Uw specialist in creatie, ICT services, druk- en printwerk,
opslag en distributie. Wij bieden totaaloplossingen in
cross media. Hoe u ook wilt communiceren, wij maken
het mogelijk! Deskundig en betrokken, van advies tot
duurzaam serviceconcept, zoals u van ons als partner
mag verwachten. Meer weten? Neem dan contact
op met Arend Hartlief (a.hartlief@smg-groep.nl) of
Marthijn ter Averst (m.ter.averst@smg-groep.nl)
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Creatie en Design

www.smg-groep.nl
Randweg 12, 8061 RW Hasselt, Tel. 038-4778877
De Kuinder 1, 8444 DC Heerenveen, Tel. 0513-630630

VAN DE VOORZITTER

VAN DE VOORZITTER

De meesten van ons hebben hopelijk de afgelopen vakantiepe-

ook de laatste jaren regelmatig aan gerefereerd. Om succesvol

riode kunnen gebruiken om eens even bij te tanken en de accu

te zijn/blijven met onze 1e selecties is aanvoer van talentvolle

weer op te laden. Ik in ieder geval wel en dat was ook zeker

jeugd en spelen op een hoger niveau essentieel. Sowieso zijn er

niet overbodig. Maar de energie is er weer en ik ga ervan uit dat

grote uitdagingen waar we voor komen te staan. Willen we als

dit ook bij onze teams het geval is. Voor ons 1e elftal ligt een

vereniging blijven groeien dan zullen we voor aanwas moeten

hernieuwde kennismaking met de 3e klasse in het verschiet.

zorgen. Mooi voorbeeld is ons meisjes/dames voetbal team. Hier

Met een nieuwe technische staf en gemotiveerde groep kan het

wordt met veel enthousiasme elke week de voetbalsport bedre-

een interessant seizoen worden. Als degradant uit de 2e klasse

ven. Het is binnen de KNVB de snelst groeiende tak en wint

ben je een ploeg die men wil verslaan. Het zal dan ook zeker

immens aan populariteit. Wij zullen ook hier na moeten denken

niet makkelijk worden en ik hecht eraan om hier niet te hoge

hoe we daar nog meer op in kunnen spelen. Zoals gezegd wach-

verwachtingen uit te spreken. Laten we weer gaan bouwen aan

ten er ons in het nieuwe seizoen weer voldoende uitdagingen.

een goed elftal met aantrekkelijk voetbal en de juiste teamspirit

Vast zullen er weer de nodige initiatieven ontplooid worden. We

en dan kunnen successen niet uitblijven. De Handbaldames 1

houden u daarvan uiteraard op de hoogte.

waren afgelopen seizoen heel dicht bij het zo verlangde kampi-

De bal kan weer gaan rollen. Een nieuw seizoen! Ik wens ieder-

oenschap. Ik heb een sterk vermoeden dat men dit jaar opnieuw

een een sportief en succesvol jaar toe!

voor die titel wil gaan en ik zou het fantastisch vinden als dit
gaat gebeuren. Bij de jeugd hoop ik op een goede ontwikkeling
van zowel individuele spelers alsmede van de teams. Ik heb hier

De Voorzitter
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Bouwkundig ingenieursburo BURO BIM ontzorgt u
tijdens het complete ontwerp- en bouwproces met BIM.
Innovatief, verbindend en oplossend.

www.burobim.nl
info: Mark van Gurp

SMARTGOALS

SMARTGOALS BIJ TECHNIEK
ACADEMIE SC. OVERWETERING
Na Ajax, AC Milaan, PEC Zwolle en Schalke ‘04 kunnen we
met volle trots melden dat de Techniek Academie van Sc.
Overwetering als eerste amateurclub in Overijssel gaat werken
met ‘Smart Goals’. Smart Goals, het innovatieve trainingssysteem, zal voor het eerst worden ingezet bij de nieuwe cursus die
start in september.
Smart Goals is een hulpmiddel voor trainers om voetbaloefeningen te creëren waarmee hij de specifieke vaardigheden traint die
spelers nodig hebben in het moderne voetbal. Vaardigheden als
anticiperen, snel schakelen, veld inzicht, reactiesnelheid, hoge

geweldige uitdaging zijn, waar met ontzettend veel plezier mee

balcirculatie, motoriek en effectieve communicatie worden hier-

gewerkt zal worden.

bij getraind. Dit alles op zeer uitdagende wijze waarbij de spelers
ontzettend veel plezier aan beleven.

‘Ik ben erg blij dat Sc. Overwetering, met ondersteuning van de

De Smart Goals zijn goaltjes die licht kunnen geven; in elke

Vrienden van Overwetering, de aanschaf van de Smart Goals

verlichte SmartGoal kan gescoord worden. Wanneer er gescoord

heeft mogeljk gemaakt. Ook de trainersopleiding van Mark is

wordt gaat in deze SmartGoal het licht uit en bij een andere

door de vereniging betaald! Het geeft aan dat Sc. Overwetering

SmartGoal het licht aan. Dit gebeurt willekeurig.

een hele vooruitstrevende vereniging is die de opleiding van

Deze SmartGoals passen precies binnen de Visie en Missie die de

jeugd heel belangrijk vindt. We zien dat dit ook aantrekkings-

Techniek Academie van Sc. Overwetering heeft met haar oplei-

kracht heeft tot buiten onze dorpsgrenzen. Inmiddels hebben

ding; individuele ontwikkeling, waarbij de trainingen uitdagend

we bij de Techniek Academie niet alleen voetballertjes gehad uit

en op niveau worden aangereikt met plezier voor iedere speler.

Olst, maar ook uit Heino, Wijhe, Broekland, Wesepe, Nieuw

De oefeningen staan hierbij voor zich, waardoor de trainer zich

Heeten en Diepenveen.’ Aldus Erik Koudijs, coordinator van de

enkel hoeft bezig te houden met de spelers en niet met de orga-

Techniek Academie.

nisatie. De Smart Goals organiseren zich namelijk zelf. Hierdoor
kan er nog veel gerichter gewerkt gaan worden aan de ontwik-

Wil jij ook een betere voetballer worden met behulp van de

keling.

Smart Goals, geef je dan nu op via:

Voor de spelers zal het werken met deze SmartGoals een

http://www.overwetering.nl/463/techniek-academie/
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SPONSORMOGELIJKHEDEN

SPONSORMOGELIJKHEDEN
Kledingsponsor

Baniervlag

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

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.

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

Wedstrijdbal
Beschikbaar stellen wedstrijdbal € 80
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€ 320
€ 160
€ 80
€ 110

EVEN VOORSTELLEN

ROBERT
SLINKMAN
Vanaf 1 juli 2015 is Robert Slinkman de door Sc. Overwetering

begin van het seizoen eigenlijk achter de feiten aangelopen met

aangestelde man die de eerste selectie onder zijn hoede zal

degradatie tot gevolg.

nemen. De laatste seizoenen heeft hij de zaterdagselectie van
RDC getraind en gecoacht en deed dat samen met een collega

Overwetering is een echte dorpsclub met ook een dorpsmentaliteit,

trainer. Bij ons zal hij dit vooral doen in samenwerking met

ons kent ons en alles doen we samen. Uit en thuis een grote schare

Christiaan Veltmaat, de man die het afgelopen seizoen succesvol

supporters, is dit iets waar je ook bewust naar gekeken hebben? Ja,

was met het tweede elftal, in de reserve tweede klas.

absoluut. Bij de stadse clubs is het toch het komen en gaan van
spelers, weinig supporters, dat is zeker een van de redenen om

Dit brengt me automatisch op de eerste vraag. Samenwerking

voor Overwetering te kiezen. Ook de accommodatie en de fijne

met een voor jou nieuwe man na jarenlang met een vaste partner

gesprekken met spelers, bestuur en technische commissie gaven

gewerkt te hebben zie je dat als een probleem of als een uitdaging:

mij een warm gevoel.

Het werken in duo schap biedt het voordeel dat je de training kan

We komen ook vandaag niet om de vraag heen: wat verwachten

opsplitsen en daardoor wat gerichter kan werken . Uiteraard is

je van het komende seizoen, hoe gaan we het doen? Belangrijkste

het ook een uitdaging het nu alleen te doen.

voor mij is dat we weer aan het voetballen toekomen. Begrijpelijk
als je op een degradatieplek staat dat je wat gaat inzakken maar

Dank je, misschien is het dan goed om jezelf even wat duidelijker

je bent je als team eigenlijk zo aan het aanpassen dat je vergeet

te profileren: Ik ben Robert Slinkman, woonachtig te Deventer.

dat we zelf ook prima kunnen voetballen. Dat plezier en geloof

Geboren en getogen in Bathmen. Ik heb twee kinderen

in eigen kunnen moet weer terugkomen. Ploegen moeten weer

die buiten het werk en de voetbal mijn tijd vullen. In het

bevreesd naar Olst toekomen met het gevoel dat er lastig iets

dagelijks leven werk ik als service delivery manager binnen

te halen valt. Op moment dat we dat met z’n allen voor elkaar

het ziekenhuis van Enschede. Ik ben verantwoordelijk voor de

krijgen moeten we in staat zijn bovenin het linkerrijtje mee te

contracten met leveranciers en vertaal deze richting onze eigen

kunnen draaien.

organisatie. Tevens ben ik intern auditor op het gebied van
internetbeveiliging. Als trainer ben ik in het bezit van de uefa c

Tot slot:

+ b licentie. Je mag daarmee tot en met tweede klasse trainen en

Kun je al een tipje van de sluier oplichten en ons vertellen hoe

eventueel een jaar mee promoveren naar de 1e klasse. Als speler

je opvatting van het voetbalspel is? Ik houd van verzorgd en

begonnen bij ABS, een uitstapje Go Ahead Eagles, Colmschate,

aanvallend voetbal. Hoe dat eruit komt te zien hangt ook

Be Quick, Robur et Velocitas, Schalkhaar, CSV Apeldoorn en de

mede van je spelersmateriaal af. We zullen daar zeker in de

CJV’ers. Verder de Gelderse selectie doorlopen van 13 tm 16 jaar.

voorbereiding gaan testen wat met de groep het best past qua

Een slepende knieblessure gooide roet in het eten en zo ben ik

systeem. Ik heb daar natuurlijk al over nagedacht en zal dit met

het trainerswereldje ingerold.

individuele gesprekken met de spelers doornemen. Iedere speler
begint op nul en zal zich moeten bewijzen. Ik verwacht daarin

Overwetering heeft twee seizoenen achtereen in de tweede klas

een mooie strijd.

gespeeld maar bleek uiteindelijk in de breedte toch te kwetsbaar. Dit

Robert bedankt. Namens de club, de redactie, de Vrienden van

houdt in dat je nu dus moeten beginnen de ploeg in de derde klasse

Overwetering en het Sponsorplatform heten we jou van harte

weer aan het voetballen te krijgen, hoe zien je dat: De selectie

welkom en we hopen dat het je lukt om op even aangename als

was in mijn ogen inderdaad vrij smal maar ook het gebrek aan

sportieve wijze er een mooie tijd van te maken.

scorend vermogen heeft de club de das omgedaan. Vanaf het

Hans Voskamp
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Diamantstraat 18
7554 TA HENGELO
074-249 04 90

SUPPORTER/SPEELSTER EN SPELER VAN HET JAAR

SUPPORTERS VAN HET JAAR:
De eer viel dit jaar te beurt aan het echtpaar Gerrit (Gait) en Gerda van
Bremen, Gerrit was in juni 2015 precies 70 jaar lid van de vereniging, was zelf
een niet onverdienstelijke voetballer, jeugdleider, jeugdcommissie voorzitter,
jarenlang hingen de opstellingen in een kast bij hem in Den Nul in de tuin en
werden de toto formulieren bij hem ingeleverd voor aanlevering naar de club.
In al die jaren hebben ze niet of nauwelijks een wedstrijd van hun eerste elftal
gemist. De hulde door de Vrienden van Overwetering had dan ook niet beter
terecht kunnen komen.

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR:
Tot zijn grote verrassing werd in een overvol clubhuis Jeroen Hoonhorst benoemd tot Vrijwilliger van het jaar
2015. Afgezien van het feit dat de Vrienden van Overwetering nu eens de voorkeur gaf aan een jonger iemand
is Jeroen’s benoeming volkomen terecht. Naast zijn inzet bij (constructie) technische klussen is hij altijd bij
de club aanwezig als leider, fluit minimaal twee wedstrijden per weekend en vervult daarnaast met verve de
meest lastige taak die er binnen de club is: grensrechter bij het eerste elftal. Zijn benoeming is een prachtige
beloning voor alle jonge mensen die zich inzetten voor onze club.

SPORTVROUW VAN HET JAAR:
Lisa Damman, zij werd na een spannende strijd, door de telcommissie benoemd tot speelster van het jaar bij
onze handbaltak. Lisa heeft de drive in zich om uit te groeien tot een echte ster in het Olster team en weet
naast een goede opbouw ook met grote regelmaat te scoren. Lisa werd tot haar eigen verrassing toegezongen
door al haar collega sporters/sters en door de Vrienden van Overwetering in de bloemetjes gezet en kreeg de
bijbehorende waardebon overhandigd.

SPORTMAN VAN HET JAAR:

De laatste bekendmaking van het afgelopen seizoen was die van de sportman van het jaar. Na de telling van
alle formulieren over de 26 competitiewedstrijden kwam als algemeen winnaar uit de bus:
Bram van Bessen
Bram kreeg deze eretitel voor de tweede maal in zijn carrière en dankt deze mede aan het feit dat hij alle wedstrijden heeft gespeeld, zich opwierp als een gangmaker en altijd probeerde te blijven voetballen, hoe lastig dat
het afgelopen seizoen soms ook was. Ook Bram werd in de bloemen gezet en de namen van beide sporters van
het jaar zullen in de hal in het marmer worden bijgeschreven.
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INSTALLATIE
WERK ?
Wij zijn gespecialiseerd in:
• Elektrotechniek
• Loodgieterswerken
• Verwarmingstechniek
• Ventilatiesystemen
• Inbraak-/
		brandmeldinstallatie
• Zink en koperwerken

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

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

EVEN VOORSTELLEN

Even voorstellen:
AANGENAAM: HAMZA LOUKILI IS DE NAAM.

Hamza woont sinds een jaartje in

hem doen besluiten nu al naar

Olst met zijn Olster vriendin en is

Olst te komen in een poging een

sinds kort papa van een prachtige

sportieve stap vooruit te maken in

dochter. Hamza heeft de laatste

de derde klas. Veel van de selec-

seizoenen gevoetbald in het eerste

tiespelers kent hij al en ook heeft

elftal van Alexandria en daarvoor

hij regelmatig evenementen bij

vanaf zijn 16e in het eerste van

Overwetering bijgewoond. Wij

Robur & Velocitas waar hij, net als

wensen hem alle succes, zullen

bij AGOVV, ook een gedeelte van

hem met warmte ontvangen en

zijn jeugdopleiding heeft gehad.

hopen hem te mogen aanmoedi-

Hamza is een beweeglijke en behendige speler die het liefst ‘op

gen in onze selectie.

de 10’ speelt en dat ook de laatste seizoenen heeft gedaan. Vanuit
die positie wist hij ook zo’n twintig keer het net te vinden en is
vast van plan dat ook bij Overwetering te laten zien. Hij heeft

Als laatste maar zeker niet als minste, wil ik u voorstellen aan

zich aangemeld bij Overwetering, deels vanwege de afstand

Bunyamin Özkok, aanvaller van beroep! Bunyamin of Benji

maar ook vanwege de sportieve prestatie omdat hij graag een

zoals hij door voetbalvrienden genoemd wordt is overgekomen

stap omhoog wilde maken.

van RDC en dus een bekende van trainer Slinkman. Benji heeft

Wensen: Ja! Ik wil graag een mooi en goed seizoen draaien. Heb

de afgelopen seizoenen bewezen, net als Hamzi, prima uit de

vertrouwen in wat ik tot nu toe gezien heb en ik hoop dat de fans

voeten te kunnen ‘op de tien’ maar weet ook gemakkelijk het net

me snel in hun hart zullen sluiten.

te vinden. Hij zal voor ons zeker een welkome aanvulling zijn
op de aanvallende intenties van de club. Benji heeft de laatste
seizoenen gespeeld bij RDC, WHC Wezep, Berkum en daarvoor

In zijn kielzog, ook op het pad van de liefde, komt Jeroen

een paar seizoenen bij Excelsior ’31 uit Rijssen. De jeugdoplei-

Bouwhuis over van Cupa. Jeroen,

ding heeft hij in zijn geheel doorgelopen bij Go Ahaed Eagles

geboren en getogen in Posterenk

tot de beloftes en kent vanuit die periode dan ook een aantal

was bij Cupa eerste doelman en

van onze leden. Overwetering heeft haar ambities uitgesproken

zal in het komend seizoen bij ons

waardoor Benji’s interesse gewekt werd en ook wil hij eindelijk

de strijd aangaan in een poging

wel eens op zondagmiddag voetballen en dan graag voor het vele

aan te tonen dat hij derdeklasse

en trouwe publiek waar Overwetering bekend om staat.

waardig is. Op een enkel jaartje
Voorwaarts na heeft hij zijn hele
verdere voetbal loopbaan opge-

Wij wensen zowel Benji, Jeroen en Hamza een sportief en prettig

bouwd bij het roemruchte Cupa

verblijf toe in onze club.

uit Bussloo maar mede het vertrek
van doelman Sven Hafkamp heeft

Hans Voskamp
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turnaround
BEAUTYSALON

SPECIAAL VOOR U
zijn wij elke avond open!

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
BEAUTYSALON
SCHEERSALON
NAGELSTUDIO
MASSAGESTUDIO
ZONNESTUDIO
ACCESSOIRES

• Telecom • Beveiliging
• Schotels • Navigatie

www.turnarounddiepenveen.nl
Draaiomsweg 29a

Diepenveen

T (0570) 59 11 63

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

HOE IS HET NU MET...

SPEKSCHATE INSTALLATIE- TECHNIEK B.V.
Een aantal jaren terug hebben we u in de gids al eens kennis laten maken met Spekschate Installatie- techniek B.V.
We zijn inmiddels een crisis verder en het is interessant om te kijken hoe het bedrijf geïnnoveerd heeft en de mindere periode heeft
doorstaan. Aan het woord Gero Meijerman, directeur en medevennoot van het bedrijf:
”Laat ik vooral stellen dat we bestaan dankzij de vele particuliere opdrachtgevers en dat
we deze tak ook nooit zullen verwaarlozen want hier ligt de kern van ons bestaan. Dit
neemt niet weg dat we de afgelopen jaren veel zaken in uitvoering hebben gebracht.
We zijn druk met het ontwikkelen van alternatieven voor het conventionele installatie
bedrijf, immers, duurzaamheid is hot! Gemeentelijke stimulansen en eigen initiatieven zoals het ‘Comfort Team’ spelen hierbij een positieve rol, warmtepompen (zie
foto), zonnepanelen en solartubes, met dit alles krijgen ook wij steeds meer te doen.
Maar…het moet wel binnen onze normale werkregio blijven. Trek een halve cirkel
van Deventer via Raalte naar Zwolle en ons gebied, daar waar we sterk zijn, is wel zo’n
beetje bepaald.
Wij willen vooral uitblinken als kennisbedrijf bij de vele aanpassingen en verbouwingen in de particuliere sector en zullen nooit
schipperen daar waar het om kwaliteit gaat. Op dat punt zullen we altijd kiezen voor kwaliteit en zal prijs dus niet leidend zijn.
Vooral in de mindere tijden hebben we dit principe gehuldigd en juist daardoor zijn we sterk gebleven. Ook de keuze van onze partners en toeleveranciers is op dit principe gebaseerd. We werken met Nefit, Remeha, Brink en andere groten waar je op terug kunt
vallen.” Inmiddels is ook René Klein Ovink aangeschoven, de partner in het bedrijf en vooral belast met de calculatieve kant van de
onderneming. René: ”We willen het vertrouwen van onze relaties, transparant zijn
voor de aannemers en opdrachtgevers, dat wordt verder verteld.”

Kortom, het staat er goed voor, veel kennis en een goed serviceapparaat zoals we ook
bij Sportclub Overwetering altijd hebben ervaren en nog lang hopen te doen.

Hans Voskamp

René Klein Ovink

Gero Meijerman
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VERKOOP
REPARATIE
APK-KEURING
INRUIL

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

FINANCIERING
SCHADE

Voor vers vlees
en vleeswaren

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.

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

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

1E ELFTAL VOETBAL

1E VOETBALELFTAL
seizoen 2015-2016

Bovenste rij van links naar rechts: Robert Slinkman (trainer / coach), Henry Hendriks (herstel trainer), Ferdi van Breukelen, Jelle
Lucassen, Wesley de Graaf, Mark Bolink, Jeroen Bouwhuis, Stefan Koers, Jordy van Breukelen, Auke Steerneman, Dennis Lokate, Eray
Canlioz, Jeroen Hoonhorst(grensrechter), Daniëlle van den Esschert (verzorgster).
Onderste rij van links naar rechts: Mohammet Kifeta, Hamza Loukili, Maikel van Breukelen, Stefan Hekman, Mark Koudijs, Rémon
Elshof, Jesper Kleijn.
Op de foto ontbreken: Bram van Bessen, Bunyamin Ozkök, Harry Bolink, Bram de Haas, Nienke vd Hoeve
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Robert Slinkman
geb.: 11-02-1975
Trainer/ Coach

Henry Hendriks
geb.: 20-06-1962
Hersteltrainer

Harry Bolink
geb.: 29-05-1955
Teammanager

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

Nienke van der Hoeve
geb.: 26-02-1983
Verzorgster

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

Jeroen Bouwhuis
geb.: 02-05-1989
Keeper

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

Remon Elshof
geb.: 15-06-1994
Aanvaller

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

Auke Steerneman
geb.: 01-07-1989
Verdediger

Hamza Loukili
geb.: 03-10-1987
Aanvaller

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

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

Eray Canlioz
geb.: 04-05-1993
Verdediger

Jelle Lucassen
geb.: 06-10-1993
Middenvelder

Bunyamin Ozkok
geb.: 02-01-1990
Middenvelder

Jesper Kleijn
geb.: 10-11-1995
Aanvaller

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

Stefan Koers
geb.: 05-08-1993
Middenvelder

Dennis Lokate
geb.: 17-02-1990
Middenvelder

Stefan Hekman
geb.: 02-08-1993
Aanvaller

Mark Bolink
geb.: 14-05-1987
aanvaller

Mohammed Kifeta
geb.: 24-08-1991
Aanvaller

Mark Koudijs
geb.: 17-11-1988
Middenvelder

Bram de Haas
geb.: 24-10-1991
Middenvelder
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Hans Haverkamp
Bonekamp 15
8124 PX Wesepe
Tel: (0570) 53 21 48

HARLEMAN
SCHILDERSBEDRIJF

Onafhankelijk
A.P.K. keuringsstation

(erkend door de Rijksdienst Wegverkeer)

SCHILDER
GLASZETTER
BEHANGER

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

Tevens verkoop diverse
gebruikte auto’s.

RIPPERDA

Feesten en partijen (op locatie)
Bewegen in de omgeving
Culinair genieten
Rijkstraatweg 95/97

Olster gezelligheid!
De Meente 9
8121 EV Olst

tel: 0570-561391

www.zaalripperda.nl
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DAMES/MEISJESVOETBAL
BIJ OVERWETERING
Bij Sportclub Overwetering hebben we al een jaar of 7 een heus

basis van dit team is enthousi-

damesteam dat iedere zondag ook haar competitiewedstrijden

ast, fanatiek en heeft net als bij

speelt. In de diverse jeugdteams zitten op dit moment ook nog een

de heren ook de wil in zich om

aantal meisjes die aan voetbal de voorkeur boven andere sporten

zondags vol voor een overwin-

geven.

ning te gaan. Als trainer wil je

Het damesvoetbal is op dit moment de tak van voetbalsport met de

dat natuurlijk ook graag. Ook

grootste groei. Uiteraard zijn resultaten van de Nederlandse teams

wil je als trainer dat er gevoet-

daar belangrijk bij. Denk aan het Europees kampioenschap van de

bald wordt op een manier waarbij iedereen het gevoel heeft bij te

meiden onder 19 met daarin onze “eigen” Danique Kerkdijk en het

kunnen dragen aan een mooi resultaat. Die weg zijn we ingeslagen

Nederlands elftal dat dit jaar voor het eerst meedoet aan het WK.

en zullen we ook dit seizoen steevast volgen. Herkenbaar trainen,

Mooie resultaten die de interesse dus ook wekken van de meiden

fanatiek trainen en hopelijk zullen de leden van onze mooie club

uit Olst en omgeving. Onze club is hier ook erg op gesteld. Wij

dat eens komen bekijken op de zondag. Wij spelen onze thuiswed-

zullen de komende jaren structureel gaan bouwen aan opleiding

strijden om 11.30 uur en de meiden zouden het geweldig vinden!

en organisatie om het stabieler te laten zijn en we ook de jongere

Tot langs de lijn,

meiden een vlotte doorstroming kunnen bieden naar ons seniorenteam.

Alfred Koers

Het eerste damesteam bestaat dus inmiddels al 7 seizoenen. De

Trainer dames Overwetering

OP GROTE AFSTAND

een wedstrijd in de omgeving van Dortmund waar we niet op

De voorbeschouwingen en wedstrijdverslagen worden veel

We speelden ook een wedstrijd in Olst tegen een Duitse

gelezen, zo getuige ook de e-mail die we ontvingen van een

tegenstander en in ons elftal speelden o.a. Jan Kolkman,Riny

van onze trouwste supporters, al bijna vijftig jaar woonachtig

Veerman, Willy Smeenk, Sjors Hogeslag en Jan Bos , tenmin-

in Canada, Klaas Post. Hoewel Klaas niet meer gevoetbald

ste als ik me het goed herinner. Een highlight voor mij was

heeft voor Overwetering(de fusie was immers nog niet

toen Jan Bos en ik van de A-junioren de laatste 3 wedstrijden

geweest) volgt hij het wel en wee van zijn club trouw. Zelf was

met het “Eerste” mee mochten spelen. Het eerste was in

hij niet alleen een getalenteerd schaatser, hij was ook een bere-

degradatie gevaar en de laatste 3 wedstrijden moest gewonnen

sterke spits die makkelijk scoorde. Ziehier zijn relaas:

worden en dat gebeurde. Jan Bos en ik waren broekies van 15 of

Het is zondag morgen, 8.00 uur bij ons in Saskatoon in

16 jaar. Het jaar was denk ik 1961-1962.

Canada en ik weet dat Overwetering’s wedstrijd nu over is

Toen ik naar Canada verhuisde is Olst/Overwetering voor

want het is 16.00 uur in Olst. Weer een moeilijke tegenstan-

mij altijd blijven bestaan. Ik heb voor vele clubs gevoet-

der ? Eentje die natuurlijk ook eerste of tweede wil worden.

bald in Guelph, Ontario; Calgary, Alberta en Saskatoon,

Nu naar de website “Hollandse Velden Oost” en kijken of de

Saskatchewan, maar mijn eerste kluppie achter in de Jan

uitslagen er zijn, maar helaas nog geen results.

Schamhartstraat is nog altijd de club die ik elke zondag volg.

Over een half uurtje maar weer eens kijken of misschien staat

Over de jaren heen was het leuk dat familie zoals Roy Jannink,

het op Overwetering’s website, maar ook daar nog niet. Ik

Huub Kappert en nu Huub’s zoon Rowan voor Overwetering

denk dat Hans Voskamp op weg naar huis is om zijn verslag

speelden en spelen. Henk van Norel getrouwd met een nichtje

te schrijven en zo leef ik mee met Overwetering en ook een

was de laatste seizoenen als trainer aan de club verbonden en

beetje Go Ahead Eagles.

gaven me nog hechtere banden met Overwetering, ik heb de

Als 10 jarig jochie toen we van Vorchten naar Fortmond ver-

club altijd intensief gevolgd, eerst via de krant die mijn ouders

huisden werd ik lid van de VV Olst. Elke week trots in mijn

me toestuurden vanuit Olst en later, na de opkomst van inter-

zwarte broek en witte trui (dat zijn de Olster lui) speelden we

net, via de laptop vanuit Saskatoon, Saskatchewan, Canada.

tegen clubs rondom Deventer. Mijn grootste nederlaag ooit

Op een afstand van 7000 km, ten westen van Olst,

gras speelden maar op zacht soort asphalt of zoiets.

was zo iets van 18-0 tegen ABS. Ik geloof dat ik de bal 2 keer
aan geraakt hebt. Maar er waren ook goede herinneringen zoals

Klaas Post
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Zonder respect geen voetbal

RUDI
LOGTENBERG
Samen werken aan een positief
sportklimaat –sportiviteit en veiligheid.
Fair Play en kindvriendelijk sporten zijn van groot belang voor
jeugdige sporters. Hierdoor wordt de ‘kwaliteit’ van het sporten

- De kleedkamers dienen netjes te worden gehouden en iedereen
moet elkaar hierop kunnen aanspreken.

vergroot. Daarom hanteren wij ,bij Overwetering, binnen het
jeugdvoetbal al enkele jaren onderstaande sportcode:

- Zorgvuldig omgaan met andermans eigendommen, waaronder
ook de materialen, kleding en trainingspakken van de club is

* Overwetering sportcode*
 1. Voor en na de wedstrijd geven we elkaar de hand!
- Alvorens de wedstrijd begint geven de spelers de scheidsrechter en de tegenstander de hand waarmee ze verklaren een

gewenst.
- Spelers die zich niet aan de regels houden en die, na hierop te
zijn gewezen, dit nog niet willen doen worden uitgesloten van
activiteiten

‘faire’ wedstrijd te willen spelen.
- Na afloop van de wedstrijd worden de scheidsrechter en de

 3. Niet schelden in en om het veld!

tegenstanders bedankt.
- Een hand geven hoeft niet alleen voor en na de wedstrijd maar
kan ook in de vorm van een helpende hand. Is er bijvoorbeeld
een tegenstander ten val gekomen dan kun dan je hem / haar
ook helpen met opstaan. Ook bij een blessure of een gemaakte

- Schelden op en om het veld hoort niet en staat niet.
- Iedereen moet iedereen aan kunnen spreken op zijn of haar
taalgebruik.
- Een speler/team is zelf verantwoordelijk voor de eigen daden.

overtreding is een hand op zijn plaats.
*Overwetering sportcode voor ouders/verzorgers*
 2. In en om het veld houdt iedereen zich aan de regels!
“Benadruk de positieve dingen: ook tegenslagen moet een kind
- In het veld gelden bepaalde spelregels maar ook buiten het veld
gelden er bepaalde regels die gerespecteerd dienen te worden.

kunnen verwerken. Daarin heeft u als ouder/verzorger een zeer
essentiële rol.”

- Slecht gedrag is:
a. trappen(schoppen)/ slaan/ ellebogen/ duwen/ omver trek-

Ook een positieve grondhouding van de ouder/verzorger werkt

ken/ kopstoten/jennen/ spugen/ vloeken/ schelden/ zeuren

mee aan het spelplezier van onze jeugdleden en zal mede van

op scheidsrechter, tegenstanders, medespelers, toeschouwers,

invloed zijn op zijn/haar gedrag tijdens het uitoefenen van het

begeleiding

voetbalspel. Wij willen ouders graag meenemen vandaar enkele

b. n
 iet op tijd komen/ tijdrekken/ bal in de handen nemen/ bal

tips die, volgens mij , van waarde kunnen zijn!

expres wegschieten/ weggooien.
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 Belonen

 Ontwikkelen

Een goede voetbalouder beloont zijn zoon of dochter niet alleen

Op een voetbalveld worden fouten gemaakt: ook door uw zoon

bij winst, maar ook na een gelijkspel of nederlaag. Niet iedereen

of dochter. Dat is helemaal niet erg, want zonder fouten ont-

kan even goed voetballen en vooral bij kinderen staat plezier

wikkelt je kind zichzelf niet. Het is dan ook belangrijk dat uw

voorop. Laat dit als ouder ook duidelijk merken. Beloon hem of

kind(eren) fouten mag maken. Het is van belang dat het kind niet

haar dan ook op basis van inzet: zie je dat ze er alles aan hebben

met een slecht gevoel van het veld afstapt, laat staan met u in de

gedaan, geef ze dan een complimentje en wijs ze op de dingen

auto mee naar huis rijdt. Benadruk daarom de positieve dingen:

die ze goed deden. Zijn ze niet tevreden over hun eigen spel,

ook tegenslagen moet een kind kunnen verwerken en daarin

vertel ze dan dat het heus niet zo slecht ging en hoe ze het in het

heeft u als ouder een essentiële rol

vervolg beter kunnen doen. Belonen hoeft uiteraard niet altijd in
de vorm van snoepgoed: een compliment werkt soms nog beter.

 Oefenen

Als je ze bij een 1-0 overwinning trakteert op een zakje snoep, is
het niet vreemd dat ze dit ook aan je komen vragen bij een nog

Merkt u dat uw kind(eren) plezier heeft/hebben in het spelletje,

ruimere overwinning.

ga dan af en toe een balletje trappen in uw vrije tijd. Probeer het
kind nieuwe trucs bij te leren en laat hem of haar op jonge leef-

 Motiveren

tijd vooral doen wat hij/zij leuk vindt. Zet het kind vooral niet
op doel als hij gek is op het maken van doelpunten. Anderzijds

Bij Overwetering lopen veel leeftijdsgenoten rond van uw

geldt: als uw kind het fantastisch vindt om te duiken, bent u

kind(eren). Dit kan een positief effect hebben op de algemene

degene die gaat proberen te scoren. Laat het kind bepalen wat hij

ontwikkeling. Het kind motiveren om te gaan trainen is goed

het liefst met u gaat doen. Dit versterkt het plezier.

voor de sociale interactie en de dagelijkse beweging. Meer
vriendjes zorgen voor meer plezier en vertrouwen

 Reflecteren

 Aanwezigheid

Bedenk tijdens het bezoeken van een wedstrijd van uw kind
altijd dat u een voorbeeldfunctie heeft. Hoe fanatiek u ook bent

Ieder kind wil dat zijn ouder trots op hem kan zijn. Laat dit na de

en hoe graag u wilt dat er een overwinning over de streep wordt

wedstrijd dan ook blijken, ook al ging lang niet alles goed. Het

getrokken: het kind krijgt dit vaak mee in het veld. Voorkom

gaat wat ver om bij iedere training aanwezig te zijn, maar door de

negatieve aanmoedigingen als het stimuleren van tackles, het

aanwezigheid van één van de ouders krijgt het kind een boost.

niet uittrappen van de bal bij een blessure van de tegenstander

Het weet dat het gezien wordt door zijn ouder en ook dat zorgt

of gevloek langs de zijlijn. Dit alles creëert een sportievere en

voor vertrouwen. Afwezigheid kan het plezier in de sport sterk

vooral veiligere sportomgeving voor het kind.

verminderen op jonge leeftijd.
Ruud Logtenberg, voorzitter jeugdvoetbal Sc. Overwetering

• tuinaanleg
• onderhoud
• renovatie
• boomverzorging
• advies/ontwerp
Spijkerbospad22- -8121
8121DC
DCOlst
Olst- -telefoon
telefoon0570-564541
0570-564541- -mobiel
mobiel06-20606882
06-20606882- -kapperttuinaanleg@hetnet.nl
kapperttuinaanleg@hetnet.nl
Spijkerbospad
Spijkerbospad
2bank
•RABO
8121
DC Olst
• 38023809
06-20606882
• www.kapperttuinaanleg.nl
13.92.81.800
- K.v.K.
- B.T.W.- nl1368.12.776.b.01
BIC RABONL2U - IBAN NL47
013.92.81.800
- Bank
13.92.81.800
K.v.K. 38023809 - B.T.W. nl1368.12.776.b.01
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www.hafkampnatuursteen.nl

Ensink

personenvervoer

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

A. Geertstraat 33
8121 BK Olst

Tel. : 0570 - 561336
Fax : 0570 - 564446

1E TEAM HANDBAL

HANDBAL 1E TEAM
seizoen 2015-2016

Bovenste rij van links naar rechts: Aldo Nijboer (trainer coach), Francien Vrielink, Rianne Kappert, Roos van Breukelen, Joyce
Lokate, Maaike ten Broeke, Maaike Stegeman, Merle van Vreden, Lisa Damman, Daniëlle Klein Koerkamp, Ella van Breukelen, Iris
ten Broeke, Ashley Sarink, Jacqueline Eilander (verzorgster).
Onderste rij van links naar rechts: Mekai Kabede, Iris Hoonhorst, Bian Everts, Shana Nijboer, Leonie Klein Koerkamp, Veerle
Ijsseldijk, Eline Schutte, Lynn van Herp.
Op de foto ontbreken: Tany van de Kamp, Linde Nijenkamp, Sheila Hannink, Jessica Vrielink en Lisa Overweg

POULE INDELING

HANDBAL

E & A (ESCA)

Holten

Overwetering

HV Angeren

Ha-STU

Klink Nijland/Kwiek

De Gazellen

Autoservice/Haarle

HHZD

Nijhof/Broekland

Zwolle

S.D.O.L.
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Hendrik Droststraat 20
8121 BH Olst
Tel: 0570-561731
Fax: 0570-564303
Mob: 06-53286003

Autobedrijf

”Boskamp”

Koekoeksweg 19-21

tel: 0570-561 290

8121 CS Olst

fax: 0570-561 151

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

Hendrik Droststraat 20
8121 BH Olst
Tel: 0570-561731
Fax: 0570-564303
Mob: 06-53286003

OLST

FOTO INDIVIDUEEL

FOTO INDIVIDUEEL

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

Jacqueline Eilander
geb.: 21-04-1962
Verzorgster

Lisa Overweg
geb.: 13-01-1995
Keepster

Mekai Kebede
geb.: 16-03-1999
Keepster

Merle van Vreden
geb.: 13-12-1995
Keepster

Maaike Stegeman
geb.: 16-11-1977
Keepster

Iris Hoonhorst
geb.: 03-07-1996
Opbouw

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

Sheila Hannink
geb.: 09-05-1984
Linkerhoek

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

Lynn van Herp
geb.: 06-04-1991
Opbouw

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

Eline Schutte
geb.: 16-09-1997
opbouw

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

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

Lisa Damman
geb.: 24-09-1991
Middenopbouw

Jessica Vrielink
geb.: 14-01-1996
Cirkel

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

Joyce Lokate
geb.: 27-10-1987
Midden opbouw

Veerle IJsseldijk
geb.: 11-03-1976
Cirkel

Francien Vrielink
geb.: 12-10-1988
Cirkel

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

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

Rianne Kappert
geb.: 01-06-1996
Linker-rechteropbouw

Roos van Breukelen
geb.: 16-08-1989
Opbouw

Iris ten Broeke
geb.: 25-03-1996
Linker rechter opbouw

Ashley Sarink
geb.: 23-02-1998
Cirkel
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INTERVIEW

HET DOEL:

JEUGDVOETBAL
De jeugdopleiding van SC Overwetering heeft maar één doel:
Het opleiden van spelers. Ieder op zijn eigen niveau.
Begin juni ontvangen alle kinderen

Beleidsplan:

en ouders een mail met de indeling.
Vaak een nieuw team, nieuwe leiders,

Overwetering kiest voor een prestatiegericht beleid, voor

nieuwe trainer. Gezien het feit dat de

selectieteams en schaduwteams. Dit betekent: de selectieteams

teamindeling erg leeft bij kinderen

bestaan uit de beste spelers, per leeftijdscategorie, ongeacht of

en hun ouders zetten we hierbij de

het eerste jaars of tweede jaars spelers zijn.

selectieprocedure even op een rij:
Naast het selectieteam proberen wij een schaduwteam te vorWij kijken continue hoe spelers zich

men. Dit schaduwteam bestaat dan (voornamelijk) uit eerste

ontwikkelen, zowel op trainingen als

jaars, waarvan wij het idee hebben dat zij het volgende seizoen

bij wedstrijden. Vanzelfsprekend praten wij veel met de leiders

in aanmerking komen voor het selectieteam bij voldoende ont-

en trainers en dus weten we al heel vroeg welk “vlees we in de

wikkeling.

kuip hebben”.
Met de daadwerkelijke indeling beginnen wij al na de winterstop.

De betere tweede jaars die niet in het selectieteam komen, delen

We kijken globaal naar de aantallen per leeftijdsgroep; Hoeveel

wij in bij het tweede team. Afhankelijk van de aantallen komt

teams kunnen we maken per leeftijdsgroep, hoe komen we uit,

er een derde team bij. De overige spelers proberen wij zoveel

moeten we al denken aan vervroegd doorschuiven, dispensatie,

mogelijk op sterkte in te delen.

enzovoort.
Deze punten nemen wij dus mee bij de conceptindeling. Deze
In april worden onze beoordelingsformulieren ingevuld terug

indeling wordt tijdens een vergadering besproken met alle lei-

verwacht. Dit is de taak van de trainers, vaak in overleg met de

ders en trainers en per leeftijdscategorie. In een open discussie

leiders. De trainers dienen de kinderen te beoordelen op onder-

wordt deze indeling besproken. Wanneer een trainer of leider

staande punten.

van mening is dat een speler in aanmerking moet komen voor
een ander team en hij/zij er niet bijstaat wordt dit besproken

• Verschillende technische vaardigheden

omdat iedereen een reële kans moet hebben om te spelen in een

• Verschillende tactische vaardigheden

hoger team zonder daarbij valse verwachtingen te scheppen.

• Fysieke gesteldheid

Aan de hand van deze conceptindeling starten we de selectietrai-

• Mentale vaardigheden

ningen.

Zodra we de formulieren terug hebben, starten we met het

De trainingen zijn opgebouwd uit twee aspecten. Tijdens de

maken van een eerste indeling, gebaseerd op onze ervaring,

eerste training komen de technische onderdelen aan bod.

beoordelingsformulieren en logica. Ook houden we ons hiermee
aan het beleidsplan.
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De tweede training bestaat voornamelijk uit partij- en positie-

Wij komen zo tot een zorgvuldige indeling. Zowel voor de selec-

spel met de volgende aandachtspunten:

tie- als de niet selectieteams.
Door iedereen op zijn/haar eigen niveau in te delen creëren we

• Hoe verhouden de groepen zich onderling

een situatie waarin veel plezier aan het voetballen wordt beleefd.

• Welke spelers vallen op in de verschillende groepen

Uiteindelijk is dat het doel. Plezier tijdens de trainingen en wed-

• Wie komen er in de selectieteams

strijden, waarbij we ons ook ten doel stellen om de kinderen

• Op welk niveau moeten we teams indelen in de competitie

beter te maken.

Tijdens de trainingen vullen de trainers ook een beoordelings-

Tot zover onze uitleg over de selectieprocedure. De selec-

formulier in. Waar letten de trainers op:

tieprocedure is een van de taken van het Technisch Team

De techniek! Techniek is belangrijker dan fysiek. Dan komt de

Overwetering. De volgende personen maken onderdeel uit van

tactiek, ook dit is belangrijker dan fysiek. Juist daarom wordt er

dit team.

veel op een ‘klein’ veld getraind (de KNVB test met kleinere velden voor de F jeugd. 30-40 meter en niet op een half veld. Veel

• Ron Stegeman: heeft namens TTO zitting in het hoofdbe-

betaald voetbal organisaties spelen met de E jeugd ook al op een

stuur, tevens verantwoordelijk voor de lagere senioren.

kleiner veld. Reden hiervan: meer balcontacten, meer beleving,

• Alfred Koers: verantwoordelijk voor de eerste en tweede

meer scoren)

selectie
• Erik Koudijs: verantwoordelijk voor de jeugd

Na alle selectietrainingen is er een vergadering waarbij alle trai-

• Erik Hulsman: verantwoordelijk voor de jeugd

ners en leiders met ons de definitieve indeling bespreken. Ook
dan nog kunnen er mutaties plaatsvinden als alle betrokkenen

Voor vragen of suggesties kunt u altijd bij ons terecht. Prettig

dit nodig vinden.

seizoen!

Begin juni communiceren wij de definitieve indeling via de mail.

Erik Hulsman

DE KLEURRIJKSTE
DRUKKER VAN NEDERLAND...

...zit in
Vaassen
Kennis maken?
Kennis maken? Bel voor een afspraak 0578 - 57 36 15
of laat uw gegevens achter op www.drukkerijmanuel.nl/kennismaken
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“GEEF KINDEREN HUN SPEL TERUG!”

“GEEF KINDEREN
HUN SPEL TERUG!”
Waarom jeugdhandbal verandert!!

Het jeugdhandbal veranderen is geen doel op zich. De sport aan-

een keer.

trekkelijker, leuker en kindvriendelijker maken wel. Daarom is er

De scheidsrechter heet voortaan spelleider. De bedoeling is dat de

een nieuwe speelwijze ontwikkeld die de basis legt voor een betere

spelleider het spel ‘begeleidt’ door uitleg te geven waarom gefloten

ontwikkeling van de kinderen en die aansluit bij de handbalvisie

wordt.

van nu.
De jongste jeugd moet kunnen handballen op een manier die past

Bij de F jeugd spelen we met 5 spelers in het veld, iedereen kan en

bij hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.

mag keepen.

Plezier staat centraal!

Bij de E jeugd spelen we met 6 spelers, 5 in het veld en 1 keeper.

Vorig seizoen is ‘handbal nieuwe stijl’ gestart bij de jongste (F)

contact en moeten ze nog meer in beweging komen.

Dankzij de kleinere teams hebben de kinderen meer kans op baljeugd, dit seizoen gaat de E-jeugd ook het nieuwe jeugdhandbal
spelen.

Omdat plezier centraal staat, zijn de uitslagen van ondergeschikt

Kinderen willen bewegen, als kinderen hun energie in bewegen

belang. Na afloop van een wedstrijd praten we dan niet over het

kwijt kunnen, wordt handbal leuker en uitdagender voor meisjes

resultaat (‘heb je gewonnen?”) maar over het spel (“heb je een

én voor jongens. Een van de essentiële wijzigingen in het nieuwe

leuke wedstrijd gespeeld?”)

handballen is de manier van verdedigen. Verdedigen is niet meer

En hoe lastig ook…… Het zou fijn zijn wanneer het publiek zich

het voorkomen van doelpunten maar heeft nu als doel om de bal te

beperkt tot het aanmoedigen van de kinderen en niet teveel voor-

onderscheppen!

zegt. Kinderen zijn enorm vindingrijk en leren vooral een heleboel

Offensief verdedigen is dè manier om het handbalspel nog dyna-

als zij de kans krijgen om zelf een oplossing te bedenken.

mischer te maken. Dit sluit mooi aan bij de bewegingsdrang van de
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kinderen. Iedereen mag storen op de eigen speelhelft, of 3 verdedi-

Nieuwsgierig geworden?? Kom eens kijken bij onze F en E jeugd, u

gers storen op de eigen speelhelft. Verdedigen met de ‘hakken aan

zult versteld staan hoe leuk het is om naar het nieuwe jeugdhand-

de cirkel’ mag niet meer en wordt ook bestraft door de spelleider.

bal te kijken, maar vooral om mee te doen!

Na de wedstrijd krijgt elk kind de kans om met een shoot-out een

Jeugdcommissie

schot op doel te wagen. Iedereen gooit een keer en iedereen keept

Afdeling Handbal.
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AAN HET WOORD

ALDO NIJBOER
trainer/coach
Dames Handbal

We staan weer aan de start van het nieuwe handbalseizoen 2015-2016. Het
vorige seizoen hebben we afgesloten met een derde plaats, wat ook onze eigen
opgave vooraf was.
Wanneer je twee voorgaande seizoenen vergelijkt op basis van

strijd zal ons in elk geval niet zwakker maken. En dat komt goed

de stand op de ranglijst, dan kan je constateren dat we twee keer

uit, want we mogen elkaar wel eens wat steviger aanpakken. De

op rij derde zijn geworden in de 1e klasse. Op basis van dit cijfer

lat mag dan ook best weer hoog gelegd worden.

zou je kunnen concluderen dat we enigszins tot stilstand zijn
gekomen qua ontwikkeling. Echter, daar waar we twee seizoe-

Komend seizoen spelen we met 4 damesteams. Dit levert in de

nen geleden al zes ronden voor het einde niet meer meestreden

verschillende teams toch wel wat verschuivingen op. We zijn

voor de prijzen was het afgelopen seizoen wel anders. Tot let-

een ambitieuze dorpsvereniging, maar zeker geen topsportver-

terlijk de laatste minuut streden we om het kampioenschap.

eniging. Belangrijk is dat iedereen lekker kan handballen en trai-

Het was dan ook erg zuur dat we de titel net niet binnen wisten

nen in een leuk team met uitdagende tegenstanders. Iedereen

te halen. Nuchter terugblikkend hebben we de titel daar niet

wil hier graag een goede prestatie aan koppelen. De verwachting

uit handen gegeven, maar waren het cruciale momenten in een

qua presteren liggen bij dames 1 daarbij wel een stuk hoger.

aantal voorgaande wedstrijden waar we onszelf tekort hebben
gedaan. Soms zijn dat soort momenten nodig om te ervaren wat

Nu ik wat langer binnen de vereniging actief ben zie ik ook

nodig is om een hoofdprijs te pakken. Ik had de leerervaring

steeds meer van onze handballende jeugd. Met een enthousi-

graag gemist en kampioen geworden natuurlijk, laten we nu

aste groep mensen wordt hard gewerkt om al onze meiden en

maar zeggen dat we het weer meenemen in onze rugzak…

tegenwoordig ook weer een jongen (klasse!), te begeleiden en te
ontwikkelen tot leuke en vaardige handballers die het beste uit

En hoever ons dat dit seizoen gaat brengen... Ook dit jaar is het

zichzelf proberen te halen. Het is goed om te zien dat er binnen

weer even afwachten wat de nieuwe teams brengen en waar we

de vereniging achter de huidige damesteams genoeg talent is om

staan ten opzichte van hen. Dat dit niet onderschat mag worden

jaren mee door te kunnen als vereniging en daar mogen we trots

blijkt wel uit de hoge ranking van de promoverende teams van

op zijn. Een heel fijn seizoen gewenst op en langs alle velden

afgelopen seizoen. Wat we wel weten is dat een aantal dames

van Overwetering.

individueel flinke stappen hebben gemaakt. Dit maakt dat het
meer dan andere jaren dringen wordt voor dames 1. De komende weken zal blijken wie zich in welk team heeft geknokt. Deze

Aldo Nijboer
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ALGEMENE INFO

ALGEMENE
Het Bestuur

INFO

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Ferco van Breukelen

Rolf Lugtmeier

Henny Logtenberg

Joke Smitlaan 15

Vlaskamplaan 10b

Boskamp 13

8121 KD OLST

8121 HA Olst

8121 CW Olst

Tel:

Tel:

Tel:

0570 56 38 23

0570 56 38 45

0570 56 38 25

Mob: 06 53 86 85 02

Mob: 06 22 98 52 50

Mob: 06 14 27 41 72

breuk582@planet.nl

rlugtmeier@hotmail.com

hgmlogtenberg@gmail.com

PR-commissie

Accommodatie/kantine

Handbal

Ton Roesink

Pieter Everts

Miranda Jansen

Dr. H.G. Pluimstr.16

Industrieweg 7

Jan Hooglandstraat 69

8121 AH Olst

8121 BZ Olst

8121 BW Olst

Tel:

Tel:

Tel:

0570 56 32 94

0570 56 56 94

0570 56 35 53

Mob: 06 43 49 50 54

Mob: 06 48 87 79 96

Mob: 06 18 05 88 55

ton.roesink@home.nl

pieter.w.everts@hetnet.nl

jlinde1962@kpnmail.nl

Technische zaken

Jeugd voorzitter/2e voorzitter

Ron Stegeman

Rudi Logtenberg

Koekoeksweg 106

Weth. H.J.J. Vlaskamplaan 1

8121 CS Olst

8121 HA Olst

Tel:

Tel:

06 48 07 45 94

ronstegeman@ziggo.nl

0570 56 25 34

Mob: 06 20 27 89 25
rudi.logtenberg@planet.nl

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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POULE INDELING

POULE INDELING VOETBAL
				

Aanvang wedstrijd

Albatross

De Boomgaard 43

7325 GS

Apeldoorn

14.00 uur

Beekbergen

Veldhofweg 31

7361 TA

Beekbergen

14.00 uur

Brummen

L.R. Beijnenlaan 18

6971 LE

Brummen

14.00 uur

Colmschate

Stationsweg 38

7425 NG

Deventer

14.00 uur

Columbia

Winkewijertlaan 80

7334 CM

Apeldoorn

14.00 uur

Epe

Sportlaan 5-7

8162 BE

Epe

14.00 uur

Heerde

Veldweg 1a

8181 LP

Heerde

14.00 uur

Heeten

Dorpsstraat 10

8111 AA

Heeten

14.00 uur

Lemelerveld

Verbindingsweg 1C

8151 PP

Lemelerveld

14.00 uur

Sc. Overwetering

Koekoeksweg 11B

8121 CS

Olst

14.00 uur

Robur et Velocitas

Anklaarseweg 330

7316 MK

Apeldoorn

14.30 uur

Vaassen

Woestijnweg 67

8172 CN

Vaassen

14.00 uur

Warsveldse Boys

Veldesebosweg 30

7231 DW

Warnsveld

14.00 uur

ZVV ’56

Schoonbroeksweg 8-A

7323 AN

Apeldoorn

14.00 uur

06-09-15
Epe
Robur Et Vel.
Zvv
Colmschate
Brummen
Columbia
Warnsv. Boys

27-09-15
Overwetering
Lemelerveld
Albatross
Heeten
Beekbergen
Heerde
Vaassen

13-09-15
Overwetering
Heeten
Lemelerveld
Albatross
Vaassen
Beekbergen
Heerde

Zvv
Warnsv. Boys
Colmschate
Brummen
Columbia
Epe
Robur Et Vel.

20-09-15
Epe
Overwetering
Robur Et Vel.
Zvv
Brummen
Warnsv. Boys
Colmschate
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Albatross
Lemelerveld
Heeten
Beekbergen
Columbia
Heerde
Vaassen
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Heerde
Albatross
Heeten
Beekbergen
Vaassen
Lemelerveld
Columbia

18-10-15
Brummen
Colmschate
Epe
Overwetering
Robur Et Vel.
Zvv
Warnsv. Boys

Vaassen
Albatross
Columbia
Heerde
Heeten
Lemelerveld
Warnsv. Boys

11-10-15
Lemelerveld
Heeten
Warnsv. Boys
Heerde
Albatross
Vaassen
Columbia

Warnsv. Boys
Vaassen
Columbia
Robur Et Vel.
Heeten
Lemelerveld
Heerde

01-11-15

04-10-15
Epe
Overwetering
Robur Et Vel.
Beekbergen
Zvv
Brummen
Colmschate

Epe
Overwetering
Zvv
Brummen
Beekbergen
Albatross
Colmschate

Epe
Overwetering
Robur Et Vel.
Zvv
Beekbergen
Brummen
Colmschate

Robur Et Vel.
Heeten
Columbia
Heerde
Vaassen
Lemelerveld
Warnsv. Boys

Colmschate
Albatross
Epe
Overwetering
Zvv
Beekbergen
Brummen

POULE INDELING

08-11-15
Epe
Overwetering
Zvv
Albatross
Brummen
Beekbergen
Lemelerveld

14-02-16
Heerde
Columbia
Warnsv. Boys
Vaassen
Colmschate
Robur Et Vel.
Heeten

15-11-15
Heerde
Robur Et Vel.
Warnsv. Boys
Columbia
Brummen
Colmschate
Vaassen

Albatross
Epe
Overwetering
Heeten
Zvv
Beekbergen
Lemelerveld

Colmschate
Brummen
Vaassen
Columbia
Heerde
Warnsv. Boys
Robur Et Vel.

Zvv
Colmschate
Brummen
Warnsv. Boys
Columbia
Robur Et Vel.
Heerde

Robur Et Vel.
Heeten
Lemelerveld
Heerde
Warnsv. Boys
Vaassen
Columbia

Heeten
Beekbergen
Heerde
Vaassen
Overwetering
Lemelerveld
Albatross

Colmschate
Brummen
Columbia
Warnsv. Boys
Epe
Robur Et Vel.
Zvv

08-05-16
Lemelerveld
Heeten
Warnsv. Boys
Heerde
Albatross
Vaassen
Columbia

Epe
Overwetering
Heeten
Zvv
Beekbergen
Lemelerveld
Albatross

Brummen
Robur Et Vel.
Heerde
Colmschate
Vaassen
Warnsv. Boys
Columbia

16-05-16
Brummen
Beekbergen
Albatross
Colmschate
Epe
Overwetering
Zvv

Robur Et Vel.
Colmschate
Brummen
Vaassen
Columbia
Heerde
Warnsv. Boys

Zvv
Epe
Overwetering
Heeten
Beekbergen
Lemelerveld
Albatross

Epe
Overwetering
Zvv
Beekbergen
Brummen
Colmschate
Albatross

Columbia
Heerde
Vaassen
Lemelerveld
Warnsv. Boys
Robur Et Vel.
Heeten

03-04-16
Beekbergen
Heerde
Overwetering
Heeten
Lemelerveld
Albatross
Vaassen

31-01-16
Heerde
Vaassen
Albatross
Lemelerveld
Heeten
Beekbergen
Columbia

Epe
Overwetering
Robur Et Vel.
Zvv
Beekbergen
Brummen
Colmschate

Albatross
Vaassen
Epe
Overwetering
Heeten
Beekbergen
Lemelerveld

20-03-16

24-01-16
Epe
Robur Et Vel.
Zvv
Warnsv. Boys
Colmschate
Brummen
Columbia

Zvv
Brummen
Colmschate
Epe
Overwetering
Robur Et Vel.
Beekbergen

13-03-16
Epe
Overwetering
Heeten
Zvv
Beekbergen
Lemelerveld
Albatross

13-12-15
Epe
Overwetering
Heeten
Beekbergen
Lemelerveld
Albatross
Vaassen

Heeten
Lemelerveld
Warnsv. Boys
Vaassen
Albatross
Columbia
Heerde

Robur Et Vel.
Heerde
Zvv
Colmschate
Brummen
Warnsv. Boys
Columbia
01-05-16

06-03-16

06-12-15
Brummen
Robur Et Vel.
Heerde
Colmschate
Vaassen
Warnsv. Boys
Columbia

Heeten
Beekbergen
Vaassen
Lemelerveld
Columbia
Heerde
Albatross

21-02-16

29-11-15
Epe
Overwetering
Heeten
Beekbergen
Lemelerveld
Albatross
Zvv

Epe
Overwetering
Robur Et Vel.
Zvv
Warnsv. Boys
Brummen
Colmschate

24-04-16

Robur Et Vel.
Heeten
Heerde
Columbia
Warnsv. Boys
Vaassen
Colmschate

Beekbergen
Lemelerveld
Epe
Overwetering
Zvv
Albatross
Brummen

10-04-16
Warnsv. Boys
Colmschate
Epe
Overwetering
Robur Et Vel.
Zvv
Brummen

Epe
Overwetering
Heeten
Zvv
Beekbergen
Lemelerveld
Albatross

Robur Et Vel.
Warnsv. Boys
Columbia
Brummen
Colmschate
Vaassen
Heerde

inhaal/beker
24-10-15

25-10-15

21-11-15

22-11-15

19-12-15

20-12-15

16-01-16

17-01-16

07-02-16

carnaval

27-02-16

28-02-16

26-03-16

28-03-16

16-04-16

17-04-16
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SPONSOREN

ONZE

SPONSOREN

Amstel Malt
Autobedrijf Bennie Mulder Olst / Wijhe
Autobedrijf Boskamp Olst Boskamp
Autobedrijf de Snipperling Deventer
Autobedrijf Erik Struik Wesepe (gem. Olst)
Autobedrijf Frank Overweg Den Nul (gem. Olst)
Autobedrijf Isfordink Boskamp (gem. Olst)
Autobedrijf Ripperda Olst
Autobedrijf Timmer Olst
Autobedrijf van Vreden Schalkhaar
Autoschade Henk Nijkamp Olst
Autoschade Kastelein Olst
Autoschadeherstel Raalte
Autoservice Wesepe Wesepe(gem. Olst)
Bakhuus Olst
Beko Taxi Olst
Beldman Transport Olst
Belisol Kozijnen Apeldoorn en Nieuwegein
Berg Electronics Wijhe
Berghuis Compleet wonen Schalkhaar
Berström koeltechniek Deventer
Bloemparadijs van Megen Olst
Boschloo Kookstudio Diepenveen
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)
Care Dienstengroep Nijverdal
Catering en Kookstudio Boschloo Diepenveen
Centerwold Woonfashion Terwolde
De 4 Klavertjes Bloem & Sfeer Olst
De Grutter slapen en wonen Terwolde
Drukkerij De Kroon Olst
Drukkerij Manuel Vaassen
Eet Tapperij Bijsterbosch Welsum
Eijkelboom Apeldoorn
Ekdé werk en mobiliteit Deventer
Elshof metaaldak B.V.
Esselink Dakspecialist Olst
Eugene Boxebeld onderhoud renovatie Den Nul (gem. Olst)
Flierman en zn B.V. Schalkhaar
Fortron B.V. Schoonmaakbedrijf Barneveld
Frits van der Linden woningstoffering
Gonda’s nagelstudio Boskamp (gem. Olst)
Grolleman Vrieshuis Exploitatiemaatsch. B.V. Olst
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Gubbels Loonbbedrijf Diepenveen
Hafkamp Grafwerken en Natuursteen Olst
Hannink Financiële dienstverlening
Harleman aannemersbedrijf Deventer
Harleman Rietdekkersbedrijf Middel (Gem. Olst)
Harleman Schildersbedrijf Olst
Harmsen Keurslager Diepenveen
Heeren2 Breukelen
Heineken Brouwerijen Deventer
Het Minjon APK keuringstation Diepenveen
Ho-Be Bouw Johan van Bessen Olst
Hollegien van Bloem tot tuin Olst
Hoogeboom Grontverzet Raalte
Image-sign Wijhe
Isfordink Olst B.V. Olst
J. Westerhuis Hovenier Den Nul (gem. Olst)
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
Kieskamp Accountants Epe
Knol Assurantie
Korten’s Boek- en kantoor vakhandel Olst
KroeseWevers Raalte
L & K Montage
Lesscher IT
Lieferink Horesca Groothandel M.L. Twello
Logt Installatietechniek Olst
Logt tweewieler centrum Olst
Logtenberg feest en sfeerlocatie. Boerhaar (gem. Wijhe)
Marie-Thérèse Donderwinkel Olst
Meeuwsen ten Hoopen Epe
Multimate Peter en Mariët Tiebot Olst
Nijboer Interieur & Design Marienheem
Nobach Schoenen Olst
O.A.F. Holland Olst
Olster Pont Schuitema
Ondergoedland.nl Eikelhof (gem. Olst)
Oosterhoff Meubelen Olst
Oosterlaar Trucking
Opiek Monique Olst
OSH Hoveniersbedrijf Olst Apeldoorn
Overweg olie Raalte
Paintball Nijbroek
Pannekoekhuis Olst
Paul Kappert bouwonderhoud Olst
PCI Groep Arnhem

SPONSOREN

Plus Olst Ron Vermaning
Rabobank Salland
Renate Beauty & Haarstyling Olst
Roelofs Notariaat Olst
Ruitenbeek en Simons Makelaardij
Salland Hypotheekadvies Olst
Sallandse Sierbestrating Lemerlerveld
Schrijver Stalinrichting Broekland
Schuiling Opticiens Deventer
Schulten mode Wijhe
She Fashion Olst en Dalfsen
Sikkens grafische afwerkers Deventer
SMG Groep goed in media Hasselt
Spekschate B.V. Installatie techniek Olst
Sportcafé De Hooiberg Olst
Stipp Deventer
Swolltax BV Wijhe
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)
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
Vogelzang Bouwservice Den Nul (gem. Olst)
Vrielink Makelaars
Wessels Tapijt Eikelhof (gem. Olst)
Wolters B.V. Deventer

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
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Midden in de samenleving

