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 De jaarlijkse zomerstop zit er weer op. Met veel ambitie en 
passie gaan de spelers, technische staf, supporters en alle 
vrijwilligers aan de slag om te proberen er weer een mooi 
voetbaljaar van te maken. Respect voor elkaar, binnen en buiten 
het veld, speelt daarbij natuurlijk een grote rol. 

In deze gids is het thema ‘saamhorigheid’ gekozen. 
Het saamhorigheidsgevoel geeft in het puzzelwoordenboek 
als synoniem het volgende weer: CLUBGEEST. 

Uit alles blijkt dat de saamhorigheid bij OWIOS groot is. Kijk 
alleen maar naar de vele vrijwilligers die belangeloos binnen de 
club meehelpen. 

Door een vernieuwde lay-out en een mooier formaat hebben 
we als commissie weer een stap gezet naar een professionelere 
uitstraling van de gids. De sponsoren, die ons mede bestaans-
recht geven, kunnen zich hierdoor ook steeds beter profi leren.  

U vindt in de gids een gevarieerd aanbod van onderwerpen 
en foto’s waarbij u een goed beeld krijgt van onze mooie club. 
Nieuwe gezichten worden voorgesteld en onze jeugd krijgt 
wederom een belangrijke rol in de gids. Uniek is het verhaal van 
‘De Tafel’ die saamhorigheid op een treff ende wijze weergeeft. 
Daarnaast nog vele andere artikelen, kortom een inkijk in het 
reilen en zeilen van onze prachtige club, OWIOS. 

Als commissie zijn we blij met deze presentatiegids. Wij wensen 
u alvast veel leesplezier en een heel mooi voetbalseizoen toe!
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Clubgeest
Tekst: Constan Uitslag  Foto: Herman van der Wal

overwinnen
is ons

streven!

Op de foto: v.l.n.r. Constan Uitslag, Jeroen Koele, Gerrit Nagelhout, Arno Klein, Rop Woesthoff  
en Niek Bultman

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



Persoonlijk, low budget en servicegericht... 

Jufferenstraat 1 • 8081 CP Elburg • Tel. 0525 - 65 61 87
Oostendorperstraatweg 92 • 8097 PN Oosterwolde • Tel. 0525 - 622 031 

www.boeveenvandorp.nl

Nu ook voor uw verzekeringen!
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Het thema van deze presentatiegids is saamhorigheid. De betekenis 

van saamhorigheid is het bij elkaar horen van mensen. Dit thema is 

toepasselijk voor OWIOS. OWIOS is het middelpunt dat ons bindt en 

brengt mensen uit alle lagen van de bevolking samen op ons eigen, 

mooie sportpark Bovenmolen. 

Met elkaar vormen wij samen OWIOS. Hier rond-
om het voetbalveld ontmoeten spelers, trainers, 
vrijwilligers, sponsors en supporters elkaar en 
hebben plezier in het voetballen. Na hopelijk een 
fi jne vakantieperiode, staat een ieder weer te trap-
pelen om te beginnen met het nieuwe seizoen. 
Een seizoen waar we elkaar ontmoeten, genieten 
van het voetbal en genieten van de geleverde 
prestaties.

OWIOS 1 maakte het afgelopen seizoen wel heel 
spannend. In de 117e minuut van de fi naleronde 
maakte Nabil Essaddouqi aan alle onzekerheid 
een eind door de 2-1 binnen te schieten tegen 

AGOVV. Door deze treff er was OWIOS 
verzekerd van handhaving in de 2e klasse. 
De verschillen in de 2e klasse waren klein 
en wellicht was er afgelopen jaar sprake 
van pech, maar geluk dwing je ook af! 

Na vorig seizoen VSCO krijgen we ook 
weer de mooie derby tegen Elburger SC. 
OWIOS 1 gaat dat doen onder leiding van 
een nieuw technisch duo. Wilfred Westerhuis 
wordt de nieuwe hoofdtrainer met als secon-
dant William van den Hul. De topscoorder 
aller tijden van OWIOS gaat beginnen aan zijn 
trainerscarrière bij de senioren. Vanuit het tweede 

> Voorzitter

Tekst:  Jacko van den Bosch   Foto: Herman van der Wal en Henrico van der Dussen 

Saamhorigheid

JACKO VAN DEN BOSCH

Saamhorigheid
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> Voorzitter

stroomt William Schreurs door naar 
de eerste selectie en vanuit de jeugd 

Mike Bastiaan, Julian ten Hove en Joey 
Mensink. Met de nieuwe groep en de nieuwe 

staf staat er een mooie selectie om sportieve 
prestaties te leveren met hopelijk minder spanning 
dan afgelopen jaar.

Het dekselse OWIOS 2 gaat een zwaar, maar fan-
tastisch jaar tegemoet. Onverwacht pakte men de 
derde periode. En of dat niet genoeg was, stoomde 
OWIOS 2 door en versloeg onderweg hoofd-
klassers DZC ’68 en in de finaleronde Bennekom, 
waardoor promotie naar de reserve hoofdklasse 
een feit was. Twintig jaar geleden bij de degradatie 
uit de hoofdklasse speelde OWIOS 2 haar laatste 
wedstrijd tegen Bennekom onder leiding van, jawel, 
Henk Winters. Dit jaar promoveerde OWIOS ten 
koste van Bennekom naar de reserve hoofdklasse 
onder leiding van dezelfde Henk Winters. In zijn 
zevende jaar mag hij met zijn jongens spelen op het 

hoogste niveau tegen gerenommeerde ploegen. Het 
zal zwaar worden, maar OWIOS zal de huid duur 
verkopen.

Bij de lagere senioren was het OWIOS 6 dat van zich 
liet horen. Afgetekend lieten deze talenten van 40+ 
iedereen achter zich, waardoor zij zich mochten kro-
nen tot kampioen. De overige teams speelden mee, 
maar konden geen successen bijschrijven op hun pal-
mares. De competitie startte afgelopen seizoen later 
en liep door tot eind mei. Opvallend was dat zowel wij 
als tegenstanders in de laatste periode vaak mensen 
tekort hadden om een elftal op de been te krijgen. 
Het was veel plannen/bellen om de wedstrijden 
überhaupt te kunnen spelen. Houd komend seizoen 
daarom de planning goed in de gaten. Achteraf zaken 
regelen is namelijk erg lastig.

Ons vrouwenelftal speelt komend seizoen een klasse 
hoger, in de 3e klasse. Langzaam wordt recreatie 
ingeruild voor prestatie. Ons vrouwenelftal staat 

Het dekselse 
OWIOS 2 gaat een 

zwaar, maar 
fantastisch jaar 

tegemoet.
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EVEN VOORSTELLEN: 
NIEUW BESTUURSLID

Tekst:  Jolanda Sellis-van Oene   Foto: Herman van der Wal

Ik ben Jolanda Sellis–van Oene en woon in ’t Loo. Ik ben 
getrouwd met Henk en samen hebben wij twee kinderen: 
Melvin en Denice. Grappig genoeg krijg ik van de oudere 
leden niet de vraag wie ik ben, maar waar ik er één van ben. 
Als ik dan zeg dat mijn vader Gerrit van Oene heet, dan 
weten ze meteen wie dat is en hoor ik prachtige verhalen 
over vroeger. Ik ben werkzaam bij de Techniek Academie 
in Harderwijk, waar studenten worden opgeleid voor een 
baan in de technische sector. Over het algemeen zie je in 
de techniek en in voetbal meer mannen dan vrouwen. Zelf 
ben ik opgegroeid in een gezin waarbij voetbal stond voor 
de mannenwereld. Mijn dochter bewees het tegendeel en 
liet mij inzien dat vrouwen juist van toegevoegde waarde 
kunnen zijn binnen een voetbalteam/voetbalvereniging.

In het algemeen kunnen vrouwen zorgen voor meer diversi-
teit en kunnen zij met een andere blik tegen bepaalde zaken 
aankijken. Gemiddeld genomen zijn ze creatiever, innova-
tiever en kunnen ze besluitvaardiger zijn. Ik hoop dat ik met 
deze aspecten positief kan bijdragen aan de cultuur binnen 
OWIOS.

Inmiddels ben ik als secretaris een jaar werkzaam binnen 
het bestuur van OWIOS. Wat ik ervaar in het bestuur is dat 
ik een team hardwerkende bestuursleden zie die alles over 
hebben voor de club. Ik heb erg veel respect voor de tijd 
die zij in de club stoppen. Wederzijds respect heb ik hoog 
in het vaandel staan. We hebben allemaal meningen, maar 
laten we elkaar vooral respecteren en accepteren.

Ik hoop een leuke tijd binnen OWIOS te hebben en wens 
jullie allen een fantastisch nieuw seizoen toe.

JOLANDA SELLIS–VAN OENE

onder leiding van een nieuwe trainer: Jan Pot. Jan Pot had 
afgelopen seizoen Rouveen Vrouwen 1 onder zijn hoede en 
zal nu onze OWIOS Vrouwen 1 door de 3e klasse loodsen. 
Bij de Jeugd gaat komend seizoen de laatste grote geplande 
wijziging in. Afgelopen seizoen waren er nieuwe wedstrijd-
vormen voor de teams van JO-8 en JO-9. Zij speelden op 
een kwart voetbalveld 6-tegen-6. Deze grote wijziging is af-
gelopen jaar vrij geruisloos doorgevoerd. Mijn complimen-
ten voor iedereen die dit opgepakt heeft. Komend jaar is er 
de wijziging voor de JO-10, JO-11 en JO-12. De JO-10 speelt, 
net als de JO-8 en JO-9, op een kwart veld 6-tegen-6. De 
scheidsrechter neemt bij deze leeftijdscategorie voortaan 
de rol aan van spelbegeleider.

Hij of zij beweegt niet in, maar langs het veld en geeft de 
spelers zoveel mogelijk de ruimte het spel zelf te ontdekken. 
Alleen bij het duidelijk overtreden van de spelregels grijpt de 
spelbegeleider in en legt deze uit. De JO-11 en JO-12 spelen op 
bijna een half veld 8-tegen-8. In tegenstelling tot de JO-8, -9 en 
-10 worden de wedstrijden bij deze leeftijdscategorieën geleid 
door een pupillenscheidsrechter. Vanaf de JO-11 leeftijdsca-
tegorie publiceert de KNVB ook actief rangen en standen. 
De reden van deze verandering is dat een kleiner veld beter 
aansluit bij de belevingswereld van kinderen in deze leeftijd. 
Voor de JO-7 wordt door de KNVB geen wedstrijden meer 
georganiseerd. De KNVB is van mening dat deze spelers 
onderling op de club zouden moeten spelen. Net als afge-
lopen seizoen pakken we dit weer op met de buurtvereni-
gingen VSCO en WHC. Eén keer in de drie weken worden 
er onderling wedstrijden gespeeld van 4-tegen-4, waar de 
kinderen in ploegen met verschillende samenstellingen wor-
den ingedeeld. De Groentjes (JO-6) in de leeftijd van 4-6 
trainen elke zaterdagochtend om de beginselen aan te leren 
van de voetbalsport. Meer informatie over de jeugd en haar 
(nieuwe) trainers leest u verderop in de gids.

Aan het einde hoop ik dat deze presentatiegids een afspie-
geling 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 een 
ieder een succesvol, plezierig en gezond seizoen toe en ik 
hoop dat we vooral met elkaar de onderlinge band mogen 
versterken.

Ik h� p da� we v� ra� �e� elkaa�
de onderlinge band 
mogen versterken.
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Saamhorigheid ontstaat onder andere door 
interesse te hebben in elkaar, naar elkaar te 
luisteren en vragen te stellen. Ergens bij horen 
maakt veel mensen gelukkig. De leden van OWIOS 
hebben daarbij ook nog een gezamenlijk doel: het 
doel van de tegenpartij…

Het is overduidelijk dat ‘de Greunen’ bij elkaar 
horen en elkaar ook steunen als ze niet op de 
(kunst)grasmat staan. Mooie voorbeelden daarvan 

zijn de hulp aan Jesse Mulder bij het inzamelen 
van flesdoppen voor Stichting KiKa of de jaarlijkse 
familiedag die de saamhorigheid vergroot en 
versterkt. 

Als nieuwe wethouder bij de gemeente 
Oldebroek ben ik zeer enthousiast over deze 
voetbalvereniging die al bijna honderd jaar uitblinkt 
in collectiviteit en inzet. Zo oud wordt een club 
alleen als iedereen bij elkaar hoort. Goed goan!

Tekst: Bob Bergkamp  Foto: Gemeente Oldebroek

> Wethouder Sport Saam
horigheid

Geen enkel team kan zonder één van de belangrijkste ingrediënten 

om te scoren: saamhorigheid. Het gevoel dat je bij elkaar hoort, 

zorgt ervoor dat je groter bent dan de som der delen. 

“Het is overduidelijk 
dat ‘de Greunen’ bij 

elkaar horen en 
elkaar ook steunen als 

ze niet op de (kunst)
grasmat staan”
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Iedereen die tegen problemen aanloopt en daar met de leider 
en/of het (jeugd)bestuur niet uitkomt, kan terecht bij één 
van de vertrouwenspersonen, Harm of Rianne. Dat geldt ook 
voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft 
met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Zij luisteren 
naar je verhaal en helpen zoeken naar mogelijkheden om de 
situatie op te lossen. En dit alles, zoals het woord al zegt, in 
vertrouwen. 
Omdat een veilig sportklimaat voor de jeugd hoog in het 
vaandel staat, dient alle begeleiding en kader rondom de jeugd 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te hebben. Natuurlijk 
biedt dat geen volledige garantie, maar het vermindert de kans 
dat personen die eerder in de fout zijn gegaan bij kinderen, 
een functie bij de club kunnen uitoefenen.

Op deze manier neemt OWIOS de veiligheid van onze leden 
serieus.

Er vindt een aantal keer per jaar overleg plaats tussen 
de vertrouwenscommissie en het hoofdbestuur. De 
vertrouwenscommissie is een onafhankelijk orgaan binnen 
de vereniging. Zodoende kan zij gevraagd en ongevraagd het 
bestuur adviseren. Het is vervolgens aan het bestuur om dit 
advies wel of niet op te volgen.

Tot slot vindt de vertrouwenscommissie het belangrijk om 
aandacht te hebben voor sportief gedrag op en rondom 
de velden. Suggesties om sportief gedrag te bevorderen en 
ongewenst gedrag tegen te gaan, zijn altijd welkom!

Tekst: Bettie Vaessen  Foto: Herman van der Wal 

> Vertrouwenscommissie

omgeving sportenin een veilige

Sinds 2012 is er binnen OWIOS een vertrouwenscommissie actief. Het is van 

groot belang dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten en zeker ook 

minderjarigen. Daarom heeft de KNVB er destijds op aangestuurd dat elke 

vereniging een eigen vertrouwenscommissie heeft.

V.l.n.r. Harm Uitslag (vertrouwenspersoon), Bettie Vaessen (voorzitter) en Rianne Schuurman (vertrouwenspersoon). 
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Langs de lijn
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> Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Tekst: Gerrit Nagelhout  Foto: eigen lid

Maatschappelijk 
Verantwoord OWIOS

Dat doen we op de volgende manieren:
-  LED-verlichting en zonnepanelen op het sportpark
-  lid van het initiatief “De Noordwest Veluwe 

Verduurzaamt”
- partner van Stichting Toer de Dellen
-  partner bij het project Sport en Participatie Oldebroek
-  partner van het project “Oldebroek in Beweging”
-  accommodatiefonds voor beheer en onderhoud van 

het sportpark
-  plannen voor onderzoek naar het omgaan met roken 

op het sportpark

Hieronder worden een aantal van deze activiteiten 
nader toegelicht:

LED-verlichting en zonnepanelen
Het sportpark van OWIOS heeft LED-verlichting en in 
juli 2016 zijn er 214 zonnepanelen geïnstalleerd op het 
dak van de kantine en van de tribune. De zonnepanelen 
hebben t/m juni 2018 al 100000 kWh opgewekt. 
Dat is 50000 kWh per jaar (vergelijkbaar met het 

energieverbruik van veertien gemiddelde huishoudens). 
In de grafiek is de opbrengst per maand te zien. Dankzij 
de zonnepanelen en de LED-verlichting is OWIOS 
dus een stuk duurzamer geworden en betaalt de 
vereniging nu nog maar 15 – 20% van de oorspronkelijke 
energiekosten (inclusief subsidie).

ij OWIOS staat maatschappelijk verantwoord 

ondernemen hoog in het vaandel. Het beleid 

van OWIOS is erop gericht om, waar mogelijk, 

samen te werken met andere maatschappelijke 

organisaties én om duurzaam en maatschappelijk 

verantwoord te opereren. 

toer de dellen:
1100 deelnemers

opbrengst 
63.093,-

voor kika
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“De zonnepanelen hebben t/m juni 
2018 al 100000 kWh opgewekt.”

Toer de Dellen
Op zaterdag 23 juni 2018 werd voor 
de zevende keer de Toer de Dellen 
georganiseerd met start en finish op 
sportpark “Bovenmolen”. Dit 30 km lange 
“rondje Dellen” voert door de prachtige 
omgeving van de gemeentes Oldebroek, 
Heerde en Elburg. De Stichting Toer de 
Dellen is al jarenlang een vaste partner van 
OWIOS. De 2018 editie van dit evenement 
trok 1100 deelnemers, die wandelend, 
fietsend, hardlopend, skeelerend of op 
een andere niet-gemotoriseerde wijze het 
rondje aflegden. De opbrengst van deze 
sponsortocht, die geheel ten goede komt 
aan Stichting Kika, was € 63.093.

Oldebroek in Beweging
In april 2016 is samen met 
gymnastiekvereniging SOS Oldebroek, 
Paramedisch Centrum De Akker en 
Het Sportpunt  het project ‘Oldebroek 
in Beweging’ gestart, dat zich richt op 
vrouwen in de gemeente Oldebroek. 
Het belangrijkste doel van dit project is 
om meer vrouwen te laten bewegen. Bij 
OWIOS is men in 2016 begonnen met 
activiteiten als bootcamp en hardlopen. 
Deze activiteiten zijn inmiddels vervangen 
door fitnesstraining. Op dit moment zijn er 
twee groepen van zeven tot acht dames 
actief: één op de woensdagochtend en 
één op de donderdagochtend. Onder 
begeleiding van een trainer van De Akker 
krijgen deze dames, in de leeftijd van 25 
tot 70 jaar, iedere week een training in 
de fitnessruimte van OWIOS. Volgens 
trainer Robin Hofman zijn de dames erg 
enthousiast. “Zij en ook ikzelf beleven 
er veel plezier aan”. Sinds 1 januari 2018 
wordt “Oldebroek in Beweging” niet 
meer gesubsidieerd door de gemeente 
Oldebroek. Daarom zijn de dames nu lid 
van OWIOS en betalen ze contributie. 
Desondanks zijn de dames erg positief 
over de fitnesstraining. “Ik denk dat deze 
activiteit voorlopig wel blijvend is”, aldus 
Robin. 

Accommodatiefonds
Het beheer en onderhoud van het 
sportpark wordt inmiddels al ruim 
drie jaar door OWIOS zelf uitgevoerd. 
Daarvoor werd dit verzorgd door 
de gemeente Oldebroek. Omdat het 
onderhoud van het sportpark veel 
geld kost en het belangrijk is om 
het in goede staat te houden voor 
toekomstige generaties, heeft OWIOS 
een accommodatiefonds opgericht. Het 
renoveren/vervangen van de velden, 
dug outs, kleedkamers, cv-installaties, 
verlichting, beregening loods, etc. is nu 
geheel de verantwoordelijkheid van 
OWIOS. Het bestuur heeft hiervoor een 
plan 2015 – 2050 opgesteld. Ieder jaar 
wordt hiervoor een bedrag opzij gelegd.

Onderzoek naar het omgaan met roken
OWIOS heeft plannen om na de zomer 
van 2018 een onderzoek te starten naar 
het omgaan met roken op sportpark 
Bovenmolen. Hiervoor zal dan een 
speciale commissie ingesteld worden 
die bestaat uit eigen leden. Met name 
kinderen moeten beschermd worden 
tegen de schadelijke gevolgen van 
(mee)roken en de verleiding om zelf 
te gaan roken. OWIOS sluit hiermee 
aan bij de landelijke beweging ‘Op 
weg naar een Rookvrije Generatie’, 

die is ontstaan op initiatief van drie 
fondsen: de Hartstichting, KWF 
Kankerbestrijding en het Longfonds. 
De KNVB is partner van deze beweging 
geworden en ondersteunt dit initiatief. 
Een eerste stap vanuit OWIOS zal zijn 
om jeugdtrainers en jeugdleiders op hun 
verantwoordelijkheid te wijzen om niet 
te roken in het bijzijn van kinderen. Dit 
past ook niet bij de beleving van sport. 
De concrete vraag voor deze commissie 
zal zijn hoe OWIOS wil omgaan met het 
rookbeleid op sportpark Bovenmolen. 
Er zijn al diverse voetbalverenigingen 
bezig met dit initiatief, waarbij de ene 
vereniging verder gaat (met een geheel 
rookvrij sportpark) dan de andere.

Fitnesstraining
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De activiteitencommissie houdt zich bezig 
met het organiseren van zaken die niet per 
se direct verband houden met voetbal, 
maar wel belangrijk zijn voor OWIOS. Aan 
de ene kant betreff en dit acties voor het 
genereren van extra inkomsten. Denk hierbij 
aan de vleesactie en de Grote Clubactie. 
Daarnaast houden we ons ook bezig met de 
organisatie van het Sinterklaasfeest, maar 
ook de activiteiten rondom de jaarlijkse 
afsluitingsdag. Tevens wordt jaarlijks voor 
de bestverkopende leden van de acties 
een wedstrijd naar het Nederlands elftal 
georganiseerd.

De vaste kern van de activiteitencommissie 
bestaat uit Nitya Klitsie, Jack van der Meulen 

en Ruben Dijkhuizen, die respectievelijk drie 
jaar, negen jaar en vijf jaar actief zijn voor 
de activiteitencommissie. Hierbij houdt 
Jack zich voornamelijk bezig met zaken die 
kantinegerelateerd zijn ten aanzien van de 
georganiseerde activiteit en houdt hij zich 
ook bezig met het regelen van de zaken 
rondom de wedstrijd van het Nederlands 
elftal. Nitya en Ruben zijn verantwoordelijk 
voor de vleesactie en de Grote Clubactie. 
Ook nemen zij het voortouw in de 
organisatie rondom het Sinterklaasfeest en 
de afsluitingsdag. 

Een mooie ontwikkeling is dat de 
organisatie van evenementen steeds 
meer integraal verloopt. Zo werken 
de supportersvereniging en de 
activiteitencommissie steeds meer samen 

met bijvoorbeeld de organisatie van de 
bazaar en de afsluitingsdag. Daarnaast zijn 
er rondom de overige activiteiten leden 
die ook hun handen uit de mouwen willen 
steken om de activiteit tot een goed einde 
te brengen. Verder zijn de lijnen naar het 
bestuur kort.  

Wij vinden het een goede ontwikkeling 
dat de verschillende commissies steeds 
meer gaan samenwerken met als doel de 
effi  ciëntie te verhogen. Dit neemt niet weg 
dat wij als activiteitencommissie vinden dat, 
wanneer we meer willen organiseren voor 
de leden, wij extra handen en creativiteit 
nodig hebben. Zou je het leuk vinden om 
ons te ondersteunen of heb je goede 
ideeën dan ben je altijd van harte welkom 
binnen ons team.

> Activiteitencommissie

Tekst: Ruben Dijkhuizen   Foto: Herman van der Wal

Binnen de vereniging van OWIOS zijn diverse commissies actief die zich 

bezighouden met de organisatie van verschillende zaken. Via deze weg willen 

wij, de activiteitencommissie, ons voorstellen en enigszins inzicht geven in 

hetgeen wij doen binnen de vereniging.

Goede ontwikkelingen

tussen commissies”“Steeds meer samenwerking
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Wilfred Westerhuis is de nieuwe 

hoofdtrainer van OWIOS. Samen 

met de nieuwe assistent-trainer en 

bekend oud-speler van OWIOS 1, 

William van den Hul, gaat hij het 

vlaggenschip van de vereniging 

leiden.

Wilfred heeft het afgelopen half jaar als 
toeschouwer goed kunnen rondkijken wat voor 
een club OWIOS is en welk spelersmateriaal hij 
tot zijn beschikking krijgt. “OWIOS is een club 
met een geweldig sportpark en trotse mensen. 
Er zijn veel vrijwilligers die de schouders eronder 
zetten en daardoor heeft de club de zaken ook 
goed voor elkaar. De supporters willen graag 
zien dat de spelers er vol voor gaan, dat zit in het 
DNA van de club. Doordat ik een halfjaar al op 
de achtergrond heb kunnen analyseren, heb ik 
een scherp beeld welke speelwijze het beste bij 
de spelers zou passen. In de voorbereiding op 
het nieuwe seizoen hoop ik de spelers daarvan te 
overtuigen.”

Doelstelling
Een concrete doelstelling formuleren die 
puur gebaseerd is op het resultaat in de 

Tekst: Constan Uitslag   Foto: Herman van der Wal
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> Technische staf

WILLIAM VAN DEN HUL

nieuwe 
gezichten 
aan het roer

nieuwe 
gezichten 
aan het roer

VOETBAL CV WILLIAM
Trainer

2011-2018 Trainer VV OWIOS jeugd 8 t/m 17 jaar

2010 juni-juli Trainer meisjes schoolvoetbal 

meisjes 8 t/m 12 jaar

Voetbal amateurs

2011-2018  VV OWIOS 1  spelend lid

2008-2011  VV DVS’33 Ermelo 1  spelend lid

2007-2008  VV Nunspeet 1  spelend lid

2001-2007  VV OWIOS 1  spelend lid



WILFRED WESTERHUIS

eindrangschikking heeft niet veel betekenis 
voor Wilfred, omdat de uitkomst ook 
in sterke mate afhankelijk is van de 
kwaliteit van de tegenstanders, blessures, 
schorsingen etc. “Mijn belangrijkste 
doelstelling is dat we de individuele 
kwaliteiten, die we voor 2e klasse begrippen 
absoluut hebben, ten volle gaan benutten. 
In de individuele gesprekken die ik al met de 
spelers heb gehad, is mij duidelijk geworden 
dat zij van mening zijn dat als we daarin 
slagen dat dan een top 5 klassering mogelijk 
zou moeten zijn en wellicht een periodetitel.  
Dat klinkt mij uitdagend in de oren en daar wil 
ik graag mijn bijdrage aan leveren. 
In de spelersaantallen blijven we op peil, enkele 
volwaardige selectiespelers zijn vertrokken en 
zij worden vervangen door enkele talentvolle 
jeugdspelers die doorstromen. Ik verwacht 

dat zij kunnen aanhaken maar het is normaliter 
niet realistisch om te verwachten dat ze er direct 
zulllen staan. We zullen echter veel energie steken 
in hun ontwikkeling want om ook op termijn een 
stabiele 2e klasser te kunnen blijven is continue 
doorstroming vanuit de jeugd essentieel.” 

Werkwijze
“Gericht werken aan ontwikkeling van de 
beoogde speelwijze staat centraal. Maar een 
voorwaarde is wel dat spelers plezier hebben in 
hetgene dat ze doen. Doorgaans worden spelers 
er niet blij van als continu trainingssituaties 
stopgezet worden om duidelijk te maken wat 
beter moet of wat juist heel goed gaat. Voor mij 
is het dan ook iedere keer weer een uitdaging 
om trainingsvormen zodanig vorm te geven 
dat de vorm zelf het gewenste/vereiste gedrag 
stimuleert. Je kan dan als trainer veel meer 
begeleidend coachen en het spel laten gaan 
en dat bevordert doorgaans het plezier. Naast 
de trainingen gebruik ik ook actief video-
analyse. Hiermee kun je bereiken dat je spelers 

individueel en het team als geheel beïnvloedt 
en ontwikkelt. Achteraf samen beelden 

bekijken en specifi eke situaties bespreken 
leidt sneller tot bewustwording en 
daarmee verbetering.“
Tot slot geeft Wilfred aan 
bovengemiddeld veel aandacht 
aan spelers indivueel te geven i.p.v. 

uitgebreide besprekingen op teamniveau: 
“Een team bestaat veelal uit hele diverse 

persoonlijkheden die niet allemaal op dezelfde 

wijze beïnvloed kunnen/willen worden. De één 
vindt gedetailleerde info prettig terwijl een ander 
al moeite heeft om twee minuten geconcentreerd 
te luisteren. De spelersgroep van OWIOS is daar 
volgens mij geen uitzondering op. 

Daarom beperk ik mijn informatie in 
teambesprekingen tot het meest noodzakelijke 
en ga ik daarnaast meer de diepte of breedte in 
met spelers individueel of bijvoorbeeld binnen 
een linie. Dat kost wel meer tijd maar dat heb ik 
er graag voor over.”

Betrokkenheid
OWIOS is een echte mooie dorpsclub met 
betrokken mensen. Deze betrokkenheid wil 
Wilfred zeker ook hebben. “Ik vind het belangrijk 
dat je weet wat er speelt bij een club en dat je als 
hoofdtrainer niet alleen jezelf als trainer laat zien 
maar ook als mens. Veel vrijwilligers staan direct 
of indirect klaar voor het eerste elftal en dan vind 
ik het niet meer dan logisch dat je daar ook wat 
voor terug doet. En dat geldt niet alleen voor mij, 
maar ook voor de spelers van de eerste selectie. 
Het zijn bijna allemaal ‘eigen’ jongens die een 
voorbeeld zijn voor de jeugd. Ik vind het dan ook 
mooi om te zien dat spelers een jeugdwedstrijd 
fl uiten, een team coachen/trainen, een clinic 
geven etc. Super belangrijk om je op die manier 
als het vlaggenschip van de vereniging te laten 
zien en een inspiratie te zijn voor de jeugd om 
ook ooit het eerste elftal te halen.”
Wilfred staat te popelen om te beginnen. 
“Afgelopen seizoen is niet verlopen zoals 
iedereen gehoopt en verwacht had. Iedereen is 
er van overtuigd dat deze groep veel beter zou 
moeten kunnen, de groep zelf misschien nog wel 
het meest. Feiten liegen echter niet. Niets komt 
vanzelf. Een gezegde luidt: als je doet wat je deed 
dan krijg je wat je kreeg. We zullen dus samen op 
zoek moeten naar veranderingen/verbeteringen 
die helpen om het maximale uit deze groep te 
krijgen. En als dat lukt dan ben ik er van overtuigd 
dat we een mooi seizoen tegemoet gaan”, zo 
besluit Wilfred. 
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“OWIOS is een 
club met een 

geweldig 
sportpark en 

trotse mensen”

VOETBAL CV WILFRED
Trainer
2016 - 2017 Be Quick ‘28 Trainer/Coach 2013 - 2016 VSCO ‘61 Trainer/Coach 2011 - 2013 VV Nunspeet

  Assistent-Trainer/Coach 1e elftal + 
Trainer/Coach Nunspeet Beloften2010 - 2011 VV Nunspeet

 Assistent-Trainer/Coach 1e elftal 2007 - 2008 VV Nunspeet
 Assistent-Trainer/Coach 1e elftal

Voetbal amateurs 
2003 - 2007 VV Nunspeet 1 spelend lid1996 - 2003  Elburger SC 1 spelend lid1995 - 1996 IJVV 1 spelend lid1994 - 1995 PEC Zwolle 1          spelend lid1993 - 1994 PEC Zwolle A1 spelend lid

“Naast de trainingen 
gebruik ik ook actief 
video-analyse”
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AVW ’66
Blauw Geel ‘55
Elburger SC
FC Horst
Lelystad ‘67
Lunteren
OWIOS
Renswoude
Unicum
De Valleivogels
VRC
VSCO’61
VVOP
Woudenberg
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2e klasse G 
2018-2019
District Oost

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

Blauw Geel ‘55
opgericht: 1 augustus 1955
clubkleuren: geel-blauw
sportpark ‘Peppelensteeg’
Peppelensteeg 5
6715 CV Ede
(0318) 63 65 79
www.blauwgeel55.nl

Elburger SC
opgericht: 1 april 1945
clubkleuren: blauw-wit
sportpark ‘Burgemeester Bode’
Zwolscheweg 1
8081 CG Elburg
0525-681066
www.elburgersc.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

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
0320-248515
www.unicumlelystad.nl

de Valleivogels
opgericht: 1 augustus 1947
clubkleuren: wit-rood
sportpark ‘De Bree-West’
Willaerlaan 123
3925 HM Scherpenzeel
(033) 27 72 773
www.valleivogels.nl

VRC
opgericht: 1 juli 1952
clubkleuren: geel - blauw
sportpark ‘Spitsbergen’
Spitsbergenweg 52
3902 HL Veenendaal
0318-511041
www.vv-vrc.nl

VSCO ‘61
opgericht: 24-08-1961
clubkleuren: geel-zwart
sportpark ‘De Heugte’
Zwarteweg 15
8097 PR Oosterwolde
0525-621469 
www.vsco.nl

VVOP
opgericht: 23 april 1948
clubkleuren: blauw-wit
sportpark ‘de Roeleneng’
Roelenengweg 37
3781 BA Voorthuizen
(0342) 47 23 80
www.vvop.nl 

Woudenberg
opgericht: 19 augustus 1961
clubkleuren: geel - zwart
sportpark ‘De Grift’
John F. Kennedylaan 116
3931 XM Woudenberg
033-2862259
www.vvwoudenberg.nl

competitie indeling
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competitieschema

Beker/Inhaalprogramma

Beker District Oost

22-09-18  
Renswoude - VSCO ‘61
Unicum - Blauw Geel ‘55
Valleivogels - VVOP
ESC - FC Horst
AVW ‘66 - Woudenberg
Lelystad ‘67 - Lunteren
OWIOS - VRC  
  
29-09-18  
FC Horst - OWIOS
Blauw Geel ‘55 - Renswoude
Woudenberg - Lelystad ‘67
VRC - ESC
VVOP - Unicum
VSCO ‘61 - AVW ‘66
Lunteren - Valleivogels
    
06-10-18  
Renswoude - Lunteren
Unicum - Woudenberg
ESC - Valleivogels
AVW ‘66 - Lelystad ‘67
OWIOS - VSCO ‘61
Blauw Geel ‘55 - FC Horst
VVOP - VRC
    
13-10-18  
Valleivogels - Renswoude
Lelystad ‘67 - OWIOS
FC Horst - Unicum
Woudenberg - ESC
VRC - Blauw Geel ‘55
VSCO ‘61 - VVOP
Lunteren - AVW ‘66
    
20-10-18  
Renswoude - Woudenberg
Valleivogels - Lelystad ‘67
ESC - VSCO ‘61
AVW ‘66 - VRC
OWIOS - Unicum
VVOP - Blauw Geel ‘55
Lunteren - FC Horst
    
27-10-18  
Unicum - ESC
Lelystad ‘67 - Renswoude
FC Horst - VVOP
Blauw Geel ‘55 - AVW ‘66
Woudenberg - OWIOS
VRC - Valleivogels
VSCO ‘61 - Lunteren
    
03-11-18  
Renswoude - FC Horst
Valleivogels - Woudenberg
ESC - Blauw Geel ‘55
AVW ‘66 - Unicum
Lelystad ‘67 - VSCO ‘61
OWIOS - VVOP
Lunteren - VRC
    
17-11-18  
Unicum - Lelystad ‘67
FC Horst - AVW ‘66
Blauw Geel ‘55 - OWIOS
Woudenberg - Lunteren
VRC - Renswoude
VVOP - ESC
VSCO ‘61 - Valleivogels
    

24-11-18  
Renswoude - AVW ‘66
Valleivogels - OWIOS
Lelystad ‘67 - Blauw Geel ‘55
Woudenberg - VVOP
VRC - FC Horst
VSCO ‘61 - Unicum
Lunteren - ESC
  
01-12-18  
Unicum - VRC
ESC - Lelystad ‘67
AVW ‘66 - Valleivogels
OWIOS - Renswoude
FC Horst - Woudenberg
Blauw Geel ‘55 - VSCO ‘61
VVOP - Lunteren 
 
08-12-18  
Renswoude - ESC
Valleivogels - Blauw Geel ‘55
AVW ‘66 - OWIOS
Lelystad ‘67 - VVOP
Woudenberg - VRC
VSCO ‘61 - FC Horst
Lunteren - Unicum
  
15-12-18  
Unicum - Valleivogels
ESC - AVW ‘66
OWIOS - Lunteren
FC Horst - Lelystad ‘67
Blauw Geel ‘55 - Woudenberg
VRC - VSCO ‘61
VVOP - Renswoude
  
19-01-19  
Renswoude - Unicum
Valleivogels - FC Horst
ESC - OWIOS
AVW ‘66 - VVOP
Lelystad ‘67 - VRC
VSCO ‘61 - Woudenberg
Lunteren - Blauw Geel ‘55
    
26-01-19  
Unicum - AVW ‘66
FC Horst - Renswoude
Blauw Geel ‘55 - ESC
Woudenberg - Valleivogels
VRC - Lunteren
VVOP - OWIOS
VSCO ‘61 - Lelystad ‘67
    
02-02-19  
Renswoude - VRC
Valleivogels - VSCO ‘61
ESC - VVOP
AVW ‘66 - FC Horst
Lelystad ‘67 - Unicum
OWIOS - Blauw Geel ‘55
Lunteren - Woudenberg  
  
09-02-19  
FC Horst - ESC
Blauw Geel ‘55 - Unicum
Woudenberg - AVW ‘66
VRC - OWIOS
VVOP - Valleivogels
VSCO ‘61 - Renswoude
Lunteren - Lelystad ‘67
  

16-02-19  
Renswoude - Blauw Geel ‘55
Unicum - VVOP
Valleivogels - Lunteren
ESC - VRC
AVW ‘66 - VSCO ‘61
Lelystad ‘67 - Woudenberg
OWIOS - FC Horst
  

09-03-19  
Unicum - OWIOS
Lelystad ‘67 - Valleivogels
FC Horst - Lunteren
Blauw Geel ‘55 - VVOP
Woudenberg - Renswoude
VRC - AVW ‘66
VSCO ‘61 - ESC
    
16-03-19  
Renswoude - Lelystad ‘67
Valleivogels - VRC
ESC - Unicum
AVW ‘66 - Blauw Geel ‘55
OWIOS - Woudenberg
VVOP - FC Horst
Lunteren - VSCO ‘61
  
23-03-19  
Unicum - Renswoude
OWIOS - ESC
FC Horst - Valleivogels
Blauw Geel ‘55 - Lunteren
Woudenberg - VSCO ‘61
VRC - Lelystad ‘67
VVOP - AVW ‘66
    
06-04-19  
Renswoude - VVOP
Valleivogels - Unicum
AVW ‘66 - ESC
Lelystad ‘67 - FC Horst
Woudenberg - Blauw Geel ‘55
VSCO ‘61 - VRC
Lunteren - OWIOS
    
13-04-19  
Unicum - Lunteren
ESC - Renswoude
OWIOS - AVW ‘66
FC Horst - VSCO ‘61
Blauw Geel ‘55 - Valleivogels
VRC - Woudenberg
VVOP - Lelystad ‘67
    
21-04-19  
Renswoude - OWIOS
Valleivogels - AVW ‘66
Lelystad ‘67 - ESC
Woudenberg - FC Horst
VRC - Unicum
VSCO ‘61 - Blauw Geel ‘55
Lunteren - VVOP
    
11-05-19  
Unicum - VSCO ‘61
ESC - Lunteren
AVW ‘66 - Renswoude
OWIOS - Valleivogels
FC Horst - VRC
Blauw Geel ‘55 - Lelystad ‘67
VVOP - Woudenberg
    

18-05-19  
Valleivogels - ESC
Lelystad ‘67 - AVW ‘66
FC Horst - Blauw Geel ‘55
Woudenberg - Unicum
VRC - VVOP
VSCO ‘61 - OWIOS
Lunteren - Renswoude
    
25-05-19  
Renswoude - Valleivogels
Unicum - FC Horst
ESC - Woudenberg
AVW ‘66 - Lunteren
OWIOS - Lelystad ‘67
Blauw Geel ‘55 - VRC
VVOP - VSCO ‘61

10 november 2018
23 februari 2019
2 maart 2019
30 maart 2019
28 april 2019
4 mei 2019

Zaterdag 1 september 2018
14:30 uur SVI - KHC
14:30 uur OWIOS – Heerde

Zaterdag 8 september 2018
14:30 uur KHC – OWIOS
15:00 uur Heerde – SVI

Zaterdag 15 september 2018
14:30 uur OWIOS – SVI
17:00 uur KHC – Heerde

3e periode

1e periode 2e periode
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Selectie en 
technische staf 

Nabil Essaddouqi
09-12-1988
aanvaller

Julian ten Hove
28-01-1999
middenvelder

Patrick Bastiaan
18-02-1993
middenvelder

Erik van Haagen
21-03-1994
middenvelder

Gerdo van ‘t Hul
03-07-1992
middenvelder

Cornell Balk
03-01-1996
aanvaller

Dennis de Boer
15-07-1993
verdediger

Corné Hamelink
04-03-1996
middenvelder

Erik-Jan Korenberg
25-02-1994
verdediger

Mike Bastiaan
07-12-2000
middenvelder

Arjan Boon
03-09-1990
verdediger

Marco Hoogland
28-04-1997
verdediger

Joey Mensink
24-12-1999
verdediger

> OWIOS 1
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Hendri Nagelhout
29-08-1988
verdediger

William schreurs
16-07-1997
verdediger

Wilfred Westerhuis
29-01-1976
hoofdtrainer

Arnold van de Kolk
23-07-1978
keepertrainer

Chris van de Poll
11-08-1981
doelman

Hendrik Uitslag
16-01-1994
aanvaller

William van den Hul
02-06-1982
assistent-trainer

Mark Polinder
07-10-1995
fysiotherapeut

Herold Ponstein
24-01-1994
doelman

Bennie Veldhoen
22-08-1986
middenvelder

Edwin Hoogland
27-02-1973
leider

martinus van ‘t hul
30-08-1960
verzorger
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seizoen 2018-2019
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Boven v.l.n.r. Martinus van ’t Hul, William van den Hul, Wilfred Westerhuis, Edwin Hoogland, Mark Polinder, Arnold van de Kolk
Midden v.l.n.r. Dennis de Boer, Corné Hamelink, Julian ten Hove, Mike Bastiaan, William Schreurs, Joey Mensink, Bennie Veldhoen,  
Nabil Essaddouqi, Patrick Bastiaan
Voor v.l.n.r. Hendri Nagelhout, Hendrik Uitslag, Gerdo van ’t Hul, Herold Ponstein, Chris van de Poll, Marco Hoogland, Cornell Balk, Erik van Haagen
Op de foto ontbreken Arjan Boon en Erik-Jan Korenberg
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> Jeugd 

voor de jeugdvoe�balplezie�
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voor de jeugdvoe�balplezie�

V� � iedere 
lee��ijd zijn 

e� �ompe�i�ie�

De Jeugdcommissie bestaat uit Henk Sneller (voorzitter), Bert Mostert (penning-

meester), Heim Wolf (secretaris), Dick Kroon (hoofd jeugdopleiding), Andrea Jacobs 

(algemene zaken) en Rutger van ‘t Slot (algemene zaken). Daarnaast is er nog een 

openstaande vacature. Samen zijn zij binnen OWIOS verantwoordelijk voor alles wat 

met jeugdvoetbal te maken heeft.

Terugblik
Het afgelopen seizoen is goed verlopen. In 
de verschillende competities zijn hon-
derden wedstrijden gespeeld. Met veel 
succes en soms met wat minder. Dat hoort 
er allemaal bij. Een aantal teams hebben 
afgelopen seizoen goed ‘gescoord’: MO13-1 
is kampioen, JO19-1 en JO11-1 zijn tweede 
geworden en JO13-2, JO11-3 en MO15-1 zijn 
als derde geëindigd. Op de jeugdpagina’s 
op www.owios.nl kun je lezen waar jouw 
team staat.

Dit seizoen
De KNVB heeft de nodige wijzigingen 
doorgevoerd om het speelplezier voor de 
jeugd groter te maken. Voor iedere leeftijd 
zijn er competities. Daarom hebben wij dit 
jaar voor het eerst een JO12-1 team. Dit 
team gaat 8-tegen-8 op een smal half veld 
spelen. Hierdoor is iedereen vaker aan de 
bal en wordt iedere speler meer betrokken 
bij het spel.
Ook voor de 8- en 9-jarigen zijn er vergelijk-
bare nieuwe wedstrijdvormen op speciale 
veldjes. Wat we hiermee willen bereiken, 
is dat de jeugd op een leuke en positieve 
manier met voetbal bezig is en blijft.
Voor de groentjes is er geen competitie. 
Daarom werken we samen met VSCO en 

WHC om zo iedere maand een toernooitje 
te spelen om alvast kennis te maken met 
het echte spel.

Ranglijsten en competities
Tot JO-10 worden er geen ranglijsten be-
kend gemaakt. Het gaat hier hoofdzakelijk 
om het plezier en minder om het resultaat. 
De teams spelen twee competities, een na-
jaars- en een voorjaarscompetitie. Tijdens 
de winterstop is het mogelijk om te pro-
moveren of degraderen. Voor de jeugd tot 
en met JO-13 kun je ook door inschrijving 

van competitie wisselen als blijkt dat een 
team in een verkeerde competitie zit en 
bijvoorbeeld alles met enorme cijfers wint 
of juist verliest. Dit om er voor te zorgen 
dat iedereen op zijn of haar eigen niveau 
kan spelen en het maximale plezier aan het 
spel kan beleven.

Lees verder >

V.l.n.r. Heim Wolf, Dick Kroon, Rutger van ‘t Slot, 
Andrea Jacobs, Bert Mostert en Henk Sneller.

Tekst: Rop Woesthoff    Foto’s: Herman van der Wal
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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
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Trainers en teams
Ieder jaar is het weer een hele puzzel om 
alle teams zo goed mogelijk in te delen en 
te voorzien van een trainersstaf. Zo komen 
er bijvoorbeeld spelers bij, moet er rekening 
gehouden worden met de leeftijden en de 
teamsamenstellingen en vertrekken er ieder 
jaar spelers, trainers en leiders. Ook voor dit 
seizoen is dat weer gelukt en zijn we bij het 
verschijnen van deze gids al bijna helemaal 
rond. Wij gaan er natuurlijk vanuit dat we dit 
goed gedaan hebben en de meeste teams 
een succesvol seizoen tegemoet gaan!

Inzet van iedereen
Wij proberen alles rondom de wedstrijden 
zo goed mogelijk te regelen. Toch kunnen wij 
niet zonder de inzet van ouders/verzorgers. 
Denk hierbij aan het rijden naar wedstrijden, 
het scheidsrechteren, maar ook het trainen 
of leider zijn van de verschillende elftallen. 
Van de spelers verwachten wij natuurlijk dat 
ze er iedere zaterdag staan, meedoen aan de 
trainingen of een keer invallen bij een ander 
team. Dat gaat meestal wel vanzelf. Dankzij 
jullie lukt het ieder seizoen opnieuw om alles 
op rolletjes te laten lopen.

Mocht je je geroepen voelen om ook een 
steentje bij te dragen, neem dan contact op 
met één van onze jeugdcommissieleden.

Team Competitie Team Najaar 2017 Voorjaar 2018 Team Najaar 2017 Voorjaar 2018

JO19-1 2e (14) JO13-1 8e (12) 7e (12) JO10-1 12e (12)

JO17-1 9e (14) JO13-2 3e (12) 9e (12) MO15-1 6e (12) 3e (12)

JO17-2 5e (12) JO13-3 5e (12) 7e (12) MO13-1 1e (10) 12e (12)

JO15-1 7e (12) JO11-1 2e (12) 12e (12)

JO15-2 6e (10) JO11-2 6e (12) 4e (12)

JO15-3 9e (12) JO11-3 5e (12) 3e (12)

MO17-1 10e (12) JO11-4 10e (12)

De standen 2017-2018

> Jeugd 

Jeugd�rainer� van de 
selectie elftallen

HENK SNELLER

Wie is Henk Sneller
Henk Sneller is ruim drie jaar voorzitter 
van de Jeugdcommissie. Henk is 53 jaar 
en getrouwd met Evelien. Ze hebben 
drie dochters die alle drie bij OWIOS 
voetballen. In het dagelijks leven is Henk 
Projectmanager in de tapijtindustrie die 
zich met name richt op de autobranche. 
Zelf heeft Henk in zijn jeugd gevoetbald 
in Wezep. Door de studie is hij ermee 
gestopt. Omdat zijn kinderen bij OWIOS 
voetballen en ook zijn vrouw er gevoetbald 
heeft, is Henk ook bij onze club betrokken 
geraakt. ‘Absoluut positief is bij OWIOS 
het wij-gevoel, de betrokkenheid, samen 
de schouders er onder zetten en als het 
moeilijk gaat elkaar steunen, dat is toch 
ook waar een vereniging voor moet staan: 
verenigen’, aldus Henk.
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mendel
owios&

Al jarenlang sponsor van OWIOS, 

maar ook jeugdleider JO19-1, 

voetbalvader van twee zonen 

en voetballer bij 45+. Adriaan 

Mendel is of was op vele terreinen 

actief bij OWIOS en deze keer 

brengen wij hem als sponsor en 

ondernemer van Schildersbedrijf 

Mendel in beeld. 

eer dan een eeuw vakman-
schap’, is de ‘lijfspreuk’ van 
het schildersbedrijf. Maar 
wat zegt dat nu eigenlijk? 

Tsja, de kern is simpel: een bedrijf dat 
van vader op zoon wordt overgedragen; 
meestal ook tot groot genoegen van de 
vader. Toch is het in de dagelijkse praktijk 
meer dan dat. Overgrootvader E.J. Mendel 
Sr. is de grondlegger van het bedrijf in 
Oldebroek. Je voelt, je ademt, je ziet, dat 
hier liefde voor het ambacht is. Hier is het 
vak, al vier generaties, overgebracht van 
vader op zoon.

“Sinds 1999 wordt ons bedrijf geleid door 
de vierde generatie”, vertelt Adriaan 
Mendel. “Waar grootvader en over-
grootvader hun spullen nog per bakfiets 
vervoerden, terwijl de klimmaterialen door 
het plaatselijke transportbedrijf werden 
bezorgd, gebruiken wij nu natuurlijk 
moderne oplossingen. Wat in die jaren wel 
hetzelfde bleef, is de kunde en passie voor 
ons vak. Tegen vakmanschap dat steeds 
van vader op zoon werd overgedragen 
kan natuurlijk weinig op. Schildersbedrijf 
Mendel is aangesloten bij OnderhoudNL, 
een branchevereniging die staat voor kwa-
liteit. U kunt dan ook op ons rekenen.” 

100 jaar een begrip
Adriaan ging in de schoolvakanties al 
op jonge leeftijd mee met zijn vader en 
opa om te helpen. “Ik denk toen ik een 
jaar of 14 was. Na mijn Cibap-opleiding in 
1994 ben ik gelijk bij mijn vader in de zaak 

gekomen. Momenteel werken wij met zes 
man. Ik denk dat we een vertrouwde naam 
hebben, omdat we al meer dan 100 jaar 
een begrip in Oldebroek en omgeving zijn 
en we natuurlijk ons uiterste best doen 
om die goede naam waar te maken door 
kwaliteit te blijven leveren. Eén van de 
mooiere projecten was wel het recente 
onderhoudsschilderwerk van partycen-
trum Coelenhage te Wezep, of wat langer 
geleden: het schilderwerk van zowel bin-
nen- als buitenkant van Boerderijmuseum 
de Bovenstreek.” 

Op de vraag waarom hij OWIOS nu al zo’n 
zes jaar sponsort op deze manier, zegt 
hij: “De betrokkenheid bij de voetbalver-
eniging is groot. Sinds mijn zevende ben 
ik actief met voetballen en heb ik altijd 
een warm gevoel bij de club gehad. Dus 
de binding is groot.” Zijn voetbalcarrière 
begon op zijn zevende. Daarna heeft hij 

Tekst: Arno klein   Foto: Herman van der Wal

> Sponsor in beeld

&

M
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ADRIAAN MENDEL

alle pupillen- en juniorenelftallen doorlo-
pen. Tot zijn 28e is hij speler van het  2e 
elftal geweest o.l.v. trainer Jaap Hoogland. 
“Op mijn 21e heb ik een ernstige blessu-
re opgelopen, een dubbele enkelbreuk, 
waardoor ik een half jaar uit de running 
geweest ben. Maar m.b.v. personal trainer 
Cees Weurman weer teruggekomen en 
toen toch nog weer zo’n zeven jaar als 
vaste waarde in het tweede gespeeld op 
de rechtsbackpositie. Toen ben ik gestopt 
wegens tijdsgebrek: een gezin, de zaak 
enzovoort. Ik heb altijd met plezier gevoet-
bald!” Toen zijn zonen gingen voetballen, 
kwam hij zelf ook weer geregeld op de 
club.

plezier
“De afgelopen twee seizoenen ben ik 
leider geweest van JO19-1, waar mijn zoon 
Elias ook in speelt. Dit heb ik met plezier 
gedaan. In het eerste jaar hebben we rede-
lijk meegespeeld in de competitie. Het af-
gelopen jaar hebben we lang meegedraaid 

om de eerste plaats, maar helaas hebben 
we het net niet gehaald en zijn we tweede 
geworden. Ik vond het leuk om met die 
jongens om te gaan en heb er naar mijn 
idee ook echt een klik mee. Nu ben ik 
zelf ook weer beetje gaan voetballen op 
senioren-/veteranenniveau. Eerst in het 
35+- team en afgelopen keer heb ik mijn 
debuut mogen maken op het allerhoogste 
niveau: het 45+-team.” 
Voor wat de toekomst betreft 
wil Adriaan nog lekker een 
beetje actief blijven op sportief 
gebied (voetballen en fi etsen). 
Voor wat het schildersbedrijf 
betreft: “Proberen om zo door 
te gaan en met een vaste club 
onze klanten te bedienen met 
passie en plezier voor het 
mooie schildersvak!”

OOK SPONSOR 
WORDEN?
Voor meer informatie over de 
sponsormogelijkheden of het 
sponsorplan kunt u contact opnemen 
met de sponsorcommissie of via 
email sponsorzaken@owios.nl

“De betrokkenheid 
bij de voetbal-

vereniging is groot”
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Overzicht seizoen 2017-2018Overzicht seizoen 2017-2018
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Overzicht seizoen 2017-2018Overzicht seizoen 2017-2018
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Jan pot nieuwe 
OWIOS-trainer 

Vrouwen 1

ijn naam is Jan Pot en ik ben 65 jaar oud. 
Ik ben geboren en getogen te Zwolle en 
getrouwd met Aartje. Samen hebben we 
drie kinderen. Op dit moment wonen we 

nog steeds in Zwolle met veel plezier. 

Vanaf mijn zesde tot en met mijn twintigste heb ik 
gevoetbald bij PEC Zwolle. Daarna heb ik gevoetbald 
bij Rohda Raalte en Hattem. Mijn voetballende carrière 
heb ik afgesloten bij Zwolsche Boys. Deze club blijft 
wel mijn voorkeur houden mede, omdat we een aantal 
keren kampioen zijn geworden, ook in de hoofdklasse. 
We waren een prestatiegericht elftal met veel 
voetbalhumor. Die mooie tijden zal je dan ook niet snel 
vergeten.
Nadat ik gestopt was met mijn hobby voetbal, ben ik 
trainer geworden. Het trainerschap neemt onbewust 

toch meer tijd in dan op voorhand verwacht. Op mijn 
35e begon ik met het trainen bij SV Nieuwleusen van 
A1, het 2e elftal, het 3e elftal en Vrouwen 1. Dat heb ik 
zo’n 25 jaar gedaan. Vorig jaar heb ik de Vrouwen 1 van 
Rouveen getraind. 

Anekdote tijdens mijn carrière 
Een leuke anekdote was die van de bekerwedstrijd 
tussen Staphorst A1 en Nieuwleusen A1. Op die dag 
stond er een stormachtige wind. Toen onze keeper de 
bal uit zijn handen schoot, werd deze door de wind 
teruggeblazen in de handen van de keeper. Volgens de 
scheids was er sprake van een terugspeelbal, dus fl oot 
hij. Vrije trap! En dat nog wel in het strafschopgebied… 
Een onbegrijpelijke beslissing, maar goed. De bal ging 
erin en we verloren met 1-0. Op dat moment was ik 
natuurlijk niet blij, maar nu lachen we erom.

M

> OWIOS Vrouwen 1

Tekst: Jan Pot   Foto: Herman van der Wal

JAN POT
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Waarom OWIOS? 
Ik heb een paar keer tegen OWIOS gevoetbald met de Vrouwen 1 van 
Nieuwleusen. Ik kreeg een goede indruk van de tegenpartij. Daarnaast 
heeft de vereniging een prachtige accommodatie. 

Wat komt er in je op als je aan OWIOS denkt?
Als ik aan OWIOS denk, dan denk ik aan: Oldebroek, het prachtige 
sportpark, Vrouwen 1 en samenwerken 

Wie komen er nieuw in het team?
Ik weet dat er zes dames overkomen van Meiden O17. Het zal voor deze 
speelsters dan ook een uitdaging zijn om in Vrouwen 1 te voetballen.

Wat is de doelstelling voor dit seizoen?
OWIOS heeft aangevraagd om in de 3e klasse te voetballen. Dat is wel een 
uitdaging voor het team. Handhaving lijkt me logisch voor dit moment. 
Maar je weet nooit hoe het kan lopen. Ik wens iedereen die betrokken is bij 
OWIOS een fijn en sportief seizoen 2018/2019.  

Vrouwen 1

“Als ik aan OWIOS 

denk, dan denk ik 

aan: Oldebroek, het 

prachtige sportpark, 

Vrouwen 1 en 

samenwerken”



Restaurant ’t Boothuis gelegen op een prachtige locatie aan de haven van 
Elburg. Ons restaurant staat bekend om zijn uitstekende kwaliteit en gastvrije 
service. ’t Boothuis is een sfeervol restaurant met 2 terrassen, een terras met 
uitzicht op de haven en nog een zonnig terras aan achterkant waar je kunt 

genieten van een kopje ko�  e met appelcake voor € 3,50. 
U kunt genieten van een onze vis- en vleesspecialiteiten, bijvoorbeeld onze 

zeetong gevuld met hollandse garnalen, of een heerlijk gemarineerde entrecote. 
Ook  kunt u terecht voor één van onze smulplanken in verschillende varianten. 
Tevens is ons restaurant uitermate geschikt om uw bruilo� en verjaardagsfees-

ten of bedrijfsuitjes te geven. 

Havenkade 10
8081 GP  Elburg
Tel. 0525-690054

Meer informatie vind 
u op www.boothuis.nl

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

 
 
 
 
 

 
 
                     
      www.agj-elburg.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Robbertsmatenstraat 21, 8081 HL Elburg , Tel: 0525-685415 
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In de nacompetitie hebben we gespeeld 
tegen teams die voetbaltechnisch wellicht 
meer bagage hebben, maar op de OWIOS 
karakteristieke manier werden ook deze 
tegenstanders aan de zegekar gebonden. 
Als team opereren, elkaar steunen, voor 
elkaar werken en gezamenlijk één doelstel-
ling. Wat een fantastische saamhorigheid.

Saamhorigheid is één van de belangrijkste 
kenmerken van de OWIOS familie. Soms 
zaten we qua bezetting krap en moest er 
een beroep worden gedaan op de overige 
elftallen. Medewerking aan het tweede 
prestatieteam van OWIOS werd dan ver-
leend. Dank hiervoor.
Samenwerking met de eerste selectie 
is vanzelfsprekend. Dank aan de ons 
verlatende hoofdtrainer Guido Vlierhuis 
en een woord van welkom aan de nieu-
we man bij de eerste selectie, Wilfred 
Westerhuis. Wilfred veel plezier en succes 
gewenst bij de mooiste club van de 
Veluwe.

Het begeleidingsteam van het tweede 
is gewijzigd. Sonja Land heeft ons na vijf 
seizoenen verlaten. 
Sonja bedankt voor alles wat je voor ons 
als tweede selectie hebt gedaan. Haar 
taken worden overgenomen door Arja 

Hoogland en Hans van Os. 
Freek van ’t Hul en Gerrit van de Linde 
blijven ook komend jaar als leider en 
grensrechter.

Van de spelersgroep is Yannick van de Poll 
gestopt met voetballen wegens studie. 
William Schreurs gaat op basis van een 

geweldig seizoen de eerste selectie ver-
sterken. Vanuit het derde komt Pepijn van 
de Weg bij het tweede en vanuit 
JO-19 komen Jasper Koele, Patrick van de 
Meulen en Niek Vaessen over naar OWIOS 2. 

Promotie naar de hoofdklasse is een ge-
weldige uitdaging en zal tevens leiden tot 
zwaardere wedstrijden voor OWIOS 2. 
Maar als we het kunnen opbrengen met 
eenzelfde overlevingsdrang en spirit te 
voetballen als in de nacompetitie, dan 
gaan we mooie wedstrijden met verras-
sende uitslagen zien. Zeker op ons eigen 
prachtige sportpark ‘Bovenmolen’.
Hiervoor hebben we wel de steun van 
onze supporters nodig. Kunnen we op 
jullie rekenen? Ja toch!
Dat noem ik nu saamhorigheid! 

Namens spelers en begeleidingsteam van 
OWIOS 2 wens ik u allen een heel succes-
vol seizoen.

Tekst: Henk Winters  Foto: Herman van der Wal

hoofdklasse
here we are!

Wat heeft de tweede selectie van OWIOS voor een geweldige 

apotheose van het seizoen 2017-2018 gezorgd. Sinds het laatste 

weekend van maart werden er tien wedstrijden op rij zonder 

puntverlies afgesloten. Dit heeft geleid tot promotie naar de 

Reserve Hoofdklasse Oost. Met een geweldige teamspirit is 

deze promotie gerealiseerd. Voor het eerst sinds twintig jaar 

speelt het tweede van OWIOS weer op het allerhoogste niveau.

> OWIOS 2
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Tekst: Van Werven  Foto: Van Werven

Het is dinsdagmorgen en we rijden richting de boot naar Ameland. 
Als we een wegversperring tegenkomen, zien we langs de rand van 
de weg een Volvo I50 met grader van Van Werven aan het werk. 
Met op de achterzijde een bordje met de letters OWIOS. Dat kan 
niet missen; het is machinist en voetballiefhebber Egbert Boeve  
(59 jaar, uit Oldebroek).

Enthousiast vertelt hij over zijn werk: “We zijn een 12 kilometer lang 
fietspad langs een provinciale weg aan het renoveren. Ik profileer 
het pad met zand en daarna met een puinkorrel. Tot slot komt het 
asfalt eroverheen, maar dat doet een andere machine.” 

Egbert, al 42 jaar werkzaam voor Van Werven, vertelt dat hij veel 
voldoening uit zijn werk haalt: “Ik vind het machinewerk erg leuk en 
dan met name profileren, omdat het precisiewerk is. Als ik een baan 
geprofileerd heb en het er keurig bij ligt, krijg ik een heel tevreden 
gevoel. Ik raffel nooit af, maar stop pas als het er netjes bij ligt.” 

Kunstgrasveld OWIOS
De geboren Oldebroeker vertelt dat hij zijn werk altijd leuk gevon-
den heeft, maar als speler bij OWIOS (al sinds zijn vijfde!) en nu 
nog spelende in het zesde, is hij het meest trots op de aanleg van 
het kunstgrasveld van de vereniging: “Heicom leverde het zand. 
Niemand verwachtte dat zo’n kleine machine zoveel trailers met 
zand kon bijhouden. Maar als je al zo lang werkt, weet je hoe je dat 
moet aanpakken. Het profileerwerk liep als een trein.” Egbert, van 
wie ook een zoon bij Van Werven werkt, hoopt nog tot aan zijn 
pensioen bij Van Werven te werken. Samen met OWIOS uiteraard, 
want door het historische naambordje is de voetbalclub er altijd 
een beetje bij.

Wil jij ook werken bij Van Werven? 
Kijk op www.vanwerven/werken-bij

Deze keer niet een verhaal van onze hoofdsponsor 

Van Werven maar één van zijn medewerkers en 

tevens ook voetballiefhebber: Egbert Boeve. Hij  

vertelt over zijn werk als machinist.

“Ik stop pas als het 
er netjes bij ligt”

> Hoofdsponsor Van Werven

“Ik stop pas als het 
er netjes bij ligt”
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Gezamenlijk belang 
van sponsoren 

voor OWIOS

Tekst: Arno Klein  Foto’s: Herman van der Wal

n de afgelopen jaren hebben 
wij als sponsorcommissie (SC) 
van OWIOS een mooie groei 
doorgemaakt. De SC, bestaande 

uit Alex Jonker, Dennis van Es, Henry 
Schuurman, Arno Klein en nieuwkomer 
Henk Ruitenberg, heeft o.a. verschillende 
sponsoractiviteiten georganiseerd, nieuwe 
sponsorcontracten afgesloten, bestaande 
sponsorcontracten verlengd of zelfs  
verhoogd. Daarnaast is er een voetbal-
plaatjesactie georganiseerd en loopt er nu 
een voordeelactie met de ledenpas. Om in 
de komende jaren te blijven groeien, zal er 
geïnvesteerd moeten worden in materialen 
en gebouwen. Hierdoor blijven onze hui-
dige en toekomstige sponsoren belangrijk 
voor ons.

In het afgelopen jaar mocht de SC weer 
veel nieuwe sponsoren verwelkomen op 
het sportpark Bovenmolen. Deze krijgen 
natuurlijk weer een mooie, prominente 
en zichtbare plek. Ook zijn we blij dat 
onze twee hoofdsponsors, Jan Bakker en 
Van Werven, hun contract weer hebben 
verlengd voor vier seizoenen tot en met 
2021-2022. Vanaf dit seizoen zal de naam 

van Van Werven weer voor twee jaar op 
de voorkant van het wedstrijdshirt van 
OWIOS 1 staan, zoals afgesproken. OWIOS 
is zeer tevreden met de ondersteuning 
van deze twee belangrijke ondernemers 
uit het Oldebroekse bedrijfsleven. Met de 
ondersteuning van Van Werven BV en Jan 
Bakker heeft OWIOS continuïteit gewaar-
borgd en kan men zich verder ontwikke-
len. Verder zijn er weer veel activiteiten 
georganiseerd voor (potentiële) sponso-
ren om zo op een ontspannen wijze zaken 
te kunnen doen of om gewoon elkaar 
te ontmoeten. In december werd er een 
ontbijtsessie gehouden op gastlocatie bij 
onze sponsor Companjen Constructies in 
Wezep en in april bij onze Platina-sponsor 
HulstFlier Installateurs in Elburg. Aan het 
eind van het seizoen was er de afsluitende 
BBQ met een speciale wedstrijd doelschie-
ten op het hoofdveld. De eerste prijs ging 
nu naar Ronald Hamer van Brons-sponsor 
Kendis ICT-groep Nederland. De gezamen-
lijke tweede prijs ging naar Wilma Kolkman 
van Platina-sponsor HulstFlier Installateurs 
en Henry Schuurman van sponsor Web 
By Step. Op deze ontspannen manier 
werd het voetbalseizoen afgesloten en 

de sponsoren bedankt voor de steun en 
vertrouwen in OWIOS. 
De SC wil een langdurige relatie met 
de sponsoren opbouwen en niet een 
éénmalig, zakelijk contract. Daarom biedt 

i

> Sponsorcommissie

“Om in de komende 
jaren te blijven 
groeien, zal er 

geïnvesteerd moeten 
worden in materialen 

en gebouwen” Sponsoren zijn van groot belang bij OWIOS. Wij mogen 

trots zijn op onze faciliteiten die mede tot stand zijn 

gekomen door hun bijdragen in geld en natura.

Winnaars doelschieten.
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de SC haar sponsoren de kans om hun diensten of producten 
beschikbaar te stellen of exclusiviteit aan te bieden. Behalve 
een bord sponsoren of een wedstrijd van OWIOS 1 bezoeken, 
kan men terecht in het sponsorhome om te netwerken met 
collega-ondernemers of klanten uit de regio Oldebroek. Want 
de sponsoractiviteiten hebben naast een uitermate ontspan-
nen samenzijn ook tot doel de onderlinge persoonlijke band te 
verstevigen en interesse te tonen voor en kennis te nemen van 
elkaars bedrijven. Binnen deze activiteiten staan de sponsoren 
en hun zakelijke activiteiten centraal. Daarnaast speelt het 
sociale element een grote rol. Net als familie. Zowel het zakelijk 

belang als de binding met de vereniging spelen een belangrijke 
rol. We hebben ten slotte een gezamenlijk belang.

Op u als lezer doet de SC dan ook een beroep: kom met 
ideeën, wees enthousiast over de vereniging, wijs bedrijven op 
de sponsormogelijkheden binnen OWIOS, breng de SC in  
contact met bedrijven, etc. Laten we met elkaar trachten de 
sponsorinkomsten te verhogen om de vereniging haar  
ambities te laten waarmaken. Ten slotte roept de SC alle 
OWIOS-ers op om bij hun aankopen de sponsors niet te  
vergeten. Voor meer informatie over de sponsormogelijkheden 
of het sponsorplan kunt u contact opnemen met de SC of via 
email: sponsorzaken@owios.nl

Afsluitende barbeque.

Ontbijtsessie bij HulstFlier.

“Een langdurige
relatie opbouwen”

V.l.n.r. Henry Schuurman, Dennis van Es, 
Henk Ruitenberg, Arno Klein en Alex Jonker



Brons-sponsoren:
• Bredewold. Creatie, web & print.
•  BPM Media & Entertainment Facilities
• Intersport Meijers
• Bakkerij H. Jonker en Zn.
• Kendis ICT-Groep Nederland
• Slagerij van Guilik
• Van Zon Arbeidsbemiddeling BV

Ster-sponsoren:
• Autoschade Dickhof
• BDU Veluweland
•   Boeve & van Dorp Administratie en 

Advies
• EMTE Supermarkten
• Horecagroothandel Brouwer B.V.
• Jacko Fijn Techniek B.V.
• Karssen Sport & Fashion
• Landbouwmech.bedrijf Van Rijssen
• Notariaat Kremer
• Poort 5
• Prins Bouw B.V.
• Reclamestudio van Olst
• Unie Techniek V.O.F.
• Van de Grijp Infra
• Vrijzon B.V.
• W. van Boven Bouwbedrijf
• Zuiderzee Café

Plus-sponsoren:
• Fa. J. v.d. Bosch

• Bureau Hanze
• IJslander B.V.
• ING Bank 
• KRC Van Elderen Accountants
•  Mercedes Demontage Van Schoten
• Pleiter Makelaars & Taxateurs
• Van de Brug Int. Tanktransport
• Van Motman Metaal
• Schootbrugge Mannenmode

Sponsoren:
• Acquest V.O.F.
• Aral Lasservice
• Autorijschool Perspectief
• Autoschade Jansen Wezep
• B.D.E. Personeelsdiensten
• Bakker Tuinen
• BBG B.V.
• Boni Oldebroek
• Coelenhage B.V.
• Companjen Constructies B.V.
• D’ Olde Dreiput
• Dickhof Mode
• ESG Accountancy
• FriX CrossFysiotherapie Elburg
• G. van de Streek Multidiensten
• Gigo Dijkman
• Handelsonderneming Thijs Stoel
•  Handelsonderneming Veluwenkamp
• Heicom
• Het Veluws Keukenhuis

• JvW Spuit & Stucwerk
• Keukenspecialist Elburg
•  Klein & Uitslag Assurantie- en 

Hypotheekadvies
• Koele Home Design
• Kokki’s Café
•  Maatschap Fysiotherapie 

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

De Boer
• Metselbedrijf van Veen B.V.
• Perfect Wonen Wezep
• R.A.C. Reclame Elburg
•  REMONDIS Dusseldorp Rioolservice 

B.V.
• Schildersbedrijf Mendel V.O.F.
• Schildersbedrijf Witteveen 
• Spronk Infra B.V.
• Timmerwerken van ‘t Hof
• Tromp Tafels
• Uitzendbureau Actief
• VOF Arie Jonker Buurtsuper
• Van Asselt Dinerservice
•  Veldkamp Witgoed & 

Keukenapparatuur
• Visscher Assurantiën B.V.
• Visscher Autotechniek
• Web by Step
• Praxis Wezep
• VOPAS Personeel & Salaris
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> Sponsorcommissie

onze Sponsoren:
Hoofdsponsoren:

Jeugdhoofdsponsor:

Platina-sponsor:
Goud-sponsoren:

zilver-sponsoren:
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de supporters-
vereniging
de supporters-
vereniging

> Supportersvereniging

Eddie en Toer de Dellen
Tot acht jaar geleden is Eddie voorzitter 
geweest van OWIOS. Dat jasje paste hem 
niet helemaal en daarom is hij op zoek 
gegaan naar een andere invulling van zijn 
vrije tijd. Het toeval wilde dat er toen twee 
ouders waren die allebei een kind met kan-
ker hadden. Beide kinderen zijn gelukkig 
hersteld. De ouders wilden iets terugdoen 
voor KiKa, raakten in gesprek met Eddie en 
zo is het balletje aan het rollen gegaan.
Samen met een aantal anderen is Eddie 
gestart met de Toer de Dellen om geld in 
te zamelen voor KiKa. Dit evenement vindt 
jaarlijks plaats in en rondom Oldebroek. 
Hoewel OWIOS er niet direct bij betrok-
ken is, maakt de club er indirect wel deel 
van uit (beschikbaar stellen van faciliteiten, 
e.d.). 

ngeveer 57 jaar geleden (21-10-
1960) is de supportersvereniging 
opgericht met als doel 
het ondersteunen van 

onze club. Op dit moment bestaat de 
supportersvereniging uit: Eddie van Olst, 
Jan van Erven, Egbert Nagelhout, Gerlinda 
Hoogland-Scheff el en Willemien de 
Heer-Jans. 

Activiteiten van de supportersvereniging
In de loop der jaren heeft de 
supportersvereniging OWIOS op 
verschillende gebieden ondersteund. Niet 
alleen fi nancieel, maar ook in spullen. 
Afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld diverse 
elftallen geholpen met trainingsattributen 
en is er een bijdrage geleverd aan de 
loods van de groenploeg. Maar ook regelt 
de supportersvereniging busreizen voor 
supporters naar speciale uitwedstrijden, 
zodat het hoofdbestuur wordt ontlast. 
Op de jaarlijkse familiedag dragen ze bij 
aan een aantal attracties voor de jeugd en 
verrichten zelf hand- en spandiensten voor 
activiteiten.

Planning 2018/2019
Voor het komende seizoen staat er 
weinig op de planning. Natuurlijk kan er 
altijd een beroep worden gedaan op de 
supportersvereniging, maar eigenlijk wordt 
er volop gespaard voor 2025. Dan bestaat 
OWIOS honderd jaar en willen ze een mooie 
bijdrage kunnen leveren aan dit eeuwfeest.

Inkomsten
De supportersvereniging ontvangt 
inkomsten uit de ‘poortverloting’ tijdens 
de thuiswedstrijden van het eerste elftal, 
het Rad van Fortuin en de grote verloting 
aan het eind van het seizoen. Daarnaast 
komt er geld binnen via de verkoop van 
o.a. sjaals, mutsen en zonnebrillen met het 
OWIOS-logo erop. Deze fanartikelen zijn 
overigens te koop via het bestuur van de 
supportersvereniging en webshop 
www.owios.muta.nl

Tijd
Deelname aan de supportersvereniging kost 
ongeveer twee uur per week aan vergaderen 
en het regelen van zaken om de club te 

ondersteunen. Omdat het niet altijd alleen 
van het bestuur kan afkomen, is de inzet 
van (andere) vrijwilligers erg handig. Dus als 
iemand zich geroepen voelt, meld je aan!

Tekst: Rop Woesthoff    Foto: Herman van der Wal

O

V.l.n.r. Willemien de Heer-Jans, Gerlinda 
Hoogland-Scheff el, Jan van Erven en Eddie 
van Olst. Op de foto ontbreekt Egbert 
Nagelhout.
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Het gezelschap van “De Tafel” bestaat uit een groep 
trouwe OWIOS-supporters, waarvan sommigen hun club 
al meer dan 50 jaar volgen in uit- en thuiswedstrijden. 
Hun naam hebben ze te danken aan de vaste tafel in de 
kantine van OWIOS die ze gebruiken voor de derde helft. 
Het gezelschap bestaat uit Dick ten Hove, Aart van Hell, 
Jan-Willem van Olst, Tiemen Kasteel, Siemen Heyblok 
(de oudste), Cas Vierhuis, Corrie Bruynes, Henk Sneller, 
Wim Schuld, Henk van Olst (KOVO), Gerrit van Oene, 
Evert van Boven en Gerrit Maseland (de jongste). In 
het verleden hoorden hier ook de inmiddels overleden 
Hendrik van Boven, Jaap van de Meulen, Tijmen van 
Oene en Jan Eibrink bij. Dick ten Hove was in de beker-
finale speler van OWIOS. Hij gaf de voorzet waaruit Jan 
Willem Vierhuis de 1-0 scoorde. Siemen Heyblok volgt 
OWIOS al het langst.   
OWIOS wist de finale te bereiken door achtereenvol-
gens Urk (1-0), Drienerlo (2-1), Go Ahead Kampen (1-0), 

Nunspeet (2-0), Harkemase Boys (2-1), Hollandscheveld 
(2-1 n.v.) en Spijkenisse (1-0) te verslaan.  “De halve finale 
in en tegen Spijkenisse was één van de mooiste wed-
strijden, eigenlijk was dat de finale”, volgens de mannen. 
“Omdat we verkeerd waren gereden, kwamen we te laat 
aan. Maar er was zelfs een supporter die pas in de rust 
kwam, omdat hij via Zierikzee was gereden.” Henk Boer 
debuteerde in die wedstrijd als keeper en Jaap van de 

Beek was de heersende spil op het middenveld. Door een 
doelpunt van Jan Buisman werd voor het eerst in de ge-
schiedenis van OWIOS de landelijke bekerfinale bereikt. 
De tegenstander was Volendam, dat in de halve finale 
WHC had verslagen met 1-0.

De finale was op het sportpark van VVOG in Harderwijk. 
“De Tafel” was met veel vertrouwen afgereisd naar 
Harderwijk. “Er waren zeker 3000 supporters van 
OWIOS aanwezig bij de wedstrijd. Er waren zelfs hele fa-
milies bij.” Ook de bekende NCRV- en NOS-verslaggever 
Jaap Bax was aanwezig en hij was zeer onder de indruk 
van OWIOS. Het elftal van Volendam had veel gerouti-
neerde spelers. Er speelden zes ex-profs in het elftal dat 
in OWIOS een fris en energiek spelende tegenstander 
vond.
“De eerste helft ging goed, ondanks dat Volendam slim-
mer speelde”, volgens de mannen van “De Tafel”. “Jaap 
van de Beek had die Leeflang in zijn zak.” Jan Leeflang 
was de gevreesde spits van Volendam. Maar daar had 

Tekst: Gerrit Nagelhout  Foto’s: Henrico van der Dussen

Op zaterdag 4 juni 1977 speelde OWIOS de landelijke bekerfinale van de 

zaterdagamateurs tegen Volendam (am). De wedstrijd ging met 2-1 verloren. 

Volgens de mannen van de “De Tafel” was dat echter onverdiend. 

> De tafel

Bekerfinale door “de tafel”Terugblik

“Jaap van de Beek had 
die Leeflang in zijn zak”
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Wedstrijdverslag

Nadat beide ploegen enkele kansen hadden laten liggen, nam 

OWIOS in de 18e minuut de leiding. Dick ten Hove zette strak 

voor en Jan Willem Vierhuis kopte fraai raak 1-0. Volendam zette 

aan en keeper Henk Boer moest enkele malen alle zeilen bijzetten 

om een treffer te voorkomen. Na rust kroop Volendam, ondanks 

de achterstand, terug in de defensie en loerde op uitvallen via de 

snelle spitsen Leefl ang en Zwarthoed. OWIOS-uitblinker Henk 

Sellis speelde als laatste man soeverein en Jaap van der Beek had 

Leefl ang goed onder controle. OWIOS leek op de overwinning af 

te stevenen, maar moest in de 76e minuut verrassend de gelijkma-

ker incasseren. 

Een voorzet werd slecht verwerkt en Leefl ang profi teerde: 1-1. 

Volendam probeerde door te drukken en OWIOS ontsnapte enige 

keren aan een tegentreffer. Maar tien minuten voor tijd voltrok 

zich dan toch het drama voor OWIOS. Een te korte terugspeelbal 

werd onderschept door Leefl ang die beheerst de 1-2 aantekende. 

OWIOS kwam niet meer over deze tegenslag heen en zag de 

bekerwinst naar Volendam gaan.

Opstelling OWIOS: Henk Boer, Harm Uitslag, Henk Sellis, Jaap 

van de Beek, Herman Snoek, Dick ten Hove (Jan Bovendorp), 

Dries van den Hul, Aalt Schoeber, Jan Willem Vierhuis, Jan 

Buisman, Arie Jonker jr. (Jan van Dorp).

De voetbalervaringen van “De Tafel”
De mannen van “De Tafel” zijn een hechte groep. En in al die jaren dat 
ze OWIOS volgen, hebben ze het nodige ervaren en gezien. Ook van 
de jaren ’70 en ’80 kunnen ze zich nog het nodige herinneren. OWIOS 
speelde in die periode meerdere jaren op het hoogste amateurni-
veau. “Er was toen een 1e klasse A en B. We gingen het hele land door. 
Zo kwamen we bij o.a. Zwart Wit (Rotterdam), Spijkenisse, Zierikzee, 
Enschede en Spakenburg. We verzamelden altijd bij de Grafkelder in ’t 
Loo en dan reden we met meerdere (werk)busjes naar de wedstrijden. 
Vaak waren we dan met zo’n 200 OWIOS-supporters. In thuiswedstrij-
den van OWIOS was er in die tijd vaak 800 – 1000 man.” 
Ook weten de mannen zich nog de nodige anekdotes te herinneren. 
“In die tijd had je nog geen navigatiesystemen die je de weg wezen. Dus 
dan volgde je de aanwijzingen van anderen. Zo is het een keer gebeurd 
dat ons gezegd was dat we over Schiphol moesten rijden. En die 
aanwijzing hebben we letterlijk gevolgd, waardoor we precies voor de 
vertrekhal uitkwamen.” Iemand anders weet zich te herinneren dat bij 
een uitwedstrijd tegen Enschede de vier supportersbussen onderweg 
werden bekogeld. “En bij de uitwedstrijd tegen CVVO in Lemmer waren 
er veel OWIOS-supporters. Daar waren ze in de kantine van CVVO 
duidelijk niet op berekend, want al snel was het bier op. Maar ze hadden 
daar wel ongekend lekkere gehaktballen.” Als laatste nog een herinne-
ring aan een bekerwedstrijd in Stadskanaal. “Daar moesten we ’s avonds 
spelen. Maar voordat de wedstrijd kon beginnen, moesten de lichtmas-
ten eerst nog gedraaid worden.”

Saamhorigheid
Binnen de groep van “De Tafel” is de saamhorigheid groot. Ze delen lief 
en leed. “Wij komen bijna elke donderdag bij elkaar en natuurlijk tijdens 
de wedstrijden. Maar ook bij feestjes en ziekte zoeken we elkaar op.” 
Maar binnen de vereniging is er veel veranderd ten opzichte van vroe-
ger zien de mannen. “Overal is wel iets, maar het blijft ons clubbie in 
goede en ook in slechte tijden” zeggen de mannen. “Maar als je OWIOS 
vergelijkt met andere clubs, dan valt het nog wel mee. Bij uitwedstrijden 
is over het algemeen zo’n 90% van het publiek voor OWIOS.

trainer Cees Weurman wat op gevonden door midden-
velder Jaap van de Beek in de verdediging te koppelen 
aan deze levensgevaarlijke spits. En dat pakte aanvanke-
lijk goed uit, want Jaap had de spits goed onder contro-
le. Maar desondanks wist deze spits in de tweede helft 
toch twee keer te scoren. En zo verloor OWIOS met 
2-1. Volgens “De Tafel” was OWIOS beter. “Maar ja, dat 
is voetbal, je kunt winnen en je kunt verliezen.”
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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 Bert Mostert penningmeester@owios.nl 06-53841263 

Sponsorzaken Alex Jonker sponsorzaken@owios.nl 06-51410401 

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

Accommodatiezaken Thijs Brink accommodatiezaken@owios.nl 06-20929398 

Jeugdzaken Henk Sneller hj.sneller@gmail.com 06-21354412

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

Jeugdbestuur
Voorzitter Henk Sneller hj.sneller@gmail.com 06-21354412

Secretaris Heim Wolf jeugdzaken@owios.nl 06-51953686

Penningmeester Bert Mostert penningmeester@owios.nl 06-53841263

Algemene zaken Andrea Jacobs jacobs345@outlook.com 06-22622780

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 senioren Gerrit-Jan Nagelhout wedstrijdzaken-senioren@owios.nl 06-10190723 

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, Henk Sneller, Alex Jonker, Jolanda Sellis-van Oene, Leonard Visscher, 
Bert Mostert en Thijs Brink.

bestuur owiosbestuur owios

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

Oplage: 
17e editie, 1.250 stuks 

Foto’s:
Fotografie Herman van der Wal-
Oldebroek,  Henrico van der Dussen, 
Eddy Bossenbroek en 
diverse leden 

Vormgeving & drukwerk:
Bredewold. Creatie, web & print 
Wezep

Redactie:
Arno Klein, Jeroen Koele, 
Gerrit Nagelhout, Niek Bultman,  
Constan Uitslag 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 juli 2018)  : 683 
Aantal seniorenteams 
(incl. Vrouwen 1 en 45+)  : 10 
Aantal jeugdteams (incl. meisjes)  : 21 
Aantal vrouwen- en meisjesteams  : 5  
(in de lagere pupillen geen specifieke meisjes teams) 

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)  : € 5,00 
67+    : € 3,00 
jeugd 13 t/m 17 jaar   : € 2,50 
kinderen t/m 12 jaar   : gratis
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Neem je pas mee naar onderstaande sponsoren en profi teer 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).

REMONDIS Dusseldorp Rioolservice BV
Vestiging Tolweg 9, 3851 SL  Ermelo, Nederland
Telefoon: 0341-565755
www.remondis.nl

Bij rioolverstopping/reiniging of camera- inspectie worden 
geen voorrijkosten berekend t.w.v. € 64,00

Lowijs advies
Weegbree 6, 8096 XW OLDEBROEK
www.lowijsadvies.nl

10% korting op het geldende uurtarief

Bredewold. creatie, web & print.
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 
i� �eld waar�!



Van Werven is een gespecialiseerde dienstverlener 
op het gebied van infra en recycling.
www.vanwerven.nl

infra & recycling


