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Scootmobiel

NU OOK
SCHITTERENDE
SCOOTMOBIELEN!

WITTEVEEN

Het mobiliteits centrum voor Zwolle e.o.

1

!
Laagste prijs! Beste service! Snelle levering
Grootste assortiment: Koop & Verhuur!

Onze sponsors

Ook voor
opvouwbare
scootmobielen
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Scootmobiel
WITTEVEEN
Brinkhoekweg 4
8034 PC Zwolle
Handelsweg 8-5a
8064 RL Hasselt

BEL SNEL
038 - 454 43 41

het mobiliteits centrum voor Zwolle e.o.
info@scootmobiel-witteveen.nl

Van de voorzitter

Nieuwe mensen, een
andere wending
Met andere mensen gaat niet alles veranderen, wat goed is blijft en zullen wij koesteren.
Zo ook de presentatie gids die wij dit jaar weer voor u neer leggen.
Een gids die u meeneemt om mee te kijken in de keuken van diverse geledingen van
onze mooie vereniging.
Een vereniging die staat aan de vooravond van alweer een bijzonder jaar, te weten het
80-jarig bestaan.
Ook dit zal niet ongemerkt voorbij gaan en wij zullen dan ook u allen die altijd klaarstaan
hierin betrekken.
Om dit en vele andere activiteiten te kunnen ontplooien, zijn wij heel afhankelijk van vele
vrijwilligers en vele sponsoren.
Wij zijn deze mensen dan ook zeer erkentelijk voor de tijd en inspanning die men hiervoor neemt.
Nieuwe dingen opzetten, dat is een doelstelling.
Zo hebben wij het afgelopen jaar vaak om de tafel gezeten met mensen van de
gemeente om diverse dingen van de grond te krijgen.
Hierin was de afgelopen jaren niet voldoende geïnvesteerd, maar dat kunnen wij onze voorgangers nooit kwalijk nemen.
Zij zaten in een flinke onderbezetting en waren al blij als zij de normale zaken afgehandeld kregen, onze dank daarvoor.

Een nieuwe wending zal ongetwijfeld de komst zijn van zowel een nieuwe trainer voor de voetbal en voor de handbal.
Zoals de vorige voorzitter a.i. al hoopte, is uitgekomen voor de voetbal.
Zij hebben een prominente rol gespeeld tot het einde toe, maar helaas wij moeten nog een jaar wachten op promotie naar de
derde klasse.
Voor de handbal was het een moeilijk jaar, waarin op het eind klassebehoud belangrijk was en dit is dan ook gelukt.
Voor het komend seizoen hoopt men met de terugkeer van enkele oud gedienden er een leuk seizoen van te maken.
Samen met alle recreanten zullen wij trachten om deze vereniging waardig te presenteren.
Daarbij telt vooral een goede en gedegen jeugdafdeling.
Tot slot wil ik dan u ook uitnodigen om kennis te nemen van deze mooie vereniging ,door te beginnen met het lezen van deze
goed opgezette gids.
En samen met al onze gasten hopen wij er weer een sportief en gezond jaar van te maken.
Geert Kruitbos, voorzitter

Colofon:
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Binden:

Sponsorplatform S.C. Overwetering
burgemeester Ton Strien, Ferco van Breukelen, Mark van Gurp, Roos van
Breukelen, Pieter Everts, Driek ter Beek, Henkjan Ruitenbeek, Bart Ester,
Onderhoudscommissie en Peter Born
Nees Westerhout (De Stentor/Sallands Dagblad)
Nees Westerhout
Reproscan
Drukkerij Schuttersmagazijn
Sikkens Grafische Afwerkers

Van de voorzitter

Zaken die nu dan ook spelen zijn een uitbreiding van de sporthal met een derde deel, om de handbal een impuls te geven.
Zo ook willen wij gaan voor een voetbalveld met kunstgras.
Welk veld , dat zien wij later weer, maar belangrijk is voor ons en de gemeente dat wij weer mee tellen.
Bovendien willen wij er een veldje bij betrekken voor ook andere instanties, zodat het breed gedragen wordt.
Wij zullen trachten om u hiervan op tijd te informeren.
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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
Industrieterrein de Meente
0570-563 642

Onze sponsors

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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Driek ter Beek wilde voor zijn club een toernooi met allure

‘TBFT geeft Overwetering uitstraling’
Drie jaar geleden nam vishandelaar Driek ter Beek uit Deventer samen met Ramon Brink het initiatief voor het Ter Beek Friendship
Tournament (TBFT). De oud-inwoner van Olst en bord- en elftalsponsor van S.C. Overwetering wilde met een jaarlijks regionaal toernooi voor lagere seniorenteams iets blijvends neerzetten voor zijn club. Een toernooi met de allure van het grote Albert Heijn toernooi, dat
jarenlang werd georganiseerd door Overwetering maar door gebrek aan vrijwilligers binnen de eigen organisatie naar elders vertrok.
Ter Beek is in zijn opzet meer dan geslaagd. Het TBFT is in drie jaar tijd met 450 deelnemers (24 teams van 18 verenigingen) uitgegroeid tot het grootste eendaagse voetbaltoernooi van Oost-Nederland. De voetbalploegen kwamen op 24 mei van dit jaar uit Salland,
de regio IJssel-Vecht en Noord-Gelderland, Spakenburg (IJsselmeervogels) en Groningen. De kracht zat ‘m ook dit keer weer in de
combinatie van vriendenvoetbal en een gevarieerd (van Nederlandstalig tot hard rock) muziekfestijn na afloop. Het muzikale spektakel
kon vooral op het conto worden geschreven van Ramon Brink, die beschikt over voortreffelijke connecties in de muziekwereld.
Voor 2009 – het jaar waarin S.C. Overwetering het tachtigjarig bestaan viert – zijn de plannen nog ambitieuzer. Ter Beek: ‘We willen naar
24 herenteams, vijf damesteams en acht handbalteams. In dit jubileumjaar willen we alle disciplines erbij betrekken’.
Driek ter Beek is blij dat hij met het TBFT zijn sponsorbijdrage aan Overwetering in een andere richting heeft kunnen ombuigen. ‘Het
geeft de club uitstraling naar buiten, er ontstaat een goede binding met de andere clubs in de regio en het brengt geld in het laatje. Het
toernooi heeft de club dit jaar vijfduizend euro opgeleverd. Een mooie financiële opsteker. Een club als Overwetering moet geen geldzorgen hebben. Daar wil ik mijn steentje graag aan bijdragen’.
Zeer te spreken is Ter Beek over de medewerking van het nieuwe bestuur, de tientallen vrijwilligers en de supportersvereniging. ‘De hele
organisatie staat of valt met de medewerking van de vrijwilligers. We hebben al tien nieuwe aanmeldingen binnen voor volgend jaar .
De mensen hebben in de gaten dat een toernooi als het TBFT goed is voor de club. En het bestuur is bereid mee te denken in dit soort
activiteiten. Ik heb het volste vertrouwen in ze’.
De vrijwilligers kregen overigens na afloop van het toernooi V.V. IJsselmeervogels, als dank voor hun tomeloze inzet, een dagje
Bunschoten aangeboden, compleet met bezoek aan het sponsorhome van de hoofdklasser. De Olstenaren nemen voor het feestje na
afloop hun eigen artiest mee, in de persoon van zanger Johan Bril, bekend van de geheide meezinger ‘Ik draai me om’.
Driek ter Beek kijkt met gemengde gevoelens terug op het afgelopen seizoen van Overwetering. ‘Het was toch een beetje een zwart
jaar. Dat er een trainer bij een vierdeklasser wordt weggestuurd is slecht voor de naam van de club en de onderlinge verhoudingen.
Hoe of wat, het kan nooit zo zijn dat het aan een persoon ligt. Het was de hele sfeer erom heen. Ik ga er vanuit dat Overwetering na drie
seizoenen met beslissingswedstrijden dit keer gewoon kampioen wordt. Met de komst van Jordi van Breukelen en de terugkeer van
Arjen Harleman en Niek Veurtjes moet dat gewoon gaan lukken’.

Interview

Nog wensen voor het nieuwe seizoen? Ter Beek: ‘Ja. Ik hoop dat het sponsorplatform erin slaagt geld vrij te maken voor trainingspakken
voor alle jeugdleden. De hele jeugd in dezelfde outfit met op de rug: supportersvereniging Overwetering. Dat zou toch geweldig zijn!’.

7

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

EUROGARANTBEDRIJF

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

Onze sponsors

AUTOSCHADESPECIALIST

Nieuwendijk 39
8131 CD Wijhe
Telefoon: (0570) 52 23 34
GARANTIEBEDRIJF
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www.roessinkautoschade.nl

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

Wedstrijdbal
Beschikbaar stellen wedstrijdbal € 75
Vlaggen
Éénmalige aanschaf vlaggenmast € 115
Huur per jaar € 70.
Geluidsreclame
Kosten vanaf € 50 per jaar
Advertenties presentatiegids
Hele pagina in kleur
€
Halve pagina in kleur
€
Kwart pagina in kleur
€
Een derde pagina in kleur €

320
160
80
110

Supportersvereniging Sc. Overwetering
HALLO FANS !

De supportersvereniging gaat het tweede jaar in. We hebben in het seizoen 2007 / 2008 een groei doorgemaakt van ca
20 % maar dit zou nog veel beter kunnen.
Wanneer we daar allemaal ons steentje aan bijdragen en we zien allen kans om één nieuw lid te maken, dan verdubbelen
we het aantal.
Waarvoor is dat nodig?
Ten eerste natuurlijk om te laten zien dat we achter de club staan en achter de selectie.
Ten tweede om te steunen bij goede, maar vooral ook bij mindere tijden.
Ten derde om bij kampioenswedstrijden of beslissingen sterk voor de dag te komen.
Verder maakt het natuurlijk verschil uit wat we te besteden hebben. Willen we een bus huren voor spelers en supporters,
dan kost dat gauw een paar honderd euro en ook acties voor de spelersgroep, bv. een bijdrage aan een trainingskamp leveren of de verkiezing van de speler van de week en daaraan gekoppeld de speler van het jaar, een paar voetbalschoenen of
inloopshirts, allemaal dingen die goed passen in het streven naar balans en goede atmosfeer, maar kosten nu eenmaal altijd
geld.
Het bestuur heeft zeer positief op onze plannen gereageerd en het oude, wat in de vergetelheid geraakte, spelersfonds
wordt nieuw leven in geblazen en wij hebben ons hard gemaakt dit bedrag te verdubbelen waardoor we een substantiële
bijdrage zullen leveren om zaken te optimaliseren en tot prestaties te komen.
Uiteraard gaan we verder met de verkiezing van de speler van de week en de speler van het jaar, welke het afgelopen seizoen zo overtuigend werd gewonnen door Jordi van Breukelen.
Jordi had zo’n voorsprong dat hij de laatste drie wedstrijden gerust op de klompen had kunnen
voetballen en dan nog met twee vingers in de neus winnaar zou zijn geworden.
Laten we hopen, dat de andere mannen hem dit jaar kort op de hielen zullen zitten.
Al met al wensen we jullie allemaal, bestuurders, spelers en supporters een geweldig jaar toe.
De Supportersvereniging

Sponsormogelijkheden & Supportersvereniging

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

Hans Voskamp
Jordy van Breukelen
Speler van het jaar 2007/2008
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Aandacht voor uw ogen,
Prachtige kleuren. Onafhankelijk. Ondernemend. Helder. In ieder geval
kunst over de wereld van zien en kijken. Goed om te zien, kijken en te
ontdekken. Als zelfstandige opticien verenigen wij twee werelden die op
het eerste oog niets met elkaar te maken hebben, medisch & modisch.
Van goed zien en gezond zien. Van ambacht en passie. Een professionele
manier van werken, met aandacht voor sfeer, tijd voor advies en oog voor
de wereld om ons heen.
Wij nodigen u van harte uit ons een bezoek te brengen. U ervaart dan
persoonlijk alle facetten van onze oogzorg en expertise.

www.schuilingoptiek.nl

Onze sponsors

Nieuwstraat 10 • 7411 LL Deventer • Tel. 0570 612984 • info@schuilingoptiek.nl

Voor al uw:

tapijt/gordijnen
binnen- en
buitenzonwering
• grootste keus
• laagste prijs
• tapijt gratis gelegd
• kwaliteit-service-garantie
Boxbergerweg 25
Eikelhof (gem. Olst)

Tel. 0570 - 591 708
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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

1e voetbal elftal seizoen 2008 - 2009

Achterste rij (staand v.l.n.r.) Bart Ester (trainer/coach), Jeroen Willems, Erwin Kremer, Ronnie Haverkamp,
Edwin van Weenum, Martin Dollenkamp, Jordi van Breukelen, Henry Hendriks (keeperstrainer).
Middelste rij (staand v.l.n.r.) Nienke Dollenkamp (verzorgster), Henk Bultman (elftalleider), Frank Willemsen,
Emiel Logtenberg, Hugo Hoonhorst, Sven Hafkamp, Arjan van Weenum, Niels Damman, Jeroen Hoonhorst
(assistent scheidsrechter).
Voorste rij (zittend v.l.n.r.) Mark van Gurp, Dennis Lokate, Gerjan Oeseburg, Mark Balster, Jelle van Tongeren,
Mark Koudijs.

1e voetbal elftal

Op de foto ontbreken: Arjen Harleman en Niek Veurtjes

www.hafkampnatuursteen.nl
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Onze sponsors

Bart Ester
geb.: 07-03-1968
Trainer/coach

Jeroen Hoonhorst
geb.: 17-11-1977
Grensrechter

Henk Bultman
geb.: 13-05-1967
Elftalleider

Henry Hendriks
geb.: 20-06-1962
Keeperstrainer

Hugo Hoonhorst
geb.: 02-01-1980
Keeper

Sven Hafkamp
geb.: 19-09-1988
Keeper

Ronnie Haverkamp
geb.: 22-06-1981
Aanvaller

Martin Dollenkamp
geb.: 14-12-1979
Aanvaller

Frank Willemsen
geb.: 30-08-1983
Aanvaller

Jeroen Willems
geb.: 17-10-1982
Aanvaller

Jelle van Tongeren
geb.: 15-03-1984
Aanvaller

Dennis Lokate
geb.: 17-02-1990
Middenvelder

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

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

Mark Koudijs
geb.: 17-11-1988
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

Niek Veurtjes
geb.: 22-12-1977
Middenvelder

Niels Damman
geb.: 13-11-1989
Verdediger

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

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

Gerjen Oeseburg
geb.: 25-11-1978
Verdediger

Foto individueel

Nienke Dollenkamp
geb.: 26-02-1983
Verzorgster selectie
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Nieuwe hoofdtrainer Bart Ester wil van
eerste elftal een goeie mix van jong en
oud maken

‘We gaan voor
rechtstreekse promotie’
Discipline, op de juiste wijze met elkaar communiceren, opdrachten uitvoeren en opereren
als collectief gericht op resultaat. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten waarmee Zwollenaar Bart Ester het nieuwe seizoen als
nieuwe hoofdtrainer aan de slag gaat bij het eerste voetbalelftal van S.C.Overwetering. De 40-jarige oefenmeester, die de afgelopen
drie jaar het eerste van zaterdagvierdeklasser Zwolse Boys trainde en de Boys aardig omhoog wist te stuwen, gaat in Olst voor de
hoofdprijs: het kampioenschap in de vierde klasse H.
Ester: ‘Ze hebben er een paar keer zo dicht bij gezeten dat het nu toch een keer moet lukken. Het leek wel of ze met die druk niet
om konden gaan. Het tandje hoger niet konden zetten. Maar de spelersgroep heeft nu tegenover mij aangegeven dat ze het komend
seizoen wil schitteren . Zonder verlengingen, beslissingswedstrijden en dergelijke. Met andere woorden, rechtstreekse promotie. Dat
lijkt me een leuke uitdaging. Dat we in vier H zijn ingedeeld met zes nieuwe clubs uit Deventer, Zwolle en Zutphen is jammer. Onze
spelers kennen die clubs niet, maar dat kan ook een voordeel zijn. Ze moeten gelijk flink aan de bak’.

Nieuwe Trainer Bart Ester

De nieuwe trainer van Overwetering (gehuwd met Diana en vader van zoon Sven en dochter Irsa) verdient de kost als hoofd verkoop
binnendienst bij de Zwolse groothandel in veiligheidsschoeisel Gevavi. Ester omschrijft zichzelf als een echt voetbaldier. ‘Ik ben zeven
dagen per week met voetbal bezig’. Zijn wortels liggen bij Zwolse Boys, de legendarische club uit de Overijsselse hoofdstad. Zijn
grootvader was in 1918 zelfs een van de oprichters. ‘Ik woonde op de Pierik, vijftig meter van het veld van S.V. Zwolle. Maar dat was
een katholieke club met een frater in een zwarte jas als trainer. Daar mocht ik van m’n moeder niet naartoe.’
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Bart speelde tussen 1985 en 1995 op verschillende plaatsen in het eerste elftal van de Boys. ‘Ik had geen standaardplaats. Ik was
verdediger, voorstopper, rechtsback en later pinchhitter in de spits’. Zijn trainersloopbaan begon twaalf jaar geleden toen Ester als
gevolg van een aangeboren slijtage in de ruggenwervels moest stoppen met de actieve voetballerij. Hij trainde achtereenvolgens
jeugd- en lagere seniorenelftallen bij CSV ’28 Zwolle en Berkum. Zijn grootste trainerssucces: in 2004 de KNVB-beker met het tweede
van de huidige hoofdklasser Berkum. In 2004 vroeg zijn oude club hem hoofdtrainer te worden. ‘Ik denk dat ik er een mooie basis
voor mijn opvolger heb neergelegd’. De keus voor Overwetering was heel bewust. ‘Ik wilde geen stadsclub meer trainen. De sportieve
mentaliteit op het platteland is toch anders’.
Zijn eerste indruk van de hoofdmacht van Overwetering is gunstig. ‘De kampioenswedstrijd in Schalkhaar tegen Haarle moest ik
helaas missen, maar ik heb ze in de tweede helft van de competitie verschillende keren aan het werk gezien. Het is een mooie
combinatie van jong en oud, die allebei hun eigen kwaliteiten hebben. Daar wil ik een goeie mix van maken. Dat zal niet altijd even
gemakkelijk zijn want je gooit de jonge garde natuurlijk wel voor de leeuwen’.
Om het eerste elftal van Overwetering een zo breed mogelijke basis te geven wil de nieuwe oefenmeester het eerste en tweede elftal
dichter bij elkaar brengen en weer gaan werken met een beloftenteam. Ester: ‘Daar kunnen we op den duur de vruchten van plukken.
Het tweede elftal gaan we erg belangrijk maken. Dat betekent dat een speler uit het eerste die ’s morgens voor het tweede uitkomt
ook met het tweede traint. A en B-spelers die er bovenuit steken krijgen een plaats in het beloftenteam. Het moet een eer worden
om daarin te spelen. Net zoals het een eer moet zijn voor het eerste uit te komen. Dat is de vaandeldrager van de vereniging en de
spelers dienen dat uit te stralen’.
Bart Ester over het gedwongen vertrek van hoofdtrainer Hendri Zwinselman en de rol van de spelersgroep daarin. ‘Natuurlijk mogen
spelers een mening hebben, maar het kan niet zo zijn dat spelers van eerste elftal het beleid gaan bepalen. Het is belangrijk dat je
goed met elkaar communiceert. Daarom hecht ik ook aan een vast aanspreekpunt binnen het bestuur’. Tactisch gezien opteert Ester
voorlopig voor de 4-3-3 formatie. ‘Maar als een spits van Helios er halverwege het nieuwe seizoen al vijftien in heeft zitten moet je
daar natuurlijk wel op inspelen. We moeten vooral van achteruit proberen te voetballen. Op het moment dat onze voorwaartsen in
balbezit zijn moet de verdediging er op het moment van omschakeling goed staan’.
De Zwollenaar begint met veel enthousiasme aan de klus bij Overwetering. ‘Ik hoop dat over te kunnen brengen op de groep. Laten
we er sportief iets moois van maken. En een stukje gezelligheid samen is een must. Daarom vind ik dat iedereen verplicht is na de
wedstrijd minstens een half uur bij elkaar te zitten.’

Burgemeester Ton Strien wil het
verenigingen niet onnodig moeilijk maken

Ton Strien, sinds een jaar de nieuwe burgemeester van Olst-Wijhe, is zelf een zoon van het
platteland. Hij wortelt in de boerenklei van het Utrechtse dorpje Cabauw in de Lopikerwaard. Als
geen ander kent hij de ins en outs van het lokale verenigingsleven. Toch stond Strien tijdens een intensieve toer langs alle twaalf kernen van zijn nieuwe standplaats regelmatig met zijn ogen te knipperen. Sprak uitvoerig met plaatselijke bewonersgroepen en zag hoe
scholen, kerken, sportverenigingen, culturele organisaties, ouderencomités enz. zich presenteerden. Strien was diep onder de indruk
van het prachtige scala aan sport en cultuur dat langs de boorden van de IJssel aan hem voorbijtrok. ‘Wat hier aan activiteiten wordt
ontplooid is een rijk bezit’, aldus de 50-jarige burgemeester.
De nieuwe burgemeester van Olst-Wijhe is voormalig gemeente-ambtenaar en zat twaalf jaar voor het CDA in de provinciale staten
van Utrecht. Daarnaast was hij tussen 2002 en 2006 wethouder in Houten. Na zijn benoeming in mei 2007 ging Strien vrij snel met
vrouw Yun Sook en dochtertje Katinka van drie in Wijhe wonen. ‘Daar hebben we heel bewust voor gekozen. Dat kon ook omdat we
nog geen opgroeiende kinderen hadden. Vanaf de eerste dag voelt het hier in Olst-Wijhe vertrouwd’. Hij is inmiddels opnieuw verhuisd
en woont nu op de Boerhaar.
Strien is nu een jaar burgemeester en ook hij constateert desgevraagd dat er onmiskenbaar verschillen zijn tussen de hoofdkernen
Olst en Wijhe. Stelt vast: ‘Wat mij opvalt is dat er in beide plaatsen hele leuke dingen gebeuren. Ik denk wel dat de sociale infrastructuur in Wijhe wat hechter is. Men doet daar iets meer met elkaar. In Olst is de organisatie wel aanwezig maar men is meer op zichzelf
gericht. Daar moet de samenwerking op bepaalde terreinen nog groeien’.
Gebruikmakend van zijn rijke ervaring in de lokale politiek wil Ton Strien zich de komende jaren vooral inzetten als bruggenbouwer.
Niet alleen in de gemeenteraad, maar ook in de lokale gemeenschap. De burgemeester: ‘Waar ik dat kan zal ik proberen de mensen
met elkaar in contact brengen. Ik heb geen verleden in de voormalige gemeenten Olst en Wijhe. Dat brengt me in een goede positie
om mensen bij elkaar te brengen en te verbinden. Cultuurverschillen zijn er weliswaar, maar die worden soms ook aangedikt. Men
accentueert de verschillen om het eigen profiel te versterken. Er is de afgelopen jaren in Olst, Wijhe en de overige kernen op het gebied
van sport, kunst en cultuur veel bereikt. Dat is echt niet ten koste gegaan van Olst of Wijhe.’
Het verenigingsleven in Olst-Wijhe steekt sinds de samenvoeging van beide gemeenten in 2001 de koppen steeds vaker bij elkaar. Het
is een ontwikkeling die Strien toejuicht. Zegt: ‘Zo ben ik bijvoorbeeld heel blij met het feit dat de besturen van Wijhe ‘92 en sportclub
Overwetering elkaar regelmatig spreken en opzoeken. Voor het besturen van een voetbalclub of andere vrijwilligersorganisatie komt
tegenwoordig veel kijken. Denk alleen maar eens aan opleidingen, het contact met de fiscus, de Arbo-wet. Daarom zijn we in gesprek
over de oprichting van een Sportraad. We willen die niet aan de sportclubs opleggen. De verenigingen kunnen de Sportraad in de eerste plaats gebruiken als platform om activiteiten af te stemmen en van elkaar te leren. De Sportraad kan bovendien functioneren als
belangenbehartiger.’
Strien heeft tot op heden slechts incidenteel contact met vertegenwoordigers van sportclub Overwetering. ‘Ik heb een goeie indruk aan
de club overgehouden en heb het gevoel dat Overwetering zich aan het bezinnen is hoe de sportieve prestaties kunnen worden verbeterd. Het bestuur zou zich in de richting van de gemeente en naar andere partijen wel wat krachtiger kunnen manifesteren. Volgens
mij is er voor de club geen reden om zich al te bescheiden op te stellen. De gemeente staat open voor een zelfbewust en goed verhaal
van de kant van Overwetering’.
Hoe actief moet de rol zijn die een plaatselijke overheid in de plaatselijke sport speelt? Het antwoord van Strien is helder. ‘In de eerste
plaats moeten we ervoor zorgen dat de velden en de accommodaties er netjes bij liggen. Verder moeten we het de verenigingen en
de vrijwilligers niet onnodig moeilijk maken. Natuurlijk, er zijn regels op het gebied van de horeca, de sociale veiligheid en arbeidsomstandigheden. Die moeten worden gehandhaafd. Maar de vraag blijft vanuit welke intentie je die regels hanteert. Ik zie de sport en de
gemeente in de eerste plaats als bondgenoten’. Tenslotte benadrukt de burgemeester het belang van de relatie tussen sport en onderwijs. De gemeente Olst-Wijhe probeert daar door het BOS-project (Buurt, Onderwijs en Sport) toe bij te dragen.
De eerste burger van Olst-Wijhe kan niet bogen op een groots voetbalverleden. Zijn broers voetbalden er in Cabauw wel een stevig
potje op los. ‘Mijn ene broer is nu zelfs al enige tijd voorzitter van de plaatselijke voetbalvereniging. Maar ik zelf heb niet zoveel met
fysieke sporten. Ik heb vroeger wel bij de scouting gezeten en gevolleybald, in Houten wat aan fitness gedaan maar verder sport ik
nauwelijks. Ik vind voetbal als sport wel heel belangrijk. Het leert jongelui met elkaar in teamverband te spelen, er is aandacht voor fair
play en discipline, bijvoorbeeld in de richting van de scheidsrechters. Dat geldt voor de sport in het algemeen, maar is bij voetbal wel
heel erg aansprekend en van groot belang’.
Ambteloos burger vanaf 1 september. Hinnen moet er nog erg aan wennen. ‘Maar ik ga wel wat andere dingen doen. De maatschappelijke betrokkenheid blijft. Er zal meer tijd zijn voor mijn priveleven. Er komt een tweede kleinkind aan en wil ook wat meer gaan
reizen en aan geschiedkundig onderzoek doen. Daarnaast ben ik voor wat functies benaderd, ondermeer voor de landinrichting en het
debatcentrum Overijssel. En ik blijf uiteraard Overwetering in de gaten houden’.

Interview Ton Strien

‘Sport en gemeente zijn
bondgenoten’
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en vleeswaren

VERKOOP
REPARATIE
APK-KEURING
INRUIL
FINANCIERING
SCHADE

Vleesbedrijf van Essen
Holstweg 1a
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De Meente OLST - Tel.: (0570) 56 14 56
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Handbal 1e team seizoen 2008 - 2009

Bovenste rij (staand v.l.n.r.) Peter Born, Maaike ten Broeke, Pamela Hogeslag, Danielle Klein Koerkamp, Linde Nijenkamp,
Sheila Hafkamp, Jacqueline Eilander.

1e team handbal

Onderste rij (zittend v.l.n.r.) Maaike Derksen, Francien Vrielink, Ella van Breukelen, Leonie Klein Koerkamp, Tany van de
Kamp, Veerle Ijsseldijk, Bianca Kuiper.

17

18

Onze sponsors

Jacqueline Eilander
geb.: 21-04-1962
Verzorgster

Peter Born
geb.: 08-08-1972
Trainer / coach

Maaike Derksen
geb.: 16-11-1977
Keepster

Tany van der Kamp
geb.: 22-09-1987
Rechterhoek

Veerle IJsseldijk
geb.: 11-03-1976
Rechterhoek

Sheila Hafkamp Leonie Klein Koerkamp
Linde Nijenkamp
geb.: 09-05-1984
geb.: 14-11-1991
geb.: 26-01-1993
Linkerhoek
Linker-rechteropbouw Linker-rechteropbouw

Pamela Hogeslag
geb.: 14-04-1982
Linkeropbouw

Ella van Breukelen
geb.: 06-06-1992
Middenopbouw

Francien Vrielink
geb.: 12-10-1988
Circelspeelster

Indeling competitie zaal, afdeling oost
1e klasse Dames 1

Kwiek/GIBO Groep 3
Overwetering 1
Duiven 1
SDOL 1
Wesepe 1
Pacelli
AAC 1899 3
Wijhe ‘92/Oranjerie 1
Dalfsen/Grando Keukens 2
Swift/Schuytgraaf 1
Groessen 1
Broekland/Nijhof 1

Foto individueel

Daniëlle Klein Koerkamp
Maaike ten Broeke
geb.: 12-07-1989
geb.: 05-11-1992
Linker-rechteropbouw Linker-rechteropbouw

Bianca Kuiper
geb.: 03-05-1986
Keepster
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Nieuwe handbaltrainer Peter Born voortvarend aan de slag met verjongd team

‘Meer loopacties, offensief
verdedigen en veel contact’
Verjonging, een offensieve verdediging, snelle tegen aanval en meer onderling overleg tijdens
de wedstrijd. Dit is in grote lijnen de aanpak en strategie waarmee de nieuwe trainer Peter Born
het eerste handbaldamesteam van S.C. Overwetering weer op de kaart wil zetten. De handbalsters uit Olst ontsnapten het afgelopen
seizoen in de eerste klasse ternauwernood aan degradatie. De 35-jarige Zwollenaar, die vanaf 2005 het tweede damesteam van
Dalfsen onder zijn hoede had, is nu een paar maanden met de groep bezig. De opvolger van oefenmeester Miro Stare constateert dat
het team goed op zijn trainingsaanpak reageert. ‘De eerste oefenwedstrijd verloren we dramatisch, maar de tweede wonnen we. En de
derde wonnen we in de tweede helft zelfs met ruime cijfers’.
Peter Born is ervan overtuigd dat het eerste van Overwetering in staat is een aardige partij handbal te spelen. ‘Ze kunnen het wel,
maar hadden niet de motivatie een wedstrijd voor honderd procent uit te spelen. Veel balverlies, veel verdedigingsfouten en bij een
tegendoelpunt namen ze een te gemakzuchtige houding aan. De keeper moet dan zo snel mogelijk de bal pakken en via de middenuit
moet het team met een snelle tegen aanval een doelpunt terughalen. Het was vorig seizoen ook vooral een team van oudgedienden.
De gemiddelde leeftijd was behoorlijk hoog. We hebben er daarom vier junioren bijgehaald. Dat leverde gelukkig weinig problemen
op omdat enkele oud-speelsters zich vrijwillig terugtrokken. De verdediging hebben we van een defensieve in offensieve omgezet.
Concreet betekent dat meer loopacties in de verdediging, veel harder verdedigen en meer contact. En de spelers moeten constant
overleggen met elkaar. Wat doet een cirkelspeler, wie blijft erbij en wie stapt eruit naar de opbouwer? Wat doen de hoekspeelsters,
doen ze actief mee of kunnen we ze vastzetten.?.

Peter (gehuwd en vader van twee kinderen) verhuisde op dertienjarige leeftijd van Noord-Holland naar Zwolle en werd lid van de bloeiende handbalafdeling van S.V. Zwolle. Hij keepte op het hoogste niveau in de junioren, speelde bij de afdelingsselectie en was enkele
jaren vaste keeper van het eerste herenteam. Rond zijn twintigste liep hij een zware knieblessure op. Alles wat kapot kon gaan ging
kapot. De onfortuinlijke keeper revalideerde een jaar lang, probeerde het nog even met een brace, maar al snel werd duidelijk dat hij
nooit meer op hoog niveau zou kunnen spelen. Het was het einde van zijn actieve handballoopbaan.
Maar Peter Born ging niet definitief voor de handbalsport verloren. Een vriend vroeg hem op een gegeven moment te assisteren bij
het trainen van de jeugd en dames 3 van Zwolle. Hij kreeg de smaak van het trainen te pakken, volgde diverse cursussen en werd in
2002 trainer van het eerste damesteam van Zwolle. ‘Na twee jaar ben ik gestopt. Mijn vrouw speelde in het eerste. Je nam het spel
mee naar huis en dat is niet goed voor je huwelijk’.
De nieuwe oefenmeester van Overwetering vindt het jammer dat handbal in Nederland nog steeds geen breed gedragen sport is. Zegt:
‘Terwijl het juist een heel aantrekkelijk spelletje is. Het is een harde, echte contactsport. Dat heeft me altijd in handbal aangetrokken.
De combinatie van snelheid, hardheid en balvaardigheid.’
Hoe zou hij zichzelf als trainer willen karakteriseren? Born: ‘Ik ben een vrij rustige trainer. Ik weet ontzettend goed wat ik wil. Op het
moment dat een wedstrijd niet loopt en ze luisteren niet, kan ik uit mijn slof schieten. Maar dat gebeurt weinig. Mijn trainingen mogen
geen sleur worden. Ik probeer er veel afwisseling in te brengen en ben niet beroerd om zelf wat voor te doen en actief mee te trainen’.
Peter is ervan overtuigd dat het eerste van Overwetering in het nieuwe seizoen de weg omhoog weet terug te vinden. Maar hij tempert
al te hoge verwachtingen. ‘Dit jaar zitten we in de leerfase. Het vernieuwde team moet onderling aan elkaar wennen en de andere
speelwijze moet routine worden’.

Interview Peter Born

Born, van huis uit automonteur en nu voorman bij revisiebedrijf Stork (zware motoren) in Zwolle, kwam met de handbalsport in aanraking op de lagere school in zijn geboorteplaats Zaandam. Voetballen lag hem niet. De vroegere keeper van het eerste herenteam van
S.V. Zwolle: ‘Ik heb twee linkerpoten. Ik vind voetbal mooi om naar te kijken, ben een groot Ajax-fan, maar heb geen voetbalgevoel.
Maar met mijn handen kan ik alles. Ik kan een bal neerleggen waar ik wil. Om spelers goed te kunnen bedienen in de break-outs komt
je dat als keeper goed van pas’.
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Olster handbalster in Jong Oranje weer
terug naar Kwiek-Raalte

Roos van Breukelen naar
3e jaar Handbalacademie
De Olster handbalster Roos van Breukelen is weer terug in Salland. Na een zeer succesvol
seizoen bij Rabobank/E&O in Emmen besloot de 19-jarige speelster van Jong Oranje en
(linker) opbouwster van de Emmer eredivisionist weer te gaan spelen bij haar oude club
Gibogroep Kwiek/Raalte. Ze was met Emmen (derde in de competitie) graag de Europese
competitie ingegaan, maar de voormalige jeugdspeelster van Overwetering zag op tegen het vele gereis tussen Emmen en Olst. Maar
spelen als prof in het buitenland voor volle zalen en een enthousiast publiek is nog steeds haar droom, die wellicht in de komende
jaren nog wel een keer uitkomt. En natuurlijk ambieert ze een plaats in het nationale A-team.
Het nieuwe seizoen valt samen met haar derde en misschien laatste jaar op de Handbalacademie in Arnhem. Alle speelsters van
Jong Oranje verblijven van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag intern op Papendal en de meesten zetten in de omgeving van
Arnhem hun studie voort. Roos volgt bij het CIOS de mbo-opleiding Sport en Bewegen. Op vrijdagmiddag stapt ze op de trein naar
Olst om in het weekend in de eredivisie uit te komen voor Kwiek.

Roos van Breukelen

Roos heeft haar draai op Papendal inmiddels aardig gevonden, maar het eerste jaar was zwaar. ‘Ik was zestien toen ik het huis uit
ging. In het begin had ik veel heimwee. Van tien naar twintig uur per week trainen, net een nieuwe club, een nieuwe school, dan
raak je op een gegeven moment in een dip. Ik denk dat elke topsporter daar in het begin wel last van heeft, maar dan ga je groeien.
Toen ik uiteindelijk in april 2007 met Jong Oranje mee mocht naar de EK-kwalificatie in Bulgarije gaf me dat veel motivatie om het
tweede jaar in te gaan. Die zomer zou ik met Jong Oranje meedoen aan het EK in Turkije, maar kreeg ik de ziekte van Pfeiffer. Daar
baalde ik heel erg van’.
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Wat heeft twee jaar Handbalacademie Roos gebracht? ‘Ik ben natuurlijk gegroeid in mijn spel, maar vooral veel zelfstandiger geworden. Je zit op jezelf en je moet veel zelf regelen. En het contact met andere topsporters is heel belangrijk. Je praat met elkaar over
je sport en de doelen die je voor ogen staan. Je komt in contact met sporters als kogelstoter Rutger Smith, zevenkampster Karin
Ruckstuhl, hardloper Bram Som en leden van de TVM-schaatsploeg. Dat werkt heel motiverend. Zoiets mis je als je in de stad op
kamers zou wonen’.
Voelt Roos zich al gekwalificeerd voor een plaats in de nationale A-ploeg? ‘Dat zit er voorlopig nog niet in. Je hebt in de Nederlandse
handbaltop een heleboel goeie opbouwsters, maar ik ben wel lang en afstandsschutter. Die combinatie werkt in je voordeel’.
De speelster van Jong Oranje handbalt sinds haar zesde. Wat vindt ze nog steeds zo leuk aan het spel? ‘Er zit alles in. Snelheid, aanvallen, verdedigen, het is soms een beetje gemeen. Ik heb heel vroeger even getennist, maar als dan iets niet lukte werd ik kwaad op
mezelf. Ik ben een echte teamsporter. Ik heb veel mensen om me heen nodig’.

Eetcafé Pinokkio • tel. 0570 56 00 03

Belangrijke vragen: welk veld wordt het en wat gaat het
de club kosten?

Kunstgrasveld geeft positieve
impuls aan SC Overwetering
Een positieve impuls voor de vereniging, meer en betere trainingsfaciliteiten, de mogelijkheid van competitievoetbal op doordeweekse
dagen en wellicht een toestroom van nieuwe leden. Zo vat Pieter Everts, bestuurslid van SC Overwetering en voorzitter van de kunstgrascommissie, in een paar zinnen de voordelen van een kunstgrasveld samen.
In navolging van voetbalvereniging Wijhe ‘92, die sinds eind 2007 de beschikking heeft over een multifunctioneel kunstgrasveld en
een voetbalkunstgrasveld, heeft het bestuur van SC Overwetering dit jaar het principebesluit genomen dat er ook in Olst een dergelijke voorziening moet komen. Verantwoordelijk wethouder Jonny Hollander heeft in een bestuurlijk overleg met Overwetering aangegeven dat de gemeente Olst-Wijhe hiervoor zeker open staat, mits de vereniging met een goed en sluitend plan op de proppen komt.
Het bestuur van Overwetering heeft in het voorjaar van 2008 op twee bijeenkomsten het kunstgrasproject gepresenteerd aan de
leden. Tijdens de eerste, vooral informatieve sessie, was een belangrijke rol weggelegd voor Gijs Lieftink - werkzaam bij kunstgrasleverancier Arcadis regio b.v. en adviseur Wijhe ‘92: hij praatten de vereniging van Overwetering uitvoerig bij over de belangrijkste
kenmerken van en ervaringen met kunstgras. Na de pauze is onder leiding van clubvoorzitter Geert Kruitbos uitgebreid door de aanwezige leden gediscussieerd met het forum, bestaande uit Jonny Hollander, Jan van ‘t Land (voorzitter Wijhe ‘92), Gijs Lieftink en Rini
Brummel (vertegenwoordiger KNVB). Op de tweede bijeenkomst kregen de leden de concrete vraag voorgelegd: wel of geen kunstgras? De leden kwamen tot de unanieme uitspraak dat Overwetering - om de zwaar belaste trainingsfaciliteiten te ontzien - behoefte
heeft aan een volwaardig kunstgrasveld. Het bestuur kreeg hiermee het groene licht om een aanvraag voor een kunstgrasveld bij de
gemeente in te dienen.
In beide gevallen was op een betere opkomst van de leden gerekend, maar Pieter Everts tilt daar op dit ogenblik niet zo zwaar
aan.´Veel leden wachten nog even af. Er is nog geen scherpe betrokkenheid, maar dat wordt wel anders wanneer we later dit jaar een
concreet plan gaan presenteren’.

Cruciale vraag die de kunstgrascommissie samen met de leden moet beantwoorden is: op welk veld leggen we een mat van kunstgras? Op het hoofdveld of op één van de andere velden? Everts: ‘Voor Overwetering gaat het tussen veld 1 en veld 3. Het huidige
trainingsveld, willen we als trainingsveld houden en veld 2 heeft ook niet de voorkeur: het is op dit moment ons beste veld en qua
ligging, als we het over uitstraling hebben, liggen veld 1 en veld 3 meer voor de hand. Hollander vindt dat we in navolging van Wijhe
moeten gaan voor het hoofdveld. Dat geeft beleidsmatig gezien meer uitstraling. Maar Wijhe is daarmee wel een uitzondering. Veel
verenigingen kiezen hier juist niet voor. Dat heeft ook moet beleving te maken. Er zijn voetballers die vinden dat er niets gaat boven
het spelen op een versgemaaid grasveld. Voetbal is emotie en daar is het veld een onderdeel van. Het kan een nadeel zijn als je om de
week op een ander soort grasmat speelt: een kunstgrasveld gedraagt zich anders. Dat er meer blessurerisico bestaat is overigens uit
onderzoek naar sportblessures niet gebleken’.
Andere factoren die volgens Everts de komende tijd in de besluitvorming een rol spelen zijn randvoorwaarden als de kwaliteit van
het kunstgras en de exploitatiekosten. Oftwel, welke financiële
tegenprestatie moet Overwetering leveren en betekent dat
voor de leden - net als in Wijhe - een contributieverhoging. Een
kunstgrasveld vergt een investering tussen de drie- en vijfhonderdduizend euro. Daar staat tegenover dat de gemeente flink
kan besparen op het kostbare onderhoud van de zwaarbelaste
trainingsvelden. De voorzitter van de kunstgrascommissie hecht
zwaar aan de kwaliteit van het veld: ‘Het zal duidelijk zijn dat
we gaan voor kunstgrasmat van hoogwaardige kwaliteit. Geen
tweede soort die achterloopt in ontwikkeling. Dan kunnen we
beter een goeie natuurgrasmat houden.’

Kunstgras

Everts verwacht niet dat het kunstgrasveld al in het seizoen 2008-2009 kan worden aangelegd. Hij denkt eerder aan het seizoen
2009-2010 en hoopt dat de gemeente daarvoor in de begroting ruimte maakt. Het bestuurslid van Overwetering noemt een kunstgrasveld voor de Olster club urgent, sterker nog een absolute noodzaak. ‘Onze trainingsvelden worden zeer zwaar belast en zijn in
het najaar en ‘s winters te nat om er het seizoen goed mee door te komen. Als we de beschikking hebben over een kunstgrasveld,
waarop ook nadrukkelijk trainingen zullen worden gehouden geeft dat meer ruimte een duurzaamheid voor de andere velden, inclusief
de nu zwaar belaste trainingsruimte’.
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Aanvoerder en oud-bestuurslid in dubbelinterview

‘SC Overwetering wacht zwaar seizoen’

Pleidooi voor aanstelling van
technisch coördinator
Het eerste elftal van SC staat aan de vooravond
van een pittig seizoen. In de vierde klasse H
zijn er enkele tegenstanders van formaat bij
gekomen. Directe promotie zal zeker geen eitje
worden, maar is na twee zeer teleurstellend
geëindigde en onnodig verloren seizoenen voor
de Olster club van levensbelang. Dit zeggen oudbestuurslid Ferco van Breukelen en aanvoerder
Mark van Gurp in een interview met de redactie
van de Presentatiegids. Een gesprek over professionele uitstraling, de behoefte aan een technisch coördinator, meer aandacht voor de jeugd,
verbetering van de mentaliteit en het creëren van
een aangenamer klimaat voor de spelers.

MARK VAN GURP
Mark van Gurp (28) is voor het derde seizoen aanvoerder van het eerste elftal van SC Overwetering.
Speelt sinds een jaar of tien ‘op en áf’ als verdediger
in het eerste en tweede elftal. Hij is in het dagelijks leven teamleider bij VIBES (Virtual building
Engineers).

FERCO VAN BREUKELEN
Ferco van Breukelen (47) is oud-bestuurslid technische zaken en voormalig technisch coördinator van
SC Overwetering. Hij doorliep alle jeugdelftallen (eerst
bij v.v. Boskamp) en maakte als zeventienjarige zijn
debuut in het eerste. Ferco werd jeugdtrainer en
bestuurlijk actief voor de club toen zijn zoons gingen
voetballen. Hij is commercieel directeur van het internationaal opererende cosmeticabedrijf KAO BRANDS.

Ferco van Breukelen: ‘Er zijn dit seizoen veel
meer kandidaten voor de titel. Met een paar
clubs uit Zutphen, Turkse Kracht uit Deventer en
Schalkhaar heeft de vierde klasse een duidelijke
kwaliteitsimpuls gekregen’.
Mark van Gurp: ‘Het wordt een zware competitie voor ons. De bezetting van de vierde klasse
H is breder dan vorig jaar. Maar gelukkig zijn
Niek Veurtjes en Arjen Harleman terug. Dat zijn
teambuilders die door hun ervaring het klappen
van de zweep kennen en weten wat er van een eerste elftalspeler wordt verwacht. Overwetering heeft een mentaliteitsprobleem. Als
selectiespeler moet je optimaal willen presteren, zowel op de training als op zondag. En natuurlijk hoef je als eerste elftalspeler niet op
zaterdagavond thuis te zitten, maar het hoeft ook geen vijf uur te worden. Die laatste biertjes kun je beter zondagmiddag drinken op
de overwinning’.

Ferco van Breukelen: ‘In mijn bestuurlijke periode heb ik samen met Emiel van Vreden een jeugdbeleidsplan opgesteld. Een goeie
basis om de club verder te krijgen.Maar het is niet verder opgevolgd en een document gebleven. Overwetering moet, net als in Wijhe,
weer een technisch coördinator aanstellen die opereert naast het bestuur en dit beleidsplan gaat updaten. Ik begrijp best dat je het
roer niet van de een op de andere dag kan omgooien, maar je moet het wel structureel aanpakken en zorgen dat er een goede voedingsbodem voor veranderingen is’.
Mark van Gurp: ‘Olst heeft meer potentie dan er nu uitkomt. De club hoort in de derde klasse thuis. Maar dan zullen we qua professionaliteit een stapje omhoog moeten doen. In het technisch beleid zit onvoldoende samenhang. Daarom ben ik blij dat we het initiatief

Interview

Ferco van Breukelen: ‘Overwetering is met achthonderd leden en een trouwe aanhang een mooie en grote club. Maar dat is geen
garantie dat je ook hoog speelt. Dat moet de club zelf waarmaken. Dus moet het ambitieniveau omhoog. De jongens moeten prestatiegerichter ingesteld zijn. Het is een misverstand dat dit niet samengaat met de gezelligheid binnen de club. Als een eerste elftal
goed draait heeft dat een enorme positieve impuls op de club en het dorp’.
Mark van Gurp: ‘Dit seizoen moeten we de titel pakken. We hebben aardig wat spelers die op leeftijd beginnen te komen. Het zal dus
steeds moeilijker worden. Er dienen zich wel een paar veelbelovende jonge spelers aan, maar de doorstroming vanuit de jeugd is nog
onvoldoende om de vergrijzing 1, 2, 3 op te vangen.’
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hebben genomen om als spelers periodiek met de technische
commissie om tafel te gaan zitten. Uiteraard bepalen de spelers
het technisch beleid niet, maar ook zij hebben ideeën. Zo is er
veel kennis binnen de vereniging, al deze kennis moeten we
omarmen’.

Onze sponsors

Ferco van Breukelen: ‘Een onderdeel van een goed technisch
beleid is dat je zorgt dat de randvoorwaarden op het gebied van
begeleiding en verzorging van selectie-elftallen in orde zijn zonder
dat het kwaad bloed zet bij niet-selectie elftallen. Een 1e-elftal
moet het vlaggeschip van je vereniging zijn. Ik zeg niet dat je
spelers moet gaan betalen, maar je moet je als club wel serieus
de vraag durven stellen hoe je het voor spelers aantrekkelijk kunt
maken om terug te keren of om te voorkomen dat ze elders gaan
spelen. Je zakelijker opstellen. En een gevaar dat ook boven de
markt hangt is dat naast de bekende hoofdklassers of 1e klassers
clubs in de omgeving die hoger spelen, zoals Wijhe en Heino, bij
jou op zoek gaan naar versterkingen. Je mag niet altijd uitgaan
van tomeloze clubliefde’.
Mark van Gurp: ‘Bij Overwetering wordt teveel op z’n beloop
gelaten. Als je ziet hoe goed de zaken bij andere clubs geregeld
zijn vraag je je wel eens af of dat bij ons ook niet zo kan. Spelers
moeten zelf nog veel regelen. Het zijn vaak randzaken zoals
inloopshirts en het regelen van de wasserette, maar ze zijn wel
bepalend voor het klimaat. Het tweede heeft vorig seizoen zonder
vaste leider en grensrechter gezeten. Dan mag je als bestuur
van spelers van het tweede ook geen selectiewaardige opstelling
verwachten. Het tweede moet net zo belangrijk zijn als het eerste.
Want als het tweede onderaan in de reserve derde klas blijft bungelen kom je er nooit’.
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Henkjan Ruitenbeek hecht aan persoonlijke benadering van zijn klanten

Gemoedelijkheid staat voorop
bij makelaardij Ruitenbeek en
Simons
Een teruglopend aantal transacties, stagnerende huizenprijzen, de komst van het internet en een
toenemende concurrentie binnen de beroepsgroep. Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid
dat veel makelaarskantoren de afgelopen jaren het roer vrij radicaal hebben omgegooid. De makelaar is tegenwoordig wel gedwongen
maatwerk te leveren. Een klant zoekt zelf een huis via het internet en bezichtigt het. Het grootste deel van de geïnteresseerden vindt op
dit moment een woning via Funda.nl, de officiële woningsite van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Pas als de aspirantkoper een woning echt wil komt de makelaar in beeld voor aanvullende informatie en het onderhandelingstraject.

Ruitenbeek (40), sinds 11 jaar woonachtig in Den Nul en vader van dochter Elise, is onderdeel van het team van Ruitenbeek en Simons
dat bestaat uit vijf mensen. Makelaar Bert Simons is in Raalte en omgeving al jaren actief. Door zijn ervaring kent hij alle ins en outs van
de makelaardij. Van WOZ-taxaties tot de aan- en verkoopbegeleiding in de huizenmarkt. Ook Anja Linthorst, met haar ruime ervaring op
verzekeringsgebied, heeft inmiddels als erkend makelaar, een gevarieerde klantenportefeuille opgebouwd. Samen met de expertise van
Dick Joustra, erkend hypotheek adviseur, zijn zij prima in staat de klanten te helpen bij hun financiële vraagstukken. Aan de Oerdijk in
Schalkhaar werken Henkjan Ruitenbeek en Esther van Wensveen nauw samen. Henkjan als makelaar en verzekeringsadviseur, Esther is
verantwoordelijk voor bedrijfsmatige en particuliere verzekeringen en voor financiële planning.
Ruitenbeek en Simons rust op drie pijlers: makelaardij, hypotheken en verzekeringen. Alles dus onder één dak, vanaf de aankoop, de
hypotheek, de bijbehorende verzekeringen tot aan de overdracht bij de notaris. Volgens Henkjan Ruitenbeek is er sprake van een bewuste keus voor deze drie disciplines. ‘Ze horen bij elkaar. Het ene kan niet zonder het andere. Je ziet echter dat de diverse onderdelen van
het makelaarsvak zich eenzijdig gaan ontwikkelen., Daar is niemand gebaat bij. Het mooiste is als je de mensen bij de aankoop van de
woning, de hypotheek en de verzekeringen een heel eind op weg kan helpen’. Het draait allemaal om mensen.
Het makelaarsvak is Henkjan zoals hij het zelf zegt ‘met de paplepel ingegoten’. De geboren Deventernaar moest als vierjarig jochie zijn
slaapkamer aan de Christinaweg in Schalkhaar afstaan omdat vader, Jan Ruitenbeek, op deze kamer zijn bedrijfsactiviteiten begon onder
de naam Makelaardij Ruitenbeek bv. Dit leverde Jan indertijd de bijnaam ‘slaapkamermakelaar’ op. Toch zag het er niet naar uit dat
Henkjan in de voetsporen van zijn vader zou treden. Testen gaven aan dat een technisch beroep het beste bij hem paste. Bovendien had
hij er geen trek in om jarenlang naar school te gaan. Hij werkte eerst bij een kwekerij in Twello en was in Raalte onderhoudsmonteur bij
een bedrijf dat kassameubelen plaatste.
Het was een accountmanager van Delta Lloyd die hem overhaalde om de assurantie-A cursus te gaan volgen. Henkjan sloot de cursus
succesvol af en kreeg ook werk in deze richting; eerst bij de Rabobank Deventer en vervolgens een jaar bij de Rabobank Olst. Vader
Jan Ruitenbeek boerde als makelaar inmiddels goed, had een kantoor aan de Oerdijk in Schalkhaar betrokken en kon wel een goeie
assurantie- en hypotheekadviseur gebruiken. In 1989 stapte Henkjan in het bedrijf van zijn vader. Twee jaar later haalde hij ook zijn
makelaarsdiploma.
De huizenmarkt in Nederland staat nog steeds onder druk. De prijzen stagneren en woningen staan veel langer te koop dan een paar
jaar geleden. Bang voor Amerikaanse toestanden waar de woningmarkt compleet is ingestort is Henkjan niet. ‘De huizenmarkt in
Nederland is zo slecht nog niet. Woningen zijn nog goed verkoopbaar, maar het duurt alleen langer. Dit is vooral te merken in het duurdere segment. Om niet het risico te lopen om lange tijd met dubbele maandlasten te zitten wordt er tegenwoordig vaak voor gekozen om
eerst de eigen woning te verkopen voor een andere woning wordt aangeschaft.’
Ook over de woningmarkt in Olst-Wijhe maakt Henkjan zich weinig zorgen. ‘De prijzen liggen in Olst wel wat lager dan in Wijhe, maar dat
komt wel goed. Ik ben ervan overtuigd dat dorpen als Olst en Wijhe steeds meer in trek raken omdat steden als Deventer en Zwolle de
dorpen die er direct omheen liggen opslokken’.
Ruitenbeek, ook hoofdsponsor van de Nulse Feesten, draagt met plezier zijn financiële steentje bij aan S.C. Overwetering. ‘Ik ken veel
mensen van de vereniging en ben een echte voetbalfan. Een club als Overwetering is een zeer stimulerende factor in het dorpsleven.
Dat moeten we met elkaar in stand houden’.

Interview Henkjan Ruitenbeek

Makelaar Henkjan Ruitenbeek van Ruitenbeek en Simons - met vestigingen in Raalte en Schalkhaar - heeft de razendsnelle ontwikkelingen in het nieuwe, digitale tijdperk aardig kunnen bijbenen. Toch is Ruitenbeek - al jaren bordsponsor van Overwetering en trouwe
adverteerder in de Presentatiegids - er trots op dat in zijn bedrijf de gemoedelijkheid overeind is gebleven. ‘We willen niet zo’n heel
snel kantoor zijn. We nemen de tijd om de mensen rustig rond te leiden, drinken een kopje koffie met elkaar en proberen ze zo persoonlijk mogelijk te adviseren. Dat weten de klanten te waarderen’.
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Van wie zijn de nieuwe
kozijnen en deuren
in de kantine?
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Rob Hannink - Jochem Boxman
Watermanstraat 60
7324 AK Apeldoorn
Tel. 055 360 30 23
apeldoorn@belisol.com

www.belisol.com

Neem
contact op voor
een vrijblijvend
advies op
maat.

Voor elke woning de juiste keuze!

Onderhoudsploeg doet waardevol werk voor de club

De klusjesmannen van Overwetering
zijn hun gewicht in goud waard
Berry Jansen, Frans Verwoolde, Gerard Kinds en Jan Elferink. Dit viertal vormt samen de schoonmaak- en onderhoudsploeg van S.C.
Overwetering. Het groepje vrijwilligers, dat ook actief betrokken is bij het jeugdvoetbal en de organisatie van toernooien, is zijn gewicht
voor de club in goud waard. Want als Overwetering voor de talrijke karweitjes, die deze ‘klusjesmannen’ voor hun rekening nemen, in de
buidel moest tasten, zou de bodem van de clubkas snel in zicht komen. Kortom, belangrijk en waardevol vrijwilligerswerk voor de Olster
sportclub.
Frans Verwoolde is eindverantwoordelijk en fungeert als aanspreekpunt voor de ploeg. Hij is steevast elke morgen op het sportcomplex te vinden. Frans is de juiste man op de juiste plaats. Hij was hoofd technische dienst van De Jonge Banden (later Euromaster) in
Deventer en kon enkele jaren geleden na een reorganisatie met een goede regeling naar huis. Hij beschikt dus over de noodzakelijke
technische kennis en heeft voldoende tijd om zich elke dag voor Overwetering in te zetten. Frans schat dat hij samen met zijn ploeg S.C.
Overwetering anderhalf tot twee vaste arbeidsplaatsen bespaart.
Hoofdtaak van Verwoolde en zijn mannen is dat alle kleedkamers er elke dag tiptop uitzien. Een flinke klus die dagelijks een paar uur in
beslag neemt. Ook zetten ze de belijning van de vier velden uit. Frans: ‘Vooral aan het begin van het seizoen als het gras snel groeit ben
je daar aardig druk mee en moet je de lijnen elke week opnieuw kalken. En vergeet de afrasteringen niet. Daar heb je ook het nodige
werk aan, net als het onderhoud van de doelen. Die moest ik onlangs in opdracht van de KNVB nameten. Een paar doelen bleken te laag
te zijn. Die hebben we toen zelf verhoogd’.

Verwoolde, Kinds, Elferink, Jansen, mannen met een groot hart voor Overwetering. Ze doen belangrijk werk voor hun club. Krijgen ze
voldoende waardering? Frans en Gerard: ‘Jawel. Bestuursleden laten dat ook wel blijken. Maar als je dan op maandag de klerezooi in de
kleedkamers aantreft vraag je je wel eens af: waar doen we het voor? Dit is niet negatief bedoeld, maar veel leden hebben er geen idee
van wat er allemaal voor komt kijken om de zaak netjes en op orde te houden’.

Onderhoudsploeg

De ploeg wordt vrijwel dagelijks geconfronteerd met diverse onderhoudsklussen. Frans: ‘Er kunnen problemen zijn met de koeling of
de verlichting. Wat we zelf kunnen doen, doen we zelf. Vanmorgen brandde in kleedkamer acht de verlichting nog. De sensor in de
kleedkamer werkte niet goed. Dat moet dan gerepareerd worden’. Gerard Kinds, die al sinds mensenheugenis altijd klaar staat voor
Overwetering: ‘Normaal laat je daar een electricien voor komen. Nu repareer je het zelf en verdien je er dus geld mee voor de club. Je
kan niet voor elk wissewasje een professionele vakman laten komen. En we weten natuurlijk ook onze mensen wel te vinden. Voor het
schilderwerk kunnen we bijvoorbeeld altijd een beroep doen op mensen als Henk van Riel en Henk Kinds’.
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Algemene info
Voorzitter
Geert Kruitbos
Ringmus 35
8121 JL OLST
0570 56 38 83
geertkruitbos@
hotmail.com

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

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

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

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

Technische zaken
Réne de Krosse
Kuiperstraat 71
8121 AL Olst
Tel: (0570) 56 22 13
renedekrosse@
wanadoo.nl

Technische zaken
Marco Jansen
Steenuil 1
8121 JG OLST
0570 56 25 66
marco.jansen@mid.nl

Acomodatie/kantine
Pieter Everts
Industrieweg 7
8121 BZ OLST
0570 56 56 94

Handbal
Miranda Jansen
Jan Hooglandstraat 69
812 BW OLST
0570 56 35 53

pieter.w.everts@hetnet.nl

jansenmiranda@hetnet.nl

Algemene info

Hoofdbestuur
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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

Aannemersbedrijf Journee Dokman.B.V. Wijhe Broekland
ABC Development Deventer
Ajax suporters
Albers Techniek Wijhe
Amstel Malt
Autobedrijf Bennie Mulder Olst / Wijhe
Autobedrijf Boskamp Olst Boskamp
Autobedrijf de Snipperling Deventer
Autobedrijf Frank Overweg Den Nul (gem. Olst)
Autobedrijf Ripperda Olst
Autobedrijf Timmer Olst
Autobedrijf van Vreden Schalkhaar
Autobedrijf Voskes Middel (gem. Olst) en Raalte
Autoschade Henk Nijkamp Olst
Autoschade Kastelein Olst
Autoschade Roessink Wijhe
Autoservice Wesepe Wesepe(gem. Olst)
Baltus Transport Den Nul (gem. Olst)
Belisol Renster Kozijnen Apeldoorn
Berg Electronics Wijhe
Bouwbedrijf Obdeijn B.V. Diepenveen
Bouwbedrijf Overmars Olst Apeldoorn
Brendeke Schilderwerken Olst
Brummel Woninginrichting Olst
Cafe Restaurant Ripperda Den Nul (gem. Olst)
Café Ruimzicht E&E Boskamp (gem. Olst)
Camping ‘t Haasje Fortmond (gem.Olst)
Centerwold Woonfashion Terwolde
Deventer bouw-en aannemersbedrijf B.V. Deventer
DPV Montage Olst
Drogisterij van Wonderen Olst
Drukkerij De Kroon Olst
Drukkerij Manuel Graphics Vaassen
Drukkerij Ozi Print Deventer
E.S.N. Olst
Eetcafe de Lepelaar Eikelhof (gem. Olst)
Ekdé werk en mobiliteit Deventer
Elektrocentrum Wijhe Wijhe
Esselink Daktechniek Olst B.V. Olst
Feyenoord suporters
Fixet Tiebot Bouwmarkt Olst
Flierman en zn B.V. Schalkhaar
Fortron B.V. Schoonmaakbedrijf Barneveld
Grolleman Vrieshuis Exploitatiemaatsch. B.V. Olst
Hafkamp Grafwerken en Natuursteen Olst
Harleman Rietdekkersbedrijf Middel (Gem. Olst)
Harleman Schildersbedrijf Olst
Harmsen Keurslager Diepenveen
He-Bo Bouw Johan van Bessen Olst
Heineken Brouwerijen Deventer
Hoogeboom Grontverzet Raalte
Image-sign Wijhe
Installatiebedrijf Henk van Tongeren Apeldoorn
Isfordink Olst B.V. Olst
Jan Boerhof APK keuringstation Diepenveen
Kaashandel David van Zijl Hele regio

Kappert tuinaanleg en onderhoud Boskamp (gem.Olst)
Keukenland Wijhe
Keukenstudio Stormink Gorsel
Klein Beernink kantoorboekhandel Deventer
Korten’s Boek- en kantoor vakhandel Olst
KroeseWevers Raalte
Leo Pelgrom vastgoed Olst
Lieferink Horesca Groothandel M.L. Twello
LMB en Multimate van Gurp Boerhaar (gem. Wijhe)
Logt Installatietechniek Olst
Logt tweewieler centrum Olst
Loodgietersbedrijf Elshof B.V. Olst
Makelaars Oost en Oost Deventer
Meeuwsen ten Hoopen Epe
Mike de Wilde Elektronics
Music and Lights Production Deventer
Nobach Schoenen Olst
O.A.F. Holland Olst
Oldenhof Schildersbedrijf Boskamp (Gem. Olst)
Oosterhoff Meubelen Olst
OSH Hoveniersbedrijf Olst Apeldoorn
PC Creatief Computers Raalte
Pinokkio restaurant Olst
Rabobank Salland
Reproscan B.V. Hasselt
Restaurant Pebbels Olst
Roelofs Notariaat Olst
Ruitenbeek en Simons Makelaardij
Sallandse Sierbestrating Lemerlerveld
Schuiling Opticiens Deventer
Schulten mode Wijhe
Sikkens grafische afwerkers Deventer
Solvay Pharmaceuticals B.V. Olst
Spekschate B.V. Installatie techniek Olst
Sportcafe De Hooiberg Olst
Sportschool Edo Zeeen Deventer
StuytVriezen Olst
Swolltax BV Wijhe
Tankstation Calpam Olst
Taxi Ensink Olst
Tegelsetbedrijf Rietmeijer Almelo
Telstarshop Deventer Hardewijk
Tuincentrum Hollegien Olst
Van Ginkel Hengelsport Diepenveen
Van Riel Schoonmaakbedrijf Wesepe (gem. Olst)
Veerman Machinefabriek Olst
Veldpape Garantiemakelaars Olst
Veldwijk Twello
Verkeersschool Paul van Aken Olst
Verkeersschool van Dam Olst
Vishandel ter Beek Hele regio
Vleesbedrijf P. van Essen Den Nul (gem. Olst)
Wessels Tapijt Eikelhof (gem. Olst)
Witteveen Car audio Zwolle
Wolters B.V. Deventer
Zalencentrum Logtenberg Boerhaar (gem. Wijhe)

Onze Sponsors

Lijst sponsoren
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Seizoen 2008 – 2009
Aanvangstijden:
Heeten 1
Overwetering 1
ZAC 1
Be Quick Z.
Holten 1
Sallandia 1
Schalkhaar 1
Helios 1
Zutphania 1
Turkse Kracht 1
FC Zutphen 1
Dieze West 1

14.00
14.00
14.30
14.30
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.30
14.00
14.00

07 september 2008
Heeten 1 – Dieze West 1
ZAC 1 – Turkse Kracht 1
Holten 1 – Helios 1
Overwetering 1 – FC Zutphen 1
Be Quick Z. 1 – Zutphania 1
Sallandia 1 – Schalkhaar 1

Wedstrijdschema

14 september 2008
Schalkhaar 1– Holten 1
Zutphania 1 – ZAC 1
FC Zutphen 1 – Heeten 1
Helios 1 – Be Quick Z. 1
Turkse Kracht 1 – Overwetering 1
Dieze West 1 – Sallandia 1
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21 september 2008
Heeten 1 – Turkse Kracht 1
ZAC 1 – Helios 1
Holten 1 – Sallandia 1
Overwetering 1 – Zutphania 1
Be Quick Z. 1 – Schalkhaar 1
FC Zutphen 1 – Dieze West 1
28 september 2008
Sallandia 1 – Be Quick Z. 1
Helios 1 – Overwetering 1
Turkse Kracht 1 – FC Zutphen 1
Schalkhaar 1 – ZAC 1
Zutphania 1 – Heeten 1
Dieze West 1 – Holten 1
05 oktober 2008
Heeten 1 – Helios 1
ZAC 1 – Sallandia 1
Turkse Kracht 1 – Dieze West 1
Overwetering 1 - Schalkhaar 1
Be Quick Z. 1 - Holten 1
FC Zutphen 1 - Zutphania 1
12 oktober 2008
Holten 1 – ZAC 1
Schalkhaar 1 – Heeten 1
Zutphania 1 – Turkse Kracht 1
Sallandia 1 – Overwetering 1
Helios 1 – FC Zutphen 1
Dieze West 1 – Be Quick Z. 1

26 oktober 2008
Heeten 1 – Sallandia 1
ZAC 1 – Be Quick Z. 1
Turkse Kracht 1 – Helios 1
Overwetering 1 – Holten 1
Zutphania 1 – Dieze West 1
FC Zutphen 1 – Schalkhaar 1

01 maart 2009
Heeten 1 – Zutphania 1
ZAC 1 – Schalkhaar 1
Holten 1 – Dieze West 1
Overwetering 1 – Helios1
Be Quick Z. 1 – Sallandia 1
FC Zutphen 1 – Turkse Kracht 1

02 november 2008
Be Quick Z. 1 – Overwetering 1
Sallandia 1 – FC Zutphen 1
Helios 1 – Zutphania 1
Holten 1 – Heeten 1
Schalkhaar 1 – Turkse Kracht 1
Dieze West 1 – ZAC 1

08 maart 2009
Holten 1 – Be Quick Z. 1
Schalkhaar 1 – Overwetering 1
Zutphania 1 – FC Zutphen 1
Sallandia 1 – ZAC
Helios 1 – Heeten 1
Dieze West 1 – Turkse Kracht 1

09 november 2008
Heeten 1 – Be Quick Z. 1
Helios 1 – Dieze West 1
Turkse Kracht 1 – Sallandia 1
Overwetering 1 – ZAC 1
Zutphania 1 – Schalkhaar 1
FC Zutphen 1 – Holten 1

15 maart 2009
Heeten 1 – Schalkhaar 1
ZAC 1 – Holten 1
Turkse Kracht 1 – Zutphania 1
Overwetering 1 – Sallandia
Be Quick Z. 1 – Dieze West 1
FC Zutphen 1 – Helios 1

16 november 2008
Overwetering 1 – Dieze West 1
Be Quick Z. 1 – FC Zutphen 1
Sallandia 1 – Zutphania 1
ZAC 1 – Heeten 1
Holten 1 – Turkse Kracht 1
Schalkhaar 1 – Helios 1

29 maart 2009
Be Quick Z. 1 – ZAC 1
Sallandia 1 – Heeten 1
Helios 1 – Turkse Kracht 1
Holten 1 – Overwetering 1
Schalkhaar 1 – FC Zutphen 1
Dieze West 1 – Zutphania 1

30 november 2008
Heeten 1 – Overwetering 1
Zutphania 1 – Holten 1
FC Zutphen 1 – ZAC 1
Helios 1 – Sallandia 1
Turkse Kracht 1 – Be Quick Z. 1
Dieze West 1 – Schalkhaar 1

05 april 2009
Heeten Z. 1 – Holten 1
ZAC 1 – Dieze West 1
Turkse Kracht 1 – Schalkhaar 1
Overwetering 1 – Be Quick Z. 1
Zutphania 1 – Helios 1
FC Zutphen 1 – Sallandia 1

07 december 2008
Schalkhaar 1 – Sallandia 1
Zutphania 1 – Be Quick Z. 1
FC Zutphen 1 – Overwetering 1
Helios 1 – Holten 1
Turkse Kracht 1 – ZAC 1
Dieze West 1 – Heeten 1

19 april 2009
ZAC 1 – Overwetering 1
Holten 1 – FC Zutphen 1
Schalkhaar 1 – Zutphania 1
Be Quick Z. 1 – Heeten 1
Sallandia 1 – Turkse Kracht 1
Dieze West 1 – Helios 1

14 december 2008
Heeten 1 – FC Zutphen 1
ZAC 1 – Zutphania 1
Holten 1 – Schalkhaar 1
Overwetering 1 – Turkse Kracht 1
Be Quick Z. 1 – Helios 1
Sallandia 1 – Dieze West 1

26 april 2009
Heeten 1 – ZAC 1
Zuthania 1 – Sallandia 1
FC Zutphen 1 – Be Quick Z. 1
Helios 1 – Schalkhaar 1
Turkse Kracht 1 – Holten 1
Dieze West 1 – Overwetering 1

15 februari 2009
Sallandia 1 – Holten 1
Helios 1 – ZAC 1
Turkse Kracht 1 – Heeten 1
Schalkhaar 1 – Be Quick Z. 1
Zutphania 1 – Overwetering 1
Dieze West 1 – FC Zutphen 1

03 mei 2009
Overwetering 1 – Heeten 1
Be Quick Z.1 – Turkse Kracht 1
Sallandia 1 – Helios 1
ZAC 1 – FC Zutphen 1
Holten 1 – Zutphania 1
Schalkhaar 1 – Dieze West 1
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