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DE ZATERDAG 
EEN DAG 

WAAROP ALLES 
SAMENKOMT  

BIJ OWIOS

OWIOS ONLINE:
  www.owios.nl
  www.facebook.com/Owios
 twitter.com/owios
 owios25
 www.owios.muta.nl
 Youtube OWIOS TV

TEKST: CONSTAN UITSLAG  

De zaterdag is voor de supporters, de 
vrijwilligers en voetballers: een dag waarop 
alles samenkomt bij OWIOS. Gezellig naar 
de wedstrijden kijken, de club ondersteunen 
of zelf actief voetballen. In de aanloop naar 
de zaterdag gebeuren er ook al allerlei 
activiteiten op het sportpark, die belangrijk 
zijn om deze dag goed te laten verlopen. We 
nemen u mee hoe dit binnen onze mooie 
club gebeurt.

In deze presentatiegids vindt u naast de vaste 
rubrieken, een aantal boeiende verhalen. 
Onder andere Henk Winters die maar liefst 
10 jaar trainer is geweest, Pieter en Mattijs 
die afscheid nemen en de betrokken familie 
Hoogland komen aan het woord. Ook de 
onmisbare clubscheidsrechters en het 
Walking Football komen aan bod.

We zijn blij dat we een paar nieuwe gezichten 
hebben verwelkomd in ons team: Sandra 
Ruitenberg en Laura Schuld. Ze hebben 
ervoor gezorgd dat we met een aantal frisse 
invalshoeken weer een mooie gids kunnen 
presenteren. Een leuke prijsvraag, feitjes en 
veel mooie foto’s geven deze presentatiegids 
een kleurrijk beeld van OWIOS, een 
vereniging waar we trots op zijn!

We bedanken de sponsoren en vrijwilligers 
die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. 

Als presentatiegidscommissie wensen 
we u veel leesplezier en een fantastisch 
voetbalseizoen!
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Walking football? Huh, wat is dat? 
Bestaat dat echt? Vaak de primaire 
reacties als je zegt aan walking football 
te doen. Nee, niet opnieuw minzaam 
lachen, mensen, het bestaat. Naast 
veld-, zaal-, jeugd-, pupillen-, kabouter-, 
45plus-, en vrouwenvoetbal heb je ook 
voetbal voor ouderen, zelfs bij OWIOS. 
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Vestiging Elburg
Jufferenstraat 1
8081 CP Elburg
T. 0525 – 65 61 87

Vestiging Oosterwolde (GLD)
Oostendorperstraatweg 92
8097 PN Oosterwolde
T. 0525 – 62 20 31

info@boeveenvandorp.nl
www.boevenenvandorp.nl

Administratie- en 
verzekeringskantoor 
in de buurt

Wij zijn een persoonlijk, kleinschalig en servicegericht administratie- en 
verzekeringskantoor in de buurt. Als klant krijg je een eigen contactpersoon. 

Zo heb je altijd een aanspreekpunt binnen ons kantoor die op de hoogte is 
van het reilen en zeilen binnen jouw onderneming.

Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? 
Neem dan contact op.
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an de maandag toewerken naar de zaterdag, van een week 
naar een maand, van een maand naar een heel seizoen 
en vervolgens dient het bestuur een beleid te maken voor 
de komende jaren. Maar voorop staat dat de zaterdag 
voor iedereen altijd de mooiste dag is. Op de zaterdag 

wordt er door jong en oud gevoetbald en ontmoet iedereen – spelers, 
trainers, supporters, vrijwilligers en sponsoren - elkaar op ons eigen sportpark 
Bovenmolen. Gelukkig hebben we vele zaterdagen in een seizoen en kan er 
elke week weer uitgekeken worden naar de volgende. Met alle plannen voor de 
komende jaren willen we zorgdragen dat de zaterdag de mooiste dag blijft.

VV
Vrijwilligers
Na twee jaren met corona waarin de zaterdagen niet 
gingen zoals we gewend waren, ging het afgelopen seizoen 
gelukkig de goede kant op. Juist de afgelopen twee jaar 
merkten we dat OWIOS een belangrijke sociale rol speelt 
en dat de zaterdag hierin een prominente plek inneemt. 
Een kleine onderbreking door een opleving van corona aan 
het eind van 2021, maar met passen en meten konden 
alle competities gepland en uitgespeeld worden. Hierdoor 
was er weer een enorme bedrijvigheid op sportpark 
Bovenmolen. Dit is waar ons sportpark voor ontworpen is. 
Het uitspelen van de competities gaf weer dynamiek en 
emotie aan het eind van het seizoen. Er kon weer gestreden 
worden voor een goede klassering, de bovenste plaatsen of 
voor lijfsbehoud voor ieder team.

Dat er elke zaterdag gespeeld en genoten kan worden 
zowel op als langs de lijn en in het clubhuis komt ons 
niet aanwaaien. Achter de schermen wordt er door veel 
vrijwilligers bergen werk verzet van maandag tot en met 
zaterdag om ervoor te zorgen dat de vereniging blijft 
draaien. Het lijkt misschien altijd logisch en normaal dat er 

voor elk lid schone tenues zijn, kleedkamers schoon zijn, 
velden gemaaid zijn, perkjes aangeharkt, reclameborden 
hangen, kantinevoorraad aangevuld, leiders en trainers 
aangesteld zijn, scheidsrechters geïnformeerd, trainingen 
gegeven worden, verschillende activiteiten georganiseerd 
worden, sleutels uitgereikt worden, etc. Al die 
werkzaamheden op ons sportpark worden echter verricht 
door vrijwilligers. Deze vrijwilligers doen dit niet alleen 
voor zichzelf, maar willen graag dat anderen genieten. 
De kracht van OWIOS is juist de vrijwilligers en zij zijn het 
fundament van OWIOS. Hoe meer vrijwilligers hand- en 
spandiensten verrichten, hoe makkelijker het wordt om 
al die werkzaamheden uit te blijven voeren. Maar bovenal 
ook hoe meer voldoening iedereen eruit kan halen. Op 
deze manier kan iedereen volop blijven genieten van de 
mooiste dag van de week: de zaterdag. Bedenk dat jouw 
inzet waarschijnlijk een vliegwiel is voor het plezier van vele 
anderen! Schroom dus niet om de handen uit de mouwen 
te steken en te vragen of OWIOS gebruik kan maken van 
jouw ervaringen en kennis. Op deze manier worden we hier 
met zijn allen beter van.
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Sportpark Bovenmolen
Zoals in de laatste algemene ledenvergaderingen al is 
aangegeven, is OWIOS druk bezig om te kijken of ons 
sportpark beter benut kan worden. Vanaf 2019 is OWIOS 
met de Gelderse Sportfederatie aan het kijken naar een 
Open Club en Vitaal Sportpark. Langzaam werpt dit haar 
vruchten af. Mobiliteit blijft een aandachtspunt, aangezien 
ons sportpark niet in de kern ligt. Soms is dit een nadeel, 
maar in andere gevallen geeft ons dit weer een voordeel. 
Dat we met zijn allen bij OWIOS aan de weg timmeren 
blijft ook niet onopgemerkt in de omgeving. Sinds 
afgelopen jaar krijgen studenten van de sportopleiding 
Landstede één dag in de week college in de kantine van 
OWIOS en daarnaast begeleiden ze de gymlessen van de 
leerlingen van basisschool De Regenboog. Dit gebeurt in 
de zomer op ons sportpark en in de winter in De Talter. 
Daarnaast is Walking Football opgestart en trainen de 
jong bejaarden op dinsdagochtend. Met veel plezier 
en gezelligheid wordt daar de voetbalsport beoefend. 
Hiermee kan er een leven lang voetbal gespeeld worden 
bij OWIOS! Trots zijn we ook dat OWIOS bij één van de 

12 uitverkoren verenigingen hoort, die voldoen aan de 
eisen van de KNVB om jeugdinterlands te organiseren. 
Afgelopen seizoen zijn er vier jeugdinterlands gespeeld 
op sportpark Bovenmolen en dat heeft geleid tot vele 
complimenten van spelers, begeleiding en KNVB over de 
organisatie, de grasmat en de accommodatie. Dit heeft 
geresulteerd dat OWIOS de komende twee jaar wederom 
jeugdinterlands op haar sportpark mag verwelkomen. 
Tussen de grote amateurverenigingen zet OWIOS zich 
weer op de kaart. Tevens werden we eind vorig seizoen 
positief verrast dat Stichting Wens Ambulance graag Toer 
de Dellen nieuw leven zou willen inblazen. Graag zouden ze 
weer gebruik willen maken van de hand- en spandiensten 
van onze vrijwilligers en eveneens van ons sportpark. 
Uiteraard steken we onze helpende hand toe bij dit mooie 
maatschappelijke doel en stellen we onze accommodatie 
beschikbaar voor zo’n prachtig evenement.

Om te zorgen dat ook in de toekomst de zaterdag de 
mooiste dag blijft, zijn er plannen om in 2025 – het jaar dat 
we 100 jaar jong zijn - onze accommodatie te vernieuwen 

6 PRESENTATIEGIDS | OWIOS 2022-2023



of te verbouwen. De afgelopen jaren zijn 
we al druk bezig geweest om hiervoor te 
sparen met onder andere het opzetten van 
de recycling. Ons clubhuis is bijna 50 jaar 
oud en voldoet niet meer aan de eisen en de 
wensen van de huidige tijd en is economisch 
afgeschreven. De afgelopen jaren zijn hiervoor 
plannen ontwikkeld voor herinrichting van ons 
sportpark, we hebben gesprekken gevoerd 
met de gemeenteraad en het college. In het 
najaar van 2022 hopen we hier meer van te 
horen, zodat we de plannen ook daadwerkelijk 
handen en voeten kunnen geven. Met deze 
aanpassing dient ons fantastische sportpark 
weer helemaal bij de tijd te zijn en kunnen 
we het met een gerust hart overdragen aan 
de volgende generaties. Op deze manier kan 
iedereen blijven genieten van het voetbal 
en blijft ook voor de volgende generaties de 
zaterdag de mooiste dag van de week.

Voor het nieuwe seizoen wens ik iedereen 
een fantastisch jaar toe met vele zaterdagen 
en dat alle ambities op een sportieve manier 
behaald mogen worden. Alleen met elkaar 
kunnen we er een succesvol seizoen van 
maken. 

Ik hoop dat deze presentatiegids weer 
een afspiegeling wordt van het komende 
seizoen. Mijn waardering voor de 
presentatiegidscommissie die het elk jaar 
weer voor elkaar krijgt om een mooie gids 
als visitekaartje te maken. Namens de 
voetbalvereniging OWIOS wens ik iedereen 
een succesvol, plezierig en gezond seizoen 
toe.

‘DE KRACHT VAN OWIOS  
IS JUIST DE VRIJWILLIGERS  
EN ZIJ ZIJN HET FUNDAMENT’
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ONZE WINKEL IS

24/7 GEOPEND

lekkerversbrood.nl

Oosterwolde
Doornspijk
Elburg
Oldebroek
’t Harde

www.slagerijvandeweg.nl

Ambachtelijk 

       sinds 1928
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OWIOS zit in het hart van veel mensen in Oldebroek. Overwinnen is ons streven, dat is natuurlijk duidelijk 
en logisch. En om dat winnen goed te kunnen doen heb je spelers nodig die er ook echt voor willen gaan. 
Maar daar is het niet mee klaar. Je hebt ook trainers nodig. En niet alleen van de spelers van nu, maar 
ook mensen die zich inzetten voor de talenten van morgen, de jeugdspelers. En om als club succesvol te 
zijn, zijn er nog zoveel meer mensen nodig.  Ik denk aan de technische staf, bestuursleden, verzorging, 
mensen die zorgen voor velden, gebouwen en terreinen, mensen die zich bemoeien met de kantine, 
ledenadministratie, financiën, organisatoren van toernooien, communicatie. En in het geval van 
OWIOS  ook mensen die helpen bij het inzamelen van plastic, ijzer en ander afval… En zo heb 
ik vast nog een aantal belangrijke taken niet genoemd.

Het is overduidelijk dat een voetbalvereniging als OWIOS er niet is met alleen goede 
voetballers. En dat er ook heel veel gebeurt buiten de zaterdag om. En dat maakt het 
thema van deze presentatiegids ook zo mooi. Aandacht voor de mensen die ook op de 
andere dagen zo nauw bij OWIOS betrokken zijn. Die zich, soms al jarenlang en door vele 
generaties heen, aan de club hebben verbonden. Die de voetbalschoenen niet meer, of 
wat minder vaak, aan hebben maar wel hun beste beentje voorzetten. De dames die de 
was doen, alles weer fris en schoon voor de volgende zaterdag. En de mensen die door 
de week toch nog actief blijven, bijvoorbeeld door fanatiek, maar vast ook heel gezellig, 
mee te doen aan het walking football. Of die zorgen dat het terrein er netjes bij ligt.

Alles bij elkaar zijn er enorm veel mensen actief, en 
zeker niet alleen op de zaterdag. Samen zorgen al die 
vrijwilligers ervoor dat de vereniging succesvol kan 
zijn. En dat is niet altijd alleen uit te drukken in de 
winst van de wedstrijd. Succesvol zijn als vereniging 
zit ‘m ook in de functie van die club in het dorp. In 
Oldebroek zit dat wel goed. Sportpark Bovenmolen 
wordt vaak druk bezocht en is daarmee een plaats 
waar mensen zich thuis voelen. En een plaats waar, 
hopelijk, mensen zichzelf kunnen zijn. 

Ik maak graag gebruik van deze gelegenheid om al die 
vrijwilligers te bedanken. Zonder u allen zou er niet gevoetbald 
kunnen worden. Zonder u allen was er niets om als toeschouwer naar te 
komen kijken. Het zou maar saai en stil zijn aan de Bovenheigraaf! Dank 
dus!

En tegen alle voetballers zeg ik graag; veel succes en vooral ook 
plezier in dit komende seizoen!

Hartelijke groet, Tanja Haseloop

BESTE SPELERS, 
VRIJWILLIGERS, 
SPONSOREN, 
BEZOEKERS

 BURGEMEESTER  GEMEENTE OLDEBROEK
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SPORTPARK 
BOVENMOLEN 
IS EEN PLAATS 
WAAR MENSEN 

ZICH THUIS 
VOELEN
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Kom langs in Elburg
en laat je inspireren!

Vischpoortstraat 5-7, Elburg www.poort5.nl

Styling advies Ruim assortimentMerkkleding

Oosterwolde  Oldebroek    ’t Harde   Wezep
Mheneweg Noord 20   Zuiderzeestraatweg 177-1  Herenveldweg 18  Ruitersveldweg 35A
T. 0525 - 62 14 56  T. 0525 - 63 34 79   T. 0525 - 65 35 28  T. 038 - 337 40 38
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EEN KIJKJE ACHTER  
DE DEUR VAN HET

Twee dames die al jarenlang onzichtbaar werk 
verrichten op OWIOS, zijn Maja Dokter en Diana 
Rozeboom. Zij zorgen al voor het 5e seizoen dat alle 
tenues schoon in de voetbaltas terecht komen. Elke 
maandag zijn deze dames samen bij OWIOS in het 
washok te vinden. 

Wij vroegen ons af hoe je bij het idee komt om 
wasdame van OWIOS te worden. Hierop kregen wij  
het antwoord: ‘’Iemand moet het doen’’. 

De connectie die zij met OWIOS hebben is gezin 
gerelateerd. Maja haar dochter heeft een tijd voor 
OWIOS gevoetbald en de zoon van Diana voetbalt bij 
de jeugd van OWIOS. Daarnaast heeft Diana zelf in de 
jaren '80 en '90 ook voor de groen-witten gespeeld. 

In de eerste jaren waren ze de hele zaterdag druk bezig 
bij OWIOS, tegenwoordig vullen zij hun tijd efficiënter 
in. Op een gemiddelde zaterdag wordt er 3 à 4 uur 
gewassen. 

Doordeweeks halen zij makkelijk de 10 uur, met de 
maandag als uitschieter. ‘’Na 5 jaar hebben wij de 
slag goed te pakken en kunnen we het steeds sneller 
redden’’.

Wil jij je shirtjes, broekjes en 
sokken gewassen hebben?  
Dan hebben wij de twee gouden tips:  
• Doe de kleding niet binnenstebuiten in de tas! 
•  Zorg dat de vuile was in de vuilniszak zit en de schone 

was in de voetbaltas!

OP 
MAAN- 

DAG
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Hilsdijk 108, Hattem    info@veluwenkamp.nl     www.veluwenkamp.nl     T  038 444 24 62

Partner in infra en cultuurtechniek
INFRATECHNIEK   CULTUURTECHNIEK    SPORT EN RECREATIE    GROENRECYCLING

Al het lekkers uit Italië!
Traditionele Italiaanse delicatessen, 

direct naast de Sassenpoort in 
centrum van Zwolle. Komt u ook 

een stukje Italië proeven?

S P O R T S W E A R     •    P R O M O W E A R    •    S P O R T S  E Q U I P M E N T    •    M E R C H A N D I S E    •    M U T A S E R V I C E S

KLEDINGLEVERANCIER V.V. OWIOS

Tel.: 0525 655 381

info@visscherautotechniek.nl

www.visscherautotechniek.nl

Zuiderzeestraatweg 164a

8096 OldebroekCE

Websites die 
voor je werken.

WEB 
APP

SHOP.

Wij bouwen websites, webshops en landingspagina’s. 
Altijd vanuit het idee dat het mooi moet zijn, maar vooral 
dat het voor je moet wérken. Want iedereen is online,  
maar wie is zichtbaar en vindbaar?

Wil jij ook meer uit je website halen? Maak dan een 
vrijblijvende afspraak met Stefan Bredewold en laat je 

bijpraten over jouw online kansen!  

identiteit - strategie  •  concept - vormgeving  •  website - online diensten  •  print - drukwerk   

We zien je ook graag    
op www.bredewold.nl

Hilsdijk 108, Hattem    info@veluwenkamp.nl     www.veluwenkamp.nl     T  038 444 24 62

Partner in infra en cultuurtechniek
INFRATECHNIEK   CULTUURTECHNIEK    SPORT EN RECREATIE    

S P O R T S W E A R     •    P R O M O W E A R    •    S P O R T S  E Q U I P M E N T    •    M E R C H A N D I S E    •    M U T A S E R V I C E S

KLEDINGLEVERANCIER V.V. OWIOS

 
 
 
 
 

 
 
                     
      www.agj-elburg.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Robbertsmatenstraat 21, 8081 HL Elburg , Tel: 0525-685415 
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ouwen & Muilwijk Fysiotherapie is een 
begrip in de regio. Met vestigingen in 
’t Harde, Nunspeet, Elburg en Harderwijk 
begeleidt de praktijk iedere dag tientallen 
cliënten in hun herstel. De praktijk werkt 
via een geheel eigentijdse aanpak, waarbij 

je als cliënt actief deelneemt aan de behandeling, zodat je 
meer profijt hebt van de behandeling.

De fysiotherapeuten van Louwen & Muilwijk staan iedere 
dinsdag en donderdag klaar voor alle leden van OWIOS 

om blessures te bekijken, te beoordelen en waar kan te 
behandelen. Heb jij vragen over een fysiek ongemak, een 
blessure of wil je tips op het gebied van hersteltraining? 
Kom dan gerust even langs in de verzorgingsruimte om je 
te laten behandelen.

De fysiotherapeuten van Louwen & Muilwijk 
zijn op onderstaande dagen aanwezig in de 
verzorgingsruimte (tussen kleedkamer 2 en 3):
Dinsdag: 18.30 – 19.00 uur
Donderdag: 18.30 – 19.00 uur

OWIOS wil leden een veilig en vertrouwd sportklimaat 
bieden, waarbinnen optimaal gepresteerd kan worden. Goede 
medische faciliteiten zijn daarbij erg belangrijk. Daarom is 
OWIOS een aantal jaren geleden de samenwerking aangegaan 
met Fysiotherapie Louwen & Muilwijk. 

FYSIOTHERAPIE  
LOUWEN & MUILWIJK  
BIJ OWIOS

LL

OP 
DINS- 
DAG
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  INTERVIEW MET PIETER EN MATIJS 

Het doel waarmee ze allebei training 
gaven was duidelijk. Het plezier van de 
jongens en meiden staat voorop. Maar 
tussen het plezier door probeerden ze 
er samen een team van te maken dat 
voor elkaar door het vuur ging. Door 
middel van het trainen probeerden 
ze de spelers het één en ander bij te 
leren op het gebied van het voetbal-
len. Dat ze dit met name bij de ‘lagere’ 
teams deden was een bewuste keuze 
van beiden. De één heeft er eigenlijk 
nooit over nagedacht om een ander 
team te gaan trainen. De ander vindt 
het mooi dat het verplichte er niet is. 
Niets moet en alles mag. Wat daar-
naast wel belangrijk gevonden wordt, 
is het fanatisme om beter te worden, 

eenieder op zijn eigen niveau. Het is 
daarbij mooi om te zien dat het ook 
kan gebeuren dat spelers uit de lagere 
elftallen kunnen doordringen tot een 
eerste of tweede selectie. Het moet 
gezegd worden dat ze veel verschil-
lende ‘figuren’ zijn tegengekomen. De 
één maakt een radslag op het veld en 
de andere is bloemen aan het pluk-
ken. Dan ziet er weer een andere een 
vliegtuig over vliegen. Maar daarnaast 
zijn er ook zeker jongens en meiden 
die het voetballen heel serieus nemen 
en beter willen worden. Die wisselwer-
king is fantastisch om te zien. 

Het belangrijkste wat het team moet 
leren is dat plezier dus bovenaan 

staat en dat de resultaten dan vanzelf 
komen is mooi meegenomen. Het is 
vaak een mengelmoes van spelers 
waarmee veel lol gemaakt wordt. En 
daarnaast is het gewoon super dat 
de heren hier zelf ook veel plezier 
uit halen. Twee avonden in de week 
stonden ze in weer en wind klaar 
om er weer een mooie avond van te 
maken. Dat dit soms betekent letterlijk 
in de regen en/of sneeuw en kou, tja 
dat veroorzaakt ook weleens minder 
zin van tevoren. Maar eenmaal op het 
veld was dit plezier snel terug. 

Daarnaast delen ze samen veel mooie 
herinneringen. Dat ze de spelers 
overdag op straat tegenkomen en 

Helaas stoppen Pieter van de Streek en Matijs Voorhorst als 
leiders na 15 jaar, reden genoeg terug te blikken met ze in een 
interview. Het is mooi om te zien dat je (los van de feitelijke 
vragen) bijna dezelfde antwoorden krijgt van de beide mannen. 
Dat de één een Ajacied is, en de andere zijn voorkeur heeft voor 
een bepaalde club uit Rotterdam, maakt hun samenwerking des 
te leuker. Grappen en grollen over en weer kunnen niet uitblijven. 

TEKST: JEROEN KOELE  FOTO'S: HERMAN VAN DER WAL
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dan enthousiast begroet worden is 
misschien wel het mooiste. Ze zien 
dan toch een stukje waardering terug 
bij de jongens en meiden. Maar ook 
het zelf meetrainen met de jongens 
en meiden zorgt voor veel vermaak. 
Tijdens het afronden willen de spelers 
toch graag scoren bij een grote doel-
man. Of in het duelleren toch even 
winnen van je trainer. 
Het jaarlijkse darttoernooi wordt 
ook zeker niet vergeten. Samen 
darten, eten en drinken in de kroeg. 
Fantastisch om te zien hoeveel deel-
nemers hierop af kwamen. Gelukkig 
hebben we in Eef Spronk iemand 
gevonden die dit samen met ons gaat 
organiseren in de toekomst. 

Dan was er ook nog het kersttoernooi 
tussen de JO13-1 en JO13-2. Na het 
toernooi pannenkoeken eten mocht 
niet ontbreken. Menig ouder bakte 
deze pannenkoeken en bracht ze naar 
het huis wat beschikbaar werd gesteld 
door een andere ouder. Super om te 
zien dat de ouders dit ook heel leuk 
vonden.
Als laatste de Toer de Dellen, waar we 
vaak in groten getale aan meededen. 
Mooi om te zien dat het zo leefde 
onder deze jongens en meiden. 

Wanneer we vragen of ze nog tips 
hebben voor de toekomst van OWIOS, 
komt Matijs met het idee om er 
altijd voor te zorgen dat uitspelende 

ploegen goed opgevangen worden 
bij onze verening. Zorg dat het altijd 
duidelijk is waar spelers en leiders 
van uitspelende ploegen moeten zijn. 
Denk hierbij eens aan een gastheer 
of gastvrouw die klaarstaat met een 
bakje koffie. 

Als laatste willen zij alle supporters 
door de jaren heen hartelijk bedanken 
voor hun steun. 

Dan willen wij namens de club, Pieter 
en Matijs, hartelijk bedanken voor hun 
inzet de afgelopen jaren. Jullie waren 
van grote waarde voor de jongens en 
meiden! 

Leeftijd: 41 jaar

Lidmaatschap:   34 jaar spelend lid  
Daarna drie jaar steunend lid 

Voetbalcarrière: 1986 tot en met 2020

Trainerscarrière: 2008 tot en met 2022
 OWIOS D2, is overgegaan in JO13-2

Leeftijd: 50 jaar

Lidmaatschap:  12 jaar spelend lid met een tussenpoos 
van 15 jaar

 Daarna 12 jaar steunend lid

Voetbalcarrière:  Jeugd van E- tot en met A-junioren
 Senioren in het vierde en negende

Trainerscarrière: E3, één jaar
 D3, één jaar
 D2/JO13-2, tien jaar
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Wand- en plafondafwerking

Bovenstraatweg 28, Oldebroek • 06 51921404 • spackspuitbedrijfvanboven@gmail.com

Wand- en plafondafwerking

Bovenstraatweg 28, Oldebroek • 06 51921404 • spackspuitbedrijfvanboven@gmail.com

N U N S P E E T

 

| Belegde broodjes
| Vismenu’s 
| Gebakken vis

| Gerookte vis
| Verse vis 
| Hollandse (Nieuwe) haring 

| Visschotels & (vis)salades
| Kant-en-klare gerechten
| Schaal- & schelpdieren
| Barbecuespiezen & pakketjes
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Walking football? Huh, wat is dat? 
Bestaat dat echt? Vaak de primaire 
reacties als je zegt aan walking 
football te doen. Nee, niet opnieuw 
minzaam lachen, mensen, het 
bestaat. Naast veld-, zaal-, jeugd-, 
pupillen-, kabouter-, 45plus-, en 
vrouwenvoetbal heb je ook voetbal 
voor ouderen, zelfs bij OWIOS. 

De bij vlagen spectaculaire 
voetbalkunsten van de matadoren 
ontgaat de goegemeente vanwege het 
publieksonvriendelijke tijdstip van tien 
tot elf op de dinsdagochtend. Maar 
de intensiteit en het enthousiasme 
bij de spelers-op-zekere-leeftijd is er 
in die anonimiteit niet minder om. 
Zij zwoegen en ploeteren dusdanig 
hard, dat ook bij hen na afloop het 
klamme zweet onder de douche van de 
ietwat belegen billen geschrobd moet 
worden.

Walking football is echt voetbal, maar 
dan voor zestigplussers en net een tikje 
anders. Het epische middelpunt blijft 
de bal – het vertrouwde vijfje – die over 
een weer wordt getrapt op een kwart 
veld, met kleine doeltjes en aangepaste 
spelregels. De belangrijkste: slidings 
zijn verboden, de bal mag niet boven 
heuphoogte komen en rennen is 
(vanzelfsprekend) ten strengste 
verboden. Het begrip ‘wandelend 
voetbal’ dient warempel letterlijk te 
worden genomen. 

Bij OWIOS is walking football 
geïntroduceerd door Goed Bezig, het 
gemeentelijke initiatief om burgers in 
beweging te krijgen. Die organisatie 

schuift wat subsidiabele euro’s en 
levert ook de trainer, in de persoon 
van de olijke en getruukte Arnhemmer 
Kevin van der Meer. Hij doet wekelijks 
zijn uiterste best de stramheid van 
een tiental, onder wie twee vrouwen, 
te verlichten en de bal tijdens het 
afsluitende partijtje redelijk vloeiend 
van voet tot voet te laten gaan. 

Een ochtend walking football bij OWIOS 
ziet er grofweg als volgt uit: koffie in de 
kantine van de loods, even dom lullen, 
aankleden, plasje plegen, warming-
up (gelardeerd met dom lullen), korte 
drinkpauze, partijtje (met geouwehoer 
en veel lachen), mopperen bij missers, 
gegniffel bij spelers van de winnende 
partij, opruimen, douchen met 
afsluitend een (alcoholvrij) drankje in de 
loods-kantine (met afwisselend dom 
en verstandig lullen) om uiteindelijk 
met een gelukzalig gevoel noar huus te 
goan. 

Buitenstaanders neigen soms naar 
een neerbuigende toon als zij over het 
nieuwe fenomeen walking football 
worden bijgepraat. Nee, het is geen 
slap aftreksel van het ware voetbal, 
maar serieus een balletje trappen, 
alleen op aangepast niveau. En bij 
OWIOS met kwaliteit uit het verleden, 
want de zeer gerespecteerde oud-
eerste-elftalspelers Dries van den 
Hul, Harm Uitslag en Marinus van de 
Wetering zijn wekelijks van de partij. 
En hoe! Aan balgevoel hebben zij 
nauwelijks ingeboet, wel aan snelheid. 
Maar dat is logisch. 

Waarmee niet is gezegd dat 

de toelatingsdrempel hoog is. 
Integendeel, iedereen is welkom. Het 
gelijkheidsbeginsel is de kracht van 
walking football. Neem Corry Bruynes, 
die oer-Owiosser, die als speler ver 
over het hoogtepunt heen is, maar 
zijn conditie, spelinzicht en fluwelen 
traptechniek al ‘wandelend’ op peil 
houdt. Hij legt zo fysiek ook een stevige 
basis om het vele vrijwilligerswerk 
te blijven uitoefenen en op zaterdag 
gehaktballen en worsten vanuit Corry’s 
Place aan de man te brengen. Hoe 
zinvol kan walking football zijn?

In emancipatoir opzicht is walking 
football bij OWIOS zijn tijd zelfs ver 
vooruit. Op dinsdagochtend voetbalt 
de enige genderneutrale selectie van 
de club. Bettie Vaessen en Geke ter 
Maat heten de stoere vrouwen onder 
de mannen en blazen hun partijtje op 
Bovenmolen stevig mee. 

De achilleshiel van walking football 
is evenwel de kwetsbaarheid van 
de spelers. Een zestigplusser heeft 
nu eenmaal slappere spieren en 
brozere botten dan het jonge 
volk, met procentueel een hoge 
blessuregevoeligheid. Ter compensatie 
zou een uitbreiding van de selectie 
uitermate wenselijk zijn. 

Dus uitgespeelde voetballers of andere 
liefhebbers die in de doelgroep vallen 
en bij het lezen van dit artikel een 
warm gevoel hebben gekregen: kom 
eens kijken of speel eens vrijblijvend 
mee. Het is tof om te doen, sociaal, 
gezellig en … walking football houdt je 
in beweging!

WALKING FOOTBALL

De topspelers op deze foto: 
V.l.n.r. Harm Uitslag, Corry 
Bruynes, Dries van den Hul, 
Jan van Erven en Marinus 
van de Wetering. 
Achter het doel: Bettie 
Vaessen en Henk 
Stouwdam. 
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Het is een regenachtige avond in 
juni als we bij Henk aanschuiven 
in Dronten. Zonder dat we het 
doorhebben, is het gesprek eigenlijk 
al in volle vaart gaande. OWIOS 2 
staat aan de vooravond van de 
nacompetitie om promotie naar de 
hoofdklasse en alle scenario’s worden 
vluchtig doorgesproken. Sparta 
Enschede, op papier een gunstige 
tegenstander, toch? Als we winnen, 
spelen we dan in de halve finale 
weer thuis? Nee, want… Meteen 

daarna dwalen de gedachten weer 
af naar juni 2018, toen OWIOS 2 ook 
promoveerde naar de hoofdklasse. 
‘Een fantastische ontlading was dat. 
Het was een prestatie die niemand 
had verwacht, ook wijzelf niet.’, aldus 
de trainer zelf. Maar het gesprek ging 
verder dan die dag alleen, want in 
tien jaar OWIOS 2 is er natuurlijk veel 
meer gebeurd dan alleen dat.

Twee periodes in Oldebroek
Na 25 jaar trainerschap, heeft Henk 

een aardige cv opgebouwd. Waar 
hij ooit begon als trainer van asv 
Dronten 3 en 2, was OWIOS voor 
Henk de eerste ploeg die hij trainde 
buiten Dronten. ‘In 97/98 kwam ik 
via een vacature in het Flevolands 
Dagblad met OWIOS in gesprek. Na 
een prettige sollicitatieprocedure kon 
ik aan de slag als trainer van OWIOS 2, 
dat toen speelde in de hoofdklasse. 
Net een niveautje te hoog, want 
we degradeerden helaas met 
slechts 5 punten. Ik kreeg toen door 

Het was even slikken afgelopen januari toen Henk Winters aangaf 
na tien jaar af te zwaaien als trainer van OWIOS 2. Tien jaar waarin 
de oefenmeester van alles meemaakte: een kampioenschap, twee 
promoties en een degradatie, maar ook bruiloften, geboortes, lief 
en leed. Zowel binnen zijn eigen team als binnen de vereniging. 
Tien jaar aaneengesloten stond hij voor de groep. Een unieke 
prestatie. Iets wat eigenlijk nooit voorkomt bij een trainer van 
‘buitenaf’. Nu zijn we 317 wedstrijden, 800 trainingen en 16.000 
opgepompte ballen verder. Wat was al die jaren het geheim die 
hem de Arsène Wenger van Oldebroek maakte? Of anders gesteld: 
wat maakte dat deze Drontenaar een echte OWIOS’er werd?

EEN 
DECENNIUM

HENK 
WINTERS

TEKST: NIEK BULTMAN FOTO: HERMAN VAN DER WAL
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Genemuiden de kans aangereikt om 
trainer in de hoofdklasse te blijven. 
Uiteindelijk besloot ik dat te doen, 
dus bleef mijn eerste periode OWIOS 
bij één seizoen.’

Na succesvolle jaren bij Genemuiden 
volgden trainersklussen bij Hatto 
Heim, Go Ahead Kampen, Zalk, 
nog een keer asv Dronten en ’t 
Harde, tot Henk in 2012 tekende 
bij WHC 2. Toen echter bleek dat 
daar het tweede elftal op een lager 
pitje gezet werd, besloot Henk te 
bedanken, waarop voorzitter Jacko 
van den Bosch hem benaderde 
voor de vacante trainerspositie bij 
OWIOS 2. ‘In die tijd werd Erwin 
Brem trainer bij het eerste elftal van 
OWIOS. Hem werd gevraagd of hij 
niet iemand wist die OWIOS 2 zou 
kunnen trainen. Erwin en ik hadden 
prettig samengewerkt bij ’t Harde, 
zodoende dat het balletje snel ging 
rollen en ik weer terugkeerde bij 
OWIOS.’

Langzaam de weg omhoog
En met de komst van Henk brak 
letterlijk een nieuw decennium aan, 
kijkend naar de prestaties van OWIOS 2. 
Want in de tien jaar dat hij trainer 
was, werkte OWIOS 2 zich in de jaren 
langzaam op van een tweedeklasser 
naar een stabiele eersteklasser en 
zelfs een hoofdklasser. En die weg 
naar boven is nauwkeurig vastgelegd 
in tien verschillende notitieboekjes. 
Voor elk seizoen één, waarin hij 
van begin tot eind alles bijhield 
en die keurig opgeslagen liggen 
rechtsonder in de grote kast in 
de kamer. De opgestelde spelers, 
de wissels, doelpuntenmakers, 
kaartenpakkers, én tactiek van de 
tegenstander: alles is terug te vinden 
in het naslagwerk. Zo ook de weg 
naar het kampioenschap.
‘Eigenlijk speelden we vanaf het 
begin dat ik kwam gelijk mee om 
promotie. In de eerste seizoenen 
lukte het helaas net niet. Beide keren 
vlogen we eruit in de nacompetitie. 

In het derde jaar lukte het wel: we 
werden kampioen. Ondanks dat we 
een kleine groep op papier hadden, 
hadden we een goed team dat 
aangevuld werd met jongens uit het 
eerste en de lagere senioren. Ruim 
voor het einde pakten we de titel.’

Kenmerkend voor de goede sfeer 
en de ruimte voor humor die er 
altijd was onder leiding van Henk, 
was de eerste kampioenswedstrijd 
dat jaar. ‘Uit tegen Unicum konden 
we kampioen worden, alleen 
gingen we tegen de verwachting in 
onderuit. Alle ingrediënten voor het 
kampioensfeest waren aanwezig: 
vuurwerk, shirtjes, een biertje. 
Omdat we meer dan 10 punten 
voorstonden met nog 4 wedstrijden 
te gaan, besloten we er niet lang van 
te balen. We hebben er één groot 
feest van gemaakt in de kantine 
daar. Die mensen wisten niet wat ze 
meemaakten. Dat was prachtig. Er 
waren toen ook veel Oldebroekers, 
omdat het eerste daar ook speelde. 
Het was een gezellige middag. 
Gelukkig werden we die week erop 
thuis gewoon kampioen, dus hadden 
we twee weekenden feest.’

De kroon op het werk
Als we verder door de boekjes 
bladeren, komen we vanzelf aan 
bij het sportieve succes waar Henk 
het meest trots op is: de promotie 

‘OWIOS IS EEN 
ECHTE AMATEUR 
DORPSCLUB IN DE 
MEEST POSITIEVE 
ZIN VAN HET 
WOORD’
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naar de hoofdklasse. Na een aantal 
jaren in de reserve eerste klasse, 
begon het tweede elftal steeds 
beter te voetballen en pakte het 
in het derde jaar op de laatste 
speeldag onverwachts een periode. 
In de daaropvolgende nacompetitie 
promoveerde het door te winnen van 
DZC’68 2, Go Ahead Kampen 2 en 
Bennekom 2.

‘De hoofdklasse is het hoogste wat je 
kan bereiken met het tweede elftal. 
Als dat dan tegen alle verwachtingen 
in lukt, dan is dat iets waar we 
trots op kunnen zijn. We gingen 
die nacompetitie heel onbevangen 
in. Trainden nog maar één keer in 
de week, omdat het bijna einde 
seizoen was en veel jongens op het 
tandvlees liepen. We hoefden niet 
te promoveren, we mochten. En 
die ongedwongen sfeer maakte dat 
iedereen in die wedstrijden vol gas 
ging en het resulteerde in iets wat 
we niet hadden verwacht. We waren 
gewoon een ontzettend goed team.’

Hard trainen, eerlijk zijn 
en relativeren
Maar wat is dan die succesformule? 
Want tien jaar presteren is knap, maar 
tien jaar onbetwist voor een groep 
staan is nog veel knapper. Volgens 
Henk zelf is het een combinatie 
van verschillende facetten. ‘In mijn 
trainingen vond ik het altijd belangrijk 
dat ik de jongens aanspoorde fysiek 
fit te zijn om wedstrijden te kunnen 
winnen. Daarnaast heb ik geprobeerd 
altijd oog te hebben voor het voetbal 
zelf. Want mooi voetbal spelen blijft 
het leukst om te doen. Verder is het 
ook belangrijk om eerlijk te blijven 
tegen de jongens. Ik heb er nooit 
omheen gedraaid als iemand vroeg 
waarom hij niet in de basis begon. Ik 
merkte dat dat werd gewaardeerd. 
Mocht iemand dan wat minder spelen, 
dan zorgde ik wel dat die speler 

altijd minuten maakte als het ook 
maar even kon. Zo hou je iedereen 
betrokken. Dan is het aan het einde 
van ieder seizoen toch wel fijn om te 
horen dat unaniem besloten is dat de 
spelers met je door willen.’
Wie Henk kent, weet dat het iemand 
is die houdt van een dolletje en graag 
zaken in perspectief zet, zo zegt hij 
zelf: ‘Kijk, we zijn natuurlijk elke week 
serieus bezig met voetbal bij OWIOS, 
maar als je het uitvergroot, blijven 
we toch een amateurvereniging waar 
plezier vooropstaat. Ruimte voor 
humor en een dolletje, ook tijdens de 
training of wedstrijddagen, is daarbij 
enorm belangrijk. Als je daar de 
juiste balans in vindt, dan komen die 
resultaten vanzelf.’

Groen-wit bloed
Dat de Drontenaar OWIOS zo lang 
trouw bleef, had naast de sportieve 
successen en de goede klik met de 
spelersgroep natuurlijk ook te maken 
met de zogezegd ‘zachte’ kant van 
de vereniging. Henk: ‘OWIOS is een 
echte amateurdorpsclub in de meest 
positieve zin van het woord. Hier is 
zoals sport op dit niveau bedoeld 
is. Geen spelers halen om hogerop 
te komen, gewoon spelen met je 
eigen jongens. En dat de supporters, 
vrijwilligers en leden zo betrokken zijn, 
dat is heel mooi om te zien. Iedereen 
heeft hier groen-wit bloed. Het is 
OWIOS-voor en OWIOS-na. Dat is 
kenmerkend voor deze club. Ik voelde 
me snel welkom en zat meteen goed 
op mijn plek. Dat is natuurlijk ook een 
belangrijke reden dat ik zo lang bij 
deze vereniging ben gebleven.’

Henk zelf is een graag gezien lid op 
de vereniging, waarmee velen van 
ons een praatje willen maken. Het 
was dan ook flink balen voor velen 
toen hij aangaf het trainersstokje erbij 
neer te leggen. De hoofdreden? De 
bouw van zijn nieuwe huis in Dronten. 
‘Dat vraagt gewoon veel aandacht 
de tweede helft van dit jaar en begin 
volgend jaar. Als ik iets doe, dan wil ik 
het voor de volle 100% doen en niet 
half. Daarom, in combinatie met wat 

minder zwaarwegende redenen, heb 
ik besloten het aankomend seizoen 
rustiger aan te doen.’ 

Henk blijft een ‘greune’
Maar voor diegene die bang is 
dat we hem helemaal niet meer 
zien: goed nieuws! Henk heeft 
inmiddels zitting genomen binnen 
de Technische Commissie van 
OWIOS. ‘Afgelopen maart werd ik 
benaderd om deel te nemen als TC’er 
en ik heb besloten dat te doen. Dat 
is beter te combineren aankomend 
seizoen. Daarin vergaderen we tien 
keer per jaar op voetbaltechnisch 
vlak voor de prestatie-elftallen en 
de lagere senioren. Verder wordt 
ook de jeugdafdeling besproken. Zo 
zorgen we ervoor dat er een gezond 
voetbalbeleid verenigingsbreed 
ingezet kan worden. Daarnaast zit ik 
erbij als er sollicitaties zijn met nieuwe 
trainers. Zodoende ben ik in een 
andere hoedanigheid toch betrokken 
bij OWIOS en dat vind ik erg leuk.'

Dus ook volgend jaar zullen we 
Henk zo nu en dan zeker nog eens 
tegenkomen op het sportpark bij 
wedstrijden van OWIOS 1 en 2 of de 
lagere senioren. Of hij het trainersvak 
dan zal missen, staand langs de zijlijn? 
‘Ik denk dat dat wel mee zal vallen. 
Natuurlijk zal ik net als de rest van 
de supporters de ploegen op een 
positieve manier willen ondersteunen, 
maar je zult mij niet zien coachen 
langs de lijn natuurlijk. Dat is de rol 
van de trainers.’ Nog een laatste keer 
kijkend naar de tien jaar historie die 
op tafel ligt, sluit Henk de periode 
zelf samenvattend mooi af: ‘Ik heb 
het met enorm veel plezier gedaan. 
Natuurlijk had ik op een koude, 
regenachtige dinsdagavond wel eens 
wat tegenzin, maar die verdween als 
sneeuw voor de zon als ik weer bij 
OWIOS kwam. En daarom, gekoppeld 
aan de successen, zijn de trainersjaren 
zeer prettig voor mij geweest.’ 

Ook langs deze weg nog één keer: 
Henk enorm bedankt voor de 
afgelopen jaren!

HENK BLIJFT 
EEN ‘GREUNE’
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 VAN DE  VERTROUWENSCOMMISSIE

Tijd van gaan  
is gekomen....

Met veel plezier heb ik 10 
jaar geleden een steentje 
bijgedragen aan het oprichten 
van de vertrouwenscommissie.
Inmiddels is deze 
commissie een vast begrip 
binnen de vereniging.                                                             
Regelmatig geeft Goed Bezig 
de mogelijkheid om, samen 
met NOC-NSF, alert te blijven 
op één van de doelen: Een 
Veilig Sportklimaat!
Ik wens Erna, Henry en de 
nieuwkomer Wilma veel succes 
toe voor de toekomst en ik wil 
iedereen bedanken voor het 
in mij gestelde vertrouwen 
gedurende de afgelopen jaren.

Groen-witte groet,
Bettie Vaessen

WIJ ZIJN ER  
VOOR IEDEREEN,  

OUDERS, VERZORGERS, 
LEDEN EN OOK VOOR  

DE TRAINERS  
EN LEIDERS

 

De vertrouwenscommissie, of eigenlijk 
de vertrouwenscontactpersonen 
(vcp) zijn er voor jullie allemaal; 
ouders/verzorgers, leden en ook 
voor de trainers en leiders. De 
commissie bestaat uit Erna van den 
Bosch (vcp), Henry Bosch (vcp) en 
Bettie Vaessen (voorzitter). In het 
afgelopen najaar hebben wij allemaal 
een training gevolgd om onze taak 
als vertrouwenscontactpersoon zo 
goed mogelijk te kunnen uitvoeren. 
Bettie hoopt in de loop van het 
seizoen, na veel jaren inzet, het 
stokje over te dragen. Wilma Sie zal 
de gelederen komen versterken. We 
willen Bettie heel hartelijk bedanken 
voor al het werk dat ze verzet heeft in 
de vertrouwenscommissie en willen 
Wilma van harte welkom heten. 

Als er zaken binnen de vereniging 
spelen of gebeuren waar je geen 
weg mee weet, dan kan je contact 
opnemen met één van ons en 
zullen wij je bijstaan door naar je 
te luisteren en op weg te helpen 
naar de juiste mensen of instanties. 
De VCP’s zijn bereikbaar op 
genoemde telefoonnummers of via 
vertrouwenscommissie@owios.nl 
Dit alles natuurlijk in strikte 
vertrouwelijkheid. 

Erna v/d Bosch - 06 13438492
Henry Bosch - 06 20336463 
Wilma Sie - 06 13139288 

Foto v.l.n.r. Erna van den Bosch, Henry Bosch en Wilma Sie
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Nog steeds 
coronagevolgen 
Door de corona was het voor de 
meeste teams afzien. Vooral voor de 
winterstop was het heel lastig om te 
voetballen. In veel gevallen werden 
wedstrijden verplaatst of afgelast of 
mocht er niet met publiek gespeeld 
worden. Na de winterstop ging het 
gelukkig beter en zijn de meeste 
competities afgemaakt.

Nieuwe competitie indeling  
tot en met JO12 
Omdat het voor de start van ieder 
seizoen heel lastig is om spelers 
en teams in het juiste team en op 
het juiste niveau in te delen, is per 
afgelopen seizoen de competitie 
anders ingedeeld. Ieder team speelt 
4x een competitie van 5 tot 7 weken. 
Als een team in de eerste competitie 
verkeerd is ingedeeld, kan het team 
bij de volgende ronde naar een ander 
niveau. Henk Sneller geeft aan: 
“Hiermee wil de KNVB voorkomen 
dat een team qua niveau veel beter 
of minder is dan de rest en daardoor 
minder spelplezier heeft, en dus 
niet dat een team met 10-0 wint of 
juist met 0-10 verliest. Door deze 
nieuwe opzet zorgen we voor meer 
speelplezier voor iedereen”.

Extra bewegen voor JO12 
“Afgelopen seizoen zijn we gestart 
met een nieuw project om de jeugd 
in beweging te krijgen en houden”, 
vertelt Henk. Onder leiding van een 
trainer van Frix uit Elburg wordt er 

iedere donderdag getraind door zowel 
leden als niet-leden van OWIOS. 
“Het betreft niet alleen voetbal, 
maar ook andere sportactiviteiten”, 
zegt Henk. “Hiermee willen we door 
verschillende vormen van bewegen 
de motoriek en skills verbeteren. 
Tevens om voor niet leden kennis te 
maken met voetbal en de stap naar 
OWIOS te verkleinen.”. 

In het najaar was de aanloop 
behoorlijk, omdat veel zaalsporters 
meededen aan de trainingen. In het 
voorjaar was mede daardoor minder 
deelname van buiten. “Komend 
seizoen willen we hiermee doorgaan 
met een aantal aanpassingen. 
Daarmee willen we het sportpark ook 
breder gaan aanbieden” geeft Henk 
aan.

JO13 
Voor dit team is een nieuwe trainer 
aangesteld. Dat is Manfred Böhne en 
hij stelt zich hiernaast zelf voor.

Oudere jeugd 
Het komende seizoen 2022/2023 
wordt ook voor de oudere jeugd 
(JO13 en ouder) het jaar opgedeeld 
in fasen, hier betreft het 3 fasen. De 
eerste fase is het bekervoetbal tot de 
herfstvakantie, de 2e fase is van de 
herfstvakantie tot de kerstvakantie 
en de 3e fase is de periode vanaf de 
kerstvakantie tot de zomerstop. Dit 
allemaal om meer gelijkwaardige 
competities te creëren. 

Nieuw is in ons district ook de 
invoering voor een aantal teams van 
de TeamIndex. Hierbij wordt op basis 
van de spelers van het team een 
TeamIndex voor het team berekend. 
Dit wordt gebruikt om de teams 
in te delen, ook hier met als doel 
om gelijkwaardigere competities te 
krijgen.

Meisjesvoetbal 
Afgelopen seizoen was één echt 
meisjesteam en een gemixt team 
actief. Gelukkig neemt het aantal 
voetballende meisjes weer toe en 
komt er een meisjesteam bij die 
gaan meespelen in JO15 en een 
meisjes team JO12M dat in de 
jongenscompetitie gaat spelen. 
We hopen dat er in de vakantie 
nog meer meisjes zich aanmelden, 
zodat we in de toekomst weer meer 
meisjesteams kunnen inschrijven. 
Afgelopen voorjaar is daarom 
voor de meisjes het oranjefestival 
georganiseerd.

Kampioenen 
Ook dit jaar zijn een aantal 
jeugdteams kampioen geworden:

JO15-1:  2e klasse en promotie  
naar 1ste klasse

JO 12-1: 5de klasse
 JO 11-1: 1ste klasse en promotie  
 naar Hoofdklasse
JO 11-3: 5de klasse
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Foto v.l.n.r. Heim Wolf, 
Alida van Hooren, Bert Mostert, 
Rutger van ’t Slot, Henk Sneller 
en Dick Kroon
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Kennismaken van Manfred Böhne, nieuwe 
trainer JO13-1

Wie is Manfred? 
Ik ben Manfred Böhne, 44 jaar en geboren en getogen in 
Amsterdam. Wij hebben jaren in Amersfoort gewoond en zijn in 
April 2020 op ‘t Loo komen wonen; daar hebben we geen seconde 
spijt van gehad. Door de weeks werk ik als functioneel beheerder bij 
GGZ Centraal, lopen we geregeld met de hond en zijn er voldoende 
klussen in en om het huis. 

Manfred en voetbal 
Wij hebben twee zonen, Noah (14) en Jonas (11) en zij zijn de reden 
dat ik in het voetbal terecht ben gekomen. Al sinds Noah bij de 
kabouters gingen voetballen ben ik betrokken geweest als begeleider 
en later als trainer. De club waar ik destijds bij betrokken was, VOP in 
Amersfoort, bood me de gelegenheid om de cursussen van de KNVB 
Juniorentrainer, VSR (Vereniging scheidsrechter) en UEFA C te doen 
wat ik met veel plezier heb gedaan. Ik heb ervaring opgedaan als 
eindverantwoordelijke van verschillende selectieteams (o.a. JO10-1, 
JO12-1, JO17-1 en de JO19-1), ben ik coördinator en hoofd TC (jeugd) 
geweest. Jonas is pas vorig jaar weer gestart met voetballen nadat 
hij met een vriendje mee was gekomen naar een open training, hij 
was direct weer verkocht. 

OWIOS 
Toen ik hoorde dat het team van Jonas dit seizoen geen trainers 
meer zou hebben, wist ik wat me te doen stond. Ik kijk uit naar dit 
seizoen: de jongens zijn enthousiast, bereid om voor elkaar door 
het vuur te gaan. Ik denk dat ik het erg getroffen heb met het team 
JO13-1. Dit betekent dat ik een ander soort zaterdag ga krijgen. In 
plaats van een wedstrijd kijken, zal de dag weer in het teken staan 
van bij OWIOS verzamelen, voorbespreking met het team, door de 
regio rijden voor de uitwedstrijden en hopelijk terug te keren met 
drie punten op zak. Ik hoop snel ook eens een biertje in de kantine 
van OWIOS te pakken.

Kennismaken met Alida van Hooren,  
sinds 2019 lid van de jeugdcommissie
 
Wie ben ik? 
Ik ben Alida van Hooren. In het dagelijks leven werk ik 
3 dagen als apothekersassistente in apotheek Corlaer 
te Nijkerk en verder ben ik de vrouw van Gerard en 
moeder van 3 kinderen, Iwan (15 jaar), Renzo (13 jaar) 
en Isis (10 jaar). Verder mag ik graag gezellig met 
vriendinnen afspreken en leuke dingen doen met 
familie en vrienden.

Wat doe ik bij OWIOS? 
In 2017 zijn Iwan en Renzo op voetbal gegaan en 
Isis zit sinds dit jaar ook op voetbal. Ik sta graag op 
zaterdag langs de lijn bij alle 3! Ik probeer zo veel 
als kan de wedstrijden te zien en geniet hier ook 
echt van! De zaterdag staat dus ook volledig in het 
teken van voetbal! In 2019 ben ik gevraagd voor de 
jeugdcommissie. Ik regel het Team van de Week bij 
de thuiswedstrijden van OWIOS 1 en de Pupil van 
de Week. Ik heb dan contact met de ouders/trainers 
voorafgaand aan de wedstrijd, maar op de zaterdag 
heb ik er verder weinig werk aan. Dit wordt dan weer 
opgepakt door andere vrijwilligers van OWIOS. Zo 
blijft het leuk om te doen! Verder vergaderen we 
gemiddeld 1 x per maand met de jeugdcommissie 
waarin alles rondom de jeugd aan bod komt. Tot nu 
toe heb ik het prima naar m'n zin en hoop ik een kort 
lijntje te kunnen zijn voor ouders als ze met vragen 
of problemen zitten rondom hun kind die bij OWIOS 
voetbalt, of gewoon een gezellig praatje maken 
samen kan natuurlijk ook!
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De tijd vliegt. En het was alweer even geleden, maar een volledig 
voetbalseizoen is toch zo weer voorbij. Het einde van het afgelopen 
seizoen betekende ook voor onze hoofdtrainer Bülent Akar het einde 
van zijn eerste jaar bij OWIOS. Zijn equipe speelde bijna 40 oefen-, 
beker- en competitiewedstrijden en handhaafde zich ruim voor het 
einde van de competitie in de 2e klasse G. Hoe kijkt de oefenmeester 
terug op zijn eerste seizoen als OWIOS’er? En wat verwacht hij van het 
aankomende seizoen? Tijd voor een belletje naar huize Akar.

Het was even wennen, maar na drie 
jaar stond daar aan het begin van vorig 
seizoen opeens een andere trainer 
langs de zijlijn bij OWIOS 1. Bülent 
Akar (48) werd door het bestuur 
begin 2021 benoemd tot nieuwe 
hoofdtrainer en gaf in de vorige editie 
van deze gids aan niet te kunnen 
wachten om eindelijk weer voor 
de groep te staan. Het doel? Het 
ontwikkelen van een eigen speelstijl 
die goed bij de groep past om een zo 
goed mogelijk resultaat te behalen. 
Volgens de trainer is dat voor een 
groot deel geslaagd: ‘Ik kijk zeer 
tevreden terug op het eerste jaar 
bij OWIOS. De groep heeft zich op 
verschillende gebieden ontwikkeld en 
het eindresultaat was meer dan prima 
te noemen met een 7e plaats. Helaas 
hebben we hier en daar wat pech 
gehad, waardoor we wellicht nog wat 
meer punten hadden kunnen behalen. 
Maar al met al was het een zorgeloos 

seizoen, omdat we ruim voor het 
einde veilig waren. Op voorhand teken 
je daar als staf voor.’ 

Aftasten en stappen zetten
Voor mooie resultaten is naast een 
goede trainer natuurlijk ook een 
goede groep spelers nodig. En die kun 
je bij OWIOS zeker vinden, aldus Akar. 
Want bij de vraag hoe het is om met 
deze selectie te werken, spreekt de 
trainer louter positief: ‘OWIOS 1 is een 
zeer goede en fijne groep om mee te 
werken. Natuurlijk, aan het begin van 
het seizoen is het van beide kanten 
soms wat aftasten, maar eigenlijk 
ging dat vrijwel vanzelf. Ik vind het 
belangrijk om als trainer in de groep 
te staan en op het moment dat het 
moet erboven. Dat is wat deze groep 
denk ik ook waardeert. Daarnaast is 
het een leergierige groep en dat is fijn 
werken. Dat vertaalt zich ook door in 
trainingen. Iedereen is gemotiveerd 

om hard te trainen, waardoor het 
niveau hoog blijft.’

Het werd al snel duidelijk dat dat 
harde trainen zijn vruchten begon 
af te werpen. OWIOS behaalde 
aan het begin van de competitie 
mooie overwinningen en speelde bij 
vlagen frivool voetbal. Volgens vele 
supporters erg leuk om naar te kijken. 
De hand van de trainer was hierin 
duidelijk zichtbaar. Akar: ’We besloten 
aan het begin in een iets ander 
systeem te gaan spelen dan in de jaren 
daarvoor. Van een 4-4-2 naar een 
4-3-3 met twee echte buitenspelers en 
dynamische backs. De kracht van het 
elftal kwam bovendrijven en daardoor 
begonnen we in balbezit steeds 
dominanter te worden. Daarin hebben 
we enorme stappen gezet.’

De kat uit de boom kijken
Doordat aan het begin meteen al 

Bülent Akar: Het eerste jaar als
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mooie resultaten werden behaald, 
maakte Akar ook snel kennis met de 
betrokkenheid binnen de vereniging: 
‘Ik kwam natuurlijk binnen als de 
trainer die ook bij de buren voor de 
selectie had gestaan. Dan kijken 
mensen toch net iets anders naar je, 
wat niet heel gek is. Een Oldebroeker 
kijkt dan toch eerst even de kat uit 
de boom. Maar ik voelde me er snel 
thuis. Mensen leven enorm mee met 
het eerste elftal. Het is fijn om te horen 
als er langs de kant genoten wordt 
van wat de jongens op de mat leggen. 
Met de supporters heb ik goede 
gesprekken. Als het goed gaat, maar 
ook als de resultaten wat minder zijn. 
Ik ben iemand die graag een ander 
hun mening laat geven. Ik merk dat 
dat hier erg gewaardeerd wordt.’

Daarnaast is de trainer ook erg blij 
met de geboden faciliteiten op 
sportpark Bovenmolen: ‘Ik kan me 
echt niets beters wensen dan wat 
OWIOS kan bieden. Als je ziet hoe de 
velden erbij liggen, hoe het materiaal 
geregeld is, ja dat is gewoon top. Ons 
trainingsveld is bijvoorbeeld beter 
dan menig hoofdveld waar wij op 
spelen bij andere verenigingen. Dat is 
een compliment aan de vrijwilligers. 
Daarnaast is het top dat wij ook 
kunnen beschikken over een voltallige 
staf met assistenten, teammanagers, 
een fysio, een verzorger en ga zo maar 
door. Als wij een wens hebben, hoeven 

wij het maar te vragen en het wordt 
geregeld. Dat is gewoon top.’

Nog dominanter worden
De eerste selectie is een groep met 
veel potentie. Zo is er een goede 
balans tussen jong en oud en beschikt 
het elftal over veel talenten. Er zit 
dus nog veel rek in de groep. Dat 
beaamt Akar ook: ‘Ondanks dat we 
veel stappen hebben gemaakt, zie ik 
dat er nog zoveel meer in zit. Ik denk 
dat wij in staat zijn nog dominanter te 
spelen, waarbij we het voetballende 
gedeelte kunnen perfectioneren. Het 
middenveld moet daarbij het spel nog 
meer durven aan te jagen. We hebben 
een jeugdige groep, die af en toe wat 
volwassener moet zijn om de wedstrijd 
‘dood’ te maken om dat ene resultaat 
net wél over de streep te trekken. Dit 
seizoen viel het namelijk net iets te 
vaak de verkeerde kant op. Wanneer 
we dit alles voor elkaar krijgen ben 
ik ervan overtuigd dat aankomend 
seizoen succesvol wordt.’

Voor dat aankomende seizoen vinden 
er slechts een paar wisselingen 
plaats binnen de selectie. Zo neemt 
Arjan Vorsselman na een aantal jaren 
afscheid van de groen-witte familie 
om in zijn geboorteplaats Kampen 
samen te kunnen spelen met een 
vriendenteam bij Go Ahead en zal 
Rik Stouwdam het tweede elftal 
definitief versterken. Daartegenover 

bewandelen Nick Bastiaan en Marco 
Schreurs de tegenovergestelde 
richting en zullen zij voor hun plek 
bij het eerste elftal gaan. Ook in 
de staf vindt één wisseling plaats: 
keeperstrainer Frans Koornberg 
heeft zijn taak als keeperstrainer 
overgedragen aan Bert Hoogland.

Persoonlijke ontwikkeling
Kijkend naar de doelstelling voor 
volgend seizoen is het voor Akar 
vooral belangrijk dat zijn spelers 
individueel stappen kunnen maken. 
Akar: ‘Natuurlijk is het volgend seizoen 
belangrijk om zo snel mogelijk veilig 
te zijn, maar een keiharde doelstelling 
qua eindklassering wil ik nu nog niet 
benoemen. Er komt straks ook een 
vijfde klasse bij en dat betekent voor 
onze klasse dat er wellicht drie of vier 
degradatieplekken zijn. Dus het kan 
daardoor een knotsgekke competitie 
worden. Dat is lastig inschatten. 
Wat ik wil bewerkstelligen is dat we 
spelers individueel beter maken en 
dat we ons spel blijven ontwikkelen en 
perfectioneren, net zoals afgelopen 
seizoen. Daarbij vind ik het belangrijk 
dat de supporters iedere zaterdag 
weer kunnen genieten van wat wij 
als elftal op de mat leggen. Maar met 
deze groep, waarin veel passie zit en 
die elke zaterdag de wil heeft om te 
winnen, moet dat goed komen. Daar 
ben ik van overtuigd.’

Bülent Akar: Het eerste jaar als

NICK BASTIAAN 
EN MARCO 
SCHREURS  
GAAN VOOR EEN 
PLEK BIJ HET 
EERSTE ELFTAL 
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Meer weten  
of wil je ook  
voetballen? 
Neem dan contact op met iemand 
van de jeugdcommissie. Naast Henk 
Sneller zijn dat: Dick Kroon, Heim 
Wolf, Alida van Hooren, Bert Mostert 
en Rutger van ’t Slot.

OP
WOENS-

DAG
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“We zijn zeer erkentelijk dat we het hoofdsponsorschap 
met Van Werven en Jan Bakker kunnen continueren met 
maar liefst 4 jaar tot 2026. Ons 100-jarig jubileum zullen 
we met beide hoofdsponsors vieren. Dit geeft wederom 
vertrouwen en continuïteit in het uitvoeren van de 
plannen. De afgelopen jaren heeft ons dit sponsorschap 
met twee grote Oldebroekse bedrijven, veel gebracht. 
Tevens konden we gebruik maken van de kennis, 
netwerk en faciliteiten van onze hoofdsponsors. Met Van 
Werven en Jan Bakker als hoofdsponsors hebben we een 
mooi fundament om met vertrouwen de volgende eeuw 
in te gaan”, aldus OWIOS-bestuurslid sponsorzaken Alex 
Jonker.
 
Het 77-jarige familiebedrijf Van Werven uit Oldebroek is 
een gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van 
infra en recycling. Zo'n 500 mensen werken dagelijks 
aan duurzame infrastructuur. Via dochterneming 
Heicom richt het bedrijf zich op de kwaliteit van de 
bodem, met bodemverbeteraars die steden, parken en 
sportvelden helpen te vergroenen. Daarnaast is Van 
Werven actief in de transitie van afval naar grondstof. 
Met het recyclen van kunststoffen is Van Werven één 
van de koplopers in Europa, met vestigingen in onder 
andere Engeland, Ierland en België. 
 
Cor van Werven, Technisch Directeur: “We zijn al 

jarenlang samen met Jan Bakker de trotse hoofdsponsor 
van OWIOS. We kijken met veel plezier naar de innige 
relatie die de afgelopen jaren is ontstaan. We merken 
dat OWIOS hard aan de weg timmert en een belangrijk 
bindmiddel is in de lokale samenleving. In de corona-
periode werd nog eens duidelijk hoe belangrijk het lokale 
verenigingsleven is. Verantwoord ondernemen is een 
belangrijk element in de bedrijfsvoering van Van Werven 
en daarom zijn we blij om het hoofdsponsorschap te 
continueren.” 

 Jan Bakker is met een breed assortiment actief in de 
agrarische sector, akkerbouw, veehouderij, mesthandel, 
enz. Ook de in- en verkoop van alle soorten aardappelen 
behoren tot het portfolio. Jan Bakker is tevens een 
begrip in transport van agrarische producten en 
wegenbouw.

“De mentaliteit van OWIOS van hard werken past bij 
mijn bedrijf. Als Oldebroeks bedrijf wil ik graag bijdragen 
aan een bloeiende en stabiele vereniging en van dichtbij 
heb ik gezien dat er de afgelopen jaren veel werk is 
verzet. Het is een echte dorpsvereniging met eigen 
spelers en vrijwilligers. Ik vind het belangrijk dat een 
vereniging dicht bij zichzelf blijft. Bij OWIOS heb ik daar 
samen met Van Werven alle vertrouwen in”, aldus Jan 
Bakker, Algemeen Directeur.

De Oldebroekse bedrijven Van Werven en Jan Bakker verlengen 
hun hoofdsponsorschap bij OWIOS met vier seizoenen. 
Hierdoor blijven zij tot aan het seizoen 2025-2026 aan OWIOS 
verbonden. Dit is het seizoen waarin OWIOS 100 jaar zal 
bestaan. Al jaren waren beide bedrijven sponsor bij OWIOS en in 
2014 werden ze gezamenlijk hoofdsponsor.

VAN WERVEN EN 
JAN BAKKER VERLENGEN 
HOOFDSPONSORSCHAP 
OWIOS MET 4 JAAR
TEKST: ARNO KLEIN  FOTO: RIA BOLKS

 HOOFD  SPONSOREN
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Als ik de geur van nat gras, zweet 
en de kleedkamer ruik… dan ben 
ik opeens weer terug. Terug in de 
kleedkamer van OWIOS, waar ik 
als jochie van tien jaar gespannen 
wachtte op de woorden van mijn 
trainer. ‘Wat is de tactiek?’ en de 
belangrijkste vraag: ‘sta ik erin?’. 
Nu ik wat mag schrijven voor deze 
presentatiegids, is mijn bijdrage een 
inkoppertje… 

Altijd aanspeelbaar zijn
Als directieteam zitten we elke 
maandagochtend samen in ‘de 
kleedkamer’ om onze tactiek te 
bepalen. Die tactiek zou je kunnen 
samenvatten als ‘altijd aanspeelbaar 
zijn’. Willem van Werven startte ons 
bedrijf vijfenzeventig jaar geleden 
door het kopen van één trekker. 
‘Kunnen wij de trekker van je huren?’, 
vroegen anderen. Willem wou 
aanspeelbaar zijn: hij zei ja. Achter 
de trekker kocht hij een kipper en 

zo ontstond grondverzetbedrijf Van 
Werven. ‘Kunnen jullie het afval mee 
terug nemen?’ Ja, ook dat balletje 
wilden we aannemen. Zo ontstond 
de afvalinzameling en gingen we later 
plastic recyclen. Kortom: we spelen 
altijd in op veranderingen en als we 
kansen zien, dan zijn we aanspeelbaar. 

Koploper
Vanaf onze eerste dag zijn we actief 
met dieselmaterieel. Vroeger vonden 
we het mooi als er zwarte rook uit 
een brullende machine kwam, maar 
tegenwoordig weten we beter. Van 
Werven ziet dat we werk moeten 
maken van een zo laag mogelijke 
uitstoot. Dat doen we vooral vanuit 
innerlijke overtuiging… maar doe je 
dit niet, dan sta je over een aantal jaar 
wellicht buitenspel. Onze oplossing 
varieert: van elektrisch aangedreven 
voertuigen tot stikstoffilters, speciale 
brandstof en accuboxen. Daar krijgen 
we energie van! 

Wissel
Onze selectie bestaat uit meer dan 
400 machines met wielen of rupsen. 
In onze eigen werkplaats wordt dat 
immense machinepark wedstrijdfit 
gehouden. Toch ontkom je er niet 
aan: op een gegeven moment wordt 
een machine te oud en is er geen 
plek voor hem in de eerste selectie. 
Sinds vorig jaar hebben wij daarom 
onze eigen machinery trading. Ons 
overtollige materieel maakt de 
transfer naar andere bedrijven. Zo 
komen ze overal terecht: van Pakistan 
tot Noorwegen! 

De selectie
Ons bedrijf kan niét bestaan zonder 
onze medewerkers. Zij zijn ons 
belangrijkste kapitaal. We zijn daarom 
continu op zoek naar versterking van 
onze selectie. We zoeken aanvallers, 
verdedigers, ICT’ers, grondwerkers, 
machinisten en kantoormedewerkers. 
We zoeken mensen die passen in ons 
team, mensen die altijd aanspeelbaar 
zijn, spelers die willen samenwerken 
en die van de derde helft een feestje 
maken. Of je nu bij OWIOS voetbalt of 
nog nooit een bal hebt aangeraakt… 
kijk gerust eens op vanwerven.nl/
werken-bij  voor een plaats in onze 
selectie. 

HOOFDSPONSOR VAN 
WERVEN AAN DE BAL
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Ster-sponsoren:
• Autoschade Dickhof
•   Boeve & van Dorp Administratie  

en Advies
• Brandt Bedrijfshuisvesting BV
• Café/Cafetaria ‘t Wissel
• COOP Vlaar Oldebroek
• Dickhof Mode
•  Horecagroothandel Brouwer B.V.
• Jacko Fijn Techniek B.V.
• JWS MFP Solutions BV
• Kokki’s Zuiderzeecafé
•  Landbouwmech.bedrijf Van Rijssen
• Pleiter Makelaars & Taxateurs
• Poort 5
• Prins Bouw B.V.
• Reclamestudio van Olst

• Schootbrugge Mannenmode
• Vrijzon B.V.
• W. van Boven Bouwbedrijf
• Metselbedrijf van Veen B.V.

Plus-sponsoren:
• Doornewaard Multidiensten
• IJslander B.V.
• ING Bank 
• KRC Van Elderen Accountants
•  Van de Brug Int. Tanktransport
•  Van Deutekom Administratie  

& Advies
• Slagerij van de Weg

Sponsoren:
• Acquest V.O.F.
• Allround Zonwering
• Anytime Fitness Elburg
• Aral Lasservice
•  Assurantiekantoor Lodewijk B.V.
• Autorijschool Perspectief
• Bakker Tuinen
• Bar & Brood Zwolle
• Bon Ami
• Boni Oldebroek
• Car Care Center Elburg
• Casco Bouw Nederland
• Cigo Dijkman
• Companjen Constructies B.V.
• De Feestmeesters
• De Orchidee Oldebroek

onze Sponsoren:
Hoofdsponsoren:

Jeugdhoofdsponsor:

Platina-sponsor: Goud-sponsoren:

Zilver-sponsoren:

Brons-sponsoren
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• D’ Olde Dreiput
• ESG Accountancy
•  FriX CrossFysiotherapie Elburg
•  G. van de Streek Multidiensten
•  Handelsonderneming Thijs Stoel
•  HB Hekwerk
• Heicom
• Hendriks Touringcars BV
• Het Veluws Keukenhuis
• JvW Spuit & Stucwerk
• Kamels BV
•  Keukenspecialist Elburg
•  Klein & Uitslag Assurantie- en 

Hypotheekadvies
•  Knipscheer Infrastructuur BV
•  Koele Home Design
•  Landbouwmechanisatiebedrijf 

Wielink BV
•  Maatschap Fysiotherapie 

Louwen-Muilwijk
•  Machine Verhuur Oosterwolde 
•  Makelaars- en Assurantiekantoor De 

Boer
•  Metselbedrijf Sneller
• Notariaat Kremer
• Perfect Wonen Wezep
• R.A.C. Reclame Elburg
• Regelink Kampen
• Schildersbedrijf Mendel V.O.F.
• Schoonhoven Service
• Spronk Infra B.V.
• Timmerwerken van ‘t Hof
• Tromp Hout
• Unie Techniek V.O.F.

• Uitzendbureau Talentzaam
• Van Wijhe Interieurs
•  Veldkamp Witgoed & 

Keukenapparatuur
• Veldsink Visscher Assurantiën
• Visscher Autotechniek
• WKM Infra & Tuinen
• Plus de Vrijheid
• Praxis Wezep
• Van Heerde Tuinmachines
• VOPAS Personeel & Salaris
•  VHM Accountants & 

Belastingadviseurs

sponsorcommissiesponsorcommissie
Voor meer informatie over de sponsormogelijkheden of het sponsorplan kunt u contact 
opnemen met de sponsorcommissie of via email: sponsorzaken@owios.nl
Sponsorcommissie v.l.n.r. Henry Schuurman, Arno Klein, Alex Jonker en Dennis van Es
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Selectie en 
technische staf 

Robin Hop
21-01-2001 | verdediger

Erik van Haagen
21-03-1994 | middenvelder

Levi Dickhof
17-06-2001 | aanvaller

Iwan Eleveld  
19-01-2002 | aanvaller

Mike Bastiaan
07-12-2000 | middenvelder

Cornell Balk
03-01-1996 | aanvaller

Dennis de Boer
15-07-1993 | verdediger

Gerdo van ‘t Hul
03-07-1992 | middenvelder

Corné Hamelink
04-03-1996 | middenvelder

Arjen Hoogland 
09-06-2003 | verdediger

Nick Bastiaan
14-04-2002 | verdediger

Arjan Boon
03-09-1990 | verdediger

Florian Jonker
02-01-2002 | aanvaller

Marco Hoogland
28-04-1997 | verdediger

Marco Schreurs
13-11-2001 | middenvelder

32



 

Jasper Schut  
13-04-2003 | aanvaller

Mike van ’t Oever
21-03-2000 | aanvaller

Bülent Akar
30-01-1974 | hoofdtrainer

Edwin v Koldenhoven 
06-03-1976 | assistent-trainer

Martin Wittingen
23-01-1970 | assistent-leider

Jacco van Olst
18-08-2000 | doelman

Hendrik Uitslag
16-01-1994 | aanvaller

Henk Uitslag
10-10-1961 | assistent-trainer

Mark Polinder
07-10-1995 | fysiotherapeut

Herold Ponstein
24-01-1994 | doelman

Bennie Veldhoen
22-08-1986 | middenvelder

Ruben van Loo
04-07-2004 | Doelman

Bert Hoogland 
08-10-1969 | keeperstrainer

Nathan Dickhof
06-01-2004 | verzorger

Edwin Hoogland
27-02-1973 | leider
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SEIZOEN 
2022-2023

BOVEN V.L.N.R. Iwan Eleveld,  
Martin Wittingen, Nathan Dickhof,  
Edwin van Koldenhoven, Mark Polinder,  
Bert Hoogland, Arjan Boon

 OWIOS 1   
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MIDDEN V.L.N.R. Corné Hamelink, Florian Jonker, 
Robin Hop, Bennie Veldhoen, Bülent Akar, 
Henk Uitslag, Mike van ’t Oever, Mike Bastiaan, 
Jasper Schut, Arjen Hoogland

VOOR V.L.N.R. Dennis de Boer, Nick Bastiaan, Marco Schreurs, 
Erik van Haagen, Herold Ponstein, Ruben van Loo, Marco Hoogland, Gerdo 
van ’t Hul, Hendrik Uitslag, Levi Dickhof

OP DE FOTO ONTBREKEN Cornell Balk, Jacco van Olst en Edwin Hoogland
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2E KLASSE I 
2022-2023
DISTRICT OOST

AGOVV
Opgericht: 25 februari 1913
Clubkleuren: blauw-wit
Sportpark ‘Berg & Bos’ 
Laan van Spitsbergen 2,
7312 CM  Apeldoorn
(055) 84 30 737
www.agovv.nl 

BATAVIA ‘90
Opgericht: 1 juli 1990
Clubkleuren: blauw-zwart
De Doggersbank
Doggersbank 2
8226 CE Lelystad
(0320) 25 47 47
www.batavia90.nl 

BE QUICK’28
Opgericht: 22 november 1928
Clubkleuren: rood-zwart
Sportpark Be Quick ‘28
Stadionplein 25
8025CP Zwolle
038-4531186
www.bequick28.nl

DESZ
Opgericht: 1 september 1946
Clubkleuren: rood-wit
Sportpark Cingellanden
Cingellanden 1
8064 DC Zwartsluis
(038) 3866898
www.desz.nl

HATTO HEIM
Opgericht: 24 juni 1936
Clubkleuren: geel-blauw
Sportpark ‘t Achterveen
Konijnenbergerweg 2
8051 CC Hattem
(038) 4442200
www.svhattoheim.nl

HIERDEN
Opgericht: 16 december 1954
Clubkleuren: rood-wit
Sportpark ‘Mheenzicht’
Dorpshuisweg 9A,
3849 BL  Hierden
(0341) 45 16 39
www.vvhierden.nl

FC HORST
Opgericht: 19 juli 1971
Clubkleuren: oranje-wit
Sportpark ‘De Adelaar’
Buitenbrinkweg 70
3853 LZ Ermelo
(0341) 55 62 36
www.fchorst.nl

IJVV
Opgericht: 3 juli 1945
Clubkleuren: rood-wit
Sportpark Den Uithoek
Bergweg 3
8271 CC IJsselmuiden
038-3315877
www.ijvv.nl

OWIOS
Opgericht: 25 september 1925
Clubkleuren: groen-wit
Sportpark ‘Bovenmolen’
Bovenheigraaf 19A
8096 PJ Oldebroek
(0525) 63 15 14
www.owios.nl

UNICUM
Opgericht: 10 mei 1970
Clubkleuren: wit - blauw
Sportpark ‘Schouw’
Schouw 54-01
8232 XK Lelystad
(0320) 24 85 15
www.unicumlelystad.nl

VSCO ‘61
Opgericht: 24 augustus 1961
Clubkleuren: geel-zwart
Sportpark ‘De Heugte’
Zwarteweg 15
8097 PR Oosterwolde
(0525) 62 14 69 
www.vsco.nl 

WVF
Opgericht: 1 juni 1937
Clubkleuren: blauw-wit
Sportpark De Weide Steen
Stinsweg 15
8042 AZ Zwolle
038- 421 17 08
www.wvf.nl

ZAC
Opgericht: 1 oktober 1893
Clubkleuren: wit-blauw
Jo van Marle sportpark
Landsheerlaan 42
8016 KH Zwolle
038 – 4601252
www.zac.nl
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competitieschema

Beker/Inhaalprogramma 

22 oktober 2022
17 december 2022
14 januari 2023
18 februari 2023
25 februari 2023
8 april 2023
6 mei 2023

Beker District Oost 

1E  PERIODE  

24 SEP 2022
WVF DESZ
Be Quick 28 VSCO 61
Hatto Heim Batavia 90
Hierden ZAC
Horst FC IJVV
OWIOS AGOVV

01 OKT 2022
AGOVV Horst FC
IJVV Hierden
ZAC Hatto Heim
Unicum  Be Quick 28
VSCO 61 WVF
DESZ OWIOS

08 OKT 2022
WVF Unicum 
Be Quick 28 Batavia 90
Hatto Heim IJVV
Hierden AGOVV
Horst FC OWIOS
VSCO 61 DESZ

15 OKT 2022
OWIOS Hierden
AGOVV Hatto Heim
ZAC Be Quick 28
Batavia 90 WVF
Unicum  VSCO 61
DESZ Horst FC

29 OKT 2022
WVF ZAC
Be Quick 28 IJVV
Hatto Heim OWIOS
Hierden Horst FC
Unicum  DESZ
VSCO 61 Batavia 90

05 NOV 2022
Horst FC Hatto Heim
AGOVV Be Quick 28
IJVV WVF
ZAC VSCO 61
Batavia 90 Unicum
DESZ Hierden

12 NOV 2022
WVF AGOVV
Be Quick 28 OWIOS
Hatto Heim Hierden
Batavia 90 DESZ
Unicum  ZAC
VSCO 61 IJVV

19 NOV 2022
Horst FC Be Quick 28
OWIOS WVF
AGOVV VSCO 61
IJVV Unicum 
ZAC Batavia 90
DESZ Hatto Heim

26 NOV 2022
WVF Horst FC
Be Quick 28 Hierden
ZAC DESZ
Batavia 90 IJVV
Unicum  AGOVV
VSCO 61 OWIOS

03 DEC 2022
Hatto Heim Be Quick 28
Hierden WVF
Horst FC VSCO 61
OWIOS Unicum
AGOVV Batavia 90
IJVV ZAC

10 DEC 2022
WVF Hatto Heim
IJVV DESZ
ZAC AGOVV
Batavia 90 OWIOS
Unicum  Horst FC
VSCO 61 Hierden

21 JAN 2023
WVF Be Quick 28
IJVV OWIOS
ZAC Horst FC
Batavia 90 Hierden
Unicum  Hatto Heim
DESZ AGOVV

28 JAN 2023
Be Quick 28 DESZ
Hatto Heim VSCO 61
Hierden Unicum
Horst FC Batavia 90
OWIOS ZAC
AGOVV IJVV

2E  PERIODE  

04 FEB 2023
AGOVV OWIOS
IJVV Horst FC
ZAC Hierden
Batavia 90 Hatto Heim
VSCO 61 Be Quick 28
DESZ WVF

11 FEB 2023
WVF VSCO 61
Be Quick 28 Unicum 
Hatto Heim ZAC
Hierden IJVV
Horst FC AGOVV
OWIOS DESZ

04 MRT 2023
OWIOS Horst FC
AGOVV Hierden
IJVV Hatto Heim
Batavia 90 Be Quick 28
Unicum  WVF
DESZ VSCO 61

11 MRT 2023
WVF Batavia 90
Be Quick 28 ZAC
Hatto Heim AGOVV
Hierden OWIOS
Horst FC DESZ
VSCO 61 Unicum

18 MRT 2023
Horst FC Hierden
OWIOS Hatto Heim
IJVV Be Quick 28
ZAC WVF
Batavia 90 VSCO 61
DESZ Unicum 

25 MRT 2023
WVF IJVV
Be Quick 28 AGOVV
Hatto Heim Horst FC
Hierden DESZ
Unicum  Batavia 90
VSCO 61 ZAC

01 APR 2023
Hierden Hatto Heim
OWIOS Be Quick 28
AGOVV WVF
IJVV VSCO 61
ZAC Unicum 
DESZ Batavia 90

15 APR 2023
WVF OWIOS
Be Quick 28 Horst FC
Hatto Heim DESZ
Batavia 90 ZAC
Unicum  IJVV
VSCO 61 AGOVV

22 APR 2023
Hierden Be Quick 28
Horst FC WVF
OWIOS VSCO 61
AGOVV Unicum 
IJVV Batavia 90
DESZ ZAC

29 APR 2023
WVF Hierden
Be Quick 28 Hatto Heim
ZAC IJVV
Batavia 90 AGOVV
Unicum  OWIOS
VSCO 61 Horst FC

13 MEI 2023
Hatto Heim WVF
Hierden VSCO 61
Horst FC Unicum 
OWIOS Batavia 90
AGOVV ZAC
DESZ IJVV

20 MEI 2023
IJVV AGOVV
ZAC OWIOS
Batavia 90 Horst FC
Unicum  Hierden
VSCO 61 Hatto Heim
DESZ Be Quick 28

27 MEI 2023
Be Quick 28 WVF
Hatto Heim Unicum
Hierden Batavia 90
Horst FC ZAC
OWIOS IJVV
AGOVV DESZ

Zaterdag 3 september 2022
14:30 uur            VSCO - OWIOS  

Zaterdag 10 september 2022  
14:30 uur            OWIOS - Epe

Zaterdag 17 september 2022  
14:45 uur            Nunspeet – OWIOS
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William Winter is 58 jaar en woont op dit 
moment nog in Elten (Duitsland). De trainer 
is trotse vader van 4 kinderen en een nog 
trotsere opa van 3 kleinkinderen. Dagelijks 
is hij druk in de weer om leiding te geven 
aan zijn eigen uitzendbureau dat actief is in 
de bouw. Vanuit zijn wens om uiteindelijk 
wat centraler in Nederland te gaan wonen, 
is hij uiteindelijk neergestreken bij OWIOS 
om zich in de omgeving te huisvesten en 
daar aankomend seizoen het tweede elftal 
onder zijn hoede te nemen.

Een voetballiefhebber  
in hart en nieren
Dat Winter een echte liefhebber is van 
het spelletje, blijkt wel als we zijn carrière 
als speler en trainer doorlopen. Winter: 

‘Als keeper heb ik actief mogen zijn bij 
verschillende profclubs. Zo heb ik bij Vitesse 
en Feyenoord vooral de jeugd doorlopen 
en in het tweede elftal gespeeld. Bij de 
Graafschap heb ik nog minuten mogen 
maken in het eerste. Toen ik op mijn 
achttiende een gecompliceerde beenbreuk 
opliep, lag ik er twee jaar uit en moest ik 
het een stapje lager proberen. Zo ben ik 
uiteindelijk terecht gekomen bij Babberich.’

Ook na zijn actieve carrière heeft Winter 
niet stilgezeten: ‘Uiteindelijk ben ik nu al 
zo’n 25 jaar trainer en heb ik met name veel 
2e elftallen getraind. De clubs waar ik onder 
andere actief ben geweest zijn: DZC ’68, 
FC Winterswijk, DCS, DVV, DFS, AVW’66 en 
meest recent Jonge Kracht uit Arnhem.’

Het zal even wennen worden voor de mannen van OWIOS 2, maar 
na 10 jaar krijgt de groep een nieuwe trainer. Waar Henk Winters 
afgelopen seizoen afzwaaide, neemt de man met bijna dezelfde 
achternaam het stokje over. We stellen graag aan u voor: William 
Winter. Wie is William Winter? En welke ambities heeft hij met het 
tweede elftal van de groen-witten? Voor dit artikel gingen we samen 
met hem in gesprek om daar antwoord op te krijgen.

OWIOS 2  
NA 10 JAAR 

NIEUWE 
TRAINER
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v.l.n.r. boven: Kelvin Spronk, Rik Stouwdam, 
Freek van ’t Hul, William Winter, Hans van Os,  
Mike van Weeghel en Kevin Burgmeijer.
v.l.n.r. onder: Kevin van de Streek, Andy Flier,  
Erik-Jan Korenberg, Ruben van Loo,  
Willem-Jan Vosselman, Justin van de Streek en  
Jaron van ’t Oever.
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Een hechte vereniging
Op de vraag waarom hij juist 
voor OWIOS gekozen heeft, is de 
oefenmeester vrij duidelijk: ‘In de 
gesprekken die ik met de voorzitter, 
de technische commissie en de 
spelers van OWIOS 2 heb gehad, 
werd al vrij snel helder dat OWIOS 
een hechte vereniging is. Er zitten 
mensen met gezond verstand en 
de club kan haar leden een gezonde 
omgeving bieden waarin plezier en 
presteren hand in hand gaan. Dat 
is voor mij ontzettend belangrijk. 
Daarnaast vind ik het mooi om 
te zien dat hier gevoetbald wordt 
met eigen jongens uit het dorp. 
Daardoor blijft iedereen betrokken 
bij de vereniging. Volgens mij is de 
clubliefde hier heel sterk en dat is heel 
waardevol.’

Ondertussen is Winter zelf al een 
keer op een zaterdag aanwezig 
geweest om een wedstrijd van 
OWIOS 2 te bekijken. Daarin werd zijn 
gevoel meteen bevestigd, zo zegt hij 
zelf: ‘Toen ik laatst een wedstrijd van 
OWIOS 2 tegen Zwart Wit bezocht, 
werd ik vrijwel gelijk begroet toen ik 
de auto uitstapte. Meteen kreeg ik 

de vraag of ik de nieuwe trainer werd 
van OWIOS 2. En dat ging de hele 
middag zo door. Dat is iets wat ik 
nog nooit mee heb gemaakt bij een 
andere club. Prachtig. Ik voelde mij 
meteen welkom.’

Eerlijk naar elkaar zijn 
Na al die jaren van training geven, 
weet Winter goed wat hij belangrijk 
vindt als het gaat om de samenhang 
binnen het team: ‘Wat ik enorm 
belangrijk vind, is dat je eerlijk naar 
elkaar bent. Ik zal dat namelijk 
altijd naar mijn spelers zijn, maar ik 
verwacht ook dat zij eerlijk naar mij 
zijn. Ik ben een teambuilder. Daarbij 
vind ik de groep belangrijker dan 
het individu. Je moet daarin ook 
duidelijk de verwachting naar elkaar 
uitspreken. Waar willen we naar 
toe? En hoe gaan we dat doen? Hard 
trainen is belangrijk, maar er moet 
zeker plek zijn voor een dolletje hier 
en daar.’

Afgelopen seizoen heeft Winter de 
ploeg een paar keer zien spelen. 
Daarin heeft hij een redelijk beeld 
kunnen vormen van het elftal: ‘Ik heb 
in die wedstrijden een stabiele ploeg 

gezien die gedisciplineerd probeert de 
bal het werk te laten doen. Er lopen 
jongens in het elftal rond met veel 
talent. Daar wil ik op voortborduren. 
Zelf hou ik van aanvallend en 
attractief voetbal. Die speelstijl hoop 
ik graag met mijn enthousiasme nog 
meer mee te geven aan deze ploeg.’

Individuele ontwikkeling
Maar naast het smeden van een 
hecht collectief, heeft Winter als 
trainer ook veel aandacht voor de 
persoonlijke ontwikkeling: ‘Ik vind 
het fijn werken als ik met spelers 
persoonlijke doelstellingen kan 
opstellen. Daarbij wil ik samen 
met de speler bekijken waar de 
verbeterpunten liggen. Eens in de 
zoveel tijd evalueren we die dan 
samen. Daardoor krijg je inzicht in 
wat wel en wat niet werkt. Mocht het 
nodig zijn om voor of na de training 
met zo’n speler extra te trainen, dan 
vind ik dat helemaal niet erg. Ik hoop 
zo dat ik de spelers kan motiveren het 
beste uit hunzelf te halen. Als we het 
dan ook nog eens voor elkaar krijgen 
dat een aantal spelers door kunnen 
stromen naar het eerste elftal, dan is 
mijn missie geslaagd.’

‘ER LOPEN 
JONGENS IN  
HET ELFTAL 
ROND MET  
VEEL TALENT’
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Afgelopen seizoen brachten OWIOS 
en Frix Fysio & Performance de 
jeugd van Oldebroek in beweging 
met medewerking van het Lokaal 
Sportakkoord. Elke donderdagmiddag 
werd een extra trainingsmoment 
aangeboden waarbij de focus lag op 
een brede motorische ontwikkeling. 
Naast de voetbalactiviteiten werd 
er door Frix een spelelement 
aangeboden, bijvoorbeeld rugby, 
trefbal of frisbee. 

Aankomend seizoen zullen de 
pupillen een blok Frix-training 
krijgen op de woensdag, tijdens de 
reguliere training. Deze FriX-training 
is gericht om op een spelende wijze 

bij te dragen aan de motorische 
ontwikkeling. Het stimuleren van de 
motorische ontwikkeling gebeurt op 
basis van het Athletic Skills Model. 
Tijdens deze trainingen komen er 
andere onderdelen dan alleen voetbal 
aan bod. Dit om de motorische 
ontwikkeling te stimuleren in juist 
andere bewegingen dan die met 
voetbal gemaakt worden. Uit 
onderzoek blijkt dat er tegenwoordig 
veel eenzijdig bewogen wordt en 
ook veel minder bewogen wordt. 
Veelzijdig bewegen in verschillende 
sporten laat juist zien dat kinderen 
hun voordeel eruit kunnen halen in 
sportprestaties. Dit zorgt voor betere 
prestaties, minder blessures, meer 
creativiteit en meer plezier! 

Tijdens de woensdagtrainingen 
zal Frix daarom een spelelement 
toevoegen waarbij juist de focus ligt 
op een bredere motorische 
ontwikkeling. In plaats van partijtjes 
voetbal spelen we dan bijvoorbeeld 
rugby, handbal of trefbal met de 
jeugd. Zoals gezegd zorgt dit voor een 
bredere motorische ontwikkeling wat 

weer bijdraagt aan een completere 
ontwikkeling. Uit onderzoek is 
namelijk gebleken dat een breder 
motorische ontwikkeling bijdraagt aan 
een veelzijdige ontwikkeling wat zorg 
voor een completere ontwikkeling als 
voetballer.

FRIX 
Training
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FRIX-TRAINING 
IS STANDAARD 
ONDERDEEL VAN 
DE TRAINING BIJ 
DE PUPILLEN VAN 
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VOPAS Personeel & Salaris  

A Rondweg 82, 8091 XK  Wezep   T 038-8200200   
E info@vopas.nl   W www.vopas.nl

 Salarisadministratie 
 HR
 Detachering

Vlaar Oldebroek
Uw vers supermarkt
Zuiderzeestraatweg 133d, 8096 BE Oldebroek  
Tel: 0525-637070
Laat je boodschappen 
door ons thuis bezorgen!
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Vanaf oktober 2021 zijn studenten van de Landstede opleiding Sport 
& Bewegen wekelijks te vinden op het sportpark van OWIOS. Hier 
combineren zij praktijk en theorielessen in een omgeving waar ze straks 
in hopen te werken. Bij de samenwerking zijn naast OWIOS en Landstede 
ook basisschool de Regenboog en de buurtsportcoaches van Goed Bezig 
Oldebroek betrokken.

Een klas studenten, begeleid door Debora de Vos vanuit Landstede, is verdeeld 
in groepjes en hebben allemaal hun eigen projecten. Debora legt uit: “Er zijn 
studenten die bewegingsonderwijs geven aan de basisschool, kleuterlessen, 
pauzeactiviteiten of juist naschoolse activiteiten. Daarnaast gaan ze in de loop 
van het schooljaar bezig met het organiseren van evenementen zoals een 
pietengym, Koningsspelen of een voetbaltoernooi. Zo koppelen we theorie en 
praktijk voor de studenten in een betekenisvolle situatie.” De studenten komen 
elke vrijdag vanuit de hele regio naar Oldebroek.

 Werkveld 
De Landstede klas dompelt zich onder in het werkveld van de buurtsportcoach. 
Rudolf Huberts is vanuit Goed Bezig Oldebroek aangesloten: “We hebben veel 
relaties met het onderwijs en de sportaanbieders. Samen met de Regenboog 
en OWIOS zorgen we voor een aantal projecten waarbij we de studenten 
kunnen inzetten en begeleiden. Een mooie win-win situatie en kwaliteitsimpuls 
voor het bewegen in Oldebroek.” 

Omgevingsanalyse 
De hybride leeromgeving is een van de resultaten uit een omgevingsanalyse. 
Deze heeft OWIOS in 2020 opgestart om te kijken hoe ze hun sportpark, met 
name overdag, multifunctioneler kunnen inzetten. Leonard Visscher is namens 
OWIOS betrokken: “De studenten zijn voor ons van waarde bij het inzetten 
op huidige en nieuwe projecten. Bovendien halen we met deze activiteiten 
overdag meer doelgroepen naar ons sportpark. Voor ons is dit een mooie 
samenwerking waar we in de toekomst nog meer uit hopen te halen.” 

De omgevingsanalyse werd uitgevoerd door de Gelderse Sport Federatie en is 
mede mogelijk gemaakt door het Lokaal Sportakkoord Oldebroek.

HYBRIDE  
LEEROMGEVING   
LANDSTEDE  
BIJ OWIOS
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Overzicht seizoen 2021-2022
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OWIOS kent veel gezinnen die zijn verbonden aan de club, 
waaronder de familie Hoogland. Aan de keukentafel spreken 
we met het sympathieke en voetbalgekke gezin. Allemaal 
hebben ze raakvlakken met OWIOS. Het gezin bestaat uit 
vader Edwin, moeder Gerlinda, zoon Arjen, dochter Marlies 
en zoon Henri. We werpen een blik in het verleden en komen 
wat meer te weten over een andere hobby van Edwin.

een betrokken gezin

Edwin is de afgelopen 5 jaren leider geweest 
van OWIOS 1. Arjen voetbalt in OWIOS 1 
(talent van het jaar van vorig seizoen) en 
Henri voetbalt bij JO13-1. Marlies heeft 
ook gevoetbald bij OWIOS. Ze voetbalt nu 
bij ’t Harde MO20-1 omdat er bij OWIOS 
geen damesteam meer voor de zaterdag 
beschikbaar was.

Gerlinda heeft een aantal jaren bij de 
supportersvereniging meegeholpen. De 
prijzen regelen voor de bazaar was één 
van de taken en natuurlijk de maandelijkse 
vergaderingen. Op de zaterdagmorgen is ze 
als EHBO’er te vinden op het voetbalveld. 
Daarnaast is ze ook nog vrijwilliger bij de 
kerk. Gerlinda kijkt ook graag naar de
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voetballende kinderen en dat was voor 
haar ook een reden om te stoppen 
bij de supportersvereniging. Met een 
druk gezinsleven moet je soms keuzes 
maken. 

Edwin gaat nu zijn laatste seizoen in 
als leider om straks meer aandacht te 
geven aan de voetballende kinderen 
en aan zijn grote passie, de duiven. 
Hij is daarnaast af en toe grensrechter 
bij het voetbalteam van Henri. Edwin 
zelf heeft in de jeugd van OWIOS 
gevoetbald, een aantal seizoenen 
in OWIOS 4. Later is hij nog leider 
geweest bij JO12, JO14 en JO16 
en heeft hij de groentjes in de zaal 
getraind. 

Wat houdt leider zijn van 
OWIOS 1 eigenlijk in?
“Het is best veel omvattend. Ik 
probeerde 1x per week bij de 
trainingen te zijn. Een belangrijke 
taak is natuurlijk het verzorgen van 
de kleding voor de jongens. Tevens 
heb je een aantal administratieve 
taken, zoals het invullen van het 
wedstrijdformulier, de opstelling op 
papier verzorgen, het beheren van 
de groepsapp, lijsten bijhouden voor 
de speler van het jaar, de corveelijst 
opmaken, een lijst verzorgen voor het 
fluiten voor de spelers van OWIOS 1 
bij de jeugd en het bijhouden van de 
premies en kaarten. In overleg met de 
busvervoerder regel je de busreizen 
en zorg je voor het eten en drinken 
in de de bus. Bij thuiswedstrijden 
begeleid je ook de pupil van de week. 
Bij uitwedstrijden ben je al om 11:15 

uur aanwezig en als je rond 18:30 uur 
weer terug bent, ga je de boel weer 
uitpakken.”

Wat was het hoogte- en  
het dieptepunt de afgelopen  
jaren als leider?
“Dieptepunt was dat we om 
degradatie moesten voetballen, dit 
was niet nodig geweest met deze 
groep. Hoogtepunt voor mij was 
dat mijn zoon in het eerste kwam 
te voetballen. In de afgelopen 
periode heb ik drie trainers (Vlierhuis, 
Westerhuis en Akar) meegemaakt en 
heb ik altijd goed contact gehad met 
de trainers en spelers.”
Edwin heeft naast het voetbal, 
wandelen en wielrennen kijken 
nog een andere hobby, namelijk 
de duivensport. Achterin de tuin 
staat een aantal duivenhokken met 
maar liefst ongeveer 100 duiven. 
Deze duiven hebben het hele jaar 
verzorging nodig en tijdens het 
vluchtseizoen besteedt Edwin 
ongeveer 4,5 uur per dag aan de 
duiven. 
 
Wat houdt de duivensport in?
“Eenvoudig gezegd worden de duiven, 
afhankelijk van de afstand, donderdag 
of vrijdag ingekorfd.
Ze gaan dan in manden en worden 
met de vrachtauto naar een plek 
gereden waar ze worden losgelaten. 
De afstanden variëren van onderin 
Nederland tot en met Barcelona. 
Afhankelijk van de wind en het weer 
is het dan wachten op de thuiskomst 
van de duiven en hopen dat je de 

snelste duif hebt. 
De duiven kunnen bij volle meewind 
wel snelheden halen van 120 km 
per uur. De tijdwaarneming gaat 
electronisch. De duiven hebben een 
chipring om. De spanning van de 
terugkomst en de duiven op de juiste 
manier prepareren maakt het allemaal 
zo mooi.”

In de duivensport heeft Edwin al een 
aantal topprestaties laten zien. Zo was 
er de eerste plek vanuit een vlucht van 
Orleans (Frankrijk) met 15.500 duiven 
en vele eerste prijzen. Daarnaast heeft 
Edwin een Olympiade duif gehad. 
Over 2 jaar gemeten, is werelds beste 
duif over verschillende afstanden. 
Dit is een unieke prestatie van deze 
bescheiden duivenliefhebber.
Ter afsluiting komen we nog terug op 
het voetbal, met name OWIOS.

Wat betekent OWIOS  
voor jullie gezin?
OWIOS betekent heel veel, onderling 
wordt er veel over gesproken. We 
begrijpen elkaar en doen veel samen. 
De gehele week staat grotendeels in 
het teken van OWIOS en we hebben 
veel voor OWIOS over. OWIOS is een 
belangrijk onderdeel van ons leven.”
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UW LOKALE ADVISEURS

Klein & Uitslag Assurantie- en Hypotheekadvies 
geeft advies op het gebied van verzekeringen 
en hypotheken. Samen met u kijken wij naar uw 
persoonlijke situatie en welke verzekering of 
hypotheek het best bij u past tegen een zo scherp 
mogelijke prijs. Keuze gemaakt?  Dan handelen 
wij alles voor u af. Wij staan voor u klaar!

Zuiderzeestraatweg 125,
8096 BE Oldebroek 
T  0525 760 200  
www.kleinuitslag.nl

Assurantie- en Hypotheekadvies

Alicia, verzekeringen

Beerd, hypotheken

Arno, verzekeringen

Constan, hypotheken

Vestigingen Bakkerij Jonker Oldebroek • Verkooppunt Willy’s 
Versmarkt • Bakkerij Jonker Wapenveld• Bakkerij Jonker Heerde
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OP
VRIJ-
DAG

Bingo op de 
vrijdagavond  
Elke tweede vrijdag van de maand 
is er een BINGO op sportpark 
de Bovenmolen. De bingo kent 
verschillende rondes en heeft een 
hoofdprijs van maar liefst €230,-  
Deze wordt altijd druk bezocht door 
onze trouwe spelers. Nieuwe spelers 
zijn van harte welkom in het clubhuis 
van OWIOS. 

De groenploeg 
De groenploeg bestaat uit een groep van 
10 mannen die voor sportpark Bovenmolen 
onbetaalbaar zijn. Het maakt niet uit op 
welke dag je het sportpark betreedt; het ziet 
er altijd strak uit. 

Vrijdagavond 
voetbal 
Voor voetballers die na hun 35ste 
het voetballen zo leuk blijven vinden 
dat zij hun voetbalschoenen nog 
niet aan de wilgen willen hangen, 
heeft de KNVB 7x7 35/45+ voetbal 
opgericht. Want; hoe oud je ook 
bent: voetbal gaat nooit uit je bloed. 

De 45+ van OWIOS nemen het 
op tegen leeftijdsgenoten in 
toernooivorm dat op een half veld 
gespeeld wordt, bestaande  

uit zeven spelers. 

Niet alleen de mannen zijn  
actief op deze avond ook de  
dames van OWIOS spelen  
nog graag een fanatiek potje  
voetbal. Dit doen ze zowel in 
toernooivorm als competitievorm 
beiden op vrijdagavond. 

De derde helft wordt op de 
vrijdagavond niet overgeslagen, 
want niets is te gek voor het 
barpersoneel!
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De supportersvereniging (SV) valt 
of staat met voetballen: wordt er 
gevoetbald, dan zijn er normaal 
gesproken supporters en als er niet 
gevoetbald wordt, zijn ze er niet. De 
afgelopen twee jaar is er gedurende 
lange tijd niet gevoetbald of er werd 
zonder publiek gespeeld. Simpelweg 
omdat het niet toegestaan was om 
publiek toe te laten. Dit betekende 
voor de SV dat onder andere de grote 
verloting, de bazaar, maar ook het Rad 
van Avontuur geen doorgang konden 
vinden.

Dit heeft ertoe geleid dat de huidige 
commissieleden steeds minder 
lol kregen om de SV in leven te 
houden. Want ook toen er wel weer 
publiek mocht komen, bereikte de 
animo voor de activiteiten van de 
vereniging niet meer het niveau van 
voor corona. Het werd tijd voor een 
nieuwe wind. Na lang wikken en 
wegen, is ervoor gekozen om het 
bestuur van de SV uit te breiden. 
Daarvoor hebben we wat emotionele 
en doordringende oproepen gedaan, 
met als gevolg dat er zich een aantal 
jonge, nieuwe aanwinsten voor het 
bestuur gemeld hebben. Gerlinda 
Hoogland heeft zich als bestuurslid 

teruggetrokken van de SV, maar 
Eddie zelf, Jan, Egbert en Willemien 
zijn gebleven en Patrick Schoeber 
(OWIOS 4), Daniël van de Pol (OWIOS 
4), Wilfred Meijer (o.a. bar) en Talitha 
van Hooren (activiteitencommissie 
en voetbaldame) zijn erbij gekomen. 
Waarbij Eddie benadrukt: "Een aantal 
nieuwe leden wil met name op de 
achtergrond meedenken aan nieuwe 
activiteiten van de SV. Zij zullen niet 
altijd zichtbaar aanwezig zijn". En 
ook Egbert heeft aangegeven om 
ook niet meer altijd verplicht elke 
thuiswedstrijd als raddraaier op te 
treden en ook voor hem hebben we 
stand-ins op het oog.

Naast de bekende activiteiten als 
de stand op de Schapenmarkt, 
de grote verloting, de bazaar en 
de poortverloting en het Rad van 
Avontuur komen er dus nieuwe 
activiteiten bij. Eddie: "De nieuwe 
leden zitten vol plannen om de leden 
ook buiten het voetbal te betrekken 
bij de clubactiviteiten! Het wordt een 
heel mooi nieuw seizoen voor de SV 
van OWIOS!" Houd de website van 
OWIOS en social media in de gaten 
om op de hoogte te blijven van alle 
activiteiten!

Bij de ingang heeft de SV bij de 
thuiswedstrijden van het 1e team 
een verkooppunt (poortverloting 
hokje) met allerlei fanspullen. Om 
de verkoop te stimuleren, wordt het 
assortiment uitgebreid met allerlei 
leuke nieuwe artikelen en wordt er 
een echte webshop ontwikkeld, 
zodat de artikelen ook online besteld 
kunnen worden. We willen immers 
heel Oldebroek in het groen-wit en je 
draagt bij aan de kas van de SV!

De SV heeft eigen leden. Jij kan dus 
ook lid worden! Voor €12,00 per jaar 
ondersteun je de SV en daarmee de 
club. Je kunt je aanmelden via de 
website of door een mail te sturen 
naar: supportertersvereniging@owios.
nl. Wat gebeurt er met jouw bijdrage? 
Naast het organiseren van allerlei 
leuke activiteiten voor de leden van 
OWIOS, verzorgt de SV ook eventuele 
busreizen voor de supporters bij 
belangrijke uitwedstrijden van het 1e 
van OWIOS. Daarnaast spaart de SV 
om een mooie bijdrage te kunnen 
leveren aan de bouwplannen die 
gerealiseerd zullen worden bij het 
100-jarig bestaan van onze club in 
2025.

v.l.n.r. Eddie van Olst, Egbert Nagelhout, Jan van Erven, Patrick 
Schoeber, Willemien de Heer-Jans en Talitha van Hooren.
Op de foto ontbreken Wilfred Meijer en Daniel van de Pol.
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Een interview met twee     OWIOS scheidsrechters 

Hoe lang ben je al scheids?
In 2005 heb ik mijn scheidsrechterdiploma gehaald samen 
met Leonard Visscher. We voetbalden destijds samen in de 
A2. In de eerste jaren heb ik met name de jeugd gefloten. 
Toen ik zelf in de senioren kwam te spelen was er al een 
tekort aan scheidsrechters. 

Waarom ben je scheids geworden?
Ik ben begonnen met fluiten, omdat Leonard me overhaalde 
om de cursus te doen. Dit kan ik elke voetballer aanraden, 
daar waar ze zelf vaak de spelregels niet weten. Dit geldt 
met name voor de spelers in de kelderklasse. 

Wij kennen je als scheidsrechter van de 
senioren. Hoe ben je scheidsrechter van de 
senioren geworden?
In 2015 ben ik gestopt met voetballen en ben ik om de week 
OWIOS 7 en OWIOS 5 gaan fluiten. De laatste vier jaar is dit 
alleen OWIOS 5 geworden.

Welke wedstrijd is je het meest bijgebleven? 
De wedstrijd wat me het meest is bijgebleven is OWIOS 5 
- Zwolsche boys. Ik heb daar de wedstrijd moeten 
staken vanwege ongeregeldheden. De wedstrijd moest 
uitgespeeld worden op een doordeweekse avond, omdat 
het om het kampioenschap ging. Ik was weer aangewezen 
als scheidsrechter. Ik kreeg van de voorzitter en van de 
wedstrijdsecretaris de vraag of dit wel zo verstandig was, 
aangezien ik het volgens Zwolsche boys uit de hand had 
laten lopen. Meteen zei ik: ‘Dit elftal fluit ik altijd! Ik ben deze 
wedstrijd begonnen en maak hem dus ook af!’ Uiteindelijk is 
deze wedstrijd prima verlopen. 

Wil je verder nog iets kwijt? 
Na dit seizoen hang ik de fluit aan de wilgen, om wat meer 
tijd met mijn gezin te besteden. Al heb ik wel aangegeven 
dat als er echt nood aan de man is dat ze me dan altijd 
kunnen bellen!
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OPROEP! WIE KOMT ONZE GROEP 

SCHEIDSRECHTERS VERSTERKEN? 

NEEM CONTACT OP MET

SECRETARIS@OWIOS.NL 
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Een interview met twee     OWIOS scheidsrechters 

Hoe ben je betrokken geraakt bij 
onze voetbalclub?
15 jaar geleden begon mijn jongste zoon 
bij OWIOS te voetballen. Sindsdien ben 
ik besmet met het spelletje maar ook 
zeker met de groen-witte kleuren. Het 
opmerkende eraan is dat ik zelf nooit heb 
gevoetbald. 

We kennen je als vlagger van het 
tweede. Wanneer ben je met het 
vlaggen begonnen? 
Op een opgegeven moment gaan de F’jes 
en E’tjes voorbij en moet er op een groot 
veld worden gespeeld. Waarbij ineens 
regels als buitenspel gaan meedoen en 
daarvoor is wekelijks een gewillige ouder 
nodig die met een vlag langs de lijn gaat 
staan. Aangezien ik bijna elke week bij de 
wedstrijd was, nam ik deze taak graag op 
me. 

Je fluit ook wedstrijden. Hoe 
kwam dat zo? 
Op een zaterdag was er geen 
scheidsrechter bij de wedstrijd van mijn 
jongste zoon. Er werd toen een beroep op 
mij gedaan. Die week heb ik snel de regels 
uit het spelregelbewijs doorgelezen. Ik 
ben vol goede moed het veld op gegaan. 

Hoe was dat? 
Ik vond het hartstikke leuk om te doen 
en de leiders en trainers waren tevreden. 
Zodanig dat ik wekelijks gevraagd werd 
een wedstrijdje onder mijn leiding te 
nemen. Geweldig leuk om te doen, je blijft 
lekker in beweging en je helpt de club. Dit 
was het moment dat ik gevraagd heb een 
cursus te gaan doen. 

Een scheidsrechter-cursus? Hoe 
gaat dat in zijn werk?
Via de KNVB is dat eenvoudig en snel 
geregeld. Na vier trainingsavonden met 
daar tussen diverse wedstrijden waar je 
samen met een ervaren scheidsrechter 

kijkt naar je eigen 
prestatie, hebben we een 
‘examenwedstrijd’ gefloten 
met daaropvolgend de 
diploma-uitreiking. Erg 
leuk en leerzaam om 
te doen, maar ook 
laagdrempelig. Ik kan het 
iedereen die het leuk vindt 
om te fluiten aanraden. 
Dit diploma is voor 
verenigingsscheidsrechter. In het najaar 
ga ik de cursus SOIII doen. Dat is een 
niveau hoger waarbij je ook door de KNVB 
wedstrijden toegewezen kunt krijgen. 

Wat maakt scheidsrechter zijn 
voor jou zo leuk? 
Het zit met name in het feit dat ik het 
spelletje zo leuk vind. Ik vind het leuk 
om de jeugd de regels te leren en neem 
dan bij hen de tijd om dit uit te leggen. 
En natuurlijk wil ik graag de vereniging 
helpen. Zij moeten elke week voorzien in 
scheidsrechters voor alle wedstrijden en 
dat is soms een hele puzzel. 

Wil je nog iets kwijt? 
Ik zou het erg leuk vinden als we binnen 
de club een groepje hebben waar 
iedereen die wel wil fluiten af en toe 
samenkomt. De ervaren scheidsrechters 
kunnen de minder ervaren wat leren, waar 
we diverse spelsituaties samen kunnen 
bespreken. En wie twijfelt om een cursus 
te doen, maar wel eens wil fluiten die kan 
met een aantal basistips een eind op weg 
geholpen worden.
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SlagerijvanGuilik.nl
NR. 1 in BBQ & CATERING  

Duurzaamheidstraat 19c
Hattemerbroek

info@slagerijvanguilik.nl
038-3765976
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2e Elftal

1e elftal

1e elftal

UIT DE
OUDE
DOOS

STAAND V.L.N.R.: Beerd Bovendorp, Gerrit 

v ’t Ende, Henk Schoeber, Jaap van Olst, Jan 

Veldhoen, Arie van ’t Hul, Beerd van ’t Hul, Henk 

Vlieger, Beerd van ’t Ende en Henk Sneller

ONDER V.L.N.R.: Kees Kolkman, Eibert van 

Putten, Evert Uitslag, Dies van de Bosch en Gerrit 

van der Grijp.

STAAND V.L.N.R.: ?, ?, Eibert Vierhuis, Gart van 

Oene, Eibert Eibrink, Harm Eibrink.

MIDDEN V.L.N.R.: Gart-Jan van den Hul, ?, Oord 

Wittingen

ONDER V.L.N.R.: Jan van Boven, Jan van de 

Venus en Rijhe van Boven

KAMPIOEN IN SEIZOEN 1951/1952

STAAND V.L.N.R: J.W. van Putten, Jan Zoombelt, 

G. Koele Jacz., J. Koele Jzn., M. Bekenkamp, 

bestuurslid M. Junte, G. Koele Tzn.,  

ONDER V.L.N.R.:  Jac. Ten Hove, E. Wittingen, 

M. van ’t Hul, J. Hoogland, G. van Hattem, H.J. 

Vierhuis, G. Schoeber en A. v.d. Bosch.
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“Zaterdag is de mooiste dag van de week, 
En je wist als je naar je vriendjes keek…,

Hier gaan ze heel wat beleven!”
En de trainer riep : samen is niet alleen

Maar eenmaal op het veld vergat je dat meteen
We waren zeven...

Het was de tijd van Floris en Q & Q
Je ging van huis en altijd volledig in tenue

En minstens twee uur te vroeg
Het systeem was simpel dat was er niet

En de scheids was als vanouds  
weer een stuk verdriet!

Maar het was altijd iemands vader
Dus dat zei je dan maar niet

We waren groen
Groen als gras

Dit zijn de eerste zinnen van de titelsong van All Stars, geschreven en  
gezongen door Acda en de Munnik. Uiteindelijk is het voor ons bijna allemaal 

zo begonnen en de liefde voor het spelletje, de kameraadschap en uiteindelijk 
liefde voor onze club OWIOS ontstaan.

ZATERDAG
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In het afgelopen seizoen 
(2021-2022) hebben we

6060

FACTSHEET
11.000  

kopjes koffie werden er het  
afgelopen jaar gedronken op 

sportpark Bovenmolen.

630
METER

In het afgelopen  
seizoen is er aan 

gegeten. Dit is de lengte van  
6 voetbalvelden! 

Het jongste 
lid is

JA
A

R

1 12
VROUW

leden
is een We hebben momenteel

spelend  
lid zijn.

650 leden,
414
waarvan er

89%

11%
van de leden  
woont niet in  

’t Loo of  
Oldebroek.

7500
flesjes 

AA-Drink 
gedronken. 

Oranje is 
favoriet!

Per
jaar

worden er

Het record staat op

krat bij een koppel- 
darttoernooi. 

59 

Bij het vriendentoernooi 
werden er

krat bier 
gedronken. 

150 

en het jongst 
spelende lid is
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EVEN 
LEKKER

DE BALLEN
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Sudoku

Vul deze speciale  OWi     S! en gewone Sudoku in!

4 13

5

4

2

6

3 6

6

6

3

!

!

Wil jij kans maken op  
een echte OWIOS-bal?   

Stuur de oplossing van ‘zoek de ballen’  
en ‘zoek de woorden’ voor 31 oktober  

naar sponsorcommissie@owios.nl.  
Vermeld er duidelijk je naam en  

geboortedatum bij. In november  
worden de winnaars  

bekend gemaakt. 

Zoek door het boek al deze ballen  
en tel hoeveel het er zijn! Hierboven alvast de 

eerste bal die je mee mag tellen.
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Zoek de woorden

Oplossing
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bovenmolen

doel

doelpunt

grasmaaier

groen

kampioen

kantine

owios

seizoen

sportpark

tenue

trainer

verdediger

voetbaltas

wasdames

wit
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HOOFDBESTUUR 
Voorzitter Jacko van den Bosch voorzitter@owios.nl 06-20423466

Secretaris Jolanda Sellis-van 
Oene 

secretaris@owios.nl 06-36101630

Penningmeester vacature penningmeester@owios.nl

Sponsorzaken Alex Jonker sponsorzaken@owios.nl 06-51410401

Technische zaken Jacko van den Bosch technischezaken@owios.nl 06-20423466

Accommodatiezaken Thijs Brink accommodatiezaken@owios.nl 06-20929398

Jeugdzaken Henk Sneller jeugdzaken@owios.nl 06-33905553  

Algemeen bestuurslid Leonard Visscher leonard@owios.nl 06-44932347

JEUGDCOMMISSIE
Voorzitter Henk Sneller jeugdzaken@owios.nl 06-33905553

Secretaris Heim Wolf heimie1972@gmail.com 06-51953686

Algemene zaken Bert Mostert mostert_f1c@hotmail.com 06-53841263

Algemene zaken Rutger van ‘t Slot rvtslot07@gmail.com 06-43377122

Algemene zaken Alida van Hooren  alidaveldman@hotmail.com 06-42444120

Hoofd Jeugdopleiding Dick Kroon dickkroon2@kpnmail.nl 06-14484845

Coördinator O19-O13 Vacant 

Coördinator O12-O8    Jacco van Boven spackspuitbedrijfvanboven@
gmail.com 

06-51921404

WEDSTRIJDSECRETARIAAT 
Wedstrijdzaken overige 
senioren 

vacature wedstrijdzaken-senioren@owios.nl

Wedstrijdzaken junioren vacature wedstrijdzaken-junioren@owios.nl

Wedstrijdzaken pupillen vacature wedstrijdzaken-pupillen@owios.nl

Postadres v.v. OWIOS Middenweg 14, 8095 RB ‘t Loo 
Oldebroek

info@owios.nl

Ledenadministratie Rika Koele-van het 
Ende 

ledenadministratie@owios.nl 0525-633235

Supportersvereniging Willemien de Heer-
Jans 

supportersvereniging@owios.nl 06-15571413

v.l.n.r. Jacko van den Bosch, Leonard Visscher, Alex Jonker, 
Jolanda Sellis-van Oene, Henk Sneller en Thijs Brink

Accommodatie:
Sportpark ‘Bovenmolen’ 
Bovenheigraaf 19 
8096 PJ Oldebroek 
Tel.: 0525 – 631514

Oplage: 
21e editie, 1.050 stuks 

Foto’s:
Fotografie Herman van der Wal, 
Eddy Bossenbroek, Ria Bolks 
en diverse leden 

Vormgeving & drukwerk:
Bredewold 
Communicatievormgevers
Wezep

Redactie:
Arno Klein, Jeroen Koele, 
Gerrit Nagelhout, Niek Bultman,  
Constan Uitslag, Sandra 
Ruitenberg, Laura Schuld en Rop 
Woesthoff

Colofon

Over OWIOS
De voetbalvereniging OWIOS is opgericht 
op 25 september 1925. De letters OWIOS 
staan voor OverWinnen Is Ons Streven. De 
clubkleuren zijn groen-wit, wat in het dialect 
de bijnaam ‘De Greunen’ heeft opgeleverd. 
OWIOS is een zaterdagvereniging, wat wil 
zeggen dat in principe alle wedstrijden op 
zaterdag worden gespeeld en eventueel 
op een doordeweekse dag. Op zondag zijn 
er geen activiteiten of evenementen van 
of door de vereniging. OWIOS speelt de 
thuiswedstrijden op het mooie sportpark 
‘Bovenmolen’, waar het de beschikking 
heeft over vijf natuurgrasvelden, één 
kunstgrasveld, één pupillenveld (natuurgras), 
trainingsveld, 12 kleedkamers, een fitness-/
herstelruimte en een clubhuis. Het hoofdveld 
(natuurgras) wordt omringd door een 
zittribune met ongeveer 400 plaatsen en 
staantribunes. 

Aantal leden (per 1 augustus 2022)  : 650 
Aantal seniorenteams 
(incl. Vrouwen 25+ en Mannen 45+)  : 10 
Aantal jeugdteams (incl. meiden)  : 18 
Aantal meidenteams  : 2  

Het 1e elftal speelt in 2e klasse I. 
De entreeprijzen bij thuiswedstrijden  
van het 1e elftal zijn: 
Toegang incl. toegang zittribune 
volwassenen (18 t/m 66 jaar)  : € 4,00 
67+  : € 3,00 
jeugd 13 t/m 17 jaar  : € 2,50 
kinderen t/m 12 jaar  : gratis
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Dickhof Mode  
Zuiderzeestraatweg 162 A, 8096 CE OLDEBROEK 
www.dickhofmode.nl 

10% korting (niet in combinatie met andere 
aanbiedingen)

Intersport Meijers Mode
Dorpsstraat 42-44, 8071 BZ NUNSPEET
www.intersportmeijers.nl

15% korting op alle (kunst)gras- en 
indoorvoetbalschoenen

Restaurant Hao Hua
Havenkade 6, 8081 GP ELBURG
www.haohua.nl

5% korting exclusief afhalen

Machineverhuur Oosterwolde
Oostendorperstraatweg 90, 8097 PN OOSTERWOLDE
www.machineverhuuroosterwolde.nl

10% korting op de huur van machines

Schootbrugge Mannenmode
Zuiderzeestraatweg 162, 8096 CE OLDEBROEK
www.vandeschootbrugge.nl

10% korting (niet in combinatie met andere 
aanbiedingen)

Topslagerij van de Weg
Zuiderzeestraatweg 133, 8096 BE OLDEBROEK
www.slagerijvandeweg.nl

Varkensrollade van 1 kg van € 7,60 voor € 5,95

Veldkamp Witgoedservice
Zuiderzeestraatweg 136, 8096 CD OLDEBROEK
www.witgoedenkeukenoutlet.nl

10% korting (niet in combinatie met andere 
aanbiedingen)

HulstFlier Installateurs BV
Robbertsmatenstraat 15, 8081 HL ELBURG
www.hulstflier.nl

10% korting bij onderhoudsbeurt centrale 
verwarming (niet in combinatie met andere 
aanbiedingen)

Slagerij van Guilik BBQ en Catering
Duurzaamheidsstraat 19 c, 8094 SP HATTEMERBROEK
www.slagerijvanguilik.nl

Gratis schoonmaken van BBQ of Megapan 
t.w.v. € 15,00 (max. 1 per bestelling)

Bon Ami
Zuiderzeestraatweg 132 / 1, 8096 CD OLDEBROEK
bonamioldebroek@gmail.com

10% korting uitgezonderd bloemen en 
cadeaubonnen

Visscher Autotechniek
Zuiderzeestraatweg 164-1, 8096 CE OLDEBROEK
www.visscherautotechniek.nl

Korting op uw apk-keuring normaal 
€ 30,00 nu voor € 20,00

Autorijschool Perspectief OLDEBROEK
Jan van den Bosch
tel: 0610517800
www.autorijschoolperspectief.nl

Gratis rijles bij aanmelding voor een Pakket (niet in 
combinatie met andere aanbiedingen).

Bredewold Communicatievormgevers
Rondweg 76, 8091 XK WEZEP
www.bredewold.nl

Op familiedrukwerk 20% korting en op 
traditioneel familiedrukwerk 10% korting

Thijs Stoel
Rondweg 70, 8091 XK WEZEP
www.thijsstoel.nl

5% korting op gehele assortiment (niet in 
combinatie met andere aanbiedingen)

Neem je pas mee naar onderstaande sponsoren 
en profiteer van de vermelde korting!

JOUW LEDENPAS 
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Afvalcontainer nodig?
webshop.vanwerven.nl

of bel 0525 63 1111


