halen:”Nog twee keer promoveren en we zien de meiden wekelijks op TV”, is daarmee ineens
dichtbij gekomen. Voor het tweede team, wat ook gepromoveerd is, geldt dat aansluiting bij
Dames 1 behouden blijft en dat we dus met twee teams op een hoger plan zullen gaan opereren.
Ons eerst elftal speelt straks in 4H ongetwijfeld een grotere rol van betekenis dan dat dit in het
afgelopen seizoen het geval was en met de komst van Heeten, Holten en Witkampers denk ik dat
de vierde klas zelden aantrekkelijker is geweest. En mede door al onze sponsoren zijn we als
vereniging in staat kwaliteit te bieden op het gebied van onze sportopleidingen. Hierdoor kunnen al
onze selectie elftallen onbelemmerd trainen en presteren. Handhaaf- en waar mogelijk – een stapje
omhoog, dat is mijn motto voor de club. Overwetering: ’t werkt!
Namens mijn collega bestuurders:
Hans Voskamp
Voorzitter

Van
de
voorzitter
Van de voorzetter

Op 15 augustus hopen wij alle leden die tot op heden meegewerkt hebben te mogen begroeten op
de opstart/stimulatie avond voor het tweede deel van het project. Waarbij onder het genot van een
drankje en een barbecue getracht zal worden iedereen te motiveren de klus samen met het bestuur
te klaren.
Ook moet ik mijn grote erkentelijkheid uitspreken over de medewerking en steun welke wij gekregen
hebben van de Olster ondernemers als Bouwbedrijf Bosch, Installatiebedrijven Spekschate en
Elshof en van adviesbureau Ben Spekschate, die avonden voor ons aan het rekenen en tekenen is
geweest om ons idee te vertalen naar een werkbaar concept. Hulde!
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INSTALLATIE
WERK ?
Wij zijn gespecialiseerd in:
• Elektrotechniek
• Loodgieterswerken
• Verwarmingstechniek
• Ventilatiesystemen
• Inbraak-/
brandmeldinstallatie
• Reparatie huishoudelijke
apparaten

Deskundige adviezen en aanleg, onderhoud
van alle installaties in woningbouw, kantoren,
industrie en agrarische bedrijven.

de Meente 16a - 8121 EV Olst

Onze sponsors
Onze
sponsors

Industrieterrein de Meente
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JAN
B ERH F
Onafhankelijk
A.P.K. keuringsstation
(erkend door de Rijksdienst Wegverkeer)

Tevens verkoop diverse
gebruikte auto’s.

MOLENWEG 32B DIEPENVEEN
TEL. (0570) 59 10 88

Bouwbedrijf Bosch Bouwt
Bouwbedrijf Bosch is een familiebedrijf met 80 medewerkers en bouwt ruim 70 jaar. Zij heeft een uitgebreide ervaring in utiliteitsbouw, woningbouw en renovatie. Bosch is een bedrijf met oog voor
kwaliteit en detail, met vakmensen, liefde voor het vak, korte lijnen naar de opdrachtgever, betrokken
en flexibel!
Van initiatief tot en met exploitatie
Bouwbedrijf Bosch beheerst en coördineert het bouwproces vanaf de eerste stadia van een bouwproces tot en met het onderhoud gedurende de exploitatie. Hiermee geven wij de opdrachtgever een
totaalpakket aan mogelijkheden voor al zijn huisvestingsvraagstukken.
Het meedenken in oplossingen en het beheersen van het proces geeft de toegevoegde waarde aan
ons bedrijf. Vertrouwen geven, open kaart spelen en je afspraken nakomen is een voorwaarde voor
een optimaal proces. Strakke financiële controle en nauwgezette kwaliteitssystemen zorgen voor een
optimaal product.

Bouwen boeit Bosch al jaren en dat willen we graag uitbouwen.
Met u!

OLIE COMBINATIE
NEDERLAND B.V.
OLST
GESPECIALISEERD IN:

• onbemand tanken
• verkoop motorbrandstoffen
• advies en verkoop smeermiddelen
• levering aan transport en industrie
• levering aan zelfstandige pomphouders

voor vrijblijvende informatie:
Olie Combinatie Nederland B.V.
Patrijs 6 • 8121 JE OLST • tel.: 0570 56 19 10 • fax: 0570 56 50 45
mob.: 06 22 22579 • Bank: Rabo 1392.82.750 • KvK 08103528
BTW nr.: NL 8103.56.454.B01

Bouwbedrijf
Bosch
Bouwbedrijf Bosch

De afdeling kleinbouw verzorgt binnen ons bedrijf de kleinere projecten als verbouwingen, onderhoud
en klachtenbeheer. Hiermee kunnen wij flexibel en adequaat inspelen bij kleine bouwopgaven en
calamiteiten met het kwaliteitsniveau, dat u van ons gewend bent.
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Autoschade

Nijkamp

AUTOSCHADE ?
Dan bent u bij ons op het juiste adres
Voor
• Service en kwaliteit
• Vervangend vervoer aanwezig
• Voorkeursreparateur van verzekeringsmaatschappijen:
- Achmea Schadeservice
- Interpolis
- Unive
- Schadegarant
en diverse andere maatschappijen
• Kwaliteitszorgsysteem
• Uitdeuken zonder spuiten
O o k v o o r re p a r a t i e s

Prinses Marijkestraat 7, 8121 BT Olst

Onze sponsors
Onze
sponsors

GARANTIEBEDRIJF
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Autoschade Henk Nijkamp
De Meente 19 - 8121 EV Olst
Telefoon: 0570 563434

Te l . 0 5 7 0 - 5 6 3 3 4 4

Fax. 0570-564485

AUTOSCHADESPECIALIST

Nieuwendijk 39
8131 CD Wijhe
Telefoon: (0570) 52 23 34
GARANTIEBEDRIJF

www.roessinkautoschade.nl

Sponsormogelijkheden
Kledingsponsor

3-Jarig contract voor € 250,00 per jaar en éénmalige aanschaf van tenue + belettering.

Club van Honderd

Lidmaatschap € 50,00 per jaar of € 100,00 per jaar.

Reclameborden

Kosten van vervaardigen van het bord ca. € 175,00; huurprijs vanaf € 115,00 per jaar.

Advertenties clubblad

(prijzen per jaar)

Advertenties clubblad: (prijzen per jaar)
Kwartpagina € 25,00
Halve pagina € 50,00
Hele pagina € 100,00
Hele pagina binnenblad € 115,00.

Wedstrijdbal

Beschikbaar stellen wedstrijdbal € 75,00.

Vlaggen

Éénmalige aanschaf vlaggenmast € 115,00, huur per jaar € 70,00.

Geluidsreclame

Kosten vanaf € 50,00 per jaar.

Advertenties presentatiegids

Hele pagina in kleur € 350,00
Hele pagina in zwart/wit € 230,00
Halve pagina in kleur € 175,00
Halve pagina in zwart/wit € 115,00
Kwart pagina in zwart/wit € 60,00

Voor veel bezoekers van het pupillenvoetbal bij sportclub Overwetering is
Reproscan al lang geen onbekende meer.Reproscan is immers al jaren
shirtsponsor van de E1. Daarnaast zullen veel mensen weten dat Reproscan
vanaf het eerste uur de presentatiegids van sportclub Overwetering ontwerpt
en hiervan de grafische opmaak verzorgt. U kunt dus bij ons terecht voor al uw
communicatieprodukties,voor uw folders,advertenties of reclameposters.
Kortom,u kunt het zo gek niet bedenken of Reproscan kan het voor u ontwerpen en als u dat wilt
tot en met het vervaardigen van het drukwerk regelen. Dus, bent u binnenkort toe aan een nieuwe
folder voor uw bedrijf,of is uw onderneming aan een nieuwe huisstijl toe,denkt u dan eens aan de
mogelijkheden die Reproscan u kan bieden en zoek eens kontakt met ons op om de proef op de
som te nemen!
Reproscan BV,
Evert Feith,
Tel: 06 53213353 of Tel: 0570 638300

Tarieven
Tarieven

Reproscan?
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Café - Restaurant

Bij uitstek geschikt voor o.a.:
• Diners
• Bruiloften
• Barbecue
• Recepties
• Koffietafels
• Gourmetten
• Klootschieten
• Broodbuffetten
• Personeelsfeesten
• Oudhollandse spelen
• Koude en warme buffetten

Onze sponsors
Onze
sponsors

Eikelhofweg 9 - Olst
Telefoon: (0570) 56 37 69
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,
Camping t Haasje

Rijksstraatweg 97 - 8121 ED Den Nul (gem. Olst)
Telefoon (0570) 56 13 91 - Telefax (0570) 56 42 07

Schoonmaak
Ontstoppingen
Schoorsteenvegen

Voor al uw personeelsfeesten
Bruiloften en partijen
Volledige barbecue v.a. ƒ 27,50

Fortmonderweg 17
8121 SK Olst
Tel. (0570) 56 12 26 of
Tel. (0570) 56 15 33
Fax (0570) 56 20 89

www.kampeeridee.nl

Van Riel
Raalterweg 6
6124 AD Wesepe
Telefoon: (0570) 53 14 07

1e Voetbal elftal ‘03/’04

Achterste rij (staand v.l.n.r.)

Krista Kleiboer (verzorgster), Erwin Kremer, Ronnie Haverkamp,
Mark van Gurp, Roberto Hulsman, Edwin van Weenum, Jeroen Hoonhorst (grensrechter).

Middelste rij (staand v.l.n.r.)

Hein te Riele (elftalleider), Gerjen Oeseburg, Mark Balster,
Niek Veurtjes, Marcel Nijboer, Martin Dollenkamp, Marcel Weyzig, Wim Balster (trainer/coach).

Voorste rij (zittend v.l.n.r.)

Bram ten Have, Remco Kolkman, Arjan van Weenum,
Arjen Harleman, Olaf Hafkamp, Frank Meydam.

Natuursteenhandel
Nieuw en bestaand grafwerk
Natuurstenen vloeren
Vensterbanken
Wandtegels

Aanrechtbladen
Exclusieve open haarden
Marmeren vloeren
Restauratie

de Meente 7, 8121 EV Olst, (0570) 562648

Groepsfoto
Groepsfoto

Aangesloten bij de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven
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sponsors
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Passion for progress, care for people
De medische vragen van vandaag vereisen innovatieve oplossingen
voor de toekomst. Wij streven naar grensverleggende ontdekkingen.
Met toewijding en zorg maken onze medewerkers geneesmiddelen
voor mensen in de hele wereld.
Solvay Pharmaceuticals Olst produceert geneesmiddelen in tabletten, capsules, flessen, sachets en
injectiespuiten. Circa 350 medewerkers werken dagelijks aan onze producten zoals Duphalac®
tegen verstopping, het antidepressivum Fevarin®,

Veerweg 12, 8121 AA Olst
Telefoon 0570 56 82 11
E-mail solvay.olst@solvay.com
www.solvaypharmaceuticals.com

Femoston® tegen overgangsklachten, Teveten® voor
behandeling van hogebloeddruk en het griepvaccin
Influvac®. Solvay Pharmaceuticals is onderdeel van
de Solvay-groep en behoort tot de veertig grootste
farmaceutische bedrijven ter wereld.

Wim Balster
geb.: 31-08-1965
Trainer/coach

Jeroen Hoonhorst
geb.: 17-11-1977
Grensrechter

Hein te Riele
geb.: 21-07-1955
Elftalleider

Frits Haak
geb.: 02-01-1948
Keeperstrainer

Marcel Nijboer
geb.: 02-05-1967
Keeper

Ron Stegeman
geb.: 13-09-1968
Keeper

Ronnie Haverkamp
geb.: 22-06-1981
Aanvaller

Martin Dollenkamp
geb.: 14-12-1979
Aanvaller

Edwin van Weenum
geb.: 16-10-1974
Middenvelder

Marcel Weyzig
geb.: 01-08-1981
Middenvelder

Frank Meydam
geb.: 07-12-1984
Middenvelder

Niek Veurtjes
geb.: 22-12-1977
Middenvelder

Olaf Hafkamp
geb.: 21-12-1981
Middenvelder

Arjen Harleman
geb.: 09-03-1979
Middenvelder

Mark Balster
geb.: 25-10-1983
Middenvelder

Gerjen Oeseburg
geb.: 25-11-1978
Verdediger

Bram ten Have
geb.: 27-09-1980
Verdediger

Remco Kolkman
geb.: 13-04-1978
Verdediger

Arjan van Weenum
geb.: 22-11-1971
Verdediger

Mark van Gurp
geb.: 10-07-1980
Verdediger

Roberto Hulsman
geb.: 13-08-1976
Verdediger

Erwin Kremer
geb.: 04-09-1979
Verdediger

Foto
individueel
Foto individueel

Krista Kleiboer
geb.: 11-04-1974
Verzorgster selectie
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Een woordje van
Willem Balster
Hallo allemaal,
Wat is het seizoen achteraf gezien snel gegaan. Op de zevende plek geëindigd en
toch niet helemaal tevreden. Ik hoor mezelf nog zo zeggen, ik ken de club, ik ken bijna alle voetballers,
ik hoef daar alleen de voordelen maar uit te halen. Nou, dat heeft dus in totaal ook een seizoen
gekost. We moesten toch aan elkaar wennen, de spelers / trainer. Het veranderen van het systeem;
daardoor moet er toch anders gedacht worden in het veld. Proberen dat een ieder weer plezier
kreeg in het spelletje en zo kan ik nog even door gaan. Dat doe ik niet. Ik wil mijn vizier op dit seizoen
zetten en de laatste serie wedstrijden van vorig seizoen neem ik daar in mee. Want toen hadden we
met ons allen het gevoel van; en zo moet het, en nu verder. Vanaf het begin van het seizoen moeten
we er al staan, ik wil toch doorbreken dat het altijd het eerste gedeelte minder gaat en dat op het
eind van het seizoen de punten wel worden gehaald. Nu wil ik dat vanaf het begin doen en dan
eigenlijk het hele seizoen. Het wordt uiteraard niet makkelijk want deze klasse is wederom heel
sterk bezet. Wij gaan er voor; dat wil zeggen de spelers en de begeleiding. Ik wil ook dit komende
jaar weer de steun vragen van de supporters want dat was afgelopen seizoen fantastisch. Mijn dank
hiervoor.
met sportieve groet, Willem

Rene Temmink
Toparbiter Temmink vindt dat clubs jeugd moet stimuleren:
‘Wat is nou leuker: fluiten of vakken vullen?’

De trainer
De
trainer

Door Rudy Brouwer
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Deventer – Voor de 30.000 voetbalduels die er elk weekeinde worden gespeeld zijn nog amper
8.000 scheidsrechters beschikbaar. ‘En daarvan is ook nog eens meer dan de helft ouder dan 50
jaar’, weet toparbiter René Temmink. ‘De amateurclubs moeten hun jeugd meer stimuleren om te
gaan fluiten. Wat is nou leuker als je als jonge knaap gek bent van je sport? Op zaterdagochtend
een potje voetbal fluiten of vakken vullen bij de plaatselijke supermarkt?’
Temmink zelf stak, ‘ontdekt’ door Ab Brilleman, pas op 22-jarige leeftijd serieus een fluitje tussen
zijn tanden. De ambitieuze puber van toen heeft vast nooit durven dromen dat hij ooit de lakens - en
soms ook kaarten – zou uitdelen aan de dikst betaalde voetbalgoden van deze aarde.
Zijn inmiddels imposante verschijning én vooral z’n consequente manier van fluiten hebben
Temmink, zeker ook internationaal, tot een welgezien toparbiter gemaakt. Zijn kracht? ‘Eerlijkheid.
Als na een wedstrijd, bijvoorbeeld uit tv-beelden, blijkt dat ik een onjuiste beslissing heb genomen,
dan draai ik daar niet om heen. Ik probeer mijn twee dochters in hun opvoeding eerlijkheid bij te
brengen; moet ik dan zelf op televisie gaan staan liegen? Nee, dan komt mijn geloofwaardigheid in
gedrang. Eerlijkheid dwingt ook het respect af dat je als scheidsrechter nodig hebt.’
En juist daar, bij respect voor de scheids, ligt volgens Temmink de oorzaak van de enorme leegloop
van het arbiterskorps. ‘Spelers en verenigingen moeten eerst bij zichzelf ten rade gaan. Bij hen
begint het allemaal. Als ik soms zie en hoor wat er op de amateurvelden allemaal gebeurt en tegen
scheidsrechters wordt geroepen! Het is de verantwoordelijkheid van de spelers zelf, maar ook van

de clubs om hun leden en de ouders aan te spreken op gedrag op en langs het veld. Bij andere
sporten als tennis, volleybal of schaatsen is de sfeer toch ook geweldig? Daar respecteert men
elkanders kwaliteiten en geniet er nog van ook. Binnen het voetballen moeten spelers en
toeschouwers elkaar onderling en over en weer ook weer eens iets gaan gunnen.’

Masterplan
De 42-jarige René Temmink vindt het dan ook een goede stap dat de verenigingen afgelopen zomer
aan de KNVB het groene licht hebben gegeven om 3,7 miljoen euro uit te trekken voor een
Masterplan om nieuwe jonge scheidsrechters te werven, op te leiden en te begeleiden. ‘Het had
misschien eerder gekunt, maar het is zeker nog niet te laat. In het verleden heb ik bij Helios al eens
een project ‘Jeugd fluit jeugd’ gedraaid. We hadden een groepje van acht junioren dat geïnteresseerd
was in fluiten. Die hebben we laten scheidsrechteren bij pupillenwedstrijden en hen daarbij gecoacht
en begeleid. We hebben ze onder meer geleerd om juist om te gaan met het gedrag van ouders.
Dat liep hartstikke leuk. Ik heb destijds bij de KNVB aangekaart om het breder aan te pakken, maar
toen was er geen geld. Maar het zijn wel initiatieven die bijvoorbeeld ook een club als Overwetering
zelf kan starten’, vindt Temmink.

Om zijn eigen enthousiasme over te brengen aan anderen neemt René wel eens twijfelaars mee
naar wedstrijden die hij fluit in de Holland Casino Eredivisie. Ook als docent van de KNVB en
deelnemer aan forums, lezingen en spelregelavonden probeert de sympathieke Temmink aan alle
fronten het scheidsrechteren te promoten. ‘Ik ga altijd uit van een positieve benadering. Ik vind de
term ‘scheidsrechter’ eigenlijk ook een verkeerd woord. Aan dat ‘rechter’ hangt een negatieve klank:
oordelen over goed en fout. Liever gebruik ik de benaming spelleider. De nadruk moet bij cursussen
ook minder liggen op de regels. Wie heeft er wat aan om eerst te leren dat het doel 7,32 meter
breed is? We moeten jonge scheidsrechters leren hoe je als sporters met elkaar omgaat. Ze plezier
bij brengen en leren over normen en waarden. Vooral spelenderwijs. Als officiële bondsscheidsrechter krijg je voor een wedstrijd op zaterdag een vergoeding die gelijk is aan drie uren
vakken vullen. Maar los daarvan: als je als jonge knaap gek bent van voetballen, welke van de twee
is dan veel leuker?’

Rene
Temmink
Rene Temmink

Ondanks de kwetsbare positie van de scheidsrechter geniet René Temmink nog altijd van zijn rol als
leidsman. ‘Het foutloos leiden van een wedstrijd gaat inmiddels haast het waarnemingsvermogen van een mens te boven. Maar het leuke, en voor mij nog steeds de uitdaging, is om een
spel met zo veel belangen in goede banen te leiden. Hoe kun je, binnen bepaalde kaders en
spelregels, prettig en respectvol met mensen omgaan? Je bent gezond met je lichaam bezig en
door het omgaan met verschillende emoties ontwikkel je je voortdurend verder als mens.’
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Autobedrijf “Boskamp”

Off. Opel servicebedrijf
Opel credit financiering
Autobedrijf “Boskamp”
Koekoekweg 19-21 Olst
Tel.: (0570) 56 12 90
Fax: (0570) 56 11 51
E-mail: boskampopel@home.nl

Onze sponsors
Onze
sponsors

aannemersbedrijf
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DE COMBI
deventer b.v.

nieuwbouw verbouw
renovatie
onderhoudswerken
Tel. (0570) 630555

1e Dames handbalteam ‘03/’04

Achterste rij (staand v.l.n.r.)

Mirjam Neulen, Francien Steerneman, Dayenne Jansen,

Sheila Hafkamp, Veerle Haak.

Middelste rij (staand v.l.n.r.)

Greetje Wonink, Angelien Jansen, Gerard Hilbrink (trainer/coach),
Wendy Burgers, Ans Smit, Jacqueline Eilander (verzorgster).

Voorste rij (zittend v.l.n.r.)

Helma Meyerman, Silva Noslin, Patricia Peters, Pamela Peters.

“in navolging van Sallandse handbalverenigingen, zoals Nieuw Heeten en Wessels/Heeten
heeft ook Overwetering voor komende seizoen een trainer uit Twente aangetrokken”
Het voorgaande stond 4 april j.l. in de krant. Wat daaraan vooraf ging wordt meestal niet vermeld.
Allereerst werd ik in maart door een bestuurslid van Overwetering gebeld met de vraag of ik nog
een aantal trainers kende, “die vrij waren”. Namen doorgegeven;klaar! Na enkele weken werd ik
opnieuw gebeld: “heb jijzelf geen zin om eens te komen praten?” Enfin,oriëntatiegesprek, nog een
gesprek en toen waren we er uit.
Inmiddels hebben de eerste verkenningen plaatsgevonden met het bestuur,
technische commissie, spelersgroep en natuurlijk het jeugdplan en de visie
van de club. Vaak is het zo dat de doelstelling na een kampioenschap is: handhaven. Toch geldt dat niet voor mij! De belangrijkste doelstelling voor mij, is het
niveau individueel en daardoor dus ook collectief naar een hoger niveau te tillen. Dit alles uiteraard in goede harmonie. Als daardoor ook andere doelstellingen gehaald worden, dan is dat mooi meegenomen.
Gerard Hilbrink, Hoofdtrainer Handbal

Groepsfoto
Groepsfoto

Nieuwe trainer handbal
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Handbal
Handbal

Stap voor stap...
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…op weg naar de top. “Stap voor stap” is de titel die door het NHV is gegeven aan
het plan dat ertoe moet leiden, dat jeugdige handbaltalenten de kans krijgen zich
zo goed mogelijk te ontwikkelen.
De titel “stap voor stap” is niet zomaar gekozen. Erin opgesloten liggen meteen al
een aantal criteria waaraan een talent moet voldoen. STAP staat voor: Snelheid,
Techniek, Alleskunner en Persoonlijkheid.
Het plan begint met de afdelingsselectie. Nederland is verdeeld in 10 afdelingen,
die allen een afdelingsselectie in stand houden waar de, vaak heel jeugdige, talenten hun eerste stappen zetten op een lange weg naar een, voor de meeste niet
eens weggelegde, topsportcarrière. Want laten we eerlijk zijn, voor misschien een
paar procent van de speelsters die aan dit traject beginnen, is een plaats in één
van de Oranjeselecties weggelegd.
Hoe ziet deze weg er na de afdelingsselectie uit? Na het eerste jaar komen de
beste speelsters in de Talentengroepen van het NHV. Deze trainen centraal in
Zeist. Vervolgens komen dan de selecties die achtereenvolgens Talents, Youth en
Juniors worden genoemd. Vanaf de Youth wordt er al 2x in de week in Zeist
getraind.
Iedereen zal begrijpen dat dit grote aanpassingen in het leven van deze jonge
speelsters teweeg brengt. Speelsters zullen andere activiteiten sterk moeten verminderen of daar zelfs helemaal vanaf moeten zien. Wanneer daar al sprake van is,
zal het uitgaansleven er anders uit gaan zien en zelfs op school zullen er verschillende zaken geregeld dienen te worden. Zoals b.v. uitval van lesuren of zelfs
weken. Gelukkig zijn steeds meer scholen bereid hieraan mee te werken. Mits er bij
de betreffende leerling natuurlijk sprake is van het nastreven van een topsportcarrière. Opvallend is dat bij de “echte toppers” nauwelijks problemen ontstaan bij hun
opleiding. Het blijkt dat deze speelsters vaak bijzonder goed in staat zijn hun tijd zo
in te delen, dat ze én optimaal kunnen sporten én tegelijkertijd ook hun opleiding
naar behoren kunnen volgen. Daarnaast is er bijna altijd nog wel ruimte voor de zo
broodnodige sociale contacten, ook al zijn die dan vaak wat beperkter van aard.
Het is altijd een kwestie van keuzes maken.
Maar waarom dan die keuze voor topsport maken, wanneer dat zoveel gevolgen
heeft? Omdat sport mooi kan zijn. Omdat topsport heel mooi kan zijn. Maar dat is
het niet alleen. Ook aan de ontwikkeling van je persoonlijkheid kan sport een grote
bijdrage leveren. Je leert omgaan met teleurstellingen, je leert je staande te houden (in de maatschappij), je wordt zelfbewuster en je wordt aangesproken op je
doorzettingsvermogen. Je krijgt training van de beste trainers. Je sport met de
beste sporters. Je reist de wereld over, waar je voor een groot deel sporthallen en
hotels van binnen ziet. Maar toch.
En gelukkig is het tegenwoordig ook mogelijk om van handballen je beroep te
maken. Hoewel je daarvoor naar het buitenland moet, maar dat is natuurlijk ook
wel heel aantrekkelijk.
Mijn vraag aan het talent is, tot slot:
WAAR KIES JIJ VOOR?
Frits van der Vegt
Trainer afdelingsselectie Oost.
Opmerking: vanuit de afdeling IJsselstreek hebben de afgelopen 14 jaar 29 speelsters één van de Oranjeselecties gehaald. Waarvan drie het “grote” Oranje. Best
een mooi resultaat.

Jaqueline Eilander
geb.: 21-04-1962
Verzorgster

Gerard Hilbrink
geb.: 05-05-1946
Trainer / coach

Silva Noslin
geb.: 06-09-1979
Keepster

Greetje Wonink
geb.: 03-12-1981
Keepster

Dayenne Jansen
geb.: 06-10-1982
Cirkelloopster

Mirjam Neulen
geb.: 24-11-1965
Cirkelloopster

Angelien Jansen
geb.: 21-04-1978
Linkerhoek

Sheila Hafkamp
geb.: 09-05-1984
Linkerhoek

Veerle Haak
geb.: 11-03-1976
Rechterhoek

Francien Steerneman
geb.: 13-12-1968
Rechterhoek

Pamela Peters
geb.: 14-04-1982
Linkeropbouw

Patricia Peters
geb.: 16-11-1976
Linkeropbouw

Ans Smit
geb.: 30-04-1964
Rechteropbouw

Wendy Burgers
geb.: 18-12-1983
Rechteropbouw

Helma Logtenberg
geb.: 04-01-1973
Middenopbouw

Elshout
Leerkes/Haarle
Heerle
Wessels/Heeten
Leudal
Nieuw Heeten
De Huuskamer/OBW
SC Overwetering 1
Pacelli
Sittardia
White Demons
Douven/Zwart Wit

Wedstrijdschema
Regio Klasse B
18/19 okt
25/26 okt
1/2 nov
8/9 nov
15/16 nov
22/23 nov
29/30 nov
6/7 dec
13/14 dec
20/21 dec
3/4 jan

Leerkes/Haarle
Sc. Overwetering
Sittardia
Sc. Overwetering
White Demons
Sc. Overwetering
Heerle
Sc. Overwetering
Elshout
Sc. Overwetering
De Huuskamer

Sc. Overwetering
Nieuw Heeten
Sc. Overwetering
Pacelli
Sc. Overwetering
Douven/Zwart Wit
Sc.Overwetering
Wessels/Heeten
Sc. Overwetering
Leudal
Sc. Overwetering

10/11 jan
17/18 jan
24/25 jan
31/1 feb
7/8 feb
14/15 feb
28/29 feb
6/7 mrt
13/14 mrt
20/21 mrt
27/28 mrt

Sc. Overwetering
Nieuw Heeten
Sc. Overwetering
Pacelli
Sc. Overwetering
Douven/Zwart Wit
Sc. Overwetering
Wessels/Heeten
Sc. Overwetering
Leudal
Sc. Overwetering

Leerkes/Haarle
Sc. Overwetering
Sittardia
Sc. Overwetering
White Demons
Sc. Overwetering
Heerle
Sc. Overwetering
Elshout
Sc. Overwetering
De Huuskamer

Foto
individueel
Foto individueel

Poule indeling
Dames 1 Handbal
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Onze sponsors
Onze
sponsors
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■
■
■
■

MAKELAARDIJ
TAXATIES
VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN

Vestiging Schalkhaar
Oerdijk 21
7433 AE Schalkhaar
Tel. 0570-623447,
fax 0570-625830
Internetsite: www.l-r.nl
email: schalkhaar@l-r.nl

■
■
■

PENSIOENEN
SPAREN
LID NVM

Vestiging Deventer
Brinkgreverweg 200
7415 CH Deventer
Tel. 0570-626414,
fax 0570-626064
Internetsite: www.l-r.nl
email: deventer@l-r.nl

Vestiging Raalte
Brugstraat 8
8102 ES Raalte
Tel. 0572-352066
Fax 0572-355806
email: simons03080@nvm.nl

Telecom
Beveiliging
Schotels
Antennes

Kuierpad 1, 8131 TZ Wijhe
Tel. (0570) 52 45 24 - Fax (0570) 52 12 83

Onze
sponsors
Onze sponsors

•
•
•
•
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Onze sponsors
Onze
sponsors

Ook deze presentatiegids is weer mogelijk gemaakt door :
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Maagdenburgstraat 20, 7421 ZC Deventer - Postbus 366, 7400 AJ Deventer
Tel. (0570) 63 83 00 - Fax (0570) 63 83 09
Internet: www.reproscan.nl - E-mail: reproscan@reproscan.nl

Algemene informatie
Jeugdcommissie

Voorzitter

Voorzitter

Hans Voskamp
Patrijs 6
8121 JE Olst
tel. (0570) 56 19 10

Rudy Logtenberg
Vlaskamplaan 1
8121 HA Olst
tel. (0570) 56 25 34

Handbalzaken

Penningmeester

Bart Gerfen
Patrijs 4
8121 JE Olst
tel. (0570) 56 34 16

Harrie Nuesink
Vennemanshoek 6
8121 EZ Olst
tel. (0570) 56 35 88

PR-commissie

Secretaris

Ton Roessink
Dr. H.G.Pluimstraat 16
8121 AH Olst
tel. (0570) 56 32 94

vacant

Handbalcommissie

Penningmeester

Voorzitter

Sikko Cazemier
J. Smitlaan 2
8121 KC Olst
tel. (0570) 56 51 29

Bart Gerfen
Patrijs 4
8121 JE Olst
tel. (0570) 56 34 16

Lagere senioren

Senioren commissie

Rolf Lugtmeier
Vlaskamplaan 10b
8121 HA Olst
tel. (0570) 56 38 45

Marjan Dollenkamp
Thorbeckestraat 90
8121 ZD Olst
tel. (0570) 56 31 08

Sponsorplatform

Activiteiten commissie

Eddy Hafkamp
Randerstraat 8
7431 PS Diepenveen
tel. (0570) 59 36 48

Patricia Peters
Zwolseweg 261
7412 AH Deventer
tel. (0570) 649437

Secretaris

Activiteiten commissie

Bart Otter
Torenvalk 16
8121 JH Olst
tel. (0570) 56 28 46

Angelien Jansen
Langstraat 52
8131 BD Wijhe
tel. (0570) 52 50 66

Jeugdzaken

Jeugdcommissie

Harrie Hoonhorst
Koekoeksweg 25
8121 CS Olst
tel. (0570) 56 39 83

Carla van Breukelen
J. Smitlaan 14
8121 KC Olst
tel. (0570) 56 33 06

Technisch jeugd

Algemene zaken

Ferco van Breukelen
J. Smitlaan 15
8121 KD Olst
tel. (0570) 56 38 23

Ali van Dam
Burg. Bentrichstraat 3
8121 BB Olst
tel. (0570) 562926

Algemene
info
Algemene info

Hoofdbestuur
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Autobedrijf

vleesbedrijf

Bennie Mulder

VERKOOP

Voor vers vlees
en vleeswaren
NL 3157

EEG

REPARATIE
APK-KEURING
INRUIL
FINANCIERING
SCHADE

Rijksstraatweg 76
8121 EG Den Nul (Olst)
Telefoon (0570) 56 15 23
Fax (0570) 56 27 44

De Meente OLST - Tel.: (0570) 56 14 56
Oude Raalterweg 2a WIJHE - Tel.: (0570) 52 45 85

Onze sponsors
Onze
sponsors

Interview
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Renovatie kleedkamers S.C.Overwetering, een gesprek met en over Henk
Harleman en Benny v.d. Linden, samen een LEGENDE binnen de vereniging.
Henk is samen met Benny v.d.Linden de gangmaker voor wat betreft de renovatie van de
kleedkamers, die momenteel plaatsvindt op ons sportpark.
Beiden hebben zij een zoon die voetballen in de selectie van onze vereniging. Henk woont evenals
Benny op de Boskamp en zijn beide werkzaam als uitvoerder bij een groot bouwbedrijf.
Henk en Benny zijn zeer actief iemand binnen onze vereniging. Dit begon uiteraard ooit als voetballer.
Ze hebben zo'n beetje hun hele leven gevoetbald. Henk speelde op rechtsbuiten en was zeer snel.
Zo snel dat de derde helft altijd binnen no-time bereikt was. Benny was een zeer technische voetballer en speelde op het middenveld (mid-mid) Tijdens hun voetbalcarrière zijn ze ook actief
geweest binnen de vereniging als jeugdleider. Ook waren beiden 25 jaar geleden reeds betrokken
bij de aanbouw achter de kantine. Enkele jaren geleden opnieuw een grote klus. Beide heren waren
uiteraard betrokken bij de bouw van onze fraaie tribune aan het hoofdveld met daaronder
kleedkamers. Deze periode hebben ze als zeer positief ervaren, de samenwerking met de vele
vrijwilligers, de humor, de verzorging er omheen (eten en drinken) en dan zo'n resultaat!
Fantastisch. Menige vereniging kan jaloers zijn op zo'n accommodatie.
Een van de mooiste dingen is werken met mensen, hetgeen ze dagelijks in hun werk meemaken.
Elke dag is weer anders, iedereen heeft zijn eigen karakter, iedereen heeft zijn eigen deskundigheid. Hier leiding aan geven is fantastisch om te doen! Mensenkennis is hierbij van vitaal belang.
Het belangrijkste motto binnen onze vereniging is voor ons: "Het maakt niet uit wat je doet, als je

maar wat doet!" Als anderen hun vrije tijd stoppen in onze vereniging, dan doen wij dat ook.
De vele vrijwillige uren die worden gestopt in de renovatie van de kleedkamers leveren dan ook
daadwerkelijk resultaat op. Als je momenteel de kleedkamers binnenkomt zie je de vorderingen, het
wordt heel mooi en een ieder die hieraan meewerkt mag hier erg trots op zijn.
Uiteraard is het zonder de deskundigheid van Henk en Benny voor Overwetering ondoenlijk om zo'n
operatie als de kleedkamerrenovatie te plegen. Juist vanwege de deskundigheid van o.a. Henk en
Benny als het gaat om de coördinatie, planning, materiaalbestellingen e.d. kan zo'n klus geklaard
worden, waarbij natuurlijk ook vele anderen zoals de loodgieters, schilders, metselaars,
tegelplakkers/zetters, sjouwers, mensen die zorgen voor de innerlijke mens en anderen die vaak
onzichtbaar werk verrichten achter de schermen, een hele belangrijke rol spelen tijdens zo'n klus.
Wat opvalt is dat de volgende generatie bouwvakkers goed aanwezig is, dus de vonk is wel degelijk
overgeslagen naar de jeugd! Klasse. Want er zal in de toekomst nog wel eens een beroep gedaan
worden op deze mensen.
Wij hopen in het voorjaar 2004 alles klaar te hebben tijdens het 75 jarig bestaan van onze vereniging
en de kleedkamers feestelijk te openen.

Interview
Interview

Nog even een vooruitblik op het komende seizoen: Beiden zijn zeer positief gestemd als het gaat
om het eerste elftal. Ze gaan hebben er vertrouwen in en gaan er vanuit dat het eerste elftal de
eerste vier wedstrijden 12 punten behaalt!
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Seizoen
Tuincentrum
Geopend van circa:

15 maart tot 15 juli
15 oktober tot 15 januari

Overmars

Oude Deventerweg 2
8121 RL Olst
Tel. (0570) 53 12 32,

Topkwaliteit
voor de laagste prijs

Onze sponsors
Onze
sponsors

Eikelhofweg 7a - Boskamp (Olst)
Telefoon (0570) 561873
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RIPPERDA

In en verkoop 2e hands auto’s

Spaany
Auto’s

www.autoweb.nl/spaany

Onze
sponsors
Onze sponsors

Dn. H.G. Pluimstraat 8, Olst
Tel. (0570) 56 35 38, Mobiel (06) 10 46 02 45
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JE MAAKT HET MET FIXET

Klusmarkt en klussendienst
een vertrouwd adres!

Mariët en Peter Tiebot
J. Hooglandstraat 43 - Olst
Telefoon: (0570) 563 803

Onze sponsors
Onze
sponsors

AUTOBEDRIJF
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van Vreden

HARLEMAN
S C H I L D E R S B E D R I J F

Oerdijk 64a
7433 AC Schalkhaar
Telefoon (0570) 62 58 38

SCHILDER
GLASZETTER
BEHANGER

ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF

uw specialist in..

OPEL

Kornet van Limburg Stirumstraat 14
8121 DZ OLST, Tel: (0570) 56 13 87, Fax: (0570) 56 11 87

Hoofdsponser:
Rabobank
Subsponsoren:
Reisburo Salland
Vishandel Driek ter Beek
Solvay Pharmaceuticals B.V. Olst
Sponsoren S.C. Overwetering:
3-Kroon makelaar Leo Pelgrom Olst
Aannemersbedrijf De Combi Deventer
ABN-AMRO Deventer
Amstel Malt
Autobedrijf Bennie Mulder Olst
Autobedrijf Boskamp Olst
Autobedrijf Dul Wijhe
Autobedrijf Frank Overweg Den Nul
Autobedrijf Ripperda Olst
Autobedrijf Timmer Olst
Autobedrijf Tonny Keijzers Apeldoorn
Autobedrijf van Vreden Schalkhaar
Autobedrijf Voskes Wesepe Olst
Autoschade Henk Nijkamp Olst
Autoschade Kastelein Olst
Autoschade Roessink Wijhe
Bakkerij Vree Deventer
Berg Electronics Wijhe
Bloemisterij Overmars Boskamp Olst
Boekbinderij Sikkens B.V. Deventer
Bouwbedrijf Bosch B.V. Olst
Bouwbedrijf Overmars Olst
Brummel woninginrichting Olst
Café Restaurant
De Kranenkamp Wesepe
Café Restaurant Ripperda Den Nul
Café Ruimzicht Boskamp Olst
Camping 't Haasje Fortmond Olst
Daktechniek Esselink Olst
De Goede B.V. Deventer
DPV Montage Olst
Drukkerij De Kroon Olst
Drukkerij Thieme Deventer
E.S.N. Olst
ECO Olst
Fixet Tiebot Olst
Flierman en Zn.Colmschate
Grolleman Vrieshuis B.V. Olst
Hafkamp Grafwerken en
Natuursteen B.V.
Olie Combinatie Ned. B.V.

Heineken Brouwerijen Deventer
Image Sign Wijhe
Impact-Finedesign Deventer
Installatiebedrijf
Van Tongeren Apeldoorn
Installatietechniek De Gooijer Olst
Jan Boerhof APK keuringstation
Diepenveen
John Oude Wesselink Sport Deventer
Kapsalon Renate Olst
Keukenland Wijhe
Keukenstudio Stormink Deventer
Logt installatietechniek Olst
Logt tweewieler centrum Olst
Loodgietersbedrijf Elshof Olst
Makelaardij Langkamp &
Ruitenbeek Schalkhaar
O.A.F.Holland Olst
Oosterhoff Meubelen Olst
PC Creatief Computers Olst
Rabobank Olst
Reisburo Salland Olst
Reproscan B.V. Deventer
Rietdekkersbedrijf Harleman Middel Olst
Rietmeijer Tegelzetbedrijf
Roessink Keukens Olst
RVS-verzekeringen Olst
Stg. Soc. Cult. Werk Olst
Schildersbedrijf Brendeke Olst
Schildersbedrijf Harleman Olst
Schoonmaakbedrijf van Riel Wesepe
Schuiling Optiek Deventer
Snack-en lunchroom 't Bakhuus Olst
Solvay Pharmaceuticals B.V. Olst
Spaany Auto's Olst
Spekschate B.V. Installatie techniek Olst
Sportcafé De Hooiberg Olst
Tankstation Calpam Olst
Taxi Ensink Olst
Transsportbedrijf v.d Esschert B.V. Olst
Tweewielercentrum Logt Olst
Veldpape Garantiemakelaars Olst
Verkeersschool v.Dam Olst
Versmarkt Damman Olst
Vishandel ter Beek Olst
Vleesbedrijf Paul van Essen Den Nul
Voetreflexzonetherapie Gerda Duits Olst
Wessels tapijt en gordijn Olst
Zalencentrum Logtenberg Boerhaar

Lijst
sponsoren
Lijst sponsoren

Lijst sponsoren
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Programma 4e klasse H
1E PERIODE
07 – 09

14 – 09

21 – 09

28 – 09

05 –10

Competitieschema
Competitieschema

12 – 10

30

19 – 10
26 – 10

02 – 11

DALFSEN
ABS
HEETEN
SV ZWOLLE
WITKAMPERS
WIJHE ‘92
OVERWETERING
WESEPE
DEDEMSVAART
HAARLE
LETTELE
HOLTEN
OVERWETERING
DALFSEN
ABS
HEETEN
SV ZWOLLE
WITKAMPERS
WESEPE
DEDEMSVAART
HAARLE
LETTELE
WIJHE ‘92
HOLTEN
WESEPE
OVERWETERING
DALFSEN
ABS
HEETEN
SV ZWOLLE
DEDEMSVAART
HAARLE
LETTELE
WIJHE ‘92
WITKAMPERS
HOLTEN
BEKER/INHAAL
DEDEMSVAART
WESEPE
OVERWETERING
DALFSEN
ABS
HEETEN
HAARLE
LETTELE
WIJHE ‘92
WITKAMPERS
SV ZWOLLE
HOLTEN

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HOLTEN
OVERWETERING
WESEPE
DEDEMSVAART
HAARLE
LETTELE
DALFSEN
ABS
HEETEN
SV ZWOLLE
WITKAMPERS
WIJHE ‘92
HOLTEN
WESEPE
DEDEMSVAART
HAARLE
LETTELE
WIJHE ‘92
OVERWETERING
DALFSEN
ABS
HEETEN
SV ZWOLLE
WITKAMPERS
HOLTEN
DEDEMSVAART
HAARLE
LETTELE
WIJHE ‘92
WITKAMPERS
WESEPE
OVERWETERING
DALFSEN
ABS
HEETEN
SV ZWOLLE

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HOLTEN
HAARLE
LETTELE
WIJHE ‘92
WITKAMPERS
SV ZWOLLE
DEDEMSVAART
WESEPE
OVERWETERING
DALFSEN
ABS
HEETEN

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HOLTEN
LETTELE
WIJHE ‘92
WITKAMPERS
SV ZWOLLE
HEETEN
HAARLE
DEDEMSVAART
WESEPE
OVERWETERING
DALFSEN
HOLTEN

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

LETTELE
WIJHE ‘92
WITKAMPERS
SV ZWOLLE
HEETEN
ABS
DALFSEN
ABS
HEETEN
SV ZWOLLE
WITKAMPERS
WIJHE ‘92
OVERWETERING
WESEPE
DEDEMSVAART
HAARLE
LETTELE
HOLTEN

28
04
11
18
25
01
08
15

–
–
–
–
–
–
–
–

12
01
01
01
01
02
02
12

22 – 02
29 – 02

16 – 11

23 – 11
30 – 11

07 – 12

14 – 12

21 – 12

HAARLE
DEDEMSVAART
WESEPE
OVERWETERING
DALFSEN
ABS
LETTELE
WIJHE ‘92
WITKAMPERS
SV ZWOLLE
HEETEN
ABS
BEKER/INHAAL
HOLTEN
HAARLE
DEDEMSVAART
WESEPE
OVERWETERING
DALFSEN
HOLTEN
OVERWETERING
WESEPE
DEDEMSVAART
HAARLE
LETTELE
DALFSEN
A.B.S.
HEETEN
SV ZWOLLE
WITKAMPERS
WIJHE ‘92
BEKER/INHAAL

OVERWETERING
DALFSEN
A.B.S.
HEETEN
SV ZWOLLE
WITKAMPERS
WESEPE
DEDEMSVAART
HAARLE
LETTELE
WIJHE ‘92
HOLTEN

3E PERIODE
07 – 03

14 – 03

21 – 03
28 – 03

04 – 04

10 – 04
12 – 04
18 – 04

2E PERIODE
09 – 11

GEEN PROGRAMMA
–
–
INHAAL *
BEKER/INHAAL *
INHAAL *
INHAAL *
HOLTEN
–
WESEPE
–
DEDEMSVAART
–
HAARLE
–
LETTELE
–
WIJHE ‘92
–
BEKER/INHAAL
OVERWETERING
–
DALFSEN
–
A.B.S.
–
HEETEN
–
SV ZWOLLE
–
WITKAMPERS
–

25 – 04

02 – 05

HOLTEN
DEDEMSVAART
HAARLE
LETTELE
WIJHE ‘92
WITKAMPERS
WESEPE
OVERWETERING
DALFSEN
A.B.S.
HEETEN
SV ZWOLLE
BEKER/INHAAL
HOLTEN
HAARLE
LETTELE
WIJHE ‘92
WITKAMPERS
SV ZWOLLE
DEDEMSVAART
WESEPE
OVERWETERING
DALFSEN
A.B.S.
HEETEN
BEKER/INHAAL
BEKER/INHAAL
HOLTEN
LETTELE
WIJHE ‘92
WITKAMPERS
S.V. ZWOLLE
HEETEN
HAARLE
DEDEMSVAART
WESEPE
OVERWETERING
DALFSEN
HOLTEN
LETTELE
WIJHE ‘92
WITKAMPERS
SV ZWOLLE
HEETEN
A.B.S.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

WESEPE
OVERWETERING
DALFSEN
A.B.S.
HEETEN
S.V. ZWOLLE
DEDEMSVAART
HAARLE
LETTELE
WIJHE ‘92
WITKAMPERS
HOLTEN

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

DEDEMSVAART
WESEPE
OVERWETERING
DALFSEN
A.B.S.
HEETEN
HAARLE
LETTELE
WIJHE ‘92
WITKAMPERS
SV ZWOLLE
HOLTEN

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

HAARLE
DEDEMSVAART
WESEPE
OVERWETERING
DALFSEN
A.B.S.
LETTELE
WIJHE ‘92
WITKAMPERS
SV ZWOLLE
HEETEN
A.B.S.
HOLTEN
HAARLE
DEDEMSVAART
WESEPE
OVERWETERING
DALFSEN

* = INHAAL COMPLEET PROGRAMMA
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OVERWETERING
DALFSEN
ABS
HEETEN
SV ZWOLLE
WITKAMPERS
WIJHE ‘92
LETTELE
HAARLE
DEDEMSVAART
WESEPE
HOLTEN

WIJ NODIGEN U VAN HARTE UIT VOOR HET BIJWONEN VAN DE WEDSTRIJD OP SPORTPARK OVERWETERING
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Verder is de stichting actief op het gebied van:
- kinderwerk
- tiener/jongerenwerk
- theater
- popworkshops
- modelbouw
- kindervakantiewerk (houtdorp)
- zelfverdediging

Aaldert Geertsstraat 39
8121 BK Olst
Postbus 56
8120 AB Olst
Rolf Lugtmeier (coordinator)
Jeanet Rouwhof
Tel.0570-562529
Fax : 0570-565816
Mobiel: 0622985250
e-mail: sscw@daxis.nl

Onze
sponsors
Onze sponsors

Onze stichting biedt o.a. diensten op het gebied van:
- ondersteuning van vrijwillergsorganisaties
- wijkontwikkeling/buurtgericht werken
- jeugdhulpverlening
- fondsenwerving
- financiële zaken

31

Rabobank
Rabobank

Midden in de samenleving

