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DE VOORZITTER

DE VOORZITTER EN
ZIJN DORPSCLUB
Bij het uitkomen van deze editie zijn de meesten van ons hopelijk

en maken dat onze club kan draaien. Past slechts grote waardering

uitgerust terug van vakantie en mogen we weer aan de bak. Een

voor deze groep waarbij we echt ook op zoek moeten naar extra

bewogen seizoen ligt achter ons. Met zowel hoogte- als dieptepun-

“nieuwe” mensen om de nodige zaken te kunnen blijven uitvoeren.

ten. Het overlijden van clubicoon Gerard Kinds kwam onverwacht
en gaf een schok door de vereniging . Een ongelooflijk trouw lid

Dan naar het nieuwe seizoen: Voor ons 1e voetbalelftal ligt een

en vrijwilliger die heel veel betekende voor onze vereniging. Mooi

nieuw seizoen in de 2e klasse in het vooruitzicht. Dat wordt

om te zien was dat iedereen, van jong tot oud, hem een groots eer-

opnieuw een uitdaging. Met nieuwe trainer Sander Poll hopen we

betoon gaf. Ook het ongeval van Daan Vosman, speler van het 5e

op stabiliteit en verder doorontwikkelen van jeugd. Met de juiste

elftal, heeft de nodige impact gehad binnen onze gelederen.

instelling en motivatie kunnen we een mooi seizoen draaien. De
Handbaldames 1 zullen een zelfde uitdaging krijgen. Een 2e jaar

Sportief gezien was het een goed jaar voor Sc. Overwetering.

is vaak lastiger. Met hun nieuwe trainer Jan Lentjes, die de nodige

Naast alle kampioenschappen, bekerprestaties en zwaar bevochten

ervaring heeft, hebben we er vertrouwen in dat ook dat gaat luk-

klassebehoud richt ik me toch even tot de selecties. Onze beide

ken. Laten we er een mooi seizoen van maken. Er ligt voor ons

vlaggenschepen wisten zich te handhaven in hun klasse. In onze

allen een mooie uitdaging met voldoende nieuwe kansen.

competities zijn we een relatief kleine dorpsclub. Des te meer een
fantastische prestatie en daar zijn we als club trots op. Wat ook

Naast de sportieve uitdagingen zullen we als club ook andere

goed ging: de ontwikkeling van jeugdig talent. Zij hebben zich fan-

zaken gaan oppakken. De eerste fase van de verduurzaming van

tastisch gemanifesteerd en maakten een mooie ontwikkeling door.

ons clubhuis is gepland en de velden 2 en Noteboom hebben groot

Dit zijn de sporters van de toekomst en ik hoop dus ook dat ze tot

onderhoud gehad. Andere zaken zoals vervangen van oude masten

voorbeeld zullen zijn van anderen.

en vervangen verlichting staan op de agenda evenals het faciliteren
van een goede internetverbinding/kabelaansluiting. De gekoester-

Ook de initiatieven die de club het afgelopen seizoen weer mooie

de wens voor aanleg van een beachveld is er nog steeds en we gaan

inkomsten genereerden wil ik ook graag benoemen; Hart voor

kijken of we dit concrete invulling kunnen gaan geven. Kortom

Salland, de Rabobank clubactie, de compostactie, oliebollenactie

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

en de grote clubactie samen wederom een mooi bedrag. Dit mede

voor ons allen een mooie uitdaging met voldoende nieuwe kansen.

door de inzet van mensen die zowel achter de schermen als in het

Ik zie er naar uit en hoop op veel support van nieuwe mensen die

veld bezig zijn geweest onze leden te enthousiasmeren en dat is

ons daarbij gaan helpen. Dat was van oudsher en is volgens mij nog

opnieuw gelukt. Veel dank daarvoor. Daarmee wil ik direct al onze

steeds de kracht van een echte Dorpsclub.

vrijwilligers dank zeggen voor het feit dat zij het mogelijk maakten
Ferco van Breukelen, voorzitter
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TRAINERSPRAAT

SANDER POLL:
EEN STABIELE
E
2 KLASSER
Op het moment van schrijven zit ik zelf middenin de nacom-

Selectie

petitie voor promotie naar de 2e klas. Deze nacompetitie heeft

We hebben hard gewerkt om de selectie voor het komende sei-

de Overweteringselectie knap weten te ontlopen door de ruime

zoen compleet te krijgen. Een aantal spelers heeft de club verla-

winnen op Columbia. Een prestatie van formaat. Eentje waar we

ten, er zijn jeugdspelers aan de selectie toegevoegd. Hierdoor is

het komende seizoen hard aan gaan werken om minimaal het-

er een mooie mix van jong en oud ontstaan. Naast de spelers is

zelfde te bereiken. Maar eerst dit:

de staf met daarin de verzorgsters, leider(s) en hersteltrainer zo
goed als compleet.

Mijn naam is Sander Poll, 39 jaar oud, woonachtig in Deventer
en gehuwd met Katja. Wij hebben twee kinderen, Kyra (13) en

Verwachting

Milan (9) en ik ben werkzaam als docent lichamelijke opvoeding

Wat gaat het komend seizoen brengen? Ik kijk niet naar het

en dienstverlening & producten op het RSG N.O.-Veluwe in

directe resultaat maar zie het meer als een proces waarin mijn

Epe. In mijn actieve carrière gespeeld bij SV Colmschate ’33 en

eerste gevoel als trainer is dat ik spelers individueel beter wil

Rohda Raalte op alle niveaus dus, behalve de 4e en 5e klasse.

maken. Lukt dat, dan zal dat invloed hebben op het team en zal
het resultaat op termijn ook beter worden. Het is belangrijk dat

Ervaring

elke speler het maximale uit zichzelf wil halen. Dit vereist elke

Naast het trainen van de diverse jeugdelftallen bij SV Colmschate

training en wedstrijd discipline en beleving van de speler. Als

’33 was ik de afgelopen jaren assistent-trainer bij SV Colmschate

trainer vind ik het belangrijk dat we de (team) afspraken die we

’33. Naast de rol van assistent-trainer was ik ook nog actief als

met elkaar maken nakomen om het uiterste uit jezelf te halen.

voetballer. Een prima combinatie waarin je als verlengstuk van

Dit zorgt voor commitment.

de hoofdtrainer de organisatie in het veld kan bewaken. Nu heb

Als we dit doen dan ben ik ervan overtuigd dat we een stabiele

ik de schoenen aan de wilgen gehangen en ben toe aan een nieuwe

2e klasser worden.

uitdaging en wil ik graag mijn kennis en ervaring overbrengen.
Ik hoop naast mijn taak als hoofdtrainer een bijdrage te kunnen
Gevoel

leveren aan de jeugdopleiding van de vereniging. Ik wens iedere

In de gesprekken met de TTO, bestuur, spelers en begeleiding

lezer een sportief, succesvol en gezond seizoen toe!

was het gevoel gelijk goed. Gevoel valt lastig uit te leggen maar
de rust, sfeer, gemoedelijkheid en de koers die de club wil varen

Sander Poll

zijn voor mij belangrijk om hoofdtrainer te worden. In het afgelopen half jaar heb ik al met veel mensen binnen de vereniging
kennis gemaakt en het gevoel is steeds bevestigd.
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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

€ 320
€ 160
€ 80
€ 110

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
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BACK TO THE ROOTS
Wanneer je het met oude(re)

Veertien keer wordt hij daar geopereerd aan zijn knie. Alles komt

leden van de club hebt over

erdoor in gevaar en werken wordt zo goed als onmogelijk. Vier

de goede oude tijd dan komt

jaar duurt deze ellende en uiteindelijk is het de Antwerpse won-

al heel snel het gesprek op

derdokter Martens die de oorzaak wegneemt en na anderhalf jaar

trainers maar vooral op magi-

revalideren kon hij weer lopen. Wordt werkzaam in de zorg en

sche leiders. Een van deze

krijgt later een baan als mentor alcohol en drugsverslaafden bij

magische mensen met een

Parnassia. We schrijven dan al 1992. Dan komt er opnieuw een

geweldige uitstraling was

grote liefde in zijn leven, ditmaal de Haagse voetbalclub DUNO

Evert. We hebben het dan

waar inmiddels zoons voetballen.

natuurlijk over ouwe Stein
die samen met zijn zoon, jonge Stein, lang smoel hebben gegeven

Hier wordt hij eerst trainer van de B 1 (JO 17), vervolgens de A 1

aan het tweede elftal.

(JO 19) en via de hoogste jeugd brengt hij alles op divisie niveau.
Helpt met zijn oudste jeugd het eerste elftal zich handhaven en

Laat het nu toch zo zijn dat jonge Stein, Evert junior, na een ver-

schuift vervolgens door als hoofdtrainer en brengt de club vanuit

blijf in de randstad van tientallen jaren weer terug is in de regio en

de vierde klas naar de derde klas.

wij zochten hem op want sinds kort woont Evert – inmiddels zelf
63 – met vriendin Angelique weer in Terwolde.

Dan slaat het noodlot opnieuw toe: Acute reuma; ’s morgens wakker worden met een dubbeldikke knie, ook de arm wil niet en alles

Daar heeft hij eerder gewoond, in het begin van zijn – ontbonden

is opeens eindig. Mag niks meer doen, niet werken, niet trainen,

– huwelijk en voordat hij vanwege een carrièreswitch de regio ver-

alleen zorgen dat de controle over de reuma de bovenhand krijgt

liet en voor jaren naar Den Helder vertrok voor een commerciële

via medicatie en dat is vandaag de dag nog zo. Je zou je daarbij neer

functie. Via de buurman, want zo gaat dat dan, kom je ook daar

kunnen leggen maar dat is niet wat Evert doet. Hij gaat managen;

terecht bij een lokale voetbalclub, maar van een echte wederop-

technisch coördinator bij Sc. Kranenburg, daarna hoofd opleidin-

standing was geen sprake. De knie die hem in Olst ook al plaagde

gen bij GDA en uiteindelijk weer terug bij DUNO als Technisch

werd steeds slechter en uiteindelijk legde hij zich toe op trainen en

Manager, helpt mee ze naar de eerste klas te brengen, start een

coachen van een regionaal zaalvoetbalteam, haalde zijn diploma’s

voetbalschool op en komt zo in aanraking met de grote jongens.

en promoveerde een aantal jaren achtereen tot in het hoogst

Wordt scout bij Feijenoord, ook komen de Eagles nooit voor niks

mogelijke, de landelijke top. In 1987 gaat het faliekant fout: het

bij hem aan de deur.

huwelijk loopt op de klippen en de kruisbanden scheuren finaal af.
Twee rampen die hem hard hebben getroffen.

Hierna volgen er drie jaren Haaglandia en twee jaren DHC als
hoofd jeugdopleidingen. Adviseur bij DUNO is hij gebleven tot

Uiteindelijk vertrekt Evert naar Den Haag. Een nieuwe liefde en

aan zijn terugkeer naar het oosten.

een nieuwe baan nopen hem daar voor langere tijd zich te vestigen
en de kinderen groeien erop. De tweeling uit het eerste huwelijk

Zijn boodschap aan Overwetering, waar hij nu dus af en toe weer

en ook zoon en dochter uit tweede huwelijk gedijen er goed.

te zien is: “Durf je eigen karakter na te streven. Blijf altijd wie je
bent!
Hans Voskamp
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HALL OF FAME

EN DAN IN THE

HALL OF FAME:

SPELER VAN HET JAAR:

TOM KOERS

Ja inderdaad ’t is nog een jonkie dit afgelopen jaar, maar wel eentje die zich stormachtig heeft ontwikkeld zo tussen de grote meneren als de Brammen, de Lucassens, de
Breukelens, de Rozens en ga zo maar verder. En dan die constantheid! Minimaal goed
voor een 7,5 en meestal hoger. Soms uitgeroepen tot man of the match maar het zijn juist
die geweldige wekelijkse scores die niet iedereen te lezen krijgt die Tom nu al op een
ongekend niveau brengen. Een sporter om trots op te zijn!

SPEELSTER VAN HET JAAR:

SHANA NIJBOER

En ook hier geldt: wat goed is komt snel! Ook Shana heeft zich in relatief korte tijd op een
steeds hoger niveau niet alleen maar aangepast maar ook duidelijk en progressief ontwikkeld. Voor haar geldt het juryrapport: niet alleen de beste over 2017/2018 maar ook degene met de meeste groeipotentie! Het zal maar over je gezegd worden! Shana is onderdeel
van een stel ambitieuze meiden waarvan de top nog lang niet in zicht is.

SUPPORTER VAN HET JAAR:

HENK VEURTJES

Al sinds zoon Niek in de jeugd zijn spelletje speelde is Henk betrokken bij Sc.
Overwetering, helpt mee waar nodig, heeft veel gedaan om de toernooien goed te laten
verlopen en is al tientallen jaren een vast en toegewijd supporter van het eerste elftal. Uit
en thuis! Ook is Henk een van de vaste beoordelaars voor de speler van de week rapportage, verslaat de wedstrijden met grote regelmaat en is zeer begaan met het lot van zijn
eerste elftal. Positief en nuchter in zijn beoordeling. Dank Henk.
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HALL OF FAME

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR:

HEIN KINDS

Kunnen we voor Hein (ook wel Henk genaamd) niet hetzelfde schrijven als voor Henk
Veurtjes? Jawel, dat klopt wel in grote lijnen alleen geldt voor Hein misschien wel meer
dan voor welk Overwetering lid ook: Het zit in zijn DNA. Wanneer je het Overwetering
gen uit zijn lijf zou verwijderen dan blijft er maar een half mens over. Hein heeft dat misschien wel het sterkst van de hele familie, misschien minder op de voorgrond maar o zo
belangrijk voor de identiteit van de club, onze club. Hein is de ultieme bewaker van onze
cultuur.

Wij, leden van het Sponsorplatform en de Vrienden van Overwetering, willen hiermee de grootst mogelijke waardering uitspreken
voor deze vier bijzondere leden van Sc. Overwetering.
Hans Voskamp

Keukenland
Wijhe =
Oud logo?
Graag
aanleveren!
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ACHTER DE SCHERMEN

ACHTER DE SCHERMEN

We zijn op bezoek bij een van onze sponsoren die op bijzondere wijze onderscheidend zijn op hun vakgebied. We zijn
dit keer te gast bij: Isfordink Olst bedrijfswageninrichting.
Patrick Isfordink zwaait de scepter aan De Meente 5, en dat sinds

zich met Isfordink Olst bedrijfswageninrichtingen helemaal te

hij in 2002 deze bedrijfsactiviteiten overnam van vader Jan. Dat

specialiseren in het op maat inrichten van bedrijfswagens. De

was nog in het oude pand op Boskamp, waar Patrick’s opa ooit

bestelauto van een lokaal schildersbedrijf vraagt immers om een

naar toe verhuisde nadat de activiteiten uit zijn jasje groeiden op

andere inrichting dan de service bus van een windmolen monteur.

de hoek Randerstraat/Rijksstraatweg.
Het Olster bedrijf werkt innig samen met het Duitse Aluca;
Opa Jan dreef aanvankelijk alleen een autobedrijf, later overgeno-

een van de grootste fabrikanten van (aluminium) bedrijfswa-

men door Patrick’s vader en weer later door Patrick’s broer Frank.

gen inrichtingen ter wereld. Met als resultaat dat Isfordink Olst

Het was Jan junior die begreep dat je soms wat extra’s moet doen

wereldwijd is uitgegroeid tot de grootste dealer van Aluca.

om zakelijke relaties aan je te binden. Het resulteerde in een extra
service door bedrijfswagens af te leveren die helemaal gebruiks-

Patrick: “Wij huldigen het One stop shop principe: je brengt de kale

klaar waren. Dus inclusief voorraad- en onderdeelkasten, gereed-

bus bij ons, maakt je wensen kenbaar en op de afgesproken tijd krijg

schapsborden, betimmering en verlichting in laadruimte, of wat

je van ons een telefoontje dat je nieuwe bedrijfswagen klaarstaat

de klant ook maar voor wensen had.

voor gebruik. Dus na het monteren van aluminium kasten, 220v
stroomcircuit, track- en tracesysteem, signaleringsverlichting,

12

Dit resulteerde later in een splitsing van activiteiten. Patrick betrok

laadklep of de bestickering van de buitenzijde of wat je wensen ook

een fonkelnieuw pand op industrieterrein de Meente in Olst om

maar mogen zijn.”
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ACHTER DE SCHERMEN

Bij Isfordink Olst ontwerpen ze de inrichtingen tegenwoordig

worden ingericht. Mede daarom wordt de werkplaats momenteel

met een 3D tekenprogramma, zodat je op het scherm precies kan

bijna verdubbeld (van 6 naar 10 deuren). Tussen 2010 en 2016 is de

zien wat je krijgt. Deze professionele werkwijze trekt ook lande-

omzet verdubbeld en het personeelsbestand gegroeid naar 15 fte’s.

lijke ketens aan, zodat steeds vaker grote series bedrijfswagens
Dit alles neemt niet weg dat Patrick in alle gevallen de wens van de
individuele klant voorop zet. Dus ook voor de ondernemer dicht
bij huis, omdat hij weet dat kwaliteit resulteert in de best mogelijke reclame voor zijn bedrijf: van mond tot mond!
Bij dit bedrijfsbezoek hebben we achter de schermen kunnen
kijken bij een bedrijf waar het overloopt van creativiteit, met trots
en passie wordt gewerkt in een moderne werkomgeving, waarbij
één doel voorop staat: het beste eindresultaat!

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2018-2019

13

Hans Haverkamp
Bonekamp 15
8124 PX Wesepe
Tel: (0570) 53 21 48

DAMESVOETBAL

VAN HET DAMESFRONT:
Het eerste jaar in de 4e klasse zit erop en dat was er een om

complete afdeling binnen Overwetering te komen, dus net als bij

niet snel te vergeten.

de mannen: van zes tot zestig!

Hoogtepunten ken je meestal als het om titels en promoties gaat.

Wij geven er vol aandacht aan om meiden en vrouwen en

Teleurstellingen? Ja, wij moesten zeker wennen aan het niveau-

ieder ander kennis te laten maken met de sport. De maand

verschil tussen 5e en 4e klasse. En dat leverde regelmatig meer

juni kon iedereen op elke vrijdag terecht voor introductie

teleurstellingen op omdat de resultaten minder waren dan waar

en traningen.

wij vooraf op gehoopt en gerekend hadden. Dit deed echter niks af
aan ons plezier!

Ook zullen wij dit seizoen een voetbal clinic organiseren waarbij
wij graag gebruik maken van de kennis van meiden als Danique

Leeft het damesvoetbal wel zoals dat landelijk gesuggereerd

Kerkdijk en misschien nog wel een andere international.

wordt? In Olst, met al zijn inwoners en verschillende sportverenigingen zijn er ruim dertig meisjes- en vrouwenvoetbal lid bij

Voor wat betreft het volgend seizoen en ons team, kunnen wij

Sportclub Overwetering, verdeeld over jeugdteams en het dames-

melden dat wij met 18 meiden het seizoen ingaan waarbij dus al

team. Van hen komt er ook nog eens een aantal uit de omliggende

een groepje van 15-jarigen de overstap maken vanuit de jeugd ter

dorpen en is niet echt groeiende. Het blijft een beetje steken en

aanvulling van onze eerste selectie.

dat is natuurlijk jammer. Aangezien wij een omni-vereniging zijn
willen wij ook niet gaan concurreren met de handbaltak want ook

Wat blijft is de staf van het team: Voor het 6e seizoen zijn Alfred

daar zijn leden hard nodig. Echter, wij willen natuurlijk vooruit

Koers en Jos Kobus (al 10 seizoenen) erbij en waarschijnlijk

en de droom van de trainer is natuurlijk dat hij kan selecteren uit

kunnen wij ook weer gebruik maken van de diensten van Wim

meer dan 32 seniorleden.

Achtereekte die de vlag hanteert en er bij is op de vrijdagtraining.
Aan de zaken rondom het team ligt het niet, het aantal meiden is

Senior, en dus voetballen op zondag, mag vanaf je 15e verjaardag.

waarschijnlijk voldoende maar om nog verdere stappen te kun-

Dat lijkt jong maar bij de meeste ploegen in de regio is dit aan de

nen maken hebben wij gewoon meer voetbalsters nodig. Daarover

orde. Voetballen mag op zich al vanaf 5 jaar en 9 maanden. Het

laten wij ons komend seizoen zeker horen!!

zou dus mooi zijn om meerdere vrouwelijke voetballeden te
krijgen. Het streven is dan ook het krijgen van een jeugdteam met

Op naar een goed seizoen!

allemaal meiden van waaruit we verder gaan bouwen om tot een

Alfred Koers
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HARLEMAN
SCHILDERSBEDRIJF

SCHILDER
GLASZETTER
BEHANGER

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

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

• Aanrechtbladen gratis
inmeten
• Vloeren
• Vensterbanken
• Gevelbekleding
• Haardplateau
• Dorpels
Wij hebben
buiten
natuursteen ook
composiet en
keramiek in ons
assortiment.

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

De Meente 7 • 8121 EV Olst
Tel. (0570) 56 26 48

www.hafkampnatuursteen.nl

1E ELFTAL VOETBAL

1E VOETBALELFTAL
seizoen 2018-2019

Bovenste Rij van Links naar Rechts:
Erik Hulsman (assistent scheidsrechter), Linda Marsman (verzorgster), Danielle van den Esschert (verzorgster), Hushan Shawkat ,
Jordy van Breukelen, Tom Koers, Sander Poll (trainer/ coach), Harry Bolink (teammanager), Henry Hendriks (hersteltrainer)
Middelste rij van Links naar rechts:
Ferdi van Breukelen, Dennis Lokate, Maikel van Breukelen, Paul Vlaskamp, Nick ter Veer , Bram de Haas, Oskar Kappert, Daniël Labrouche
Onderste rij van Links naar rechts:
Henry Rozen, Stef Alfrink, Jelle Lucassen, Stefan Hekman, Maik Jansen, Bram van Bessen
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Sander Poll
geb.: 20-10-1978
Trainer/ Coach

Harry Bolink
geb.: 29-05-1955
Teammanager

Erik Hulsman
geb.: 26-02-1960
Assistent scheidsrechter

Linda Marsman
geb.: 04-08-1969
Verzorgster

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

Henry Hendriks
geb.: 20-06-1962
Hersteltrainer

Paul Vlaskamp
geb. 23-07-1999
Keeper

Nick ter Veer
geb. 08-05-2000
Keeper

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

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

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

Tom Koers
geb.: 29-12-1997
Verdediger

Daniël Labrouche
geb.: 07-01-1999
Verdediger

Jelle Lucassen
geb.: 06-10-1993
Middenvelder

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

Dennis Lokate
geb.: 17-02-1990
Middenvelder

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

Oskar Kappert
geb.: 24-06-2000
Middenvelder

Henry Rozen
geb.: 11-08-1984
Aanvaller

Stefan Hekman
geb.: 02-08-1993
Aanvaller

Hushan Shawkat
geb.: 07-01-2000
Aanvaller

Stef Alfrink
geb.: 04-04-1999
Aanvaller

Maik Jansen
geb.: 06-08-1998
Aanvaller
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RIPPERDA
Aandacht voor uw ogen,
Prachtige kleuren. Onafhankelijk. Ondernemend. Helder. In ieder geval
kunst over de wereld van zien en kijken. Goed om te zien, kijken en te
ontdekken. Als zelfstandige opticien verenigen wij twee werelden die op
het eerste oog niets met elkaar te maken hebben, medisch & modisch.
Van goed zien en gezond zien. Van ambacht en passie. Een professionele
manier van werken, met aandacht voor sfeer, tijd voor advies en oog voor
de wereld om ons heen.
Wij nodigen u van harte uit ons een bezoek te brengen. U ervaart dan
persoonlijk alle facetten van onze oogzorg en expertise.

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

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

De Meente 9
8121 EV Olst

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

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

TECHNIEKACADEMIE

TECHNIEK VANUIT
EIGEN ACADEMIE
De jeugd van ons draait voor een vereniging van onze omvang

modernste trainingsmethodes, waaronder de mini soccer ball en

op een heel goed niveau mee. Alle selectieteams spelen 1e klasse

smartgoals.

en ook de andere teams laten wekelijks zien heerlijk te kunnen
voetballen. Om je als speler te kunnen ontwikkelen trainen we

De voetbalschool biedt jeugdspelers van 9 t/m 12 jaar de mogelijk-

met alle jeugdteams twee keer per week. Voor hen die hun eigen

heid om zich met deze trainingen verder te ontwikkelen op het

ontwikkeling nog beter willen laten verlopen is er de Techniek

gebied van techniek en coördinatie. De enige voorwaarden waar-

Academie.

aan de deelnemers moeten voldoen zijn inzet en enthousiasme.

De Sc. Overwetering Techniek Academie biedt een speler via

De trainingen worden gegeven door ervaren en gediplomeerde

een leerplan de mogelijkheid om zich te bekwamen in de techniek

jeugdselectietrainers van Sc. Overwetering en staan onder leiding

via specifieke voetbaltraining.

van Erik Koudijs. Hij is meer dan 35 jaar op vele fronten actief in

Het leerplan is zodanig opgesteld dat iedere speler/speelster zich

de sport en is ook jaren trainer bij Sc. Overwetering. Hij heeft de

op zijn/haar niveau kan doorontwikkelen.

JO11 en JO13 selecties onder zijn hoede gehad, is in bezit van een

Bij de lessen staat talentontwikkeling centraal en er wordt

CIOS-diploma en heeft diverse cursussen gevolgd bij de KNVB,

getraind in trainingsgroepen afhankelijk van ontwikkeling en

NLCoach en de René Meulensteen Academie.

kwaliteit. Hiervoor hebben de trainers de beschikking over de

PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2018-2019
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TECHNIEKACADEMIE

Opzet

Kosten

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

Voetbalscholen werken op commerciële basis. Dit betekent dat

trainingen en ieder seizoen worden er twee modules van 10 lessen

aan iedere cursist verdient moet worden. Sc. Overwetering vindt

per keer aangeboden. Eén module in de periode maart-juni en één

het echter belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt zich te

module in periode september-november. De komende cursus

ontwikkelen. Om de deelname voor iedereen mogelijk te maken

start op vrijdag 21 september.

bedragen 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
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SALLAND CUP
e
2 MAAL IN SUCCESSIE
Na het grote succes in 2017 organiseert Sc. Overwetering op 23 oktober, in samenwerking met PFA, de Salland Cup op het
sportpark in Olst. Een internationaal toptoernooi voor spelers in de leeftijd onder 13 jaar.
Het wordt de tweede keer dat Sc. Overwetering een dergelijke

We zijn er natuurlijk erg trots op een dergelijk fraai

uitdaging aangaat en we breiden dit jaar uit van 10 naar 12

internationaal deelnemersveld te kunnen presenteren.

deelnemende verenigingen, hiervan komen er vijf uit het

De organisatie is inmiddels gestart. Een behoorlijke klus,

buitenland.

maar met de ervaring van vorig jaar op zak gaat dat vast
lukken. Er is een team van enthousiaste vrijwilligers die het

Het wordt weer een aansprekend deelnemersveld. De

organisatorische hart vormen. De buitenlandse deelnemers

Nederlandse teams komen uit op het hoogste niveau, en uit de

zullen worden ondergebracht bij gastgezinnen. Per gezin worden

directe omgeving zijn dit Go Ahead Eagles en Vitesse.

twee deelnemers ondergebracht. Gelukkig is ook nu weer de

Nieuw dit jaar zijn PEC Zwolle, FC Emmen en NEC.

betrokkenheid groot en hebben veel gastgezinnen zich reeds

Uit België komt KV Mechelen en uit Duitsland: Rot Weiss Essen.

aangemeld.

De twee topteams uit Denemarken waren ook vorig jaar al

Lijkt het u leuk ook twee aankomende profvoetballers twee

onze gast en waren toen zo enthousiast dat ze ook dit jaar graag

nachtjes te huisvesten dan kunt u zich natuurlijk altijd

terugkomen: FC Midt Jylland en Odense BK.

aanmelden (mail dianabruijnes@hotmail.com)

Dit wordt aangevuld door nog een vijfde buitenlandse

We hopen u graag te zien tijdens dit prachtige evenement!

deelnemer. Natuurlijk gaat ook een team van Sc. Overwetering
weer meedoen. Een prachtige kans voor onze jonge talenten

Erik Koudijs

om zich een keer profvoetballer te wanen. Tot slot is ook
titelverdediger de Prestige Football Academie van de partij.

• 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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Diamantstraat 18
7554 TA HENGELO
074-249 04 90

Ensink

personenvervoer

Airportservice
Ensink

stedendriehoek
personenvervoer

Airportservice

De Meente stedendriehoek
27
8121 EV Olst
A. Geertstraat 33
8121 BK Olst

Tel. : 0570 - 561336
Fax : 0570 - 564446

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

1E TEAM HANDBAL

HANDBAL 1E TEAM
seizoen 2018-2019

Van links naar rechts: Jan Lentjes (trainer/coach), Maaike Stegeman, Rianne Kappert, Roos van Breukelen, Rowy Slijkhuis, Maaike
ten Broeke, Shana Nijboer, Leonie ten Broeke, Ella van Breukelen, Veerle Ijsseldijk, Merlin Hoonhorst, Eline Schutte, Lynn van Herp,
Yara Slijkhuis, Lynn Vosman, Romée Groot Koerkamp, Lisa Overweg, Jacqueline Eilander, Silva van der Linden.
Niet op de foto: Iris ten Broeke

POULE INDELING

HANDBAL
Hoofdklasse HK DS-B

Wesepe DS1

HVBS DS1

Bentelo DS2

ESCA-Handbal DS1

Pacelli DS1

Travelbags/HV Zwolle DS1

T.V.O. DS1

OBW DS1

DFS Arnhem DS1

W.H.C. DS 1

Lettele DS1

Overwetering DS1
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Jan Lentjes
geb.: 15-03-1963
Trainer / coach

Jacqueline Eilander
geb.: 21-04-1962
Verzorgster

Silva van der Linden
geb.: 06-09-1979
Teamleidster

Maaike Stegeman
geb.: 16-11-1977
Keepster

Lisa Overweg
geb.: 13-01-1995
Keepster

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

Rianne Kappert
geb.: 01-06-1996
Hoekspeelster

Eline Schutte
geb.: 16-09-1997
Hoekspeelster

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

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

Lynn Vosman
geb.: 31-03-1994
Cirkel

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

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

Rowy Slijkhuis
geb.: 30-05-2000
Hoekspeelster

Veerle IJsseldijk
geb.: 11-03-1976
Cirkel

Merlin Hoonhorst
geb.: 08-08-1998
Cirkel

Lynn van Herp
geb.: 06-03-1991
Opbouw

Yara Slijkhuis
geb.: 30-03-1998
Opbouw

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

Romée Groot Koerkamp
geb.: 24-01-1999
Linker-rechteropbouw
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RUDI LOGTENBERG

JEUGD: LAAT
OMA THUIS!
Plezier in voetbal en ontwikkeling voor het kind.

Maar er speelt nog een niet te onderschatten gevoel mee: dat van

Opmerkingen, Meningen, Adviezen

een ouder voor zijn kind. Wanneer het over je kind gaat, komt er

laat OMA thuis! Ook al houdt ze nog zoveel van het voetbal.

een oergevoel los. Ik voel me als een leeuw(in) die haar welpjes
moet verdedigen wanneer zoiets gebeurt. En dit is nog maar een

Ik kom aanrijden bij de voetbalvereniging. Jongens/meisjes in korte

heel klein voorbeeld. Van mijn kind weet ik alles en voor mijn

broekjes fietsen luid pratend om me heen richting clubhuis. Ik hoor

kind wil ik goed zorgen! Daarnaast bezit ik een gezonde dosis

een fluitje en het geluid van de training.

eigenwijsheid en heb ik enige kennis op het pedagogisch vlak.
Dus ga mij vooral niet vertellen ............. En met die emotie voor

Het verlangen naar voetbal, het horen bij een club, het ritme van

hun kind staan ouders ook langs de lijn.

een voetbalseizoen. Je invulling van de week, jouw week. Waarin
voetbal jouw leven is en jouw leven voetbal. De taal, de rituelen,

Een trainer /leider heeft dus te maken met ouders die denken

de vanzelfsprekende invulling van het weekend. Van opa, op

alles van het spel te weten. En alles van hun kind weten. Dan kun

vader, op zoon of dochter. Het verenigingsleven.

je weleens een lastige taak hebben tijdens het coachen van een
wedstrijd. Want de trainer heeft zelf ook een plan. Een plan om de

Ik loop de kantine in. Er wordt een flesje sportdrank besteld, de

wedstrijd te winnen of om eens een andere speler op nummer 10

geur van frituur. Ouders zitten in het zonnetje te kijken naar hun

te laten spelen. Om de oefeningen uit de training nu op het wed-

kroost. Die trainen de benen uit hun lijf voor hun sport, hun club.

strijdveld toe te passen of om zoveel mogelijk pupillen te laten

Ouders zitten daar vanuit oprechte betrokkenheid. De betrok-

spelen. En dat weten de ouders niet (altijd). Die ruzien over een

kenheid bij het voetbal van hun kind. Maar ook vanuit de emotie

potje voetbal en kijken naar hun kind. Een hele horde oergevoe-

voor de sport. Wanneer je als ouders naar een voetbalwedstrijd of

lens langs de lijn dus. Uit alle lagen van de bevolking.

een training kijkt, spelen er twee gevoelens mee. De liefde voor de
sport, de wedstrijdspanning. En dat van een ouder voor zijn kind.

Hoe kun je op een goede manier omgaan met ouders langs de lijn?
Ten eerste moet ik dan iets vertellen over de band tussen ouder

30

Als je nog nooit een voetbalwedstrijd hebt gevoeld dan kun je je

en kind. Wat een ouder ook doet, voor het kind is het altijd zijn

bij die emotie waarschijnlijk niet veel voorstellen. Kippenvel. De

ouder. En voor ouders geldt hetzelfde: er is een onlosmakelijke

hartslag. Daar komen ze, jouw spelers, jouw club. Pas na de aftrap

band tussen hen en hun kind. Op een vereniging komt er een

kan ik gaan zitten. Ook al zou ik het liefste de hele wedstrijd staan,

derde persoon bij die iets gaat vertellen over hun kind: de trainer/

van de spanning, van het gevoel dat een voetbalwedstrijd bij me

leider. Deze trainer/leider, het kind en de ouders hebben allemaal

oproept.

hun eigen Opmerkingen, Meningen en Adviezen.

En met die emotie voor de sport staan ouders langs de lijn. Daarbij

Het kind krijgt van twee kanten opmerkingen en aanwijzingen

komt ook nog eens dat ouders vaak zelf hebben gevoetbald. Hoog

toegespeeld. Aan wie is hij loyaal? Naar wie luistert hij en welk

of laag of net niet goed genoeg. In ieder geval zijn ze ervaringsdes-

advies moet hij dan in de wind slaan? Hoe komt deze verschil-

kundigen en de beste stuurlui langs de lijn. Een gemiddelde wed-

lende ondersteuning zijn eigen leerproces ten goede? De lijnen

strijd van een amateurvereniging wordt daarom ook vaak voor-

tussen ouder, kind en trainer zijn contact- en communicatielijnen.

zien van commentaar ware het een Champions League-wedstrijd

Wanneer deze lijnen een evenwichtige situatie verbeelden, krijgt

in de beslissende ronde. Wedstrijdspanning voelt iedereen,

het kind de ruimte om zich te ontwikkelen, om te groeien. Die
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ruimte biedt veiligheid en uitdaging, geborgenheid en avontuur,

Voor een trainer is het ook goed om meer te weten over het kind

aanhankelijkheid en zelfstandig wording.

dan alleen dat wat hij tijdens de training ziet. Ouders en trainer
hebben als het goed is namelijk hetzelfde doel: plezier in voetbal

De opmerkingen langs de lijn van ouders veroordelen tegenover

en ontwikkeling voor het kind. Deze afstemming kan het begin

het kind door de trainer, brengt het kind in een loyaliteitskwestie.

zijn van een (samen geformuleerde) visie op ouderbetrokkenheid

De keuzes van de trainer belachelijk maken als ouder, brengt het

binnen de club.

kind in verwarring. En het moge duidelijk zijn: dat komt de winst
niet ten goede.

Er is al veel te doen geweest over ouders langs de lijn en de termen
die daarbij over het veld vliegen. Wellicht is dit een eerste aanzet

Het belangrijk dat er informatie wordt uitgewisseld over denk-

om tot afstemming te komen. Informeren en communiceren.

wijzen, doelen en verwachtingen. Een goed begin is het halve

Dat betekent ook dat een club niet alleen informatie zendt naar

werk: begin het seizoen met een avond voor ouders waarin de

ouders maar ook interactie met ouders aangaat. Wanneer ouders

trainer zijn (tot dan toe goed verborgen) trainingsplan toelicht.

en trainer langs de lijn en op het veld vanuit diezelfde gedachten

Zijn werkwijze, zijn doelen, zijn verwachtingen van de jeugd en

en gedeelde kennis, het kind aanmoedigen, zou het wel eens een

ouders. En waarin ruimte is voor ouders om hun verwachtingen

stuk rustiger kunnen worden met de Opmerkingen, Meningen en

te kunnen uitspreken en vragen te kunnen stellen.

Adviezen.

Een hele mooie toevoeging is als ouders ook kunnen aangeven

Oftewel: laat OMA thuis! Ook al houdt ze nog zoveel van het voetbal.

aan de trainer wat de sterke kanten van hun kind zijn en waar
hun kind moeite mee heeft, zodat de trainer dat ook kan meene-

Rudi Logtenberg,

men in de manier waarop hij de instructie geeft bij de training.

Jeugdvoorzitter

Afstemmen dus.

Autobedrijf

”Boskamp”
Koekoeksweg 19-21

tel: 0570-561 290

8121 CS Olst

fax: 0570-561 151

info@autobedrijf-boskamp.nl
www.autobedrijf-boskamp.nl
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EVEN KENNISMAKEN:

EVEN
KENNISMAKEN:

Na het tijdperk Bulten krijgt de handbal selectie nu te maken met Jan Lentjes; een man die het handbal werkelijk met de
paplepel ingegoten kreeg. Om ook de leden en belangstellenden een beetje een idee te geven wie en wat hij is hebben we
hem vanuit de redactie een aantal vragen voorgelegd om op deze wijze wat meer over hem te weten te komen.
Jan Lentjes (1963) is geboren en getogen in het mooie Huissen,

vidu. Dit heeft hem veel plezier gebracht en kennis laten maken

een dorp waar onze handbalsters de afgelopen jaren vaak geweest

met andere clubs als Swift Arnhem, nu DFS, OBW, Achilles,

zijn om een lastige tegenstander te bestrijden.

Nieuw Heeten en Groessen.

Hij woont hier met zijn vrouw Marie – Louise en hun vijftienjari-

In al deze jaren is hij Sc. Overwetering regelmatig tegen gekomen

ge zoon Luuk en ze zijn zeker ook van plan daar te blijven wonen.

en gezien dat er veel potentie is, veel clubliefde en veel gezelligheid; zaken die hem prettig opgevallen zijn en toen het schip

In het dagelijks leven is Jan schadebehandelaar voor de Bovemij,

Overwetering dan ook voorbijkwam heeft hij graag aangemon-

de verzekeringstak van de Bovag waar ook een aantal van onze

sterd.

sponsoren bij aangesloten zijn.
Er is voldoende potentie en niveau om te groeien en ja, ook om
Hij is al op negenjarige leeftijd besmet geraakt met het hand-

zelf mee te kunnen ontwikkelen.

balvirus bij HV Huissen en heeft via een uitstapje naar het toen
nog bestaande Batouwe in buurtdorp Bemmel ook nog 2e divisie

Jan ziet het zo: Het is een proces. Zowel op korte als lange

gespeeld.

termijn. Iedere train(st)er heeft zijn of haar eigen ideeën
over een speelster, team, begeleiding of club. Het belang-

Daarnaast zijn fietsen en fitnessen hobby’s waar hij actief mee is

rijkste is dat we van elkaar willen leren en bereid zijn hier

en alleen hardlopen is op een laag pitje komen te staan vanwege

onvoorwaardelijk voor te gaan!

het verdwenen zijn van het kraakbeen in de kniegewrichten. Dan
wordt het dus tijd om van actief naar meer coachend te gaan en

Wij kunnen niet anders dan hem gelijk geven en heel veel succes

dat is dan ook gebeurd.

wensen met het team.

Heerlijk om bezig te blijven met je favoriete sport, bezig te zijn te

Hans Voskamp

investeren. Niet alleen in jezelf maar ook in de groep en het indi-
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VAN HET HANDBALFRONT:

Best lastig, ieder jaar maar zien een zinnig verhaal te brengen over je favoriete sport zonder weer in herhaling te vallen.
Daarom geven we dit jaar het woord aan Jacqueline Eilander en Maaike Stegeman, zij kunnen als geen ander onze meiden
motiveren voor een heel speciaal facet van hun sport: het keepersvak!

“Keepers zijn een beetje gek” is een uitspraak die je vaak hoort

Een keer per week worden de keepsters met veel plezier door

zeggen beiden en misschien is dat ook wel zo. Want van korte

Jacqueline Eilander (senioren) en Maaike Stegeman (jeugd)

afstand harde ballen op je afgevuurd krijgen die jij maar moet

onder handen genomen. In kleine groepjes wordt er veel aan-

zien tegen te houden is niet het gemakkelijkste deel van het spel,

dacht besteed aan voetenwerk, snelheid, lenigheid, basishouding

bovendien ben je als keeper ‘de uitzondering in het team.’

en coördinatie. Bij de A-jeugdleeftijd en de senioren komt daar
ook nog het samenwerken met de verdediging bij.

De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat geen enkel handbalteam zonder keeper kan. Tenslotte zul je nooit een wedstrijd

Alle onderdelen die belangrijk zijn om tijdens de wedstrijden

winnen als er geen keeper op doel staat!

ballen tegen te houden komen aan de beurt, want één ding is
duidelijk: “ Wat een doelpunt maken is voor een veldspeelster, is

Daarom vinden we het bij Overwetering dan ook vanzelfspre-

het stoppen van een penalty of een break-out voor een keepster.”

kend en uitermate belangrijk om veel aandacht te besteden aan
onze keepsters. Vanaf de D-jeugd tot aan de veteranen trainen

Met veel inzet en enthousiasme wordt er door de keepsters

we de meiden vooral op hun specifieke vaardigheden. We kijken

getraind want, wie wil er nou niet de nieuwe Tess Wester

goed naar hun skills en hun tekortkomingen en met selectieve

worden?

toepassing van de oefenstof brengen we iedereen die er voor wil
gaan op een hoger niveau.

Jacqueline Eilander en Maaike Stegeman,
Leden trainersstaf Handbal
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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

ALGEMENE
Het Bestuur

INFO

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Ferco van Breukelen

Tineke Lanting

Henny Logtenberg

Joke Smitlaan 15

Kortricklaan 91

Boskamp 13

8121 KD OLST

8121 GC OLST

8121 CW Olst

Tel:

Mob: 06-12629187

Mob: 06-14 27 41 72

ekenit@xs4all.nl

hgmlogtenberg@gmail.com

Penningmeester

PR-commissie

Accommodatie/kantine

Arjan Dunnink

Mark van Gurp

Ringmus 20

K.v.L. Stirumstraat 73

8121 JL Olst

8121 DX OLST

Mob: 06-14354156

Mob: 06-46213393

argimadi@gmail.com

mvgurp@hotmail.com

Handbal

Technische zaken

Jeugd voorzitter/2e voorzitter

Lynn van Herp

Pascal IJsseldijk

Rudi Logtenberg

Koningin

Kortricklaan 99

Weth. H.J.J. Vlaskamplaan 1

Wilhelminastraat 3a

8121 GC Olst

8121 HA Olst

8121 AW Olst

Mob. 06-54243829

Tel:

Mob: 06-49665797

pascalijsseldijk@ziggo.nl

Mob: 06 20 27 89 25

0570 56 38 23

Mob: 06-53 86 85 02
breuk582@planet.nl

l.vanherp@hotmail.nl

Vacant

0570 56 25 34

rudi.logtenberg@planet.nl
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POULE INDELING

POULE INDELING VOETBAL
				
Achilles ’12

Oude Bornseweg 101

7556 GW

HENGELO

14:00 uur

ATC ’65

Torenlaan 60

7559 PB

HENGELO

14:00 uur

Barbaros

Kuipersdijk 46 A

7552 BJ

HENGELO

14:30 uur

Bon Boys

Kolenbranderweg 11

7482 SE

HAAKSBERGEN

14:00 uur

Columbia

Winkewijertlaan 80

7425 NG

APELDOORN

14:00 uur

FC Suryoye

Geessinkweg 248

7544 RN

ENSCHEDE

14:00 uur

MVV ’29

Almeloseweg 149

7615 NA

HARBRINKHOEK

14:00 uur

Sc. Overwetering

Koekoeksweg 11B

8121 CS

OLST

14:00 uur

Schalkhaar

Horstenhoekweg 9

7433 SV

SCHALKHAAR

14:00 uur

SDC ’12

Molendijk 18

7591 PT

DENEKAMP

14:00 uur

Vogido

Tegelerweg 66

7535 CJ

ENSCHEDE

14:00 uur

Voorwaarts

Kerklaan 2A

7391 AC

TWELLO

14:00 uur

WSV

De Voorwaarts 450

7321 MG

APELDOORN

14:00 uur

23-09-18
Achilles ‘12
Schalkhaar
SDC ‘12
Columbia
Luctor Et Emergo
Overwetering
Barbaros

14-10-18
ATC ‘65
FC Suryoye-Medi
MVV ‘29
Bon Boys
Voorwaarts T
Vogido
WSV

30-09-18
Bon Boys
WSV
Vogido
FC Suryoye-Medi
MVV ‘29
ATC ‘65
Voorwaarts T

Bon Boys
Achilles ‘12
Schalkhaar
WSV
SDC ‘12
Overwetering
Barbaros

Vogido
Columbia
MVV ‘29
FC Suryoye-Medi
Luctor Et Emergo
ATC ‘65
Voorwaarts T

04-11-18
Bon Boys
Overwetering
Barbaros
WSV
Schalkhaar
SDC ‘12
Achilles ‘12

21-10-18
Barbaros
Overwetering
Achilles ‘12
SDC ‘12
Schalkhaar
Luctor Et Emergo
Columbia

07-10-18
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Aanvang wedstrijd

Bon Boys
Achilles ‘12
Schalkhaar
SDC ‘12
Columbia
Overwetering
Voorwaarts T
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WSV
Vogido
Luctor Et Emergo
FC Suryoye-Medi
MVV ‘29
ATC ‘65
Barbaros

Barbaros
Bon Boys
WSV
ATC ‘65
Vogido
FC Suryoye-Medi
MVV ‘29

18-11-18
WSV
FC Suryoye-Medi
Barbaros
Vogido
Luctor Et Emergo
ATC ‘65
MVV ‘29

28-10-18
FC Suryoye-Medi
Luctor Et Emergo
Vogido
MVV ‘29
Columbia
Voorwaarts T
ATC ‘65

Achilles ‘12
Schalkhaar
SDC ‘12
Columbia
Luctor Et Emergo
Voorwaarts T
Overwetering

Bon Boys
WSV
FC Suryoye-Medi
Vogido
MVV ‘29
ATC ‘65
Barbaros

SDC ‘12
Schalkhaar
Overwetering
Columbia
Achilles ‘12
Voorwaarts T
Luctor Et Emergo

25-11-18
Achilles ‘12
Voorwaarts T
Overwetering
Columbia
Bon Boys
Schalkhaar
SDC ‘12

Columbia
Vogido
FC Suryoye-Medi
Luctor Et Emergo
Voorwaarts T
Overwetering
ATC ‘65

Schalkhaar
Barbaros
MVV ‘29
WSV
SDC ‘12
Achilles ‘12
Bon Boys

POULE INDELING

02-12-18
Schalkhaar
Achilles ‘12
Bon Boys
WSV
SDC ‘12
MVV ‘29
Barbaros

17-02-19
Overwetering
Columbia
Voorwaarts T
Vogido
Luctor Et Emergo
ATC ‘65
FC Suryoye-Medi

09-12-18
Achilles ‘12
Vogido
Columbia
Luctor Et Emergo
ATC ‘65
Voorwaarts T
Overwetering

Schalkhaar
MVV ‘29
WSV
Bon Boys
FC Suryoye-Medi
Barbaros
SDC ‘12

Overwetering
Voorwaarts T
ATC ‘65
Achilles ‘12
Luctor Et Emergo
Vogido
Columbia

Bon Boys
Schalkhaar
MVV ‘29
ATC ‘65
FC Suryoye-Medi
Barbaros
WSV

Vogido
Columbia
Luctor Et Emergo
MVV ‘29
FC Suryoye-Medi
ATC ‘65
Voorwaarts T

Schalkhaar
SDC ‘12
Achilles ‘12
WSV
Bon Boys
Barbaros
Overwetering

26-05-19
MVV ‘29
WSV
ATC ‘65
Barbaros
FC Suryoye-Medi
Vogido
Luctor Et Emergo

Bon Boys
Achilles ‘12
Schalkhaar
WSV
SDC ‘12
Overwetering
Barbaros

Vogido
Voorwaarts T
Luctor Et Emergo
FC Suryoye-Medi
ATC ‘65
Columbia
MVV ‘29

Bon Boys
Schalkhaar
WSV
FC Suryoye-Medi
MVV ‘29
ATC ‘65
Barbaros

Achilles ‘12
SDC ‘12
Voorwaarts T
Luctor Et Emergo
Columbia
Vogido
Overwetering

Achilles ‘12
Columbia
Vogido
Luctor Et Emergo
ATC ‘65
Overwetering
Voorwaarts T

SDC ‘12
Barbaros
FC Suryoye-Medi
MVV ‘29
WSV
Bon Boys
Schalkhaar

14-04-19
MVV ‘29
WSV
Bon Boys
Vogido
Barbaros
FC Suryoye-Medi
ATC ‘65

10-02-19
Bon Boys
WSV
Vogido
MVV ‘29
ATC ‘65
FC Suryoye-Medi
Voorwaarts T

Bon Boys
SDC ‘12
Achilles ‘12
Voorwaarts T
Overwetering
Columbia
Schalkhaar

7-04-19
Schalkhaar
SDC ‘12
Luctor Et Emergo
Overwetering
Voorwaarts T
Columbia
Achilles ‘12

03-02-19
Achilles ‘12
Schalkhaar
SDC ‘12
Columbia
Luctor Et Emergo
Overwetering
Voorwaarts T

Bon Boys
Achilles ‘12
Schalkhaar
SDC ‘12
Columbia
Voorwaarts T
Overwetering

Overwetering
ATC ‘65
Columbia
Luctor Et Emergo
Voorwaarts T
FC Suryoye-Medi
Vogido

24-03-19

27-01-19
Bon Boys
WSV
Vogido
MVV ‘29
FC Suryoye-Medi
ATC ‘65
Barbaros

WSV
Vogido
FC Suryoye-Medi
MVV ‘29
ATC ‘65
Luctor Et Emergo
Barbaros

Achilles ‘12
Bon Boys
Schalkhaar
WSV
SDC ‘12
MVV ‘29
Barbaros
19-05-19

17-03-19

20-01-19
Achilles ‘12
SDC ‘12
Columbia
Vogido
Luctor Et Emergo
Overwetering
Voorwaarts T

12-05-19
Vogido
MVV ‘29
ATC ‘65
FC Suryoye-Medi
Voorwaarts T
WSV
Bon Boys

10-03-19

16-12-18
Bon Boys
Schalkhaar
WSV
SDC ‘12
MVV ‘29
FC Suryoye-Medi
Barbaros

Achilles ‘12
Schalkhaar
Luctor Et Emergo
SDC ‘12
Columbia
Overwetering
Barbaros

Bon Boys
Schalkhaar
SDC ‘12
WSV
MVV ‘29
FC Suryoye-Medi
Barbaros

Luctor Et Emergo
Achilles ‘12
Overwetering
Columbia
Vogido
ATC ‘65
Voorwaarts T

21-04-19
Columbia
Barbaros
Overwetering
SDC ‘12
Achilles ‘12
Schalkhaar
Luctor Et Emergo

FC Suryoye-Medi
Luctor Et Emergo
Columbia
Vogido
Voorwaarts T
Overwetering
ATC ‘65

Barbaros
SDC ‘12
Achilles ‘12
WSV
Bon Boys
Schalkhaar
MVV ‘29
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SPONSOREN

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-Wijhe)
Autobedrijf Frank Overweg Den Nul (gem. Olst)
Autobedrijf Isfordink Boskamp (gem. Olst-Wijhe)
Autobedrijf Ripperda Olst
Autobedrijf Timmer Olst
Autobedrijf van Vreden Schalkhaar
Autoschade Henk Nijkamp Olst
Autoschade Kastelein Olst
Autoschadeherstel Raalte
Autoservice Wesepe Wesepe (gem. Olst-Wijhe)
Bakhuus Olst
Beldman Transport Olst
Belisol Kozijnen Apeldoorn en Nieuwegein
Berg Electronics Wijhe
Berghuis Compleet wonen Schalkhaar
Berström koeltechniek Deventer
Bij Schulten mode Wijhe
BIJRipperda Den Nul (gem. Olst-Wijhe)
Bloemparadijs van Megen Olst
Boekestijn Transport Service
Bökkers Mölle Olst
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-Wijhe)
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
Eugene Boxebeld Badkamers en Tegelwerken
Den Nul (gem. Olst Wijhe)
Flierman en zn B.V. Schalkhaar
Fortron B.V. Schoonmaakbedrijf Barneveld
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Frits van der Linden woningstoffering
Fysiotherapie Olst
Gastvrij Wijhe
Gerretsen Houtbewerkingsmachines Wijhe
Grolleman Vrieshuis Exploitatiemaatsch. B.V. Olst
Gubbels Loonbbedrijf Diepenveen
Hafkamp Grafwerken en Natuursteen Olst
Hannink Financiële dienstverlening
Harleman Rietdekkersbedrijf Middel (Gem. Olst-Wijhe)
Harleman Schildersbedrijf Olst
Harmsen Keurslager Diepenveen
Heineken Brouwerijen Deventer
Helder Makelaars, Hypotheek, Verzekering
Hetebrei Personenvervoer.
Hollegien van Bloem tot tuin Olst
Hoogeboom Grontverzet Raalte
Hubo Peter en Mariët Tiebot Olst
Image-sign Wijhe
Isfordink Olst B.V. Olst
J. Westerhuis Hovenier Den Nul (gem. Olst-Wijhe)
Jansen Wijhe loonbedrijf
Kappert tuinaanleg en onderhoud Boskamp (gem.Olst)
KC&M B.V. Olst Erik Koudijs
Keukenland Wijhe
Kieskamp Accountants Epe
Knol Assurantie
Koerkamp Flexhulp Boskamp (gem. Olst-Wijhe)
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. Olst-Wijhe)
Meeuwsen ten Hoopen Epe
Meubelstoffeerderij Andre Brinkhof
Den Nul (gem. Olst-Wijhe)
Nijboer Interieur & Design Marienheem
Nobach Schoenen Olst
Notariaat Salland
O.A.F. Holland Olst
Olster en Wijhese Pont Schuitema
Ondergoedland.nl Eikelhof (gem. Olst)
Oosterhoff Meubelen Wesepe (gem. Olst-Wijhe)
Oosterlaar Trucking
Opiek Monique Olst
OSH Hoveniersbedrijf Olst Apeldoorn
Pannekoekhuis Olst
Paul Kappert bouwonderhoud Olst

SPONSOREN

PCI Nederland
Plus Olst Ron Vermaning
Proef Wijnwinkel Diepenveen
Rabobank Salland
Renate Beauty & Haarstyling Olst
Ruitenbeek en Simons Makelaardij
Salland Hypotheekadvies Wijhe
Salland Road
Schrijver Stalinrichting Broekland
Schuiling Opticiens Deventer
Sikkens grafische afwerkers Deventer
Sjaak Koster Cleaning Olst
SMG Groep 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 (gem. Olst-Wijhe)
Van Ginkel Hengelsport Diepenveen
Van Gurp LMB Wijhe
Van Oldeniel Piano’s Deventer
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-Wijhe)
Vloedgraven Bloemen en Wonen
Voetdijk Service Diepenveen
Vogelzang Bouwservice Den Nul (gem. Olst-Wijhe)
Vrielink Makelaars
Wessels Tapijt Wesepe (gem. Olst-Wijhe)
Wolters B.V. Deventer
Zwembadinspecties.nl Mark Koudijs

VERKOOP
REPARATIE
APK-KEURING
INRUIL

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

FINANCIERING
SCHADE
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Midden in de samenleving

