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Van de voorzitter
Balans opmaken.
Alweer bijna 3 jaar mag ik aan het roer staan van deze mooie, grote
club.
Veel is er in deze jaren gedaan en ik heb leren inzien waarin ik wèl of
niét wat kon betekenen.
Ik zie ook, dat het langs de lijn staan niet meer mijn ding is, al zal ik
zeker met enige regelmaat komen kijken naar de verrichtingen van de
selectie teams.
Mede dankzij een goed stel bestuurders kan ik terug kijken op een
mooie tijd, al zijn we er nog lang niet. Je hebt een doelstelling voor ogen en daarvoor is nog veel
werk te verrichten en laten wij eerlijk zijn, het zal ook wel nooit de finish lijn passeren.

Van de voorzitter

Elk jaar is er wel weer een uitdaging, al mag ik zeggen dat wij de laatste tien jaar Sc. Overwetering
wel op de kaart gezet hebben. Ook vorige bestuurders in deze periode moeten daarvoor bedankt
worden.
Als die niet de aanzet hadden gegeven, dan waren wij nu niet in staat geweest om veranderingen
door te voeren.
Ook 2010 kent zo zijn eigen hoogtepunt en dat is de aanleg van een kunstgrasveld.
Wij zijn dan ook blij, met dank aan Hans Voskamp en zijn team, dat wij het voor elkaar gekregen
hebben om een veld aan te mogen leggen dat door een deskundig team als meest gewenst werd
aangegeven. Medio september, dan kunt u allen het nieuwe veld aanschouwen.
Ook zie ik als geen ander, dat een club als deze niet zonder inbreng kan van de vele vrijwilligers om
alles rond te krijgen. Het zou dan ook mooi zijn wanneer wij nog een coördinator vrijwilligerszaken
zouden kunnen benoemen, die zich alleen bezig houdt met vrijwilligers beleid. Al heb ik er alle
vertrouwen in dat ook zonder coördinator de vrijwilligers hun taken prima doen.
Elke dag weer zie je vele mensen bezig op het sportpark en het mag van mij nog best groeien.
Het is nu een taak voor het bestuur om de touwtjes stevig in de handen te houden en er voor te
zorgen dat een ieder de juiste dingen kan doen.
Voor deze juiste aanpak hebben wij een specialisten team opgezet, welke het bestuur adviseert
inzake het uit te voeren onderhoud aan gebouwen en dergelijke.
Deze aandachtspunten willen wij graag binnenkort oppakken om doelgericht leden te benaderen
voor een klussendag.
Help ons als je hiervoor benaderd wordt, want vele handen maken nog steeds licht werk.
Beleidsmatig hebben wij bij de afdeling voetbal de touwtjes goed in handen met een geolied TTO.
Er worden goede plannen gesmeed en er wordt beleid uitgestippeld om de komende jaren Sc.
Overwetering te laten scoren. Rust aan het trainersfront en we komen een heel eind in de goede
richting.
Door een geweldige kwaliteitsimpuls , hopen wij volgend jaar met het eerste mee te kunnen doen
voor het kampioenschap. En beleidsmatig hebben wij, onder leiding van een nieuwe trainer ( Gerard
van Triest) ook bij het 2e elftal kansen. Met de jeugd zijn wij blij wanneer wij volgend jaar met de A1
en B1 meedraaien op een voor Overwetering noodzakelijk niveau, om op termijn te kunnen scoren.
Ook het damesvoetbal laat zien dat het bestaansrecht heeft en het is dan ook belangrijk om hier,
bestuurlijk, de nodige aandacht aan te schenken.
Zo zijn er al dames die hun kennis overbrengen op de meisjes in de jeugd.
Voor komend seizoen verwachten wij gezien de stand van het afgelopen jaar , dat er gestreden kan
worden om het kampioenschap.
Succes hierbij.
De afdeling Handbal bouwt ook aan een Technisch Team om structureel te kunnen gaan werken.
Nu moeten bestuurders en commissieleden soms teveel doen en was soms een beetje magertjes
vertegenwoordigd. Duidelijke aanspreekpunten benoemen, hiervoor zouden wij graag met een
paar leden om de tafel om, samen met de bestaande groep, ook hier de touwtjes strakker aan te
trekken.
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Van de voorzitter

Hebt u nog tijd en ideeën dan horen wij dit graag.
De handbalselectie heeft de doelstelling gehaald die ik mocht uitspreken in de presentatie gids van
vorig jaar en onder leiding van Peter Born gebeuren ook hier mooie dingen, die mogelijk leiden tot
resultaten. Het blijft leuk om spannende wedstrijden te spelen in de streekderby’s , tegen Broekland,
Wesepe of Wijhe ’92.
Al met al zien wij met veel spanning het seizoen 2010/2011 tegemoet en hopen dat er bij de jeugd
en senioren weer veel te vieren valt.
Denk hierbij ook aan het fair play plaatje en wij komen op de kaart te staan als een mooie en
sportieve vereniging.
Geert Kruitbos,
Voorzitter.

Colofon:

Presentatiegids 2010/2011
Uitgave:
Interviews

Eindredactie:
Lay-out:
Druk:
Binden:

Sponsorplatform S.C. Overwetering
Geert Kruitbos, Rinus Scheffer, Peter Born, Cor Kiezebrink,
Miranda Jansen, Bram van Bessen, Maikel van Breukelen,
Rudi Logtenberg.
Hans Voskamp
Hans Voskamp
Reproscan
Drukkerij Schuttersmagazijn
Sikkens Grafische Afwerkers
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INSTALLATIE
WERK ?
Wij verzorgen ook graag voor u:
-

Feesten tot +/- 200 personen.
Vergaderingen.
Koude & warme buffetten.
Barbecues.
Hapjesbuffet.
Salades.
Warme & koude hapjes.

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Elektrotechniek
• Loodgieterswerken
• Verwarmingstechniek
• Ventilatiesystemen
• Inbraak-/
brandmeldinstallatie
• Zink en koperwerken

Wij bezorgen ook aan huis, inclusies barbecue, borden & bestek, enz.
En halen het weer op!

Onze sponsors

Er is veel mogelijk, neem vrijblijvend eens
contact met ons op om uw wenseen te
bespreken!
Jolande ten Dam & Lea van den Belt

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

Hooiberglaan 9, 8121 RA Olst.
T: 0570-562014
E: info@sportcafedehooiberg.nl

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

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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Interview

Rinus Scheffer (90): Supporter van het eerste uur.
In gesprek met Rinus Scheffer valt het onmiddellijk op dat deze 90
jarige nog zeer actief betrokken is bij het wel en wee van zijn club.
Er is niets waar hij geen mening over heeft en alle geledingen liggen
hem zeer na aan het hart.
Echter, zijn grootste passie is het volgen van de prestaties van het
eerste elftal. Hoge uitzonderingen daargelaten, Rinus bezoekt alle
thuiswedstrijden.
Een kopje koffie, soms een balletje.. en dan weer terug naar Klara, zijn
echtgenote.
Samen woont het echtpaar al weer een aantal jaren intern op het
Averbergen want hoewel Rinus getuigt van een grote vitaliteit, Klara heeft
wat meer fysieke beperkingen en het wonen in het zorggedeelte van Averbergen bevalt beiden dan
ook goed.
Rinus zorgt nog steeds met regelmaat voor de koffie in de grote zaal en brengt ook de centraal
aangeleverde post rond.
Op de vraag aan Rinus hoe hij zo betrokken raakte bij de afdeling voetbal zei hij:
“Mijn hele leven ben ik al op de club aanwezig. Al als ventje van 5 of 6 jaar met mijn vader mee naar
het eerste veld dat Olst rijk was. Een stuk land van Bakhuis, de vleesbaron uit het dorp, gelegen ten
noorden van het huidige Averbergen. We spreken dan over 1925 of 26.
De oude spoorweg overgang ligt er nog altijd, daar achter de Ter Stegeschool.
In het toenmalige team speelden kerels als van Mullem, Hoogelucht, van Straaten, Klaas Beumer en
Herman Veldkamp.” Rinus kan ze vlugger opnoemen dan dat ik ze kan schrijven.
Daarna ging de club naar De Meente, ter hoogte van de huidige rioolzuivering en vervolgens bij
de heroprichting in 1929, de officiële datum van onze huidige club, naar de Jan Schamhartstraat
(al heette die straat toen natuurlijk nog Schoolstraat) totdat de fusievereniging ontstond onder de
naam Sportclub Overwetering.
Na de opening van het huidige sportpark, beginjaren 70, trad Rinus toe tot de heuse groep
suppoosten die Overwetering in die tijd rijk was.
Hierdoor gebeurde het dat hij tot voor 2, 3 jaar terug nog zorgdroeg voor een zeer gedegen
kaartcontrole bij de thuiswedstrijden van zijn Overwetering. Dit tot groot verdriet van een aantal
notoire “zwartkijkers” die hij allemaal bij naam en toenaam kende en soms tot grote hilariteit van alle
wel betalende supporters tot ver in de tweede helft bleef achtervolgen met de banderol kaarten in
zijn zak. Betalen, dat geldt voor iedereen, aldus Rinus.
Wat vindt Rinus van het huidige niveau?
Rinus is tevreden met de prestaties van het afgelopen seizoen. Hij bekende best bezorgd geweest
te zijn over het feit dat zoveel selectiespelers het eerste vaarwel zeiden en er zo veel jonkies
tegelijk moesten instromen, maar chapeau! Een gedegen plek in de middenmoot was meer dan
hij verwachtte. Wel is hij erg verheugd over de terugkeer op het oude nest van een aantal zeer
talentvolle spelers als Bram van Bessen en Mikel van Breukelen.
Ook is hij van mening dat het hebben van een nieuwe kunstgrasmat goed is voor de verdere
ontwikkeling van de club. Immers je kunt er altijd op terecht. Nee, Rinus ziet het wel zitten.
Hij fietst ook dit seizoen nog graag naar zijn cluppie, zolang zijn gezondheid hem dit toestaat
tenminste.
Hans Voskamp
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AUTOSCHADE ?
Dan bent u bij ons op het juiste adres

Onze sponsors

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

AUTOSCHADESPECIALIST

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

www.roessinkautoschade.nl

8

Sponsormogelijkheden & Supportersvereniging

Sponsormogelijkheden
Kledingsponsor

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

Wedstrijdbal

Beschikbaar stellen wedstrijdbal € 80

Vlaggen

Club van Honderd

Lidmaatschap € 50 per jaar of € 100 per jaar.

Éénmalige aanschaf vlaggenmast € 115
Huur per jaar
€ 70.

Reclameborden

Geluidsreclame

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

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
De supportersvereniging heeft het seizoen 2009/2010 afgesloten met een batig saldo en aangezien
batige saldo’s niet de doelstelling zijn van een supportersclub, beraden we ons op nieuwe
activiteiten voor het komende seizoen.
Wij dagen een ieder uit, selectiespelers zowel als leden, om met sportief stimulerende ideeën te
komen, zodat we aan het einde van het komende seizoen kunnen zeggen: ”We hebben een geweldig
seizoen gehad, de kas is leeg.”
Natuurlijk gaan we door met de “Speler van de Week” wat vanzelf resulteert in een “Speler van het
Jaar” aan het einde van het seizoen.
Dankzij een goede verloting met mooie prijzen hebben we op het TBFT toernooi een extra buffer
kunnen aanleggen om al jullie extra ideeën mogelijk te honoreren. Laat horen !!
Als Supporters Vereniging zijn we natuurlijk blij met de komst van Bram van Bessen, Maikel van
Breukelen en de terugkeer van Mark Balster en Frank Meijdam, ook al weten we dat Frank natuurlijk
wacht op een aanstelling die overal in het land kan zijn. Toch hopen wij dat we nog lang van zijn spel
en inzicht kunnen genieten, zonder dat dit ten koste gaat van zijn maatschappelijke carrière.
De terechte speler van het afgelopen jaar was Dennis Lokate.
Hoewel spannend in de puntentelling; Dennis wist toch één wedstrijd
voor het eind van het seizoen voldoende afstand te nemen van
nummero twee om “De Gouden Schoen” met bijbehorende waardebon
in ontvangst te mogen nemen.
Wij gaan er van uit dat deze prijs slechts een aanmoediging is voor
Dennis om zijn kwaliteiten verder uit te bouwen en te etaleren aan het
Overwetering publiek.
Aan het veld zal het niet liggen!
Bestuur Supportersvereniging
Dennis Lokate
Speler van het jaar 2009/2010
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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
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Bovenste rij van links naar rechts: Nienke Dollenkamp (verzorgster), Erwin Kremer, Jeroen Willems, Bram van Bessen,
Erik Balster, Auke Steerneman, Ronnie Haverkamp
Derde rij van links naar rechts: Henk Bultman (teammanager), Henry Hendriks (keepers trainer), Mark van Gurp,
Arjan van Weenum, Emiel Logtenberg, Sven Hafkamp, Wesley de Graaf, Maikel van Breukelen,
Cor Kiezebrink (trainer)
Tweede rij van links naar rechts: Niels Damman, Dennis Lokate, Jelle van Tongeren, Arjan Elshof ,
Jordy van Breukelen, Mark Balster, Jeroen Hoonhorst
Eerste rij van links naar rechts: Frank Meydam, Justin Hendriks, Arne Feith
Op de foto ontbreken: Mark Koudijs en Frank Willemsen

1e voetbal elftal

1e voetbal elftal seizoen 20010/2011

www.hafkampnatuursteen.nl
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Onze sponsors

Bij uitstek geschrikt voor o.a.:
• Diners
• Bruiloften
• Barbecue
• Recepties
• Koffietafels
• Gourmetten
• Klootschieten
• Broodbuffetten
• Personeelsfeesten
• Oudhollandse spelen
• Koude en warme buffetten
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Rijksstraatweg 97 - 8121 ED Den Nul (gem. Olst)
Telefoon (0570) 56 13 91 - Telefax (0570) 56 42 07

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

Sven Hafkamp
geb.: 19-09-1988
Keeper

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

Arne Feith
geb.: 31-07-1991
Aanvaller

Mark Balster
geb.: 25-10-1983
Aanvaller

Ronnie Haverkamp
geb.: 22-06-1981
Aanvaller

Jeroen Willems
geb.: 17-10-1982
Aanvaller

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

Frank Willems
geb.: 30-08-1983
Aanvaller

Justin Hendriks
geb.: 04-10-1991
Aanvaller

Dennis Lokate
geb.: 17-02-1990
Middenvelder

Frank Meydam
geb.: 07-12-1984
Midden-velder

Mark Koudijs
geb.: 17-11-1988
Middenvelder

Emiel Logtenberg
geb.: 25-07-1988
Middenvelder

Bram van Bessen
geb.: 12-05-1990
Middenvelder

Erwin Kremer
geb.: 04-09-1979
Verdediger

Niels Damman
geb.: 13-11-1989
Verdediger

Auke Steerneman
geb.: 09-03-1989
Verdediger

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

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

Maikel van Breukelen
geb.: 15-06-1989
Verdediger

Erik Balster
geb.: 22-08-1991
Verdediger

Arjan Elshof
geb.: 05-02-1991
Verdediger

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

Foto individueel

Nienke Dollenkamp
geb.: 26-02-1983
Verzorgster selectie
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TAXI ENSINK OLST

Voor al uw:
ziekenvervoer
taxi/groepsvervoer
schipholvervoer

Diepenveen

Diepenveen

Onze sponsors

Pavette@All Diepenveen
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De Meente 27
8121 EV Olst
0570-564444
email: info@taxiensink.com

Draaiomsweg 29a

T (0570) 59 11 63

diepenveen@pavette.nl - www.pavette.nl

Pavette@All Diepenveen

Draaiomsweg 29a

T (0570) 59 11 63

diepenveen@pavette.nl - www.pavette.nl

Rioolbeheer Feller
Ontstoppingen - Stankdetectie - Camera inspectie
Dakgotenreininging - Glasbewassing

Eikenweg 1 8124 RH Wesepe

Problemen met uw riolering?
Bel dan direct Emiel Feller
06 - 53 724 028

Ontstoppen Leidingen
Oplossen stankproblemen
Vernieuwen riolering
Camera inspectie
Compleet rioolbeheer
info@rioolbeheer.eu www.rioolbeheer.eu

Aan het woord, Peter Born, hoofdtrainer Sc. Overwetering afdeling
Handbal. Aan de vooravond van zijn derde seizoen bij de club
laat Born zijn licht schijnen over de naaste toekomstplannen bij
Overwetering, zijn onderbuikgevoelens betreffende de te verwachten
prestaties en zijn visie voor de komende jaren.
Hij komt net terug uit Barcelona waar hij, hoe kan het anders, gekeken
heeft bij een van de meest aansprekende voetbalstadions ter wereld;
Camp Nou van de CdF Barcelona.
Terug op vaderlandse bodem wachtte hem zijn eigen wereld weer op en
kwam direct zijn passie weer aan bod, handbal en praten over handbal.
Vragen aan Peter Born met het vizier op seizoen 2010/2011:
Peter, je gaat nu het derde seizoen in met de Dames I. Heb je het gevoel dat er vooruitgang geboekt is?
Peter: Ja zeker, als ik kijk hoe ik in het eerste jaar het team heb samen gesteld en wat ik als
doelstelling voor ogen had. Eén team worden en elkaar beter kunnen bereiken en vooral, elkaar zien
in het spel. In het tweede jaar is dit gegroeid en vooral na de kerst hebben we als team erg goed
gespeeld.
Je eindigt met je team op de 2e plaats, je bereikt de bekerfinale. Waartoe kan deze vooruitgang nog
leiden?

Interview

Peter Born: Gepokt en gemazeld!

Peter: Op dit moment worden we alleen maar beter en sneller in ons spel en groeien erg snel naar
een volwaardig en volwassen team.
Wat is de doelstelling voor het volgend seizoen?
Peter: De doelstelling van aankomend seizoen is er maar één, kampioen worden
Maar dan moet alles blijven kloppen want je bent een team en als er een schakel weg valt moet deze
eerst herstellen en dan is de vraag: Hoe kom je die periode door?
Je hebt de beschikking over een jong team met slechts een paar routiniers, kan je dit niet opbreken in een
zware competitie?
Peter: Op dit moment niet, maar deze competitie is leuk en niet te zwaar. In de bekerfinale zag je
duidelijk dat we routiniers missen. Even slim zijn en verder kijken dan je neus lang is. Maar dat komt
nog wel, want zoals ik al vertelde: We groeien hard als team.
Beschikt Overwetering over voldoende talent?
Peter: Wanneer ik naar de jeugd kijk die dit jaar over komt richting de senioren en de A-jeugd dan
heb ik daar een goed gevoel bij. Echter er moet wel aan het doorzettingsvermogen gewerkt worden
en ze moeten harder worden in het spel. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed komt.
Bij een eventuele promotie, weer met de bus naar Limburg en West Brabant?
Peter: Dat is de uitdaging! Maar de competitie indeling gaat veranderen, er komt een afdeling
hoofdklasse bij. Dit houdt in dat de eerste 4 van de eerste klasse Oost en de eerste 4 van de afdeling
Twente samen gevoegd worden en dan komen er ook nog eens een aantal ploegen uit de regio
klasse bij. (spelen nu landelijk)
De voetbalafdeling krijgt het komende seizoen 4 selectiespelers terug, die door diverse oorzaken elders
speelden (BVO’s) maar zeker een grote versterking zullen zijn voor de eerste selectie, heeft ook de
handbaltak een dergelijk impuls nodig om verder te kunnen groeien op prestatief niveau?
Peter: Dat is zeker nodig om op een hoog niveau mee te doen. Maar daar is het nu nog te vroeg
voor. Hoewel ik op dit moment wel iemand voor ogen heb die ik graag terug wil halen. In de nabije
toekomst is het belangrijk dat speelsters die nu bij Kwiek en Dalfsen spelen (eredivisie) terug komen
naar Overwetering. Dan zullen we een echte stap kunnen maken.
Peter, dank voor dit interview. Wij van de presentatiegids wensen jou en je meiden een supergoed en
sportief seizoen.
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Autobedrijf

”Boskamp”
Koekoeksweg 19-21

tel: 0570-561 290

8121 CS Olst

fax: 0570-561 151

Onze sponsors

info@autobedrijf-boskamp.nl
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www.autobedrijf-boskamp.nl

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

Bovenste rij (staand v.l.n.r.) Jacqueline Eilander, Daniëlle Klein Koerkamp, Lisa Damman,
Lisa Overweg, Maaike Derksen, Linde Nijenkamp, Peter Born
Onderste rij (zittend v.l.n.r.) Leonie Klein Koerkamp, Tany van der Kamp, Maaike ten Broeke,
Ella van Breukelen, Sheila Hannink, Joyce Lokate

1e team handbal

Handbal 1e team seizoen 2010/2011
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Onze sponsors
18

Diamantstraat 18
7554 TA HENGELO
074-249 04 90

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

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

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

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

Maaike Derksen
geb.: 16-11-1977
Keepster

Lisa Damman
geb.: 24-09-1991
Middenopbouw

Lisa Overweg
geb.: 13-01-1995
Keepster

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

Joyce Lokate
geb.: 27-10-1987
Middenopbouw

Foto individueel

Jacqueline Eilander
geb.: 21-04-1962
Verzorgster

Indeling competitie zaal, afdeling oost
1e klasse Dames 1

Wijhe’92
Wesepe 1
Pacelli 1

Dalfsen 2
Overwetering 1
Broekland 1

Groessen 1
Kwiek 3
SDOL 1

Gazelle 1
Hastu 1
Haarle 1
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Foto service
Post agentschap
Stomerij

Interview

Cor Kiezebrink, hoofdtrainer Sportclub Overwetering, dankzij de
zoveelste reorganisatie binnen de luchtmacht inmiddels met vervroegd
pensioen, heeft er één jaar Overwetering opzitten. Een jaar waar zowel
hijzelf als de selectie en de club met gepaste trots op terug kunnen zien.
Immers de stemming die hij aantrof was, voorzichtig gesproken, niet
optimaal, veel oudere selectiespelers hadden aangegeven lager te willen
spelen en de verwachtingen waren niet hoog gespannen. Toch eindigde
het team in opwaartse lijn, kwam uiteindelijk met 29 punten als een
degelijke middenmoter uit de competitie tevoorschijn en het toonde
- vanaf de dag dat Kiezebrink het roer overnam - te beschikken over
weerstand en karakter. Ook het spelplezier kwam helemaal terug.
Cor, bij je aantreden vorig jaar zei je, dat je slecht tegen je verlies kon.
Is dat de reden dat de selectie zo weinig wedstrijden heeft verloren of heeft dat meer te maken met de
strijdwijze:
Heeft met strijdwijze te maken. Vond dat we te veel doelpunten tegen kregen, waardoor ik
gedwongen was eerst het accent op de verdediging te leggen. Langzaam zag je ook het vertrouwen
in eigen kunnen groeien.
Je bent nu één jaar met deze selectie onderweg. Heeft ze aan jouw doelstelling kunnen voldoen?
Jawel, al maakte de smalle selectie het niet altijd gemakkelijk, ondanks dat, met wat geluk hadden
we toch een periode kunnen pakken. Al met al ben ik tevreden.
Ben je tevreden over de ontwikkeling die met name de jongere jongens hebben doorgemaakt?
De meeste jongeren hebben zich goed ontwikkeld. Vooral ook in beleving en inzet was winst te
halen. Ik geloof dat dat wel gelukt is.
Je hebt inmiddels de sfeer bij Overwetering wel geproefd, is jouw zicht op de club veranderd hierdoor?
Nee, dat niet direct, ik wist al wel hoe de sfeer in de club was. Er is altijd veel beleving en zolang je
daar als trainer goed mee omgaat komt dit ook goed bij je terug.
Je kunt je vinden in het streven van de club om door te groeien naar een “stabiele derde klasser” zoals het
TTO dat in de vorige gids verwoordde?
Ja. Ik denk dat we zeker de potentie binnen de club hebben om te kunnen groeien. De druk
opleggen om kampioen te worden moet je niet willen, maar altijd strijden voor het hoogst haalbare
en een verassing nooit uitsluiten, dat is mijn motto.
Vanaf de start van de nieuwe competitie spelen jij en je mannen op een kunstgrasveld.
Je bent zelf nadrukkelijk betrokken geweest bij de keuzebepaling van het meest gewenste kunstgras. Juich
jij deze ontwikkeling toe?
Deze ontwikkeling is niet tegen te houden, daarom goed dat het meteen op het hoofdveld gaat
gebeuren waarmee de meeste winst te halen valt voor de langere termijn. We krijgen nu direct een
super wedstrijdveld.
Het veld wordt exact zoals we dit vooraf gewenst hebben, 42 mm kunstgras, voorzien van kunststof
infill materiaal en gelegd op een verende foam ondergrond, rondom voorzien van 8 lichtmasten,
wedstrijd op topniveau waardig, dit gaat altijd ten goede komen aan de spelontwikkeling van onze
voetballers.
Door de uitstraling die jouw aanpak heeft, hebben een aantal talentvolle, jonge voetballers besloten na
hun uitstap naar het profvoetbal terug te keren op het oude vertrouwde nest.
Hoe belangrijk is dit voor de club en haar wil tot sportieve groei?
Voor de club is het erg belangrijk dat deze mannen gekozen hebben naar hun club terug te keren.
Zij zullen een kwaliteitsimpuls betekenen maar net zo belangrijk, anderen zullen hierdoor beter
gaan spelen en zich verder ontwikkelen. Bovendien prachtig dat twee van die mannen zich gaan
bekommeren om de C-jeugd.
Een laatste vraag: Waarover praten we volgend seizoen? Wie onze tegenstanders worden in de derde klas?
Laten we dat maar hopen, maar nu eerst zorgen dat we de ontwikkeling die we met zijn allen ingezet
hebben, kunnen doortrekken
Laten we in ieder geval afspreken, dat we er - met elkaar - alles aan zullen doen om ook bij het
volgende interview tevreden terug te kunnen kijken op het dan gelopen seizoen.
Cor, wij van de redactie wensen je in ieder geval veel succes en als supporters zullen we je steunen in je
streven.
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Bij promotie naar
de 3e klasse
één vat bier
aangeboden door
Manuel Graphics

Onze sponsors

www.manuelgraphics.nl
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Randweg 10, 8061 RW Hasselt, Tel: 038 - 4778090,
www.reproscan.nl, E-mail: reproscan@reproscan.nl

OndergoedÊ bestelÊ jeÊ gemakkelijkÊ bijÊ ondergoedland.
24Ê uurÊ perÊ dagÊ enÊ binnenÊ 24Ê uurÊ verzonden.Ê
MeerÊ weten:Ê www.ondergoedland.nl

Openingstijden:
maandag: gesloten dinsdag t/m donderdag: 08.30 u. - 18.00 u.
vrijdag: 08.30 u. - 20.00 u. zaterdag: 08.00 u. - 14.30 u.

Onze sponsors
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Handbal: Mijn passie!!
Interview met Miranda Jansen

Overwetering zou Overwetering niet zijn wanneer niet ook de
Handbaltak zich zou presenteren in de gids 2010/2011.
Aan het woord is Miranda Jansen, bestuurslid Handbalzaken bij Sc.
Overwetering.
Op de vraag aan Miranda, hoe de zaken er voor staan bij de bloeiende
handbaltak steekt ze meteen enthousiast van wal: “We werken met een
uitgebreid beleidsplan onder de titel ‘Overwetering: Handbal naar een
hoger niveau’ waarbij we er naar streven om technisch en tactisch binnen alle geledingen van de
club op één niveau te komen en één spelwijze te hanteren.
De pups van nu moeten over enige jaren zonder aanpassingsproblemen in Dames I kunnen
functioneren en vooral op een zo hoog mogelijk peil met heel veel plezier hun sport kunnen
bedrijven.
Zonder op alle details in te gaan zal ik de hoofdpunten van ons beleid wel even voor je schetsen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Betrokkenheid van de ouders bij pupillen en junioren,
Gezonde leeftijdindeling,
Vastleggen duidelijke en begrijpelijke selectie criteria,
Wat willen we als club bereiken,
Speelwijze (De rode draad door de vereniging)
Jeugdhandbal plan 2009 – 2014,
Specialisatie,
Begeleiding Top Talenten.

Op de vraag aan Miranda hoe zij de ontwikkeling ziet van het meisjes- en dames voetbal binnen
haar club, zegt ze ferm:” Dat is een prima ontwikkeling. Je kunt vergeten dat wij kunnen bepalen of
iemand wil handballen of voetballen. Ook zie ik bij ons in de nabije toekomst wel een instroom van
jongens ontstaan die kiezen voor handbal. Ook in het verleden is al wel gebleken dat hiervoor best
animo is. Ook voor de vereniging Sc. Overwetering is dit uiteindelijk een goede zaak want zo bind je
mensen aan je vereniging.

Interview

Kortom; de handbaltak groeit, is ambitieus en wil over de volle breedte alles doen wat in haar
mogelijkheden ligt om ieders persoonlijke top te bereiken.
Is getekend:
Miranda Jansen.
Bestuurslid Handbalzaken.
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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
zijn wij elke avond open!

Voor al uw:

Onze sponsors

RIPPERDA

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

Onze sponsors

maandag t/m vrijdag 6.30 tot 21.00 uur
zaterdag 8.00 tot 21.00 uur, zondag 9.00 tot 18.00 uur
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www.dulfinarium.nl

Onze sponsors
Gonda’s Nagelstudio
Boskamp 22
8121 CX - Olst
Tel: 0651-523830
Mooie nagels en verzorgende handen zijn tegenwoordig
een lust voor het oog.
Gonda’s Nagelstudio kan u hierbij zeker van dienst zijn.
Bel gerust voor een afspraak naar tel. 0651-523830
of kom langs voor een bezoek
Ons adres: Boskamp 22 - 8121 CX Olst.
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HARLEMAN
SCHILDERSBEDRIJF

JE MAAKT HET MET FIXET

Klusmarkt en klussendienst
een vertrouwd adres!

Onze sponsors

SCHILDER
GLASZETTER
BEHANGER
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Mariët en Peter Tiebot
De Meente 20, 8121 EV Olst
Telefoon: (0570) 563 803

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

BramÊ vanÊ BessenÊ enÊ MaikelÊ vanÊ BreukelenÊ terug!

Bram van Bessen en Maikel van Breukelen, twee getalenteerde jeugdspelers uit de
opleidingsschool van Sc. Overwetering, werden beiden al op zeer jeugdige leeftijd gescout
door een BVO; Bram door FC Zwolle en Maikel door Go Ahead Eagles.
Ondanks dat ze daarmee veroordeeld waren tot elkaars concurrenten, bleven de beide voetballers
toch vooral vrienden die, buiten het voetbal om, veel met elkaar op bleven trekken. Ook bleven ze
hun oude voetbalmaatjes in het dorp trouw en zagen we ze zeer regelmatig bij hun oude club.
Na een gedegen opleiding genoten te hebben bij hun respectievelijke BVO’s, kwamen ze beiden niet
direct in aanmerking voor een overeenkomst betaald voetbal en beide – inmiddels - jongemannen
besloten samen de stap te maken en voor de Kon. UD in de eerste klasse te gaan spelen. In deze 2
jaar hebben ze veel geleerd. Sportief gezien heeft het niet gebracht wat ze gehoopt hadden maar ze
hebben het er desondanks goed naar hun zin gehad.
Toch bleef altijd in hun achterhoofd spoken dat ze het mooi zouden vinden om ooit samen
bij Sc. Overwetering te gaan spelen. Bovendien zagen ze en hoorden ze van ouders, broers en
vriendengroep, dat er bij Sc. Overwetering onder leiding van trainer/coach Kiezebrink hele leuke
dingen aan het gebeuren waren.
Na een gesprek met deze, voor hen, nieuwe trainer kregen beide mannen het goede gevoel, zoals
Bram me vertelde en gelukkig voor alles wat Sc. Overwetering een warm hart toedraagt namen ze
eensgezind het besluit om terug te keren en overschrijving aan te vragen naar hun oude vertrouwde
“home town club”
Op de vraag of het van invloed is geweest dat broer Jordi al een aantal jaren vaste waarde is in het eerste
van Overwetering antwoordde Maikel:
Natuurlijk is het leuk om straks samen met mijn broer te spelen. Toch is dit niet alleen
doorslaggevend geweest. Ik ben begonnen bij Overwetering en ik heb een goede band met de club.
Ook Dennis Lokate is een goede vriend van ons en het feit dat Bram en ik trainers worden van de C1
is van belang geweest om de stap te maken. We kunnen namelijk bij Overwetering een opleiding
volgen voor trainer/coach.
Aan Bram de vraag: Bram je zei me in de aanloop naar dit interview dat je al heel snel het goede gevoel
had bij je beslissing, waarop is dat gebaseerd?
Ik heb altijd al wel een goed gevoel bij Overwetering gehad. In de tijd dat we bij FC Zwolle, Go
Ahead Eagles en UD speelden hadden we het er wel eens over hoe het was om ooit terug te keren bij
Overwetering.
Zijn jullie niet bang dat het als kritisch bekend staande, maar hondstrouwe, Overwetering publiek niet
gelijk al te hoog gespannen verwachtingen koestert?
Nee. Op zich is het logisch dat mensen hogere verwachtingen hebben, maar we moeten realistisch
blijven. Niet nu al roepen dat we kampioen worden maar we kunnen wel aan iets moois bouwen
voor de toekomst. In ieder geval moeten we niet naar beneden kijken. Er zit namelijk ook
goede jeugd aan te komen.
Hoe belangrijk is het volgens jullie dat ook Mark Balster en Frank Meijdam, gereed met hun studie,
de draad weer opgepakt hebben?
Best belangrijk. Het zijn goede voetballers die Overwetering zeker nodig heeft en we worden
in de breedte sterker. Concurrentie is belangrijk, iedereen moet scherp zijn.
Het doorlopend item in deze presentatie gids is, je kunt er onmogelijk aan ontkomen, de aanleg
van kunstgras en nog wel op je hoofdveld, wat vinden jullie hiervan?
Bram: In mijn tijd bij FC Zwolle heb ik al ervaringen op gedaan met het
kunstgras. Ik denk dat wij bij Overwetering wel een voetballende ploeg
hebben dus zouden wij er profijt van kunnen hebben.
Maikel: Persoonlijk vind ik gras fijner, zoals je weet hou ik wel van een lekkere
sliding. Maar ik heb gehoord dat we topkwaliteit gras krijgen dus dat moet
geen probleem zijn. Daarbij heeft kunstgras veel voordelen.
Erg bedankt voor dit gesprek. Leuk dat we het interview in de gids van
2006/7 een vervolg konden geven met dit voor Sc. Overwetering zo
aardige eind.
Reken er op, dat we jullie verrichtingen op de voet zullen volgen.
Hans Voskamp
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Interview

Terug op het oude nest:

Rudi Logtenberg: voorzitter afdeling voetbal SC.Overwetering
Voetbalactivteiten:

•
•
•
•
•
•
•
•

gespeeld in de D1 team van Boskamp
gespeeld in de C1 – B1 – A1 team van Overwetering
gespeeld in 3e – 2e -1e team van Overwetering (bijnaam “De Tank”)
jeugdtrainer van F pupillen Overwetering
jeugdleider geweest van C1 – B1 – A1 team Overwetering
lid jeugdbestuur Overwetering als wedstrijdsecretaris pupillen/junioren
lid jeugdbestuur als voorzitter
lid hoofdbestuur Overwetering

Stappen vooruit binnen het
jeugdvoetbal van Overwetering
De jeugdafdeling voetbal, waarvan ik alle vele jaren voorzitter ben,
neemt een belangrijke plek in binnen onze club. Uiteindelijk zullen
we hier de basis moeten leggen voor het doorontwikkelen van
Overwetering. De ervaring heeft geleerd dat dit altijd gaat met vallen
en opstaan!
Heel belangrijk om te komen tot succes is het neerzetten van een goede
organisatie met daarbij enthousiaste en voldoende kaderleden. Deze
kaderleden moeten daarnaast de kwaliteiten bezitten om mee te werken
aan het algemene verenigingsbelang. De sturende krachten binnen
het jeugdvoetbal, zoals TTO 2 en het jeugdbestuur, hebben hierin een
belangrijke taak!
Samen geven deze beide geledingen inhoud op zowel technisch als
organisatorisch gebied binnen de afdeling jeugd! Beleidsmatig weten we
waar we staan en waar we naar toe willen. Ik ben blij te constateren dat we hierin de laatste jaren
goede stappen hebben kunnen zetten.

Interview

Op technisch gebied willen we de prestatie- cq selectieteams naar een hoger niveau brengen
en willen we de recreatieve teams nog meer spelplezier laten beleven. Binnen enkele
leeftijdscategorieën hebben we inmiddels promotie afgedwongen en werken we ook aan het
verbreden van kwaliteit. Naast de selectieteams werken we daar met de zgn. schaduwteams! Ook
zijn we er trots op dat we steeds meer jeugdleden mee kunnen laten doen bij de trainingen van
regioteams en BVO’s ! De recreatieve teams hebben ook onze aandacht, zoals we bijvoorbeeld
kunnen zien in het verhogen van het aantal trainingen voor deze teams en het bijscholen van onze
jeugdtrainers.
We realiseren ons terdege dat er ook verbeterpunten zijn, het is daarom dat we kritisch blijven kijken
naar zaken die nog beter kunnen. Heel belangrijk daarbij is dat we duidelijk willen communiceren en
luisteren naar alle betrokkenen binnen het jeugdvoetbal (naar trainers, leiders, spelers en ouders).Dit
is een van onze speerpunten voor het komende seizoen. Uitleg geven over handelen en gemaakte
keuzes (zowel mondeling als schriftelijk) geeft vaak meer begrip en haalt veel onduidelijkheid weg.
Onbekend maakt onbemind!
Een gevolg daarvan is ook dat we nog dichter op het gebeuren rondom de teams komen te zitten.
De extra personele uitbreiding binnen het jeugdbestuur maakt mogelijk om taken intensiever uit
te oefenen en daardoor praktischer van invulling te laten zijn! Ook de verfrissende nieuwe blik van
nieuwkomers binnen het jeugdbestuur houdt ons wakker!
Betrokkenheid tonen bij en invulling geven aan,dat zijn begrippen die we ook graag in praktijk
willen brengen. Kaderleden, spelers en ouders zullen samen de vereniging op een waardige wijze
neer moeten zetten. Ik hoop als jeugdvoorzitter ,sinds een jaar ook hoofdbestuurslid, het komende
seizoen met het kader,de spelers en de ouders weer enkele stappen vooruit te kunnen zetten!
Verder bouwen aan deze mooie club kan alleen als iedereen hier actief een steentje aan bij wil
dragen. De randvoorwaarden (o.a. steeds meer gekwalificeerde trainers voor de teams,het nieuwe
kunstgrasveld,het algemene beleidsplan,het technische beleidsplan enz. zijn aanwezig en worden
steeds verder verbeterd! Kortom redenen en mogelijkheden genoeg om deze levendige club verder
uit te bouwen!
We gaan ervoor!
Rudi Logtenberg
Voorzitter Jeugdcommissie
Afdeling voetbal
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Artikel

Trainer voetbaldames.
JosÊ Kobes

Jos Kobes, al jaren een zeer gewaardeerde kracht binnen Sc.
Overwetering, is nu samen met Sebastiaan Luchtmeijer en Bram
Maatman de aanjager van damesvoetbal binnen de Olster club.
Jos, geboren en getogen Diepenveen getrouwd met Mijnie en vader van 4
kinderen kwam, zoals zo velen voor hem, door zijn kinderen in aanraking
met de club.
Jos is nooit meer weggegaan.
Jos heeft vele functies bekleed, was lid jeugdcommissie, 14 jaar jeugdtrainer,
werkte mee aan het grote renovatie gebeuren in de beginjaren van deze
decade kortom, Jos Kobes is een man die zich op vele fronten weet in te
zetten.
Nu heeft hij zijn aandacht en inzet aan de dames voetballers gegeven.
Jos, hoe komt het zo dat je – na een aantal jaren jeugdtrainer geweest te zijn –
de dames onder je hoede bent gaan nemen?
Vooral door mijn dochter. Zij was samen met Florie Schuiling de initiatiefneemster voor het
oprichten van damesvoetbal maar ja, dan moest er ook een trainer voor de groep dus…paps werd
weer gevraagd en die doet dat met veel plezier. Eerst nog in combinatie met de B jeugd maar sinds
het afgelopen seizoen train ik alleen de dames.
Je bent nu twee seizoenen bezig, zie je vooruitgang?
Jazeker, het beste voorbeeld is te zien in de directe resultaten. Vorig jaar onderin en dit jaar meedoen
om de prijzen. Ontwikkeling is positief. Vooral een aantal meiden heeft zich zo snel ontwikkeld dat
daardoor de anderen meegetrokken worden naar een hoger niveau. Wel van belang is om een aantal
extra meiden te interesseren in voetbal aangezien de selectie wel wat mag groeien.
Zijn er al echte talenten tevoorschijn gekomen?
Nou talenten zijn altijd zeldzaam maar ik heb zeker een aantal dames, die erg goed bezig zijn. Ook
heeft zich – binnen de dames – een kerngroep gevormd die bezig is alle mogelijke verbeterpunten
onder de aandacht te brengen en te zien of hiermee de ontwikkeling verder kan worden
uitgebouwd.
Is er al sprake van onderbouw? Zijn er al jongere meiden binnen de vereniging die zich manifesteren op
andere gebieden?
Jazeker, deze ontwikkeling is in volle gang gezet: een aantal dames geeft zelfs al training aan een
meisjesteam en ook zijn er al een aantal meiden die hun wedstrijdje, bij de pupillen, fluiten.
Wanneer ben jij tevreden?
Ik ben tevreden zolang iedereen met plezier traint en speelt en een goede opkomst op trainingen de
sportieve rek helemaal uit buit.
Over het algemeen is men de mening toegedaan, vooral binnen de KNVB, dat damesvoetbal een grote
groei zal gaan doormaken in de komende jaren. Deel jij deze mening en zo ja, waarom?
Groei zeker, maar of het ooit de aantallen van het mannenvoetbal zal evenaren, dat betwijfel ik.
Dames hebben nu eenmaal ook de nobele taak om ook de moeders van de toekomst te zijn en dat
zal altijd een rem zijn op de instroom van bvb. dames veteranenteams.
Ben je de mening toegedaan dat meisjes en dames in de komende jaren vele teams binnen de club zullen
gaan “bemannen?”
Jawel, de mogelijkheden die ik zie zijn twee senioren teams in de toekomst en mogelijk 2 tot 3
jeugdteams in de verschillende leeftijdscategorieën. Daarmee wordt dan ook meteen de onderbouw
voor de toekomst geregeld.
Hoe vind je dat er binnen Overwetering gereageerd wordt op voetballende dames? Krijg je voldoende
steun van het bestuur, sponsoren en al wat er nodig is tegenwoordig om goed te kunnen opereren?
Iedereen ziet nu in dat een damesteam wat toevoegt aan het verenigingsleven. Eerst werd daar wat
denigrerend tegenaan gekeken. Nu hebben ze duidelijk hun plek binnen de club verdiend.
Laatste vraag, Jos. Wat denk jij als trainer wat ons het nieuwe kunstgras veld gaat brengen?
Een uitkomst bij slechte weersomstandigheden, maar het zal zeker in het begin wennen zijn.
Op de wat langere termijn denk ik dat kunstgras de absolute toekomst is. Lekker trainer terwijl de
rest in de blubber staat. Ik zie dat wel zitten.
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www.frankoverweg.nl

Artikel

Het zal u niet ontgaan zijn.
Bij het lezen van deze presentatiegids
kan het nieuws over de aanleg van
een kunstgrasveld als hoofdveld
niet gemist worden. In bijna ieder
interview komt dit item hoog op de
agenda staand terug.

Na een voorbereidingstraject van twee
jaar, overleg met gemeente OlstWijhe, wethouder Jonny Hollander,
gebruikmaken van inspreekrecht, intern
overleg binnen de club, formeren van
werkgroepen en uiteindelijk uitvoering,
werd op 10 juni een begin gemaakt
door CSC uit Almere met de eerste
grondwerkzaamheden betreffende de
aanbreng van de nieuwe mat.

De bijgaande foto’s geven het beeld
te zien van de vierde week van de
werkzaamheden.

Het zandbed is gelegd, de bestrating
is bijna afgerond, de publiekswal is
gereed om ingezaaid te worden en in
het overleg ter plekke wordt bepaald
wanneer men begint met het uitrollen
van de mat en de aanleg van het
hekwerk.

33

Supermat
Zorgvuldige selectie, bepalen van eindkeuze, een gedegen bestek met een daaruit volgende
uiterst prettige aanbesteding heeft ertoe geleid dat wij precies die mat krijgen die door
de keuze commissie, selectiespelers en technische staf als de absolute topfavoriet werd
aangemerkt.
Dit alles zal er toe leiden, dat met aanvang van de competitie 2010 -2011 sportpark Overwetering
een totaal nieuwe uitstraling heeft, immers dankzij voortvarend optreden van uitvoerend directeur
van de gemeente Olst-Wijhe, Paul Terhorst, is naast de totale vernieuwing van het hoofdveld ook de
renovatie van veld III doorgevoerd.
Dit veld is in zijn geheel opgehoogd, voorzien van nieuwe drainage en helemaal opnieuw in de juiste
rondingen aangelegd.
Wij, Sportclub Overwetering, prijzen ons gelukkig met de gekozen marsroute en de uitvoering tot nu
toe.
Wij hebben er veel vertrouwen in dat deze upgrading van ons park een grote bijdrage zal leveren om
de gestreefde sportieve ambities, naast het spelplezier en opleidingsfunctie, te behalen.
Sportclub Overwetering,
Bestuur.
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Eetcafé Pinokkio • tel. 0570 56 00 03
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AV

ogelzang

Units Bouwservice Materialenhandel
Holstweg 6 8121 EH Olst 06-23769267

Bestuur

Bestuur
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Geert Kruitbos
Ringmus 35
8121 JL Olst
0570 56 38 83
geertkruitbos@
hotmail.com

Secretaris
Rolf Lugtmeier
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
hgmlogtenberg@home.nl

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

Accommodatie/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

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

Technische zaken
Ron Stegeman
Vijverhof 4
8121 GZ Olst
0570 63 23 82
ronstegeman@home.nl
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Rudi Logtenberg
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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
Brummel Woninginrichting Olst
Café Restaurant Ijsseldijk Boskamp (gem. 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
Deli XL Zwolle
Drogisterij van Wonderen Olst
Drukkerij De Kroon Olst
Drukkerij Manuel Graphics Vaassen
Eetcafé de Lepelaar Eikelhof (gem. Olst)
Ekdé werk en mobiliteit Deventer
Elektro Centrum 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
Gonda’s nagelstudio Boskamp (gem. Olst)
Grolleman Vrieshuis Exploitatiemaatsch. B.V. Olst
Hafkamp Grafwerken en Natuursteen Olst
Hans Meulman Tegelzetbedrijf Raalte
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
J. Westerhuis Hovenier Den Nul (gem. Olst)
Jan Boerhof APK keuringstation Diepenveen
Kaashandel David van Zijl Hele regio

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
Logt Installatietechniek Olst
Logt tweewieler centrum Olst
Loodgietersbedrijf Elshof B.V. Olst
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)
Ondergoedland.nl Marco Sterken Eikelhof (gem. Olst)

Oosterhoff Meubelen Olst
OSH Hoveniersbedrijf Olst Apeldoorn
Paul Kappert bouwonderhoud Olst
Pavette Kapsalon Diepenveen
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
Sportcafé 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)
Vogelzang bouwservice materialenhandel Den
Nul (Gem. Olst)
Wessels Tapijt Eikelhof (gem. Olst)
Wolters B.V. Deventer
Zalencentrum Logtenberg Boerhaar (gem. Wijhe)

Onze sponsors

Onze sponsoren

Kappert tuinaanleg en onderhoud Boskamp (gem.Olst)

Kapsalon Elzebeth Heeten
Karel Lassche Vastgoed Deventer
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Seizoen 2010 - 2011
DAVO 1

Aanvangstijden:
IJsselstreek 1
Go Ahead D. 1
DAVO 1
Dalfsen 1
Haarle 1
Helios 1
Colmschate 1
Turkse Kracht 1
EMMS 1
ABS 1
Overwetering 1
Dedemsvaart 1

24-okt-10
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.30 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

Wedstrijdschema

05-sep-10
IJsselstreek 1
Go Ahead D. 1
DAVO 1
Dalfsen 1
Haarle 1
Helios 1

Dedemsvaart 1
Overwetering 1
ABS 1
EMMS 1
Turkse Kracht 1
Colmschate 1

12-sep-10
Overwetering 1
ABS 1
EMMS 1
Turkse Kracht 1
Colmschate 1
Dedemsvaart 1

IJsselstreek 1
Go Ahead D. 1
DAVO 1
Dalfsen 1
Haarle 1
Helios 1

19-sep-10
Overwetering 1
IJsselstreek 1
Go Ahead D. 1
DAVO 1
Dalfsen 1
Haarle 1

Dedemsvaart 1
ABS 1
EMMS 1
Turkse Kracht 1
Colmschate 1
Helios 1

26-sep-10
ABS 1
EMMS 1
Turkse Kracht 1
Colmschate 1
Helios 1
Dedemsvaart 1

Overwetering 1
IJsselstreek
Go Ahead D. 1
DAVO 1
Dalfsen 1
Haarle 1

03-okt-10
ABS 1
Overwetering 1
IJsselstreek 1
Go Ahead D. 1
DAVO 1
Dalfsen 1

Dedemsvaart 1
EMMS 1
Turkse Kracht 1
Colmschate 1
Helios 1
Haarle 1

Dalfsen 1
beker/inhaal

31-okt-10
Turkse Kracht 1
Colmschate 1
Helios 1
Haarle 1
Dalfsen 1
Dedemsvaart 1

EMMS 1
ABS 1
Overwetering 1
IJsselstreek 1
Go Ahead D. 1
DAVO 1

07-nov-10
Turkse Kracht 1
EMMS 1
ABS 1
Overwetering 1
IJsselstreek 1
Go Ahead D. 1

Dedemsvaart 1
Colmschate 1
Helios 1
Haarle 1
Dalfsen 1
DAVO 1

14-nov-10
Colmschate 1
Helios 1
Haarle 1
Dalfsen 1
DAVO 1
Go Ahead D. 1

Turkse Kracht 1
EMMS 1
ABS 1
Overwetering 1
IJsselstreek 1
Dedemsvaart 1

21-nov-10
Dedemsvaart 1
Turkse Kracht 1
EMMS 1
ABS 1
Overwetering 1
IJsselstreek 1

Colmschate 1
Helios 1
Haarle 1
Dalfsen 1
DAVO 1
Go Ahead D. 1

28-nov-10

beker/inhaal

05-dec-10
Dedemsvaart 1
Overwetering 1
ABS 1
EMMS 1
Turkse Kracht 1
Colmschate 1

IJsselstreek 1
Go Ahead D. 1
DAVO 1
Dalfsen 1
Haarle 1
Helios 1

12-dec-10

EMMS 1
ABS 1
Overwetering 1
IJsselstreek 1
Go Ahead D. 1
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06-mrt-11

carnaval

13-mrt-11
Dedemsvaart 1
EMMS 1
Turkse Kracht 1
Colmschate 1
Helios 1
Haarle 1

ABS 1
Overwetering 1
IJsselstreek 1
Go Ahead D. 1
DAVO 1
Dalfsen 1

Dedemsvaart 1
Turkse Kracht 1
Colmschate 1
Helios 1
Haarle 1
Dalfsen 1

EMMS 1
ABS 1
Overwetering 1
IJsselstreek 1
Go Ahead D. 1
DAVO 1

03-apr-11

beker/inhaal

10-apr-11
EMMS 1
ABS 1
Overwetering 1
IJsselstreek 1
Go Ahead D. 1
DAVO 1

Dedemsvaart 1
Colmschate 1
Helios 1
Haarle 1
Dalfsen 1
DAVO 1

Turkse Kracht 1
EMMS 1
ABS 1
Overwetering 1
IJsselstreek 1
Go Ahead D. 1

23-apr-11
25-apr-11

beker/inhaal
beker/inhaal
Paasmaandag

01-mei-11

Overwetering 1
IJsselstreek 1
Go Ahead D. 1
DAVO 1
Dalfsen 1
Haarle 1

08-mei-11

Dedemsvaart 1
Turkse Kracht 1
Colmschate 1
Helios 1
Haarle 1

27-feb-11
Overwetering 1
IJsselstreek 1
Go Ahead D. 1

ABS 1
EMMS 1
Turkse Kracht 1

Turkse Kracht 1
Colmschate 1
Helios 1
Haarle 1
Dalfsen 1
Dedemsvaart 1

17-apr-11

beker/inhaal
beker/inhaal
beker/inhaal
beker/inhaal
beker/inhaal

Dedemsvaart 1
ABS 1
EMMS 1
Turkse Kracht 1
Colmschate 1
Helios 1

EMMS 1
Turkse Kracht 1
Colmschate 1
Helios 1
Haarle 1
Dedemsvaart 1

27-mrt-11

19-dec-10
23-jan-11
30-jan-11
06-feb-11
13-feb-11
20-feb-11

ABS 1
Overwetering 1
IJsselstreek 1
Go Ahead D. 1
DAVO 1
Dalfsen 1

20-mrt-11

Overwetering 1
ABS 1
EMMS 1
Turkse Kracht 1
Colmschate 1
Dedemsvaart 1

ABS 1
Overwetering 1
IJsselstreek 1
Go Ahead D. 1
DAVO 1
Dalfsen 1

17-okt-10

Colmschate 1
Helios 1
Dedemsvaart 1

IJsselstreek 1
Go Ahead D. 1
DAVO 1
Dalfsen 1
Haarle 1
Helios 1

10-okt-10
EMMS 1
Turkse Kracht 1
Colmschate 1
Helios 1
Haarle 1
Dedemsvaart 1

DAVO 1
Dalfsen 1
Haarle 1

Turkse Kracht 1
EMMS 1
ABS 1
Overwetering 1
IJsselstreek 1
Dedemsvaart 1

Colmschate 1
Helios 1
Haarle 1
Dalfsen 1
DAVO 1
Go Ahead D. 1

Colmschate 1
Helios 1
Haarle 1
Dalfsen 1
DAVO 1
Go Ahead D. 1

Dedemsvaart 1
Turkse Kracht 1
EMMS 1
ABS 1
Overwetering 1
IJsselstreek 1

Onze sponsors
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Hoofdsponsor
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Midden in de samenleving

