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

Een nieuwe start, een toepasselijk thema in deze tijd. Hopelijk kunnen 
we zonder al te veel beperkingen een mooi seizoen tegemoet zien. 
In deze presentatiegids komt u mooie achtergrondverhalen en 
interviews tegen, en ziet u foto’s van onze veerkrachtige vereniging. 
Leuk detail om te vermelden is dat 
inmiddels de 20e presentatiegids 
voor u ligt. In 1989 werd de eerste - 
compacte uitgave - uitgebracht.

In deze gids treft u een presentatie 
aan van jong en oud. Voor sommigen 
is het letterlijk een nieuwe start bij onze 
vereniging. Bijvoorbeeld voor hoofdtrainer 
Bülent Akar en verschillende (commissie)-leden.

We maken een uitstapje naar het buitenland, en de aanvoerder 
van OWIOS 1, Bennie Veldhoen, vertelt over zijn rijke carrière. Veel 
vrijwilligers komen aanbod, zoals onze fantastische groenploeg, die 
ervoor zorgt dat ons sportpark er zo fraai bijligt. De meiden van 
MO13 hebben met een teamfoto én een foto op de voorpagina een 
prominente rol in deze gids, die ze zeer zeker verdienen.

De vaste rubrieken geven u een goed beeld van onze vereniging, en 
met het oplossen van de kruiswoordpuzzel kunt u een leuke prijs 
winnen. Kortom, het is een gevarieerde presentatiegids geworden, 
waar we met recht trots op zijn.

De presentatiegidscommissie bedankt de vele vrijwilligers, het bestuur, 
de sponsoren en alle overige betrokkenen voor hun bijdrage. Hun 
inbreng maakt het mogelijk deze gids uit te geven. Veel leesplezier, en 
wij wensen u een sportief en gezond seizoen toe!
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Een nieuwe start
Tekst: Constan Uitslag  Foto: Herman van der Wal

overwinnen
is ons

streven!

V.l.n.r. Constan Uitslag, Jeroen Koele, Arno Klein, Rop Woesthoff en Gerrit Nagelhout.
Op de foto ontbreken Niek Bultman en Marijke Stouwdam-Zoombelt

 Eerste editie 
 Presentatiegids 
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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.



> Voorzitter

 lees verder > 

eenNieuwe start
Na twee desastreuse seizoenen wordt de hoop op een normaal 
seizoen steeds groter. Gewoon wedstrijden spelen, weer gewoon 
trainen en weer normaal publiek in sportpark Bovenmolen. 
Iedereen heeft zin om te genieten van onze geliefde voetbalsport, 
om onze lokale helden weer aan te moedigen of om onze 
kinderen en kleinkinderen weer te zien genieten. Het voetbal is 
weer het bindmiddel om elkaar te ontmoeten. Hopelijk krijgen we de 
Coronabesmettingen onder controle, zijn de vaccinaties op orde en kan 
de 1,5 metersamenleving aan de kant.

Tekst:  Jacko van den Bosch   Foto’s: Herman van der Wal, Eddy Bossenbroek

JACKO VAN DEN BOSCH

Coronaseizoen
Natuurlijk was afgelopen seizoen niet het seizoen 
waarop we gehoopt hadden. Maar ook in zo’n ellen-
dig seizoen waren er diverse hoogtepunten.

Met bewondering heb ik afgelopen seizoen gekeken 
naar de inzet van iedereen. Ook al lag het officiële 
voetbal stil, elke trainingsavond en elke zaterdag 
waren er trainingen en wedstrijden in ons sport-
park. Op zaterdagen werden er met alle beperkin-
gen onderlinge wedstrijden gespeeld. Omkleden 

in een tent, niet in een kleedkamer, spelen tegen 
een andere leeftijdscategorie. Voor de zoveelste 
keer een gesloten kantine. Trainingen werden druk 
bezocht, en dan is en blijft het leuk voor zowel spe-
lers, trainers als leiders. De pupillen trainden zelfs 
een periode drie keer in de week! Door met elkaar 
de schouders er onder te zetten in een moeilijke 
periode, is er uitgehaald wat erin zat. Bij deze nog-
maals de complimenten voor alle leiders, trainers 
en kader, die de randvoorwaarden creëerden, zodat 
de opkomst van de voetballers zeer hoog was. Niet 

eenNieuwe start
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 6

> Voorzitter

altijd makkelijk, maar daar begint het wel mee. Hopelijk gaan we 
daar dit seizoen de vruchten van plukken. Fijn was het dat in juni 
de beloning volgde voor de jeugd in het kader van de RegioCup 
met vier wedstrijden tegen andere clubs. Dat was weer genie-
ten. De senioren hebben het echt lastig gehad. Op een gegeven 
moment kon er alleen in tweetallen getraind worden. Op het 
moment dat er weer getraind mocht worden, waren het net 
jonge veulens die losgelaten werden in de wei. Fijn te consta-
teren dat we zoveel spelers bij de senioren hebben, die zich 
jonger voelen dan 27 jaar… Daar gaan we de komende jaren nog 
veel plezier aan beleven.

De recycling kende tijdens de lockdown een enorme bedrijvig-
heid. Deze tak is samen met onze hoofdsponsors Van Werven 
en Jan Bakker in 2019 opgepakt, en heeft de afgelopen jaren 
een mooie vlucht genomen. Diftar - sinds 1 januari 2021 in de 
gemeente Oldebroek van kracht - en de mond-op-mondrecla-
me hebben ons geen windeieren gelegd. Een grote groep vrij-
willigers staat op zaterdagochtend klaar om harde kunststoffen, 
oud ijzer en frituurvet in te nemen. De verdiensten komen ten 
goede aan de nieuwbouw/verbouw van een duurzame kantine.

Financieel is OWIOS de coronaperiode relatief goed door-
gekomen. Dat begint met het feit dat leden hun verantwoor-
delijk hebben genomen en de contributie zijn blijven betalen. 
Hierover hebben we geen vragen gehad. Dit geeft de kracht 
van onze vereniging weer. Onze financiële verplichtingen lopen 
namelijk wel door. Hetzelfde compliment kunnen we maken 
voor onze trouwe sponsoren. De facturen werden gemiddeld 
sneller betaald dan voorgaande jaren! Enkele sponsoren hadden 
het financieel moeilijk, of het gaf financiële onzekerheid door 
de coronacrises. Daar is de sponsorcommissie heel coulant 
mee omgegaan. We hopen dat die bedrijven over tien jaar nog 
steeds trouwe sponsoren zijn van OWIOS. Ander belangrijk 
punt is dat de acties, onder meer de grote clubactie, oliebol-
lenactie, vleesactie en Schijt je Rijk, succesvol verlopen zijn. 
Leden deden extra hun best om OWIOS aan extra inkomsten te 

helpen. Goed om te weten op zo’n trouwe achterban te kunnen 
rekenen. Tenslotte heeft ook de overheid, zowel lokaal als nati-
onaal, met verschillende steunpakketten een grote rol gespeeld 
in het financieel gezond houden van OWIOS. Plezierig dat we 
in een goed georganiseerd land wonen. Enkele bestuursleden 
zijn ondertussen experts geworden in het aanvragen van de 
verschillende subsidies.

Laten we ervan uitgaan, dat we na afloop van dit seizoen kun-
nen terugblikken op de sportieve prestaties.

Seizoen 2021-2022
Dromen over een normaal seizoen, wat zou dat fijn zijn. Weer 
gewoon trainen, simpel de zoveelste wedstrijd spelen, weer kla-
gen dat de douches te koud of te warm zijn, weer klagen over 
de verkeerde wissel van de trainer, maar bovenal elkaar weer 
gewoon ontmoeten in ons clubhuis.

Ons eerste elftal staat komend seizoen voor het eerst onder 
leiding van Bülent Akar. Na drie jaar volgt hij Wilfred Westerhuis 
op. Binnen de technische staf van de eerste selectie zijn enkele 
mutaties, maar de spelersgroep blijft zo goed als intact. David 
Maat stopt om medische redenen, en de selectie wordt aan-
gevuld met drie jongeren, te weten Arjen Hoogland en Jasper 
Schut uit de JO19-1 en Iwan Eleveld komt over van WHC JO19-1. 
Bij de senioren en junioren zijn er dit seizoen niet veel verande-
ringen. Het schema is gelijk aan de afgelopen seizoenen, en de 
bekercompetitie is inmiddels op 4 september van start gegaan. 
De competitie begint op zaterdag 25 september. Afgelopen 
seizoen waren er al wijzigingen doorgevoerd bij de pupillen 

‘Op het moment dat er weer 
getraind mocht worden, 
waren het jonge veulens die 
losgelaten werden in de wei’
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Oliebollenactie groot succes

Paastaarten voor Onze sponsoren

Meer dan 11.000 oliebollen zijn er verkocht door onze leden. 
Ook werden er leuke prijzen uitgereikt aan de jeugdleden die 
de meeste bollen hebben gekocht. We bedanken een ieder die 
heeft geholpen tot dit grote succes.

De Sponsorcommissie van OWIOS hield in april voor de 
sponsoren een drive-thru-actie op het Sportpark Bovenmolen 
met het aanbieden van een Paastaart. Het werd enorm 
gewaardeerd en er kwamen veel trouwe sponsoren al rijdend 
langs om de lekkere OWIOS-taart in ontvangst te nemen. De 
Sponsorcommissie hoopt snel weer elkaar te ontmoeten rond 
de wedstrijden van de Groen-Witten!

(JO8 tot en met JO12), maar die zijn niet uitgevoerd. In plaats 
van een najaars- en voorjaarscompetitie, wordt er nu in vier 
blokken gevoetbald, waarbij minimaal 24 wedstrijden gespeeld 
worden. De pupillen hebben geen aparte bekercompetitie 
meer. Het voordeel hiervan is, dat teams sneller heringedeeld 
kunnen worden op hun niveau, en nieuwe teams kunnen 
sneller instromen. Tevens is er rekening gehouden met de 
schoolvakanties, want ook dat gaf nog weleens uitdagingen 
met de opkomst.

Het allerbelangrijkste is dat het erop lijkt dat we weer kunnen 
starten. Na bijna een jaar geen officiële wedstrijd gespeeld 
te hebben, kan onze favoriete sport weer beoefend en met 
spanning bekeken worden. Starten vanuit stilstand is moeilijk 
voor zowel spelers als vereniging. De vereniging moet weer 
opgestart worden, dat kan alleen mét elkaar. Wil je iets voor 
de vereniging, en dus ook voor anderen doen, schiet dan een 
vrijwilliger aan of één van de bestuursleden. Laten we er met 
z’n allen de schouders onder zetten, en samen OWIOS vooruit 
brengen.

Mijn waardering voor de presentatiegidscommissie, die het 
elk jaar weer voor elkaar bokst om een mooi ‘visitekaartje’ af 
te geven. Namens voetbalvereniging OWIOS wens ik eenieder 
een succesvol, plezierig en gezond seizoen toe.

‘De vereniging 
moet weer 

opgestart worden, 
dat kan alleen mét 

elkaar’

OWIOS-ACTIES
 een succes 
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Huis kopen?
Eipie Nagelhout: 'Ik vind het belangrijk
dat een hypotheek bij jouw situatie past.
Daarom denk ik graag met je mee. 
Wil je weten hoeveel je kunt lenen?
Meer informatie vind je op
www.rabobank.nl/huiskopen, hier kun je
ook online een afspraak maken.'

De coöperatieve Rabobank

ONZE WINKEL IS

24/7 GEOPEND

lekkerversbrood.nl

Oosterwolde
Doornspijk
Elburg
Oldebroek
’t Harde

www.slagerijvandeweg.nl

Ambachtelijk 

       sinds 1928



Het mooie van een nieuwe start is dat het ook echt nieuw kan zijn. Je kunt 
leren van wat is geweest en zo kijken naar hoe het worden moet. De goede 
dingen van ‘vroeger’ behouden en die misschien wel mixen met nieuwe 
dingen. Of met alternatieven uit de afgelopen periode. Want ik heb ook in de 
coronatijd veel initiatieven gezien die de moeite waard zijn om behouden te 
blijven. Een nieuw en fris begin kan heel veel energie opleveren.

Overwinnen is ons streven, is een goed motto voor een sportieve vereniging. 
Het gaat tenslotte niet altijd alleen om de gezelligheid. Een hoger doel is goed, 
zorgt soms ook voor betere prestaties. Maar bij Owios gaat het om meer. Ik zie 
dat er behoefte is om iedereen mee te laten doen. Ook een heel goed streven. 
Daarnaast spreken ook de activiteiten op het gebied van duurzaamheid en 
recyclen mij aan. Zo is Owios op z’n Oldebroeks gezegd ‘Goed bezig’.

Of het nou gaat om het trainen van de kleintjes, onderhoud op het veld 
of aangrenzende activiteiten; alles valt en staat met de medewerking van 
vrijwilligers. Zonder hen valt een vereniging stil. Een goed bestuur en een 
enthousiaste groep vrijwilligers is een vereiste voor een 
ambitieuze vereniging. Mensen die hun handen uit de 
mouwen willen steken en hun talenten in willen zetten voor 
de vereniging. Het is goed om te zien dat  
dat ook bij Owios altijd weer lukt. Dank aan al die 
vrijwilligers! 

Ik wens u niet alleen een mooie nieuwe start 
maar ook een saamhorig, sportief en 
succesvol voetbalseizoen!

Tekst: Bob Bergkamp   Foto: Gemeente Oldebroek

> Wethouder gemeente Oldebroek

Een fris begin
Een nieuwe start en een fris begin. Daar hebben we allemaal wel 

eens zin in. Maar zeker dit jaar, dit nieuwe voetbalseizoen, is dat 

van toepassing. Want wat is iedereen eraan toe, gewoon weer een 

beetje terug naar gewoon. Op en rond het voetbalveld, maar ook 

daarbuiten. Alle begrip dus voor het thema van deze presentatiegids; 

een nieuwe start. En ook heel fijn dat ik daar, als wethouder sport, 

een bijdrage aan mag leveren.

Zo is Owios op 
z’n Oldebroeks 
gezegd ‘Goed 

bezig’
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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



“ Kom een keer kijken om te zien of  
jij voetbal ook zo leuk vindt!” 

Kijk snel op www.owios.nl voor meer info.

Kom jij ook 

bij ons 
voetballen??

Owiosowios

Voorste rij: Jasmijn van Tongeren, Lieke Fransman, Jelissa Bovendorp, Lieke van Loo
Middelste rij: Eva Doornewaard, Alissa van het Goor, Lisa van Werven, Michelle 
Boeve, Imke Spronk, Lidia Port
Achterse rij: Nienke Fransman (leider/trainer), Jeroen van Tongeren (leider), 
Jordania Koele, Erwin Doornewaard (leider/trainer)
Op de foto ontbreken: Noor Blok en Kyra Bekenkamp

VOETBALSCHOOL  “DE GROENTJES” 

OOpp  zzaatteerrddaaggmmoorrggeenn  vvaann  99..4455  ttoott  1100..4455  uuuurr,,  ggrraattiiss  kkeennnniissmmaakkeenn  mmeett  ““VVooeettbbaall””  

Vrijblijvend en gratis kennismaken met voetbal, voor jongens en meisjes van 4, 5 t/m 7 jaar.

Doe een paar oude schoenen aan en kom kijken of jij ook een voetballer wilt worden.

We beginnen op 18 september en gaan door tot 4 december, m.u.v. vakanties 16 en 23 oktober

Kijk voor meer info: www.owios.nl (programma en-/of 
team-groentjes)  of bel Dick Kroon 06-14484845 

 De OWIOS-meiden: MO13-1
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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    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

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 
 
 
 
 



Op 10 oktober 2020 speelde ik mijn laatste competitiewedstrijd. 
De kleedkamers waren toen al gesloten. Omkleden deden we aan 
de rand van het veld. Lachend in onze onderbroek, als een stel ca-
févoetballers die stonden te trappelen voor hun eerste toernooi-
wedstrijdje. Alles wat amateurvoetbal was, zat in die wedstrijd: het 
regende fouten, doelpunten en dikke druppels, en onze niet-sco-
rende spits scoorde in de laatste 5 minuten de winnende. Na de 
pot proostten we in een doorweekt voetbaltenue gezamenlijk op 
de overwinning op de overdekte tribune, niet wetende dat dit het 
laatste derdehelftbiertje van het seizoen zou zijn. 

Sindsdien bleef de voetbaltas onaan-
geroerd. M’n voetbalschoenen haalde 
ik er na een maand maar eens uit, om 
schimmelvorming te voorkomen. Ik 
baalde iedere zaterdag, maar begon 
me al snel te vermaken met andere 
bezigheden. Ik leerde hoe ik op andere 
manieren mijn weekend in kon vullen. Zonder voetbal. Dat voetbal 
waarmee ik zogenaamd niet zonder kon. Dat voetbal waarvan ik 
nooit langer dan een zomerstop gescheiden was, maar dat plots 
wegviel. Op m’n racefietsje – een amateurvoetballer moet wat als 
-ie niet kan ballen – passeerde ik wekelijks het ene na het ande-
re verlaten sportcomplex. Achter gesloten poorten zag ik lege 
velden en uitgestorven kantines. Ik rook geen frituur, ik hoorde 
geen fluitjes, geen schreeuwende kinderen of het afstampen van 
de noppen. 

Op sommige velden zag ik groepjes jongeren afvalraceje spelen 
of tienen, lak hebbend aan die anderhalve meter. Ik gaf ze gelijk; 
hier konden ze met elkaar zichzelf zijn, weg van die vage epide-
mie. Binnen de kalklijnen op het gras voelden zij zich veilig. Ik 
realiseerde me dat voor mij enkel m’n weekenduitje wegviel, voor 
de kinderen en jongeren hun hele leven. Het leven dat tot op die 
zaterdag in oktober voor hen volledig om voetbal draaide. Ik kan 
met niet voorstellen hoe het moet zijn om als jonge jongen thuis 
opgesloten te moeten zitten zonder klasgenoten en vrienden, dag 
in dag uit starend naar een laptop, en om dan ook nog eens niet 

te mogen voetballen. Maar zij deden het. Zuchtend en steunend, 
maar ze pasten zich aan. 

Op 29 april mochten ze gelukkig weer samen tegen een bal 
trappen. Vanaf 5 juni mocht er zelfs weer tegen andere clubs 
gevoetbald worden, voor de Regiocup. Maar terwijl massa’s 
verveelde mensen dagelijks door winkelstraten, tuincentra en de 
Ikea struinden en de terrassen zich vulden, moesten de senioren 
het een jaar lang doen met voetvolley, lomp afwerken op doel en 

afstand houden. 

Zo werd ‘20-’21 een jaar om nooit te 
vergeten, maar snel te vergeten. Een 
jaar waarin ouders door de spijlen van 
de clubpoort hun zoon of dochter 
in de verte aan moesten moedigen. 
Waarin we slechts konden toekijken 
hoe de overheid ons telkens weer 

ons geliefde amateurvoetbal afnam. Verlaten doelen voor een 
hoger doel; dat was de insteek. 

Maar nu staan we eindelijk klaar voor de start. De mondkap is 
af. Leren we nu helemaal niks van vorig seizoen? Zeker wel: we 
weten nu écht wat voetbal voor ons betekent. En dat is veel. Míjn 
racefiets staat weer in de schuur, en de kicksen zijn ingevet. Want 
wat heb ik voetbal gemist. De bal, het doel, de velden. De kantine-
koffie, de barvrouw en de materiaalman. Ik ben er klaar voor een 
voetbalseizoen. En OWIOS vast ook. 

De onzekerheden en teleurstellingen door Corona zijn overwon-
nen. Nu is het tijd om te genieten. Van uw zoon en dochter of 
uzelf op de velden. Van iedere pass. Ieder schot. Ieder doelpunt. 
We weten nu meer dan ooit: niks is voor altijd. Sta stil op het 
gras, binnen of buiten de lijnen, en kijk. Dit is nou amateurvoetbal. 
Meer liefde bestaat er niet. Klaar voor de start? Af! Die finish is 
nog lang niet in zicht.  

Dion van Meel

Klaar voor 
de start? 

DION VAN MEEL
Mondkap af

Tekst en Foto: Dion van Meel

> Column Kelderklasse

‘Mijn racefiets staat 
weer in de schuur en de 

kicksen zijn ingevet’
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Owios is 
een echte 

De geboren Epenaar is 47 jaar, woont in Wezep, is getrouwd 
met Dineke en is de trotse vader van Milan en Dennis. Bülent 
is werkzaam bij George Fisher op de afdeling Supply Chain 
Management (SCM). Daarnaast is hij al jarenlang trainer van 
eerste elftallen in de omgeving.

Van Epe naar de Eagles  
Dat de nieuwe hoofdtrainer een voetbaldier in hart en nieren is, 
wordt met één blik op zijn voetbalpalmares duidelijk. Want nadat 
hij op achtjarige leeftijd in de F’jes begon bij sv Epe, doorliep hij 
diverse jeugdelftallen bij die club en Jeugdplan Nederland. Op 

zijn vijftiende koos hij, na gesprekken met  
verschillende BVO’s, voor de toen hoog aangeschreven 
jeugdopleiding van Go Ahead Eagles. In deze periode trainde 
hij onder Frits Korbach, Henk ten Cate, Hennie Spijkerman en 
Dwight Lodewegens. Uiteindelijk haalde hij de eerste selectie 
net niet, en besloot terug te keren naar zijn geboortedorp.

Na een aantal seizoenen in de eerste selecties van EZC, sv Epe, 
de Koninklijke UD en WHC, scheurde hij bij de laatste club zijn 
kruisbanden, hetgeen een abrupt einde betekende van zijn 
loopbaan als speler. Echter de liefde bleef voor het spelletje. 

Tekst: Niek Bultman Foto: Herman van der Wal

> Hoofdtrainer

Owios is 
een echte 
dorpsclub

Na drie jaar langs de lijn te hebben gestaan, maakte Wilfred Westerhuis afgelopen winter 

bekend zijn functie als hoofdtrainer neer te leggen. Zijn opvolger werd gevonden in de 

persoon van Bülent Akar. Wie is de 47-jarige trainer uit Wezep, en wat verwacht hij van zijn 

trainerschap bij OWIOS? Hoogtijd om met de nieuwe hoofdtrainer in gesprek te gaan.
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Nadat Akar zijn UEFA 1 diplo-
ma haalde bij Nunspeet, had 
hij onder meer de eerste 
selecties van Hatto Heim, 
WHC en Nunspeet en 
onder zijn hoede.

Owios is een echte dorpsclub  
De meeste Groen-Witten zullen 

Akar kennen van de vier jaar als 
trainer bij de buren uit Oosterwolde. Nu 

- na een tussenjaar - zet de trainer zijn loopbaan 
voort bij Owios. Akar: ‘Ik ben blij dat ik trainer van 
Owios 1 mag zijn. Owios ken ik als een club die 
qua structuur goed in elkaar zit. De faciliteiten 
zijn erg goed. Daarnaast voetbalt de club sinds 
jaar en dag met eigen jongens, uit het dorp. 
Jongens die daarnaast ook actief zijn binnen de 
vereniging als vrijwilliger. Dat schept een band 
met het publiek dat zaterdags langs de kant 
staat. Hierdoor is het een echte dorpsclub. Dat 
past goed bij mij.’

Eigen speelwijze ontwikkelen  
Door de pandemie heeft Akar het afgelopen 
jaar niet veel kunnen kijken bij Owios. ‘Ik heb 
inderdaad maar één onderlinge wedstrijd gezien, 
toen het weer mocht. Maar dat is niet represen-
tatief voor hoe het er zaterdags normaal aan 
toegaat. Dat is ook helemaal niet erg. Ik heb met 
iedere speler al gesprekken gevoerd, en weet van 
iedereen welke positie hij ambieert. Voordat de 
competitie begint zullen we in augustus en sep-
tember genoeg trainen en wedstrijden spelen. 
Met de gehele staf wordt dan bekeken hoe de 
puzzel op dat moment het beste in elkaar grijpt.’

Owios is niet een geheel onbekend elftal voor 
Akar. ‘Natuurlijk heb ik de afgelopen jaren met 
VSCO regelmatig tegen Owios gespeeld. Ik heb 
dus wel een beeld van hoe de selectie in elkaar 
steekt. De selectie beschikt over veel jonge 
spelers met potentie. Daar willen we als staf 

het maximale uithalen. En dat zal met pieken en 
dalen gaan. Maar ik weet zeker dat we in staat 
zijn een eigen speelstijl te ontwikkelen. Zowel in 
balbezit, als in balbezit van de tegenstander.’

Iedere speler optimaal laten  
ontwikkelen  
Na een lange periode zonder voetbal, wordt 
het conditioneel gezien weer aanpoten voor de 
groen-witten. Toch denkt Akar dat dat wel mee-
valt. ‘We trainen in twee blokken. Een blok voor 
de bouwvak, en een blok daarna. Hierin krijgen 
de jongens, in combinatie met de geplande 
oefenwedstrijden, genoeg conditionele prikkels. 
En wij werken natuurlijk nauw samen met Mark 
Polinder, fysiotherapeut van Louwen & Muilwijk. 
Samen met hem stomen we de jongens klaar 
voor het nieuwe seizoen. We gaan werken met 
hartslagmeters en een voetbaltest. Zo kunnen 
we als trainers precies zien hoe we de jongens 
fitter kunnen maken, en zorgen we ervoor dat 
iedere speler zich optimaal kan ontwikkelen.’

De selectie  
Dit seizoen bestaat het eerste elftal - met een 
aantal nieuwe gezichten - uit twintig veldspe-
lers en twee keepers. Nieuwkomers zijn onder 
andere verdediger Arjen Hoogland en flank-
speler Jasper Schut uit JO19-1, en buitenspeler 
Iwan Eleveld van WHC. Daartegenover staat het 
vertrek van middenvelder David Maat en keeper 
Chris van de Poll, die beiden lager gaan spelen.

Keiharde doelstelling  
De competitie-indeling zit op het moment 
van schrijven, net als de rest van voetballend 
Nederland, nog in de wachtkamer. ‘Wat we 
zeker weten is dat we weer met VSCO in één 
competitie terechtkomen, dit is een wens van 
beide clubs. Maar of het 2G of 2H wordt, is 
nu nog niet bekend. Het zijn beide ambitieuze 
competities met goede ploegen, waarbij de 
onderlinge verschillen klein zijn. Wat dat betreft 
is het om het even.’

Een keiharde doelstelling heeft Akar voor dit 
seizoen nog niet. ‘Dat doe ik altijd in samenwer-
king met de selectie. Als het alleen vanuit de 
staf komt werkt dat niet. Het moet vanuit ons 
samen komen, waarbij de doelstelling breed 
gedragen wordt en realistisch moet zijn. Dat 
vind ik het belangrijkst.’

‘Ik ben blij 
dat ik trainer 

van Owios 1 
mag zijn’

‘ Owios ken ik als een 
club die qua structuur 
goed in elkaar zit’

15 2021-2022 PRESENTATIEGIDS | OWIOS



> Jeugdcommissie

Sven Bruinewoud 
Team (huidige seizoen): JO10-1  
Positie: Spits  
Leeftijd: 9 jaar 
Nick Bruinewoud 
team (huidige seizoen): JO10-1  
Positie: Middenvelder  
Leeftijd: 9 jaar 

Wat heb je allemaal gedaan  
toen je niet kon voetballen? 
Uitslapen en niksen....nee grapje! Voor school moes-
ten we aan de Strava. Dus ik heb veel gewandeld. En 
regelmatig een balletje trappen met teamgenoten. O 
ja, ook veel FIFA gespeeld op de Playstation.

Hoe vond je het toen je weer kon voetballen? 
Gelukkig kon het trainen wel doorgaan. Maar toen we 
in juni weer wedstrijden konden spelen in de regiocup, 
was dit wel weer heel fijn!! Daar train ik tenslotte voor.

lieke van loo 
Team (huidige seizoen): MO13-1 
Positie: Linkscentraal  
Leeftijd: 13 jaar 

Noëlle Spronk 
Team (huidige seizoen): JO13-2G 
Positie: Links voor 
Leeftijd: 12 jaar

Wat heb je allemaal gedaan  
toen je niet kon voetballen? 
Thuis gevoetbald met mijn broertje en zusje en 
een enkele keer hardgelopen, fietsen en ik mocht 
gelukkig nog wel naar de bootcamp.

Hoe vond je het toen je weer kon voetballen? 
Ik was erg blij dat we weer mochten voetbal-
len. Lekker samen spelen tegen een ‘’echte’’ 
tegenstander.

Wat deed de OWIOS-Jeugd

in coronatijd
Wat heb je allemaal gedaan  
toen je niet kon voetballen? 
Gelukkig gingen bij ons de trainingen gewoon door, hadden 
we extra vriendjesvoetbaltrainingen en konden we zaterdags 
vaak naar het sportpark voor een onderlinge wedstrijd of 
toernooitje met een paar andere teams.

Thuis gingen we veel buitenspelen en voetballen.

Hoe vond je het toen je weer kon voetballen? 
Heel leuk! We waren blij dat we weer een paar echte  
wedstrijden konden voetballen
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Antwan de Vries 
Team (huidige seizoen):  JO19-1 
Positie:  Linksbuiten of middenveld 
Leeftijd:  17 jaar

Wat heb je allemaal gedaan  
toen je niet kon voetballen? 
Voetballen met broertjes, gamen en zwemmen.

Hoe vond je het toen je weer  
kon voetballen? 
Ik vond het weer heel fijn om weer te voetballen, 
want ik miste hetwel heel erg.

Stan van Boven 
Team (huidig seizoen): JO10-1 
Positie: verdediger 
Leeftijd: 9 jaar

Wat heb je allemaal gedaan  
toen je niet kon voetballen? 
We konden steeds trainen, maar de wedstrijden gingen 
niet door. We deden op zaterdagen vaak toernooitjes met 
gemixte teams en we hebben ook wel wedstrijdjes tegen 
andere teams van OWIOS gespeeld.

Hoe vond je het toen je weer kon voetballen? 
Ik vond het superleuk om aan het eind van het seizoen 
toch nog een paar wedstrijdjes te kunnen spelen.

Jasper Uitslag 
Team (huidige seizoen): JO15-1 
Positie: Centrale verdediger 
Leeftijd: 13 jaar

Wat heb je allemaal gedaan  
toen je niet kon voetballen? 
Voetballen met vrienden.

Hoe vond je het toen je weer kon voetballen? 
Ik keek er super veel naar uit om weer te kunnen 
voetballen.

Roselinde Wielink 
Team : Jo12-1 (seizoen 2021/2022) 
Positie : Centrale verdediger 
Leeftijd : 10

Wat heb je allemaal gedaan  
toen je niet kon voetballen? 
Ik heb veel geoefend en heel veel met mijn vrienden 
gevoetbald.

Hoe vond je het toen je weer kon voetballen? 
Ik was heel blij dat ik weer kon gaan trainen en wed-
strijden kon gaan voetballen samen met mijn team!

‘We waren blij dat we 
weer een paar echte  
wedstrijden konden 

voetballen’
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SCOREN 
DOE JE BIJ

NUNSPEET

 

Elke dag lekker eten
voor maar €15 bij het 't Boothuis 

met de Boothuis Specials!

www.tboothuis.nlHavenkade 10,
8081 GP  Elburg

0525 - 690 054
info@tboothuis.nl

| 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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> Jeugdcommissie

De jeugd heeft afgelopen seizoen wel 
informeel kunnen voetballen. Hoe hebben 
jullie dit georganiseerd, en hoe werd dit 
ervaren?
Allereerst kregen we de mogelijkheid om 
onderling te spelen. We hebben de teams 
hierbij alle vrijheid gegeven; wanneer ze 
wilden voetballen dan kon dat. Het ene 
team heeft hiervan meer gebruikgemaakt 
dan het andere. Ook werden er wedstrijden 
georganiseerd, waarbij de teams gemengd 
werden. Het blijft natuurlijk lastig, omdat je 
steeds tegen dezelfde teams speelt. Toen er 
weer tegen andere verenigingen gespeeld 
mocht worden, konden we het programma 
van de KNVB volgen. We hebben alle teams 
hiervoor ingeschreven, zodat iedereen weer 
een wedstrijd kon spelen.

Wat heeft de jeugdcommissie het afgelopen 
seizoen voor de jeugd gedaan naast het 
voetbal?
Er was niet veel mogelijk. We hadden nog 
wel activiteiten op het programma staan, 
maar omdat bij elkaar komen niet kon, 
zijn deze doorgeschoven naar dit seizoen. 
Wel hebben we de teams aangeboden 
om de trainingen anders in te vullen. Ook 
hebben we één middag in de week een 
open training georganiseerd voor alle jeugd, 
dus ook voor niet-leden. Onder andere de 
trainer van OWIOS 1 gaf hieraan invulling. 
Voor de afwisseling op de zaterdagen 
hebben we kleine toernooien georganiseerd.

Wat zijn de plannen voor dit seizoen, wat 
blijft hetzelfde als vóór corona, en wat 
gaat er veranderen?
De plannen voor dit seizoen zijn niet anders 

dan in voorgaande jaren. We hopen dat 
we nu - na twee ‘Corona-seizoenen’ - echt 
weer een normaal seizoen kunnen draaien. 
Daar is iedereen wel aan toe.

Hoe gaat de jeugd om met ‘Nieuwe Start’, 
het thema van deze gids?
Ik denk dat iedereen weer heel veel zin 
heeft om te starten met het nieuwe 
seizoen. Als jeugdcommissie organiseren 
wij weer een startdag voor de jeugd als 
aftrap voor het nieuwe seizoen. Onder 
begeleiding van de spelers van OWIOS 1 
doorlopen alle jeugdspelers een parcours 
met activiteiten. Daarnaast worden 
er pannenkoeken gebakken door De 
Boederijmuseum.

Wie zitten er in de jeugdcommissie, en hoe 
zijn de taken verdeeld?
Naast mij bestaat de jeugdcommissie 
uitAlida van Hooren, Rutger van ‘t Slot, Bert 
Mostert, Heim Wolf en Dick Kroon. Zelf 
ben ik voorzitter, en als bestuurslid van de 
vereniging ook de link naar het bestuur. 
Dick Kroon is Hoofd Jeugdopleiding en 
vertegenwoordiger van de teams en trainers 
richting de voetbaltechnische kant. Heim 
Wolf is secretaris en onze duizendpoot. De 
overige leden zijn algemeen lid. 

Hoe zijn jullie bereikbaar?
Wij zijn bereikbaar via jeugdzaken@owios.nl 
en via de telefoonnummers vermeld in 
deze gids. Daarnaast zijn we elke zaterdag 
aanwezig op het sportpark.

Corona domineerde ook de jeugdafdeling het afgelopen seizoen. Er werden geen formele 

wedstrijden gespeeld, maar er was gelukkig wel ruimte om bezig te zijn met de bal. Henk 

Sneller, voorzitter van de jeugdcommissie, blikt terug.

‘Door voor elkaar te werken, 
kom je vooruit’

Tekst: Henk Sneller   Foto: Herman van der Wal

 v.l.n.r. Bert Mostert, Henk Sneller, Alida van Hooren, Heim Wolf, Dick Kroon.
Op de foto ontbreekt Rutger van ’t Slot.
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Mheneweg-Zuid 1b • 8096 RE Oldebroek • Tel. (0525) 63 12 21 • www.trendhout.nl
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Gratis
catalogus
Vraag nu onze uitgebreide 
catalogus vol inspiratie 
en mogelijkheden aan! 
Bel 0525 - 63 12 21 of 
zie www.trendhout.nl

Mheneweg-Zuid 1b • 8096 RE Oldebroek • Tel. (0525) 63 12 21 • 

Vraag nu onze uitgebreide 

Maak van je droom 
werkelijkheid

Mheneweg-Zuid 1b • 8096 RE Oldebroek • Tel. (0525) 63 12 21 • 
Zuiderzeestraatweg Oost 90, 8081 LE Elburg  -  I. www.deutekomadministratie.nl  -  T. 0525 68 77 77

Al meer dan 50 jaar 
een begrip in

deze regio!

Tel.: 0525 655 381

info@visscherautotechniek.nl

www.visscherautotechniek.nl
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8096 OldebroekCE
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Met ingang van dit seizoen bestaat de commissie uit Rianne 
Schuurman, Erna van den Bosch, Henry Bosch en Bettie 
Vaessen (voorzitter). Arend-Wim Estié is vanwege een 
verhuizing gestopt. Henry Bosch en Erna van den Bosch 
hadden aangegeven wel iets voor de vertrouwenscommissie 
te voelen. In de plaats van Arend-Wim komt Henry, en Erna 
draait alvast warm om gedurende dit seizoen de plek van 
Rianne over te nemen. Vanwege studie stopt Rianne aan het 
eind van het kalenderjaar. We bedanken Arend-Wim voor 
alles wat hij voor OWIOS heeft gedaan.

Ieder lid, ouder en/of verzorger van een lid, die ergens tegenaan 
loopt of vragen heeft en hierover vertrouwelijk wil praten, kan 
contact opnemen met één van de commissieleden. Dit kan 
telefonisch, maar ook via vertrouwenscommissie@OWIOS.nl

De vertrouwenscontactpersonen zijn:
Rianne Schuurman tel 06-12991226
Erna van den Bosch tel 06-13438492 
Henry Bosch  tel 06-20336463 
Bettie Vaessen tel 06-15477462
 

> Vertrouwenscommissie

Tekst: Bettie Vaessen   Foto: Herman van der Wal

Sinds 2012 is er een vertrouwenscommissie actief binnen 

de vereniging. Meerdere keren per jaar komt de commissie 

in vergadering bijeen, waarbij ook de verenigingsvoorzitter 

aanschuift. Voor OWIOS is het creëren van een veilig  

sportklimaat - met name voor de jeugd - van groot belang.

v.l.n.r. Henry Bosch, Rianne Schuurman, Bettie Vaessen en Erna van den Bosch

   spOrtief 
     verantWoordelijk 

posItief
betrOkken
   reSpect

Creëren veilig sportklimaat 
van groot belang
Creëren veilig sportklimaat 
van groot belang
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Jan van den Bosch is 59 jaar en geboren en getogen Oldebroeker. Hij 

is getrouwd met Marjolein en heeft drie dochters: Britt, Fleur en Saar. 

Jan is al jaren supporter en sponsor van OWIOS, en sinds kort is hij ook 

radioverslaggever van de LOCO voor OWIOS. In de rubriek Sponsor in 

beeld ditmaal aandacht voor Jan van den Bosch als sponsor, supporter, 

radioverslaggever en eigenaar van Autorijschool Perspectief.

Tekst: Arno klein   Foto: Herman van der Wal
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&& autorijschool 
Perspectief
owios

autorijschool 
Perspectief
owios

> Sponsor in beeld
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Waarom voetballen bij OWIOS? 
Via m’n broers en vader kwam ik bij Owios terecht.

Hoe was jouw voetbalcarrière? 
Ik begon als zevenjarige in sportpark Stuivezand als 
keeper. Hoewel ik thuis veel ballen tegenhield, was dat 
in zo’n groot goal wel anders. Ik ben vrij snel voetballer 
geworden. Ik heb nog met die zware leren ballen gespeeld, 
als je die op je hoofd kreeg had je een week lang hoofd-
pijn. Als je in de winter een bal op je dijbeen kreeg, kon je 
hem een paar dagen aftekenen. ‘Ik begon als rechtsbuiten 
in de jeugd. Later werd ik laatste man. In de A1 werd het 
eigenlijk pas echt serieus. Toen moesten we als erfenis 
van het ‘grote’ OWIOS met onder andere ‘de Bikkel’ Henk 
Sellis, Jaap van den Beek en Jan Buisman in de hoofdklas-
se spelen tegen onder andere PEC Zwolle. We verloren in 
het oude stadion met 7-0. Verder speelden we ook tegen 
clubs als WHC, Nunspeet en HHC. Gelukkig degradeerden 
we niet. Halverwege het tweede jaar scheurde ik mijn 
enkelbanden, waardoor ik veertien weken was uitgescha-
keld. Ik kon pas weer voetballen toen ik in de senioren 
terecht kwam in het roemruchte 9e elftal onder leiding 
van ons aller Henk Stouwdam. Hier heb ik een geweldige 
tijd meegemaakt. Uiteindelijk zijn we geëindigd als 4e elftal. 
Op mijn dertigste ben ik uiteindelijk gestopt met voetbal-
len vanwege mijn rug en de rijschool. Mijn eerste OWIOS-
shirt heb ik met een prikkaart bij Willem van de Kamp bij 
elkaar gespaard.

Nu radioverslaggever, hoe is dat zo gekomen 
en bevalt het? 
Ik kwam een keer met Alex Jonker in gesprek. Ik zocht ei-
genlijk een excuus om op de zaterdagmiddag naar Owios 

te kunnen gaan. Dat lijkt 
makkelijk, maar ik had 
dan altijd wel een leerling 
die net een les nodig had, en 
dan was het half drie. Daarna ook 
nog de auto wassen. Oftewel: het kwam er niet van. Nu 
plan ik tot uiterlijk half één lessen in. Het verslaggeven 
bevalt zeker, maar ik had eigenlijk te weinig tijd om het 
goed voor te bereiden. Dan kom je er snel achter dat het 
niet alleen een mooi verhaaltje ophangen is. Dit seizoen 
probeer ik het anders aan te pakken. 

Hoe lang heb jij de rijschool al? 
Dit jaar 28 jaar, met een onderbreking van een jaar. Het 
lesgeven bevalt me heel goed. Ik zou dit nog jaren willen 
doen. Ik geef gemiddeld zo’n vijftig uur les, maar met alles 
er omheen, het plannen, regelen, administratie en der-
gelijke komt er zo’n tien uur bij. Tot voorkort had ik twee 
collega-instructrices. Echter moest er één noodgedwon-
gen stoppen. Gelukkig komt de tweede binnenkort weer 
wat uurtjes meedraaien.

Waarom sponsor jij Owios? 
Owios is een fantastische vereniging, met een naar mijn 
inzicht heel goed bestuur en een fantastisch vrijwilligers-
netwerk! Ik wilde OWIOS als langer sponsoren en toen ik 
uiteindelijk Alex tegenkwam bij de volleybal is het balletje 
gaan rollen.

Heb jij nog meer hobby’s? 
Niet echt, meestal druk met de rijschool en thuis.

Hoe zie jij de toekomst tegemoet? 
Op zich prima. Ik wil het wel wat kalmer gaan aandoen 
qua werk, maar dat lukt nog niet zo goed. Iets meer van 
m’n gezin genieten, en wat vaker op vakantie. Je voelt wel 
dat je geen twintig meer bent. Ik ben van mening dat mijn 
werk zeer ondergewaardeerd wordt. Geen ‘bottenwerk’, 
maar je moet steeds alert zijn. Een leerling die om 8.00 
uur of 21.00 uur les heeft, wil net zo goed les krijgen als de 
leerlingen van overdag.
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‘Owios is een 
fantastische 
vereniging!’

‘Mijn eerste shirt heb ik 
met een prikkaart bij 
Willem van de Kamp bij 
elkaar gespaard’
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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

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

Mike Bastiaan
07-12-2000
middenvelder

Jasper Schut  
13-04-2003 
aanvaller

Arjan Boon
03-09-1990
verdediger

florian jonker
02-01-2002
aanvaller

Marco Hoogland
28-04-1997
verdediger

Joey Mensink
24-12-1999
verdediger

> OWIOS 1
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rik stouwdam
13-10-2001
middenvelder

mike van’t oever
21-03-2000
middenvelder

Bülent Akar
30-01-1974
hoofdtrainer

Edwin van 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

Tonnie Hofmeijer 
22-09-1965
assistent-grensrechter

Mark Polinder
07-10-1995
fysiotherapeut

Herold Ponstein
24-01-1994
doelman

Bennie Veldhoen
22-08-1986
middenvelder

arjan vorsselman
30-07-1993 
aanvaller

Edwin Hoogland
27-02-1973
leider

Frans Koornberg
11-02-1982
keeperstrainer

Nathan Dickhof
06-01-2004
verzorger
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seizoen 2021-2022 Boven v.l.n.r. 
Joey Mensink, Martin Wittingen, Edwin 
Hoogland, Mark Polinder, Edwin van 
Koldenhoven, Frans Koornberg, Rik Stouwdam
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Midden v.l.n.r.
Arjan Boon, Corné Hamelink, Dennis de Boer, Arjan 
Vorsselman, Bülent Akar, Henk Uitslag, Bennie Veldhoen, 
Arjen Hoogland, Jasper Schut, Mike Bastiaan

Voor v.l.n.r. Mike van ’t Oever, Hendrik Uitslag, Erik van Haagen, Jacco 
van Olst, Marco Hoogland, Robin Hop, Iwan Eleveld

Op de foto ontbreken Levi Dickhof, Gerdo van ’t Hul, Florian Jonker, 
Herold Ponstein, Cornell Balk, Nathan Dickhof en Tonnie Hofmeijer
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2e klasse g 
2021-2022
District Oost

ASv dronten
Opgericht: 25 juni 1962
Clubkleuren: groen-wit
Burgemeester Dekker sportpark
Educalaan 29
8251 GC Dronten
(0321) 31 21 71
www.asvdronten.nl 

AVW ’66   
Opgericht: 10 februari 1966
Clubkleuren: rood-zwart
sportpark ‘Hamerden’
Brouwerslaan 4 
6931 AC Westervoort
(026) 31 18 679
www.avw66.nl

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

FC Horst
Opgericht: 19-07-1971
Clubkleuren: oranje-wit
sportpark ‘De Adelaar’
Buitenbrinkweg 70
3853 LZ Ermelo
(0341) 55 62 36
www.fchorst.nl

Lelystad ‘67
Opgericht: 1 november 1967
Clubkleuren: rood-wit
sportpark ‘Langezand’
Sportparkweg 5
8223 PB Lelystad
(0320) 23 23 81
www.svlelystad.nl 

Lunteren
Opgericht: 1 juni 1932
Clubkleuren: geel-zwart
sportpark ‘De Wormshoef’    
6741 ZG Lunteren
(0318) 48 39 00
www.vvlunteren.nl 

OVC ’85
Opgericht: 16 augustus 1985
Clubkleuren: blauw – wit
Sportpark De Bilderberg
Sportlaan 1
6861 AG Oosterbeek
(026) 333 22 84
www.ovc85.nl

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

Renswoude
Opgericht: 3 april 1946
Clubkleuren: rood-wit
sportpark ‘De Hokhorst’
De Hokhorst 5
3927 GX Renswoude
(0318) 57 21 50
www.vvrenswoude.nl

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

de Valleivogels
Opgericht: 1 augustus 
1947
Clubkleuren: wit-rood
sportpark ‘De Bree-West’
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
(033) 277 27 73
www.valleivogels.nl

veensche boys
Opgericht: 7 juni 1936
Clubkleuren: blauw-wit
Sportpark Nijkerkerveen
Nieuwe Kerkstraat 16E
3864 ED Nijkerkerveen
(033) 257 12 57
www.veenscheboys.eu

VRC
Opgericht: 1 juli 1952
Clubkleuren: geel - blauw
sportpark ‘Spitsbergen’
Spitsbergenweg 52
3902 HL Veenendaal
(0318) 51 10 41
www.vv-vrc.nl 

VSCO ‘61
Opgericht: 24-08-1961
Clubkleuren: geel-zwart
sportpark ‘De Heugte’
Zwarteweg 15
8097 PR Oosterwolde
(0525) 62 14 69 
www.vsco.nl 
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competitieschema

Beker/Inhaalprogramma 

Beker District Oost 

13 november 2021
18 december 2021
15 januari 2022
19 februari 2022
26 februari 2022
16 april 2022
7 mei 2022

1E PERIODE  

25-09-2021
Valleivogels   Lelystad ‘67   
asv Dronten   Unicum    
AVW ‘66   OWIOS   
Lunteren   FC Horst   
Veensche Boys   VRC   
VSCO ‘61   Renswoude    
Batavia ‘90   OVC ‘85   

02-10-2021
VRC   AVW ‘66   
FC Horst   asv Dronten   
Lelystad ‘67   VSCO ‘61    
OWIOS   Lunteren   
Renswoude   Batavia ‘90    
OVC ‘85   Veensche Boys    
Unicum   Valleivogels  

09-10-2021
VRC   Lelystad ‘67   
Valleivogels   asv Dronten   
AVW ‘66 FC Horst   
Veensche Boys   Lunteren   
VSCO ‘61   Unicum    
Batavia ‘90   OWIOS    
OVC ‘85   Renswoude   

16-10-2021
asv Dronten   AVW ‘66    
FC Horst   Valleivogels   
Lelystad ‘67   Batavia ‘90    
Lunteren   VSCO ‘61   
OWIOS  Veensche Boys 
Renswoude  VRC  
Unicum  OVC ‘85 

23-10-2021
VRC  Lunteren  
AVW ‘66  Valleivogels  
Renswoude  Lelystad ‘67  
Veensche Boys  asv Dronten   
VSCO ‘61  FC Horst   
Batavia ‘90  Unicum  
OVC ‘85  OWIOS 

30-10-2021
Valleivogels  Veensche Boys  
asv Dronten  VSCO ‘61  
FC Horst  Renswoude  
Lelystad ‘67  OVC ‘85   
Lunteren  Unicum   
OWIOS  VRC   
Batavia ‘90  AVW ‘66 

06-11-2021
VRC  asv Dronten  
Lelystad ‘67  FC Horst   
Renswoude  OWIOS  
Veensche Boys  Batavia ‘90   
VSCO ‘61  Valleivogels   
OVC ‘85  Lunteren   
Unicum  AVW ‘66 

20-11-2021
Valleivogels  OVC ‘85   
asv Dronten  Batavia ‘90   
AVW ‘66  Veensche Boys  
FC Horst  VRC  
Lunteren  Lelystad ‘67   
OWIOS  VSCO ‘61   
Unicum  Renswoude 
 

2E PERIODE

27-11-2021
VRC  Valleivogels   
Lelystad ‘67  Unicum 
OWIOS  asv Dronten  
Renswoude  AVW ‘66   
Veensche Boys  VSCO ‘61   
Batavia ‘90  Lunteren   
OVC ‘85  FC Horst  

04-12-2021
Valleivogels  Batavia ‘90  
asv Dronten  Lelystad ‘67  
AVW ‘66  OVC ‘85  
FC Horst  Veensche Boys  
Lunteren  Renswoude  
VSCO ‘61  VRC  
Unicum  OWIOS  

11-12-2021
VRC  Unicum   
AVW ‘66  Lunteren   
OWIOS  Valleivogels  
Renswoude  asv Dronten  
Veensche Boys  Lelystad ‘67   
Batavia ‘90  FC Horst   
OVC ‘85  VSCO ‘61 

22-01-2022
VRC  OVC ‘85  
Valleivogels  Renswoude   
asv Dronten  Lunteren   
FC Horst  OWIOS  
Lelystad ‘67  AVW ‘66  
VSCO ‘61  Batavia ‘90   
Unicum  Veensche Boys 

29-01-2022
asv Dronten  OVC ‘85   
AVW ‘66  VSCO ‘61   
FC Horst  Unicum  
Lunteren  Valleivogels   
OWIOS  Lelystad ‘67  
Renswoude  Veensche Boys   
Batavia ‘90  VRC  

05-02-2022
VRC  FC Horst  
Valleivogels  AVW ‘66  
Lelystad ‘67  Renswoude  
Veensche Boys  OWIOS  
VSCO ‘61  Lunteren  
OVC ‘85  Batavia ‘90   
Unicum  asv Dronten  

12-02-2022
Valleivogels  VSCO ‘61  
asv Dronten  VRC   
AVW ‘66  Unicum  
FC Horst  Lelystad ‘67  
Lunteren  Veensche Boys  
OWIOS  OVC ‘85   
Batavia ‘90  Renswoude  

05-03-2021
VRC  OWIOS  
Lelystad ‘67  Lunteren  
Renswoude  FC Horst  
Veensche Boys  AVW ‘66  
VSCO ‘61  asv Dronten   
OVC ‘85  Valleivogels   
Unicum  Batavia ‘90  

12-03-2022
Valleivogels  Unicum   
asv Dronten  Veensche Boys   
AVW ‘66  VRC  
FC Horst  VSCO ‘61  
Lunteren  OVC ‘85   
OWIOS  Renswoude   
Batavia ‘90  Lelystad ‘67  

3E PERIODE

19-03-2022
VRC  Batavia ‘90  
Lelystad ‘67  asv Dronten  
OWIOS  FC Horst  
Renswoude  VSCO ‘61  
Veensche Boys  Valleivogels   
OVC ‘85  AVW ‘66   
Unicum  Lunteren  

26-03-2022
asv Dronten  Valleivogels  
FC Horst  OVC ‘85  
Lelystad ‘67  VRC  
Lunteren  AVW ‘66  
Renswoude  Unicum   
VSCO ‘61  OWIOS  
Batavia ‘90  Veensche Boys 

02-04-2022
VRC  Renswoude  
Valleivogels  Lunteren  
AVW ‘66  asv Dronten   
OWIOS  Batavia ‘90  
Veensche Boys  FC Horst   
OVC ‘85  Lelystad ‘67  
Unicum  VSCO ‘61  

09-04-2022
asv Dronten  FC Horst  
Lelystad ‘67  OWIOS  
Lunteren  VRC   
Renswoude  OVC ‘85  
Veensche Boys  Unicum  
VSCO ‘61  AVW ‘66  
Batavia ‘90  Valleivogels  

23-04-2022
Valleivogels  OWIOS  
AVW ‘66  Renswoude   
FC Horst  Batavia ‘90  
Lunteren  asv Dronten  
VSCO ‘61  Veensche Boys  
OVC ‘85  VRC  
Unicum  Lelystad ‘67 

30-04-2022
VRC  VSCO ‘61  
FC Horst  Lunteren  
Lelystad ‘67  Veensche Boys   
OWIOS  AVW ‘66  
Renswoude  Valleivogels  
Batavia ‘90  asv Dronten   
OVC ‘85  Unicum 

14-05-2022
Valleivogels  FC Horst  
asv Dronten  OWIOS  
AVW ‘66  Lelystad ‘67  
Lunteren  Batavia ‘90  
Veensche Boys  Renswoude  
VSCO ‘61  OVC ‘85  
Unicum  VRC  

21-05-2022
VRC  Veensche Boys  
FC Horst  AVW ‘66  
Lelystad ‘67  Valleivogels  
OWIOS  Unicum  
Renswoude  Lunteren  
Batavia ‘90  VSCO ‘61  
OVC ‘85  asv Dronten 

28-05-2022
Valleivogels  VRC  
asv Dronten  Renswoude  
AVW ‘66  Batavia ‘90  
Lunteren  OWIOS   
Veensche Boys  OVC ‘85  
VSCO ‘61  Lelystad ‘67  
Unicum  FC Horst 

Zaterdag 4 september 2021
17:00 uur  Schalkhaar - OWIOS  0-1

Zaterdag 11 september 2021 
17:00 OWIOS - WSV

Zaterdag 18 september 2021 
14:30 OWIOS – Hierden
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Van der Laan notariaat 

Zuiderzeestraatweg 117 

8096 BE Oldebroek

 T (0525) 633 818 

De notaris komt u tegen op belangrijke momenten 

in uw leven. Van der Laan notariaat weet dat u de 

notaris dan moet kunnen vertrouwen. Daarom zijn 

wij toegankelijk, betrokken en spreken we duidelijke 

taal. Komt u kennis maken? Kijk voor ons gratis inloop

spreekuur op onze website.

www.vanderlaannotariaat.nl

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 

Zuiderzeestraatweg 133d 
8096 BE Oldebroek 
Tel.: 0525-637070



Langs de lijn
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> Interview met Bennie Veldhoen

We spreken Bennie na één van de laatste 
trainingen aan het eind van het reguliere 
seizoen onder trainer Westerhuis. 
Ondanks dat zijn teamgenoten alweer 
een geruime tijd aan het trainen zijn, 
bouwt Bennie zelf juist net weer op 
na een slepende oogblessure, waar hij 
sinds begin dit jaar mee kampt. ‘Het 
gaat eindelijk weer wat beter. Het is nog 
niet zoals het moet zijn, maar ik kom 
langzamerhand in de goede richting.’

Vocht achter het oog  
Wat is er precies aan de hand? Bennie: 
‘Een aantal maanden geleden begon 
ik steeds slechter te zien met mijn 
rechteroog. Alles wat normaal recht 
was, was opeens krom. En dat was heel 
vermoeiend, want ik kon daardoor geen 
diepte meer zien. Kijken in de verte werd 
ook steeds lastiger.’ Na verschillende 
onderzoeken werd duidelijk wat er mis 
was; vocht achter het oog. ‘En wanneer 
dat vocht zich ophoopt, gaat het drukken 
tegen je oogbal. Vandaar dat mijn zicht 
achteruit ging. Een zeldzame aandoening 
voor iemand van mijn leeftijd, maar het 
moet vanzelf overgaan, waarbij rust 
belangrijk is. En het gaat ook langzaam 
weer beter. Op dit moment ben ik 
conditie aan het opbouwen, want ik heb 
een lange tijd niets mogen doen om te 
voorkomen dat de druk op mijn ogen te 
groot werd. Ik hoop na de zomer weer 
volledig fit te zijn.’

Hoe vervelend de blessure ook is, aan 
de rustigere periode die Bennie achter 
de rug heeft, zit ook een voordeel. In 

februari kreeg hij samen met zijn vrouw 
Marieke hun derde kindje: zoon Lio. ‘In 
die periode heb ik veel tijd met onze 
kleine Lio kunnen doorbrengen. Normaal 
ben je alweer snel aan het werk, maar nu 
was ik meer thuis. Dat is wel speciaal.’

Saamhorigheid  
Als één van de ervaren rotten in het 
elftal gaat Bennie na de zomer alweer 
zijn dertiende seizoen in als speler van 
OWIOS 1. Hij weet dan ook als geen 
ander hoe het is om in een vol sportpark 
Bovenmolen te spelen. Op de vraag 
wat hij het meest heeft gemist in de 
periode zonder de sport: ‘Wat je dan 
het meeste mist is de gezelligheid en 
saamhorigheid in ons sportpark. Zowel in 
het team als met de supporters. Je traint 
met de jongens doordeweeks toe naar 
de zaterdag. En dat je dan mag spelen 
voor al die supporters, dat is gewoon 
prachtig. Uit of thuis, ze staan er altijd. 
Bij uitwedstrijden hebben we vaak zelfs 
meer supporters mee dan dat er van de 
thuisspelende ploeg zijn. Waar zie je dat 
tegenwoordig nog? Daar heb ik enorm 
veel waardering voor. Ook al verliezen 
we, we drinken altijd na afloop een 
drankje in de kantine. Dat is enorm veel 
waard.’

Trainen met een doel  
Het feit dat de competitie steeds 
dichterbij komt stemt Bennie gelukkig. 
‘Ja, die vooruitzichten zijn ontzettend fijn. 
Op dit moment train je zonder doel. In 
het begin is dat prima te doen, maar dat 
wordt steeds lastiger. Je wilt als groep 

Tekst: Niek Bultman   Foto: Herman van der Wal

BENNIE VELDHOEN

De saamhorigheid op ons 
sportpark Bovenmolen

Flitsende acties, intelligente 

passjes en prachtige doelpunten. 

Ook al hebben we het een tijdje 

niet meer kunnen aanschouwen, 

vraag een willekeurige supporter 

het spel van Bennie Veldhoen 

te omschrijven, en de kans is 

groot dat hij of zij de hiervoor 

genoemde kwaliteiten aanstipt. 

Maar hoe gaat het eigenlijk met 

de captain na de vele voetballoze 

zaterdagen? En hoe kijkt hij naar 

dit nieuwe seizoen? Hoog  tijd om 

met hem bij te kletsen.

De saamhorigheid op ons 
sportpark Bovenmolen
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ergens naartoe werken en dat valt dan 
weg. Als eerste selectie ben je enorm 
prestatiegericht en dan is het vervelend 
als je geen wedstrijden kunt spelen. 
Gelukkig komen we steeds dichter bij 
het moment dat het weer mag. Dan 
kunnen we eindelijk weer vlammen in 
een vol sportpark.’

Een goede mix tussen jong en oud  
De afgelopen seizoenen heeft de 
selectie een kleine metamorfose 
ondergaan. Er zijn veel jongens 
doorgestroomd vanuit de jeugd, en 
een aantal ervaren spelers zwaait 
af. Volgens Bennie is dat een prima 
ontwikkeling, omdat de jeugd goed 
aansluit op het hedendaagse voetbal. 
‘Voetbal verandert constant. Het is 
de afgelopen jaren veel dynamischer, 
sneller en fysieker geworden. De 
(nieuwe) jonge jongens beschikken 
over veel techniek, en kunnen lekker 
voetballen. Dat sluit daar prima op aan. 

Leeftijd en ervaring zegt mij dan ook 
niet zoveel. Als je kwaliteit levert, is dat 
goed. De mix van jong en oud doet me 
een beetje denken aan het jaar dat we 
promoveerden onder Erwin Brem. Dat 
team leek veel op het team van nu. Het 
is echter wel belangrijk dat de ervaren 
spelers de jongere jongens aan de hand 
nemen, zodat we elke zaterdag kunnen 
presteren.’

Voor wat betreft volgend seizoen is 
Bennie dan ook positief gestemd. ‘Ik 
blijf erbij dat er veel kwaliteit zit in 
deze groep. Als we iedere zaterdag 
allen doen waar we goed in zijn, en in 
onze eigen rol blijven spelen, dan komt 
het goed. Ongeacht het systeem dat 
je speelt of de competitie waarin je 
terecht komt.’

Elke zaterdag 110 procent geven  
Met de aanstelling van Bülent Akar 
denkt Veldhoen dat OWIOS een goede 

slag heeft geslagen. ‘Ik denk zeker dat 
de juiste keuze is gemaakt om Bülent 
aan te stellen als hoofdtrainer. Het 
is een open man, die kijkt waar de 
kwaliteit van een speler ligt, en daar 
haalt hij het maximale uit. Dat heeft 
hij in het verleden bewezen. En dat is 
erg belangrijk, want dat is iets wat bij 
ons past. Op die manier is iedereen in 
staat elke zaterdag 110% te geven voor 
de club en het maximale resultaat. 
Dat is denk ik ook precies waar onze 
supporters voor komen, en waar zij blij 
van worden. Daar doe je het natuurlijk 
voor.’

Mooie, krachtige woorden van de 
aanvoerder. Ter afsluiting geeft hij aan 
nog niet te stoppen. ‘Voorlopig heb ik 
nog heel veel plezier in het spelletje. 
Zolang ik dat plezier houd, en het 
lichaam fit blijft, blijf ik voetballen. 
Gewoon lekker voetballen. Dat is het 
mooiste wat er is.’

‘Gewoon lekker 

voetballen. Dat is 

het mooiste 
wat er is.’
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In het buitenland 
Owiosser 

Hoe ben jij in het buitenland verzeild geraakt?  
Ik ben docent geschiedenis op het United World College in 
Changshu, China. Ik woon hier met mijn vrouw Mirjam. We 
gaan ons zevende jaar in dat we in het buitenland wonen. Dit 
wordt ons tweede jaar in China, hiervoor woonden we vijf jaar 
in Dubai. 
 
Wanneer voetbalde je bij OWIOS, en bij welke clubs nog meer? 
Ik heb bij OWIOS gevoetbald tussen 1982 en 1989 en tussen 1993 
en 1998. Daarna bij de Utrechtse studentenvereniging USVV 
Odysseus ‘91 van 1998 tot 2004. Vervolgens bij VSC in Utrecht 
tussen 2004 en 2015. 
 

Heb je een leuke herinnering aan OWIOS, 
aan een speler en/of teamgenoot, en 

wat betekende OWIOS voor jou 
destijds? 

Zoveel leuke herinneringen, 
hoewel ik niet mijn hele jeugd 
bij OWIOS heb gevoetbald. 
Ik was ook zeker geen groot 
talent. Maar mijn mooiste 
herinnering is de tijd bij de 

senioren, en dan met name 
bij het derde. Samen aan de 

ronde tafel op zaterdagmiddag 

bij de tweede selectie. Vijf gulden inleggen voor kratjes bier. 
En, zonder namen te noemen, de speler die altijd onder de 
tafel kroop als hij opgehaald werd door zijn vriendin. Teveel om 
op te noemen. Ook twee van mijn beste vrienden, die ik nog 
elke keer spreek als ik in Nederland ben, maken deel uit van 
die herinnering. Toen ik bij VSC in Utrecht voetbalde, kwamen 
we ook vaak met een team naar het veteranentoernooi, dat 
was altijd een topdag. Mijn Utrechtse voetbalvrienden waren 
altijd vol lof over de grasmat. Dus de complimenten voor de 
groenploeg.

Volg je OWIOS nog op afstand? 
Jazeker. Ik volg de Facebookpagina, en het lijkt erop dat het 
goed gaat met de club. Ook speelt mijn neefje bij OWIOS, dus 
zo blijf ik ook een beetje op de hoogte. Dat vind ik toch wel leuk 
aan social media; je blijft makkelijk op de hoogte.

Voetbalde je ook in Dubai, of nu in China? 
In Dubai heb ik gevoetbald bij Dubai FC, dat was ook een 
hartstikke mooie tijd. Prachtige velden, en dan kom je erachter 
dat de voetbalbeleving in andere culturen heel anders is. 
Nederlanders zijn hard en direct in commentaar. Als we in 
Dubai een keer slecht speelden was het altijd aanmoedigend 
coachen. Bij elke poging, goed of slecht, was het altijd ‘Good 
effort lad’. Meest gedenkwaardige aan voetballen in Dubai was 
samen brunchen met het team, zeg maar een derde helft in 

> In het buitenland

Voor werk en avontuur naar het buitenland vertrekken, dat doen niet veel (oud)-

Owiossers. Hendrik Willem Flier (46) is ruim zes jaar geleden naar het buitenland 

vertrokken, maar hij heeft nog altijd een warme band met OWIOS.

Tekst: Constan Uitslag  Foto: eigen foto’s
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het weekend. Dat begon om 13.00 uur, 
en ging soms door tot laat in de avond. 
Hele goede vrienden gemaakt, en een 
fantastische tijd gehad. Nu in China 
speel ik in een bedrijfsteam van school, 
en ik speel regelmatig vijf tegen vijf op 
zaterdagavond. 
 
Wat bevalt je aan de cultuur in Dubai en 
China?  
Wat mij het meest bevalt is gewoon het 
kennis maken met andere gebruiken. Je 
gaat dingen minder raar vinden, maar 
leert juist dat elke culturele context 
andere gebruiken heeft. Die kunnen we 
raar vinden, maar zijn net zo normaal als 
onze boerenkoolstamppot of snert.

Welke (rare) gewoontes vallen jou op?  
In Dubai was ik toch wel erg onder de 
indruk van de Arabische vriendelijkheid 
en gastvrijheid. Daarnaast zijn 
persoonlijke relaties superbelangrijk. Bij 
een werkafspraak moet je altijd eerst 
naar de familie vragen. Anders krijg je 
niks gedaan. Als je met de deur in huis 
valt, wordt dat als onbeleefd gezien. Als 
ik bijvoorbeeld ouders uitnodigde, omdat 
er dingen misgingen met een leerling, 
moest ik altijd eerst een gesprek voeren 

over de familie, en hoe het met de 
zaken gaan. Doordat je sommige ouders 
vaak spreekt, was er ook vaak heel leuk 
contact, ondanks dat je minder prettige 
zaken moet bespreken.

En, Nederlanders zijn echt altijd op tijd 
en van het maken van afspraken ver 
van tevoren, ook privé. Dat gebeurde in 
Dubai toch veel minder.

Ik vind gewoontes niet zo zeer raar, het 
is anders. Bijvoorbeeld het eten met 
stokjes en het smakken van de Chinezen. 
Wij vinden dat raar, zij vinden ons raar als 
we heel stilletjes eten. Wat ook grappig 
is, als Nederlandse of Europese leerlingen 
de les niet interessant vinden, gaan ze 
rotzooi schoppen. Als Chinese leerlingen 
de les saai vinden, vallen ze in slaap. Ze 
kunnen echt overal, altijd slapen.

Kom je nog regelmatig terug? 
Normaal gesproken kom ik in ieder 
geval twee keer per jaar terug, maar 
dat is vanwege Corona lastig. Daarom 
mis ik mijn familie en vrienden nu toch 
wel meer dan in voorgaande jaren, toen 
reizen veel gemakkelijker ging. Om China 
weer in te komen moet ik twee weken in 

verplichte overheidsquarantaine, en nog 
eens twee weken thuisisolatie.

Heb je naast het voetballen nog andere 
hobby’s? 
De wielrenfiets is weer mee naar China. 
Daarnaast lees ik graag, en ik drink ook 
graag een biertje in een café met wat 
livemuziek.

Wat zijn jouw toekomstplannen? 
Door Corona is het allemaal wat lastig 
plannen. Wie weet blijven we nog langer 
in China, maar het kan ook zo zijn dat we 
een locatie dichter bij Nederland zoeken. 
Ergens in Europa bijvoorbeeld. Het 
uitdagende, en soms ook wel het lastige, 
is dat wanneer je in het buitenland woont 
je steeds weer samen moet afstemmen 
hoelang je nog blijft, past dat in elkaars 
baan en plannen. In Nederland zijn dat 
soort beslissingen toch gemakkelijker. 
Kortom, we weten niet hoelang dit 
avontuur nog gaat duren.

‘ De wielrenfiets 
is weer mee 
naar China’

HENDRIK WILLEM
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Tekst: Jan Bakker  Foto: Jan Bakker en Herman van der Wal

Jan Bakker, al ruim 35 jaar een begrip in de agrarische handel- 

en transportsector. Dat is in het kort hoe de Jan Bakker 

Groep omschreven kan worden. Én niet onbelangrijk; al acht 

jaar onderdeel van OWIOS als trotse hoofdsponsor.

HOOFDSPONSOR

‘ PUNT ZETTEN  
MAAKT RUIMTE  
VOOR NIEUW BEGIN’

In deze acht jaar sponsorschap is een 
hechte band ontstaan. Directielid 
Henk van de Vosse kan dat beamen. 
‘Ondanks de verhuizing in 2019 van 
ons bedrijf naar Hattemerbroek, 
voelen we ons anno 2021 nog steeds 
onlosmakelijk verbonden met OWIOS.’

Innovatie is vooruitzien
Nu amateurclubs het zwaar hebben 
vanwege de coronacrisis en 
tegenvallende resultaten, steekt Jan 
Bakker zijn club een hart onder de 
riem. Van de Vosse: ‘Als we achterom 
blijven kijken, zien we niet wat voor 
ons ligt. Een punt zetten maakt 
ruimte voor een nieuw begin. Een 
frisse start.’
Aan die frisheid wordt bij Jan Bakker 
dit jaar zichtbaarheid gegeven. Er 
werden drie volledig elektrische 
vrachtwagens in gebruik genomen, 

en in september worden de eerste 
twee waterstofvrachtwagens 
verwacht. De gemeenschappelijke 
deler? De frisse lucht die ze uitstoten. 
Bij de verbranding ontstaat geen 
luchtverontreiniging door stoffen 
als koolmonoxide, stikstofoxiden of 
fijnstof.  Een nieuwe start voor het 
transport, wanneer emissie-loos 
rijden mogelijk is.

Duurzame onderneming
Dat duurzaamheid een belangrijke 
pijler is binnen Jan Bakker is 
bekend. Als agrarisch gerelateerd 
familiebedrijf is de binding 
met duurzaamheid groot. De 
onderneming in goede staat 
doorgeven aan de volgende 
generaties. De agrarische 
werkzaamheden maken dat 
respect vóór en beleving van de 

natuur centraal staat. Een goede 
rentmeester is een specialist in 
duurzaam beheer, daarom draait het 
bij Jan Bakker om het welzijn van 
mens, dier én planeet. Jan Bakker 
maakt de seizoenen van dichtbij mee 
en staat, soms letterlijk, met beide 
voeten in de aarde. Duurzaamheid is 
inmiddels ook onderdeel geworden 
van onze samenleving en daarmee 
één van de randvoorwaarden voor 
het bestaansrecht van het bedrijf.
Duurzaamheid is verder terug 
te vinden in het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen. 
Alle locaties zijn waar mogelijk 
voorzien van zonnepanelen. Deze 
zonnepanelen zijn deels voor 
eigen gebruik, maar per saldo 
wordt er meer geproduceerd dan 
wat aan stroom wordt verbruikt. 
Bij nieuwe locaties worden 
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zonnepanelen en andere duurzame 
investeringen altijd meegenomen. 
Op de akkerbouwlocaties wordt 
gestimuleerd en geparticipeerd in 
windmolentrajecten.
Er wordt ook gebruikgemaakt van 
wisselauto’s, en er wordt actief 
gestuurd op het voorkomen 
van leeg- en omrijdkilometers. 
Naast investeren in innovaties als 
emissie-loos rijden, wordt ook 
gebruikgemaakt van alternatieve 
brandstoffen als HVO 100 om 
duurzaam transport mogelijk te 
maken. HVO 100 is een brandstof 
van plantaardige oliën en dierlijke 
vetten. Hiermee wordt een CO2-
reductie van bijna negentig procent 
behaald. Dat is beter voor de 

luchtkwaliteit en goed voor de 
motor.

Samenwerken 
Duurzaamheid is de komende jaren 
de rode draad binnen het bedrijf, 
hetgeen wordt uitgevoerd door de 
medewerkers, opdrachtgevers en 
alle betrokkenen. Alleen door samen 
te werken én vooruit te kijken, zien 
ze bij Jan Bakker duurzaamheid niet 
langer als een kostenpost maar als 
een kans het bedrijf klaar te maken 
voor de toekomst. Dit werkt ook zo 
bij OWIOS. Samenwerken aan een 
mooie toekomst!
Het gehele Jan Bakker team wenst 
alle OWIOS-leden een sportief en 
succesvol voetbalseizoen toe!
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Ster-sponsoren:

• Autoschade Dickhof
•   Boeve & van Dorp Administratie  

en Advies
• 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

• Unie Techniek V.O.F.
• Vrijzon B.V.
• W. van Boven Bouwbedrijf
• Metselbedrijf van Veen B.V.

Plus-sponsoren:

• Doornewaard Multidiensten
• Fa. J. v.d. Bosch Tuinmachines 
• IJslander B.V.
• ING Bank 
• KRC Van Elderen Accountants
•  Mercedes Demontage Van Schoten
•  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
•  Handelsonderneming Veluwenkamp
• 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
• Schildersbedrijf Mendel V.O.F.
• Schoonhoven Service
• Spronk Infra B.V.
• Timmerwerken van ‘t Hof
• Tromp Hout
• Uitzendbureau Talentzaam
• Van Wijhe Interieurs
•  Veldkamp Witgoed & Keukenapparatuur
• Visscher Assurantiën B.V.
• Visscher Autotechniek

• WKM Infra & Tuinen
• Will2Sustain
• Plus de Vrijheid
• Praxis Wezep
• Van Heerde Tuinmachines
• VOPAS Personeel & Salaris
•  VHM Accountants & Belastingadviseurs

   De     
Groen-
 ploeg

v.l.n.r.: Dolf Schoeber, Henk van Ommen, Gerrit van Oene, Joop Schoeber, Jan van Erven, 

Sam Brink, Thijs Brink, Kees van Heerde, Corry Bruynes, Henk Dokter en Henk Wittingen.

Op de foto ontbreken: Freek Brink en Gerrit-Jan Nagelhout.
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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



> Supportersvereniging

De supportersvereniging

Lastige periode 
Voorzitter Eddie van Olst vond het afgelopen seizoen best lastig. 
Het liefst ontvangt hij samen met Willemien de Heer-Jans, Jan 
van Erven, Gerlinda Hoogland-Scheffel en Egbert Nagelhoutbij 
iedere thuiswedstrijd de supporters om bijvoorbeeld de loterij of 
andere activiteiten te organiseren. Deze activiteiten konden door 
Corona niet worden gehouden. De supportersvereniging heeft in 
deze periode geprobeerd om op andere manieren de supporters 
te blijven betrekken, maar dat bleek door telkens wisselende 
regelgeving heel lastig.

Blik vooruit 
Natuurlijk realiseert Eddie van Olst zich dat de supportersvereniging 
niet de enige partij is die last heeft van Corona. Hij kijkt daarom 
positief gestemd vooruit en hoopt dat we in het komende 
seizoen weer ‘normaal’ kunnen voetballen. Het liefst met publiek, 
veel publiek. ‘Zodat we kunnen laten zien dat OWIOS weer leeft 

onder haar leden en supporters’, laat Eddie weten. Samen met 
zijn commissieleden staat Van Olst te popelen om het Rad van 
Avontuur weer te laten draaien nadat het laatste fluitsignaal 
heeft geklonken bij de thuiswedstrijd van OWIOS 1, en om van 
de jaarlijkse bazaar een succes te maken. Van Olst hoopt dat 
de supportersvereniging in 2022 weer met een kraam op de 
Oldebroeker Schapenmarkt is te vinden, en dat ze natuurlijk andere 
leuke activiteiten kunnen organiseren voor de vereniging.

Bijdrage aan de vereniging 
Met hun activiteiten draagt de supportersvereniging niet alleen 
financieel bij aan de vereniging, wie weet kan er ook een mooi 
bedrag geschonken worden aan de (ver)nieuwbouw van het 
clubhuis.

Als jij ideeën hebt om de supportersvereniging te ondersteunen 
of voor een activiteit, neem dan contact op met Eddie van 
Olst of Willemien de Heer door een mail te sturen naar 
supportersvereniging@owios.nl

Volg de berichten op sociale media 
Met enige regelmaat wijzigt de regering de regelgeving rondom 
Corona. Volg daarom de berichten van de supportersvereniging op 
sociale media om op de hoogte te blijven van de activiteiten.

Tekst: Eddie van Olst  Foto: Herman van der Wal

De supportersvereniging maakt een lastige 
tijd door. Sinds Corona worden er geen 
wedstrijden meer gespeeld, daardoor liggen 
alle activiteiten stil.

v.l.n.r. Egbert Nagelhout, Jan van Erven en Eddie van Olst. 

Op de foto ontbreken Willemien de Heer-Jans en Gerlinda Hoogland-Scheffel

‘BELANGRIJKSTE 
IS DAT ER WEER 
WEDSTRIJDEN 

GESPEELD KUNNEN 
WORDEN’
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> Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het thema van deze presentatiegids is ‘Nieuwe start’, 
maar dat is voor de kunststofinzameling van OWIOS niet 
van toepassing. Tijdens de coronacrisis kon de inzameling 
van harde plastics, oude metalen en frituurvet gewoon 
doorgaan. Met succes. De opbrengst is geweldig gegroeid. 
Leonard Visscher en Gerrit-Jan Nagelhout vertellen over dit 
succesvolle initiatief.

In april 2019 is Owios begonnen met deze inzameling, 
en in september 2021 was er al 370 ton ingezameld. Een 
opbrengst van €50.000. Het idee voor dit succes komt 
vanuit het bestuur. ‘We waren op zoek naar middelen voor 
de financiering voor een nieuwe kantine in het jubileumjaar 
2025”, geeft Leonard aan. ‘De opbrengst is in zijn geheel voor 
dit doel bestemd.’
 
Diftar
Particulieren kunnen op zaterdagochtend harde plastics, 
PVC, oude metalen en frituurvet inleveren. De inzameling 
heeft een flinke impuls gekregen na de invoering van Diftar 
op 1 januari 2021 in de gemeente Oldebroek. Burgers moeten 
nu betalen voor het ledigen van de grijze container met 

restafval. Door kunststoffen 
en metalen gescheiden in 
te zamelen, hoeft de grijze 
container minder vaak geleegd te 
worden en er kan dus bezuinigd 
worden op de afvalkosten. Dat is 
te merken op de zaterdagmorgen. 
De mensen staan in de rij om hun 
materialen in te leveren. Leonard voegt daar 
met een glimlach aan toe: ‘Aan het begin van de coronacrisis 
was er een duidelijke piek. Mensen gingen toen massaal hun 
schuur opruimen, waardoor wij het hartstikke druk kregen.’
 
Particulieren en bedrijven
Iedere week wordt een volle 40m3 container harde plastics 
ingezameld, zo’n 2,5 ton. De PVC-container wordt zo’n zeven á 
acht keer per jaar geleegd. De ingezamelde materialen komen 
overigens niet alleen bij particulieren vandaan. ‘Iedere twee 
weken wordt er een vaste route gereden langs een aantal 
bedrijven’, zegt Gerrit-Jan. Die eraan toevoegt: ‘En je houdt er 
soms ook nog sponsors aan over. Vorig jaar hadden we drie 
nieuwe sponsoren erbij.’

Ook de inzameling van metalen loopt goed, mede door de 
hoge metaalprijzen. Maar dat trekt ook het dievengilde aan. 
Gerrit-Jan: ‘Vorig jaar hebben we een paar keer dieven gehad. 
Daarom ligt het waardevolle materiaal tegenwoordig allemaal 
achter slot en grendel.’
 
De inzameling loopt goed en levert veel geld op, maar 
Leonard benadrukt wel dat dit alleen mogelijk is door de 
steun van Van Werven en Jan Bakker, en de inzet van de vele 
vrijwilligers. ‘Als één van hen wegvalt, dan is dit niet meer 
rendabel.’ 

Tekst: Gerrit Nagelhout  Foto’s: Diverse leden

Inzameling kunststoffen 
en metalen geen last van 
coronacrisis

Oproep 
Leonard eindigt met de oproep: ‘Door de toegenomen 
drukte hebben we eigenlijk meer vrijwilligers nodig. 
Dus als er mensen willen helpen, dan kunnen zij zich 
telefonisch aanmelden of via kunststof@owios.nl.’

Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen
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Met een omgevings- en kostenanalyse wil 
OWIOS onderzoeken of ze hun sportpark 
toekomstbestendig kunnen maken. 
Bestuurslid Leonard Visscher droomt 
van het scenario dat veel verschillende 
partijen gebruik maken van het nieuwe 
gebouw. Daarin moeten kleedkamers, 
tribune en clubhuis onder één dak komen. 
De omgevingsanalyse is een dienst uit het 
Sportakkoord die de vereniging helpt bij het 
inzichtelijk maken van deze ambitie.

 100 jaar 
In 2025 bestaat OWIOS honderd jaar en zit 
dan vijftig jaar op de huidige locatie. “We 
hebben een goed onderhouden sportpark, 
maar heel duurzaam zijn onze gebouwen 
niet. We hebben al zonnepanelen en 
ledverlichting, maar de gasrekening stijgt 
alleen maar door. We willen graag een nieuw 
gebouw neerzetten, waar de volgende 
generatie weer vijftig jaar mee vooruit kan”, 
aldus Leonard.  
Als hij even verder denkt aan zijn 
droomscenario, kan er een trainingsveld 
omgelegd worden naar wedstrijdveld 
en kunnen ze twee velden afstoten voor 
een zonnepark of woningbouw. Dat 
zou de realisatie moeten bekostigen. 
“Een nieuw gebouw moet niet alleen op 

donderdagavond en zaterdag gebruikt 
worden door OWIOS. Het moet 
multifunctioneel worden en we willen dat 
meer partijen gebruik gaan maken van ons 
sportpark.”

 Omgevingsanalyse 
Om te kijken welke partijen gebruik kunnen 
maken van het sportpark is OWIOS via het 
Sportakkoord met een omgevingsanalyse 
begonnen. De Gelderse Sport Federatie en 
Goed Bezig Oldebroek helpen ze hierbij. 
Leonard hoopt dat hiermee ook overdag 
wat meer beweging op het sportpark kan 
komen: “Hoe mooi zou het zijn als scholen 
hier sporten, een fysiotherapeut actief is, er 
(bedrijfs)fitness is, een sport BSO en Goed 
Bezig met naschoolse activiteiten.” Op de 
vraag wat hij hoopt dat dit voor OWIOS 

oplevert hoeft hij niet lang na te denken: 
“We hebben de accommodatie gekregen 
van de gemeenschap en hopen zoiets 
terug te doen. Naast dat het inkomsten 
oplevert om te investeren in het gebouw, 
kun je elkaar versterken en ontstaan er 
kruisbestuivingen. Twee weten meer dan 
één.” 
De eerste partij is inmiddels gevonden. Later 
dit jaar start Landstede Sport & Bewegen 
een hybride leeromgeving op het sportpark. 
Daarbij gaan studenten bewegingsonderwijs 
geven aan basisschoolleerlingen op het 
sportpark en andere beweegactiviteiten 
ontplooien en begeleiden. Leonard hoopt 
dat er snel meer volgen maar merkt ook 
dat dit lastig is: “De fysieke afstand van het 
sportpark tot het dorp helpt niet mee”. 

Tekst: Jeroen Koele  Foto: Henri van der Beek

‘Onze vereniging is voor iedereen. Van het 
walkingfootball tot de groentjes zie ik 
steeds weer nieuwe gezichten. Ze vragen 
een vriendje of vriendinnetje mee. Dat wil 
ik ook adviseren aan alle sporters in onze 
gemeente: neem eens iemand mee!’

toekomstbestendig en open sportpark
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Mail: personeelszaken@hulstflier.nl 
Bel: 0525-681210 of kijk op 

www.hulstflier.nl voor onze vacatures.

Bruisend 
van energie

BAAN?
STAGE?
BBL?

Ben jij op zoek 
naar een bruisende 



> OWIOS 2

Tekst: Henk Winters  Foto: Herman van der Wal

Voor de 10e keer op rij is mij gevraagd een bijdrage te leveren 

aan de presentatiegids. Met evenveel plezier als de vorige keren 

werk ik mee aan de inhoud van onze OWIOS-gids.

Het thema dit jaar is “een nieuwe start, 
een nieuw begin”.  Hiervan kunnen we wel 
spreken na de afgebroken vorige twee 
seizoen. Al vanaf oktober 2020 is er geen 
echte wedstrijd meer gespeeld, mede 
hierdoor kijk ik met genoegen uit naar het 
komende seizoen. Elke zaterdag weer de 
strijd aan gaan met de tegenstanders, sup-
porters langs de lijn, emoties die oplopen. 
Vreugde van de overwinning, teleurstelling 
van de nederlaag, de wedstrijd na bespre-
ken in de kantine, kijken op de diverse sites 
hoe we ervoor staan. Dan gedurende de 
trainingsweek jezelf verbeteren en toewer-
ken naar de nieuwe wedstrijd. Dit is in kort 

wel wat ik heb gemist en waar ik naar uitzie 
en met mij velen, denk ik.

Opnieuw is OWIOS 2 ingedeeld in de re-
serve 1e klasse A. Een klasse die dit seizoen 
bestaat uit 12 teams en helaas niet zoals de 
laatste jaren uit 14. Er zijn mutaties, zowel 
in de spelersgroep als ook in het kader. 
Hendri Rekers is jammer genoeg gestopt 
als assistent-trainer, gelukkig gaan Arja 
Hoogland en Hans van Os door als ver-
zorgers en Freek van ’t Hul als leider. Een 
hartelijk woord van welkom aan Gerrit-Jan 
Rens die de functie van grensrechter op 
zich heeft genomen. 

We hebben afscheid genomen van de spe-
lers Ricardo van Hooren en Pepijn van de 
Weg. Nieuwe jonge spelers vanuit JO 19 
zijn Boaz Rens en Boyd Potappel. Opnieuw 
gaan we ervoor om met verzorgd veldspel 
en een goede dosis passie elke wedstrijd 
het beste uit onszelf te halen.
 
Ook een speciaal woord van welkom aan 
onze nieuwe hoofdtrainer Bülent Akar. 
We hopen op een fijne samenwerking 
en vanaf deze plaats heel veel succes en 
plezier gewenst bij de mooiste club van de 
Veluwe.

Als de delta variant geen roet in het eten 
gooit dan gaan we een nieuwe start ma-
ken. Namens de tweede selectie nodig ik 
jullie uit ons te supporteren en ik wens ie-
dereen een sportief en succesvol seizoen 
2021-2022.

een nieuw begin
Een nieuwe start,
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Kom jij ons team 
versterken?
Bekijk onze vacatures op 
vanwerven.nl/werken-bij

Wand- en plafondafwerking

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

Wand- en plafondafwerking

Bovenstraatweg 28, Oldebroek • 06 51921404 • spackspuitbedrijfvanboven@gmail.comWand- en plafondafwerking

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

horizontaal

> Puzzel

1  Een voetbalclub uit Eindhoven
4  Spelers die naast elkaar staan opgesteld om een   
 vrije trap tegen te houden
8  Zoveel spelers zitten er in een voetbalteam
9  Wanneer je de bal met de hand raakt
10  Een ander woord voor strafschopgebied.
11  Deze persoon heeft de leiding over de wedstrijd
14  De hoogste divisie van het Nederlandse voetbal
15  De naam van deze beweging is hetzelfde als die   
 van het voorwerp waar je papier mee kunt knippen
17  Een andere naam voor het Nederlands Elftal
18  Een boogbal
21  Deze middenvelder speelt voor België en Manchester City
22  Als we scoren dan gaan we...
23  Een ander woord voor trainer
24  Deze zitten onder je voetbalschoenen

Wil jij kans  
maken op zo’n  

mooie OWIOS-bal? 
Los dan de puzzel op!
Verzamel de letters in de groene hokjes en stuur de oplossing 

voor 31 oktober naar sponsorcommissie@owios.nl. 
Vermeld er duidelijk je naam en geboortedatum bij. 
In november worden de winnaars bekend gemaakt.

verticaal
2  Een ander woord voor penalty
3  De voornaam van Depay
5  De wedstrijd begint met de...
6  Deze persoon wordt ook wel de captain genoemd
7  Een goal wordt weleens afgekeurd vanwege...
9  Hoe heet het als een speler 3 doelpunten maakt?
12 Het elftal van dit land wordt ook wel Azzurri genoemd
13  Een voetbalclub uit Rotterdam
16  Deze club komt uit Amsterdam
19  Na de wedstrijd halen we een frietje in de...
20 Het toernooi dat de jeugdelftallen van OWIOS  
 aan het einde van het seizoen speelden tegen    
 buurtverenigingen

x h

t v

f

d

n

k

a

c

1 2

3 4

5 6 7 8 9

10 11

12

13

14 15

16

17

18 19

20

21

22

23

24

x h

t v

f

d

n

k

a

c

1 2

3 4

5 6 7 8 9

10 11

12

13

14 15

16

17

18 19

20

21

22

23

24

49 2021-2022 PRESENTATIEGIDS | OWIOS



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 hj.sneller@gmail.com 06-21816355

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

Jeugdbestuur
Voorzitter Henk Sneller hj.sneller@gmail.com 06-33905553

Secretaris Heim Wolf jeugdzaken@owios.nl 06-51953686

Penningmeester Bert Mostert penningmeester@owios.nl 06-53841263

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

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

Coördinator O19-O12 Arnold van ’t Oever Arnoldendanielle13@gmail.com 06-10483099

Coördinator O11-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. Alex Jonker, Jacko van den Bosch, Henk Sneller, Leonard Visscher, Jolanda Sellis-van Oene 
en Thijs Brink

bestuur owiosbestuur owios

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

Oplage: 
20e editie, 1.050 stuks 

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

Vormgeving & drukwerk:
Bredewold Communicatievormgevers
Wezep

Redactie:
Arno Klein, Jeroen Koele, 
Gerrit Nagelhout, Niek Bultman,  
Constan Uitslag, Marijke Stouwdam-
Zoombelt 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 2021)  : 630 
Aantal seniorenteams 
(incl. Vrouwen 25+ en Mannen 45+)  : 11 
Aantal jeugdteams (incl. meiden)  : 16 
Aantal vrouwen- en meidenteams  : 3  

Het 1e elftal speelt in de 2e klasse G district Oost. 
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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LEDENPAS

2021-2022
OWIOS

overwinnen
is ons

streven!

JE
UG

D

«Volledige naam (1)»
knvb-lidmaatschapsnummer:«Relatiecode»
geboortedatum:
07-12-08

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

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)

Jouw ledenpas 
LEDENPAS

2021-2022
Manuel Stam
knvb-lidmaatschapsnummer:23541
geboortedatum:
05-02-1970

OWIOS
overwinnen

is ons
streven!

18
+is geld waard!

overwinnen
is ons

streven!

overwinnen
is ons

streven!

51 2021-2022 PRESENTATIEGIDS | OWIOS



 

 

 

 

 

Afvalcontainer nodig?
webshop.vanwerven.nl

of bel 0525 63 1111


