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Van de voorzitter
jaarlijks uitkomende presentatiegids. In een oplage van 1000 exemplaren
kunnen leden, sponsoren collega verenigingen en andere belangstellenden
kennis nemen van onze club. Binnen de vereniging worden twee takken van
sport beoefend. Zowel voor de handbal als de voetbalsport bent u bij ons
aan het goede adres. Beide selektieteams presenteren zich in de gids.
De handbal heeft het afgelopen seizoen een geweldige prestatie geleverd door zich te handhaven in de regioklasse. De doorgroei van jonge speelsters krijgt gestalte en dit biedt veel perspectief voor de toekomst. We kijken met veel enthousiasme uit
naar het seizoen 2006/2007. En met de ondersteuning van alle vrijwilligers en supporters zal de selektie onder leiding van Dik
van der Voort haar uiterste best doen om er een geslaagd seizoen van te maken.
De voetbal is er onder leiding van Willem Balster in geslaagd een tweetal seizoenen geleden de stap van de vierde naar de
derde klasse te maken. Helaas hebben we het afgelopen seizoen een stapje terug moeten doen. Via de nacompetitie komen we
in seizoen 2006/2007 weer uit in de vierde klasse. Onder leiding van de nieuwe trainer Hendri Zwinselman gaan we ons weer
herpakken. We zijn ervan overtuigd dat er alles aan zal worden gedaan om middels goed voetbal en uiterste inzet een belangrijke rol te kunnen spelen in de vierde klasse. Hierbij kunnen we de nodige derby’s tegemoet zien. Onder begeleiding van een
enthousiaste supportersschare wil Sportclub Overwetering mee tellen in de competitie. Waar dit aan het eind van het seizoen in
uitmondt staat nog in de sterren geschreven.

Van de voorzitter

De handbal- en voetbalselektieteams zijn de blikvangers van onze vereniging en daar zijn we natuurlijk trots op. Maar de grootste basis van onze vereniging zijn de recreatieve sporters. Naast de trainingen door de week zetten ook zij in de weekeinden
hun beste beentje voor. En na het sportieve gedeelte is er dan tijd voor de gezellige derde helft.
Als club doen we er alles aan om de voorwaarden te scheppen om op ieder niveau binnen de vereniging te kunnen sporten
zowel prestatief als recreatief. Hierbij komt veel om de hoek kijken en dat kan alleen dankzij de steun van onze leden, sponsoren, supporters en de inbreng van vele vrijwilligers en commissieleden. Dank daarvoor.
Graag nodig ik u uit kennis te nemen van onze presentatiegids en daarnaast natuurlijk voor een bezoek aan een van onze
wedstrijden of andere activiteiten.
Sikko Cazemier.
Voorzitter a.i.

Colofon:
Presentatiegids 2006/2007
Uitgave:
Interviews Jonny Hollander,
Harry Been,
Evert ten Napel,
Hendri Zwinselman,
Stef en Lucy,
PR commissie,
en Maaike Derksen:
Eindredaktie:
Lay-out:
Druk:
Binden:

Sponsorplatform S.C. Overwetering

Nees Westerhout (De Stentor / Sallands Dagblad)
Nees Westerhout
Reproscan
Drukkerij Schuttersmagazijn
Sikkens Grafische Afwerkers
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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.

Onze sponsoren

de Meente 16a - 8121 EV Olst
Industrieterrein de Meente
0570-563 642

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
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Lucy Witteveen en Stef Bijsterveld van de Hooiberg:

‘Ons horeca-avontuur is
goed uitgepakt’
Lucy Witteveen en Stef Bijsterveld werden drie jaar
geleden door vrienden en bekenden wat meewarig
aangekeken toen ze aankondigden dat ze sportcafe
De Hooiberg in Olst gingen overnemen van Joke en Don
Kalkman. De twee stonden bekend als echte stappers. ‘Jullie achter de bar? Dat is de kat op het spek
binden. Dat kan nooit goed gaan’, kregen ze te horen.
Maar het horeca-avontuur pakte wel goed uit. Lucy en Stef kwamen weliswaar in een mooi gespreid bedje (‘Don en Joke hebben
de Hooiberg vanuit het niets helemaal opgebouwd’), maar ze slaagden er de afgelopen drie jaar in de Hooiberg een heel eigen
gezicht en sfeer te geven. De Hooiberg is niet alleen een begrip bij sportminnend Olst en omgeving, ook niet-sporters weten de
weg naar het etablissement aan de Hooiberglaan, pal naast de sporthal, feilloos te vinden.
Stef (39), oorspronkelijk werkzaam in de bouw: ‘Het was ook een beetje de omgekeerde wereld. Zo zit je met je kornuiten een
biertje te drinken en zo sta je achter de bar. Ik denk dat je aan een eigen horecabedrijf niet op te vroege leeftijd moet beginnen.
Je geeft tenslotte veel van je sociale leven op en je moet er goed over nadenken.’ Lucy (37), die altijd kok is geweest en de laatste drie jaar als secretaresse werkte bij revalidatiecentrum De Vogellanden in Zwolle: ‘We hebben de kans om iets voor onszelf te
beginnen met beide handen aangepakt. Het is goed uitgepakt en geworden wat we ervan verwachten. Je moet voor dit werk zelf
een beetje uitgebolderd zijn’.
De Hooiberg krijgt in de loop van de week een bont gezelschap sportievelingen over de vloer: biljarters, darters, handbalsters,
(zaal)voetballers en volleybalsters. Het sportcafe telt maar liefst vier dartteams, drie zaalvoetbalteams, drie biljartteams en een
damesvolleybalteam (Hooiberg United). Een flink deel van de cliëntèle komt uiteraard uit de gelederen van S.C.Overwetering,
waarmee de Hooiberg - tevens tassen- en shirtsponsor van het derde - traditioneel een sterke band heeft.

Stef & Lucy

Na trainingen en wedstrijden in de zaal wordt in de Hooiberg onder het genot van een drankje steevast gezellig nagepraat. Stef:
‘We bieden nu eenmaal meer als een sportkantine. Vooral mensen van buiten snappen er vaak niks van. Wat hebben jullie een
prachtige kantine zeggen ze. Ze denken dat we onderdeel uitmaken van de sporthal. Ik vertel ze dan dat we een echt café zijn.’
Zijn het in de week vooral sporters en darters die de Hooiberg bevolken, in het weekend is het café vooral het trefpunt voor het
jonge publiek uit Olst en de Boskamp. Lucy: ‘Ik denk dat de gemiddelde leeftijd rond de 25 jaar ligt. Dat we zijn uitgegroeid tot
een echt jongerencafé heeft ermee te maken dat er in het centrum van Olst verder niets is. Er kan en mag hier veel en dat trekt
de jeugd aan. Je zult begrijpen dat wij niet zitten te wachten op een café in het centrum van Olst…’ In de zomer van 2005
onderging de Hooiberg een vrij drastische verbouwing. Strakke moderne bar, eigentijds interieur, smaakvolle glas-in-lood decoraties, kortom de Hooiberg kreeg de uitstraling van een echt grand café. Stef is zeer tevreden over het resultaat. ‘Vooral de oude
bar die er al 28 jaar in zat was zeer onpraktisch. Het werkte niet prettig en we begonnen ons steeds meer te ergeren.
De bar is veel ruimer opgezet en we werken nu met tankbier. Vooral met drukke partijen merk je het resultaat goed.’
Ook buiten de sport is de Hooiberg een actieve speler in het Olster horecawereldje. Het café is al jaren de carnavalsresidentie
voor Olst, verzorgde dit jaar voor het eerst de horeca op de kermis in Den Nul en wist in de afgelopen jaren met het organiseren
van erotic nights, casino-avonden, dartsdemonstraties (Ted Hankey en Co Stompé) en motortoertochten de klanten verder aan
zich te binden. Lucy: ‘Het publiek is tegenwoordig behoorlijk verwend. Je moet dus leuke dingen neerzetten. En we hebben
succes want we zien steeds vaker nieuwe gezichten.’
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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 sponsoren

EUROGARANTBEDRIJF

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

AUTOSCHADESPECIALIST

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

www.roessinkautoschade.nl
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Sponsormogelijkheden

Club van Honderd
Lidmaatschap € 50 per jaar of € 100 per jaar.
Reclameborden
Kosten van vervaardigen van het bord ca. € 175;
huurprijs vanaf € 115 per jaar.
2e ring kosten: € 250 ; huurprijs vanaf € 175 per jaar.
Advertenties
Advertenties clubblad: (prijzen per jaar)
Kwartpagina
€ 25
Halve pagina
€ 50
Hele pagina
€ 100
Hele pagina binnenblad
€ 115

Vlaggen
Éénmalige aanschaf vlaggenmast € 115
Huur per jaar € 70.
Geluidsreclame
Kosten vanaf € 50 per jaar
Advertenties presentatiegids
Hele pagina in kleur
€ 320
Hele pagina in zwart/wit
€ 230
Halve pagina in kleur
€ 160
Halve pagina in zwart/wit € 115
Kwart pagina in zwart/wit
Kwart pagina in kleur

€ 60
€ 80

Sponsormogelijkheden

3-Jarig contract voor € 575 per jaar voor voetbal
en € 475 per jaar voor handbal.

Wedstrijdbal
Beschikbaar stellen wedstrijdbal € 75

Reggestraat 33
7071 VK Ulft
Tel. 0315 - 685 649
Mobiel 06 - 531 309 61

9

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

Onze sponsoren

www.kampeeridee.nl
p

tapijt/gordijnen
binnen- en
buitenzonwering





grootste keus
laagste prijs
tapijt gratis gelegd
kwaliteit-service-garantie
Boxbergerweg 25
Eikelhof (gem. Olst)

Tel. 0570 - 591 708
1610

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

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

Achterste rij (staand v.l.n.r.) Hendri Zwinselman (trainer/coach), Johan van Bessen (elftalleider), Frank Meydam,
Frank Willemsen, Guido van der linden, Arjan van Weenum, Martin Dollenkamp, Edwin van Weenum, Arjen Harleman.
Middelste rij (staand v.l.n.r.) Chantal Riphagen (verzorgster), Emiel Logtenberg, Mark Balster, Joost Veldkamp (keeper),
Hugo Hoonhorst (keeper), Jurgo Gerondas, Erwin Kremer, Frits Haak (keeperstrainer), Jeroen Hoonhorst (grensrechter).

Groepsfoto

Voorste rij (zittend v.l.n.r.) Ronnie Haverkamp, Niek Veurtjes, Niek Haverkamp, Gerjen Oeseburg, Jordi van Breukelen,
Sebastiaan Lugtmeijer, Mark van Gurp, Bram ten Have.
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Sportclub
Overwetering
bedankt alle
sponsoren voor
het tot stand
brengen
van deze
presentatiegids
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Hendri Zwinselman
geb.: 02-04-1962
Trainer/coach

Jeroen Hoonhorst
geb.: 17-11-1977
Grensrechter

Johan van Bessen
geb.: 05-01-1954
Elftalleider

Frits Haak
geb.: 02-01-1948
Keeperstrainer

Joost Veldkamp
geb.: 17-03-1985
Keeper

Hugo Hoonhorst
geb.: 02-01-1980
Keeper

Ronnie Haverkamp
geb.: 22-06-1981
Aanvaller

Martin Dollenkamp
geb.: 14-12-1979
Aanvaller

Frank Willemsen
geb.: 30-08-1983
Aanvaller

Niek Haverkamp
geb.: 19-02-1985
Middenvelder

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

Guido v/d Linden
geb.: 07-10-1982
Middenvelder

Frank Meydam
geb.: 07-12-1984
Middenvelder

Niek Veurtjes
geb.: 22-12-1977
Middenvelder

Emiel Logtenberg
geb.: 25-07-1988
Middenvelder

Arjen Harleman
geb.: 09-03-1979
Middenvelder

Mark Balster
geb.: 25-10-1983
Middenvelder

Erwin Kremer
geb.: 04-09-1979
Middenvelder

Jordi van Breukelen
geb.: 29-05-1986
Middenvelder

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

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

Gerjen Oeseburg
geb.: 25-11-1978
Verdediger

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

Sebastiaan Lugtmeijer
geb.: 08-10-1986
Verdediger

Foto Individueel

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

Jurgo Gerondas
geb.: 30-07-1984
Middenvelder
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Nieuwe trainer eerste elftal Hendri Zwinselman:

‘Ik wil voetbal met veel
beleving en strijd’
‘Natuurlijk was ik met Overwetering het liefst begonnen in
de derde klasse, maar de teleurstelling over de degradatie is
voor de spelersgroep groter dan voor mij. We moeten in de
vierde klasse in elk geval gaan voor het linker rijtje.
Niet hoog van de daken roepen dat we zo weer terug zijn in
de derde klasse’.

Interview

Hendri Zwinselman

Aan het woord is Hendri Zwinselman (44), de nieuwe trainer van het eerste elftal van
S.C.Overwetering. De voormalig speler van Lemelerveld was sinds 2002 trainer van
het tweede elftal van Heino dat onder zijn leiding in vier seizoenen wist te promoveren van de reserve tweede klasse naar de reserve hoofdklasse. Zwinselman volgt bij
Overwetering Willem Balster op, die na vier seizoenen vertrekt naar Heeten.

1614

De geboren en getogen Lemelervelder (gehuwd met Jeanette en vader van twee zoons Bram en Daan) is in het dagelijks leven
specialist vliegtuigelectronica. Hij werkt al vele jaren op de vliegbasis Twenthe, die volgend jaar echter definitief wordt gesloten.
Zwinselman’s baan is vervallen. Hij gaat Defensie verlaten en probeert elders een baan te vinden.
Overwetering heeft met trainer Hendri Zwinselman een echt voetbaldier binnengehaald. Een man met een groot voetbalhart,
afkomstig uit een echte voetbalfamilie. In het gezin Zwinselman draaide alles om de plaatselijke v.v. Vader en moeder
Zwinselman zijn nog altijd als vrijwilliger zeer actief binnen club.
Zelf speelde Hendri twintig jaar als verdediger en middenvelder in het eerste elftal. ‘In die twintig jaar heb ik bijna geen
wedstrijden gemist en ben nooit geblesseerd geraakt. Mijn fascinatie voor het voetbal ging heel ver. Ik was dag en nacht met
voetbal bezig, op straat, op het schoolplein. Ik was ook altijd op de club te vinden en al jong elftalleider. In speelde altijd in
de lagere elftallen. B2, C2, maar vanaf A1 kwam in direct in het eerste en ben er nooit meer uit geweest.’
Na een succesvol eerste jaar in de derde klasse draaide het seizoen 2005-2006 voor het eerste van Overwetering uit op een
grote teleurstelling. De uiteindelijke ontknoping in de nacompetitie was dramatisch: degradatie. De nieuwe trainer zag
Overwetering zeven wedstrijden aan het werk. Volgens hem heeft vooral de gedwongen inzet van veel jonge spelers, net uit de
A, als gevolg van schorsingen en blessures, de ploeg van Balster de das omgedaan. ‘Van jonge spelers mag je niet hetzelfde
verwachten als van de ervaren eerste elftalspelers. Als jonge spelers achterin een fout maken wordt dat direct afgestraft.
Maar er zit veel kwaliteit in deze ploeg. Het materiaal is goed. Ze voetballen allemaal in de zaal en hebben handelingssnelheid.
Goede voetballers.’
Spelers van Overwetering liepen in het afgelopen seizoen tegen veel gele en rode kaarten op. Zwinselman denkt dat veel van
die kaarten niet nodig waren en wil dit aspect ook in zijn trainingen meenemen. ‘Overtredingen zullen er altijd blijven in het
voetbal. Maar tegen kaarten voor het praten tegen de scheidsrechter kan je wat doen. Je moet niet iedere keer reageren en
bereid zijn een beslissing te accepteren. Bezig zijn met je eigen spel, de rest moet randzaak zijn’.
Wat voor voetbal staat Zwinselman het nieuwe seizoen voor ogen? ‘Voetbal met veel beleving en veel strijd. Vanuit een goede
organisatie en veldbezetting moet iedereen weten wat ze te doen staat. Verzorgd voetbal door spelers die uitstralen dat ze
willen winnen.’

‘Overwetering dragende
factor in samenleving’
Het kwam sportwethouder Jonny Hollander tijdens het allesbeslissende
duel op 5 juni om een plek in de derde klasse tussen Wijhe ’92 en S.C.
Overwetering wel even goed uit dat hij Welsummer is. In dat stukje OlstWijhe aan de overkant van de IJssel mag je je traditiegetrouw wat neutraler opstellen tegenover de twee rivalen. ‘Partij kiezen is altijd moeilijk
voor een wethouder. De degradatie is jammer voor Overwetering, maar
ook verliezen hoort bij de sport. De beste heeft gewoon gewonnen.
Wethouder Hollander omschrijft S.C.Overwetering als een ‘gezonde, heel actieve vereniging’. Zegt: ‘Een vereniging als
Overwetering moet je zien als een dragende factor in de plaatselijke samenleving. Sport houdt mensen in beweging en is goed
voor de gezondheid, maar een sportvereniging is ook onontbeerlijk voor het leggen van maatschappelijke verbanden. Daarom
heeft de gemeente er ook alle belang bij dat een club als Overwetering goed draait en willen we de voorwaarden scheppen om
dit verder uit te bouwen. Daarom investeren we middels de subsidie per jeugdlid in de toekomst en is bij de heroverweging na
vier jaar fusie Olst-Wijhe besloten de jeugdsubsidie vast te houden.’

Interview

Wijhe ’92 en S.C.Overwetering zijn twee bloeiende sportverenigingen die samen heel wat zouden kunnen betekenen. Heeft de
wethouder wel eens nagedacht over een fusie? Hollander: ‘Zoiets moet uit de verenigingen zelf komen. Als de wil er is komt dat
vanzelf. Het is nu nog een beetje vroeg, maar het zou de aanloop kunnen zijn om het voetbal in Olst-Wijhe op een hoger plan
te brengen. Verenigingen in de eerste en hoofdklasse zijn grote verenigingen. Wil je hogerop komen dan moet je samenwerken.
Voor de jeugd kan het betekenen dat ze veel beter opgeleid gaan worden’. Hollander beseft heel goed dat een fusie tussen de
twee plaatselijke voetbalclubs nog ver weg is. Voegt er aan toe: ‘Maar als bestuurder heb je wel de taak vooroordelen weg te
nemen. Dan moet je uitstralen.
Over vijf jaar samenwerking
Wethouder Jonny Hollander (50), geboren in Kampen en vanaf
tussen Olst en Wijhe ben ik
1981 woonachtig in Welsum, zit sinds 1995 voor zijn partij Gemeentebelangen
vrij somber. Het gebeurt nog te
in het college van B en W van Olst, later Olst-Wijhe. In zijn toch al goed gevulde
vaak dat eigen inwoners tegen
portefeuille (onderwijs, recreatie en toerisme, verkeer en vervoer, financiën
elkaar worden opgezet., door
IJsseluiterwaarden en centrumplan Olst) zit na de verkiezingen van dit voorjaar
mensen van wie je het juist
ook de sector sport. Hollander is drieëneenhalve dag per week wethouder, de
niet zou verwachten. Dat is
rest van de week is hij leraar op het Deltion College. Een groot voetballer is hij
niet goed voor Olst-Wijhe.’
nooit geworden. ‘Ik heb in mijn jeugd gevoetbald bij GAK in Kampen, maar ben

Jonny Hollander

Jonny Hollander hoeft zich de komende jaren als sportwethouder niet te vervelen. Er liggen een paar belangrijke projecten op zijn
bordje: het accommodatiebeleid en het herinrichtingsplan voor het Wijhese sportpark waarbij ook onderwijs en cultuur nauw
betrokken zijn. Hollander: ‘Alle sporthallen die we in de gemeente hebben zijn overbezet. Dit belemmert de sportverenigingen in
hun functioneren. Er moet dus wat gebeuren. Eind dit jaar hopen we alle accommodatiewensen geïnventariseerd te hebben en
gaan we met de verenigingen en de gemeenteraad bekijken wat er mogelijk is en proberen we te komen tot de beste oplossing.
Wat dus niet wil zeggen dat alle wensen ook gehonoreerd worden. We zullen de beschikbare en eventueel nieuw te bouwen
accommodatie zo effectief mogelijk moeten gebruiken. De Hooiberg in Olst benut nu de volle honderd procent van z’n capaciteit.
Wesepe wil een trainingshal voor het handbal want moet nu constant uitwijken naar andere hallen. Als je de Hooiberg dus met
zo’n nieuwe trainingshal ontlast geeft dat direct weer nieuwe mogelijkheden.’ Een apart verhaal is de herinrichting van het sportpark Wijhe, waarbij sportverenigingen, culturele partijen en de onderwijstak nauw betrokken zijn. ’In deze bestuursperiode moet
de besluitvorming rond zijn en een eerste voorstel liggen, in combinatie met woningbouw. Er zijn nog allerlei varianten mogelijk’

nooit verder gekomen dan B1. Ik was niet goed genoeg’.
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Autobedrijf

”Boskamp”
k
Koekoeksweg 19-21

tel: 0570-561 290

8121 CS Olst

fax: 0570-561 151

info@autobedrijf-boskamp.nl

Onze sponsoren

www.autobedrijf-boskamp.nl
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www.vanzijl-restauratie.nl
T
F
M

0573-252121
0573-258194
06-51591884

•
•
•
•
•
•

Monumentale panden
Woonboerderijen
Herenhuizen
Landgoederen
Koetshuizen
Havezates

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

Tevens Restauratie- adviesbureau voor bovengenoemde objecten
•
•
•
•
•
•
•
•

Restauratie plannen / opstellen / ontwikkelen.
Werktekeningen.
Bouwhistorisch onderzoek.
Preventieve onderhoudsplannen maken.
Vochtproblematiek.
Pleistersanering.
Kwaliteitsbegeleiding tijdens bouw.
Subsidiebegeleiding.

vreugde en verdriet
delen maakt sterker

Handbal 1e team
seizoen 2006/2007
Bovenste rij (staand v.l.n.r.) Gretha Damman (team begeleidster), Silva Noslin, Veerle Haak, Lisa Damman, Maaike Derksen,
Romy van Zijl, Jacqueline Eilander (verzorgster), Dik van der voort (trainer/coach).

Het competitieseizoen 2005–2006 is voor Overwetering op meerdere fronten succesvol afgesloten. Zoals: Dames 1 gehandhaafd in
de Regioklasse B, op een welverdiende 8e plaats van de ranglijst met 19 punten uit 22 wedstrijden. Dames 2 is in de 3e klasse (3c)
van de afdeling Oost geëindigd op de 6e plaats met 23 punten uit 22 wedstrijden. A1 kampioen geworden in de klasse A-jeugd (3a)
met 38 punten uit 21 wedstrijden. Ook de andere teams hebben een sportief succesvol seizoen achter de rug. Als we hierbij in aanmerking nemen dat een aantal speelsters van Dames 1 uit het seizoen 2004–2005 om verschillende redenen (tijdelijk) niet beschikbaar waren om te spelen in Dames 1, er versneld speelsters van de A-jeugd en zelfs B-jeugd bij Dames 1 meegespeeld hebben, dan is
dit een bijzonder goed resultaat te noemen. Overwetering kan trots zijn op de speelsters van Dames 1 die er met elkaar voor gezorgd
hebben dat handhaving in de Regioklasse gerealiseerd is. Dit was niet altijd makkelijk, er is hard voor gewerkt, menig zweetdruppeltje werd geproduceerd en er was soms ook wel eens kritiek op elkaar en de trainer. Dat mag, als het maar met respect voor elkaar
gebeurt. Ik heb dit als waardevol ervaren en ben van mening dat dit ook bijgedragen heeft aan het succes van Dames 1. Ook de
steun die we van verschillende kanten hebben gekregen heeft ons zeker geholpen. Het was spannend, tot op de laatste competitiedag, zondag 2 april, toen gewonnen moest worden van de directe concurrent OBW uit Zevenaar om handhaving veilig te stellen. Een
spannende wedstrijd, waar alles uit de kast gehaald werd, die na een ruststand van 11 – 8 uiteindelijk verdiend gewonnen werd met
24 – 17. Ook toen weer bleek dat in de sport vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar liggen.Een seizoen ook waar zowel speelsters
als trainer veel geleerd hebben. Winnen en verliezen, vreugde en verdriet heeft vaak dicht bij elkaar gelegen,
maar met z’n allen zijn we er wel sterker van geworden. Een nieuw, uitdagend wedstrijdseizoen staat voor de
deur, op het moment dat ik dit schrijf is er in Nederland een hittegolf, als dit de voorbode voor het nieuwe seizoen is, dan kan het een heet seizoen worden. Een seizoen waar minimaal handhaving in de Regioklasse voor
Dames 1 centraal zal staan. Niets is onmogelijk, met de ervaring die we hebben opgedaan, gecombineerd met
aantrekkelijk, snel en aanvallend handbal willen wij een succesvol en plezierig seizoen beleven. Hiervan willen
wij, U ons trouwe publiek graag deelgenoot laten zijn. Wij vertrouwen op uw steun en wensen u en onszelf
een prettig en succesvol handbal seizoen.
Dik van der Voort
Handbaltrainer

Trainer handbal

Onderste rij (gehurkt v.l.n.r.) Pamela Peters, Tany van de Kamp, Joyce Lokate, Daniëlle Klein Koerkamp, Francien Vrielink,
Fabienne Logtenberg, Sheila Hafkamp.
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Dik van der Voort
geb.: 10-01-1951
Trainer / coach

Silva Noslin
geb.: 06-09-1979
Keepster

Gretha Damman
geb.: 22-01-1966
Team begeleidster

Maaike Derksen
geb.: 16-11-1977
Keepster

Tany van der Kamp
geb.: 22-09-1977
Rechterhoek

Sheila Hafkamp
geb.: 09-05-1984
Linkerhoek

Veerle Haak
geb.: 11-03-1976
Rechterhoek

Joyce Lokate
geb.: 27-10-1987
linker-rechteropbouw

Daniëlle Klein Koerkamp
geb.: 12-07-1989
linker-rechteropbouw

Fabienne Logtenberg
geb.: 17-12-1991
Middenopbouw

Pamela Peters
geb.: 14-04-1982
Linkeropbouw

Lisa Damman
geb.: 24-09-1991
Linkeropbouw

Romy van Zijl
geb.: 16-07-1987
Rechteropbouw

Francien Vrielink
geb.: 12-10-1988
Circelspeelster

Foto individueel

Jacqueline Eilander
geb.: 21-04-1962
Verzorgster

Wedstrijdschema 1e klasse Dames 1 Handbal
Weekend
Weekend
Weekend
Weekend
Weekend
Weekend
Weekend
Weekend
Weekend
Weekend
Weekend
Weekend
Weekend
Weekend
Weekend
Weekend
Weekend
Weekend
Weekend
Weekend
Weekend
Weekend

14/15 oktober
21/22 oktober
28/29 oktober
4/5 november
11/12 november
18/19 november
25/26 november
2/3 december
9/10 december
16/17 december
6/7 januari
13/14 januari
20/21 januari
27/28 januari
3/4 februari
10/11 februari
24/25 februari
3/4 maart
10/11 maart
17/18 maart
24/25 maart
31 maart/1 april

Hoenderboom/Pacelli - Sc. Overwetering
Sc. Overwetering - Internos
Holten - Sc. Overwetering
Sc. Overwetering - AAC 1899 2
Sc. Overwetering - Open Line/V en L 2
Elshout - Sc. Overwetering
Sc. Overwetering - Plus Severijn/Heeten
Leerkes/Haarle - Sc. Overwetering
Sc. Overwetering - Sittardia
Marsna - Sc. Overwetering
Sc. Overwetering - Swift A
Sc. Overwetering - Hoenderboom/Pacelli
Internos - Sc. Overwetering
Sc. Overwetering - Holten
AAC 1899 2 - Sc. Overwetering
Open Line/V en L 2 - Sc. Overwetering
Sc. Overwetering - Elshout
Plus Severijn/Heeten - Sc. Overwetering
Sc. Overwetering - Leerkes/Haarle
Sittardia - Sc. Overwetering
Sc. Overwetering - Marsna
Swift A - Sc. Overwetering

Sourcycentrum. Zieuwent
de Hooiberg, Olst
Het Mossink, Holten
de Hooiberg, Olst
de Hooiberg, Olst
Drunen (Onder de Bogen)
de Hooiberg, Olst
Sprengendal, Haarle
de Hooiberg, Olst
Marsana, Meerssen
de Hooiberg, Olst
de Hooiberg, Olst
de Lage Banken, Etten-Leur
de Hooiberg, Olst
Rijkerswoerd, Arnhem
Glanerbrook, Geleen
de Hooiberg, Olst
Heeten
de Hooiberg, Olst
Sportcentrum, Sittard
de Hooiberg, Olst
Elderveld, Arnhem
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Vestiging Schalk
halkhaar
Oerdijk 21
7433 AEE Schalkhaar
Sc
Tel. 057
0570-623447,
fax
ax 0570-625830
Internetsite: www.l-r.nl
email: schalkhaar@l-r.nl
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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

Foto service
Post agentschap
Stomerij

Nieuwe handbalkeepster Maaike Derksen:

verleg graag mijn grenzen’
Maaike Derksen (28) staat het komende seizoen in het doel van het eerste
dameshandbalteam van S.C. Overwetering. Ze vervangt Silva Noslin, die in
blijde verwachting is. De geboren en getogen Zwolse (‘een echte blauwvinger,
verknocht aan mijn stad’) speelde bij tweedeklasser S.V Zwolle. Maaike is in
Olst geen onbekende. Ze werkt al zes jaar als groepsleidster bij Overkempe,
de woongemeenschap voor volwassen verstandelijk gehandicapten.
Hoe ben je met handbal begonnen?
‘Ik zat op gymnastiek, maar dat vond ik een beetje tam. Ik wilde meer actie, rennen. Ik vond voetbal wel
leuk, maar er was bij ons geen team in de buurt. Toen zei m’n moeder: waarom ga je niet handballen. Dat is voetballen met je
handen. Dat beviel me zo goed dat ik het ben blijven doen. Ik heb zo’n jaar of zeventien bij SV Zwolle gespeeld, waarvan de
laatste vijf jaar als keepster’.

Maaike Derksen

Hoe vaak train je?
‘Ik train twee keer per week. Op dinsdagavond twee uur en op donderdagavond anderhalf uur. Daar komt na de zomer nog een
uur keeperstraining bij.’

Wat is de reden dat je voor S.C. Overwetering hebt gekozen?
‘Ik wil alles uit mijn handbalcarrière halen wat er in zit. Bij Zwolle bleef ik een beetje hangen. Hier speel je toch twee klassen
hoger Toen belde Overwetering met de mededeling dat ze op zoek waren naar een keepster. Ik heb toen een paar gesprekken
gehad en die liepen zo goed dat ik niet lang na hoefde te denken. Ik ben hartstikke fanatiek en vind het leuk mijn grenzen te
verleggen.’

Interview

Wat denk je het komend seizoen met S.C.Overwetering te kunnen bereiken?
‘Ik hoop mijn bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van de regioklasse. We zijn niet direct kampioenskandidaat, maar ik
hoop wel dat we al vroeg in het seizoen onze positie veilig hebben gesteld. Voor mezelf zal ik moeten ontdekken of ik dit
niveau aan kan. Ik ben al 28 jaar en eredivisie zit er niet meer in, maar stel dat we wel een keer kampioen worden, dan groei
je toch met het team mee. Overwetering is voor mij geen tussenstation.’

Wat was het hoogtepunt in je handballoopbaan?
‘Dat was in het seizoen 1996-97 het kampioenschap met het eerste van Zwolle in wat toen nog de derde divisie heette. We
moesten toen een helft overspelen en voor een half uurtje naar Arnhem. We hadden aan een gelijkspel genoeg. In de laatste
minuut maakten we gelijk.’
Wat is je binding met Olst?
‘Ik werk er en vind het wel een mooi en gezellig dorp. Er verandert de laatste tijd vooral veel in het centrum en dat komt de
sfeer ten goede. Wie weet kom ik hier in de toekomst nog wel eens wonen.’
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PR-commissie

Vleesbedrijf van Essen
Holstweg 1a
8121 EJ Olst
Telefoon (0570) 56 15 23
Fax (0570) 56 27 44
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De Meente OLST - Tel.: (0570) 56 14 56
Oude Raalterweg 2a WIJHE - Tel.: (0570) 52 45 85

PR-commissie geeft
Overwetering naar binnen
en buiten een gezicht
Jan Harmsen, Willy van Vreden, Ton Roesink, Frans Driessen, Gretha Damman en Bennie
Vlaskamp. Dit zestal vormt bij S.C.Overwetering de PR-commissie. Een actieve club die al
elf jaar de interne en externe public relations van de sportvereniging behartigt.
De onderlinge samenwerking is uitstekend. Het is een harmonieus groepje dat elke maand bij elkaar komt. Jan Harmsen:
‘We kunnen het al jaren in dezelfde samenstelling goed met elkaar vinden.’
De commissie tekent voor tal van activiteiten binnen Overwetering. Onder haar verantwoordelijkheid verschijnt zes keer per jaar
het clubblad, wordt het mededelingenbord up tot date gehouden en is er frequent contact met de webmaster van de eigen site
van Overwetering op het internet. Ook de lichtkrant valt binnen het takenpakket van de commissie, die de krant voorziet van
actuele informatie over de wedstrijden van de week, verenigingsactiviteiten en de sponsor van de week.

gen van de commissie de betrokkenheid van de leden bij het wel en wee van S.C. Overwetering stimuleren en vergroten. ‘Als je
ziet dat de inhoud van het clubblad in vergelijking met vijf jaar geleden praktisch is verdubbeld dan duidt dat toch op meer
betrokkenheid. Het zijn bijna allemaal bijdragen van leden. Een paar jaar geleden moest je overal achteraan, nu worden de
verhalen spontaan aangeboden.’

PR-commissie

Uiteraard is de commissie ook het aanspreekpunt voor de plaatselijke en regionale pers. Contactman voor de journalisten is Ton
Roesink. ‘We kanaliseren de stroom berichten richting pers. Alle informatie die naar buiten gaat loopt via ons. Zo hou je het
overzichtelijk en in een hand. Dat werkt over het algemeen naar beide kanten toe tot volle tevredenheid.’
Maar de commissie doet veel meer en geeft met tal van activiteiten de achthonderd leden tellende sportvereniging ook een
duidelijk gezicht in de plaatselijke samenleving. De commissie steekt haar energie ondermeer in de Grote Clubactie, de fietsbingo-dauwtraptocht op Hemelvaartsdag, de Harleman Sixday, de playbackshow, de manifestatie Olst Schoons Genoeg en volgend
jaar ook in het Ter Beek Friendship toernooi, een combinatie van seniorenvoetbal en amusement en muziek. De commissie is dit
jaar ook present op de Olster Jaarmarkt. Dit keer met een prachtig nieuw doelschietbord, ontworpen door Tonnie en Dennis
Bouwmeester.
De commissie brainstormt regelmatig over nieuwe activiteiten. Willy van Vreden: ‘We zouden de bevolking en bepaalde groepen
graag nieuwe activiteiten willen aanbieden, maar daarvoor zijn de mogelijkheden in Olst toch beperkt. We hebben een accommodatieprobleem en kunnen dus niet alles wat we willen waarmaken.’
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In en verkoop 2e hands auto’s
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SPECIAAL VOOR U
zijn wij elke avond open!
Openingstijden
ma - do
vr
za

winkel:
13.30 uur - 20.00 uur
13.30 uur - 21.00 uur
09.00 uur - 16.00 uur

• Telecom • Beveiliging
• Schotels • Navigatie
Kuierpad 1, 8131 TZ Wijhe
Tel. (0570) 52 45 24
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ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF
Kornet van Limburg Stirumstraat 14
8121 DZ OLST, Tel: (0570) 56 13 87, Fax: (0570) 56 11 87

Secretaris-generaal Harry Been van de KNVB:
‘

WK in 2018’
Een imposant logo van EURO 2000 hangt prominent aan de wand van
zijn vorstelijke werkkamer in het hoofdkantoor van de KNVB, dat mooi
verscholen ligt in de Zeister bossen. Het is al weer zes jaar geleden dat Nederland en
België samen het EK Voetbal organiseerden, maar drs. Harry Been, secretaris-generaal van
de KNVB en destijds een van de stuwende krachten achter het evenement, denkt er nog
elke dag met veel genoegen aan terug.
De Nieuwleusenaar: ‘Het EK heeft ons internationaal veel krediet opgeleverd. Het toernooi is fantastisch verlopen. We hebben
er 100 miljoen gulden aan overgehouden en onze naam als organisator van grote voetbalevenementen gevestigd. We hebben
de laatste jaren niet voor niets de meeste Europese voetbalfinales mogen organiseren’.
Het lijkt er inderdaad op dat de naam van Nederland op dit punt is gevestigd. Ons land organiseert in 2007 het Europees
kampioenschap voor spelers onder 21 jaar. Na EURO 2000, het FIFA WK voetbal voor spelers tot 20 jaar van 2005 en de UEFA
Cupfinale in 2006 in het Philips-stadion is dit opnieuw een succes voor Nederland en de KNVB. Het Nederlands team Onder 21
van KNVB-coach Foppe de Haan is als organiserend land automatisch van de partij. Het Europees Kampioenschap zal bestaan
uit acht deelnemers. Naast een Europese titel staan er tijdens het toernooi meer belangen op het spel. De eerste vier mogen
deelnemen aan de Olympische Spelen van 2008 in Peking. De speelsteden zijn Arnhem, Nijmegen, Groningen en Heerenveen.
En om het succesverhaal helemaal compleet te maken: Nederland behoort tot de laatste twee kandidaten voor het EK voor
vrouwen in 2007. Been: ‘Dit EK hoort bij ons thuis want we zijn een van de grootste vrouwenvoetballanden ter wereld’.

Harry Been

Wanneer organiseert Nederland het WK Voetbal?
‘We proberen het WK 2018 naar Nederland en België te krijgen. Ik heb al diverse gesprekken met mijn Belgische collega's en
vertegenwoordigers van de wereldvoetbalbond FIFA gevoerd. Zuid-Afrika organiseert het in 2010, in 2014 gaat het naar ZuidAmerika en dus Brazilië en in 2018 is Europa weer aan de beurt. Engeland wil het ook organiseren, maar samen met België
maken we een goede kans. FIFA-topman Blatter heeft gezegd dat hij niet wil dat twee landen het organiseren, maar tegen die
confrontatie zie ik niet op. We moeten het – om tien volwaardige stadions te kunnen aanbieden – wel met z’n tweeën doen.
We zijn al in gesprek met de eigenaren van de stadions in Utrecht, Arnhem en Heerenveen. Nederland moet een stadion
60.000 plaatsen kunnen bieden, een van 50 en drie van 40.

Interview

Harry Been is secretaris-generaal van de KNVB en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor alle internationale zaken en grote
projecten. Henk Kesler is directeur betaald voetbal en Ruud Bruijnis zwaait de scepter over het amateurvoetbal. Hoewel Been
dus niet dagelijks met het amateurvoetbal bezig is geeft hij met plezier zijn visie op een aantal actuele thema’s.

Het amateurvoetbal lijkt steeds zakelijker te zijn ingesteld. Is dat geen nadelige ontwikkeling?
‘Je ziet dat het onderscheid tussen amateur en beroeps ook in het amateurvoetbal aan het vervagen is. Pure amateurclubs
opereren steeds vaker bedrijfsmatig. Met name in de hoogste regionen van het amateurvoetbal ontstaan vormen van betaling
die concurrerend zijn voor de clubs in de eerste divisie. Maar er moet natuurlijk wel geld op de plank komen. Ik vind het geen
bezwaar, als de verenigingen hun sportieve en sociale doel maar niet uit het oog verliezen. Hetzelfde thema speelt in het betaalde
voetbal. Bij sommige clubs wordt erover geklaagd dat er zoveel buitenlanders spelen. Die zouden zich niet voldoende met de club
kunnen identificeren. Daar geloof ik niet in. Buitenlander of niet, de trots en de eer van de club moeten voorop staan.’
Wat heeft de KNVB het amateurvoetbal concreet te bieden?
‘De KNVB is niet alleen maar de toezichthoudende instantie die rode kaarten uitdeelt. Het besturen van een amateurvereniging
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bewust. Daarom ontwikkelen we ons steeds meer in de richting van een service verlenende organisatie die besturen de helpende hand wil bieden bij problemen met allerlei milieuwetten, de fiscus en de gemeenten. Die ontwikkeling is in volle gang.
We hebben nu zes kantoren in het land, maar willen naar meer KNVB-servicepunten. We willen dichter naar de verenigingen
toe. Wíj moeten ervoor zorgen dat de verenigingsbestuurders hun leden aan het voetballen kunnen houden. Een probleem
vormen de vrijwilligers. Die zijn steeds moeilijker te vinden, omdat ze geen gezeik willen met de gemeente of de fiscus.
Daarom zou er wat meer ruimte moeten komen voor betaald vrijwilligerswerk. Dat werkt motiverend.’
Ook bezorgd over de verharding langs de velden en het verbaal geweld tegen scheidsrechters?
‘Inderdaad zorgwekkend. Het begint overigens vaak bij de ouders die opgefokt langs de lijn staan. Je vraagt je af wie er in deze
tijd nog scheidsrechter wil zijn. Gelukkig zit er voor het eerst weer groei in het aantal nieuwe scheidsrechters, omdat een l maatregelen zoals de Fair Play acties hun vruchten beginnen af te werpen. Maar het is een probleem dat vooral in de samenleving
zit. Die is aan het verharden. Maar er is ook een belangrijke taak weggelegd voor de trainers. Die zijn de normerende factor en
moeten overdreven fanatiek gedrag van spelers tegengaan.‘

Evert ten Napel & Harry Been

Waarom wordt de pasjesregeling voor spelers weer ingevoerd?
‘Het was uiteindelijk een bron van zorg dat spelers die waren geschorst toch gewoon gespeeld bleken te hebben. In de afdeling
West 2 is een proef geweest die uiteindelijk succesvol is verlopen. Het heeft daar geleid tot minder gele en rode kaarten, zodat
besloten is het landelijk weer in te voeren. Je gaat als mensen zich van tevoren moeten identificeren misbruik tegen.
Mensen zijn herkenbaarder en iedereen gedraagt zich beter als anderen weten wie hij is.’

Drs. Harry Been (56) is sinds 2001 secretaris-generaal van de Koninklijke Nederlandse Voetbal
Bond. Hij was onder andere toernooidirecteur van Euro 2000 en van de Wereldkampioenschappen
jeugdvoetbal 2005. In het verleden was Been ondermeer algemeen directeur van de KNVB, gemeentesecretaris van Zwolle, en chef economische zaken en waarnemend hoofd stadsontwikkeling van de
gemeente Veendam. Been studeerde in 1973 af in de Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van
Groningen. In 1974 behaalde hij zijn doctoraal in de Planologie.

Sportcommentator Evert ten Napel:

‘Handbal heeft in Nederland
echt een wereld te winnen’

Interview

‘

Evert ten Napel, de markante 62-jarige sportjournalist, heeft in de bijna 25 jaar die hij nu
voor Studio Sport werkt een passie ontwikkeld voor tal van sporten. Bij het grote publiek is
hij vooral bekend door zijn voetbalcommentaren, maar ook de handbalwereld waardeert hem
als een kundig commentator. Evert kreeg bij de redactie van Studio Sport de handen nooit zo
heftig op elkaar voor het uitzenden van handbalwedstrijden. Maar sinds het succesvolle
optreden deze winter van de Nederlandse handbaldames op het WK in Rusland waait er
duidelijk een andere wind in Hilversum. ‘Nu zeggen mijn collega’s: goh Evert, wat is dat een
leuke sport. Vroeger moest ik in verplichte samenvattingen tot vervelens toe uitleggen waarom Nederland altijd van sterke handballanden verloor. Nu is het veel leuker geworden’.
U was ooit zelf een verdienstelijk handballer?
‘Laat dat verdienstelijk maar weg. Ik heb gespeeld bij E en O in Emmen, maar ben niet verder gekomen dan het derde team.
Ik heb altijd gevoetbald, maar na een beenblessure ben ik gaan handballen. Ik was toen al over de twintig en miste dus de speciale basistechnieken die je in je jeugd moet leren. Handbal is een moeilijke sport. Ik was net als bij het voetballen wel een goede
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derde bestond voornamelijk uit oud eerste-elftalspelers. Die hebben me altijd liefdevol omarmd.
Ik mocht meedoen….’
Waarom slaat handbal in bepaalde regio’s zoals Salland meer aan dan in andere
delen van het land?
‘Ik denk dat het ermee te maken heeft of je het op school wel of niet hebt geleerd. In Emmen
had je een legendarische sportleraar. Ad van Zweeden. Een handballer in hart en nieren. Daarom
was handballen in Emmen zo populair. Kijk, alle jongens en tegenwoordig ook de meisjes voetballen. Dat gebeurt op straat. Maar de andere sporten leer je op school. En dan hangt het helemaal af van de leerkracht. Het heeft ook met het gezin te maken. In Salland heb je de familie
Nijboer. Allemaal handbalgekken. Die brengen dat weer over op andere gezinsleden, vrienden en
bekenden.’
Ziet hij na de fantastische vijfde plaats op het WK in Rusland van het nationale damesteam
doorgroeimogelijkheden voor de handbalsport in Nederland?
‘Daar zou het handbal in Nederland, ook al door de extra aandacht in de media, in elk geval van moeten profiteren. Ik weet dat
het Nederlands Handbal Verbond er ook mee bezig is. Ze doen enorm hun best, maar wat ontbreekt is geld. En goed opgeleide
mensen kosten een paar centen. Eigenlijk zou je de beste pr-man of vrouw moeten inhuren die met het nationale damesteam meer
gaat doen. Ga ermee de boer op, het land in. In Noorwegen en Denemarken zijn de dames van de nationale ploeg regelrechte
beroemdheden. Ze maken reclame voor mode en luchtjes. Maar wie kent onze nationale damesploeg? Natasja Burgers
misschien, maar dan heb je het wel gehad. Nogmaals het is geen verwijt, ze doen bij de bond hun stinkende best, maar het zijn
geen toppers. Naast de pr moeten ze er ook gewoon de competitie en de strafzaken bij doen. Er is voor het handbal in Nederland
echt een wereld te winnen. Het is een zeer aantrekkelijke kijk- en televisiesport. De wedstrijd duurt met twee keer dertig minuten
niet al te lang, het gaat snel en er worden altijd veel doelpunten gescoord. Het promoten van zo’n sport moet je afdwingen.’

Evert ten Napel

Is het Nederlandse vrouwenhandbal in staat blijvend een plaats te verwerven in de wereldtop?
‘Dat is zeker mogelijk. Over de speelsters in de buitenlandse competitie hoeven we ons geen zorgen te maken. Die trainen wel
en spelen hun competitiewedstrijden. Nee, de aanwas zal van onderen moeten komen. Vergeet niet dat aan het succes van dit
damesteam het Oranjeplan van de toenmalige bondscoach Bert Bouwer ten grondslag ligt. Hij was een echte fanatiekeling die veel
weerstand ontmoette met zijn plan om de speelsters in de nationale en buitenlandse competities samen te laten spelen. Maar
iemand die het initiatief neemt krijgt altijd op z’n flikker. Hem komt mede de eer toe van dit succes, al zal lang niet iedereen dat
erkennen. Het is net als bij een nieuw restaurant. De eerste eigenaar gaat altijd failliet, de tweede en derde plukken de vruchten
van zijn inspanningen en maken er een goed restaurant van. De zaak steentje voor steentje opbouwen, daar gaat het om. Daarom
zijn de jeugdplannen van de bond en handbalscholen zoals in Raalte, Emmen en Den Haag erg belangrijk. Voor elke sport geldt,
hoe meer er getraind wordt hoe groter het succes. En bij handbal maakt vijf of vijftien uur per week trainen precies het verschil.’

Wanneer stopt de nestor van de Nederlandse sportcommentatoren?
‘Ik had vorig jaar met tijdelijk ouderdomspensioen gekund, maar heb dat toen een jaar uitgesteld. En ook nu denk ik er over er
nog een jaartje aan vast te plakken. Het is moeilijk om los te komen van je werk. Je moet de mogelijkheid hebben om af te kicken.
Eigenlijk zou iemand tegen me
moeten zeggen: Evert het wordt
Evert ten Napel, afkomstig uit Drenthe, begon zijn carrière in de sporttijd een keer te gaan.
journalistiek bij de Emmer Courant. Hij werd algemeen ingezet en dat betekenMijn vrouw zegt dat niet want
die heeft mij liever niet de hele
de dat hij alles moest aanpakken, niet alleen sport. Via de RONO (Regionale
dag over de vloer.’
Omroep Noord en Oost) en de Tros kwam ten Napel op 1 januari 1982 bij
Noot van de redactie:
Uit teleurstelling over het niet
mogen verslaan van de halve
finale van het WK verklaarde
Ten Napel drie weken na dit
interview dat hij overwoog op
te stappen bij de NOS.

Studio Sport terecht als opvolger van Herman Kuiphof. Studio Sport was toen
alleen te zien op zaterdag en zondag. In de bijna 25 jaar Studio Sport heeft
Evert ten Napel vele unieke momenten van dichtbij meegemaakt. De eerste
Elfstedentochtoverwinning van Evert van Benthem in 1985 bijvoorbeeld, het
Heizel-drama bij Liverpool Juventus, zijn ervaring als radioverslaggever bij het

Interview

Mooiste handbalmoment uit uw carrière?
Dat was de Olympische finale Denemarken-Zuid Korea. Die heb ik live verslagen. De finale werd via twee verlengingen en via
strafworpen beslist. Een echte krimi.’

WK 1978 in Argentinië. Ook is hij traditioneel te horen bij de beelden van het
skischansspringen in Garmisch Partenkirchen op Nieuwjaarsdag.

33

1634

Onze sponsoren

Algemene info
Hoofdbestuur
Voorzitter a.i.
Sikko Cazemier
J. Smitlaan 2
8121 KC Olst
tel. (0570) 56 51 29
cazemier@tref.nl

Secretaris
Bart Otter
Torenvalk 16
8121 JH Olst
Tel: (0570) 56 28 46
l.otter@deventer.nl

Penningmeester
Henny Logtenberg
Boskamp 13
8121 CW Olst
Tel: (0570) 56 38 25
logtenberg@gmx.net

PR-commissie
Ton Roesink
Dr. H.G. Pluimstraat 16
8121 AH Olst
Tel: (0570) 56 32 94
ton.roesink@home.nl

Senioren
Rolf Lugtmeijer
Vlaskamplaan 10b
8121 HA Olst
Tel: (0570) 56 38 45
sscw@daxis.nl

Jeugdzaken
Harry Hoonhorst
Koekoeksweg 25
8121 CS Olst
Tel: 0570-56 39 83
harryhoonhorst@home.nl

Technische zaken
John Doornebosch
T.G. Gibsonstraat 20
F16
7411 RR Deventer
Tel: (0570) 64 08 66

Technische zaken
Réne de Krosse
Kuiperstraat 71
8121 AL Olst
Tel: (0570) 56 22 13

Hoofdbestuur

renedekrosse@wanadoo.nl
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Vilstersedijk 9
8152 EB Lemerlerveld
overdag te bereiken via 06 - 185 16 853
s’ avonds via 0572 - 373 988

www.sallandsesierbestrating.nl
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Lijst sponsoren
Image-Sign Wijhe
Installatiebedrijf Henk van Tongeren Apeldoorn
Installatietechniek De Goijer Olst
Isfordink Olst B.V.
Jan Boerhof APK keuringstation Diepenveen
Jos Optiek Olst
Kaashandel David van Zijl bij u aan huis
Kappert tuinaanleg en onderhoud Olst
Kapsalon Art of Hair Olst
Kapsalon Renate Olst
Keukenland Wijhe
Keukenstudio Stormink Gorsel
Klein Beernink Kantoorboekhandel Deventer
Korten's Boek- en kantoor vakhandel Olst
KroeseWevers Raalte
Leo Pelgrom 3-Kroon makelaar Olst
Lieferink Horesca Groothandel M.L. Twello
LMB en Multimate van Gurp Boerhaar gem. Wijhe
Logt Installatietechniek Olst
Loodgietersbedrijf Elshof B.V. Olst
Machinefabriek Veerman Olst
Makelaardij Langkamp & Ruitenbeek hele Regio
Makelaars Oost en Oost Diepenveen
Nobach Schoenen Olst
Notariaat Roelofs Olst
O.A.F. Holland Olst
Ontstoppingsbedrijf Van Riel Wesepe
Oosterhoff Meubelen Olst
OSH Hoveniersbedrijf Den Nul Gem Olst / Wijhe
Party Centrum Joop van de Enk Raalte
Rabobank Olst
Reproscan B.V. Hasselt
Roessink Keukens op maat Olst
S.S.C.W.O. Olst
Schuiling Opticiens Deventer
Schulten Mode Wijhe
Sikkens grafische afwerkers Deventer
Solvay Pharmaceuticals B.V. Olst
Spaany Auto's Olst
Spekschate B.V. Installatie techniek Olst
Sportcafe De Hooiberg Olst
Sportschool Edo Zeân Deventer
Sportshop Oude Wesselink Deventer
StuytVriezen Olst
Swolltax BV Wijhe
Tankstation Calpam Olst
Taxi Ensink Olst
Tweewieler Centrum Logt Olst
Van Zijl Gevelrestauratie Lochem
Veldpape Garantiemakelaars Olst
Veldwijk Twello
Verkaarsschool Van Dam Olst
Vishandel Ter Beek Olst
Vleesbedrijf P. Van Essen Den Nul Gem. Olst / Wijhe
Voegbedrijf Jan Splithof Ulft
Voetreflexzonetherapie Gerda Duits Ol

Onze sponsoren

Aalderink Auto's Lochem
Aannemersbedrijf De Combi Deventer
Aannemersbedrijf Journee Dokman.B.V Boerhaar Broekland.
Ajax Supporters Olst
Amstel Malt
Autobedrijf & Tankstation Ripperda Olst
Autobedrijf Bennie Mulder Olst
Autobedrijf Boskamp Opel Dealer
Autobedrijf de Snipperling Fiat Dealer Deventer
Autobedrijf Frank Overweg Den Nul Gem. Olst / Wijhe
Autobedrijf Timmer Olst
Autobedrijf van Vreden Schalkhaar
Autobedrijf Voskes Middel gem. Olst / Wijhe
Autoschade Henk Nijkamp Olst
Autoschade Kastelein Olst
Autoschade Roessink Wijhe
Belisol Renster Kozijnen Deventer
Berg Electronics Wijhe
Berghuis Compleet Wonen Schalkhaar
Bloemisterij Overmars Boskamp gem. Olst / Wijhe
Boerhof Meubelen Olst
Bouwbedrijf Bosch B.V. Olst
Bouwbedrijf Obdijn Diepenveen
Bouwbedrijf Overmars Olst
Brendeke Schilderwerken Olst
Brummel Woninginrichting Olst
Cafe Restaurant Ripperda Den Nul Gem. Olst / Wijhe
CafÇ Ruimzicht Boskamp gem. Olst / Wijhe
Cafe 't Eikeltje Eikelhof gem. Olst / Wijhe
Camping 't Haasje Olst
Centerwold Woonfashion Terwolde
Dames- en Herenkapsalon Renate Olst
Damman Versmarkt Olst
De Goede Deventer
DPV Montage Olst
Drogisterij van Wonderen Olst
Drukkerij De Kroon Olst
Drukkerij Manuel Graphics Vaassen
Drukkerij Ozi Print Deventer
E.S.N. Olst
Esselink Daktechniek Olst B.V.
Feyenoord Supporters Olst
Fixet Tiebot Bouwmarkt Olst
Flierman en zn B.V. Schalkhaar
Formido Wijhe
Fortron B.V. Schoonmaakbedrijf Barneveld
Go Ahead Eagles Supporters Olst
Grafwerken en Natuursteen Hafkamp Olst
Grill en Pannekoek Restaurant Pebbels Olst
Groente en fruit Van Uden Olst
Grolleman Vrieshuis Exploitatiemaatsch. B.V. Olst
Harleman Rietdekkersbedrijf Olst
Harleman Schildersbedrijf Olst
Harmsen Keurslager Diepenveen
Hefra Olst B.V.
Heineken Brouwerijen Deventer
Ho-Be Bouw Olst
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1
2
3
4
5
6
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Dieze West 1
Overwetering 1
Haarle 1
Hattem 1
Helios 1
Wilp 1

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

7
8
9
10
11
12

Holten 1
Heeten 1
Lemelerveld 1
Wesepe 1
Dedemsvaart 1
Dalfsen 1

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

25 februari 2007
15 Dedemsvaart 1
15 Dieze West 1
15 Overwetering 1
15 Haarle 1
15 Hattem 1
15 Helios 1

Wesepe 1
Lemerlerveld 1
Heeten 1
Holten 1
Wilp 1
Dalfsen 1

3 september 2006
1 Dieze West 1
1 Overwetering 1
1 Haarle 1
1 Hattem 1
1 Helios 1
1 Wilp 1

Dalfsen 1
Dedemsvaart 1
Wesepe 1
Lemerlerveld 1
Heeten 1
Holten1

29 oktober 2006
8 Heeten 1
8 Holten 1
8 Wilp 1
8 Helios 1
8 Hattem 1
8 Dalfsen 1

Lemerlerveld 1
Wesepe 1
Dedemsvaart 1
Dieze West 1
Overwetering 1
Haarle 1

4 maart 2007
16 Dalfsen 1
16 Lemerlerveld 1
16 Heeten 1
16 Holten 1
16 Wilp 1
16 Helios 1

Wesepe 1
Dedemsvaart 1
Dieze West 1
Overwetering 1
Haarle 1
Hattem 1

10 september 2006
2 Dedemsvaart 1
2 Wesepe 1
2 Lemerlerveld1
2 Heeten 1
2 Holten 1
2 Dalfsen 1

Dieze West 1
Overwetering 1
Haarle 1
Hattem 1
Helios 1
Wilp 1

5 november 2006
9 Heeten 1
9 Lemerlerveld 1
9 Wesepe 1
9 Dedemsvaart 1
9 Dieze West 1
9 Overwetering 1

Dalfsen 1
Holten 1
Wilp 1
Helios 1
Hattem 1
Haarle 1

11 maart 2007
17 Wesepe 1
17 Dedemsvaart 1
17 Dieze West 1
17 Overwetering 1
17 Haarle 1
17 Hattem 1

Lemerlerveld 1
Heeten 1
Holten 1
Wilp 1
Helios 1
Dalfsen 1

17 september 2006
3 Dedemsvaart 1
3 Dieze West 1
3 Overwetering 1
3 Haarle 1
3 Hattem 1
3 Helios 1

Dalfsen 1
Wesepe 1
Lemerlerveld 1
Heeten 1
Holten 1
Wilp 1

12 november 2006
10 Holten 1
10 Wilp 1
10 Helios 1
10 Hattem 1
10 Haarle 1
10 Overwetering 1

Heeten 1
Lemerlerveld 1
Wesepe 1
Dedemsvaart 1
Dieze West 1
Dalfsen 1

25 maart 2007
18 Dalfsen 1
18 Heeten 1
18 Holten 1
18 Wilp 1
18 Helios 1
18 Hattem 1

Lemerlerveld 1
Wesepe 1
Dedemsvaart 1
Dieze West 1
Overwetering 1
Haarle 1

24 september 2006
4 Wesepe 1
4 Lemerlerveld 1
4 Heeten 1
4 Holten 1
4 Wilp 1
4 Dalfsen 1

Dalfsen 1
Dieze West 1
Overwetering 1
Haarle 1
Hattem 1
Helios 1

19 november 2006
11 Dalfsen 1
11 Heeten
11 Lemerlerveld 1
11 Wesepe 1
11 Dedemsvaart 1
11 Dieze West 1

Holten 1
Wilp 1
Helios 1
Hattem 1
Haarle 1
Overwetering 1

1 april 2007
19 Lemerlerveld 1
19 Wesepe 1
19 Dedemsvaart 1
19 Dieze West 1
19 Overwetering 1
19 Haarle 1

Heeten 1
Holten 1
Wilp 1
Helios 1
Hattem 1
Dalfsen 1

1 oktober 2006
5 Wesepe 1
5 Dedemsvaart 1
5 Dieze West 1
5 Overwetering 1
5 Haarle 1
5 Hattem 1

Dalfsen 1
Lemerlerveld 1
Heeten 1
Holten 1
Wilp 1
Helios 1

3 december 2006
12 Dalfsen 1
12 Dedemsvaart 1
12 Wesepe 1
12 Lemerlerveld 1
12 Heeten 1
12 Holten 1

Dieze West 1
Overwetering 1
Haarle 1
Hattem 1
Helios 1
Wilp 1

15 april 2007
20 Dalfsen 1
20 Holten 1
20 Wilp 1
20 Helios 1
20 Hattem 1
20 Haarle 1

Heeten 1
Lemerlerveld 1
Wesepe 1
Dedemsvaart 1
Dieze West 1
Overwetering 1

8 oktober 2006
6 Lemerlerveld 1
6 Heeten 1
6 Holten 1
6 Wilp 1
6 Helios 1
6 Dalfsen 1

Wesepe 1
Dedemsvaart 1
Dieze West 1
Overwetering 1
Haarle 1
Hattem 1

10 december 2006
13 Dieze West 1
13 Overwetering 1
13 Haarle 1
13 Hattem 1
13 Helios 1
13 Wilp 1

Dedemsvaart 1
Wesepe 1
Lemerlerveld 1
Heeten 1
Holten 1
Dalfsen 1

22 april 2007
21 Heeten 1
21 Lemerlerveld 1
21 Wesepe 1
21 Dedemsvaart 1
21 Dieze West 1
21 Dalfsen 1

Holten 1
Wilp 1
Helios 1
Hattem 1
Haarle 1
Overwetering 1

15 oktober 2006
7 Lemerlerveld 1
7 Wesepe 1
7 Dedemsvaart 1
7 Dieze West 1
7 Overwetering 1
7 Haarle 1

Dalfsen 1
Heeten 1
Holten 1
Wilp 1
Helios 1
Hattem 1

17 december 2006
14 Dalfsen 1
14 Wesepe 1
14 Lemerlerveld 1
14 Heeten 1
14 Holten 1
14 Wilp 1

Dedemsvaart 1
Dieze West 1
Overwetering 1
Haarle 1
Hattem 1
Helios 1

29 april 2007
22 Holten 1
22 Wilp 1
22 Helios 1
22 Hattem 1
22 Haarle 1
22 Overwetering 1

Dalfsen 1
Heeten 1
Lemerlerveld 1
Wesepe 1
Dedemsvaart 1
Dieze West 1
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Midden in de samenleving

