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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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VanZijl

7442 BG Lochem
Tel. (0573) 25 21 21
Fax (0573) 25 81 94
Mobiel (06) 51591884

Gevelrestauratie
•
•
•
•
•
•

Monumentale panden
Woonboerderijen
Herenhuizen
Landgoederen
Koetshuizen
Havezates

Email corvanzijl@zonnet.nl

•
•
•
•

Reinigen gevels
Oud voegwerk vervangen
Aanbrengen nieuw voegwerk
Gespecialiseerd in
Knip-snijvoegwerk

Inhoudsopgave

Dillenburg 160
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Zwaansprengweg 9, 7332 BE Apeldoorn Tel: (055) 3682300

Van de voorzitter
Trots:
Dit is de eerste jaargang van de presentatiegids van Sportclub Overwetering
waarin de voetbalafdeling als derde klasser gaat beginnen.
De vereniging heeft op alle fronten een geweldig jaar achter de rug en hoewel je
niet te lang stil moet blijven staan bij het verleden (Immers: Resultaten in het
verleden bieden geen garanties……enz.) mogen we best trots zijn op de vereniging en hoe ze heeft
gefunctioneerd in het afgelopen jaar.
Gebeurtenissen:
Voor het eerst in de historie speelt ons eerste dit seizoen in de derde klas van de KNVB, hebben we
een ingrijpende renovatie van de kleedaccommodatie achter de rug en hebben we op werkelijk
fenomenale wijze het 75 jarig bestaan gevierd van Sportclub Overwetering.
Over alle drie de evenementen zal nog lang nagesproken worden en inmiddels heb ik al met veel
plezier de CD en DVD teruggezien van genoemde feestelijkheden.

Toekomst:
Laten we ons nu echter weer richten op de toekomst, de blikken naar voren gericht houden, werken
aan de verdere ontwikkeling van onze opleidingen, uitbouwen van de financiële mogelijkheden
middels onze prachtige lichtkrant en scorebord, tweede ring reclameborden en voortdurende innovatie van ons park.
Bedenk echter altijd dat al dit werk alleen van de grond af kan komen wanneer iedereen zijn of haar
handen uit de mouwen steekt en doet wat er van haar/hem verwacht mag worden.
Ook zal er vanaf nu een beroep op ouders gedaan worden indien zij het wenselijk acht dat de
jeugd onbekommerd kan blijven trainen en sporten op doordeweekse dagen en hun wedstrijden
kunnen spelen in het weekend. Voor wat hoort wat, zo luidt het gezegde.
Wanneer iedereen zijn/haar steentje bijdraagt kan de vereniging voorwaarden scheppend bezig zijn
en kunnen we onze kinderen op sportief gebied alles bieden wat er nodig is om tot volledige
ontwikkeling van de sportieve mogelijkheden te komen.
Succes
Hans Voskamp
Voorzitter Sportclub Overwetering

Van de voorzitter

Dank aan alle mensen die het mogelijk hebben gemaakt om buiten het vele werk, wat een grote
vereniging nu eenmaal met zich mee brengt, ook nog eens tijd vrij te maken om te komen tot de
vlekkeloze regie van de drie genoemde hoogtepunten .
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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

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

Keukenstudio Stormink in Gorssel onderging onlangs een ingrijpende verbouwing. Daardoor
ontstond een nog opener geheel, waarin de talrijke keukens nog beter tot hun recht komen.
In de showroom staan keukens opgesteld in diverse prijsklassen van populair tot en met exclusief,
van nostalgisch tot modern, van fabrieksmatig tot handgemaakt vakmanschap.
Stormink keukens is inmiddels een begrip in de wijde regio, mede door mond tot mond reclame.
De kracht van keukenstudio Stormink is de begeleiding van de klant. Goed luisteren is een kunst,
voor een keukenontwerper volgen de adviezen en conclusies dan vanzelf. Het ontwerp wordt in
perspectief geschetst, hierbij wordt rekening gehouden met de diverse details en de wensen van de
klant. De materialen, de inrichting en de afwerking komen bijna vanzelfsprekend tot stand in de
relaxte sfeer van de prachtige showroom, samen met het aanwezige vakmanschap van de adviseurs.
Deze adviseurs/ontwerpers komen ook graag aan huis om de mogelijkheden te bekijken, de juiste
maten te nemen en wat minstens zo belangrijk is, om de woon en leefsfeer te proeven.
Nadat het ontwerp is doorgesproken en door de klant is goedgekeurd wordt er een uitgebreide
offerte met prijs en levertijd gemaakt. Gaat de klant akkoord dan volgt de bevestiging en werktekeningen. Is de keuken eenmaal geïnstalleerd dan komt een van de medewerkers langs om te
instrueren over het gebruik en onderhoud van apparatuur, blad en keukenmeubelen.
De veel geroemde service en nazorg van Keukenstudio Stormink, evenals bovengenoemde feiten
zijn voor velen de redenen geweest om een Stormink keuken aan te schaffen.
U bent uiteraard van harte welkom.
Keukenstudio Stormink
Hoofdstraat 25, 7213 CN Gorssel Tel. 0575-491452

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

Keukenstudio Stormink

Keukenstudio Stormink
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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

Onze sponsors

GARANTIEBEDRIJF

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

• Eigen servicedienst
• Gratis thuisbezorging
• G r a t i s p a r k e re n v o o r d e d e u r
• O o k k u n t u b i j o n s t e re c h t v o o r u w
inbouw-keuken-apparaten
(zie ook onze inbouwwand)

• T. V. H O M E D e a l e r ( o o k i n W i j h e )
• @HOME Dealer

P r. M a r i j k e s t r a a t 7 , 8 1 2 1 B T O l s t
Te l . 0 5 7 0 - 5 6 3 3 4 4 F a x . 0 5 7 0 - 5 6 4 4 8 5

AUTOSCHADESPECIALIST

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

www.roessinkautoschade.nl
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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.
2e ring € 250,00 huurprijs; huurprijs vanaf € 175,00 per jaar.

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

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

FIXET Olst
10 Maart j.l openden wij onze gloednieuwe bouwmarkt op De Meente.
De openingsdagen waren overweldigend en nog horen we bijna wekelijks positieve reacties over
de hal, de goede verlichting, uitstraling en ruime assortimenten.
De verschillende assortimenten zijn fors uitgebreid, nieuw zijn o.a. rolgordijnen luxaflex en kant
en klaar gordijnen vanuit voorraad leverbaar{ tevens maatwerk mogelijk} Een forse uitbreiding
heeft plaatsgevonden op sanitairgebied van closetpot, douchewand tot wand en vloertegels.
En nu ook mogelijk mengen van alle soorten verf waaronder de Sigma vakverf.
In iedere kleur die u wenst.
Ook de kledinghoek [voornamelijk jassen Bjornson] is flink groter geworden.
En natuurlijk de decoratie en snuisterijtjes voor in en om het huis.
We begonnen aan dit project met enige huivering. Helemaal naar De Meente,
vinden de mensen ons daar wel.
Nu na ongeveer een half jaar kijken we terug op een drukke periode met tegenslagen m.b.t. wegwerkzaamheden, maar kunnen toch zeggen dat de klanten ons hebben gevonden.
Als u nog niet geweest bent hopen wij u nieuwsgierig te hebben gemaakt naar wat wij u te bieden
hebben zodat we u spoedig mogen begroeten in onze bouwmarkt.

Sponsormogelijkheden

Wedstrijdbal

Want zoals de slogan luidt : Je maakt het met FIXET.
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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

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

Fortmonderweg 17
8121 SK Olst
Tel. (0570) 56 12 26
Fax (0570) 56 20 89
Email: camping.haasje@wxs.nl

www.kampeeridee.nl

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

Groepsfoto

1e Voetbal elftal ‘04/’05

Achterste rij (staand v.l.n.r.) Frits Haak (keepertrainer), Erwin Kremer, Marcel Weyzig, Edwin
van Weenum, Mark Balster, Ronnie Haverkamp, Jeroen Hoonhorst (grensrechter).
Middelste rij (staand v.l.n.r.)

Chantal Riphagen (verzorgster), Krista Kleiboer (verzorgster),
Martin Dollenkamp, Sven Hafkamp, Marcel Nijboer, Remco Kolkman, Willem Balster (trainer/coach),
Hein te Riele (elftalleider).

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

Frank Meydam, Olaf Hafkamp, Arjan van Weenum, Gerjen
Oeseburg, Niek Veurtjes, Bram ten Have, Arjen Harleman.

Voor vishapjes en alle soorten salades plus barbeque.
Ook verhuur barbeque.
Olst Telefoon (06) 51 32 56 92
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Onze sponsors

Passion for progress, care for people
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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.

Willem 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

Sven Hafkamp
geb.: 19-09-1988
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

Erwin Kremer
geb.: 04-09-1979
Verdediger

Krista Kleiboer
geb.: 11-04-1974
Verzorgster selectie

Foto individueel

Chantal Riphagen
geb.: 26-10-1982
Verzorgster selectie

13

De Trainer

Een woordje van
Willem Balster
Hallo allemaal,
Wat een seizoen hebben we achter de rug. In het jubileumjaar een kampioenschap
vieren.
Voor het eerst in de geschiedenis van Overwetering naar de 3e klasse. Vorig jaar hoor ik me nog zo
zeggen; we gaan nu de punten ook in het begin van het seizoen pakken en houden dat vol'. Want in
het verleden werden de punten alleen op het einde gepakt.
Ik wou dat doorbreken, een uitdaging, en dat is gelukt. De volgende uitdaging die ik nu graag aan
wil gaan is bewijzen dat we zeker in de 3e klasse thuis horen. De club is er klaar voor ook gezien de
accomodatie die er staat. Ik weet zeker de de selectie er klaar voor is, want we zijn afgelopen seizoen gegroeid maar zeker niet uitgegroeid.
Ook heb ik genoten van de steun van de supporters die meer dan uitstekend was.
Er is afgelopen seizoen op allerlei vlakken wat neergezet; verbetering accommodatie,een
kampioensschap enz., maar nu moeten we door, en ik beloof u dat we met de selectie dit seizoen
laten zien dat deze club de 3e klasse waardig is.
Niet te lang nagenieten maar doorgaan want tenslotte is stilstand achteruitgang en daar doe ik niet
aan mee.
met sportieve groet, Willem

Geslaagd jubileumfeest
heeft clubgevoel versterkt
Zet het feest zo breed mogelijk, op en zorg dat iedereen aan zijn trekken komt. Dat was ruim anderhalf jaar geleden de opdracht die de jubileumcommissie van het bestuur van SC Overwetering meekreeg. Bij de viering van het 75-jarig bestaan in mei moesten alle geledingen van de club royaal aan
bod komen.
Jan Harmsen en Ton Roesink, de twee stuwende krachten in de acht leden tellende commissie, vinden
dat ze in hun opzet meer dan geslaagd zijn. Ton: 'Er wordt wel eens gezegd dat het zo moeilijk is om
aan vrijwilligers te komen , maar wij hebben het heel anders meegemaakt.' Uitgesproken lovend is
het duo over de vrijwilligers die tijdens het vier dagen durende feest de kantine draaiende hebben
gehouden. Jan: 'Die groep heeft zich uitstekend gemanifesteerd. Ze waren zelfs beledigd als ze niet
werden gevraagd. Wie niet in een rooster zat was toch op het veld. Bakken, braden, consumpties
aanslepen. En als wij uitgefeest waren moesten zij nog een paar uur door'.
Het was vier dagen topdrukte voor de talrijke vrijwilligers. Het begon op donderdag 20 mei met
een drukbezochte reünie. Daarna op vrijdag activiteiten voor de jeugd met ondermeer een zeer
geslaagde survivaltocht voor de oudere jeugd. Zaterdag won het eerste van Overwetering in een
tumultueuze wedstrijd met 3-1 van de overige voetbalverenigingen in Olst-Wijhe. Diezelfde dag
nog een drukbezochte jubileum- en kampioensreceptie en 's avonds een knallend feest met dansorkest Never Mind. Een sixesday met 18 heren- en 3 damesteams sloot de jubileumweek op zondag
af. En dit alles speelde zich af in een week met fantastisch voorjaarsweer. Kortom, een jubileumfeest
dat met gouden letters in de annalen van de club kan worden opgetekend.
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Aan het feest ging zoals gezegd ruim anderhalf jaar voorbereiding vooraf. Jan: 'We zijn eerst gaan
brainstormen met elkaar om het draagvlak zo groot mogelijk te laten zijn.' Ton: 'Eerst vergaderden
we een keer per maand, maar dat werd na verloop van tijd elke week en de laatste tijd bijna
dagelijks'. Jan: We zagen elkaar vaker dan we onze vrouwen zagen. Naast Jan en Ton bestond de
jubileumcommissie uit Miranda Bos, Sonja van Gurp, Frans Driessen, Jan Elferink, Wim Hitman en
Henk Veurtjes. De commissie had de beschikking over een budget van circa tienduizend euro.
Ton: 'Mede dankzij de sponsors zijn we er aardig uitgesprongen'.
Eén van de onbetwiste toppers van het jubileumfeest was ongetwijfeld de fototentoonstelling, die
de 75-jarige geschiedenis van SC Overwetering boeiend in beeld bracht. Het was de 65-jarige Jan
Elfrink van de jubileumcommissie die tal van wetenswaardigheden en foto's wist op te sporen en
samensmeedde tot een interessante expositie. Jan Harmsen: ''Deze vrijwilliger heeft er ontzettend
veel tijd ingestoken. Hij werkte met engelengeduld, maar had er zich helemaal in vast gebeten.''

Jubileum

Jan Harmsen en Ton Roesink zijn er heilig van overtuigd dat het jubileumfeest een belangrijke
bijdrage heeft geleverd aan de versterking van het clubgevoel bij Overwetering. En wat nog
belangrijker is, het jubileum heeft gezorgd voor iets blijvends: een jaarlijkse sixesday ter afsluiting
van andere activiteiten in de week van Hemelvaart. Jan en Ton: 'Dit hebben we overgehouden aan
dit festijn. En niet alleen een sixesday voor SC Overwetering. Laat de Olstenaren maar komen''.
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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

aannemersbedrijf
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DE COMBI
deventer b.v.

nieuwbouw verbouw
renovatie
onderhoudswerken
Tel. (0570) 630555

Groepsfoto

1e Dames handbalteam ‘04/’05

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

Wendy Burgers, Mirjam Neulen, Francien Steerneman, Helma

Meyerman, Sheila Hafkamp.

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

Veerle Haak, Silva Noslin, Greetje Wonink, Mariska de Krosse.

Niveau hoger...team toch lager
Bovenstaande titel klinkt als een paradox, maar is waar. Na één seizoen moesten de Dames 1 van
Overwetering hun plaats in de Regioklasse B weer afstaan.
Zoals ik vorig jaar al schreef was handhaving niet de doelstelling, maar het niveau individueel en
daardoor dus ook collectief naar een hoger niveau tillen. De doelstelling is gehaald, maar degradatie was ons loon. Ook door toedoen van het N.H.V., die een degradatieregeling heeft bedacht, waarbij nr. 9 in de eindrangschikking met 19 punten (bijna 1 op 1) degradeert. Deze teleurstelling hebben
we samen verwerkt en je moet altijd naar voren kijken en niet achterom.
Naast het pure handballen is er afgelopen jaar ook hard gewerkt om de handbalvisie van Overwetering in een plan te bundelen. Vele avonden is de T.C. hiermee bezig geweest. Binnenkort zal deze handbalvisie bij de vereniging
gepresenteerd worden.
De handbalvisie van Overwetering komt in grote lijnen overeen met de
‘Nederlandse Handbalvisie’ , zoals deze de komende jaren door het N.H.V.
gepropageerd zal worden. De kernwoorden daarvan zijn:
Snelheid-dynamisch-effectief-verrassend.
De Dames 1 van Overwetering en hun trainer sluiten ons voor het komende
jaar graag bij deze woorden aan.

Trainer handbal

Gerard Hilbrink (trainer/coach), Patricia Peters, Dayenne Jansen,
Pamela Peters, Jacqueline Eilander (verzorgster).

Gerard Hilbrink, Hoofdtrainer Handbal
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Een Nederlandse manier van handballen
Hallo handbalsters en handballers,
Aan mij de taak iets over de Nederlandse handbalvisie voor jullie informatie / clubblad te schrijven. Bedankt daarvoor, want samen het over handbal hebben is altijd mijn doel. Het spelletje moet
ons aan elkaar verbinden, dus hoop ik dat mede door dit stukje, wij als handballers onder elkaar,
dichter bij elkaar komen. Ook hoop ik jullie nog eens te ontmoeten. Misschien wel met een clinic
Handbalvisie voor jullie vereniging.
Waarom is er een Nederlandse spelvisie nodig? Doen we het nu niet goed? Wij doen het wel goed,
maar het kan altijd beter en we zijn Nederlanders. Dit is een reden geweest dat vier trainers veel
met elkaar over handbal zijn gaan praten en het uiteindelijk op papier hebben gezet. Laten wij onze
kwaliteiten en bijzonderheden onderzoeken en ze naar het spelen van ons geliefde spelletje vertalen
was onze doel.
Het is de bedoeling op de lange termijn een herkenbaar handbalspel in ons land te krijgen. We gaan
dan minder kopiëren en meer een eigen wijze van handballen nastreven.
Ook het “waarom” dan altijd helder. Je kunt bovendien altijd verklaren waarom je voor een bepaalde handbalrichting kiest. Het helpt om midden- en lange termijndoelen te kunnen onderbouwen.
De visie is ontstaan door verschillende zaken te onderzoeken.
We hebben gekeken naar het product handbal, maar ook welke technische- en tactische voorwaarden van belang zijn. Tevens van belang zijn de internationale ontwikkelingen en welke karakteristieken in de Nederlandse handbalvisie passen. Verder hebben we gekeken naar bijvoorbeeld de
culturele, maatschappelijke, fysieke, mentale uitgangspunten zoals die in Nederland gebruikelijk
zijn, maar ook wat de toekomst is en het doel.
Wij zijn tot de volgende karakteristieken gekomen: snel, dynamisch, verrassend en effectief. Deze
typeringen zijn op top-, recreatie- en breedtesport van toepassing. Op alle niveaus moeten ze ons
spel leuker, uitdagender en Nederlandser maken.

Sjors Röttger

Snel, dynamisch, verrassend en effectief moeten dan ook de kenmerken van het Nederlandse handbal worden. Dit kunnen we realiseren door de visie te onderbouwen, in te voeren binnen onze
opleidingen en te promoten en er met zijn allen voor te gaan staan.
De Nederlandse handbalvisie zal in de toekomst als een rode draad door het NHV lopen. De stof
zal gebruikt worden in alle geledingen. Bij de selecties, afdelingen, verenigingen, teams en spelers,
maar ook bij de trainers- en scheidsrechtersopleidingen.
Met de Nederlandse handbalvisie willen wij het handbal een Nederlands “gezicht” geven en willen
we de kwaliteit van het handbalspel verbeteren. Andere landen zoals bijvoorbeeld Rusland,
Zweden, Zuid-Korea en Frankrijk hebben dit ook gedaan en hun manier van spelen zie je overal
terug.
Op termijn moet dit een duidelijke kwaliteitsverbetering betekenen. We moeten met elkaar kijken
wat de doelstelling van het spel is en vanuit welke uitgangspunten we vertrekken. Verder is natuurlijk de vraag waar willen we naar toe en op welke manier willen we spelen. Wij moeten samen deze
kans tot een succes maken.
Op dit moment ben ik het land in, ik organiseer met de afdelingen bijeenkomsten (theorie). Verder komen er workshops. Op verzoek kunnen verenigingen
worden bezocht, dus misschien kom ik jullie nog eens bezoeken (zie eerdere
opmerking).
Ik wens jullie veel handbalplezier en visie toe.
Met vriendelijke sportgroeten,
Sjors Röttger.
Sjors Röttger is assistent bondscoach van het Nederlands Dames team
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Gerard Hilbrink
geb.: 05-05-1946
Trainer / coach

Silva Noslin
geb.: 06-09-1979
Keepster

Greet Wonink
geb.: 03-12-1981
Keepster

Dayenne Jansen
geb.: 06-10-1982
Cirkelloopster

Mirjam Neulen
geb.: 24-11-1965
Cirkelloopster

Mariska de Krosse
geb.: 30-09-1984
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

Wendy Burgers
geb.: 18-12-1983
Rechteropbouw

Helma Meyerman
geb.: 04-01-1973
Middenopbouw

Poule indeling 1e klasse
Dames 1 Handbal
UGHV 1
ERIX 1
DIJKORAAD/KWIEK 3
sc OVERWETERING 1
AAC 1899 3
HV SDOL 1
HUUSKAMER/OBW 2
BROUWERS/DALFSEN
HV HOLTEN
ESCA 1
ABS 1
NIJHOF/BROEKLAND 1

Foto individueel

Jaqueline Eilander
geb.: 21-04-1962
Verzorgster
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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

SPECIAAL VOOR U

Openingstijden winkel:
ma - do
13.30 uur - 20.00 uur
vr
13.30 uur - 21.00 uur
za
09.00 uur - 16.00 uur

• Telecom • Beveiliging
• Schotels • Navigatie
Kuierpad 1, 8131 TZ Wijhe
Tel. (0570) 52 45 24

Onze sponsors

zijn wij elke avond open!
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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
Hans Voskamp
Patrijs 6
8121 JE Olst
tel. (0570) 56 19 10

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

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

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

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

Secretaris
vacant

Algemene zaken
Ali van Dam
Burg. Bentinckstraat 3
8121 BB Olst
tel. (0570) 562926

Handbalcommissie

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

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

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

Senioren commissie
Hans Harhuis
De Pas 42
8121 GR Olst
tel. (0570) 56 35 47

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

Senioren commissie
Helma Vaandering
Dekkerlaan 1
8121 GB Olst
tel. (0570) 56 04 43

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

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

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

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

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

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

Algemene info

Hoofdbestuur
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Autobedrijf

vleesbedrijf

Bennie Mulder

VERKOOP

Voor vers vlees
en vleeswaren

REPARATIE
APK-KEURING
INRUIL

NL 3157

EEG

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

Kleedkamercomplex ingrijpend
gemoderniseerd
Het seizoen 2003- 2004 was voor SC Overwetering met het glansrijke kampioenschap van het eerste elftal niet alleen sportief
gezien een kroonjaar, ook voor de accommodatie van de club was het een regelrecht 'topjaar'. In mei 2004, kort voor het
begin van het jubileumfeest, werd na veertien maanden hard werken de laatste hand gelegd aan de ingrijpende verbouwing
en modernisering van het uit 1971 daterende kleedkamercomplex.

Nieuwbouw

Door handig gebruik te maken van de beschikbare ruimte zijn er vier extra units ontstaan van elk achttien vierkante meter.
Die hebben een bestemming gekregen als dameskleedkamer, ballenkamer, kledingopslag en werkplaats voor beheerder Wim
Brinkhof. SC Overwetering heeft nu samen met de twee kleedkamers bij de tribune de beschikking over dertien kleedkamers, waarvan twee voor de scheidsrechters en één voor de dames. Het steeds nijpend wordend ruimteprobleem is hiermee,
vrijwel zeker voor lange tijd, uit de wereld.Het gehele kleedkamercomplex is flink onder handen genomen en oogt van
binnen als nieuw. Overal nieuw tegelwerk (in totaal 750 vierkante meter), nieuwe, centrale toiletunits, nieuwe leidingen in de
plafonds om roestvorming te voorkomen en een compleet nieuw ketelhuis voor zowel de kleedkamers als het clubgebouw.
Bij de renovatie is veel aandacht besteed aan de jongste veiligheidsrichtlijnen. Zo kreeg het complex nieuwe vluchtwegen en
nooduitgangen en een modern brandveiligheidssysteem. Om de legionellabacterie in de kiem te smoren worden alle leidingen die 72 uur niet zijn gebruikt automatisch gespoeld met water van boven de 65 graden. Het besluit om de kleedkamers
drastisch te renoveren werd al genomen in 1997. Met de opbrengst van de eerste lotenactie in 1998 (100.000 guldens) werden
eerst twee nieuwe kleedkamers gerealiseerd in het hoofdtribunecomplex. De bouw van de hoofdtribune, feestelijk in gebruik
genomen in april 2001, werd mogelijk gemaakt door een schenking van de erfgenamen van Toon Sanders; een trouw lid van
SC Overwetering die plotseling overleed. Nadat in mei 2002 de renovatiesubsidie (25.000 euro) van de gemeente Olst-Wijhe
beschikbaar kwam werd via een aantal inspraakrondes de mening van de leden gepeild. Het resultaat daarvan was dat het
ruim dertig jaar oude complex niet zou worden afgebroken, maar totaal vernieuwd. Dat betekende wel veel meer werk,
maar daar stond tegenover dat het voor de club een financieel haalbare operatie was. Voorzitter Hans Voskamp: "We wilden
Overwetering niet opzadelen met torenhoge lasten. Door vijftien jaar te reserveren en een zuinig beleid te voeren konden we
ons dit veroorloven". Met de verbouwing en vernieuwing was een investering gemoeid van circa 140.000 euro, waarvan een
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flink deel afkomstig was uit de diverse, zeer geslaagde loterij-acties.Voskamp beschouwt de ingrijpende vernieuwing van het

kleedkamercomplex als het 'sluitstuk' van een saneringsoperatie die vijftien jaar heeft geduurd. ''Ik wil er niet al te lang bij
stilstaan, maar er is een tijd geweest dat Overwetering in de zesde klas speelde en er sportief en financieel slecht voor stond.
En dat in een dorp van achtduizend inwoners.. Dat kon natuurlijk niet. Nu hebben we het financieel, sportief en qua accommodatie goed voor elkaar. De club heeft een gezonde basis. We hebben voor de leden een klimaat geschapen om sportief
goed bezig te zijn. Dat mogen ze van het bestuur ook verwachten'.Aan de klus, die in de loop van 2003 begon en eind maart
2004 werd afgerond, hebben een kleine zeventig leden actief meegewerkt. De technische uitvoering was al die tijd in handen
van Henk Harleman en Bennie v.d.Linden. Hans Voskamp zegt dat SC Overwetering veel dank verschuldigd is aan de plaatselijke ondernemers. Hij noemt bouwbedrijf Bosch, Spekschate Sanitair, loodgietersbedrijf Elshof, Cor van Zijl (voegwerk) en
Hafkamp Grafwerken en Natuursteen B.V. 'Mijn dank aan de leden en deze ondernemers is kilometers groot'.

‘Overwetering moet gaan
voor het kampioenschap’
Het eerste elftal van SC Overwetering speelt komend seizoen in de derde klasse. Niet eerder in haar 75-jarig bestaan speelde
de club zo hoog in de KNVB-regionen. We vroegen een aantal ‘kenners’ naar hun mening over de overstap van
Overwetering. Wat zijn de kansen en bedreigingen?

Cees van Kooten, assistent-trainer van Go Ahead Eagles, oud-international, oud-speler van o.m. Eagles, PEC Zwolle en
Utrecht, oud-trainer van o.m. Lemelerveld, UDI, RKC en NEC.
‘Ik heb de ploeg het afgelopen seizoen niet echt gevolgd, maar uit wat ik gelezen heb blijkt wel dat
Overwetering het afgelopen seizoen veruit het beste voetbal speelde in de vierde klasse H. En dat
vormt een prima basis om aan de slag te gaan in de derde klasse. Ze komen, zo weet ik uit ervaring, nu
aan de bak tegen ploegen die echt willen voetballen en dat wil Overwetering ook. Belangrijk is dat het
elftal z’n verdediging voor elkaar heeft. Dat is vaak voldoende om de overwinning toch los te peuteren.
Je hoeft niet bang te zijn voor balverlies als je verdediging organisatorisch en je verdere veldbezetting
goed in elkaar steken’.

Dick Schneider, voetbalmakelaar, oud-international, oud-speler van o.m. de Eagles, Feyenoord en Bathmen, voormalig technisch directeur van Volendam en de Eagles.

en dat moet je ook uitstralen. Net als in het betaald voetbal is ook in het amateurvoetbal sprake van
nivellering. Het verschil tussen een vierde en derde klasse is helemaal niet zo groot. Je kan zo maar doorstoten. Ze hebben met Willem Balster een trainer die het snapt. Clever en tactisch. SC Overwetering zou
gewoon moeten gaan voor het kampioenschap van de derde klasse. En vergeet niet, als er één club is met
een twaalfde man is het Overwetering. Een geweldig publiek. Het is toch bekend dat clubs in hun broek
schijten als ze uit moeten bij Overwetering. De club heeft overkwaliteit. Dat moeten ze benutten’.

Jurrie Koolhof, trainer van AGOVV, oud-international, oud-speler van o.m. Veendam, Groningen, PSV en de Graafschap.
‘Met een gezonde dosis inzet kan een club als Overwetering in de derde klasse heel ver komen.
Belangrijk is dat ze kansen benutten en kunnen scoren. Je hebt er niets aan als je de ballen alleen maar
kan tegenhouden. Kansen die je krijgt moet je afmaken. En het elftal moet zich helemaal in dienst stellen
van een goeie afmaker. Natuurlijk wordt er in de derde klasse beter gevoetbald, maar Overwetering
moet uitgaan van de eigen kracht. Gewoon lekker voetballen, je niet laten imponeren door je tegenstander, de angst uitbannen en aanvallen. En dat kan Overwetering. En vooral nu niet je hele tactische concept gaan veranderen. Voetballen volgens je eigen mogelijkheden.’

Gert Kramer, sportjournalist van de Stentor (Sallands Dagblad)
‘Ik heb Overwetering een paar keer zien spelen en volgens mij moeten ze zich in de derde klasse makkelijk kunnen handhaven. Overwetering speelt aanvallend en goed verzorgd voetbal en dat komt je in de
derde klasse veel meer tegen dan in de vierde. Dat is toch de klasse van de werkteams. Zo’n aanvaller als
Olaf Hafkamp heeft ruimte nodig. Ik denk dat hij die straks meer krijgt. Hij zal beter uit de verf komen.
Het interessante van de derde klas is dat ze dicht op elkaar zitten. De niveauverschillen zijn niet zo

Kampioenschap

‘Als je kampioen wordt van de vierde klasse is dat geen kwestie van geluk. Dan ben je gewoon de beste

groot. Daarom blijft de competitie altijd spannend. Er is geen uitgesproken favoriet en in de laatste
maand is nog alles mogelijk’.
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Seizoen
Tuincentrum
Geopend van circa:

15 maart tot 15 juli

Overmars
Topkwaliteit
voor de laagste prijs

Oude Deventerweg 2
8121 RL Olst
Tel. (0570) 53 12 32,
Fax (0570) 53 17 38

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

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

27

JE MAAKT HET MET FIXET

Klusmarkt en klussendienst
een vertrouwd adres!

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

HARLEMAN

Onze sponsors

S C H I L D E R S B E D R I J F
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SCHILDER
GLASZETTER
BEHANGER

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

Hoofdsponsor:
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 Frank Overweg Den Nul
Autobedrijf Ripperda Olst
Autobedrijf de Snippeling
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
Joop van de Enk Party Cateraar Raalte
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 Art of Hair Olst
Kapsalon Renate Olst
Keukenland Wijhe
Keukenstudio Stormink Deventer
Kroese Weevers Raalte
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-Wijhe
Schildersbedrijf Brendeke Olst
Schildersbedrijf Harleman Olst
Schoonmaakbedrijf van Riel Wesepe
Schuiling Optiek Deventer
Schulten mode Wijhe
Sikkens grafische afwerkers
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
Van Zijl Gevel restauratie Lochem

Lijst sponsoren

Lijst sponsoren
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Programma 3e klasse B
PERIODE 1
05-09

12-09

19-09

26-09

03-10

10-10

Competitieschema

17-10

30

24-10
31-10

BE QUICK (ZUTPHEN)
OVERWETERING
EPE
S.V. ORDERBOS
ROBUR ET VELOCITAS
BEEKBERGEN
DIEPENVEEN
COLUMBIA
EERBEEKSE BOYS
SPCL. BRUMMEN
Z.A.C.
K.C.V.O.
DIEPENVEEN
BE QUICK (ZUTPHEN)
OVERWETERING
EPE
S.V. ORDERBOS
ROBUR ET VELOCITAS
COLUMBIA
EERBEEKSE BOYS
SPCL. BRUMMEN
Z.A.C.
BEEKBERGEN
K.C.V.O.
COLUMBIA
DIEPENVEEN
BE QUICK (ZUTPHEN)
OVERWETERING
EPE
S.V. ORDERBOS
EERBEEKSE BOYS
SPCL. BRUMMEN
Z.A.C.
BEEKBERGEN
ROBUR ET VELOCITAS
K.C.V.O.
EERBEEKSE BOYS
COLUMBIA
DIEPENVEEN
BE QUICK (ZUTPHEN)
OVERWETERING
EPE
BEKER
SPCL. BRUMMEN
Z.A.C.
BEEKBERGEN
ROBUR ET VELOCITAS
S.V. ORDERBOS
K.C.V.O.

K.C.V.O.
DIEPENVEEN
COLUMBIA
EERBEEKSE BOYS
SPCL. BRUMMEN
Z.A.C.
BE QUICK (ZUTPHEN)
OVERWETERING
EPE
S.V. ORDERBOS
ROBUR ET VELOCITAS
BEEKBERGEN
K.C.V.O.
COLUMBIA
EERBEEKSE BOYS
SPCL. BRUMMEN
Z.A.C.
BEEKBERGEN
DIEPENVEEN
BE QUICK (ZUTPHEN)
OVERWETERING
EPE
S.V. ORDERBOS
ROBUR ET VELOCITAS
K.C.V.O.
EERBEEKSE BOYS
SPCL. BRUMMEN
Z.A.C.
BEEKBERGEN
ROBUR ET VELOCITAS
COLUMBIA
DIEPENVEEN
BE QUICK (ZUTPHEN)
OVERWETERING
EPE
S.V. ORDERBOS
K.C.V.O.
SPCL. BRUMMEN
Z.A.C.
BEEKBERGEN
ROBUR ET VELOCITAS
S.V. ORDERBOS

19-12
26-12
09-01
16-01
23-01
30-01
06-02
13-02
20-02

27-02

06-03

13-05

20-05

26-05
28-05
03-04

17-04

PERIODE 2
07-11

14-11

21-11

28-11
05-12

12-12

SPCL. BRUMMEN
EERBEEKSE BOYS
COLUMBIA
DIEPENVEEN
BE QUICK (ZUTPHEN)
OVERWETERING
Z.A.C.
BEEKBERGEN
ROBUR ET VELOCITAS
S.V. ORDERBOS
EPE
OVERWETERING
K.C.V.O.
SPCL. BRUMMEN
EERBEEKSE BOYS
COLUMBIA
DIEPENVEEN
BE QUICK (ZUTPHEN)
BEKER/INHAAL
K.C.V.O.
DIEPENVEEN
COLUMBIA
EERBEEKSE BOYS
SPCL. BRUMMEN
Z.A.C.
BE QUICK (ZUTPHEN)
OVERWETERING
EPE
S.V. ORDERBOS
ROBUR ET VELOCITAS
BEEKBERGEN

K.C.V.O.
Z.A.C.
BEEKBERGEN
ROBUR ET VELOCITAS
S.V. ORDERBOS
EPE
SPCL. BRUMMEN
EERBEEKSE BOYS
COLUMBIA
DIEPENVEEN
BE QUICK (ZUTPHEN)
K.C.V.O.
Z.A.C.
BEEKBERGEN
ROBUR ET VELOCITAS
S.V. ORDERBOS
EPE
OVERWETERING
BE QUICK (ZUTPHEN)
OVERWETERING
EPE
S.V. ORDERBOS
ROBUR ET VELOCITAS
BEEKBERGEN
DIEPENVEEN
COLUMBIA
EERBEEKSE BOYS
SPCL. BRUMMEN
Z.A.C.
K.C.V.O.

DIEPENVEEN
BE QUICK (ZUTPHEN)
OVERWETERING
EPE
S.V. ORDERBOS
ROBUR ET VELOCITAS
COLUMBIA
EERBEEKSE BOYS
SPCL. BRUMMEN
Z.A.C.
BEEKBERGEN
K.C.V.O.

PERIODE 3

10-04
EERBEEKSE BOYS
COLUMBIA
DIEPENVEEN
BE QUICK (ZUTPHEN)
OVERWETERING
EPE

BEKER/INHAAL
GEEN PROGRAMMA
BEKER
BEKER
BEKER/INHAAL
BEKER/INHAAL
BEKER/INHAAL
INHAAL
K.C.V.O.
COLUMBIA
EERBEEKSE BOYS
SPCL. BRUMMEN
Z.A.C.
BEEKBERGEN
DIEPENVEEN
BE QUICK (ZUTPHEN)
OVERWETERING
EPE
S.V. ORDERBOS
ROBUR ET VELOCITAS
INHAAL

24-04

01-05

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

K.C.V.O.
EERBEEKSE BOYS
SPCL. BRUMMEN
Z.A.C.
BEEKBERGEN
ROBUR ET VELOCITAS
COLUMBIA
DIEPENVEEN
BE QUICK (ZUTPHEN)
OVERWETERING
EPE
S.V. ORDERBOS
BEKER/INHAAL
BEKER/INHAAL
K.C.V.O.
SPCL. BRUMMEN
Z.A.C.
BEEKBERGEN
ROBUR ET VELOCITAS
S.V. ORDERBOS
EERBEEKSE BOYS
COLUMBIA
DIEPENVEEN
BE QUICK (ZUTPHEN)
OVERWETERING
EPE
K.C.V.O.
Z.A.C.
BEEKBERGEN
ROBUR ET VELOCITAS
S.V. ORDERBOS
EPE
SPCL. BRUMMEN
EERBEEKSE BOYS
COLUMBIA
DIEPENVEEN
BE QUICK (ZUTPHEN)
K.C.V.O.
Z.A.C.
BEEKBERGEN
ROBUR ET VELOCITAS
S.V. ORDERBOS
EPE
OVERWETERING

COLUMBIA
DIEPENVEEN
BE QUICK (ZUTPHEN)
OVERWETERING
EPE
S.V. ORDERBOS
EERBEEKSE BOYS
SPCL. BRUMMEN
Z.A.C.
BEEKBERGEN
ROBUR ET VELOCITAS
K.C.V.O.

EERBEEKSE BOYS
COLUMBIA
DIEPENVEEN
BE QUICK (ZUTPHEN)
OVERWETERING
EPE
SPCL. BRUMMEN
Z.A.C.
BEEKBERGEN
ROBUR ET VELOCITAS
S.V. ORDERBOS
K.C.V.O.
SPCL. BRUMMEN
EERBEEKSE BOYS
COLUMBIA
DIEPENVEEN
BE QUICK (ZUTPHEN)
OVERWETERING
Z.A.C.
BEEKBERGEN
ROBUR ET VELOCITAS
S.V. ORDERBOS
EPE
OVERWETERING
K.C.V.O.
SPCL. BRUMMEN
EERBEEKSE BOYS
COLUMBIA
DIEPENVEEN
BE QUICK (ZUTPHEN)

BE QUICK (ZUTPHEN)
OVERWETERING
EPE
S.V. ORDERBOS
ROBUR ET VELOCITAS
BEEKBERGEN
Z.A.C.
SPCL. BRUMMEN
EERBEEKSE BOYS
COLUMBIA
DIEPENVEEN
K.C.V.O.

14.30
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:30
14:00
14:00
14:30

UUR
UUR
UUR
UUR
UUR
UUR
UUR
UUR
UUR
UUR
UUR
UUR

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

Midden in de samenleving

