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Van de voorzitter
Geert Kruitbos kwam blanco bij SCO binnen
Geert Kruitbos (53) is voorzitter van SC Overwetering sinds september 2007. Hij
bekleedde niet eerder bestuursfuncties binnen de club en kwam daarom, zoals hijzelf
zegt, blanco binnen. De geboren en getogen Boskampenaar is in het dagelijks leven
produktieleider bij machinefabriek Kluin in Wijhe, een bedrijf dat is gespecialiseerd in
de produktie van langgatboren. Kruitbos voetbalde vanaf de D-jeugd tot zijn 27ste bij
Overwetering. Hij zat op een gegeven moment wel tegen de selectie aan, maar speelde
nooit in het eerste. De voorzitter van Overwetering was, toen zijn zoon ging voetballen,
ook nog een aantal jaren jeugdleider.

‘Overwetering fanatiek bezig met inhaalslag’
Voorzitter Geert Kruitbos verwacht dat kunstgrasveld er in 2010 ligt

Meer leden actief bij de club betrekken, invoering van Fair Play regels en het afronden van de verbouwing van de kantine en de keuken. Dit zijn voor voorzitter Geert Kruitbos drie speerpunten voor
het komende seizoen. ‘Ik denk dat, als we dit tot een goed einde hebben gebracht, met gemak bij
Overwetering alles wel hebben gehad. We hebben al een paar enerverende jaren achter de rug en zijn
fanatiek bezig een inhaalslag te maken. Als het kunstgrasveld er volgend jaar ook ligt zijn we in elk
geval fysiek klaar. We hadden onlangs de directie van het Nederlands Handbal Verbond op bezoek.
Die was onder de indruk hoe we het hier voor elkaar hebben’.

Van de voorzitter

Overwetering kampt net als veel andere amateursportclubs met het probleem van een te smal kader. Kruitbos hoopt dat hier met het
organiseren van cursussen voor jeugdscheidsrechters en assistent-trainers verandering in komt. ‘We komen dit jaar bij de B-jeugd
een trainer tekort. We zijn druk bezig dat op te lossen, maar het is wel tekenend voor de situatie. En we hebben drie of vier jeugdscheidsrechters nodig zodat we meer kunnen rouleren. We hopen in elk geval te bereiken dat meer leden zich voor Overwetering
willen gaan inzetten.’
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Het komend seizoen staat nadrukkelijk in het teken van de promotie van Fair Play. Overwetering heeft in samenwerking met de
Federatie Amateurvereniging Deventer en omstreken (FADO) een convenant getekend waarin vier vaste sportiviteitsregels zijn vastgelegd. Handenschudden bij het begin en het eind van de wedstrijd, niet schelden binnen en buiten de lijnen, respect tonen voor de
leiding en zorgvuldig omgaan met de materialen en middelen van de eigen en ontvangende club. De voorzitter: ‘Deze regels gaan
we met ingang van dit seizoen propageren. We willen een voorloper zijn in Salland. Het zal niet gemakkelijk zijn maar als er niemand
begint verandert er niets. We gaan als het nodig is de mensen ook op deze regels aanspreken. Afspraken nakomen, selectiegedrag
vertonen. Overwetering moet in de markt komen te staan als een club die sportief en gezellig is’.
Geert Kruitbos kijkt tevreden terug op twee jaar voorzitterschap, al heeft hij de werkdruk onderschat. ‘Die is enorm. Ik was er niet op
voorbereid dat er zoveel zaken in een sportclub spelen. Vergelijk Overwetering maar met een bedrijf. We hebben helaas een smal
kader, maar gelukkig weer een voltallig bestuur’. Dat bestuur komt elke maand een keer in zijn geheel bijeen. Tussendoor zit het
dagelijks bestuur ook elke maand nog een keer om tafel met een commissie. ‘Dat kan de kantinecommissie zijn of het sponsorplatform, maar op die manier kom je wel te weten wat er leeft in de vereniging en ben je in staat tussentijds bepaalde zaken aan te
pakken’.
Voorzitter Kruitbos somt en passant een aantal wapenfeiten op waarvoor het bestuur zich de afgelopen twee jaar heeft ingespannen. ‘We hebben bij de gemeente weten te bereiken dat ook de sporthal in Olst wordt uitgebreid. Daar zijn we de gangmaker van
geweest. De gemeente wilde alleen de sporthal in Wijhe vernieuwen. In Olst zou verder niets gebeuren. Met behulp van andere Olster
verenigingen is het ons gelukt de uitbreiding van de sporthal erdoor te drukken. Ook de aanleg van het kunstgrasveld hebben we
definitief kunnen regelen. Het officiële besluit wordt in november genomen, maar ik ga er vanuit dat ons hoofdveld in 2010 kunstgras
heeft. De aanleg gebeurt met een dichte portemonnee. Het kost de vereniging niets. Dus geen contributieverhoging. Hooguit doen we
als tegenprestatie zelf wat in de sfeer van onderhoud en besproeiing’.
Overwetering is een omni-sportvereniging met een voetbal- en een handbaltak. Geert Kruitbos is ermee in zijn nopjes dat voetbal en
handbal de laatste tijd weer duidelijk zijn geïntegreerd. ´Toen ik aantrad als voorzitter zat er niemand van de handbal in het bestuur.
De afdeling handbal opereerde vrijwel helemaal zelfstandig. Ze noemden zich in naam wel Overwetering maar daar had je het wel
mee gehad. Het handbal heeft in de persoon van Miranda Jansen weer een vertegenwoordiger in het bestuur, hun kampioensteams
zijn hier tijdens een thuiswedstrijd van het eerste in de kantine gehuldigd en Overwetering heeft nu zelfs een damesvoetbalteam. Zo
krijg je een mooie mengeling op het sportpark. Het is hier niet louter een herencultuur´.
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Van de voorzitter

Kruitbos stelt vast dat de selectie van Overwetering sportief gezien een wisselend jaar achter de rug heeft. ‘Het had beter
gekund’. Hij rekent op betere resultaten in het nieuwe seizoen. ‘Het eerste heeft na de winterstop goed gepresteerd. Ik ben blij
dat we behoud in de vierde klasse hebben kunnen afdwingen. Een kampioenschap zit er volgens mij het komende seizoen niet
in. We moeten veel jonge spelers inpassen en er komen nog meer Deventer clubs bij. Ik ben al blij met
een periodetitel.’ Van de handbalselectie heeft hij hoge verwachtingen. ‘De dames hebben het uitstekend
gedaan. In het begin van de competitie stonden ze bovenaan en ze zijn uiteindelijk in de middenmoot
geëindigd. Het is een team met perspectief. Ze moeten dit seizoen als tweede of derde kunnen eindigen
en het jaar daarop doorstoten.’
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INSTALLATIE
WERK ?
Wij zijn gespecialiseerd in:
• Elektrotechniek
• Loodgieterswerken
• Verwarmingstechniek
• Ventilatiesystemen
• Inbraak-/
brandmeldinstallatie
• Zink en koperwerken

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

Onze sponsors

de Meente 16 B - 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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‘Handbal niet het hoogste doel in mijn leven’
Succesvol eerste jaar in eredivisie voor oud-Overweteringspeelster Fabienne Logtenberg

Voor Fabienne Logtenberg uit de Boskamp betekent handbal
veel. Ze beoefent de sport met een tomeloze inzet en passie en
heeft er veel voor over. Maar handbal is voor haar zeker niet ‘het
hoogste doel in het leven’. De zeventienjarige cirkelspeelster, die
in haar eerste jaar bij eredivisionist Grando Keukens Dalfsen een
uitstekende indruk achterliet en met haar team een vijfde plaats
op de ranglijst bereikte, wordt niet gehinderd door ambities voor
een nationale of internationale handbalcarrière.
‘Ik wil een normale baan. Ik moet handbal wel leuk blijven vinden en wil er niet alles
voor opgeven’, zegt de Boskampse. Het liefst gaat ze na het behalen van haar vwodiploma aan het Deventer Etty Hillesum Lyceum geneeskunde studeren. ‘Als ik naar medische programma´s op
televisie kijk krijg ik daar bepaalde gevoelens bij. Daar ligt mijn hart’.
Fabienne’s handbalwieg stond bij SC Overwetering. Als meisje van zeven koos ze na de traditionele zwemlessen voor handbal, hoewel haar interesse ook naar voetbal uitging, maar de sportclub kende in die tijd nog geen
meisjesteams. Ze zou tot haar veertiende bij Overwetering blijven spelen, voornamelijk in de jeugd en 1 jaar in het
eerste damesteam in combinatie met de A-jeugd.
Het onmiskenbare Olster handbaltalent Fabienne bleef niet onopgemerkt. Op het Carmel Handbal Talent Centrum
(CHTC) in Raalte kreeg ze kans te werken aan haar individuele ontwikkeling en ze ‘snuffelde’ een half jaar lang
aan de Nederlandse Youth selectie. Die periode beschouwt ze als een afgesloten hoofdstuk. Ze wil niet al te veel
op details ingaan, maar de mentaliteit in de selectie en de wijze waarop men met elkaar omging lagen Fabienne
niet. ‘Als je je in zo’n selectie wil handhaven moet je alles voor handbal opzij zetten. Ik hoef met handbal niet mijn
geld te verdienen. Voor mij is de school het allerbelangrijkste’.

Dalfsen haalde de voormalige jeugdspeelster van Overwetering binnen voor de opbouw, maar toen een van de
twee cirkelspeelsters geblesseerd raakte kreeg ze ook die positie toebedeeld. Midden tussen je tegenstanders
ben je als cirkelspeelster het doelwit van veel geduw en getrek, maar Fabienne kan tegen een stootje. Het eerste
damesteam van Dalfsen sloot het seizoen 2008-2009 in de eredivisie af met een vijfde plek, vier plaatsen hoger
dan het seizoen daarvoor en ruimschoots binnen de doelstellingen die trainer Richard Kuijer voor ogen had. De
vijfde plaats geeft dit jaar zelfs recht op deelname aan het toernooi om de Challenge Cup, het Europese clubtoernooi voor damesteams. Een flinke sprong voorwaarts, die in de regionale sportpers mede werd toegeschreven
aan het debuut van nieuwe, jonge speelsters als Logtenberg. Fabienne blijft er nuchter onder. ‘Het is de verdienste
van het hele team. Het sterke punt van Dalfsen is dat we er in de competitie als team staan. Ik voel me er prettig.
Het is een vrij jong team, maar het leeftijdsverschil met oudere speelsters merk je niet. Je wordt niet als broekie
behandeld, maar op waarde geschat’. Deelname aan de Challenge Cup ziet ze als een geweldige uitdaging. ‘Dit is
een hele nieuwe ervaring voor Dalfsen, die alleen maar rijker maakt. De realisering van een droom´.

Interview

Drie jaar geleden maakte Fabienne op veertienjarige leeftijd de overstap van Overwetering naar handbalvereniging Heeten/Plus Severijn. Na twee jaar meldde eredivisionist Grando Keukens Dalfsen zich bij Fabienne. Ze had
zich als regelmatige topscoorster bij Heeten aardig in de picture gespeeld en dat was scouts van Dalfsen niet
ontgaan. ‘Bij Heeten heb ik als handbalster een flinke groei doorgemaakt en daar heb ik bij Dalfsen veel profijt
van gehad. Van regioklasse naar eredivisie is flinke overstap. In het begin was het wel wennen. Het tempo ligt een
stuk hoger, het is allemaal veel fysieker en in de eredivisie loopt veel talent rond. Aanvallend is het moeilijker door
de verdediging van de tegenstander te komen.’
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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

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 € 125 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

€ 80

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
Het seizoen 2008-2009 was voor de Supportersvereniging een bewogen seizoen. Een seizoen zoals we dat als supporter liever
niet te vaak mee maken.
Onze selectie dreigde een regelrechte afgang in 4 H, een aantal getalenteerde maar niet altijd goed gemotiveerde spelers liet
– al dan niet geholpen - verstek gaan, alle goede bedoelingen van trainer Bart Ester ten spijt. Helemaal aan het einde van het
(speel)jaar overleed Anton Mentink. Niet zomaar een supporter, nee Anton was iemand die dag en nacht klaar stond voor zijn
club en dat niet alleen als voorbeeldige supporter. Anton was actief als leider, bestuurslid, financieel medewerker, en vooral
natuurlijk als de man die honderdduizenden guldens (toen nog) aan toto gelden bijeen harkte door vele 10-tallen jaren in zijn
eentje de wekelijkse inzamelingen en afdrachten van, aan en voor de KNVB en natuurlijk vooral voor zijn club te verzorgen. Hij
was dan ook niet voor niets erelid van SCO.
De kreet: “noar veurten” zal ons dan ook voor altijd in het geheugen gegrift staan.
Gelukkig kwam – sportief gezien – de grote ommekeer na de winterstop, misschien heeft ook een initiatief van de
Supportersvereniging hiertoe bijgedragen, met als resultaat, dat het eerste uiteindelijk tot de laatste wedstrijden kans behield op
een periode kampioenschap. Helaas voor de penningmeester en het team lukte dit net niet.
De terechte winnaar van de prestigieuze titel: Speler van het Jaar” werd Mark van Gurp.
Als aanvoerder en als onverzettelijk speler ging hij de rest voor in de strijd om het behoud en later bijna om het behalen van een
niet onmogelijke periodetitel. En dit ondanks het feit dat Mark de eerste 4 wedstrijden van het seizoen moest missen.
De Supporters gaan door op de ingeslagen weg. Steun geven aan de boys, daar waar kan en moet.We hebben afscheid genomen van een aantal toppers tijden een feestelijke afsluiting bij de familie Daalmeijer, waar we op
gepaste wijze afscheid konden nemen van spelers en trainer + familie.
Op naar een sportief geslaagd 2009-2010.
Namens de Supportersvereniging en Club van Honderd
Hans Voskamp

Mark van Gurp
Speler van het jaar 2008/2009

Sponsormogelijkheden & Supportersvereniging

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

10

1e voetbal elftal seizoen 2009/2010

Achterste rij (staand v.l.n.r.) Nienke Dollenkamp, Erwin Kremer, Jeroen Willems, Lourens Meindersma,
Auke Steerneman, Ronnie Haverkamp, Martin Dollenkamp
Middelste rij (staand v.l.n.r.) Henk Bultman, Henry Hendriks, Mark van Gurp, Emiel Logtenberg, Hugo Hoonhorst,
Sven Hafkamp, Wesley de Graaf, Cor Kiezenbrink

1e voetbal elftal

Voorste rij (zittend v.l.n.r.) Niels Damman, Dennis Lokate, Mark Koudijs, Jelle van Tongeren, Sjors Harmens,
Jordi van Breukelen, Jeroen Hoonhorst

www.hafkampnatuursteen.nl
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Onze sponsors

Hier
had uw
advertentie
kunnen staan.

Bij uitstek geschikt voor o.a.:
s $INERS
s "RUILOFTEN
s "ARBECUE
s 2ECEPTIES
s +OFFIETAFELS
s 'OURMETTEN
s +LOOTSCHIETEN
s "ROODBUFFETTEN
s 0ERSONEELSFEESTEN
s /UDHOLLANDSE SPELEN
s +OUDE EN WARME BUFFETTEN

Rijksstraatweg 97 - 8121 ED Den Nul (gem. Olst)
Telefoon (0570) 56 13 91 - Telefax (0570) 56 42 07
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Cor Kiezebrink
geb.: 09-08-1954
Trainer

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

Wesley de Graaf
geb.: 02-01-1990
Keeper

Martin Dollenkamp
geb.: 14-12-1979
Aanvaller

Laurens Meindertsma
geb.: 10-08-1990
Aanvaller

Jeroen Willems
geb.: 17-10-1982
Aanvaller

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

Sjors Harmens
geb.: 01-07-1989
Aanvaller

Ronnie Haverkamp
geb.: 22-06-1981
Aanvaller

Dennis Lokate
geb.: 17-02-1990
Middenvelder

Mark Koudijs
geb.: 17-11-1988
Middenvelder

Emiel Logtenberg
geb.: 25-07-1988
Middenvelder

Auke Steerneman
geb.: 01-07-1989
Verdediger

Erwin Kremer
geb.: 04-09-1979
Verdediger

Niels Damman
geb.: 13-11-1989
Verdediger

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

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

Foto individueel

Nienke Dollenkamp
geb.: 26-02-1983
Verzorgster selectie
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De viering van het tachtigjarig bestaan kan in de annalen van S.C.Overwetering met een gouden pennetje worden bijgeschreven. Vanaf donderdag 21 mei werd een vier dagen durend feestprogramma afgewerkt dat klonk als een klok. Mede dankzij
de inzet van tientallen vrijwilligers, de royale bijdragen van talrijke sponsoren, het enthousiasme van de honderden deelnemers aan de diverse sportieve activiteiten en niet te vergeten het fraaie weer kon de jubileumcommissie na afloop terugzien
op een geslaagd evenement.

Op Hemelvaartsdag kwamen de oud-internationals
van het World Master Team uit tegen de selectie van
Overwetering. Voor de wedstrijd gingen ze samen
met het arbitrale trio en de pupillen op de foto.
Spelers die imponeerden waren good-old Gerrie
Mühren, Glenn Helder, Yoeri Petrov en Arjan van der
Laan. De wedstrijd eindigde in een 2-1 overwinning
voor het 1e elftal.

De wedstrijd van vrijdagavond waar reikhalzend
naar was uitgekeken. Die tussen de Feyenoord- en
Ajax-supporters van Overwetering. Na de pauze
kon Feyenoord, dat met 2-1 voorstond, niet langer
standhouden tegen tweederde van het 1e elftal en
de eindstand was 2-3 in het voordeel van Ajax. De
aanvoerder van Ajax mocht de beker in ontvangst
nemen en beleefde ‘de mooiste dag van zijn leven’.

Een geslaagd onderdeel van de jeugddag: het kanovaren op de wetering. De oudere jeugd vermaakte
zich prima met het lopen op waterschoenen, een
water-overbreng-spel en een behendigheidsspel.

‘Zonder sponsors en vrijwilligers is een dergelijk
feest niet mogelijk’

Interview Ton Roesink

Voorzitter Ton Roesink van jubileumcommissie prijst inzet van velen

14

‘Over vijf jaar weer een jubileumfeest? Nee, ik denk dat we nu wachten tot we negentig jaar bestaan’. Ton Roesink, voorzitter van
de jubileumcommissie, geeft toe dat Overwetering met twee geslaagde jubileumfeesten in vijf jaar de smaak van het feestvieren
aardig te pakken lijkt te hebben, maar in 2014 weer een lustrumfeest vindt hij iets te veel van het goede.
Ton: ‘Tachtig jaar is weliswaar geen officieel jubileum maar het was ons vijf jaar geleden zo goed bevallen dat we besloten dit jaar
weer een feest te geven. Bovendien viel het jubileum mooi samen met Hemelvaartsdag en konden de Logt-fietsbingodauwtraptocht
en Harleman Sixday zo in het programma worden ingepast. En we hebben veel geluk gehad met het
weer. Dat was ideaal. Het weer is de helft van het succes. Met vier dagen regen komt er geen hond’.
Ton Roesink werd in de jubileumcommssie bijgestaan door Miranda Bos, Henk Veurtjes, Jan
Harmsen, Hein te Riele, Heryberte Damman en Adriaan Schutte. Hij prijst niet alleen het werk van zijn
mede-commissieleden, maar ook de enthousiaste en vaak tomeloze inzet van de tientallen vrijwilligers. ‘We hebben dit jaar over het aantal vrijwilligers niet te klagen gehad’, aldus Ton. ‘Ik schat dat er
wel zo’n vijftig mensen actief zijn geweest, net zo veel als bij het Driek Ter Beek Toernooi een week
later’.
Niet alleen vrijwilligers zijn bij zo’n feest absoluut onmisbaar , het zestiende lustrum had volgens Ton
ook niet gevierd kunnen worden zonder de medewerking van lokale sponsors. Ton: ‘De firma’s Logt
en Harleman zijn belangrijke sponsors, maar daarnaast hebben we bijdragen gekregen van zo’n vijfentwintig winkeliers en bedrijven uit Olst. Dat varieerde van boodschappen van de Plus en Super de Boer tot soep van de Bokkers
Molle tijdens de dauwtraptocht. Het is duidelijk dat de plaatselijke winkeliers een binding voelen met Overwetering. En dat de sportclub door de samenleving breed gedragen wordt’.
Bij de viering van het 75-jarig bestaan vijf jaar geleden werd een grote reunie gehouden. Ton: ‘Dit jaar hebben we daar bewust van
afgezien omdat het te snel na elkaar zou zijn. Maar toch waren er bij de fietstocht en andere festiviteiten weer veel oud-leden die
ik in jaren niet had gezien. En wat ook opviel was dat veel leden van Overwetering vaak in gezelschap waren van familie, vrienden
en kennissen. De sportclub leeft in Olst’.
Zonder ook maar een programma-onderdeel te kort te willen doen noemt de voorzitter van de jubileumcommissie de handbalwedstrijd tussen de dames van Overwetering en Dalfsen 1 (eredivisie) op zaterdagavond een van de hoogtepunten. Ton: ‘Overwetering
heeft wel een dikke nederlaag geleden, maar het is natuurlijk een hartstikke mooie ervaring om tegen een ploeg van het hoogste
niveau te mogen spelen’. ton.roesink@home.nl

Een jubileumfeest om niet snel te vergeten

Op Hemelvaartsdag melden zich al vroeg de eerste
fietsers voor de Logtfietsbingodauwtraptocht. Een
kleine tweehonderd enthousiastelingen fietsten
mee en nuttigden onderweg een kopje koffie met
krentenwegge bij Landbouwminiaturen museum
Frieswijk. Er was veel lof voor de route door het
prachtige Sallandse landschap.

Hoogtepunt was zaterdagavond de feestavond met
de uitstekende Trainband. Aan het begin van de
avond zat de helft van de aanwezigen nog buiten
te genieten van het mooie weer. Later op de avond
stroomde de tent alsnog vol.

Zaterdagavond kwamen de handbaldames van
Overwetering en Dalfsen (eredivisie) met oudOverwetering speelsters Fabiënne Logtenberg
en Romy van Zijl in hun gelederen tegen elkaar
uit De wedstrijd was een goede leerschool voor
Overwetering. Tegen de nummer vier van Nederland
werd de sportieve wedstrijd met 49-17 verloren.

Rik Eiland is nog steeds een bekende verschijning op de velden van de SC Overwetering. Ondanks zijn hoge leeftijd (79) en
het feit dat de benen niet altijd meer zo goed willen, pikt hij als het goed weer is toch nog geregeld een thuiswedstrijd van de
geelgroenen mee. Een trouwe supporter. Want van de tachtig jaar die SC Overwetering dit jaar bestaat, is de voormalige spoorwegbeambte Eiland er al zestig lid.
Eiland kan niet alleen bogen een indrukwekkend lang lidmaatschap, hij heeft ook een respectabele
staat van dienst bij de vereniging. Hij zat vijftien jaar in het bestuur van eerst de v.v. Olst en later
SC Overwetering, richtte in 1963 het pupillenvoetbal en in 1967 het meisjeshandbal op, was nauw
betrokken bij de fusie met Boskamp in 1972 en speelde een actieve rol bij de introductie van het
zaalvoetbal in de sporthal in 1976. Zelf voetbalde de geboren en getogen Olstenaar twintig jaar bij
v.v. Olst. ‘Tot 1969. Ik was een echte voorhoedespeler. Ik kon heel hard lopen. De laatste paar jaar
heb ik in het veteranenelftal gespeeld’.
Feiten uit de geschiedenis van fusieclub Overwetering schudt de bewoner van de Enkweg moeiteloos uit zijn mouw. Eiland: ‘In
1969 bestond de voetbalvereniging Olst veertig jaar. Toen werd er al zachtjes over een fusie met de rooms-katholieke sportvereniging Boskamp gesproken. Dat is niet van een leien dakje gegaan want in beide verenigingen zaten personen die niets van
een fusie wilden weten. Olstenaren wilden niet met de katholieken van de Boskamp voetballen en omgekeerd was het ook zo’.
Na de aanleg van het nieuwe sportpark, een initiatief van PvdA-raadslid Oldenburger, op de plaats waar vroeger Huize
Overwetering stond was een fusie volgens oud-secretaris Eiland op den duur niet meer tegen te houden. ‘We hebben de eerste jaren elk nog ons eigen veld en een gezamenlijk hoofdveld gehad, maar uiteindelijk werd wel ingezien dat als beide clubs
vooruit wilden komen en wilden promoveren er gefuseerd moest worden. Bij Olst ging het handbal gelijk mee met de fusie, bij
Boskamp heeft dat nog tot in het begin van de jaren negentig geduurd’.
De fusie vond plaats op 15 juni 1972 en acht weken later moesten de geelgroenen in de competitie gelijk aan de bak. Het idee
voor de kleur geel-groen was trouwens afkomstig van Eiland. ‘Boskamp speelde in blauw-wit, Olst in de kleuren zwart-wit. Ik
heb toen voorgesteld de kleur van de gemeente Olst te nemen. Dat werd overgenomen’. Eiland constateert dat de tegenstanders van een fusie al in het eerste seizoen in het ongelijk werden gesteld. ‘We werden in het seizoen 1972-73 direct kampioen.
We wonnen thuis met 2-0 tegen SHE uit Hall. En beide muziekverenigingen, Apollo in de Boskamp en de Harmonie in Olst,
kwamen de kampioenen een muzikale hulde brengen’.
Rik Eiland is niet alleen een trouwe aanhanger van Overwetering, hij wil ook kritisch met de club meedenken. Zo is hij niet
tevreden over de verrichtingen van het eerste van Overwetering. Voetballend gezien kan en moet het beter. Ze doen hun best
wel en spelen de ene keer beter dan de andere, maar de prestaties blijven achter. Er moet meer aandacht komen voor de
doorstroming van de jeugd. En dan moet je bij de pupillen beginnen. Voetballen leer je als je zes of zeven jaar bent. De tactiek
van het spel komt later wel.’

Interview Rik Eilander

Rik Eiland (79) al zestig jaar een trouw, actief en
kritisch lid
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Autobedrijf

”Boskamp”
Koekoeksweg 19-21

tel: 0570-561 290

8121 CS Olst

fax: 0570-561 151

info@autobedrijf-boskamp.nl

Onze sponsors

www.autobedrijf-boskamp.nl
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Voor vers vlees
en vleeswaren

VERKOOP
REPARATIE
APK-KEURING
INRUIL
FINANCIERING
SCHADE

Vleesbedrijf van Essen
Holstweg 1a
8121 EJ Olst
Telefoon (0570) 56 15 23
www.vleesbedrijf-vanessen.nl

De Meente OLST - Tel.: (0570) 56 14 56

Handbal 1e team seizoen 2009/2010

Bovenste rij (staand v.l.n.r.) Jacqueline Eilander, Lisa Damman, Daniëlle Klein Koerkamp, Linde Nijenkamp, Maaike Ten Broeke,
Joyce Lokate, Peter Born

1e team handbal

Onderste rij (zittend v.l.n.r.) Tany van der Kamp, Sheila Hafkamp, Leonie Klein Koerkamp, Maaike Derksen, Lisa Overweg, Ella
van Breukelen, Veerle Ijsseldijk
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Diamantstraat 18
7554 TA HENGELO
074-249 04 90

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
Cirkelspeelster

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

Lisa Damman
geb.: 24-09-1991
Middenopbouw

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

Joyce Lokate
geb.: 27-10-1987
Middenopbouw

Indeling competitie zaal, afdeling oost
1e klasse Dames 1

Wijhe ‘92 1
Wesepe 1
Pacelli 1
Dalfsen 2
Overwetering 1
Groessen 1
Broekland 1
Kwiek 3
UGHV 1
Voorwaarts 1
Holten 1
Haarle 1

Foto individueel

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

Lisa Overweg
geb.: 13-01-1995
Keepster
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Cor Kiezebrink hele leven beroepsmilitair
De nieuwe trainer van het eerste elftal van S.C.Overwetering, Cor Kiezebrink, is een geboren en getogen Deventernaar. De 55-jarige beroepsmilitair is getrouwd met Rita en vader
van een zoon (Sebastiaan, 28) en dochter (Tatjana, 30). Hij heeft ook twee kleinkinderen.
Na zijn dienstplicht koos Kiezebrink voor een carrière bij Defensie. De sergeant eerste
klasse is hoofd van de afdeling transport van het AOCS (Air Operation and Control Center)
in Nieuw Milligen op de Veluwe. Dit commandocentrum van de Koninklijke Luchtmacht
volgt en coördineert alle militaire vliegoperaties. In 2006 maakte hij deel uit van een missie
in Afghanistan. Kiezebrink is bezig aan zijn laatste jaar bij de luchtmacht.

‘Ik kan slecht leven met een nederlaag’
Toen sportclub Overwetering Cor Kiezebrink begin 2009 benaderde voor het hoofdtrainerschap hoefde hij – zeker na een aantal plezierig
verlopen gesprekken met bestuur en selectie - niet lang na te denken over de vraag of hij de overstap naar Olst zou maken. ‘Overwetering
is een mooie dorpsclub met een prachtige accommodatie en aansprekende resultaten in het verleden. De laatste jaren gaat het iets minder,
maar die lijn ombuigen is juist een uitdaging’, stelt Kiezebrink vast.
Aan het eind van het afgelopen seizoen bedankten enkele ervaren spelers voor het eerste elftal. Een tegenvaller, erkent Kiezebrink, maar
hij heeft er geen slapeloze nachten van. ‘Ik had spelers als Veurtjes, Harleman, Balster en Willemsen er in mijn elftal graag bij willen hebben,
maar de beslissing om te stoppen is hun keuze. Ik krijg nu een groep met veel jonge spelers. Dat betekent een stukje opleiding en ik denk
dat ik daar wel de juiste persoon voor ben’. Cor stond dit jaar bij diverse wedstrijden van Overwetering langs de lijn en ziet - ondanks de
vrij succesvolle tweede seizoenshelft van de Olstenaren - de nodige punten ter verbetering. Wat het team volgens hem mist is evenwicht.
‘Ik wil hard gaan werken aan een goede organisatie. Heel belangrijk dat er balans komt in het team. De linies moeten goed op elkaar aansluiten, dus dichter bij elkaar spelen, zodat je in de omschakeling als elftal niet zo kwetsbaar bent.
Duidelijkheid en discipline. Het zijn begrippen waar Kiezebrink zich niet alleen als beroepsmilitair door laat leiden, maar voor hem ook als
voetbaltrainer bepalend zijn. Aan het soms nogal zorgeloze, laconieke en eigenzinnige eerste elftal van Overwetering lijken deze eigenschappen goed besteed. Kiezebrink. ‘Ja ik denk dat duidelijkheid en discipline mijn sterke kanten zijn. Het elftal moet de wil hebben om te
presteren. Ik kan slecht leven met een nederlaag. Als de klik er is en plezier in het spelletje komen de resultaten vanzelf . Daar hoef je echt
geen wereldvoetbal voor te spelen. De groep waar ik mee aan de slag ga is goed. Er moeten alleen bepaalde jongens opstaan die er een
homogeen elftal van maken. Presteren is geen zaak van de trainer alleen. Daar is samenwerking binnen het team voor nodig. Op dat punt
kan de groep een trainer maken en breken’.
Een ding is zeker, de selectie van Overwetering krijgt in het nieuwe seizoen te maken met een trainer die het klappen van de voetbalzweep
kent en kan bogen op een succesvolle spelers- en trainerscarrière. In het afgelopen seizoen nam hij halverwege de competitie als vaste
oefenmeester van het tweede het trainerschap op zich van het eerste elftal van de Rijssense hoofdklasser Excelsior ’31. Kiezebrink haalde
de Amstelcup, maar Excelsior ’31 vloog er in de eerste ronde uit tegen de Treffers uit Groesbeek. Hij trainde verder alle jeugdelftallen en het
tweede van de amateurs van Go Ahead en was hoofdtrainer bij Sallandia, Diepenveen en Wesepe. Met de laatste twee clubs promoveerde
hij. Ook was hij zeven seizoenen scout bij de KNVB regio Oost Deventer/Apeldoorn. ‘Op dit moment ga ik mijn vierde seizoen in als scout
van de voetbalacademie FC.Twente-Heracles, met nu ook Go-Ahead-Eagles’.
Niet alleen als trainer, ook als speler stond de nieuwe oefenmeester van Overwetering zijn mannetje. Go Ahead selecteerde de getalenteerde Sallandia-pupil in de jaren zestig als jeugdspeler. Het was de tijd van Jan van Dijk, Henk Veltmaten en John Oude Wesselink. Maar het
betaald voetbal bleek voor het jonge voetballertje uit Deventer duidelijk te hoog gegrepen. Hij bracht het wel tot het eerste van de amateurs
van GA waar hij tot zijn 38ste in speelde. Tussen 1976 en 1980 kwam Kiezebrink ook een aantal keren uit voor het nationale militaire elftal. In de tijd dat hij in Duitsland was gelegerd speelde hij als verdediger bij Paderborn (Oberliga) en Ravensberg (Verbandsliga).
Overwetering staat bekend als een voetbalclub waar velen, al dan niet publiekelijk, graag hun licht laten schijnen over de aanpak van de
trainer, vooral als de resultaten wat minder florissant zijn. Kiezebrink staat open voor elke dialoog. ´Iedereen kan bij mij komen. Of het nu de
supporters zijn, de mensen achter de bar of de zogeheten vijfde colonne. Maar ik ben wel een trainer die een team neerzet op basis van de
aanwezige kwaliteit. Drie spitsen of twee, vijf middenvelders of vier, dat is niet zo belangrijk. De kwaliteit is bepalend´.
Na de degradatie uit de derde klasse in het seizoen 2006/2007 ging Overwetering twee seizoenen de nieuwe competitie in met een
rotsvast vertrouwen op het kampioenschap. Ook nu zijn de verwachtingen, mede door de komst van de nieuwe trainer, weer hooggespannen. Kiezebrink tempert het optimisme enigszins. ´Natuurlijk, Overwetering kan in de derde klasse meekomen. Dat hebben ze het eerste
seizoen ook laten zien. Maar om die stap te maken is niet eenvoudig. We krijgen dit seizoen te maken met clubs als Haarle, IJsselstreek en
Colmschate. Die hebben dezelfde ambitie. Je kan wel veel willen, maar dan moeten de kwaliteiten er ook zijn. Dat vergt tijd en komt niet
van vandaag op morgen´.

Nieuwe trainer Cor Kiezebrink

Nieuwe trainer Cor Kiezebrink ziet Overwetering als een ‘mooie club en een uitdaging’
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Bij promotie naar
de 3e klasse
één vat bier
aangeboden door
Manuel Graphics

Onze sponsors

www.manuelgraphics.nl

Randweg 10, 8061 RW Hasselt, Tel: 038 - 4778090,
www.reproscan.nl, E-mail: reproscan@reproscan.nl
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Het was een goed en leerzaam handbal
seizoen.
Voor de vakantie 2008 ben ik begonnen aan mijn nieuwe uitdaging bij SC Overwetering.
Als eerste was mijn doel om een selectie neer te zetten. Een selectie die zo breed mogelijk
qua positie is, maar ook mocht er geen snelheid en kracht ontbreken. Met deze dames heb
ik het eerste team neergezet. Die het tot mijn verbazing in de voorbereiding goed (of geweldig) deed. Er kwamen aanvalssystemen naar voren die soepel maar ook op snelheid verliepen. Verder werd de snelle tegen aanval goed gelopen ondanks dat dit nog geen automatisme was. In het trainingsweekend waar we tegen teams speelden die op landelijk niveau
speelden, werden we zeker niet weg gespeeld maar wonnen we de wedstrijden alsof het
team al jaren met elkaar speelde. Deze sterke voorbereiding zette zich door in het begin van
de competitie. We wonnen de één naar de andere wedstrijd. Weliswaar de één wat makkelijker dan de andere, maar we gingen elke week met de punten naar huis. Vervolgens
vertelt eerst Veerle en twee weken later Pamela dat ze zwanger zijn. (ze zijn nu in middels
alle twee bevallen van een zoon) Dat is het moment geweest dat er even een knik in de ongeslagen reeks ontstond. Niet dat dit
alleen maar aan de zwangerschappen van de dames lag, maar het telt wel mee. Er vallen namelijk gelijk twee speelsters weg
die in het systeem een belangrijke rol vervulden. Dus lag er voor mij en zeker ook voor het team, weer een uitdaging om het
team er boven op te helpen uit deze neergaande spiraal. Verder kregen we ook nog een aantal blessures en een zieke in ons
midden tijdens het afgelopen jaar. Al met al is dat niet goed voor het team. Maar ondanks dit hebben we de draad weer goed
opgepakt en zijn we uit eindelijk toch nog op de zesde plaats geëindigd.
Nu de competitie afgelopen is moesten we voor de beker spelen. In de eerste ronde was er één geduchte tegenstander. En
dat was Wijhe! In de competitie hadden wij wat moeite met Wijhe gehad, maar in de beker zeker niet! Sterker nog, we hebben Wijhe alle hoeken van het veld laten zien! In de tweede ronde waren wij ook oppermachtig. Wesepe was één van onze
tegenstanders en ook die hebben wij laten zien wat handballen is! Maar door een fatale fout van de arbitrage werd een overtuigende winst omgezet in een nederlaag. En werden wij in de tweede ronde van de eerste plaats verstoten naar de tweede
plek. Ondanks dat gingen we door naar de halve finale van de beker. Deze wedstrijd hebben we in de eerste helft dramatisch
verloren doordat wij niet alert reageerde op Voorwaarts. De tweede helft liepen we zelfs in op Voorwaarts, maar dat mocht niet
meer baten.
En dan nu de voorbereiding, van het nieuwe handbal seizoen 2009/2010. Niet heel veel veranderingen in het team. Omdat we
nu lekker op elkaar ingespeeld raken, is het nu van belang dat we meer vertrouwen in elkaar krijgen. Zodat we straks blindelings op elkaar kunnen vertrouwen zowel in de aanval als in de verdediging. Verder zal de aandacht op de verdediging liggen.
Dit omdat we teveel doelpunten in de afgelopen competitie tegen hebben gekregen. Ik bedoel 25 keer scoren is prima. Maar als
je er dan net zoveel tegen krijgt, doe je toch iets fout. Verder moet de verdediging in het nieuwe seizoen nog offensiever worden.
Dit kan alleen als je voor elkaar werkt en veel vertrouwen hebt in je medespeelsters. Dus kortom er is veel te doen aankomend
handbal seizoen.

Peter Born

Groeten, Peter Born.
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RIPPERDA
Oude Deventerweg 2
8121 RL Olst
Tel. (0570) 53 12 32
Heesweg 21
8102 HJ Raalte
Tel. (0572) 35 62 63
De Meente 9
8121 EV Olst

SPECIAAL VOOR U

Voor al uw:

Openingstijden
ma - do
vr		
za		

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

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

Tel. 0570 - 591 708

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

Onze sponsors

zijn wij elke avond open!
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0570-521397
Wengelerafweg 8 - 8131 TG Wijhe

De badkamer voor uw auto en de tijger in de tank
24 uur per dag tanken m.u.v. LPG
Bemande openingstijden:
maandag t/m vrijdag 6.30 tot 21.00 uur
zaterdag 8.00 tot 21.00 uur, zondag 9.00 tot 18.00 uur

Onze sponsors

www.dulfinarium.nl
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Strakke vormgeving
en gebruik van moderne materialen.
Slagvast, vrijwel onverslijtbaar en licht van gewicht.
Alle laden voorzien van kogellagergeleiders.
Keuze uit een aantal standaardsets,
maar ook maatwerk is mogelijk.
De Meente 5, 8121 EV Olst
Tel.: 0570 - 56 15 00
Fax: 0570 - 56 40 67
Internet: www.isfordink.nl
E-mail: info@isfordink.nl

Inrichting bedrijfswagens
Laadplanken • SternTec-dealer

Onze sponsors

Oog voor detail
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HARLEMAN
SCHILDERSBEDRIJF

JE MAAKT HET MET FIXET

Klusmarkt en klussendienst
een vertrouwd adres!

SCHILDER
GLASZETTER
BEHANGER

Mariët en Peter Tiebot

Onze sponsors

De Meente 20, 8121 EV Olst
Telefoon: (0570) 563 803
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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

Van der Vegt al 20 jaar afdelingstrainer
Frits van der Vegt (54) uit Zwolle is al twintig jaar trainer van de afdeling Oost van het
Nederlands Handbal Verbond (NHV). Hij kwam met de sport in aanraking toen hij negentien
was en zijn zusje ging handballen bij de junioren van Zwolle. Ze had geen vervoer en van
het een kwam het ander. Broer Frits werd leider van haar team, volgde trainingscursussen
en behaalde op zijn 25ste het HTA-diploma. Pikant detail: hij deed tegelijk examen met de
huidige damesbondscoach Sjors Röttger, die een herexamen moest doen. Later volgde hij
de opleiding HTB, voldoende voor alle niveaus. Frits trainde de afgelopen 34 jaar vijf clubs:
Zwolle, Heeten, Haarle, Kwiek en Wijhe. Met het oostelijke afdelingsteam (12 tot 15 jaar)
werd hij zeven keer de beste van Nederland. Ook speelt de handbalcoach een actieve rol
in de werkgroep R7 die valt onder de Stichting Sport Stimulering en beoogt de sport in het
algemeen en handbal in het bijzonder te promoten. In het dagelijks leven is hij groenteman bij Super de Boer in ’t Harde.

‘Veel jong handbaltalent in regio’

Afdelingstrainer Oost Frits van der Vegt pleit voor meer techniektraining en bravoure
Afdelingstrainer Frits van der Vegt besteedt zo’n twintig tot dertig uur per week aan handbal. De sporthallen in de regio kent hij als zijn broekzak. Of het nu het Tijenraan in Raalte, de Hooiberg in Olst of het
Sprengendal in Haarle is, de handbalcoach uit Zwolle duikt er regelmatig op om de Sallandse handbalclubs in actie te zien. Op zoek naar jonge, veelbelovende handbalsters die zich in zijn team door extra
trainingen en wedstrijden verder kunnen ontwikkelen.

Met veertien handbalverenigingen en de vele talentjes die hun opwachting maken beleeft het handbal in Salland bloeiende tijden.
Toch heft Van der Vegt op een paar punten de waarschuwende vinger. ‘Er wordt te weinig getraind op techniek. Dat is iets van lange
adem. Als je iets goed onder knie wil krijgen is honderd keer trainen niet genoeg. Misschien wel een paar honderd of duizend keer.
Die tijd gunt men zich niet. Speelsters willen variatie in de oefenstof en trainer zijn geneigd daar aan toe te geven. Een kwestie van
onvoldoende opleiding. Geef de jeugd ook goeie trainers. Jonge trainsters hebben nog wel eens de neiging in grote stappen door de
oefenstof heen te gaan. Dat is verkeerd. Het is veel makkelijker foute dingen aan te leren dan af te leren. En wat ik mis is brutaliteit.
De clubs uit het westen stralen bravoure uit. Zo van: kijk ons een goed zijn. Daar hebben de meiden uit het oosten meer moeite mee’.
Overwetering vraagt Van der Vegt met enige regelmaat gasttrainingen te geven. De club geeft hem een positief gevoel. ‘Een enthousiaste club. De jeugd doet het goed, prima faciliteiten en trainers die ik goed werk zie verrichten en donders goed weten waar ze mee
bezig zijn. Er is veel potentie aanwezig. Het materiaal is er dus wel. Jammer dat zich dit nog niet vertaalt in een hogere klassering van
de seniorenafdeling. Met Lisa Damman hebben ze een topper in huis, maar ze speelt te laag voor haar kunnen. Zo’n meisje kan een
heel team meetrekken.’
De afdelingstrainer is ronduit geïmponeerd door bepaalde talenten die uit de school van Overwetering komen. Hij noemt Fabienne
Logtenberg die het als 17-jarige speelster op dit moment uitstekend doet in het eerste damesteam van eredivisionist Dalfsen. ‘Éen
uitzonderlijk talent. Zo’n goeie speelster is niet te houden. Moet je als club ook niet willen. Moet je trots op zijn. Jammer dat ze niet is
doorgegaan in de nationale jeugdselectie. De kilheid en hardheid van het topsportklimaat stonden haar kennelijk tegen’.
Handbal is in bepaalde Nederlandse regio’s waaronder Salland behoorlijk populair, maar landelijk gezien blijft de sport ver achter
bij andere zaal- en veldsporten. Met 60.000 beoefenaren kan je moeilijk spreken van een nationale sport. Ter vergelijking: een veel
kleiner land als Denemarken heeft er een kwart miljoen en Duitsland telt liefst een miljoen handbalsporters. Van der Vegt’s verklaring
voor deze beperkte animo: ‘Het is een vrij kleine sport gebleven, omdat veel Nederlanders de sport gemeen en hard vinden. Ik ben

Frits van der Vegt

Van der Vegt stelt vast dat er in de regio veel jong handbaltalent rondloopt. Talent waar je naar zijn stellige overtuiging voorzichtig mee
moet omgaan. Zegt: ‘Als een speelster er echt aan toe is, is er niets op tegen, maar het gebeurt vaak dat handbalclubs als er gaten
vallen in de seniorenteams terugvallen op de jeugd. Mentaal is dat te zwaar. Een speelster van 14, 15 jaar is met heel andere dingen
bezig dan iemand van 23 jaar. En dan zie je dat zo’n jonge speelster na twee jaar weer terug wil naar de jeugd, met handballen stopt
of geblesseerd raakt’.
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het daar niet mee eens. Ook de blessuregevoeligheid speelt mee. En het ontbreekt Nederland de laatste decennia internationaal gezien
aan aansprekende resultaten. Op de Nederlandse televisie komen de snelheid en techniek die zo kenmerkend voor handbal zijn jammer genoeg niet uit de verf. De NOS zet onvoldoende camera’s in. Bij een handbalwedstrijd in Denemarken pakken ze uit met twaalf
camera’s. De sport is dan echt wel perfect in beeld te brengen’.
De Zwollenaar heeft zelf – vrij ongewoon voor een coach op dat niveau – nooit gehandbald. ‘Het komt inderdaad niet vaak voor, maar
ik ben niet de enige. Hoe je het dan brengt tot afdelingstrainer? Door je intensief in de sport te verdiepen. Je moet je vaardigheden als
trainer anders aanwenden en bepaalde handigheidjes in de trainingen brengen’.
gelen kom je er nooit’.

Frits van der Vegt

Eetcafé Pinokkio • tel. 0570 56 00 03
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Verbeek maakte naam met mooi en verzorgd voetbal
Gertjan Verbeek (47) speelde als verdediger met een onderbreking van een jaar (Heracles
1986-1987) bijna tien jaar voor sc Heerenveen. In 1994 stopte hij met voetballen, maar hij
bleef bij Heerenveen en werd de assistent-trainer van Foppe de Haan. In 2001 vertrok hij
als trainer naar Heracles. Hij beleefde in Twente drie succesvolle jaren. De beloning daarvoor kreeg hij in 2004 met het hoofdtrainerschap van zijn oude club in Friesland. Verbeek
bleek een waardig opvolger van De Haan. Hij maakte naam met mooi, verzorgd voetbal en
dwong elk jaar deelname aan de UEFA-Cup af. Tot ieders verrassing maakte het bestuur
van Heerenveen eind 2007 bekend dat Verbeek aan het eind van het seizoen niet meer
zou terugkeren. Vier maanden later trok Feyenoord hem aan als hoofdtrainer. Verbeek
slaagde er niet in de voormalige voetbalreus weer aan de top van de eredivisie te brengen.
Integendeel, even verkeerde hij met de Stadionclub rond de degradatieplekken. In januari
2009 zegden de spelers het vertrouwen in hem op. In juni 2009 tekende de voormalige
bokser een contract voor drie jaar met Heracles, de club die hij al drie jaar diende.

‘Belangrijkste is plezier in het spel’
Heracles-trainer Gertjan Verbeek pleit voor goede jeugdopleiding

Verbeek heeft er de afgelopen maanden geen geheim van gemaakt dat hij – na het debacle bij
Feyenoord – blij is met zijn snelle terugkeer in de voetballerij. Dat hij bij een bescheiden club aan de
slag gaat, met de zeventiende begroting van de eredivisie, zegt hem niets. ‘Ik zie het niet als terug bij
af. Qua organisatie is het in Almelo misschien wel professioneler dan in Rotterdam. De lijnen zijn kort
en er is veel openheid. Dat is prettig werken’.
De sportieve mogelijkheden, zo geeft Verbeek toe, zijn bij Heracles inderdaad minder groot. ‘Maar mijn graadmeter is dat ik iets neer
moeten kunnen zetten. De naam van de club is daar ondergeschikt aan. Op termijn willen we met Heracles een stabiele middenmoter
worden. Maar dat kan alleen als de bouw van het nieuwe stadion van de grond komt en we door kunnen groeien naar een begroting
van 15 miljoen euro.’ In de Twentse Courant Tubantia zei hij over zijn ambities: ‘De doelstelling voor dit seizoen is handhaven in de
eredivisie. Maar dan hopelijk niet pas op de laatste speeldag met de billen samengeknepen.’

Gertjan Verbeek, het Nederlandse voetbal kent hem als een gedreven trainer die zijn werk vol overgave doet. Voor hij assistent-trainer
werd van Foppe de Haan was hij jarenlang een succesvolle jeugdtrainer bij de Friese club. Verbeek benadrukt het grote belang van
een goede jeugdopleiding bij amateurclubs als Overwetering. Zegt: ‘Een club als Overwetering heeft een belangrijke functie in de
lokale en regionale gemeenschap. Met een goede jeugdopleiding voer je ook een opvoedende taak uit. Je leert de jonge voetballertjes samen te werken en ideeën uit te wisselen. Zo creëer je een goede mentaliteit. Ook een voetbalclub hoort jonge spelers normen
en waarden bij te brengen en moet ze geborgenheid geven.’ Wat is belangrijker: talent of doorzettingsvermogen? Verbeek: ‘Ik geloof
niet zo in voetbaltalent. Je wordt geboren met bepaalde fysieke eigenschappen en kwaliteiten. Als je een goed balgevoel hebt kan je
ook een goede hockeyer of basketballer worden. Maar het allerbelangrijkste bij voetbal blijft toch het plezier in het spel’.
Na jarenlang getouwtrek tussen amateurverenigingen en voetbalbond lijkt niks de invoering van de Topklasse nog in de weg te staan.
Met de nieuwe voetballaag tussen hoofdklasse en eerste divisie moet de kloof tussen betaald- en amateurvoetbal worden verkleind.
Hoe kijkt Verbeen aan tegen de nieuwe topklasse? ‘Het is een goeie zaak dat er een natuurlijk doorstroming komt van het betaald
naar het amateurvoetbal en omgekeerd. Ik werd niet vrolijk van de wijze waarop clubs als Omniworld en AGOVV zich in de eerste
divisie hebben moeten binnenknokken. Als je nu als club de ambitie hebt door te stoten naar het betaald voetbal kan dat. Het is ook
goed voor de financiële gezondmaking van het voetbal want nu verdienen sommige spelers in de hoofdklasse meer dan in de Jupiler
League. Dat is oneerlijke concurrentie. Ik begrijp de gemengde gevoelens bij sommige hoofdklassers wel omdat het aantal derby’s
terugloopt, maar daar staan wel meer topwedstrijden tegenover’.
De wieg van de nieuwe trainer van Heracles stond 47 jaar geleden in Deventer. Verbeek woonde er maar een paar jaar. Toch bezoekt
hij Go Ahead Eagles nog regelmatig. Hoe ziet hij de toekomst van de Deventer club? Het antwoord klinkt niet erg optimistisch. ‘Ze
hebben geen jeugdopleiding meer want die is samengegaan met FC Twente en Heracles. Ze hebben een mooi, karakteristiek stadion,
maar een nieuw, groter stadion kunnen ze niet bouwen. Dat is financieel niet haalbaar gebleken. Ja en dan wordt het heel moeilijk
aansluiting te houden bij de top van de Jupiler League. Maar als je weet dat je als club in Deventer bestaansrecht hebt hoeft dat niet
erg te zijn. Je moet alleen je verwachtingen wat bijstellen’.

Gertjan Verbeek

De nieuwe Heracles-trainer zegt dat het ontslag begin 2009 bij Feyenoord voor hem een grote teleurstelling was. ‘Maar je wordt er
als mens ook weer rijper door.’ Verbeek vulde de lege periode na Feyenoord ondermeer in met een motorreis langs de westkust van
de Verenigde Staten. De voetballerij bleef echter trekken.’Ik ben natuurlijk een voetbaldier, had nooit thuisgezeten. Ik zag er naar uit
weer fulltime met voetbal bezig te zijn. Ik ga veel energie in de club steken’.
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Onze sponsors

Voor al uw metsel-, stuc- en afbouwwerkzaamheden en met een
unieke collectie eerste keus tegels in onze showroom.
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Diverse restpartijen vanaf

per m2
Van 4-8 tot 8-8 's ochtends van 9 tot 13 geopend ivm
vakantieperiode
Nu ook leverancier van Ordex©-muurpanser. Nooit meer vochtige kelders of muren.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 en zaterdag van 9.00 tot 12.00
En voor een andere tijd kunt u altijd een afspraak maken.
Adres kantoor: Almelosestraat 7c tel: 0572-361231 fax: 0572-362898
Showroom : Almelosestraat 7a
Bij geen gehoor 06-21267081

Reproscan creatieve partner van
Overwetering

Projectmanager Greetje Ceylan: ‘Presentatiegids elk jaar leuke klus om te doen’
Elk jaar in augustus, voor de aanvang van het nieuwe seizoen, rolt in
Hasselt de presentatiegids van S.C.Overwetering van de persen; het
magazine van het Sponsorplatform waarin de afdelingen handbal en
voetbal van de Olster vereniging zich presenteren aan de circa 900
leden, de tientallen sponsors, collega-(sport)verenigingen in de regio en
andere voor Overwetering belangrijke instanties en verenigingen.
Al vele jaren komt de firma Reproscan uit Hasselt de eer toe dat er een piekfijn verzorgd
blad bij leden en sponsors op de deurmat valt. Reproscan is ondermeer specialist in conceptontwikkeling, grafisch ontwerp en prepress. Het bedrijf is onderdeel van de SMG-groep,
waarvan ook de bedrijven Imageworld, Induro, Egamail, Schuttersmagazijn, Lochem Druk en
Hoekman Totaal onderdeel uitmaken. De gids wordt gedrukt op de persen van de naastgelegen drukkerij Schuttersmagazijn in Hasselt.

Ze begeleidde de presentatiegids-order de afgelopen vijf jaar samen met Cynthia Wesseldijk die in maart 2009 haar baan bij
Reproscan verruilde voor een job in Gorssel. De presentatiegids van Overwetering is volgens Greetje elk jaar weer een ‘leuke klus
om te doen’. ‘Als projectmanager ben je er van het begin tot het eind bij betrokken. Je zorgt dat de teksten op tijd binnen zijn, kijkt
of de resoluties en kleuren van afbeeldingen en logo’s goed zijn, bekijkt de proeven en levert tenslotte een digitaal, drukklaar bestand
af bij Schuttersmagazijn’.
De vormgevers van Reproscan maken de belofte waar dat hun bedrijf graag de creatieve partner van de klant wil zijn want ze drukken een stevig stempel op de Olster presentatiegids. Greetje: ‘Ons team van vormgevers zorgt ervoor dat de ontwerpen niet alleen
mooi en opvallend zijn, maar ook aansluiten bij in dit geval de identiteit van een vereniging als Overwetering. Zo ontwerpen we de
cover van de gids en dat is best moeilijk omdat je vastzit aan de kleuren van Overwetering, geel en groen, en de combinatie van
handbal en voetbal. Maar we zijn er toch elk jaar weer in geslaagd. De stijl van de cover vind je ook terug in het blad’.
Sinds begin juli is een start gemaakt met de nieuwe website van de SMG-groep: www.smg-groep.nl. De website laat zien dat de
groep zeer breed is georiënteerd. De site bevat afzonderlijke presentaties van Reproscan (conceptontwikkeling), Imageworld (digitale
dienstverlening), Induro (digitaal drukwerk), Egamail (digitale mailing), Schuttersmagazijn (drukwerk en logistiek), Lochem Druk (drukwerk en logistiek) en Hoekman Totaal (drukkerij en logistiek).

Interview Greetje Ceylan

Nauw betrokken bij de totstandkoming van de presentatiegids is Greetje Ceylan. Greetje (41), gehuwd en moeder van een zoontje van vijf, is fulltime bij Reproscan werkzaam als projectmanager en planner. Ze doorliep eind jaren tachtig de grafische mts in
Eindhoven, trad veertien jaar geleden in dienst bij Reproscan in Meppel, verhuisde mee naar Deventer en ook naar Hasselt. In deze
Zwartewaterstad streek het bedrijf drie jaar geleden neer. Greetje is een grafische vakvrouw in hart en nieren die uitstraalt dat ze
veel plezier in haar werk heeft.
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‘Ons doel is een stabiele derdeklasser’

TTO wil met goede doorstroming jeugd succesvolle nieuwe selectiegroep opbouwen.
SC Overwetering staat voor een beslissende fase in haar tachtigjarig bestaan. Slaagt de Olster voetbalclub er in
zich de komende jaren te ontwikkelen van een grillig en tegenvallend presterende vierdeklasser tot een stabiele
derdeklasser? Iedereen is het erover eens dat een club met de achtergrond en het formaat van Overwetering
zondermeer in die derde klasse thuishoort. Maar de praktijk bij andere voetbalclubs in de regio, bijvoorbeeld in
buurgemeente Wijhe, laat zien dat dit alleen kans van slagen heeft als er sprake is van een goede en consequente doorstroming van jeugdspelers naar de seniorenselectieteams. SC Overwetering is nu vastbesloten hier
serieus mee aan de slag te gaan.
Vier mensen binnen Overwetering gaan een cruciale rol spelen in dit proces. Het zijn de bestuursleden Ron Stegeman en Marco Jansen die samen
het Technisch Team Overwetering (TTO) vormen. Zij zijn verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van het eerste en tweede selectieteam.
En dan is er het TTO2, dat bestaat uit Erik Hulsman (jeugd en pupillen) en Alfred Koers (junioren). In het besef dat er voor Overwetering veel op
het spel staat en de training en individuele technische ontwikkeling van de jeugd juist nu meer aandacht en zorg verdient dan in het verleden werken beide teams in het nieuwe seizoen voor het eerst intensief samen.
Marco Jansen vat de taken en verantwoordelijkheden van het TTO in een paar zinnen samen. ‘We zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het
technisch beleidsplan 2009-2014, werven en stellen selectietrainers aan, delen op twee meetmomenten per jaar de teams in, onderhouden geregelde contacten met trainers en leiders over voetbaltechnische zaken, leiden jeugdtrainers op en voeren het jeugdopleidingsplan uit’.

Technische commissie

SC Overwetering moest aan het eind van het seizoen 2008-2009 met het vertrek van vijf ervaren eerste-elftalspelers een flink veer laten. Marco
Jansen: ‘Je zou kunnen zeggen dat Overwetering in een klap vijftig jaar voetbalervaring verloren zag gaan’. Ron Stegeman: ‘Daarom is het technische beleid de komende jaren gericht op het inpassen van jeugdspelers en het opbouwen van een nieuwe selectiegroep.Vanuit de A spelen nu
acht spelers in het eerste en tweede selectieteam. We willen meer doorstroming met als doel promotie naar de 3e klas. Als er over vijf jaar weer vijf
spelers opstappen zullen we dat gemakkelijker op kunnen vangen dan nu het geval is’.
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Voetbaltalent genoeg bij Overwetering, meent Alfred Koers. ‘Voor een club als Overwetering loopt er zelfs heel veel talent rond bij de jeugd. Er zitten
mooie voetballers bij. Van de dertig die nu in de A1 en B1 spelen blijven er zesentwintig over. De pupillen van Overwetering hebben trouwens een
goed jaar achter de rug.’ Alfred ziet duidelijk een stijgende lijn en schrijft die toe aan de introductie, twee jaar geleden, van circuittrainingen. Bij
de circuitmethode trainen alle pupillen tegelijk. Door iedereen dezelfde training te geven hebben alle pupillen evenveel kans zich te ontwikkelen en
ontstaan er geen scheve verhoudingen. Erik Hulsman: ‘Alle jeugdteams gaan twee keer per week trainen en we willen bereiken dat alle teams op
dezelfde wijze gaan spelen. Als een speler dan van d naar c of selectieniveau doorstroomt weet hij wat zijn taken zijn. Ons doel is dat alle jeugdteams in 2014 in de eerste klasse spelen’.
In het nieuwe seizoen wordt ook een begin gemaakt met het opleiden van nieuwe, eigen jeugdtrainers- en leiders. Erik: ‘We willen intern, maar ook
extern zo’n achttien jongens enthousiast maken en houden voor het trainen en leiden van alle pupillen. Collega-teamlid Alfred hoopt daarbij op de
steun van de ‘oude rotten’ van Overwetering. Hij doelt op gepokt en gemazelde oud-selectiespelers die helpen bij de opleiding en het voordoen van
trainingen. ‘Zij hebben binnen de vereniging een voorbeeldfunctie voor de jeugd’. Koers kondigt aan dat in het Jeugdopleidingsplan ook plaats is
ingeruimd voor de Wiel Coerver-trainingsmethode, die is gericht op zo volledig mogelijke balbeheersing, aangevuld met de nodige techniek. Coerver
heeft in tal van landen zijn methode aan jeugdige voetballers onderwezen.
Het TTO heeft bij ook bij de aanstelling van de nieuwe hoofdtrainer Cor Kiezebrink een belangrijke rol gespeeld. De teamleden zijn blij met de
nieuwe coach. Ron Stegeman: ‘Overwetering heeft een mondige selectiegroep. Je hebt een trainer die daar goed mee kan omgaan en openstaat
voor de groep. We zijn daarom heel bewust naar een type als Kiezebrink op zoek gegaan’.
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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 supporters
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 Kozijnen Apeldoorn
Berg Electronics Wijhe
Bouwbedrijf Hemeltjen Wijhe
Bouwbedrijf Obdeijn B.V. Diepenveen
Bouwbedrijf Overmars Olst Apeldoorn
Brummel Woninginrichting Olst
Café Restaurant Ripperda Den Nul (gem. Olst)
Café Ruimzicht E&E Boskamp (gem. Olst)
Camping ‘t Haasje Fortmond (gem.Olst)
Centerwold Woonfashion Terwolde
Cor van Zijl Gevelrestauratie Lochem
Dalhuissen Gril en pannenkoeken restaurant Olst
Deli XL Zwolle
DPV Montage Olst
Drogisterij van Wonderen Olst
Drukkerij De Kroon Olst
Drukkerij Manuel Graphics Vaassen
E.S.N. Olst
Eetcafé de Lepelaar Eikelhof (gem. Olst)
Ekdé werk en mobiliteit Deventer
Elektroncentrum Wijhe Wijhe
Esselink Daktechniek Olst B.V. Olst
Feyenoord supporters
Fixet Tiebot Bouwmarkt Olst
Flierman en zn B.V. Schalkhaar
Fortron B.V. Schoonmaakbedrijf Barneveld
Gevavi Zwolle
Grolleman Vrieshuis Exploitatiemaatsch. B.V. Olst
Hafkamp Grafwerken en Natuursteen Olst
Harleman Rietdekkersbedrijf Middel (Gem. Olst)
Harleman Schildersbedrijf Olst
Harmsen Keurslager Diepenveen
Heineken Brouwerijen Deventer
Ho-Be Bouw Johan van Bessen Olst
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)
Karel Lassche Vastgoed Deventer
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 Electronics
Music and Lights Production Deventer
Nijboer Interieur & Design Marienheem
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 Grill-House Lunchroom Olst
Rabobank Salland
Reproscan B.V. Hasselt
Roelofs Notariaat Olst
Ruitenbeek en Simons Makelaardij
Sallandse Sierbestrating Lemerlerveld
Schuiling Opticiens Deventer
Schulten mode Wijhe
Sikkens grafische afwerkers Deventer
Solvay Biologicals Olst
Spekschate B.V. Installatie techniek Olst
Spoortracé De Hooiberg Olst
Sportschool Edo Zeeen Deventer
StuytVriezen Olst
Swolltax BV Wijhe
Tankstation Calpam Olst
Taxi Ensink Olst
Tegelsetbedrijf Rietmeijer Almelo
Tegelzetbedrijf Hans Meulman Raalte
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)
Wolters B.V. Deventer
Zalencentrum Logtenberg Boerhaar (gem. Wijhe)
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Seizoen 2009 – 2010
Aanvangstijden:
Wilp
Colmschate
Dedemsvaart
Dieze West
Helios
Turkse Kracht
Sallandia
Overwetering
Haarle
Holten
Go Ahead
IJsselstreek

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

6 sept. 2009			
Wilp - IJsselstreek
Colmschate - Go Ahead
Dedemsvaart - Holten
Dieze West - Haarle
Helios - Overwetering
Turkse Kracht - Sallandia

Wedstrijdschema

13 sept. 2009
Go Ahead - Wilp
Holten - Colmschat
Haarle - Dedemsvaart
Overwetering - Dieze West
Sallandia - Helios
IJsselstreek - Turkse Kracht
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20 sept. 2009
Go Ahead - IJsselstreek
Wilp - Holten
Colmschate - Haarle
Dedemsvaart - Overwetering
Dieze West - Sallandia
Helios - Turkse Kracht
27 sept. 2009
Holten - Go Ahead
Haarle - Wilp
Overwetering - Colmschate
Sallandia - Dedemsvaart
Turkse Kracht - Dieze West
IJsselstreek - Helios
4 okt. 2009
Holten - IJsselstreek
Go Ahead - Haarle
Wilp - Overwetering
Colmschate - Sallandia
Dedemsvaart - Turkse Kracht
Dieze West - Helios
11 okt. 2009
Haarle - Holten
Overwetering - Go Ahead
Sallandia - Wilp
Turkse Kracht - Colmschate
Helios - Dedemsvaart
IJsselstreek - Dieze West
18 okt. 2009
Haarle - IJsselstreek
Holten - Overwetering
Go Ahead - Sallandia
Wilp - Turkse Kracht
Colmschate - Helios
Dedemsvaart - Dieze West

25 okt 2009 (beker/inhaal)		
		
1nov. 2009		
Overwetering - Haarle		
Sallandia - Holten		
Turkse Kracht - Go Ahead		
Helios - Wilp		
Dieze West - Colmschate		
IJsselstreek - Dedemsvaart		
		
8 nov. 2009		
Overwetering - Ijsselstreek		
Haarle - Sallandia		
Holten - Turkse Kracht		
Go Ahead - Helios		
Wilp - Dieze West		
Colmschate - Dedemsvaart		
		
15 nov. 2009		
Sallandia _ Overwetering		
Turkse Kracht - Haarle		
Helios - Holten		
Dieze West - Go Ahead		
Dedemsvaart - Wilp		
Colmschate - IJsselstreek		
		
22 nov. 2009		
IJsselstreek - Sallandia		
Overwetering - Turkse Kracht		
Haarle - Helios		
Holten - Dieze West		
Go Ahead - Dedemsvaart		
Wilp - Colmschate		

28 feb. 2010
Go Ahead - Holten
Wilp - Haarle
Colmschate - Overwetering
Dedemsvaart - Sallandia
Dieze West - Turkse Kracht
Helios - IJsselstreek

29 nov. 2009 (beker/inhaal)

3 april 2010 (beker/inhaal)

6 dec. 2009
IJsselstreek - Wilp
Go Ahead - Colmschate
Holten - Dedemsvaart
Haarle - Dieze West
Overwetering - Helios
Sallandia - Turkse Kracht

5 april 2010 (beker/inhaal)

13 dec. 2009
Wilp - Go Ahead
Colmschate - Holten
Dedemsvaart - Haarle
Dieze West - Overwetering
Helios - Sallandia
Turkse Kracht IJsselstreek
20 dec. 2009 (beker/inhaal)
17 jan. (beker/inhaal)
24 jan. (beker/inhaal)
31 jan. (beker/inhaal)
7 feb. (beker/inhaal)
14 feb. Carnaval
21 feb. 2010
IJsselstreek - Go Ahead
Holten - Wilp
Haarle - Colmschate
Overwetering - Dedemsvaart
Sallandia - Dieze West
Turkse Kracht - Helios

7 mrt 10
IJsselstreek - Holten
Haarle - Go Ahead
Overwetering - Wilp
Sallandia - Colmschate
Turkse Kracht - Dedemsvaart
Helios - Dieze West
14 mrt 2010 (beker/inhaal)		
		
21 mrt 10		
Holten - Haarle
Go Ahead - Overwetering
Wilp - Sallandia
Colmschate - Turkse Kracht
Dedemsvaart - Helios
Dieze West - IJsselstreek
28 mrt 10
IJsselstreek - Haarle
Overwetering - Holten
Sallandia - Go Ahead
Turkse Kracht - Wilp
Helios - Colmschate
Dieze West - Dedemsvaart

11 apr 2010
Haarle - Overwetering
Holten - Sallandia
Go Ahead - Turkse Kracht
Wilp - Helios
Colmschate - Dieze West
Dedemsvaart - IJsselstreek
18 apr 2010
IJsselstreek - Overwetering
Sallandia - Haarle
Turkse Kracht - Holten
Helios - Go Ahead
Dieze West - Wilp
Dedemsvaart - Colmschate
25 apr 2010
Overwetering - Sallandia
Haarle - Turkse Kracht
Holten - Helios
Go Ahead - Dieze West
Wilp - Dedemsvaart
IJsselstreek - Colmschate
2 mei 10
Sallandia - IJsselstreek
Turkse Kracht - Overwetering
Helios - Haarle
Dieze West - Holten
Dedemsvaart - Go Ahead
Colmschate - Wilp
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