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Uw specialist in creatie, ICT services, 
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Wij bieden totaaloplossingen in cross 
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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 Marthijn ter Averst 

(m.ter.averst@smg-groep.nl)
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Het nieuwe seizoen staat weer op het punt van beginnen. Ik hoop 

dat iedereen ‘n goede vakantie heeft gehad, goed uitgerust is en 

ook bijgekomen van de mooie gebeurtenissen van de maanden 

mei en juni. Ik moet toch even terugblikken. Het was een fantas-

tisch jaar voor Sc. Overwetering, in meerdere opzichten. Sportief 

gezien waren er meerdere teams bij voetbal- en handbaltak die het 

kampioenschap binnenhaalden. Ook winnaars bij de bekercompe-

tities en alsof het nog niet genoeg was promoveerde ons 1e elftal in 

de nacompetitie naar de 2e Klasse. 

Het andere grote succes voor de club was de verkiezing in het 

programma Voetbal Inside van de beste  “Bewust gezonde kantine 

van Nederland.” Voor onze club,  leden en sponsoren een fantasti-

sche prijs die de nodige PR heeft opgeleverd.  Hier wil ik iedereen 

die zijn of haar bijdrage hieraan heeft geleverd voor bedanken.  De 

verkiezing heeft veel aandacht gekregen (naast de 2 maand prijzen 

een mooie hoofdprijs van € 2.500, =). Het is zowel binnen als 

buiten onze gemeentegrens niet onopgemerkt gebleven dus dat is 

goede Pr voor ons cluppie. 

Ook de initiatieven die voor onze club afgelopen seizoen weer 

mooie inkomsten genereerden wil ik benoemen. Hart voor 

Salland (Rabobank) en de Salland clubactie (Salland zorgver-

zekeringen) hebben prachtige bedragen opgeleverd en dit naast 

alle bestaande acties, dank daarvoor.

De afsluiting van het seizoen paste helemaal in de sfeer van het 

succes. Een fantastische feestavond opgezet voor medewerkers, 

sponsoren en vrijwilligers, met als hoogtepunt de bekende 

sport-verslaggever Sierd de Vos. Ruim 200 mensen beleefden 

een prachtige avond waar de kampioenen van het seizoen nog-

maals gehuldigd werden en de verkiezing sportman, sportvrouw, 

vrijwilliger, supporter(s) en team van het jaar maakten de avond 

sfeervol en compleet.

Dan naar het nieuwe seizoen:

Voor ons 1e voetbalelftal ligt de 2e klasse in het vooruitzicht. Met 

een aantal nieuwelingen. Deze klasse is voor ons niet onbekend 

maar tegelijk ook een grote uitdaging. We zullen aan de bak moe-

ten. Met de juiste instelling en motivatie kunnen we een mooi 

seizoen draaien.  De handbaldames gaan ook een klasse hogerop. 

Door het afscheid van een paar oudgedienden ligt hier ook een 

mooie uitdaging. Bij de jeugdselecties van voetbal en handbal 

komen al talenten door die zich zo nu en dan mogen laten zien in 

wedstrijden. Dit is een goede ontwikkeling en die zal dit jaar nog 

meer gestimuleerd gaan worden omdat dit de belangrijkste lijn is 

voor de toekomst. 

Er zijn buiten het sportieve deel van de club ook allerlei initiatie-

ven en zaken die op ons afkomen en die we de komende maanden 

verder gaan uitwerken. De beslissing over de verbouwing van 

onze accommodatie is inmiddels in een beslissend stadium geko-

men en we zullen jullie hierover informeren als het moment daar 

is.  Zoals bekend hebben we van de Rabobank een mooie ruggen-

steun uit het coöperatiefonds ontvangen en kunnen we van start. 

Er is dus genoeg te doen. Laten we er een mooi seizoen van maken. 

Er ligt voor ons allen een mooie uitdaging! Ik hoop dat ik volgend 

jaar in deze columm weer kan schrijven: Wat een geweldig seizoen!

De Voorzitter

WAT EEN GEWELDIG 
SEIZOEN! 
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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



Na het mislopen van promotie vorig seizoen zijn we in augustus 

2016 begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. 

Doelstellingen voor het seizoen waren zo lang mogelijk meespe-

len om de bovenste plaatsen en het spelen van nacompetitie. De 

selectie werd versterkt met de gebroeders Rozen en Tom Koers. 

Van een aantal anderen werd afscheid genomen.

De 1e periode liep fantastisch, de ene na de andere overwinning 

werd binnengesleept en met 24 punten uit 8 wedstrijden legden 

we beslag op de 1e periodetitel en een kampioenschap lonkte 

al zou de weg nog ver zijn. Naarmate de winterstop dichterbij 

kwam slonk de voorsprong, maar we hielden op beide concur-

renten een behoorlijke marge.

Na de winterstop ontmoetten we tegenstanders die met elf man 

op eigen helft verdedigden, hadden blessures en spelers met werk-

verplichtingen waardoor onze voorsprong als sneeuw voor de zon 

verdween. Toch wisten we koploper te blijven tot en met de 22e 

speelronde. Hierna volgde een volle ziekenboeg en drie nederlagen 

op rij. Dit was een hard gelag voor ons en heel Sc. Overwetering. 

Dan worden de koppen bij elkaar gestoken en naar elkaar uitge-

sproken dat we dit recht wilden zetten om alsnog promotie af te 

dwingen via de nacompetitie. De dames van de verzorging draai-

den overuren en kregen hulp van Rick Witteveen. De selectie 

werd uitgebreid met spelers van het tweede om optimaal te kun-

nen trainen en ons voor te bereiden op het toetje.

We starten de halve finale van de nacompetitie tegen voetbalver-

eniging Eilermark uit Glanerbrug. Het uitduel werd met 0-1 ge-

wonnen en de return op Hemelvaartsdag werd in Olst onder tro-

pische weersomstandigheden met 3-1 over de streep getrokken. 

Voor de tweede keer op rij plaatsten we ons voor de finale van de 

nacompetitie. Tegenstander was DCS uit Zevenaar. Een ploeg die 

vorig jaar degradeerde en zo snel mogelijk weer wilde terugkeren 

op niveau. Het thuisduel begon vrij moeizaam maar we gaven 

weinig kansen weg of DCS vond Wesley de Graaf, onze rots in de 

branding, op hun weg. Naarmate de wedstrijd vorderde bleken 

we uiterst effectief met onze kansen om te gaan en wonnen met 

maar liefst 4-0. De promotie kon ons nauwelijks ontlopen maar 

we moesten natuurlijk nog wel op bezoek naar DCS. Met een bus 

vol gespannen spelers en supporters reden we op 2e pinksterdag 

richting Zevenaar. We hielden rekening met een tegenstander 

die vol op de aanval zou spelen om een snelle voorsprong te for-

ceren maar daar kwam in de praktijk niets van terecht. De Olster 

formatie speelde met name de eerste helft een puike, volwassen 

partij. In de tweede helft een tandeloos DCS die wel wilde maar 

gewoonweg tekortkwam tegen een goed georganiseerd Sc. Over-

wetering. De ontlading was groot bij eenieder die Sc. Overwete-

ring een warm hart toedraagt.

Komend seizoen

Doelstelling komend seizoen zal handhaving in de tweede klasse 

worden. Dat is een pittige opgave maar zeker niet onmogelijk. 

Met attractief aanvallend voetbal zullen we proberen te verras-

sen. De selectie blijft intact en Paul Vlaskamp komt terug van Go 

Ahead Eagles. Spelers die twee jaar geleden degradeerden uit de 

2e klasse zijn nu verder in hun ontwikkeling en ook onze jeug-

dige talenten als Delano Lagcher en Tom Koers hebben zich uit-

stekend ontwikkeld het afgelopen seizoen. We hebben een goede 

mix van ervaren en jonge gretige spelers en daar moeten we de 

vruchten van gaan plukken. We hopen iedereen volgend seizoen 

dan ook weer te verwelkomen op onze mooie sportcomplex.

Robert Slinkman

Trainer-coach

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

Vrienden van Overwetering
Lidmaatschap € 50 per jaar.

Digitaal reclamebord en LCD-TV in kantine
Samen € 175 per jaar.

Wedstrijdbal
Beschikbaar stellen wedstrijdbal € 80

Baniervlag
Langs het hoofdveld € 75 per vlag 
per jaar.

Geluidsreclame
Kosten vanaf € 50 per jaar.

Advertenties presentatiegids
Hele pagina in kleur €  320
Halve pagina in kleur €  160
Kwart pagina in kleur €  80
Een derde pagina in kleur €  110

SPONSORMOGELIJKHEDEN
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WELCOME HOME!
Dat roepen we tegen Paul Vlaskamp. 

Paul Vlaskamp, nog maar zeventien jaar en toch 

al een echte vent, ruim een meter negentig lang, 

komt terug van de opleiding van Go Ahead 

Eagles waar hij de afgelopen jaren een geweldige 

keepersopleiding heeft genoten en natuurlijk ook 

wedstrijden op niveau heeft gekeept.

Vragend daarnaar zegt Paul:” Winst met de A-1 

in de finale van de beker tegen HSC’21, de kam-

pioenspartij met B-1 in de Adelaarshorst en de 

pot tegen FC Utrecht, dat zijn wedstrijden die 

ik niet gauw zal vergeten. Heerlijk waren die.”  

Paul heeft afgelopen seizoenen alle wedstrijden 

gekeept maar uiteindelijk besloot GAE toch met 

andere talentvolle jongeren verder te gaan.

“Jammer”  zegt Paul hierover, “maar laat er geen 

misverstand over bestaan, ik verheug mij erg 

op de terugkomst bij Overwetering waar ik niet 

alleen iedereen ken maar waar ook de basis van 

mijn ontwikkeling gelegd is! Ik ga met Wesley 

strijden om een plek in het eerste.”

Daarnaast gaat de student Sport en Bewegen 

(Landstede Zwolle) zich ook bezig houden met 

training en coaching van JO13-1 waar hij zal gaan 

samenwerken met Erik Koudijs, de oprichter en 

leider van de voetbalschool.

Paul, welkom thuis!

Hans Voskamp
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VRIJWILLIGER VAN HET JAAR
Zelden een zo unanieme beslissing gezien binnen de democratie van een club voor een 

man met grote staat van dienst. Naast een onontbeerlijke bestuurlijke periode waarin 

zijn kennis van doorslaggevende betekenis was voor de financiële gezondheid van 

de club heeft hij zich met de grootse inzet gewijd aan de opleiding van de keepers en 

hiermee een enorme kwaliteitsimpuls gegenereerd voor Sportclub Overwetering, zijn 

naam:

Frits Haak

Net als in voorgaande jaren hebben de Vrienden van Overwetering ook over het afgelopen jaar, naast de speler en speel-

ster van het jaar, ook weer de supporter en de vrijwilliger van het jaar benoemd. Ook werd een nieuwe prijs in het leven 

geroepen en wel die voor het team met de meest in het oog springende prestatie.

TEAM VAN HET JAAR
Eén team sprong er met kop en schouders bovenuit:

Een team dat een bijzondere prestatie neerzette door voor het 

eerst in de clubhistorie naast een ongeslagen kampioenschap, 

ook nog eens de districtsbeker van de KNVB afd. Oost wint.

Overwetering 6

EREGALERIJ 2017

SUPPORTERS VAN HET JAAR
Geen voetballende zonen maar zelf al vele, vele jaren trouwe fans en supporters van 

ons cluppie, Vrienden van Overwetering voor het leven: 

Uit en thuis, volgend seizoen weer naar Enschede of Deurningen of waar dan ook in de 

land, zij zijn er bij:

Riek & Jan Mulkes
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SPEELSTER VAN HET JAAR
Voor de tweede keer in haar carrière, zij het toen nog onder haar meisjesnaam en nu 

mevrouw, stopte aan het einde van het seizoen als selectiespeelster wegens werkzaam-

heden maar was zeker een heel belangrijke pion bij het behalen van het kampioenschap. 

Gelukkig gaat haar talent niet verloren, ze zal zich vooral gaan richten op de bijscholing van 

onze handbaltalentjes en apart met hen aan het werk gaan:

Lisa Overkempe - Damman

De Vrienden van Overwetering, Het Sponsorplatform, Bestuur en Commissies, allen feliciteren de winnaars en spreken graag uit hoe 

trots zij zijn om in een club te mogen vertoeven met bovenstaande topleden: Van Harte!

Hans Voskamp

SPELER VAN HET JAAR
En dan de speler van het jaar 2016/2017; De capo der capo’s, de baas boven baas! De man 

van drie maal is scheepsrecht, de onverzettelijkheid in driekwartsmaat, de veldheer van 

Overwetering en de rots in de branding. Nog even en hij krijgt zijn eigen plaquette in de 

hal:

Maikel van Breukelen
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BELISOL
ONZE SPONSOR VAN 2017

We zijn dit jaar op bezoek bij Belisol B.V. in Apeldoorn, één van de grotere spelers op de markt als het gaat om kunststof-, 

aluminium-, of zelfs houten kozijnen en ….niet onbelangrijk, een bedrijf dat twee teams steunt van Sc. Overwetering en 

als kledingsponsor fungeert.  Beide eigenaren spelen in het 4e van Overwetering; Rob Hannink en Jochem Boxman, ze 

vormen samen de directie van de Apeldoornse vestiging. Reden van ons bezoek:  De mannen zijn precies tien jaar terug 

gestart met hun onderneming voor deze regio en hebben inmiddels ook in het Utrechtse een vestiging geopend samen 

met onze oud-selectiekeeper Sven Hafkamp.

Allereerst; van harte gefeliciteerd met jullie jubileum en de vraag 

die daaruit voortvloeit is natuurlijk: Hoe hebben jullie de afgelo-

pen zeven, acht jaar de zware crisis in toch vooral de bouwwe-

reld overleefd?

We hebben het geluk gehad dat we klein zijn begonnen, waar 

de grote bedrijven in de crisis moesten gaan snijden, hebben wij 

alleen maar stappen kunnen maken. Mensen waren waakzaam 

voor het doen van grote uitgaven. Het gevolg was dat men bij-

voorbeeld eerst eens een kleinere bestelling plaatste, maar door 

dit goed uit te voeren vervolgens vanzelf weer een jaar later bij 

ons terug kwamen. Daardoor haalden wij ieder jaar circa 40% 

van onze opdrachten alweer uit bestaande klanten en werd het 

klantenbestand ieder jaar groter.

Kunnen jullie met het oog op de nabije toekomst al iets zeggen over 

de vooruitzichten op de korte termijn? Zien jullie en merken jullie 

12 PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2017-2018

IN GESPREK MET ONZE SPONSOR VAN 2017



dat het weer beter gaat in bouwend Nederland of werkt het juist 

omgekeerd, wordt het zwaarder omdat mensen meer nieuw bou-

wen en minder renoveren?

Wij hebben voorlopig nog genoeg huizen om aan te pakken, 

natuurlijk zie je dat in de nieuwbouw meer en meer dat kunst-

stof bij de bouw al toegepast wordt. Maar als je kijkt wat er aan 

bestaande bouw allemaal nog geen kunststof is, dat krijgen wij 

in ons werkende bestaan niet meer vervangen.

In de renovatie zien wij eigenlijk het laatste half jaar pas dat wij 

ook kunnen meeliften op de groeiende economie. De woning-

markt is erg in beweging door de lage rente en mensen met wat 

extra spaargeld willen dan snel doorpakken in de nieuwe woning.

Waarom zijn nieuwe kozijnen, ramen, sluitingen zo belangrijk aan 

het worden en zou eigenlijk iedere huiseigenaar eens kritisch moe-

ten kijken naar zijn of haar eigen woning?:

Los van het verduurzamen van je woning door de isolatie waarde 

van het HR++ glas vandaag de dag en alle veiligheidskeurmerken 

waar onze producten aan voldoen merken we dat klanten  

dingen gewoon goed voor mekaar willen hebben voor nu en 

in de toekomst, ze willen een investering doen en er daarna 

niet meer druk mee zijn. Iedereen moet daar natuurlijk zelf 

zijn keuze in maken, maar vooral ook jongere mensen willen 

gewoon genieten van de momenten dat ze vrij zijn. De tijden 

dat men van de 3 weken zomervakantie 2 weken de woning ging 

schilderen zijn dus minder en minder aan het worden. Dan kan 

je 2 dingen doen; een schilder bellen of Belisol.

Mooi, je begint met verduurzamen, houdt dat ook in dat vervan-

ging subsidiabel is? Heeft de overheid hiervoor fondsen in het 

leven geroepen en kun je die als burger ook zelf aanvragen?:

De overheid had een subsidie pakket waarbij aan een aantal 

voorwaarden voldaan moest worden. Als onderdeel kozijnver-

vanging voldoen onze kozijnen en deuren aan alle gestelde eisen. 

Deze subsidie pot is momenteel helaas leeg, maar wordt in de 

toekomst vermoedelijk weer aangevuld.

Overwetering heeft ook grote plannen en denkt er over het club-

huis te voorzien van een nieuwe buitenschil om uiteindelijk een 

enorme slag te slaan wat isolatie waarde betreft en tevens het 

uiterlijk van het pand een upgrading te geven voor de komende 

twintig jaar. Kunnen en willen jullie daarin een rol van betekenis 

spelen en welke zou dit dan kunnen zijn?

Wij zitten natuurlijk graag aan tafel bij deze gesprekken, al was 

het maar om ook als lid mee te denken. Daarnaast moeten we 

gewoon zorgen dat het bestuur niet om ons heen kan doordat we 

met een dermate goed voorstel komen en een passend product.

Verwachtingen voor de toekomst? Zit er uitbreiding in of verande-

ringen in het pakket van levering?

We verwachten voor de toekomst een groei in vooral het rayon 

Utrecht, wanneer we zeggen dat er in deze omgeving nog 

genoeg te doen is, dan is dat nog zacht uitgedrukt voor Utrecht 

en omgeving.

Daarnaast zijn we met Belisol altijd opzoek naar nieuwe pro-

ducten en zien wij die de laatste jaren alleen maar beter en 

mooier worden.

Bedankt voor jullie tijd, wij van Sc. Overwetering wensen jullie 

veel succes bij jullie verdere plannen en tevens spreken we de hoop 

uit dat we in de nabije toekomst wat terug kunnen doen.

Hans Voskamp
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En S.O.T.A. staat natuurlijk voor Sportclub Overwetering Techniek Academie! Deze techniek academie is opgestart door 

Erik Koudijs, een ervaren bestuurder binnen de organisaties van de club maar vooral ook een gedreven opleider en trainer 

en natuurlijk Sc. Overwetering man. Er wordt getraind met hypermoderne middelen en Erik zou Erik niet zijn als hij niet 

zou streven naar de nieuwste lesmethodes:

Wat is de bedoeling van SOTA is mijn eerste vraag aan Erik:

De Sc. Overwetering Techniek Academie biedt een speler via een 

leerplan de mogelijkheid om zich te bekwamen in de techniek 

via specifieke voetbaltraining. Het leerplan is zodanig opgesteld 

dat iedere speler/speelster zich op zijn/haar niveau kan door 

ontwikkelen. Bij de lessen staat talentontwikkeling centraal en 

wordt er getraind in trainingsgroepen afhankelijk van leeftijd en 

kwaliteit. De voetbalschool biedt alle jeugdspelers van 9 t/m 12 

jaar de mogelijkheid aan om zich met deze trainingen verder te 

ontwikkelen op het gebied van techniek en coördinatie. De enige 

voorwaarden waaraan de deelnemers moeten voldoen om mee te 

kunnen doen zijn inzet en enthousiasme.

Hoe kunnen we dit waarmaken:

De trainingen worden gegeven door de ervaren en gediplomeerde 

jeugdselectietrainers van Sc. Overwetering. Daarnaast gebruiken 

we zeer moderne hulmiddelen, zoals de interactieve Smartgoals 

en de Mini Soccerball.

Hoe is de opzet van de cursus:

Op vrijdagmiddag tussen 16.15 uur – 17.30 uur zijn er techniek-

trainingen op het kunstgrasveld van Sc. Overwetering. Ieder sei-

zoen worden er twee modules van 10 lessen per keer aangeboden. 

Eén module in de periode maart-juni en één module in periode 

september-november. 

Kosten: Voetbalscholen werken op commerciële basis.  

Dit betekent dat aan iedere cursist verdient moet worden.  

Sc. Overwetering  vond en vindt het echter belangrijker dat ieder-

een de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen. Om de deelname 

voor iedereen mogelijk te maken bedraagt de eigen bijdrage in de 

kosten daarom slechts € 25,- per module van 10 lessen. Je hoeft 

geen lid te zijn van Sc. Overwetering om mee te doen met de 

Techniek Academie, dus iedereen kan zich inschrijven via de 

website www.overwetering.nl

Erik, dank voor je verhaal en succes met de opleiding.

Hans Voskamp

UIT ONZE OPLEIDING 
S.O.T.A. 

 VERKOOP

 REPARATIE

 APK-KEURING

 INRUIL

 FINANCIERING

 SCHADE

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

14 PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2017-2018

TECHNIEKACADEMIE



Het was een mooi jaar voor het damesvoetbal binnen onze 

club,  zij werden kampioen en gaan nu de uitdaging aan in 

de 4e klasse. 

Het afgelopen seizoen begon al mooi met het vinden van 2 nieuwe 

sponsoren, Bouwbedrijf Paul Kappert en Eethuis Het Bakhuus. 

Na inmiddels 9 jaar te hebben gespeeld in de 5e klasse, ontstond 

rond de winterstop het gevoel dat er weleens iets moois kon gaan 

gebeuren want we stonden toen 3e met maar 2 punten achter-

stand. Waar komt dit dan nu ineens vandaan?

Twaalf wedstrijden later, kon dan ook de vlag uit voor de meiden.

Dat heb ik mij als trainer ook afgevraagd. Er zijn de laatste sei-

zoenen telkens wat wisselingen geweest doordat meiden van het 

eerste uur er om diverse redenen mee stopten. Gelukkig stond 

opvolging klaar omdat we al jaren voetballende meisjes hebben 

rondlopen in de jeugd die tot dan toe samenspeelden met jongens. 

Vanaf hun 15e mogen zij dan meedoen bij het dameselftal. 

Met deze vervanging vanuit onze jeugd hebben wij de laatste jaren 

telkens meer kunnen toewerken naar meer voetbal. Meiden die 

al vanaf hun jongste jeugd hun talenten hebben ontwikkeld. Dit 

aangevuld met 2 trainingen per week en een vast begeleidings-

team blijkt dus de goede weg te zijn.

Kijkend naar de toekomst heb ik er als trainer dan ook enorm veel 

vertrouwen in dat wij met dit team ons gaan redden in de 

 4e klasse. Een speelster is gestopt en daarvoor krijgen wij iemand 

terug die het voorbije jaar elders speelde. Nu zij er weer bij is - 

samen met wat talentvolle meiden die in de jeugd blijven spelen  

(J O17) en die per toerbeurt aan ons voetbal zullen wennen -  zijn 

wij klaar voor de toekomst. 

Een nieuwe competitie met allemaal nieuwe tegenstanders en met 

een ambitieus team gaan wij ons verder ontwikkelen en hopen 

minimaal een constante 4e klasser te worden met misschien 

wel een positieve uitschieter naar een niveau hoger.  Leuk om te 

vermelden is dat telkens meer mensen onze wedstrijden komen 

bekijken. Dat leeft ook enorm bij de meiden. We zijn ervan over-

tuigd dat met de nodige inzet van de speelsters, de staf en de club 

wij mooie jaren voor de boeg hebben en dat het damesvoetbal niet 

meer weg te denken is bij Sportclub Overwetering. 

Alfred Koers

Trainer damesvoetbal Overwetering

IT’S ALIVE AND KICKING ! 
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De Meente 7 • 8121 EV  Olst
Tel. (0570) 56 26 48

www.hafkampnatuursteen.nl

Kom eens kijken in onze showroom 
en vraag naar de mogelijkheden  
voor zowel binnen als buiten?

• Aanrechtbladen
• Vloeren
• Vensterbanken
• Gevelbekleding
• Haardplateau
• Dorpels

gratis
inmeten

Wij hebben 
buiten 
natuursteen ook 
composiet en 
keramiek in ons 
assortiment.

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

• Telecom • Beveiliging
• Schotels • Navigatie

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

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 



1E VOETBALELFTAL 
seizoen 2017-2018

Bovenste rij van links naar rechts: Ronnie Eldering (12de man) Linda Marsman (verzorgster) Daniëlle van den Esschert (verzorgster) 

Harry Bolink (team manager) Pieter Everts (grensrechter) Robert Slinkman (trainer / coach)

 

Middelste rij van links naar rechts: Bunyamin Ozkok, Ferdi van Breukelen, Koen Hulsman, Henry Rozen, Paul Vlaskamp,  

Jeroen Bouwhuis, Wesley de Graaf, Remon Elshof, Jelle Steerneman, Jesper Kleijn, Maikel van Breukelen.

Onderste rij van links naar rechts: Bram van Bessen, Jordy van Breukelen, Delano Lagcher, Jelle Lucassen, Stefan Koers,  

Stefan Hekman, Dennis Lokate, Tom Koers.
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Linda Marsman
geb.: 04-08-1969

Verzorgster

Pieter Everts
geb.: 26-02-1960

Grensrechter

Koen Hulsman
geb.: 31-01-1997
Middenvelder

Wesley de Graaf
geb.: 02-01-1990

Keeper

Bram van Bessen
geb.: 12-05-1990

Middenvelder

Dennis Lokate
geb.: 17-02-1990

Middenvelder

Bunyamin Ozkok 
geb.: 02-01-1990 

Middenvelder

Jesper Kleijn 
geb.: 10-11-1995

Aanvaller

Maikel van Breukelen
geb.: 15-06-1989

Verdediger

FOTO INDIVIDUEEL

Jelle Lucassen 
geb.: 06-10-1993

Middenvelder

Robert Slinkman 
geb.: 11-02-1975
Trainer/ Coach

Jeroen Bouwhuis  
geb.: 02-05-1989

Keeper

Ferdi van Breukelen
geb.: 10-02-1993

Verdediger

Harry Bolink
geb.: 29-05-1955
Teammanager

Jordy van Breukelen
geb.: 29-05-1986

Verdediger

Stefan Hekman
geb.: 02-08-1993

Aanvaller

Stefan Koers 
geb.: 05-08-1993

Middenvelder

Delano Lagcher
geb.: 18-07-1998

Verdediger

Tom Koers
geb.: 29-12-1997

Verdediger

Henry Rozen
geb.: 11-08-1984

Aanvaller

Remon Elshof
geb.: 15-06-1994

Aanvaller

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

Verzorgster

Paul Vlaskamp 
geb. 23-07-1999

Keeper

Jelle Steerneman
geb. 07-06-1994 

Verdediger

Orlando Rozen
geb.: 24-07-1989

Aanvaller

Bram de Haas
geb.: 24-10-1991

Middenvelder
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Hans Haverkamp
Bonekamp 15

8124 PX Wesepe
Tel: (0570) 53 21 48



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

SCHILDER
GLASZETTER
BEHANGER

ERKEND SCHILDERS-
EN AFWERKINGSBEDRIJF

HARLEMAN
S C H I L D E R S B E D R I J F

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

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



RIPPERDA

De Meente 9
8121 EV Olst

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

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.



ACTIES MET EN VOOR  

LEDEN, SUPPORTERS, 
SPONSOREN EN VRIENDEN
Wanneer je een club van onze omvang runt en enkele van de 

meest wezenlijke voorwaarden zijn dat het betaalbaar moet 

blijven voor iedereen en meteen ook uitdagend genoeg om naast 

het beoefenen van je favoriete sport, talent voldoende kans te 

geven zich te ontwikkelen, dan zie je dat terug in de begroting. 

Kortweg: “Er moet ruimte zijn voor het aantrekken van 

vakmensen.” Om dit mogelijk te maken hebben we gelukkig veel 

en bovenal goede hulp.

Onze vele sponsoren weten inmiddels van ons dat hun gelden 

goed besteed worden en dat als tegenprestatie daar waar wij 

kunnen, we altijd onze sponsor voorrang geven wanneer het gaat 

om inkopen die wij als club doen. Frank Overweg, voorzitter van 

het Sponsor Platform,  waakt ervoor dat we dit niet vergeten.

Ook de Vrienden van Overwetering leveren hun bijdrage en 

de teams Dames Handbal 1 en het eerste voetbalelftal worden 

financieel gesteund in prestatie verhogende activiteiten. Of dit 

nu een trainingskamp is of extra huur van een sporthal, dit wordt 

mede dankzij de Vrienden gerealiseerd.

Daarnaast kent de club al jaren een oliebollenactie, een grote 

clubactie en natuurlijk de meer dan dertig jaar door Gerrit Krijt 

georganiseerde compostactie. Deze acties komen vooral ten 

goede aan de jeugdopleidingen.

Een vrij nieuw fenomeen is de actie van de laatste seizoenen: 

de gezamenlijke inkoop van de ziektekostenverzekering. Grote 

aanjager hiervan is Wim Hitman. Hij heeft dit al een aantal 

jaren gedaan in samenwerking met Salland Zorgverzekering, uit 

Deventer.

Alle deelnemers die via Sc. Overwetering hun 

ziektekostenverzekering afsluiten delen mee in een korting 

op de premie van zo’n 7 % en de club krijgt een provisie van 

de Sallandse voor iedere nieuw verzekerde of bestaande die 

continueert. Door deze korting is de premie een van de laagste 

in verzekeringsland en dus voor iedereen die ons een warm hart 

toedraagt beslist interessant. Ook en vooral met aanvullende 

pakketten op het gebied van tandheelkunde, fysio of andere 

persoonlijke wensen kan Salland vaak wat extra’s.

Wim Hitman is graag bereid u daar meer over te vertellen. Hij 

kent als geen ander alle ins en outs van deze verzekeringen. Ook 

helpt hij u bij het overstappen of hernieuwd afsluiten.

Kijk op onze site voor meer informatie.

Hans Voskamp
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Spijkerbospad 2 - 8121 DC Olst - telefoon 0570-564541 - mobiel 06-20606882 - kapperttuinaanleg@hetnet.nl
bank 13.92.81.800 - K.v.K. 38023809 - B.T.W. nl1368.12.776.b.01  

Spijkerbospad 2 - 8121 DC Olst - telefoon 0570-564541 - mobiel 06-20606882 - kapperttuinaanleg@hetnet.nl
BIC RABONL2U - IBAN NL47 RABO 013.92.81.800 - Bank 13.92.81.800 - K.v.K. 38023809 - B.T.W. nl1368.12.776.b.01Spijkerbospad 2 • 8121 DC Olst • 06-20606882 • www.kapperttuinaanleg.nl

•	 tuinaanleg
•	 onderhoud
•	 renovatie
•	 boomverzorging	
•	 advies/ontwerp

Op dinsdag 24 oktober, in de herfstvakantie, organiseert Sc. Overwetering in samenwerking met PFA de Salland Cup op 

het sportpark in Olst. Het is voor het eerst dat Sc. Overwetering een dergelijke uitdaging aan gaat.

Een internationaal toptoernooi voor spelers in de leeftijd onder 

13 jaar. Er is een zeer aansprekend deelnemersveld. De volgende 

verenigingen hebben toegezegd bij deze eerste editie te zijn: uit 

Nederland: Vitesse, Sparta Rotterdam, Heerenveen, Go Ahead 

Eagles en Prestige Footbal Academie, uit Belgie: KV Mechelen, 

uit Duitsland: Hamburger SV en uit Denemarken FC MidtJylland 

en Odenske BK. Ook een team van Sc. Overwetering zelf gaat 

meedoen met het toernooi.

We zijn er natuurlijk erg trots op een dergelijk fraai internati-

onaal deelnemersveld te kunnen presenteren. De organisatie 

is inmiddels gestart. Een behoorlijke klus. De buitenlandse 

deelnemers zullen bijvoorbeeld onder gebracht worden bij gast-

gezinnen.  Per gezin worden twee deelnemers onder gebracht. 

Gelukkig is de betrokkenheid groot en hebben veel gastgezinnen 

zich reeds aangemeld. Maar ook voor andere werkzaamheden 

zijn veel vrijwilligers nodig, zoals kantine, teambegeleiding en 

wedstrijdsecretariaat.

Op de dag zelf zal er ook een interessant randprogramma worden 

georganiseerd, zodat iedereen de hele dag vermaakt zal worden.

We hopen dat dit prachtige toernooi op 24 oktober de start is van 

een nieuwe traditie bij Sc. Overwetering. We wensen alle deelne-

mers alvast veel succes en alle toeschouwers veel kijkplezier!

Sc. OVERWETERING ORGANISEERT  
TOP TOERNOOI SALLAND CUP
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Diamantstraat 18
7554 TA HENGELO
074-249 04 90



A. Geertstraat 33 Tel. : 0570 - 561336
8121 BK Olst  Fax : 0570 - 564446

Ensink
personenvervoer

Airportservice
stedendriehoek

De Meente 27
8121 EV Olst

Tel: 0570-564444
www.taxiensink.nl
www.airportservicestedendriehoek.nl

Ensink
personenvervoer

Airportservice
stedendriehoek

De Meente 27
8121 EV Olst

Tel: 0570-564444
www.taxiensink.nl
www.airportservicestedendriehoek.nl



HANDBAL 1E TEAM 
seizoen 2017-2018

POULE INDELING 

HANDBAL
1e klasse NO-Oost DS 1a Z

1. OBW DS1

2. Wesepe DS1

3. Houten DS1

4. ESCA DS2

5. Overwetering DS1

6. Pacelli DS1

7. Lettele DS1

8. W.H.C. DS1

9. HVBS DS1

10. SV Nieuw Heeten DS1

11. Havas DS1

12. Auto van Ewijk / LHC DS1

Van links naar rechts: Ben Bulten (trainer / Coach), Linde Nijenkamp, Lisa Overweg, Danielle Klein Koerkamp, Rianne Kappert, 

Maaike ten Broeke, Shana Nijboer, Ella van Breukelen, Leonie Klein Koerkamp, Eline Schutte, Leonie ten Broeke, Iris ten Broeke, 

Lynn Vosman, Maaike Stegeman, Roos van Breukelen, Jacqueline Eilander, Silva van der Linden.

27PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2017-2018

1E TEAM HANDBAL



Autobedrijf 

”Boskamp”
Koekoeksweg 19-21

8121 CS Olst

info@autobedrijf-boskamp.nl

www.autobedrijf-boskamp.nl

tel: 0570-561 290

fax: 0570-561 151

OLST



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

Rianne Kappert
geb.: 01-06-1996

Linker-rechteropbouw 

Ben Bulten
geb.: 25-06-1947
Trainer / coach

Jacqueline Eilander
geb.: 21-04-1962

Verzorgster

Lisa Overweg
geb.: 13-01-1995

Keepster

Leonie Klein Koerkamp
geb.: 14-11-1991

Linker-rechterhoek 

Linde Nijenkamp
geb.: 26-01-1993

Linker-rechteropbouw 

Eline Schutte  
geb.: 16-09-1997

opbouw

Daniëlle Klein Koerkamp
geb.: 12-07-1989

Linker-rechteropbouw 

Shana Nijboer
geb.: 25-03-1996

Linker-rechteropbouw

Maaike ten Broeke
geb.: 05-11-1992

Cirkel

Lynn Vosman
geb.: 31-03-1994

Cirkel

Silvia van der Linden
geb.: 06-09-1979

Teamleidster

Roos van Breukelen 
geb.: 16-08-1989

Opbouw

Iris ten Broeke 
geb.: 25-03-1996

Linker rechter opbouw

FOTO INDIVIDUEEL

Leonie ten Broeke
geb.: 13-10-1993
Hoekspeelster

Maaike Stegeman 
geb.: 16-11-1977

Keepster 
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Door Rudi Logtenberg,  

voorzitter Jeugdcommissie.

Toen ik in 1971 als mannetje van tien ging voetballen, was alles 

anders dan nu. Zeventallen bestonden nog niet. We trainden 

als elftal met hooguit een stuk of zes, zeven ballen en die waren 

vaak ook nog eens van een bedenkelijke kwaliteit. Het trainen 

bestond in die tijd trouwens uit een aantal rondjes om het veld 

lopen, een aantal ballen op doel schieten, een afsluitend partijtje 

en verder niet.

Verder voetbalden en trainden we regelmatig op velden die op 

een zwijnenstal leken en kleedkamers met douches kenden we 

nog helemaal niet. Het voetbal werd trouwens ook heel simpel 

gehouden. Je kreeg een positie toegewezen, wist dat je over 

moest spelen naar kinderen met hetzelfde kleur shirt en als je 

meer doelpunten maakte dan je tegenstander, had je gewonnen. 

Ondanks dit, genoten we met volle teugen. Langzaam is alles 

gaan veranderen. Gelukkig wel, want het is alleen maar beter 

geworden. Kijk naar de accommodaties.

Ondanks alle positieve veranderingen, is het de KNVB niet 

genoeg. Zij gaan namelijk de competities van onze kleinste jeugd 

volledig op zijn kop zetten, zodat onze jonge voetballers zich 

nog beter kunnen ontwikkelen en nog meer plezier hebben.

Tenminste……………………Enkele kritische kanttekeningen 

om bij stil te staan:

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Kinderen 

meer voetbalplezier geven en ze nog meer bij het spel betrek-

ken. Dat is waar we het voor doen. Voetballertjes van deze 

leeftijd moeten vrijuit kunnen spelen, acties maken en 

veel scoren. Met kleine partijtjes, kleinere teams en zonder 

scheidsrechter vind je de cultuur van het pleintjesvoetbal, 

terug op het voetbalveld. We nemen de komende twee jaar 

de tijd om de vernieuwingen zorgvuldig in te voeren. Dat 

doen we samen met onze verenigingen. Zij zijn de sleutel om 

dit voor de kinderen tot een succes te maken.”

Een betere voetballer wordt je namelijk niet alleen door wed-

strijden op kleinere veldjes te spelen, maar ook en misschien 

wel vooral door goede begeleiding en goede, gerichte training. 

Het geld dat de voorbereidingen op de nieuwe wedstrijdvormen 

heeft gekost, had de KNVB misschien beter onder de clubs kun-

nen verdelen met de opdracht dit te investeren in de opleiding 

van hun trainers.

Dan de kreet, dat de kinderen meer plezier in het voetbal moeten 

krijgen. Hebben ze dat nu niet dan? Hoe komt men er trouwens 

bij dat de kinderen tegenwoordig te weinig van het voetballen 

genieten?

KNVB citaat: Sportiviteit en respect inbedden in de voetbal-

cultuur

Als onderdeel van de studie naar vernieuwingen van het 

pupillenvoetbal, is er ook aandacht besteed aan andere 

waarden die kinderen meer voetbalplezier geven. Een ele-

ment daarvan is de ranglijst. Bij pupillen onder 8 en onder 9 

jaar worden vanaf volgend seizoen geen klassementen meer 

bijgehouden. Voor kinderen van die leeftijd staat de uitslag 

op zaterdag centraal. Hiermee voorkomen we onnodige 

spanningen en onplezierige situaties.

Het gekste van alles vind ik nog het afschaffen van de ranglijs-

ten voor de kleintjes. Ouders zouden hier meer aandacht voor 

hebben dan de kinderen en dat zou vervelende toestanden ople-

veren. Dat dit gebeurt, geloof ik direct. Er is ook begeleiding in 

overvloed die elk seizoen weer  kampioen wil worden en hun 

mindere spelers daar zonder pardon voor opofferen. Onder het 

mom van ‘We willen toch immers allemaal graag kampioen 

WIE BEPAALT 
HET OF DE 
JEUGD GENIET?
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worden’, komen die kinderen in een half of een heel seizoen 

amper aan voetballen toe en dat is een ontzettend slechte zaak.

De andere kant is echter dat veel kleine kinderen nu één van de 

mooiste dagen van hun leven door de neus wordt geboord. Bij 

mijn vereniging, en wij zullen echt de enige niet zijn, maakt 

men namelijk van elk kampioenschap een feestje. De spelers 

worden op het veld toegesproken, er is een huldiging met patat, 

limonade en een aandenken in de kantine en er worden ook nog 

eens foto’s voor de krant en de website gemaakt. 

Die stralende gezichten zullen we dus vanaf volgend seizoen 

niet meer zien. Ja, misschien als de kinderen wat ouder zijn. De 

‘echtheid’ van een kinderkampioenschap is echter verdwenen. 

Het is waar dat ouders nu niet meer over de ranglijst kunnen 

zeuren, maar zou er iemand in Nederland zijn die denkt dat ze 

zich vanaf komend seizoen stil houden? Nee toch? Ze  gaan 

namelijk eerst negatief over de nieuwe wedstrijdvormen doen, 

dan over een verloren wedstrijd en hoe meer hun kind verliest, 

des te harder ze over hun kroost beginnen te jammeren.

Tot slot een schrijven van de bond met daarboven de tekst: ‘Een 

fijne voetbalomgeving voor pupillen, de verantwoordelijkheid 

van verenigingen’. Mijn eerste reactie hierop was namelijk: 

Lekkere lui bij die KNVB. Zij zetten de hele boel op zijn kop en 

leggen nu de verantwoordelijkheid voor de gevolgen bij ons neer.

Echt als allerlaatste wil ik nog zeggen, dat ik met smart uitkijk 

het seizoen 2017-2018 . Dan kunnen we namelijk pas echt zien 

hoe alles echt werkt en niet alleen bij de grote clubs, maar ook 

bij de kleintjes. Als ik dan mijn ongelijk moet bekennen, zal ik 

dat met een blij gevoel doen.

Dan zeg ik hardop:

Ik vind het bijzonder positief klinken. Eindelijk gaan er din-

gen veranderen. Het valt natuurlijk nog wel te bezien wat 

er allemaal gaat veranderen. Maar het ziet ernaar uit dat 

de  KNVB het Nederlandse jeugdvoetbal met de nieuwe plan-

nen eindelijk de 21e eeuw in trekt en dat was hard, heel hard 

nodig. Niet alleen voor het plezier van de kinderen, maar 

vooral ook voor de ontwikkeling van de Nederlandse jeugd-

spelers en uiteindelijk voor het totale Nederlandse voetbal.
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De avond van 18 mei 2017 zal altijd in de geschiedenis van de 

club vermeld staan als dé avond waarop live in de uitzending 

van Voetbal Inside bekend gemaakt werd dat onze club de  

winnaar was de actie:

VULLEN OF VOEDEN 2016/2017

Dankzij initiatieven binnen de club, een attent meewerkende 

kantinecommissie en inzet van velen is het gelukt om naast 

gezonde teamsport nu ook een gezonde snack aan te bieden of 

een gezond drankje. Juist in deze tijd, waarin we een blijvende 

voorbeeldfunctie vervullen voor de jeugd neemt Sportclub 

Overwetering haar verantwoordelijkheid en biedt naast de al 

jaren bestaande snacks een heel duidelijk gezond alternatief. 

De tv presentator Wilfred Genee is het gezicht dat landelijk de kar 

trekt als het gaat om de promotie van vullen of voeden zoals de 

actie landelijk heet en draagt de naamsbekendheid met verve uit.

Mede hierdoor blijft het ook op het netvlies van de sporters en 

supporters hangen en kan het mede een succes worden. Wij 

waren de eerste landelijke winnaar uit 3200 deelnemers en daar-

voor gaat vooral de dank uit aan de meiden van het promotieteam 

die samen met de kantinecommissie dit wisten binnen te halen.

MOED BELOOND
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Vorig jaar schreef de toen nieuwe trainer Ben Bulten in zijn pre-

sentatie het volgende:

“Aan mij nu de taak om samen met de meiden de promotie 

proberen te behalen… We zullen er alles aan doen om te zorgen 

voor mooie wedstrijden en wat ik daarin erg belangrijk vind, zijn 

de 3 P’s: Plezier---------Progressie--------Prestaties 

Nou… aan het begin van dit seizoen kunnen we met recht stel-

len dat Ben in z’n opzet is geslaagd.  

Na een stroeve start kwamen de meiden in het tweede deel van 

de competitie helemaal los en spatte het Plezier van de speelsters 

af,  er waren  mooie wedstrijden te zien, Progressie werd zeker 

geboekt en daardoor konden de Prestaties niet uitblijven! 

Het gevolg is u allen niet ontgaan, de meiden werden kampioen 

en gaan het dit seizoen in de Hoofdklasse laten zien. 

Ook dames 3 werd kampioen, een niet mindere prestatie,  en 

promoveerde naar een hogere klasse. Wij hebben  er alle ver-

trouwen in dat alle teams het goed gaan doen in de competitie en 

wensen ze  veel succes! 

Toch gaat het spelen niet vanzelf, achter de schermen moet er 

ook van alles worden geregeld  om te kunnen blijven deelnemen 

aan de competitie. Een belangrijk onderdeel hiervan is het leve-

ren van scheidsrechters op het juiste niveau.  Het NHV heeft 

met ingang van dit seizoen besloten dat elke vereniging  waar 

van één of meerdere teams deelnemen aan de wedstrijdsport (2e 

klasse 1e klasse, hoofdklasse en 2e divisie) per deelnemend team 

een scheidsrechter moet leveren. Lukt dit niet, dan worden wed-

strijden toegewezen aan de vereniging die dan zelf moet zorgen 

voor een gekwalificeerde official.   Overwetering verkeert in de 

gelukkige omstandigheid dat ze hiervoor een invulling heeft 

gevonden; Wilma Legebeke zal met ingang van dit seizoen haar 

taken in de jeugdcommissie neerleggen ten behoeve van het flui-

ten voor de vereniging. 

De taken in de jeugdcommissie zullen naast Jan Scholtens en  

Rosan van Rijsbergen worden ingevuld door Shana Nijboer, 

Veerle IJsseldijk en Lisa Overweg. Voor de seniorzaken zijn  

Nienke v. Vreden, Marleen Kappert en Bianca Kuiper bereid 

gevonden de taken te gaan stroomlijnen.  

Wij hopen dat de sportieve successen aanleiding mogen zijn veel 

vrijwilligers te mogen begroeten.

Handbalcommissie.

Sc. Overwetering

UIT HET HANDBALKAMP
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Bent u op zoek naar nieuwe kozijnen en deuren? Al 40 jaar 
biedt Belisol een uitgebreid assortiment in kunststof, aluminium 
en hout. Met Belisol kiest u voor zekerheid en vertrouwen. 
Met eigen opgeleide inmeters en monteurs garanderen we 
topkwaliteit. Niet voor niets zijn we marktleider. 

Belisol Apeldoorn
Lange Amerikaweg 71-B - 7332 BP Apeldoorn
T 055/360.30.23 - apeldoorn@belisol.nl www.belisol.nl



ALGEMENE INFO
Het Bestuur

Voorzitter

Ferco van Breukelen 

Joke Smitlaan 15

8121 KD OLST

Tel: 0570 56 38 23

Mob: 06 53 86 85 02

breuk582@planet.nl

PR-commissie

Marc van Gurp

K.v.L. Stirumstraat 73

8121 DX OLST

Mob: 06-46213393

mvgurp@hotmail.com

Secretaris

Tineke Lanting

Kortricklaan 91

8121 GC OLST

Mob: 06-12629187

ekenit@xs4all.nl

Handbal

Miranda Jansen 

Jan Hooglandstraat 69

8121 BW Olst 

Tel: 0570 56 35 53

Mob: 06 18 05 88 55

jlinde1962@kpnmail.nl

Penningmeester

Henny Logtenberg

Boskamp 13

8121 CW Olst 

Mob: 06 14 27 41 72

hgmlogtenberg@gmail.com

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 

Mob: 06 20 27 89 25 

rudi.logtenberg@planet.nl

Accommodatie/kantine

 

 

Vacant
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POULE INDELING VOETBAL
    Aanvang wedstrijd

Achilles ‘12 Oude Bornseweg 101  7556 GW  HENGELO 14:00 uur

ATC ’65  Torenlaan 60 7559 PB  HENGELO 14:00 uur

Bon Boys Kolenbranderweg 11 7482 SE  HAAKSBERGEN 14:00 uur

Columbia  Winkewijertlaan 80 7425 NG      APELDOORN 14:00 uur

Epe  Sportlaan 5-7 8162 BE  EPE 14:00 uur

Luctor Et Emergo Horstlaan 3 7602 AM  ALMELO 14:00 uur

MVV ’29 Almeloseweg 149 7615 NA HARBRINKHOEK 14:00 uur 

Sc. Overwetering  Koekoeksweg 11B 8121 CS       OLST 14:00 uur

Robur Et Velocitas  Anklaarseweg 330 7316 MK  APELDOORN 14.30 uur

SDC ’12 Molendijk 18 7591 PT  DENEKAMP 14:00 uur

TVC ’28 Sportlaan 10 7651 LD  TUBBERGEN 14:00 uur 

Victoria ’28  Geessinkweg 282 7544 RB  ENSCHEDE 14:00 uur

VOGIDO Tegelerweg 66 7535 CJ  ENSCHEDE 14:00 uur

WSV De Voorwaarts 450 7321 MG  APELDOORN 14:00 uur

24-09-17 

 TVC ‘28 VOGIDO
 Columbia Achilles ‘12
 WSV SDC ‘12
 Victoria ‘28 Overwetering
 Bon Boys Luctor et Emergo
 Epe Robur et Velocitas
 ATC ‘65 MVV ‘29

01-10-17 

 VOGIDO Bon Boys
 SDC ‘12 Columbia
 MVV ‘29 Epe
 Achilles ‘12 TVC ‘28
 Overwetering ATC ‘65
 Robur et Velocitas Victoria ‘28
 Luctor et Emergo WSV

08-10-17 

 TVC ‘28 SDC ‘12
 Columbia Luctor et Emergo
 Victoria ‘28 MVV ‘29
 Epe Achilles ‘12
 ATC ‘65 VOGIDO
 Robur et Velocitas Overwetering
 Bon Boys WSV

15-10-17 

 MVV ‘29 Robur et Velocitas
 Luctor et Emergo TVC ‘28
 WSV Columbia
 VOGIDO Victoria ‘28
 SDC ‘12 Bon Boys
 Overwetering Epe
 Achilles ‘12 ATC ‘65

22-10-17 

 TVC ‘28 ATC ‘65
 Columbia Epe
 WSV Victoria ‘28
 VOGIDO Overwetering
 Achilles ‘12 Bon Boys
 Luctor et Emergo MVV ‘29
 SDC ‘12 Robur et Velocitas

29-10-17 

 TVC ‘28 Columbia
 Victoria ‘28 Luctor et Emergo
 Bon Boys MVV ‘29
 Epe VOGIDO
 Robur et Velocitas Achilles ‘12
 ATC ‘65 WSV
 Overwetering SDC ‘12

05-11-17 

 Columbia Bon Boys
 MVV ‘29 Overwetering
 WSV TVC ‘28
 Achilles ‘12 Victoria ‘28
 Luctor et Emergo Epe
 SDC ‘12 ATC ‘65
 VOGIDO Robur et Velocitas

19-11-17 

 Victoria ‘28 SDC ‘12
 MVV ‘29 VOGIDO
 Robur et Velocitas Luctor et Emergo
 Bon Boys TVC ‘28
 ATC ‘65 Columbia
 Epe WSV
 Overwetering Achilles ‘12
 
26-11-17 

 TVC ‘28 Epe
 Columbia Victoria ‘28
 WSV Robur et Velocitas
 Bon Boys ATC ‘65
 Luctor et Emergo Overwetering
 SDC ‘12 MVV ‘29
 Achilles ‘12 VOGIDO
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03-12-17 

 ATC ‘65 Luctor et Emergo
 MVV ‘29 Achilles ‘12
 Victoria ‘28 TVC ‘28
 Robur et Velocitas Columbia
 Overwetering WSV
 Epe Bon Boys
 VOGIDO SDC ‘12

10-12-17 

 TVC ‘28 Robur et Velocitas
 Columbia Overwetering
 WSV MVV ‘29
 SDC ‘12 Achilles ‘12
 Bon Boys Victoria ‘28
 ATC ‘65 Epe
 Luctor et Emergo VOGIDO

17-12-17 

 Victoria ‘28 ATC ‘65
 Epe SDC ‘12
 Overwetering TVC ‘28
 MVV ‘29 Columbia
 VOGIDO WSV
 Robur et Velocitas Bon Boys
 Achilles ‘12 Luctor et Emergo 

28-01-18 

 TVC ‘28 MVV ‘29
 Columbia VOGIDO
 WSV Achilles ‘12
 Victoria ‘28 Epe
 Bon Boys Overwetering
 ATC ‘65 Robur et Velocitas
 Luctor et Emergo SDC ‘12 

04-02-18 

 VOGIDO TVC ‘28
 Achilles ‘12 Columbia
 SDC ‘12 WSV
 Overwetering Victoria ‘28
 Luctor et Emergo Bon Boys
 Robur et Velocitas Epe
 MVV ‘29 ATC ‘65 

18-02-18 

 SDC ‘12 TVC ‘28
 Luctor et Emergo Columbia
 MVV ‘29 Victoria ‘28
 Achilles ‘12 Epe
 VOGIDO ATC ‘65
 Overwetering Robur et Velocitas
 WSV Bon Boys 

04-03-18 

 Robur et Velocitas MVV ‘29
 TVC ‘28 Luctor et Emergo
 Columbia WSV
 Victoria ‘28 VOGIDO
 Bon Boys SDC ‘12
 Epe Overwetering
 ATC ‘65 Achilles ‘12 

11-03-18 

 Bon Boys Columbia
 Overwetering MVV ‘29
 TVC ‘28 WSV
 Victoria ‘28 Achilles ‘12
 Epe Luctor et Emergo
 ATC ‘65 SDC ‘12
 Robur et Velocitas VOGIDO 

18-03-18

 Columbia TVC ‘28
 Luctor et Emergo Victoria ‘28
 MVV ‘29 Bon Boys
 VOGIDO Epe
 Achilles ‘12 Robur et Velocitas
 WSV ATC ‘65
 SDC ‘12 Overwetering 

25-03-18 

 ATC ‘65 TVC ‘28
 Epe Columbia
 Victoria ‘28 WSV
 Overwetering VOGIDO
 Bon Boys Achilles ‘12
 MVV ‘29 Luctor et Emergo
 Robur et Velocitas SDC ‘12 

01-04-18 

 SDC ‘12 Victoria ‘28
 VOGIDO MVV ‘29
 Luctor et Emergo Robur et Velocitas
 TVC ‘28 Bon Boys
 Columbia ATC ‘65
 WSV Epe
 Achilles ‘12 Overwetering 

08-04-18

 Bon Boys VOGIDO
 Columbia SDC ‘12
 Epe MVV ‘29
 TVC ‘28 Achilles ‘12
 ATC ‘65 Overwetering
 Victoria ‘28 Robur et Velocitas
 WSV Luctor et Emergo 

15-04-18

 MVV ‘29 TVC ‘28
 VOGIDO Columbia
 Achilles ‘12 WSV
 Epe Victoria ‘28
 Overwetering Bon Boys
 Robur et Velocitas ATC ‘65
 SDC ‘12 Luctor et Emergo

22-04-18

 Luctor et Emergo ATC ‘65
 Achilles ‘12 MVV ‘29
 TVC ‘28 Victoria ‘28
 Columbia Robur et Velocitas
 WSV Overwetering
 Bon Boys Epe
 SDC ‘12 VOGIDO 

13-05-18 

 Epe TVC ‘28
 Victoria ‘28 Columbia
 Robur et Velocitas WSV
 ATC ‘65 Bon Boys
 Overwetering Luctor et Emergo
 MVV ‘29 SDC ‘12
 VOGIDO Achilles ‘12 

20-05-18

 ATC ‘65 Victoria ‘28
 SDC ‘12 Epe
 TVC ‘28 Overwetering
 Columbia MVV ‘29
 WSV VOGIDO
 Bon Boys Robur et Velocitas
 Luctor et Emergo Achilles ‘12 

27-05-18 

 Robur et Velocitas TVC ‘28
 Overwetering Columbia
 MVV ‘29 WSV
 Achilles ‘12 SDC ‘12
 Victoria ‘28 Bon Boys
 Epe ATC ‘65
 VOGIDO Luctor et Emergo

inhaal / beker

 12-11-17 10-02-18

 25-02-18 29-04-18

 06-05-18 
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ONZE SPONSOREN
AA Drink

AH Boomgaard Wijhe

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

Beldman Transport Olst

Belisol Kozijnen Apeldoorn en Nieuwegein

Berg Electronics Wijhe

Berghuis Compleet wonen Schalkhaar 

Berström koeltechniek Deventer 

Bij Ripperda  Den Nul (gem. Olst)

Bloemparadijs van Megen Olst

Boekestijn Transport Service 

Bouwbedrijf Hemeltjen Wijhe

Bouwbedrijf Obdeijn B.V. Diepenveen

Brummel Dynamics Service B.V. Olst

Brummel Woninginrichting Olst

Buro BIM 3D-engineering Deventer

Camping ‘t Haasje Fortmond (gem.Olst)

Care Dienstengroep Nijverdal

Catering en Kookstudio Boschloo Diepenveen

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.

Erik Balster Internet Marketing Olst

Erik Kieftenbeld Glasmontage-Glasherstel

Esselink Dakspecialist Olst

Flierman en zn B.V. Schalkhaar

Fortron B.V. Schoonmaakbedrijf Barneveld

Frits van der Linden woningstoffering

Fysiotherapie Olst 

Gastvrij Wijhe 

Grolleman Vrieshuis Exploitatiemaatsch. B.V. Olst

Gubbels Loonbbedrijf Diepenveen

Hafkamp Grafwerken en Natuursteen Olst

Hannink Financiële dienstverlening 

Harleman Rietdekkersbedrijf Middel (Gem. Olst)

Harleman Schildersbedrijf Olst

Harmsen Keurslager Diepenveen

Heineken Brouwerijen  Deventer

Helder Makelaars, Hypotheek, Verzekering

Hetebrei Personenvervoer.

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

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)

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

Pannekoekhuis Olst

Paul Kappert bouwonderhoud Olst

PCI Nederland 

Plus Olst Ron Vermaning

Proef Wijnwinkel Diepenveen

Rabobank Salland

Renate Beauty & Haarstyling Olst

Roelofs Notariaat  Olst
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Ruitenbeek en Simons  Makelaardij 

Salland Hypotheekadvies Wijhe

Schrijver Stalinrichting Broekland 

Schuiling Opticiens  Deventer

Schulten mode Wijhe

Sikkens grafische afwerkers  Deventer

Sjaak Koster Cleaning Olst 

SMG Groep goed in media Hasselt

Spekschate B.V. Installatie techniek  Olst

Spincom Volumes opgeteld spaart geld

Sportcafé De Hooiberg  Olst

Stipp Deventer

Swolltax BV   Wijhe

Taxi Ensink 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)

Vloedgraven Bloemen en Wonen

Voetdijk Service Diepenveen

Vogelzang Bouwservice Den Nul (gem. Olst)

Vrielink Makelaars

Wessels Tapijt Eikelhof (gem. Olst)

Wolters B.V.  Deventer

39PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2017-2018

SPONSOREN



Midden in de samenleving


