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In memoriam
Heel vreemd, zoals alles wat we doen heel oneigenlijk is. En dat al maanden.

Eddy Hafkamp groeide niet alleen de
afgelopen 25 jaar uit tot meer dan
een persoonlijke vriend van ons, hij
was toch ook vooral de initiator tot
de vele vernieuwende activiteiten
binnen onze club. Zijn passie, geestdrift en kunst tot het inspireren van
ons allen heeft vooral de voetbaltak
van Sc. Overwetering gebracht tot
waar ze vandaag staat.
Op de grens van de tweede klasse van de KNVB. Het hoogste niveau waarop de club in de 85 jaar van
haar bestaan zich heeft gepresenteerd.
Vriend, wij houden je plaatsje langs de lijn voor je vrij en bestook ons daar met weer een nieuw idee en
wij gaan ervoor!

In memoriam

Of het nou is op de redactie van
de Presentatiegids, in het Sponsor
Platform, bij het bestuur van
De Vrienden van Overwetering,
gedurende de meetings van de
Adviesgroep, tijdens een biertje bij
de Prommayon of, en vooral op het
persoonlijke vlak, we missen nog
steeds, iedere dag, bij alles wat we
doen, zowel voor de club als zeker
ook in ons privé leven de warme
aanwezigheid van Eddy.

Namens de Redactie
Hans Voskamp
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Hét woord van de
voorzitter = trots!
Mijn eerste seizoen als voorzitter van Sc Overwetering is een heel bewogen seizoen geworden. Groot verdriet bij het overlijden van Eddy Hafkamp
en uitzinnige vreugde bij het kampioenschap van ons 1e elftal wisselden
elkaar af en deed ons belanden in een emotionele achtbaan. Ik heb ook
gezien dat we met z’n allen over grote veerkracht beschikken. Dat was
merkbaar in alle geledingen van de club. Als het erop aankwam stonden
we er en straalden we eensgezindheid uit en lieten we ook zien waar we
toe in staat zijn. Wij zijn trots op onze club en terecht!

Dat het bij SC Overwetering goed gaat wordt ook door de buitenwacht opgemerkt. Ik heb dat recent op onze sponsor- en medewekersavond ook gezegd. We hebben afgelopen seizoen meerdere keren gehoord van officials, bezoekende clubs of arbitrage dat we de zaakjes goed voor elkaar hebben. Reclame voor het amateurvoetbal werd er
letterlijk gezegd. Dat is het beste compliment wat we als club kunnen krijgen en komt iedereen ook ten deel, heeft
te maken met sportief gedrag zowel binnen als buiten de lijnen evenals de organisatie rond de velden. Het lijkt vaak
de gewoonste zaak van de wereld maar geloof mij dat is het niet. Zowel binnen de handbal als voetbaltak zijn vele
vrijwilligers bezig om ervoor te zorgen dat alles zo vlekkeloos mogelijk verloopt. Deze groep is de kurk waarop de
club drijft. Commissies die de laatste maanden enorm druk zijn geweest om succesvolle evenementen te organiseren
voor onze club verdienen een enorm compliment. Bestuursleden, Sponsorplatform, PR commissie, Kantinecommissie,
Onderhoud en vele andere medewerkers ontzettend bedankt voor jullie bijdrage.
Vooruit kijkend naar het nieuwe seizoen hoop ik dat we met onze teams bij zowel handbal als voetbal weer de nodige
sportieve successen gaan meemaken. We zullen in navolging van het succes bij ons 1e team wat stapjes t.a.v. ons
technisch beleid en organisatie moeten zetten. Spelen in de 2e klasse wekt mogelijk verwachtingen maar schept ook
verplichtingen willen we dat structureel blijven doen. De nodige voorbereidingen zijn in gang gezet en nu kan het
gebeuren.
We zullen als club voor een aantal uitdagingen komen te staan. De economische situatie gaat niet geruisloos aan
ons voorbij, de gemeente moet bezuinigen, het binnenhalen van nieuwe sponsoren zal minder makkelijk gaan en de
kosten nemen ook bij ons toe. Toch zijn wij optimistisch over onze toekomst.
Als ik naar deze club kijk en zie wat hier gepresteerd wordt dan krijg ik daar veel positieve energie van en kan ik niet
vaak genoeg benadrukken dat ik jullie daar dankbaar voor ben. Als voorzitter ben je daar alleen maar heel Trots op!
Ferco van Breukelen,

Het woord van de voorzitter

Op sportief vlak kon het bijna niet beter met kampioenschappen bij de
handbaljeugd (C3) bij de voetbaljeugd (C1 en B1) en kampioenschappen bij de senioren (het 3e en niet te vergeten ons 1e elftal.) Voor de 2e
achtereenvolgende keer weet het 1e team het kampioenschap binnen te
halen en daarmee voor het eerst in de historie de 2e klasse te bereiken.
Een prestatie van formaat en de complimenten gaan dan ook naar team en
begeleiding.
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Sponsormogelijkheden
Kledingsponsor

Langs het hoofdveld € 75 per vlag
per jaar.

Vrienden van Overwetering

Geluidsreclame

Lidmaatschap € 50 per jaar.

Kosten vanaf € 50 per jaar.

Digitaal reclamebord en LCD-TV in kantine

Advertenties presentatiegids

Samen € 175 per jaar.

Wedstrijdbal

Sponsormogelijkheden

Beschikbaar stellen wedstrijdbal € 80
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Baniervlag

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

Hele pagina in kleur		
Halve pagina in kleur		
Kwart pagina in kleur		
Een derde pagina in kleur

€
€
€
€

320
160
80
110

Van de hoofdtrainer
Het afgelopen seizoen begonnen we aan ons avontuur in de 3e klasse. Met handhaving in deze klasse als doelstelling
en stiekem hopend een periode te kunnen pakken.
We begonnen sterk en de eerste periode werd door twee doelpunten verschil beslist in het voordeel van Schalkhaar.
Met de winterstop stonden we op de 3e plaats. De eerste wedstrijd na de winterstop werd verloren van Heerde maar
daarna wonnen we - mede door de terugkeer van Maikel en Dennis - alle wedstrijden.
Uit bij Helios konden we, bij winst, naast Helios komen in de stand.
Deze wedstrijd werd met 0-2 gewonnen en de beslissing viel in de
allerlaatste wedstrijd van het seizoen.
Wij wonnen van Kon. UD (4-0) en Helios verloor bij Heerde (3-1)
Bij aanvang van het afgelopen seizoen, had ik niet aan een kampioenschap durven denken.
Het is een geweldige prestatie van een team met een sterke mentaliteit
en de juiste instelling. We waren moeilijk te verslaan en hadden een
goede organisatie.

Vooruitblik
De 2e klasse is duidelijk een treetje hoger dan de 3e klasse. Sommige clubs trekken externe spelers aan of
beschikken over een geweldig goede jeugdafdeling, wij doen het met eigen middelen.
Voetbaltechnisch is de 2e klasse van een hoger niveau, maar dat ligt ons wel.
We hebben een jong en enthousiast team met mogelijkheden om verder door te groeien. Als wij de eerste wedstrijden
goed doorkomen, dan kunnen wij misschien nog wel voor een stuntje zorgen...!
Fijn dat wij het afgelopen jaar zo goed gesteund zijn door onze supporters en ik hoop dat zij er het komende seizoen
allemaal weer bij zijn om ons te steunen.
Tot ziens in het nieuwe voetbalseizoen.
Henk van Norel


    

 
   



 
 
  
 
 

   


 
 
  




Van de hoofdtrainer

Het komende seizoen 2013-2014 speelt SC. Overwetering voor het eerst in haar bestaan in de 2e klasse.
Leuk worden - zeker weten - de derby’s tegen Wijhe. Dit leeft natuurlijk enorm onder de spelers en daar zal ook
veel publiek op af komen. Ook Heino wordt een mooie wedstrijd, maar verder zullen we veel clubs uit Twente tegenkomen, o.a. STEVO en Sc. Enschede.
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Supporter van het jaar
Johan Strang
En de keuze om hem tot supporter van het seizoen 2012/2013 te benoemen werd vooral
gemotiveerd met die ene volzin: ”Johan is er altijd voor ons!”
De foto en de bloemen werden hem onder luide toejuichingen overhandigd.

Speelster en speler
van het jaar
Voor het eerst in de historie werd in 2012/2013 naast de voetballer van het jaar ook de handbalster van het jaar
gekozen en de eer om dit als allereerste te mogen ondergaan is:

Linde Nijenkamp
Voor een speelster die haar eerste seizoen speelt in Dames 1 een prestatie van formaat.
Het juryrapport spreekt zelfs van een sportvrouw met de potentie uit te groeien tot een
hele grote en dragende speelster in de toekomst. Hulde Linde!
Dan naar de voetballer van het jaar, hiervoor kwamen tot aan de laatste wedstrijd van
de reguliere competitie nog drie spelers in aanmerking, maar ja, wanneer je dan in
deze laatste wedstrijd goed bent voor drie doelpunten en een assist waarmee je je club
ook nog eens naar het kampioensschap schiet, dan blijft er maar één kandidaat over:

Stefan Hekman
In de presentatie gids van het afgelopen jaar komt hij samen met drie andere A spelers
die afscheid nemen van de jeugd aan het woord en laat daarbij aantekenen: ”We gaan
er voor zorgen dat de trainer niet om ons heen kan.” Hoe profetisch deze woorden
waren zal hij ook zelf niet voorzien hebben doch feit is:
Stefan heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een gedreven voetballer die met zijn
snelheid en passing een geducht wapen zal zijn in de 2e klasse.
Linde en Stefan hebben beide de bloemen, bonnen en bekers behorende bij deze
uitverkiezing onder luid applaus in ontvangst mogen nemen onder toeziend oog van
trotse ouders.

Supporter, speler en speelster van het jaar

Met de stemmen van de voltallige selectie en de keuzecommissie is de uitverkiezing
tot supporter van het jaar dit jaar een eenvoudige zaak geweest. Niet tot onze maar
zeker tot zijn eigen verbazing werd tijdens de kampioensreceptie in een overvol
clubhuis naar voren gehaald:

Hans Voskamp
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De redactie in gesprek met:

Olaf Hafkamp, trainer
e
2 elftal
Inmiddels al een jaar als trainer bij de club aan het werk waar mijn hart ligt.
Toen ik werd gevraagd om het 2e elftal bij Overwetering onder mijn hoede te nemen
hoefde ik niet lang na te denken, de keus was snel gemaakt. Weer vertrouwde mensen
en gezichten om je heen, een heerlijk gevoel.
Ik zou aan het werk gaan met een heel jonge groep spelers omdat er veel jeugd doorstroomde vanuit de A1. Een mooie uitdaging om aan te gaan en zo gezegd zo gedaan.
Als ik terugkijk op het afgelopen seizoen, dan zie ik een jeugdige, onervaren ploeg die
zoals verwacht grillig in de resultaten was. We konden van de koploper winnen als
iedereen supergeconcentreerd was en tegen de onderste ploegen punten laten liggen
wanneer we niet allemaal scherp waren.
Hierdoor misten we aan het einde van het seizoen net de nacompetitie, omdat we wat
punten misten voor de 4e plek, wat, achteraf, recht gaf op een plek in de nacompetitie.

8121 BH Olst
0570-561731
MetTel:
het oog
op het komende seizoen heb ik er alle vertrouwen in dat de groep bij elkaar blijft en we voor de bovenste
Fax:gaan
0570-564303
plaatsen
strijden! Dat moet ook wel want het eerste speelt aankomend seizoen 2e klas en dus moeten we met
hetMob:
tweede06-53286003
ook op een hoger plan komen te spelen!
Anders wordt het verschil te groot. Dus er ligt zeker wel een druk op onze schouders en daar moeten we dan maar
mee leren omgaan met ons team.
Ik heb daar alle vertrouwen in, er loopt veel jeugdige kwaliteit bij ons in de 1e selectie en daar kunnen we nog jaren
van genieten binnen de club!
Fijn seizoen! Namens begeleiding en mijzelf.
Aldus Olaf Hafkamp

Hendrik Droststraat 20
8121 BH Olst
Tel: 0570-561731

In gesprek met...

Dit neemt niet weg dat ik super trots ben op mijn team, want een echt team dat is het. Als ik zie hoe groot de
opkomst het hele seizoen op de trainingen was, dan kun je daar als trainer alleen maar van genieten!
Droststraat
DatHendrik
zegt gelukkig
ook veel over20
de mentaliteit van de boys en dat dit wel goed zit, doet me goed!

Fax: 0570-564303
Mob: 06-53286003
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SPECIAAL VOOR U
zijn wij elke avond open!

turnaround
turnaround
BEAUTYSALON
BEAUTYSALON

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

KAPSALON
KAPSALON
BEAUTYSALON
BEAUTYSALON
NAGELSTUDIO
NAGELSTUDIO
MASSAGESTUDIO
MASSAGESTUDIO
ZONNESTUDIO
ZONNESTUDIO
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES

• Telecom • Beveiliging
• Schotels • Navigatie

www.turnarounddiepenveen.nl
www.turnarounddiepenveen.nl

Kuierpad 1, 8131 TZ Wijhe
Tel. (0570) 52 45 24

Draaiomsweg 29a Diepenveen
Draaiomsweg 29a Diepenveen

T (0570) 59 11 63
T (0570) 59 11 63

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.

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

Sponsorinterview
Eugene Boxebeld
Eus – voor intimi – Boxebeld, een goedlachse, prettige vent om mee te praten maar ook om mee te werken, in
gesprek met Hans Voskamp, schrijvend voor de Sc. Overwetering’s Presentatiegids.
Eugene, we kunnen jou als eenmanszaak misschien het best typeren als ZZP’er in deze tijd,
wanneer ben je als zelfstandige begonnen?
Eugene: Maakt me niet uit welke naam je het beestje geeft, het gaat om mijn zelfstandigheid en dat is toch al
weer bijna vijf jaar geleden, in oktober 2008 welteverstaan.
Had dit te maken met de recessie waarin ook ons land verkeerd?
Nee, na jaren als vertegenwoordiger aan het werk te zijn geweest miste ik de creativiteit om iets moois te maken
en het bezig zijn met de handen. Recessie is geen issue je moet altijd van je eigen kunnen uit gaan zo wel in je
werkzame loopbaan als privé.

Hoe zie je de marktontwikkeling voor het komend jaar, trekken de activiteiten wel of niet aan?
Na de daling van de woningprijzen en het moeilijker verkrijgen van een hypotheek besluiten veel mensen
hun huidige woning te verbeteren of wel op te pimpen. Belangrijk hierbij is duurzaamheid! Het gebruiken van
Greenworks producten; dit zijn producten die duurzaam vervaardigd zijn en het leefgenot bevorderen van zowel
natuur, milieu als mens. Energie zuinige producten, mijn tweede specialisatie, extra afdichting en betere isolatie,
zonneboilers of zonne-energie Door duurzaam en een goed advies te bieden zal er voor mij in de renovatiemarkt
werk voldoende zijn.
Hoe kom jij aan je opdrachten:
Het begint bij een breed netwerk en een uitgebreide kennissenkring en er vooral voor zorgen dat je je werk
goed doet. Ik maak ook gebruik van werkspot. Dit biedt mij een plaats bij bedrijven in elke sector die van mijn
diensten gebruik willen maken, maar meestal is het gewoon op aanvraag.
Geef ons in een volzin aan waarom Olst en wijde omgeving niet om ‘Bouwen doe je met Boxebeld’ heen kan:
Ontzorging van A tot Z, ik adviseer en met veel enthousiasme streef ik naar het beste resultaat binnen ieders
budget en iedereen kan resultaten zien via mijn site www.eugeneboxebeld.nl
Eugene, dank voor dit gesprek, succes met je bedrijf en tot ziens langs de lijn.
Hans Voskamp

Sponsor van het jaar

Is er al een specialisatie opgetreden in jouw werkzaamheden? Ofwel waarin blink jij uit?
Mijn specialisatie is het renoveren van badkamers en toiletgroepen en het betegelen op moeilijke ondergronden
zoals balkons, terrassen en houten vloeren. Je kunt dus zeggen meer plezier met tegels. Uiteraard doe ik ook
graag een vloertje of keukens.
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Ensink

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

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

Airportservice
Ensink

stedendriehoek
personenvervoer

Airportservice

De Meente stedendriehoek
27
8121 EV Olst
Tel: 0570-564444
De Meente 27
www.taxiensink.nl
8121 EV Olst
www.airportservicestedendriehoek.nl
Tel: 0570-564444
www.taxiensink.nl
www.airportservicestedendriehoek.nl

Autobedrijf

”Boskamp”
Koekoeksweg 19-21

tel: 0570-561 290

8121 CS Olst

fax: 0570-561 151

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

Bovenste rij van links naar rechts: Henk van Norel, Henk Bultman, Henry Hendriks, Sjoerd Venneman, Erik Balster,
Auke Steerneman, Ronnie Haverkamp, Wesley de Graaf, Jelle Lucassen, Sven Hafkamp, Mark van Gurp,
Maikel van Breukelen, Bram van Bessen, Mark Koudijs, Brito da Silva, Nienke Dollenkamp, Jeroen Hoonhorst,
Daniëlle van den Esschert.
Onderste rij van links naar rechts: Ferdi van Breukelen, Jordy van Breukelen, Stefan Hekman, Paulino Kifeta,
Eray Canlioz, Kevin van Rumpt, Dennis Lokate, Mohammed Kifeta, Stefan Koers.

1e voetbalelftal

1e voetbalelftal
seizoen 2013-2014
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Hans Haverkamp
Bonekamp 15
8124 PX Wesepe
Tel: (0570) 53 21 48

Henk van Norel
geb.: 02-09-1956
Trainer Coach

Henry Hendriks
geb.: 20-06-1962
Keeperstrainer

Henk Bultman
geb.: 13-05-1967
Elftalleider

Jeroen Hoonhorst
geb.: 17-11-1977
Assistent Scheidsrechter

Nienke Dollenkamp
geb.: 26-02-1983
Verzorgster

Danielle van den Esschert
geb.: 03-02-1970
Verzorgster

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

Sven Hafkamp
geb.: 19-09-1988
Keeper

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

Ferdi van Breukelen
geb.: 10-02-1993
Verdediger

Auke Steerneman
geb.: 01-07-1989
Verdediger

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

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

Erik Balster
geb.: 22-08-1991
Verdediger

Eray Canlioz
geb.: 04-05-1993
Verdediger

Jelle Lucassen
geb.: 06-10-1993
Middenvelder

Nick Logtenberg
geb.: 05-09-1992
Middenvelder

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

Stefan Koers
geb.: 05-08-1993
Middenvelder

Kevin van Rumpt
geb.: 24-08-1992
Aanvaller

Brito da Silva
geb.: 18-03-1986
Aanvaller

Dennis Lokate
geb.: 17-02-1990
Middenvelder

Ronnie Haverkamp
geb.: 22-06-1981
Aanvaller

Stefan Hekman
geb.: 02-08-1993
Aanvaller

Paulino Kifeta
geb.: 09-10-1990
Aanvaller

Mohammed Kifeta
geb.: 24-08-1991
Aanvaller

Mark Koudijs
geb.: 17-11-1988
Middenvelder

Bram de Haas
geb.: 24-10-1991
Middenvelder

Ino Pormes
geb.: 10-03-1993
Aanvaller

Sjoerd Venneman
geb.: 22-07-1993
Aanvaller

Foto individueel

Foto individueel
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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

Voor vers vlees
en vleeswaren

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

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

www.frankoverweg.nl

RIPPERDA

De Meente 9
8121 EV Olst

HARLEMAN
SCHILDERSBEDRIJF

SCHILDER
GLASZETTER
BEHANGER

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

Sportschool Edo Zeën
Oude Deventerweg 2
8121 RL Olst
Tel. (0570) 53 12 32
Heesweg 21
8102 HJ Raalte
Tel. (0572) 35 62 63

Telefoon 06 53 78 70 16

De passie van Erik Koudijs:
Oprichter en initiator Overweterings eigen voetbalschool

“Techniek Academie
nu al succes!”
Sinds 2012 is aan de jeugdopleiding de Techniek Academie
toegevoegd. De Techniek Academie is speciaal voor de kinderen
die in de E en in de D pupillen voetballen. In deze leeftijd kunnen
kinderen zich erg snel technieken aanleren en kunnen zij grote
sprongen maken in hun voetbal ontwikkeling.
Het Nederlands voetbal staat bekend om zijn inventiviteit. Het
totaalvoetbal, vleugelspitsen en positievoetbal zijn zomaar een
greep uit Nederlandse spelsystemen.
De Coervertechniek is er daar één van die door Rene Meulensteen,
trainer van Manchester United tot een complete voetbalopleiding is
gemodelleerd en hij heeft dit bij Manchester United geïntroduceerd.
Deze visie, met als basis het beheersen van de 1 op 1 situatie,
wordt door de Techniek Academie van Sc Overwetering als
‘leermethode’ gebruikt. Het is een perfecte voetbalgedachte die
past in de tijdgeest en de vraag van het hedendaagse voetballen.
Denk aan prachtige acties van Christiano Ronaldo, Messi en Van
Persie. Deze voetballers beheersen dat wat onze jongens en meisjes ook graag willen beheersen: Acties, acties, acties….
Daarbij is het natuurlijk erg belangrijk dat de trainingen ook leuk
zijn, want dan zijn de kinderen enthousiaster en daardoor leren
ze sneller. Op die manier zullen we de gehele jeugdafdeling van
onderaf nog beter kunnen blijven ontwikkelen. En iedereen kan
meedoen, want de groepjes worden niet alleen ingedeeld op
leeftijd, maar vooral ook op wat de spelers kunnen, zodat iedereen
zich op zijn eigen niveau verder kan ontwikkelen.
Op de vrijdagmiddagen is het dan ook een drukte van belang op
het mooie kunstgras hoofdveld.

Techniek Academie

Dat de jeugdopleiding van SC Overwetering in de lift zit werd het afgelopen seizoen maar weer eens goed
duidelijk met veel kampioenschappen en goede klasseringen met in het oog springend de kampioenschappen
van C1 en B1, waardoor deze teams terugkeren naar de 1e klasse. Ook D1 handhaafde zich voor het tweede
achtereenvolgende jaar in de 1e klasse. Zo starten we seizoen 2013-2014 met vrijwel alle jeugdselectieteams
in de 1e klasse.

Per seizoen zijn er twee cursussen. Eén startend in september en één in februari. De trainingen worden gegeven door
de selectietrainers van de jeugdafdeling en hebben een hoog niveau. De cursussen zijn voor iedereen toegankelijk.
De deelnemers komen dan ook niet alleen uit Olst, maar uit heel Salland. Zo hebben de afgelopen cursussen ook
kinderen meegedaan uit Wijhe, Heino, Wesepe en Broekland. Nieuwsgierig of aanmelden?
Kijk op de website www.overwetering.nl
Hans Voskamp
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Jeugdvoetbal draait om het plezier van de
kinderen

Jeugdvoetbal bij
Overwetering
Voetbal is fun:

Overwetering wil jeugdvoetballers de kans geven samen met vrienden/vriendinnen te voetballen onder
optimale omstandigheden.
Voetbal is leren: Overwetering wil alle jeugdvoetballers de best mogelijke opleiding geven, aangepast aan hun mogelijkheden.
Voetbal is helpen: Overwetering wil zoveel mogelijk ouders en andere vrijwilligers inschakelen om de goede werking van
onze club te verzekeren.
De hoofddoelstelling in sportief verband geeft aan dat alle jeugdvoetballers zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen.
Strikt genomen is elke vorm van voetbal op het niveau van Overwetering Jeugd natuurlijk recreatiesport.
Echter, de frequentie, de gerichtheid en de intensiteit waarmee getraind en gespeeld wordt, zorgt wel degelijk voor een
onderscheid. Immers, niet ieder jeugdlid heeft dezelfde wil, tijd en/of kwaliteit om even vaak, gericht en intensief te
werken aan het verbeteren van zijn of haar voetbalvermogen.

Jeugdvoetbal

Spelers die de wil en de kwaliteit hebben om vaak, gericht en intensief te werken aan
hun voetbalvermogen, wordt die mogelijkheid geboden (prestatiegericht voetballen).
Prestatiegericht voetballen bij een jeugdspeler staat daarbij niet gelijk aan (moeten) winnen,
maar wel aan een continu streven naar goed technisch voetbal. En…, om tot goed voetbal
te komen is het noodzakelijk om vaak, gericht en intensief te trainen en wedstrijden te
spelen.
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De spelers die de wil, de tijd en/of de kwaliteit niet hebben om veel, gericht en intensief
met voetbal bezig te zijn, krijgen een andere benadering. Deze benadering is recreatiever
gericht, maar beslist niet minder(waardig). Ook deze spelers wordt de mogelijkheid geboden
om in ieder geval 2 keer per week te trainen, maar in de begeleiding van deze groep zal
rekening gehouden worden met de specifieke aspecten van recreatiegericht voetbal.
Zeker bij teamsporten proberen beide teams van elkaar te winnen, want dat is immers het Doel van het spel. Bij
Overwetering is het zo, dat wij er naar streven dat de meest talentvolle spelers in de hoogste (selectie)teams spelen.
Er is dus al van jongs af aan sprake van enige “selectie”.Door het tijdig herkennen van de voetbaltalenten, blijft het
mogelijk om aansluiting te houden met andere verenigingen en het heeft verder als voordeel dat de jeugdspelers op
hun niveau hun sport kunnen beoefenen.
Binnen de vereniging is daarnaast de niet-prestatieve tak echter groter dan de prestatieve tak. Vooral bij onze jeugdafdeling zijn daarin veel teams actief. Naast het winnen zijn er namelijk ook nog andere doelen om na te streven.
Bijvoorbeeld “het verbeteren van de eigen prestaties” of het hebben van zoveel mogelijk “plezier in het spel”.
Kinderen en jongeren zijn vaak al bewust bezig met het verbeteren van hun eigen vaardigheden. Een voetballer probeert
bijvoorbeeld het systeem waarop getraind is beter uit te voeren, of probeert gerichter op doel te schieten, of beter te
verdedigen dan de vorige wedstrijd.
“Proberen” te winnen is in de sport belangrijk, maar kinderen mogen nooit het gevoel hebben, dat ze “moeten” winnen.
De teamleiders kunnen daaraan meehelpen, door te laten merken dat het kind best mag willen winnen, maar dat winnen
wel in de juiste verhouding gezien moet worden. Vooral het plezier in het spel, het verbeteren van de prestaties en het
‘proberen te winnen’ moet benadrukt worden. Als kinderen gericht zijn op het ‘moeten winnen’, dan kan dat veel onnodig
verdriet en stress geven. Op de eerste plaats legt het een grote druk op het kind en op de tweede plaats geeft het een
hoop verdriet en frustratie als winst uitblijft.

Daar ligt ook een belangrijke rol voor de ouders, om de prestaties van hun kind in de juiste verhoudingen te zien.
De vraag “wat het beste voor het kind is” komt vóór de vraag “hoe het kind en/of het team kan winnen”. Van onze
voetbalouders verwachten we dat ze op een betrokken en enthousiaste manier de kinderen steunen en aanmoedigen.
We maken ons echter wel eens zorgen over het belang dat ouders soms toedichten aan winnen.
Dit is erg jammer, want het zal uiteindelijk ook ten koste gaan van het plezier dat ze beleven aan voetbal. Wat ons
betreft zijn voetbalplezier en zelfvertrouwen cruciaal in het leerproces van jongens en meisjes om een betere
voetballer te worden. Door ze op een positieve manier aan te moedigen en de nadruk te leggen op de dingen die wel
goed gaan in plaats van de dingen die niet goed gaan, kunnen we deze situatie met zijn allen creëren. Het zal ook de
sfeer bevorderen.
Het belangrijkste aspect van jeugdvoetbal is ontwikkeling. Bij welke ontwikkeling dan ook, hoort het mogen maken
van fouten. Door iets niet goed te doen, kan iemand leren hoe het wel moet. Dit kan er in sommige situaties zelfs
toe leiden, dat er een keer een wedstrijd wordt verloren. Ook dit is alleen maar goed voor de ontwikkeling van jeugdspelers.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat het voetbalplezier bij ‘onze’ kinderen keer op keer gestimuleerd wordt.
Het plezier rond voetbal wordt bepaald door de manier waarop wij met zijn allen omgaan met winst en verlies, het
maken van fouten, medespelers, tegenstanders en de scheidsrechter.
Uiteindelijk draait het allemaal om het plezier van de kinderen!
Rudi Logtenberg
Jeugdvoorzitter

www.hafkampnatuursteen.nl
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Onafhankelijk
A.P.K. keuringsstation

(erkend door de Rijksdienst Wegverkeer)

A. Geertstraat 33
8121 BK Olst

Tel. : 0570 - 561336
Fax : 0570 - 564446

Tevens verkoop diverse
gebruikte auto’s.

m H a nd
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Bovenste rij van links naar rechts: Aldo Nijboer, Nienke van Vreden, Maaike Derksen, Linde Nijenkamp,
Maaike ten Broeke, Lisa Damman, Daniëlle Klein Koerkamp, Lisa Overweg, Lisa Jonkman, Jacqueline Eilander.
Onderste rij van links naar rechts: Joyce Lokate, Bian Everts, Francien Vrielink, Tany van der Kamp,
Leonie Klein Koerkamp, Ella van Breukelen, Shana Nijboer, Veerle Haak- IJsseldijk.

1e team Handbal

bal

1eT

Handbal 1e team
seizoen 2013-2014

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

www.sallandsesierbestrating.nl
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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

JE MAAKT HET MET FIXET

VERKOOP

Klusmarkt en klussendienst
een vertrouwd adres!

REPARATIE
APK-KEURING
INRUIL
FINANCIERING
SCHADE

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

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

Foto individueel

Maaike Derksen
geb.: 16-11-1977
Keepster

Lisa Overweg
geb.: 13-01-1995
Keepster

Bianca Kuiper
geb.: 03-05-1986
Keepster

Jacqueline Eilander
geb.: 21-04-1962
Verzorgster

Kristel Overkempe
geb.: 19-06-1994
Linker- / rechterhoek

Veerle Haak-IJsseldijk
geb.: 11-03-1976
Cirkel

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

Sheila Hannink
geb.: 09-05-1984
Linkerhoek

Bian Everts
geb.: 20-07-1997
Linker-rechterhoek

Leonie Klein Koerkamp
geb.: 14-11-1991
Linker-rechterhoek

Linde Nijenkamp
geb.: 26-01-1993
Linker-rechteropbouw

Nienke van Vreden
geb.: 01-12-1992
Linker-rechteropbouw

Shana Nijboer
geb.: 25-03-1996
Linker-rechteropbouw

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

Lisa Damman
geb.: 24-09-1991
Middenopbouw

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

Joyce Lokate
geb.: 27-10-1987
Middenopbouw

Maaike ten Broeke
geb.: 05-11-1992
Cirkel

Francien Vrielink
geb.: 12-10-1988
Cirkel

Poule indeling
handbal
Lisa Jonkman
geb.: 09-02-1995
opbouw / hoek

Overwetering
AAC 1899
ESCA-Handbal
HHZD/Oortwijn Heino

Groesbeel Glorie
Ha-STU
Zwolle
CVO

Foto individueel

Aldo Nijboer
geb.: 24-07-1975
Trainer / coach

OBW
De Gazellen
SDOL
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Handbal is leuk en zeker b

Echter... Hoe kunnen we onze jeugd leuk laten ha
Jeugdcommissie Handbal.
Bij Overwetering willen we graag dat de jeugd goed en verantwoord kan handballen.
Hiervoor zijn altijd mensen nodig die - elk op hun eigen terrein - deskundige begeleiding geven aan kinderen in
verschillende leeftijden en op technisch/tactisch verschillend peil.
Het eerste wat dan opkomt zijn de jeugdtrainers, coaches en scheidsrechters. Dat is een heel belangrijke groep
mensen en absoluut onmisbaar, maar meer nog de ‘mensen achter de schermen.’ Zij die zorgen dat trainers, coaches
en scheidsrechters hun werk kunnen uitvoeren en dat de randvoorwaarden ingevuld zijn, dat de begeleiders alleen
maar bezig hoeven te zijn met datgene waar ze goed in zijn: Het trainen, coachen en begeleiden van onze jeugdleden.
Zij zijn de echte ‘spin in het web’ voor wat betreft de handbal jeugd.
Niet altijd even zichtbaar, maar zo belangrijk en zeker zo onmisbaar!
Wat doet de jeugdcommissie en hoe gaan we het komend seizoen invullen:
Door maatschappelijke ontwikkelingen is de beschikbaarheid van vrijwilligers geen vanzelfsprekendheid meer.
Ook voor de invulling van de jeugdcommissie is dat het geval. Het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden die
hier tijd, energie en motivatie in kunnen steken. Steeds vaker krijgen we de reactie: “Ik wil best wat doen voor de
club, geef mij maar een vaste taak. Ik ga niet in de jeugdcommissie zitten…”

Handbal is leuk!

Om te voorkomen dat alle werk door enkele mensen gedaan moet worden, pakken we dit het voor ons liggende
seizoen anders aan, maar dan wel met de knowhow die we al in huis hebben. Bijvoorbeeld door het Jeugd handbalplan (door Martin Bolhuis opgesteld) te gebruiken als leidraad voor al onze activiteiten.
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De Jeugdcommissie bestaat komend seizoen uit twee leden. Deze leden
coördineren en sturen de werkgroepen binnen de jeugdzaken aan. Ze zijn
het centrale aanspreekpunt en eindverantwoordelijk voor de werkgroepen
binnen de handbaltak. Zij verzorgen de communicatie van en naar trainers,
coaches, ouders en andere verenigingen. Zij dragen zorg voor de
continuïteit en houden het verenigingsbeleid in beeld.
Binnen de jeugdcommissie heeft ieder lid haar eigen aandachtsgebied.
Sandra Oldenhof (contactpersoon voor alle werkgroepen binnen de jeugdzaken.)
Wilma Legebeke (contactpersoon voor trainers, coaches, ouders en andere verenigingen)
Alle taken zijn onderverdeeld in verschillende werkgroepen, enkele voorbeelden:
- Trainers:
regelmatige bijeenkomsten tussen trainers worden gecoördineerd. Zij zorgt voor afstemming,
doorlopende lijn in trainingen en geeft aandachtspunten door aan de jeugdcommissie.
- Spelersprofielen: worden bijgehouden door twee enthousiaste ouders. Zij zorgen dat twee keer per seizoen de
trainers en coaches per kind een profiel invullen, (wat gaat goed, wat kan beter) en archiveren
dit digitaal zodat het voor alle trainers inzichtelijk is en zij de trainingen hierop kunnen aanpassen.
- Kleding:
Alle kleding van jeugdteams, trainers, coaches worden elk seizoen door één ouder beheerd. Die
heeft overzicht van team, trainer, coach en zorgt dat bij aanvang van het seizoen de kleding in
een tas wordt aangeleverd.
- Activiteiten:
zoals o.a. eindejaartoernooi, de grote clubactie, handbalkamp, pupil van de week en ga zo maar
door.

en handballen?
Per werkgroep is één contactpersoon benoemd die verantwoording aflegt aan de commissie. De jeugdcommissie is
en blijft eindverantwoordelijk. Op deze manier hopen we dat het voor iedereen leuk en behapbaar blijft. Het zijn
tenslotte allemaal vrijwilligers binnen de club en die moeten we koesteren!
Zo blijft het ook de komende jaren leuk voor alle jeugd om bij Overwetering te handballen.
Sandra Oldenhof,
Wilma Legebeke
Jeugdcommissie Handbal Overwetering
Denkt u nou… ik wil wel wat doen, maar ik weet niet wat of hoe… meldt het dan bij ons.
Samen kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn. Niets doen is ook zo niks!!

Handbal is leuk!

er bij Sportclub Overwetering!

Teammanager
Nieuw is de functie van teammanager: een functie die inhoud gaat geven
aan de samenwerking tussen de verschillende selecties, selectietrainers,
leiders, verzorgers en grensrechters en dat in willekeurige volgorde.
Harry Bolink is bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Harry, een
oude bekende van de club en al jaren sponsor middels Beauty & Haarstyling
“Renate”, keert terug op het oude nest en maakt hiermee de kring rond.
Harry gaat aan de hand van de richtlijnen van het bestuur het beleid omzetten in een actieve uitvoering en zal als eerste teammanager in de historie
van de club deze ook vertegenwoordigen naar buiten toe als gastheer en
aanspreekpunt voor de ons bezoekende tegenstanders. Leuke bijkomstigheid
is dat hij uit hoofde van zijn nieuwe functie straks zijn zoon Mark welkom zal
heten bij Overwetering. Mark is immers trainer/coach bij PH, een van onze
tegenstanders in de competitie. Wij wensen Harry alle succes.
Hans Voskamp
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Nieuwe gezichten
bij de club
Graag stel ik aan jullie voor, drie nieuwe gezichten binnen de club, elk getalenteerd voetballer en de uitdaging
aangaand om met Overwetering iets moois te bereiken:

Nieuwe gezichten bij de club

Brito da Silva, 27 jaar, woont en werkt in Deventer en heeft de afgelopen jaren gevoetbald
bij Wijhe ’92 en is een vriend van Paulino en Mohammed Kifeta. Brito is een tweebenige
voetballer die op alle spitsposities uit de voeten kan.
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Ino Pormes, 20 jaar, woont in Deventer en kent Overwetering als tegenstander (speelde
afgelopen seizoen bij Kon. UD) en zijn vriendin woont in Olst. Ino vindt zichzelf ook een
echte vleugelaanvaller en last but not least, studeert en werkt in deeltijden.

Bram de Haas, 21 jaar studeert in Groningen samen met Nick Logtenberg en ook hij kent
Overwetering als tegenstander vanwege zijn jaren bij Kon. UD. Bram studeert dit jaar af en
moet nog zijn scriptie schrijven maar woont ondertussen wel weer hier.
Bram is een getalenteerd middenvelder en zal zijn aanvallende aspiraties goed kunnen
inzetten door de plek van zijn vriend Nick Logtenberg (herstellende van een kruisband
operatie) op te eisen.

Alle drie geven aan dat de keuze op Sc. Overwetering is gevallen omdat ze gecharmeerd zijn van de enorme
aantallen supporters die de club uit en thuis heeft, de sfeer zoals zij die opsnuiven erg goed is en dat er daarnaast
veel aandacht is voor de sportieve prestaties. Ook kennen alle drie de mannen een aantal selectiespelers van
Overwetering omdat ze daar in het verleden al mee hebben getraind bij andere clubs in hun opleiding en dat mede
versterkt hen in hun vertrouwen met Overwetering een goede keus te maken voor de voortzetting van hun sportieve
ambities. Ook zien alle drie de spelers – ervaring hebbend met de 2e klas – voor Overwetering een rol weggelegd in
het roemruchte ‘linkerrijtje’.
Rest mij te zeggen: Mannen, welkom!

Aan het woord:

Aldo Nijboer
handbaltrainer

De dekking bleek afgelopen seizoen betrouwbaar. Scoren bleek echter erg
lastig en we hebben ook een paar draken van wedstrijden gespeeld.
Voor komend seizoen gaan we ons in het bijzonder richten op het ontwikkelen van de aanval. De zogenaamde systemen blijven lastig te trainen in een groep die door studie lang niet altijd compleet kan trainen, maar er zijn voldoende
uitdagende manieren om ons aanvalsspel vollediger te maken, juist op de
momenten dat onze individuele kracht ons even in de steek laat.
We beginnen dit seizoen met bijna hetzelfde team als het afgelopen seizoen. Ik heb veel speelsters zien groeien
afgelopen seizoen en steeds meer speelsters durven initiatief te nemen. Vanuit de A-jeugd en dames 2 zullen ook een
aantal speelsters de kans krijgen om mee te spelen en een aantal talentvolle speelsters zit al dicht tegen het eerste
team aan en zij mogen de strijd aan gaan met de gevestigde orde. De groep wordt hierdoor wat breder en dat betekend ook dat er keuzes gemaakt moeten worden. Iedereen zal dus hard voor haar plek moeten werken gedurende
het seizoen.
De meiden willen dolgraag de successen van de voetbaltak evenaren in de competitie en ook zelf eens op het
podium staan om de felicitaties van de voetbalmannen in ontvangst te nemen. Dan zal er echter nog een stapje extra
gevraagd worden. De kwaliteiten zijn er zeker, maar dat alleen is geen garantie voor prijzen. Met elkaar moeten we
zorgen dat we een sfeer creëren waarbij we uitstralen dat we een team zijn dat niet te kloppen is op basis van sfeer,
inzet en iets over hebben voor elkaar.

Aan het woord

We staan weer voor de start van het nieuwe handbalseizoen 2013-2014.
Afgelopen seizoen hebben we afgesloten met een zesde plaats.
Een plek met een dubbel gevoel. Na twee moeizame seizoenen waarin
ternauwernood handhaving werd gerealiseerd, was het spel en de positie op
de ranglijst een stuk beter. We hadden onszelf echter een hogere doelstelling
meegegeven, omdat we wisten dat we meer in onze mars hadden. Een serie
mindere wedstrijden in januari zorgde ervoor dat dit doel net uit beeld raakte.
Uiteindelijk moesten we nog even flink doorpakken om uit de buurt van een
versterkte degradatieregeling te blijven. Toch werd het hele seizoen in een
klap goed gemaakt door het winnen van de districtsbeker. Overtuigend werd
Zwolle in de finale verslagen en liet Overwetering zien waartoe ze uiteindelijk
in staat is.

Als we daarin slagen vieren we aan het einde van dit seizoen ook een feestje.
Aldo Nijboer
Trainer Coach Handbal
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passie

pas·sie de; v 1-s hartstocht,
drift; hartstochtelijke liefhebberij

bezoekadres Aalbosweg 23 - 8171 MA Vaassen
postadres Postbus 59 - 8170 AB Vaassen
telefoon 0578 573 615 e-mail info@drukkerijmanuel.nl
internet www.drukkerijmanuel.nl

Voor uitgesproken drukwerk
www.drukkerijmanuel.nl

Algemene info
Het Bestuur

Voorzitter
Ferco van Breukelen
Joke Smitlaan 15
8121 KD OLST
Tel: 0570 56 38 23
06 53 86 85 02
breuk582@planet.nl

Secretaris
Rolf Lugtmeier
Vlaskamplaan 10b
8121 HA Olst
Tel: 0570 56 38 45
06 22 98 52 50
lugtmeier@hotmail.com

Penningmeester
Henny Logtenberg
Boskamp 13
8121 CW Olst
Tel: 0570 56 38 25 		
06 14 27 41 72
hgmlogtenberg@home.nl

PR-commissie
Ton Roesink
Dr. H.G. Pluimstr.16
8121 AH Olst
Tel: 0570 56 32 94
06 43 49 50 54
ton.roesink@home.nl

Accommodatie/kantine
Pieter Everts
Industrieweg 7
8121 BZ Olst
Tel: 0570 56 56 94
06 48 87 79 96

Handbal
Miranda Jansen
Jan Hooglandstraat 69
812 BW Olst
Tel: 0570 56 35 53
06 18 05 88 55

Technische zaken
Ron Stegeman
Koekoeksweg 106
8121 CS Olst
Tel: 06 48 07 45 94
ronstegeman@ziggo.nl

Jeugd voorzitter
2e voorzitter
Rudi Logtenberg
Weth. H.J.J. Vlaskamplaan 1
8121 HA Olst
Tel: 0570 56 25 34
06 20 27 89 25
rudi.logtenberg@planet.nl

jansenmiranda@hetnet.nl

Eugène Boxebeld
Onderhoud - Renovatie - Tegelwerken

Beltenweg 31
8121 ET Den Nul
Tel. 06-10417137
www.eugeneboxebeld.nl

Algemene info

pieter.w.everts@hetnet.nl

info@eugeneboxebeld.nl
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Poule indeling voetbal
1
2
3
4
5

ATC’65 1
PH 1
Voorwaarts T 1
Overwetering 1
WVV ‘34 1

Poule indeling voetbal

8 sep 13
1 ATC’65
1 PH
1 Voorwaarts T
1 Overwetering
1 WVV ‘34
1 SDC ‘12
1 Wijhe ‘92
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15 sep 13
2 Heino
2 Schalkhaar
2 Enschede SC
2 Stevo
2 Vogido
2 Tubantia
2 De Zweef
			
22 sep 13
3 Heino
3 ATC’65
3 PH
3 Voorwaarts T
3 Overwetering
3 WVV ‘34
3 SDC ‘12
			
29 sep 13
4 Schalkhaar
4 Enschede SC
4 Stevo
4 Vogido
4 Tubantia
4 Wijhe ‘92
4 De Zweef
6 okt 13
5 Schalkhaar
5 Heino
5 ATC’65
5 PH
5 Voorwaarts T
5 Overwetering
5 WVV ‘34
13 okt 13
6 Enschede SC
6 Stevo
6 Vogido
6 Tubantia
6 Wijhe ‘92
6 SDC ‘12
6 De Zweef
			

6
7
8
9
10

SDC ‘12 1
Wijhe ‘92 1
Tubantia 1
Vogido 1
Stevo 1

11
12
13
14

Enschede SC 1
Schalkhaar 1
Heino 1
De Zweef 1

20 okt 13		
8 dec 13
beker/inhaal
12 Tubantia
Vogido
De Zweef
			
12 Wijhe ‘92
Stevo
Heino
12 SDC ‘12
Enschede SC
Schalkhaar		 27 okt 13
7 Enschede SC
De Zweef		 12 WVV ‘34
Schalkhaar
Enschede SC
7 Schalkhaar
Stevo
12 Overwetering
Heino
Stevo
7 Heino
Vogido
12 Voorwaarts T
ATC’65
Vogido
7 ATC’65
Tubantia
12 PH
De Zweef
Tubantia
7 PH
Wijhe ‘92
		
7 Voorwaarts T
SDC ‘12		 15 dec 13
7 Overwetering
WVV ‘34
13 De Zweef
Tubantia
ATC’65
13 Vogido
Wijhe ‘92
PH
3 nov 13
13 Stevo
SDC ‘12
Voorwaarts T
8 Stevo
Enschede SC
13 Enschede SC
WVV ‘34
Overwetering
8 Vogido
Schalkhaar
13 Schalkhaar
Overwetering
WVV ‘34
8 Tubantia
Heino
13 Heino
Voorwaarts T
SDC ‘12
8 Wijhe ‘92
ATC’65
13 ATC’65
PH
Wijhe ‘92
8 SDC ‘12
PH
			
8 WVV ‘34
Voorwaarts T
22 dec 13		
8 De Zweef
Overwetering
beker/inhaal
De Zweef
			
12 jan 14		
Schalkhaar
10 nov 13
Enschede SC
9 Stevo
De Zweef
			
Stevo
9 Enschede SC
Vogido
19 jan 14
Vogido
9 Schalkhaar
Tubantia
14 De Zweef
ATC’65
Tubantia
9 Heino
Wijhe ‘92
14 Heino
PH
Wijhe ‘92
9 ATC’65
SDC ‘12
14 Schalkhaar
Voorwaarts T
9 PH
WVV ‘34
14 Enschede SC 1
Overwetering 1
9 Voorwaarts T
Overwetering
14 Stevo
WVV ‘34
Heino
			
14 Vogido
SDC ‘12
ATC’65
17 nov 13
14 Tubantia
Wijhe ‘92
PH
10 Vogido
Stevo
			
Voorwaarts T
10 Tubantia
Enschede SC
26 jan 14
Overwetering
10 Wijhe ‘92
Schalkhaar
15 ATC’65
Heino
WVV ‘34
Heino
15 PH
Schalkhaar
SDC ‘12		 10 SDC ‘12
10 WVV ‘34
ATC’65
15 Voorwaarts T
Enschede SC
10 Overwetering
PH
15 Overwetering
Stevo
10 De Zweef
Voorwaarts T
15 WVV ‘34
Vogido
De Zweef
			
15 SDC ‘12
Tubantia
Enschede SC
24 nov 13		
15 Wijhe ‘92
De Zweef
Stevo
inhaal / beker
		
Vogido
			
2 feb 14
Tubantia
1 dec 13
16 De Zweef
Heino
Wijhe ‘92
11 Vogido
De Zweef		 16 Schalkhaar
ATC’65
SDC ‘12
11 Stevo
Tubantia		 16 Enschede SC
PH
11 Enschede SC
Wijhe ‘92
16 Stevo
Voorwaarts T
11 Schalkhaar
SDC ‘12
16 Vogido
Overwetering
Schalkhaar
11 Heino
WVV ‘34		 16 Tubantia
WVV ‘34
Heino
11 ATC’65
Overwetering
16 Wijhe ‘92
SDC ‘12
ATC’65
11 PH
Voorwaarts T
			
PH
			
9 feb 14		
Voorwaarts T
beker/inhaal
Overwetering
			
WVV ‘34

20 Tubantia
ATC’65
20 Wijhe ‘92
PH
20 SDC ‘12
Voorwaarts T
20 WVV ‘34
Overwetering
			
23 mrt 14
21 Enschede SC
Stevo
21 Schalkhaar
Vogido
21 Heino
Tubantia
21 ATC’65
Wijhe ‘92
21 Voorwaarts T
WVV ‘34
21 Overwetering
De Zweef
21 PH 1
SDC ‘12
			
30 mrt 14		
beker/inhaal
			
6 apr 14
22 De Zweef
Stevo
22 Vogido
Enschede SC
22 Tubantia
Schalkhaar
22 Wijhe ‘92
Heino
22 SDC ‘12
ATC’65
22 Overwetering
Voorwaarts T
22 WVV ‘34
PH
			
13 apr 14
23 Stevo
Vogido
23 Enschede SC
Tubantia
23 Schalkhaar
Wijhe ‘92
23 Heino
SDC ‘12
23 ATC’65
WVV ‘34
23 PH
Overwetering
23 Voorwaarts T
De Zweef

19 apr 14		
beker/inhaal
paaszaterdag
21 apr 14		
beker/inhaal
paasmandag
			
27 apr 14
24 De Zweef
Vogido		
24 Tubantia
Stevo
24 Wijhe ‘92
Enschede SC
24 SDC ‘12
Schalkhaar
24 WVV ‘34
Heino
24 Overwetering
ATC’65
24 Voorwaarts T
PH
			
4 mei 14
25 Vogido
Tubantia
25 Stevo
Wijhe ‘92
25 Enschede SC
SDC ‘12
25 Schalkhaar
WVV ‘34
25 Heino
Overwetering
25 ATC’65
Voorwaarts T
25 De Zweef
PH
			
11 mei 14
26 Tubantia
De Zweef
26 Wijhe ‘92
Vogido
26 SDC ‘12
Stevo
26 WVV ‘34
Enschede SC
26 Overwetering
Schalkhaar
26 Voorwaarts T
Heino
26 PH
ATC’65

Onze sponsoren
Aannemersbedrijf Journee Dokman.B.V. Wijhe Broekland
Amstel Malt
Autobedrijf Bennie Mulder Olst/Wijhe
Autobedrijf Boskamp Olst Boskamp
Autobedrijf de Snipperling Deventer
Autobedrijf Frank Overweg Den Nul (gem. Olst)
Autobedrijf Isfordink Boskamp (gem. Olst)
Autobedrijf Ripperda Olst
Autobedrijf Timmer Olst
Autobedrijf van Vreden Schalkhaar
Autobedrijf Voskes Wesepe (gem. Olst) en Raalte
Autohandel Pijffers B.V. Broekland
Autoschade Henk Nijkamp Olst
Autoschade Kastelein Olst
Autoservice Wesepe Wesepe (gem. Olst)
Baltus Logistics & Services B.V. Den Nul (gem. Olst)
BBTA Brockotter bedrijfshulpverlening Olst
Beaty Leen Heleen Steiger Olst
Beldman Transport Olst
Belisol Kozijnen Apeldoorn
Berg Electronics Wijhe
Berghuis Meubelen Schalkhaar

Bloemparadijs van Megen Olst
Bouwbedrijf Hemeltjen Wijhe
Bouwbedrijf Obdeijn B.V. Diepenveen
Brummel Dynamics Service B.V. Olst
Brummel Woninginrichting Olst
Buro BIM 3D-engineering Deventer
Café Restaurant Ripperda Den Nul (gem. Olst)
Café Ruimzicht Boskamp (gem. Olst)
Camping ‘t Haasje Fortmond (gem.Olst)
Canon Duiven
Care Dienstengroep Nijverdal
Centerwold Woonfashion Terwolde
De 4 Klavertjes Bloem & Sfeer Olst
De Leeren Lampe Raalte
Drukkerij De Kroon Olst
Drukkerij Manuel Vaassen
Eet Tapperij Bijsterbosch Welsum
Eetcafé de Lepelaar Eikelhof (gem. Olst)
Eijkelboom Apeldoorn
Ekdé werk en mobiliteit Deventer
Elektro Centrum Wijhe
Esselink Dakspecialist Olst B.V.

Onze sponsoren

16 feb 14
17 Heino
Schalkhaar
17 ATC’65
Enschede SC
17 PH
Stevo
17 Voorwaarts T
Vogido
17 Overwetering
Tubantia
17 WVV ‘34
Wijhe ‘92
17 SDC ‘12
De Zweef
			
23 feb 14
18 De Zweef
Schalkhaar
18 Enschede SC
Heino
18 Stevo
ATC’65
18 Vogido
PH
18 Tubantia
Voorwaarts T
18 Wijhe ‘92
Overwetering
18 SDC ‘12
WVV ‘34
			
2 mrt 14		
geen programma
carnaval
			
9 mrt 14
19 Schalkhaar
Enschede SC
19 Heino
Stevo
19 ATC’65
Vogido
19 PH
Tubantia
19 Voorwaarts T
Wijhe ‘92
19 Overwetering
SDC ‘12
19 WVV ‘34
De Zweef
			
16 mrt 14
20 De Zweef
Enschede SC
20 Stevo
Schalkhaar
20 Vogido
Heino

37

Onze sponsoren

Onze sponsoren
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Eugene Boxebeld onderhoud renovatie Den Nul (gem. Olst)
Feestlift Wijhe
Fixet Tiebot Bouwmarkt Olst
Flierman en zn B.V. Schalkhaar
Fokkontwerp Deventer
Fortron B.V. Schoonmaakbedrijf Barneveld
Frits van der Linden woningstoffering
Grolleman Vrieshuis Exploitatiemaatsch. B.V. Olst
Gubbels Loonbbedrijf Diepenveen
Habel / Logt Installatietechniek Olst
Hafkamp Grafwerken en Natuursteen Olst
Hans Meulman Tegelzetbedrijf Raalte
Harleman Rietdekkersbedrijf Middel (Gem. Olst)
Harleman Schildersbedrijf Olst
Harmsen Keurslager Diepenveen
Heineken Brouwerijen Deventer
Het Minjon APK keuringstation Diepenveen
Ho-Be Bouw Johan van Bessen Olst
Hoogeboom Grontverzet Raalte
Hypotheek Visie Zwolle Frank van Eijk
Image-sign Wijhe
Installatiebedrijf Henk van Tongeren Apeldoorn
Isfordink Olst B.V. Olst
J. Westerhuis Hovenier Den Nul (gem. Olst)
Jambalaya Soudservice Wijhe
Jansen Wijhe loonbedrijf
Jansma G. Vleeswarenspecialist
Kappert tuinaanleg en onderhoud Boskamp (gem.Olst)
KC&M B.V. Olst Erik Koudijs
Keukenland Wijhe
Keukenstudio Stormink Gorsel
Knol Assurantie
Kookstudio Buschloo Diepenveen
Korten’s Boek- en kantoor vakhandel Olst
KroeseWevers Raalte
L & K Montage Boskamp (gem. Olst)
Lesscher IT
Lieferink Horesca Groothandel M.L. Twello
Logt tweewieler centrum Olst
Loodgietersbedrijf Elshof B.V. Olst
Marie-Thérèse Donderwinkel Olst
Meeuwsen ten Hoopen Epe
Mike de Wilde Electronics
Nijboer Interieur & Design Marienheem
Nobach Schoenen Olst
O.A.F. Holland Olst
Olster Pont Schuitema
Ondergoedland.nl Marco Sterken Eikelhof (gem. Olst)
Oosterhoff Meubelen Olst
Oosterlaar Trucking
OSH Hoveniersbedrijf Olst/Apeldoorn

Paintball Nijbroek
Pannekoekhuis Olst
Partycentrum IJsseldijk Boskamp (gem. Olst)
Paul Kappert bouwonderhoud Olst
PC Creatief Computers Raalte
Plus Olst Ron Vermaning
Rabobank Salland
Renate Beauty & Haarstyling Olst
Restaurant Veerhuis
Roelofs Notariaat Olst
Ruitenbeek en Simons Makelaardij
Ruiter Belastingadvies Olst
Salland Hypotheekadvies Olst
Sallandse Sierbestrating Lemerlerveld
Schrijver Stalinrichting Broekland
Schuiling Opticiens Deventer
Schulten mode Wijhe
She Fasion Olst Dalfsen
Sikkens grafische afwerkers Deventer
Slaapzaal Wijhe
SMG Groep goed in media Hasselt
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
Telstarshop Deventer Hardewijk
Ton Jansen recreatie Olst
Tuincentrum Hollegien Olst
Turnaround Kapsalon Diepenveen
Uni Com Oost B.V. Deventer
V.M.B. Wesepe Olst
Van Ginkel Hengelsport Diepenveen
Van Gurp LMB Wijhe
Van Riel Schoonmaakbedrijf Wesepe (gem. Olst)
Veerhuys Restaurant Olst
Veerman Machinefabriek Olst
Veldpape Garantiemakelaars Olst
Veldwijk Twello
Vemka Carclaening Olst
Verkeersschool Paul van Aken Olst
Verkeersschool van Dam Olst
Vishandel ter Beek Hele regio
Vital Centre Raalte/Heino
Vleesbedrijf P. van Essen Den Nul (gem. Olst)
Voetdijk Service Diepenveen
Vrielink Makelaars
Wessels Tapijt Wesepe (gem. Olst)
Witech B.V. Johan Wichers Olst

Midden in de samenleving

