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Een ieder denkt wel na over de toekomst. Wat ga ik doen op 
korte en op lange termijn?  Nieuwe plannen maken geeft energie, 
hoop en verwachtingen. Elk team hoopt dit seizoen kampioen te 
worden of te voldoen aan hun doelstelling.
OWIOS bestaat in 2025 een eeuw en kijkt nu alvast vooruit om 
daar een goede invulling aan te geven. Om dat te bereiken zijn 
verschillende initiatieven opgestart. De inzameling van harde 
plastics is daar een mooi voorbeeld van. OWIOS neemt zijn 
verantwoording richting de toekomst en werkt aan een gezondere 
kantine en het stapsgewijs rookvrij maken van het sportpark.
De vele vrijwilligers, leden en sponsoren van de vereniging geven 
OWIOS uiteindelijk bestaansrecht en een toekomst. Een mooi 
thema dus voor deze presentatiegids. 
De presentatiegidscommissie heeft een afwisselend aanbod voor 
u met wederom een aantal nieuwe elementen en pakkende foto’s. 
De column van de schrijver van de Kelderklasse, een fascinerend 
verhaal van supporter Wilfred Meijer met een uitstapje naar het 
wielrennen en een kruiswoordpuzzel waarmee u leuke prijzen 
kunt winnen. Familie De Vries geeft een inkijkje in de drukke 
voetbalzaterdag, we kijken terug op een stukje historie, de EHBSO 
stelt zich voor en nog veel andere boeiende verhalen. Kortom, 
een gevarieerde gids met meer pagina’s dan ooit tevoren! Veel 
leesplezier gewenst.

Aan ieder die een bijdrage heeft geleverd aan deze gids, hartelijk 
dank! We wensen u een heel mooi voetbalseizoen toe.

Inhoud:
 03  Toekomst

 05 Voorzitter Jacko van den Bosch

 07 Penningmeester Bert Mostert stopt
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Toekomst
Tekst: Constan Uitslag  Foto: Herman van der Wal

overwinnen
is ons

streven!

V.l.n.r. Constan Uitslag, Rop Woesthoff, Marijke Stouwdam-Zoombelt, 
Gerrit Nagelhout en Arno Klein. Zittend: Jeroen Koele en Niek Bultman.

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



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.

SCHADE?

www.dickhof.nl

Broeklandstraat 2
8082 AE Elburg 
T 0525 632 966

APP UW SCHADE
VOOR EEN SNELLE
AFHANDELING

06 23 73 01 76
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De toekomst is van ons en die kunnen wij met zijn allen vormgeven. We hebben 
een fantastisch verleden en een mooi en stevig fundament om onze vereniging 
kleur te geven. In het jaar 2025 bestaan we 100 jaar en veel beleidszaken richten 
we nu naar dit jaartal. Wat zou het mooi zijn als we dan de ervaring hebben van 
een 100-jarige senior, maar alle nieuwe en veranderende zaken benaderen als 
een jonge pupil. 

Gelukkig hebben we elk jaar weer nieuwe leden en 
groentjes. Daardoor verjongt de vereniging van-
zelf. Eén ding weten we zeker, steeds meer gaan 
de omstandigheden veranderen: vergrijzing van 
het vrijwilligerskorps, de individualisering, stijgende 
kosten, hogere kwaliteits- en gezondheidseisen, etc. 
Maar met alle uitdagingen weten we dat ook in de 
toekomst het voetbal centraal staat.

Voetbal
Zowel het verleden als het heden wijst uit dat 
OWIOS het met eigen mensen doet. In de (nabije) 
toekomst zal dit niet anders zijn. OWIOS gaat niet 
met een geldbuidel zwaaien om spelers aan te 
trekken. De fi losofi e van OWIOS is om de faciliteiten 
op een hoog niveau te krijgen voor zowel senioren 
als jeugd: in voetbalvelden, voetbalmaterialen en 
trainers. Op deze manier zal er veel voldoening en 

plezier zijn in de voetbalsport. Positieve 
consequentie is dat onze spelers niet 
snel hun heil ergens anders zullen 
zoeken, langer blijven voetballen en 
wellicht willen enkelen van buiten-
af de stap naar OWIOS maken. 
Afgelopen seizoen is er door 
alle teams weer met veel plezier 
gevoetbald om de vaardigheden 
te vergroten. Dit resulteerde 
uiteindelijk in diverse kampioen-
schappen. Veel talenten uit de 
JO19-1 geroken aan het 1e elftal en zelfs 
verschillende basisplaatsen opgeëist. Met 
de mutaties die de komende jaren te verwach-
ten zijn bij OWIOS 1 en 2 geeft dit hoop voor de 
toekomst en wordt bevestigd dat de OWIOS jeugd-
opleiding nog steeds talenten voortbrengt.

> Voorzitter

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

JACKO VAN DEN BOSCH

Op weg naar 2025Op weg naar 2025

 lees verder > 
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> Voorzitter

is van ons allen
Met het vrouwen- en meisjesvoetbal staan we elke keer voor 
een enorme uitdaging. Ondanks de goede resultaten en 
investeringen van de afgelopen jaren, blijft het fundament 
toch broos. Het blijft een uitdaging om elk meisje of vrouw 
op haar eigen ambitieniveau te laten voetballen. Daarvoor 
trekken we wellicht structureel te weinig leden. Vaak moet er 
al vervroegd geschoven worden. We zijn bovengemiddeld blij 
als we in elke lichting een team hebben. Een paar jaar geleden 
waren we zover en dachten we dat we door zouden groeien. 
Helaas is dat niet gebeurd. Bij omliggende verenigingen zijn 
er vergelijkbare uitdagingen. Voor komend seizoen zijn we 
ontzettend blij dat we een Vrouwen 1 hebben en een MO17-1. 
Maar als we het vrouwenvoetbal op de kaart willen zetten op 
de Noord-Veluwe dan ontkomen we er niet aan om samen 
te werken met omliggende verenigingen. Alleen dan kan elk 
meisje op haar eigen ambitieniveau gaan voetballen en neemt 
het plezier toe.

Sportpark Bovenmolen
Een belangrijke basis voor onze voetbalvereniging is onze 
thuishaven sportpark ‘Bovenmolen’. Met recht mogen we 
trots zijn op ‘het Wembley van de Veluwe’. Zeker met in het 

achterhoofd dat sinds 1 januari 2015 het complete beheer en 
onderhoud met alle investeringen volledig onder de verant-
woordelijkheid van OWIOS valt. In veel andere gemeenten 
speelt de lokale overheid hier een belangrijke rol in. Bij OWIOS 
is een groep vrijwilligers continu bezig om het sportpark piek-
fijn in orde te houden. Gelukkig wordt dit opgemerkt door de 
eigen leden, maar ook door mensen van buitenaf. Zo mochten 
we afgelopen seizoen de wedstrijden van het Nederlands Elftal 
<14 tegen Tsjechië <14 organiseren, belegden andere voetbal-
verenigingen trainingskampen op ons sportpark en werd de 
beslissingswedstrijd tussen VIOS en Batavia bij ons gehouden. 
Om het sportpark aan de kwaliteitseisen te laten voldoen 
heeft OWIOS een meerjarenplan voor investeringen, zodat 
ook de volgende generatie kan genieten van de faciliteiten 
bij OWIOS. In de afgelopen zomerperiode heeft OWIOS we-
derom een grote investering gedaan door op het hoofdveld 
LED-verlichting te plaatsen. Naast het feit dat de verlichting en 
het aanzicht zowel letterlijk als figuurlijk stukken beter is, is het 
ook veel duurzamer in gebruik. 

Clubhuis
Onze grootste uitdaging de komende jaren is ons clubhuis. 
Het clubhuis is een belangrijke, centrale plek binnen OWIOS 
waar we elkaar ontmoeten. Een groot deel van het vereni-
gingsleven speelt zich hier af. Het clubhuis is gebouwd in 1975. 

De vereniging
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Penningmeester 
Bert Mostert 
stopt 
Bert Mostert stopt als penningmeester. Een 
bijzondere prestatie en daarom een mooi 
moment om hem een aantal vragen te stellen.

Hoe lang ben je al penningmeester?
Inmiddels al bijna 18 jaar. In de ledenvergadering van oktober 2001 ben 
ik offi  cieel penningmeester geworden.

Wat is de grootste verandering geweest in de loop van de jaren?
Het is steeds meer een bedrijfsmatig gebeuren geworden, waarbij de 
vereniging zich veel meer zelfstandig moet bedruipen. Er gaat bijna 
twee maal zo veel geld in om dan toentertijd. De overheid en in het 
bijzonder de gemeente trekt zich, met name fi nancieel, steeds verder 
terug, maar vraagt nog wel steeds verantwoording af te leggen voor 
diverse acties, activiteiten en zaken. Tevens wordt er meer kennis 
gevraagd op allerlei gebieden.

Weet je nog een leuk voorval?
Een leuk voorval is het misschien niet, maar in mijn begintijd als 
penningmeester is er een paar maanden gewerkt met een ‘dubbele 
kassa’. Op 1 januari 2002 werd de Euro ingevoerd als nieuw 
betaalmiddel, maar had je ook nog steeds de oude, vertrouwde gulden 
waarmee betaald kon worden. Dat was best wel bewerkelijk voor de 
kantinevrijwilligers, omdat je steeds moest schakelen van de gulden 
naar de euro en weer terug, terwijl de echte waarde van de euro nog 
niet gevoeld werd. 
In die begintijd van de euro hadden veel mensen ook het idee dat 
het een soort Monopolygeld was. Er werd toen in de eerste periode 
relatief veel fooi gegeven, omdat de waarde niet goed ingeschat werd 
en de mensen nog niet bekend waren met het ‘nieuwe geld’. Dat was 
voor de vrijwilligers natuurlijk wel weer mooi, want dat geld kwam 
beschikbaar voor de vrijwilligerspot.

Hoe ga je de ‘vrijgekomen tijd’ invullen?
Er komt meer tijd beschikbaar voor mijn gezin, maar ook zal er ander 
vrijwilligerswerk blijven, waar ik me mee bezig zal gaan houden. Ik ga 
me echt niet vervelen.

Wat wil je meegeven aan je opvolger?
Vooral jezelf blijven, de dingen doen die je kan doen en niet bang zijn 
om hulp in te schakelen, want je kunt het zeker niet allemaal alleen 
doen. Daarvoor is de functie penningmeester inmiddels te omvangrijk 
geworden.

We bedanken Bert voor de jarenlange invulling van deze functie en 
wensen de nieuwe penningmeester veel succes toe.

Voor de komende jaren moet OWIOS nadenken over 
ver- of nieuwbouw. In het kader van energieverbruik en 
multifunctioneel gebruik hebben we hier nog heel wat te 
winnen. Om deze reden is er een bouwcommissie gestart 
om te kijken wat de mogelijkheden en wensen zijn. Hoe 
dan ook betekent dit een enorme investering. In het kader 
van duurzaamheid zijn we met onze hoofdsponsors Van 
Werven en Jan Bakker begonnen met het inzamelen van 
harde plastics op de zaterdagochtend. Door de inzet 
van een grote groep vrijwilligers is dit een groot succes. 
De harde plastics leveren we in bij Van Werven die ze 
verwerkt tot nieuwe grondstoff en. Vanwege dit succes 
hebben we dit verder uitgebreid tot het inzamelen van 
oude metalen. De gegenereerde inkomsten worden 
gereserveerd voor de (ver)bouw van een clubhuis. De 
komende jaren kunnen we hopelijk meer nieuwe ideeën 
uitwerken om extra inkomsten te genereren. Mocht u zelf 
nog ideeën hebben dan hoort OWIOS het graag. Met een 
nieuw clubhuis kunnen ook de volgende generaties er 
weer 50 jaar mee vooruit.
De toekomst begint echter met het seizoen 2019-2020. 
Een succesvol seizoen waar we elkaar blijven opzoeken. 
Wil je zelf actief bijdragen aan de toekomst van OWIOS? 
Schroom niet! De vereniging is van ons allen.

Ik hoop dat deze presentatiegids weer een afspiegeling 
wordt van dit seizoen. Mijn waardering voor de presenta-
tiegidscommissie 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 succes-
vol, plezierig en gezond seizoen toe.

van de veluwe

2019-2020 PRESENTATIEGIDS | OWIOS

Het Wemble�



 

Ga voor alle vacatures naar:
hulstfl ier.nl/vacatures

Werken, leren en groeien. Dat kan bij HulstFlier en altijd in de regio! Wij zijn op zoek naar 
diverse vaktoppers voor ons team! HulstFlier totaalinstallateur voor alle technieken.

Vaktoppers 
gezocht!

Oosterwolde  Oldebroek    ’t Harde   Wezep
Mheneweg Noord 20   Zuiderzeestraatweg 177-1  Herenveldweg 18  Ruitersveldweg 35A
T. 0525 - 62 14 56  T. 0525 - 63 34 79   T. 0525 - 65 35 28  T. 038 - 337 40 38
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De toekomst kunnen we niet voorspellen, maar het 
nastreven van onze doelen kunnen we zeker. Zo zie 
ik de inzet die wordt getoond om de jeugd te blijven 
aantrekken, zoals voetbalclinics in samenwerking 
met Goed Bezig Oldebroek en zelfs interlands 
voor de jeugd onder de 14 jaar! Prachtig om zo 
aan je gezamenlijke ambities te werken. De jeugd is 
tenslotte de toekomst! Voetbal is nog steeds een 
zeer populaire sport bij de jeugd en niet alleen voor 
jongens, ook steeds meer meisjes gaan voetballen. 
De prestaties van onze Oranjedames heeft ook vast 
een goede invloed hierop! 

Voorbereiden op de toekomst doet OWIOS ook 
door duurzaamheid hoog in het vaandel te stellen. 
Al enkele jaren plukken jullie de vruchten van 
zonnepanelen. Afgelopen seizoen is er een mooi 
initiatief bijgekomen. Iedere zaterdagochtend wordt 
hard plastic ingezameld. Hiermee wordt meer afval 
gescheiden én de club houdt er ook nog een centje 
aan over. Ik zeg, een mooie win-winsituatie.

En winnen, ja dat wil OWIOS! Zoals ik al eerder 
aangaf, een gedreven club. En dat kan alleen maar 
met enthousiaste en betrokken vrijwilligers die 
met elkaar werken aan de toekomst van de club. 
Er wordt uitgekeken naar 2025, het jaar waarin 
de club 100 jaar bestaat. Er worden plannen 
gemaakt voor een verbouwing, alles onder 
één dak en er wordt uitgekeken naar komend 
voetbalseizoen. Ik hoop dat het veel goeds 
gaat brengen. Ik wens alle elftallen van OWIOS 
een heel geslaagd en in alle opzichten sportief 
voetbalseizoen toe. Ik heb er veel vertrouwen 
in. Succes!

Tekst: Bob Bergkamp  Foto: Gemeente Oldebroek

> Wethouder Sport

De jeugd is de toekom
st!

Een nieuw seizoen ligt voor ons, seizoen 2019 - 2020. Ik heb OWIOS leren 

kennen als een prachtige club, met gedreven mensen. Een club die zich op 

heel veel verschillende manieren opmaakt voor de toekomst. Regeren is 

vooruitkijken, maar ook beslissingen nemen en plannen uitvoeren.

‘Prachtig om 
zo aan je 

gezamenlijke 
ambities te 

werken’

9 
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Owiosowios
commissies

 bingocommissie V.l.n.r. Gerrie Bruynes, Corrie Koele, Reintie van de Kamp, 
Klazina Leusink, Bertina Klompenburg en Meta van Loo.

V.l.n.r.  Dick van Dorp en 
Jack van der Meulen.

een greep uit de

 kantinecommissie 

Foto’s: Herman van der Wal 
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V.l.n.r. Talitha van Hooren, Nitya 
Klitsie, Jack van der Meulen, 
Daniëlle van ’t Oever. Zittend: Ruben 
Dijkhuizen en Monique van Weeghel.

V.l.n.r. Harm Uitslag, Bettie Vaessen en 
Rianne Schuurman.

V.l.n.r. Jan-Willem van ’t Oever, 
Gerson Sellis, Jolanda Sellis en 
Rika Koele.

 activiteitencommissie 

 ledenadministratie 

 vertrouwenscommissie 



Spelenderwijs
leren over geld,
samen met 
Rabo PinPin.
Rabo PinPin: 
De coolste zakgeld-app

Kinderen die op jonge leeftijd met geld om
leren gaan, plukken daar in de toekomst de
vruchten van. Met Rabo PinPin leren
kinderen spelenderwijs en in een veilige
omgeving met geld omgaan.

www.rabobank.nl/pinpin

Vischpoortstraat 5-7 | Elburg | Poort5.nl

 
Laat je inspireren!

620m2 winkelplezier  

Dames & Heren    

Alle grote merken

Vischpoortstraat 5-7, Elburg | www.poort5.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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Langs de lijn



Thuis in  
Oldebroek

communicatievormgevers

Kantoorboekhandel K. Pool
Sinds 1930 een begrip in Oldebroek en omtrek

(Christelijke) boeken, kantoorartikelen, speelgoed, 
tijdschriften, wenskaarten, drukwerk en stomerij.

www.boekhandelpool.nl

Zuiderzeestraatweg 157
8096 BG  Oldebroek

Tel.: 0525-633560
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Het team bestaat uit een groep vrijwilligers die de ambitie heeft de 
EHBSO voor de jeugd op zaterdag naar een hoger niveau te tillen. 
Dit houdt in dat er iedere zaterdag van 9.00 tot en met 12.00 uur 
minimaal één hulpverlener aanwezig is. Mocht een jeugdspeler 
zich blesseren, dan kunnen speler en trainer zich melden bij het 
wedstrijdsecretariaat. Bij het wedstrijdsecretariaat hangt een groen-
wit bord met de namen en telefoonnummers van de EHBSO-leden 
die op die dag aanwezig zijn. De aanwezige EHBSO’er dient gebeld 
te worden, zodat hij of zij zich zo snel mogelijk bij de geblesseerde 
kan melden. De EHBSO’er zal de blessure beoordelen en beslissen of 
behandeling op het sportpark mogelijk is of dat de huisartsenpost/
spoedeisende hulp ingeschakeld moet worden. 

Daarnaast is bij het wedstrijdsecretariaat altijd een EHBO-box 
en een roze map aanwezig. In deze map zit een overzicht met 
behandelplannen voor de meest voorkomende voetbalblessures. 
Met al deze maatregelen hoopt het EHBSO-team de spelers, 
begeleiders en ouders op zaterdagochtend zo goed mogelijk steun 
te bieden wanneer er zich een sportongeval voordoet. Wilt u meer 
informatie over het EHBSO-team of wilt u zich aanmelden als 
vrijwilliger? Dan bent u op zaterdagochtend altijd welkom bij het 
wedstrijdsecretariaat op sportpark ‘Bovenmolen’.

> EHBSO-team

Tekst: Arja Koele-Hoogland   Foto: Herman van der Wal

Bij blessurevrij sporten zijn twee zaken van 

belang: het behandelen en het voorkomen 

van sportblessures, zodat behandeling 

minder vaak nodig is in de toekomst. Om 

alle jeugdvoetballers van de juiste hulp te 

voorzien bij een sportblessure, staat het 

EHBSO-team elke zaterdagochtend paraat 

op sportpark ‘Bovenmolen’. EHBSO staat 

voor ‘Eerste Hulp Bij Sportongevallen’.

Op de foto: v.l.n.r. Gerlinda Hoogland-Scheff el, 
Nitya Klitsie, Jella Kramer, Heim Wolf en 
Arja Koele-Hoogland

EHBSO voor 
de Jeugd
EHBSO voor 
de Jeugd
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> Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

OWIOS gaat voor 
gezondere sportkantine

De grote man achter dit initiatief is hoofd 
inkoper en leidinggevende van de kantine 
Jack van der Meulen. ‘Het bestaande 
assortiment in de kantine is goed, maar 
daarnaast moet er ook aanbod zijn van 
gezondere alternatieven’, geeft Jack aan.

Bronzen Sportkantine
OWIOS vindt het belangrijk dat het aanbod 
en de uitstraling in de kantine gezonder 
is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde 
ontwikkeling en leefstijl van leden en 
bezoekers. Er wordt gewerkt volgens de 
‘Richtlijnen Gezondere Kantines’, die zijn 
opgesteld door het Voedingscentrum. 
OWIOS heeft sinds juni 2019 het predicaat 
‘Bronzen Sportkantine’, volgens de criteria 
van het Voedingscentrum. Hiervoor moeten 
de gezondere keuzes op opvallende plekken 
liggen, zodat de bezoekers verleid worden 
om gezond te kiezen. ‘Wij proberen de betere 
keuzes zo goed mogelijk uit te stallen bij 

ie op zaterdag de kantine van OWIOS binnenstapt, 

ziet daar steeds meer aanbod van gezonder eten en 

drinken. Het streven is om voor iedere productgroep 

zoals dranken, snacks, snoep en broodjes minstens 

één gezondere keuze zichtbaar aan te bieden. 

OWIOS heeft 
sinds juni 2019 het 
predicaat ‘Bronzen 

Sportkantine’
Tekst: Gerrit Nagelhout  Foto’s: Jack van der Meulen en eigen leden

Tamara van Hooren
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Overige resultaten 
en activiteiten MVO
• LED-verlichting op het hoofdveld en het 

kunstgrasveld
• 214 zonnepanelen
• Lid van  Noordwest Veluwe Verduurzaamt
• Partner van Toer de Dellen
• Iedere week fi tnesstraining voor twee 

groepen dames
• Accommodatiefonds voor beheer en 

onderhoud sportpark
• Op weg naar een rookvrije generatie

Stapsgewijs wordt het sportpark rookvrij 
gemaakt. In het seizoen 2018-2019 heeft het 
bestuur aangegeven dat leider/trainers in func-
tie niet meer mogen roken (zien roken doet 
roken). De volgende stap is dat er met ingang 
van het seizoen 2019-2020 niet meer gerookt 
mag worden op de tribune. De plannen van de 
overheid zijn om sportaccommodaties vanaf 
2025 rookvrij te maken.

de kassa, zodat men kan zien dat er een 
gezondere keuze te maken is’
Daarnaast wordt water drinken 
gestimuleerd door dit gratis aan te bieden. 
Daar is OWIOS al in 2018 mee begonnen. 
‘Het water staat in kannen en fl esjes op 
de bar en daar wordt veel gebruik van 
gemaakt.’ Omdat OWIOS het certifi caat 
‘Bronzen Sportkantine’ heeft, heeft de 
vereniging zowel binnen als buiten een 
watertappunt gekregen. Naar verwachting 
zal het watertappunt buiten in september 
geïnstalleerd worden. 

Ruim assortiment gezonder eten
Ook wordt er al vanaf 2018 gratis 
fruit aangeboden dat voor een 
deel gesponsord wordt door lokale 
supermarkten. Maar inmiddels wordt er 
veel meer aangeboden (tegen betaling), 
zoals broodjes gezond (met bruin 
brood), broodjes zalm (erg populair), 
popcorn, Snelle Jelle, magere chocomelk 
en broodjes dijenkip uit de pan (niet 
gefrituurd). ‘Iedere zaterdag worden er 
30 tot 40 broodjes gezond en evenzoveel 
broodjes zalm gemaakt. Die zijn aan het 

gratis fruit 
gesponsord 
door lokale 

supermarkten

begin van de middag op. Het loopt boven 
verwachting’, volgens Jack.
Als laatste geeft Jack aan dat er alleen 
gezonder frituurvet gebruikt wordt, 
ondanks dat dit duurder is. Het is dus 
duidelijk dat OWIOS veel waarde hecht 
aan een gezondere uitstraling van de 
kantine, die vervolgens gezonder gedrag 
stimuleert. 
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In maart 2019 is OWIOS gestart met het inzamelen 
van harde plastics, in samenwerking met de twee 
hoofdsponsoren: Van Werven en Jan Bakker. Veel 
producten die dagelijks gebruikt worden, bevatten 
harde plastics, zoals bijvoorbeeld shampooflessen, 
boterkuipjes, tuinmeubelen, kratten, speelgoed, 
wasmanden en bloempotten. Door het inzamelen 
van deze plastics draagt OWIOS bij aan een 
duurzamere toekomst.

Iedere zaterdagochtend van 08.30-11.30 uur kunnen 
particulieren hun harde plastics inleveren op de parkeerplaats 
van het sportpark. Er wordt alleen (HD)PE, PP en PP-PE 
ingezameld. Separaat wordt ook PVC ingezameld. De plastics 
worden verzameld in containers die beschikbaar gesteld zijn 
door Jan Bakker. ‘De inzameling op zaterdagochtend loopt 
goed en de opbrengst valt 100% mee’, volgens Leonard 
Visscher, de initiatiefnemer van deze inzameling. ‘We hebben 
zo’n 20 vrijwilligers, die om toerbeurt de inzameling en 
sortering van de plastics verzorgen’. 

Ook bedrijven die voor een duurzamere toekomst gaan, 
kunnen harde plastics inleveren, waardoor ze hun stortkosten 
blijvend kunnen verlagen. Er wordt actief gezocht naar 
bedrijven die hieraan mee willen doen. Vaste klanten zijn 
ondermeer Bakkerij Jonker, Bakkerij Schuld, diverse snackbars, 
CélâVita Wezep, Gemeente Elburg en de milieustraat uit 
Nunspeet. Bij de meeste van deze klanten wordt iedere twee 
weken het plastic opgehaald door vrijwilligers van OWIOS. 

Sommige klanten brengen 
het zelf.
Het ingezamelde en 
gesorteerde plastic 
wordt door vrijwilligers 
afgevoerd naar Kunststof 
Recycling Van Werven in 
Biddinghuizen. Dit wordt 
gedaan met een vrachtauto 
die door Van Werven ter 
beschikking is gesteld. Alleen 
de brandstofkosten moeten betaald 
worden. Bij het recyclingbedrijf van Van Werven worden 
deze harde plastics verwerkt tot hoogwaardige en schone 
grondstoffen, die opnieuw gebruikt kunnen worden.

Naast harde plastics worden er vanaf de zomer 2019 ook oude 
metalen en frituurvet ingezameld. Ook dat levert geld op. ‘Het 
gebruikte frituurvet uit de kantine van OWIOS werd altijd al 
opgehaald’, zegt Leonard. ‘Nu is dat uitgebreid met frituurvet 
dat door particulieren wordt ingeleverd.’ Deze inzameling van 
plastics, metalen en frituurvet is een mooi voorbeeld van een 
ultieme samenwerking tussen lokale bedrijven, vereniging en 
inwoners die met elkaar gaan voor een duurzamere toekomst. 
Met dit initiatief boort OWIOS een extra bron van inkomsten 
aan, die gebruikt gaat worden voor het realiseren van een 
duurzaam clubhuis. Hierdoor kunnen ook de komende 
generaties blijven genieten van het sportpark. Op deze manier 
snijdt het mes aan twee kanten.

 OWIOS zamelt harde kunststoffen,  
 oude metalen en frituurvet in

ultieme 
samenwerking 
tussen lokale 

bedrijven, vereniging 
en inwoners

> Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Tekst: Gerrit Nagelhout  Foto: Leonard Visscher
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Hans is sportmasseur en zo nu en dan verzorger van OWIOS 2 op 
zaterdag. Mark werkt als fysiotherapeut bij Louwen & Muilwijk en is 
op dinsdag en donderdag bij OWIOS aanwezig. Mark: ‘Bij OWIOS 
ontstond zo’n drie jaar geleden de behoefte om de leden meer te 
kunnen bieden op het gebied van blessurepreventie en -behandeling. 
Om die reden hebben we een samenwerking opgezet. Ondertussen 
loop ik hier vanuit Louwen & Muilwijk alweer zo’n 2,5 jaar.’

Louwen & Muilwijk 
Louwen & Muilwijk Fysiotherapie is een begrip in de regio. Met 
vestigingen in ’t Harde, Nunspeet en Elburg begeleidt de praktijk 
iedere dag tientallen patiënten in hun herstel. Louwen & Muilwijk 
werkt via een heel eigentijdse aanpak die volgens Mark erg effectief 
is: ‘Patiënten werken bij ons actief mee aan het eigen herstel. Samen 
met de fysio- of ergotherapeut wordt gekeken naar het haperen-
de lichaamsdeel en welk effect het ongemak heeft op de rest van 
het lichaam. Daarna gaat de patiënt onder begeleiding zelf aan de 
slag met het herstel aan de hand van verschillende oefeningen en 
behandelingen.’

Een fitter en vitaler OWIOS
OWIOS wil leden een veilig en vertrouwd sportklimaat bieden, 
waarbinnen optimaal gepresteerd kan worden. Goede medische 
faciliteiten zijn daarbij erg belangrijk. Mark sluit zich hier volledig 
bij aan. ‘Door spelers goede zorg aan te bieden, willen we ervoor 
zorgen blessures te voorkomen, zodat iedereen zoveel mogelijk 
kan voetballen. Daarnaast kunnen we snel handelen als er klachten 
ontstaan. Hiermee voorkomen we dat spelers te lang doorlopen met 
kleine pijntjes en zorgen we ervoor dat ze zo snel mogelijk weer op 
het veld staan.’ 

Als fysiotherapeut staat Mark, naast zijn werkzaamheden voor alle 
leden, het eerste elftal ook bij in blessurepreventie. De mannen van 
trainer Westerhuis worden wekelijks onderworpen aan verschillende 
oefeningen van Mark. En dat werpt zijn vruchten af. ‘Als ik terugkijk 
op dit seizoen, ben ik tevreden over het lage aantal spierblessures 
waar het elftal mee te maken heeft gehad.’ 

Behandeling voor alle leden
Maar Mark is als fysiotherapeut, zoals gezegd, niet alleen beschikbaar 
voor het eerste elftal. Ieder lid van OWIOS kan bij hem, en natuurlijk 
ook bij Hans of één van de overige verzorgers, terecht wanneer on-
gemakken worden ervaren. Op dinsdag en donderdag tussen 18.30 
en 19.00 uur staan de mannen klaar om blessures te bekijken, te 
beoordelen en waar mogelijk te behandelen. Daarin wordt de werk-
wijze van Louwen & Muilwijk gehanteerd. Mark: ‘Wanneer spelers 
bij ons komen met een blessure stellen we eerst vragen. Wat is er 
precies aan de hand en hoe is het gebeurd? Daarna onderzoeken we 
de blessure. Op basis van de bevindingen uit het onderzoek stellen 
we een diagnose en behandelplan op. Mocht het zo zijn dat een bles-
sure dusdanig intensief behandeld moet worden, dan verwijzen we 
de speler door naar de praktijk. Is het zo dat de blessure ter plekke 
behandeld kan worden met bijvoorbeeld tape of een massage, dan 
doen we dat.’

Een fijne samenwerking
Over wat hij vindt van de samenwerking met OWIOS is Mark duide-
lijk. ‘OWIOS is een erg prettige vereniging om mee samen te werken. 
De faciliteiten zijn super en lenen zich perfect voor het geven van 
hersteltrainingen. Daarnaast verloopt de samenwerking met Hans en 
de overige verzorgers ook goed. Het eerste elftal is een fijne groep 
om mee te werken, dus ik heb niks te klagen.’ 

Heb jij vragen over een fysiek ongemak, een blessure of wil 
je tips op het gebied van hersteltraining? Kom dan gerust op 
dinsdag of donderdag tussen 18.30 en 19.00 uur even langs in 
de verzorgingsruimte. 

> Fysiotherapie

Het is dinsdagavond half zeven op sportpark 
‘Bovenmolen’. Hoewel de meeste trainingen nog 
moeten beginnen, is er in de verzorgingsruimte al 
volop bedrijvigheid. De verzorgingskoffers in orde 
maken, bidons vullen en niet onbelangrijk: koffie 
zetten! Want in de stilte voor de storm is er niets 
lekkerder dan beginnen met een dampend bakkie. 
Aan de koffietafel maken we kennis met twee 
leden van het verzorgingsteam van OWIOS: Mark 
Polinder en Hans van Os. 

 Louwen & Muilwijk gaat 
 voor een fitter OWIOS

Tekst: Niek Bultman  Foto: Herman van der Wal

Mark werkt als fysiotherapeut bij Louwen & Muilwijk en is op dinsdag en donder-
dag bij OWIOS aanwezig.
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> Jeugdraad

Halverwege afgelopen voetbalseizoen zijn 

we binnen OWIOS begonnen met het 

samenstellen van een jeugdraad.

Het bestuur vond het belangrijk om de jeugd meer mee te 
laten beslissen over de vereniging. OWIOS is nou eenmaal 
net zoveel voor de jeugd als voor de senioren en het bestuur 
die meestal de beslissingen maken over de vereniging. 
Deze jeugdraad moet gaan nadenken over wat we binnen 
de vereniging kunnen verbeteren voor de jeugd, zodat er 
meer binding ontstaat tussen OWIOS en de jeugd. Dit moet 
gebeuren door een aantal keer per jaar samen te komen en te 
gaan brainstormen. 

Toen dit idee eenmaal stond, was het tijd een jeugdraad 
samen te stellen. Ons streven is dat elke lichting van de 
jeugd van OWIOS is vertegenwoordigd in deze jeugdraad. 
Uiteindelijk is op deze manier een jeugdraad met zeven leden 
ontstaan met als voorzitter Elias Mendel. Elias stelde zich 
beschikbaar en was gemotiveerd om de voorzitter van de 

jeugdraad te worden, nadat hij ook 
al een jaar jeugdtrainer was. 

Na zijn verkiezing, zijn de 
overige leden gekozen. 

Nadat de jeugdraad 
kennis had gemaakt 
met elkaar 
werden de eerste 
opdrachten bekend. 
De eerste opdracht 

was nadenken over 
hoe we de familiedag 

een nog groter feest 

 owios Jeugdra��

konden maken voor de jeugd. Daarnaast mochten we ook 
meedenken over hoe we de kantine leuker konden inrichten.

De jeugdraad is meerdere keren samengekomen en heeft 
leuke en innovatieve ideeën bedacht. Zoals de meeste vast 
al hebben gezien staat er ondertussen een leuk hoekje klaar 
voor de jeugd in de kantine. Een mooi resultaat dus van het 
eerste jaar. Aankomend seizoen gaat de jeugdraad verder met 
de huidige samenstelling en proberen ze de vereniging nóg 
leuker te maken. Als je geïnteresseerd bent in de jeugdraad of 
zelf leuke ideeën hebt voor de vereniging dan kan je die mailen 
naar jeugdraad@owios.nl. 

Ons streven is 
dat elke lichting 

van de jeugd 
van owios is 

vertegenwoordigd 

De jeugdraad bestaat uit: v.l.n.r. Jannes Flier, Lennart van den Bosch, Elias Mendel, 
Henri Hoogland, Bram ten Hove, Silke Spronk en Lars Bolks. 

Tekst: Elias Mendel  Foto: eigen lid
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 ‘Voetbal je?’ 
‘Niet meer.’

 ‘Hoezo niet meer?’ 
‘Afgelopen jaar gestopt. Geen leuke trainer. En vrienden 
van me stopten ook.’

 ‘En nu?’ 
‘Nu fi tness ik.’

Ik spreek een jongen van 16. Een puber die nu fi tnest, om-
dat –ie z’n trainer niet leuk vond en vrienden van ‘m ook 
stopten. Omdat zij hun trainer waarschijnlijk ook niet leuk 
vonden. Zo werkt dat bij jongeren. Ik wil die jongen door 
elkaar schudden. Hem zeggen dat –ie niet weet wat –ie 
gaat missen. Dat achttien keer bankdrukken echt niet zo 
leuk is als twee keer scoren. Dat roeien in je eentje nooit 
zo leuk zal zijn als met je team zittend op het gras achter 
elkaar uitbeelden dat jullie roeien als jullie team gescoord 
heeft. En dat je buikspieroefeningen ook op het gras kan 
doen of je jezelf ook kan opdrukken als je een partijtje 
hebt verloren; als je maar vaak genoeg verliest, word je 
vanzelf breed.

 Ik doe het niet. Ik zwijg. Ik knik en vraag  ‘m of –ie ’t 
naar z’n zin heeft. 
‘Is wel leuk, ja.’   

Fitness wel leuk? Schei uit. Op die leeftijd wist ik niet eens 
wat fi tness was. Er bestond voor mij niks anders dan 
voetbal. Ik had geen keus. Geen moment van twijfel of ik 
niet heel misschien tóch een andere sport moest gaan 
doen. Nooit gehad. Andere sporten boeiden me, maar ook 
weer niet. Om voetbal kon ik niet heen. Voetbal was overal: 
in mijn straat, op mijn schoolplein en de straat uit, achter 
een slootje, een klein weggetje en een gat in het hek. Op 
die prachtige plek lagen de velden van mijn voetbalclub. 

Voetballen was wat ik wilde. Overal. Ik wilde niks anders. 
Niet op m’n vijfde toen ik mijn eerste voetbalschoenen 
naast m’n bed zette om er soms even naar te kijken, en 
niet op m’n zestiende toen mijn eerste echte vriendinnetje 
duidelijk maakte dat ik soms blijkbaar een keuze moest 
maken tussen met haar naar de fi lm gaan of voetballen 
met m’n vrienden.

Ik ben die jongen niet. Ik ben geen 16 in deze tijd. Toen 
ik 16 was, was de wereld nog geen Albert Heijn XL. We 
konden naast voetbal nog niet kiezen uit acht verschil-
lende soorten pindakaas. We aten slechts datgene wat 
ons mam kookte en kocht, we voetbalden én we dronken 
bier. Dat moet gezegd worden: we dronken al bier toen 
we 14 waren. In de kantine, op feestjes en in disco’s. Ik had 
geen last van al die verleidingen die nu op de loer liggen. 
Verleidingen die misschien wel véél te groot zijn voor het 
puberbrein. In mijn vrije tijd voetbalde ik, fi etste ik drie 
kwartier naar een schuimparty in Partycentrum De Kelder 
om zeiknat en strontzat weer terug naar huis te fi etsen, 
sliep ik mijn roes uit, belde ik naar het thuisnummer van 
m’n vrienden om een potje te ballen – ‘Hallo met Dion, is 

Column 

aan onze jeugd
DION VAN MEELOde kelderklasse

Tekst: Dion van Meel  Foto’s: Dion van Meel en Patrick Lindeboom
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Michel thuis?’ – vulde ik een lege colafl es met water, nam ik 
de bal mee, stak ik de sloot over, kroop ik door het gat in 
het hek en ging ik voetballen.   

Die jongen van nu leeft in een te grote wereld. Een wereld 
met te veel om uit te kiezen. Te veel om te doen. En te veel 
om zich mee te identifi ceren op zijn leeftijd. Wie wil -ie 
zijn? Wat wil -ie doen? Het is zelfs zoveel dat het misschien 
te makkelijk is om op te geven; er is toch zat om uit te 
kiezen. Kan ik die pindakaas niet vinden? Pak ik toch ’n 
andere. Heb ik een stomme trainer? Ga ik toch wat anders 
doen. Ík had slechts de keuze tussen het meisje of de bal. 
Deze jongen moet kiezen tussen een potje Mindcraft of 
een potje voetbal. Tussen naar de fi lm met dat meisje of 
gewoon met haar appen. Tussen Netfl ix of fi tness. Tussen 
Youtube of Insta. Tussen thuis FIFA spelen of op straat een 
potje tienen. Ik moest kiezen tussen Dennis Bergkamp en 
Francois Boulanger. Dat was simpel. Hij moet kiezen tussen 
Frenkie de Jong en Enzo Knol. 

op ’t veld worden ze 
groot. Hier leren 
ze omgaan met elkaar

Daarom vind ik het des te knapper. Knap van al die jongens 
en meiden die blijven of zelfs gáán voetballen. Die beseff en 
dat alles verbleekt bij dat ene spelletje op gras tussen kalk-
lijnen. Die streven naar overwinnen, maar weten dat je niet 
de beste hoeft te zijn om het meeste plezier te hebben; als 
je maar met elkaar bent. Al die jongeren met hun inge-
wikkelde puberbrein, die met hun telefoon aan hun hand 
geplakt leven met de dag en zich ondertussen vergelijken 
met alles en iedereen, maar weten dat ze pas écht leven op 
het veld. Die genieten van die momenten dat de tijd ver-
traagt als de wedstrijd dichterbij komt en de tijd versnelt 
als ze op het veld staan. Die hebben het begrepen. 

Dus help ze. Onze jeugd. Onze toekomst. Ben er voor ze. 
Laat ze gaan, maar rem ze op tijd af. Laat ze vallen en weer 
opstaan. Laat ze dom doen en hun excuses aanbieden. 
Laat ze boos zijn en verdrietig. Laat ze schelden, janken en 
schreeuwen. Laat ze werken aan wie ze zijn en willen zijn en 
hun angsten overwinnen. Want op ’t veld worden ze groot. 
Hier leren ze omgaan met elkaar. Hier leren ze vechten 
tegen tegenstanders en tranen. Stoeien met vreugde en 
verdriet. Maar laat ze nooit stoppen. Laat ze vooral hun 
eigen keuzes maken, maar laat ze nooit stoppen. Want bin-
nen deze lijnen zijn ze veilig. Ooit ziet die jongen dat ook. 
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> Wilfred Meijer

‘Het is de liefde. 
De liefde voor de koers!’

Tekst: Niek Bultman  Foto’s: Wilfred Meijer

enig Oldebroeker vroeg zich in het begin 
af wie verantwoordelijk was voor deze 
creaties. Tegenwoordig weten we dat dit 
het werk is van OWIOS’er Wilfred Meijer en 

zijn wielermaten. Samen reizen ze het peloton achterna en 
zorgen ze ervoor dat de naam van onze vereniging in alle 
uithoeken van de wereld op het wegdek prijkt.

Meijer is al jarenlang betrokken bij OWIOS. Naast dat hij 
zelf tot aan de B-selectie alle jeugdelftallen doorliep, is 
Wilfred ook een zeer gewaardeerd vrijwilliger. Zo staat hij 
zaterdags achter de bar, introduceerde hij de broodjes 
gezond en zalm en probeert hij zoveel mogelijk betrokken 
te zijn bij al het straatwerk dat op het sportpark gelegd 
moet worden. Verder regelt hij vuurwerk voor sfeeracties 
en is hij inmiddels al een tijdje sponsor.

Wielergek
OWIOS’er in hart en nieren dus, maar bovenal wielergek: 
‘Ik ben van jongs af aan opgegroeid met wielrennen. 
Thuis stond altijd wielrennen aan op televisie. Daarnaast 
was mijn vader jarenlang amateurwielrenner. Je zou dus 
wel kunnen zeggen dat mijn ouders mij het wielervirus 
hebben gegeven.’ Zoals duidelijk is, is Meijer niet alleen fan 
vanaf de bank, maar heeft hij in de loop der jaren al heel 
wat koersen live meegemaakt. ‘Ik probeer zoveel mogelijk 
aanwezig te zijn bij de grote wielerevenementen. Zo ga ik 
al ruim 20 jaar naar elke editie van de Amstel Gold Race en 

ga ik sinds 2010 naar alle WK’s en ben ik elk jaar als het kan 
aanwezig bij de Tour. Daarnaast probeer ik de Belgische 
klassiekers ook mee te pakken.’ M

‘Ik probeer zoveel 
mogelijk aanwezig 

te zijn bij de 
grote wieler-
evenementen’

Of het nou gaat om de Tour de France, het WK in de 

Verenigde Staten of onze eigen Amstel Gold Race, ieder-

een die de wielersport een warm hart toedraagt, heeft 

met enige regelmaat de woorden ‘OWIOS’, ‘Oldebroek’ of 

‘Dolle Dries’ op het wegdek gekalkt zien staan. 
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‘Dolle’ Dries van Wijhe als inspiratie
Aan de reden waarom Meijer samen met zijn vrienden 
zo fanatiek is geworden in het spuitwerk, ligt een mooi 
verhaal ten grondslag. ‘Het is allemaal jaren geleden begon-
nen toen mijn oom en tante Wim en Jeanet van Boven 
niet bij het 25-jarig huwelijksjubileum van ‘Dolle’ Dries van 
Wijhe konden zijn, omdat ze in 2010 bij het WK wielren-
nen in Australië waren. Mijn oom besloot daarom die dag 
‘Dries en Hilda gefeliciteerd’ op het wegdek te kalken. Dit 

kwam later op televisie in beeld en werd zelfs benoemd 
door commentator Herbert Dijkstra. Het inspireerde mij 
dusdanig, dat ik het ben gaan doorzetten en uit ben gaan 
breiden met ‘Oldebroek’ en uiteraard ‘OWIOS’.’ 

Naast deze termen zijn de mannen ook verantwoordelijk 
voor de prachtige portretten van onder andere Bauke 
Mollema en Tom Dumoulin die ze in samenwerking met 
Gerrit Kolkman konden realiseren. ‘Met deze portretten 
hebben we zelfs de Avondetappe op NPO 1 en Tour du 
Jour op RTL 7 gehaald. Tijdens die Tour volgde ik met 
OWIOS’ers Steffan Eghuizen, Richard van Rijssen, William 
Hamelink en Thomas Broekhuis het peloton. We hebben 
de Alpen en dan met name de Alpe d’Huez volgespoten 
met die portretten. Dit werd opgepikt door de internati-
onale media, waardoor ook de woorden ‘Oldebroek’ en 
‘OWIOS’ fantastisch in beeld kwamen.’

Achteraf zorgde onder meer deze aandacht voor een tele-
foontje van de Oostenrijkers die het WK 2018 in Innsbruck 
organiseerden: ‘Ze vonden het zo prachtig wat we deden, 
dat ze ons vroegen bij dit WK de Nederlandse bocht te 
versieren. Samen met Peter Spronk, Daniel van de Poll, 
Niels van Os en Bert-Jan Veldkamp ben ik toen die kant op 
gegaan om aan de slag te gaan. Later raakten we ook nog 
betrokken bij een grote actie van TeamNL. 

OWIOS’er in hart 
en nieren, maar 
bovenal wielergek

 lees verder > 
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UW CONTACTPERSONEN BUITENDIENST

Henri van Ingen
TELEFOON 06 54 26 38 14
h.vaningen@janbakker.nl

René Eelderink
TELEFOON 06 53 23 73 07
r.eelderink@janbakker.nl

Freerk Pietersma
TELEFOON 06 10 29 67 88
f.pietersma@janbakker.nl

Aart Beijeman
TELEFOON 06 51 38 84 39
a.beijeman@janbakker.nl

Mark Smal
TELEFOON 06 57 77 83 54
m.smal@janbakker.nl

Berry Wannet
TELEFOON 06 55 87 09 01
b.wannet@janbakker.nl

FOURAGES

Alwin Wolfsen
TELEFOON 085 30 13 343
aj.wolfsen@janbakker.nl

UW CONTACTPERSOON 
BINNENDIENST

www.janbakker.nl

RUWVOER
- GERSTESTRO

- GRASZAADHOOI
- KOOLZAADSTRO

- KUILGRAS
- KUILMAIS
- KUILPAKKEN

- LUZERNE
- SNIJMAÏS

- WEIDE- EN NATUURHOOI
- SPAANS GEHAMERD STRO

BIJPRODUCTEN
- AARDAPPELPERSVEZELS

- AARDAPPELSNIPPERS
- AARDAPPELSTOOMSCHILLEN

- AARDAPPELZETMEEL
- VOERAARDAPPELEN

- VOORGEBAKKEN FRIET
- BIERBOSTEL

- BIETENPERSPULP
- CORNGOLD
- ERWTENVEZELS

- GROENTEDOORDRAAI

STROOISELS
- STROKALK

- VLASKALK
- ZAAGSEL

-  ONGESNEDEN STRO
(TARWE- OF KOOLZAADSTRO)

-  GESNEDEN STRO
(TARWE- OF KOOLZAADSTRO)

-  GEHAKSELD STRO
(TARWE- OF KOOLZAADSTRO)

-  GEHAMERD SPAANS STRO
(TARWE- OF GERSTESTRO)

-  GEMALEN STRO
(TARWE- OF KOOLZAADSTRO)

KIJK OP 
JANBAKKER.NL

VOOR DE VER TEGEN-
WOORDIGER 
IN UW REGIO

Nu ook ‘s nachts tanken! 
bij onze nachtautomaat.

Eperweg 10a ‘t Harde    
0525 - 65 34 10
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Het ging om de langste aanmoediging ooit achtereen 
gesloten geschreven op een wegdek. Deze spoten zij in de 
nacht naast ons werk. Omdat zij natuurlijk de verantwoor-
ding als bond voor deze actie niet konden dragen - ze 
kliederden ten slotte toch het wegdek onder – vroegen 
ze of wij het gezicht van die actie wilden zijn. Na een item 
op hun social mediakanalen over dit spuitwerk, werd 
dit al gauw opgepakt door nationale en internationale 
media. Uiteindelijk werd het een mooi stukje reclame voor 
OWIOS en Oldebroek. 

WK 2015 in Richmond, Virginia in de V.S
Ondertussen zijn Wilfred en zijn wielermaten dus al 
heel wat ervaringen rijker door hun bijzondere hobby. 
Wilfred: ‘Het gekste wat we meegemaakt hebben, was 
toch wel wat er gebeurde in aanloop naar het WK 2015 in 
Richmond, Virginia in de V.S. Samen met Niels wilde ik het 
parkoers wederom versieren. In het vliegtuig konden we 
natuurlijk geen verfbussen meenemen, waardoor we daar 
op zoek moesten naar een winkel die de juiste materialen 
verkocht. Na een stuk struinen, kwamen we terecht in een 
typisch Amerikaanse ghetto; verlaagde auto’s met harde 
hip-hopmuziek aan, veel hangjeugd en vervallen gebou-
wen. Nee, erg gemakkelijk voelden we ons er niet bij. Maar 
goed, snel de spullen gekocht en een taxi aangehouden, 
zodat we niet weer wandelend door de ghetto terug 
hoefden.’ 

‘Eenmaal aangekomen bij het parkoers werd ons door om-
standers afgeraden de straat onder te spuiten. Ondanks 
dat waren we vastberaden. Uit voorzorg besloten we dat 
Niels een eindje verderop op de uitkijk zou gaan staan met 
wat reserve verfbussen. Als het uit de hand zou lopen, zou 
hij de benen nemen en ergens anders verder gaan. Nadat 
ik aan de tweede verfbus begonnen was, ging het toch 
mis: City Police, Country Police, FBI… Het was duidelijk dat 
ze niet gediend waren van een (schilderende) Hollander. 
Maar goed, uiteindelijk heb ik een uur moeten wachten, 
waarin ik ondervraagd werd. Ik moest erg mijn best doen 

om de heren ervan te overtuigen dat de weg onderspui-
ten in Europa heel normaal is. Mijn naam werd daarna ook 
nog eens door heel wat systemen gehaald, waaronder die 
van Interpol.’

‘De volgende ochtend mocht ik pas weerkomen. Toen ik 
vroeg waarom ik zo door de mangel gehaald werd, bleek 
waarom ze mij zo serieus namen: de straat waar ik bezig 
was bleek bij de ambtswoning van de gouverneur van 
Virginia te horen! Deze stond onder verscherpt toezicht 
door de terreurdreiging. Ik kreeg uiteindelijk gewoon 
groen licht om door te gaan met waar ik mee bezig was. Ik 
deed namelijk niets wat strafbaar was. Een doldwaas ver-
haal, maar goed, de agenten daar weten nu wel dat ‘Dolle 
Dries’ een ‘Crazy Iceskater’ is en OWIOS ‘a small football 
club from Oldebroek’, haha!’.

De Giro d’Italia en de Strade Bianche
Ondanks de enerverende ervaring met de politie en de 
FBI in de V.S. denken de mannen niet aan stoppen. ‘We 
zullen er zo lang mogelijk mee door blijven gaan natuurlijk. 
Er zijn nog genoeg koersen en plekken die we nog willen 
afvinken. Op dit moment staan de Giro d’Italia en dan 
vooral de Strade Bianche bovenaan het lijstje. Op naar de 
volgende!’, aldus Wilfred. En met deze kreet sluiten we dit 
prachtige verhaal af en kijken we uit naar het moment dat 
de naam van OWIOS opnieuw op het asfalt zal prijken, 
daar waar de koers gaat. Het is de liefde. De liefde voor de 
koers én OWIOS.

> Wilfred Meijer

‘dolle dries, een ‘crazy 
iceskater’  en owios ‘a 
small football club from 
oldebroek’
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Owios
> Owios 9

9het ‘jeugdsooselftal’

> Owios 9

Tekst: Henk Stouwdam  Foto’s: Max Luyke

igenzinnig waren ze, de jongeren van Atlantis. 
Eigenzinnig door in het bedaarde Oldebroek 
van de jaren zeventig een jeugdsoos te begin-
nen. Eigenzinnig door zelf hun vrije tijd te willen 

inrichten, los van ouderlijke dictaten en vooral los van ker-
kelijke conventies. Jeugdsoos Atlantis bood de vrijheid die 
zij opeisten, met een eigen huis, eigen regels, eigen mores 
en eigen muziek.   

Die kleine dorpsrevolutie appelleerde aan een sterke 
vernieuwingsdrang onder de post-hippiegeneratie van de 
roerige jaren zestig. Uit de wijde omgeving van Oldebroek 
kwamen jongeren naar Atlantis om de nieuwe vrijheid gre-
tig te inhaleren. Er werd gechild, gedanst, gedronken, soms 
gevochten, volop geflirt, gevreeën, naar bands geluisterd, 
getafeltennist, naar films gekeken, maar bovenal genoten 
van elkaars aanwezigheid onder de gezamenlijke noe-
mer: wij zijn Atlantis, het verdronken eiland waarover de 
Schotse protestzanger Donovan zo prachtig zong en die in 
Oldebroek als vrijplaats boven water kwam. 

In dat huis van non-conformisten en vrijdenkers, dat 
broeinest van ideeën groeide een plan, een ongebruikelijk 
plan, maar wel exemplarisch voor Atlantis. De voetballers 
in die scene wilden een jeugdsooselftal, ingericht naar 
eigen maatstaven en met een zelfstandig samengestelde 
selectie. Voetballers genoeg in Atlantis, niet allemaal van 

E

Een mix van wilskrachtig voetbal 
en overkokende gevoelens

voetbalbolsjewisten
een groep

owios9
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Een mix van wilskrachtig voetbal 
en overkokende gevoelens

gelijkwaardig niveau, integendeel, maar 
allen met dat krachtige gevoel van auto-
nomie als gemene deler. Wij zijn Atlantis, 
toch?

Gebrek aan voetbalconstituties en een ac-
commodatie dreef de Atlantis-voetballers 
in de armen van OWIOS. Het adagium 
OverWinnen Is Ons Streven hadden zij 
immers buiten sportpark Bovenmolen al 
in praktijk gebracht, dus wat stond een 
match tussen Atlantis en OWIOS nog in 
de weg? Gebruik van kleedkamer en veld 
was de basiseis van de rebellen en de 
organisatie van het jeugdsoosteam hun 
vanzelfsprekende pakkie-an. Vrijheid boven 
alles. 

De gedenkwaardigheid heeft 18 februari 
1978 als datum. Op die vrijdagavond sloten 
zestien voetballers een alliantie. Hoe 
kwalitatief uiteenlopend ook, de geest van 
Atlantis verbond hen. 
Een speciaal voetbalelftal was geboren. 

Het wachten was op de reactie van 
OWIOS. Die bleef niet lang uit. Atlantis 
werd als een buitenaards gezelschap 
opgenomen in de groene familie. De naam 
van de ufo: OWIOS 9, het laagste voetbal-
niveau in Oldebroek, dat wel. Het zou wat, 
de onafhankelijkheid had gezegevierd.

Voetballen was het probleem niet, het 
bedwingen van emoties bij een aantal wel. 
Het debuutseizoen van OWIOS 9 laat zich 
het best omschrijven als een mix van wils-
krachtig voetbal en overkokende gevoe-
lens. De edelheid van het voetbalspel werd 
nog wel eens geweld aan gedaan. Noem 
het voetbal in de geest van Atlantis, met 
overwegend goede resultaten afgewisseld 
met bezoeken van recidivisten aan de toen 
vigerende strafcommissie. Wispelturigheid 
kenmerkte zowel het spel als het gedrag 
van sommige spelers. 

Maar ach, in de loop der jaren zakte de 
bloeddruk, werd een kampioenschap 
behaald, toernooien gewonnen en 

doorgeselecteerd, het eufemisme voor 
veranderingen in de spelersgroep. OWIOS 
9 werd in wisselende samenstellingen lang-
zaam maar zeker volwassen zonder ooit 
concessies te doen aan het oergevoel van 
Atlantis. Die verbondenheid heeft voor 
alle spelers eeuwigheidswaarde. OWIOS 9 
was een vulkaan die vele erupties beleefde 
maar geleidelijk tot bedaren kwam. Wat 
resteert zijn de herinneringen, vele zoete, 
dierbare herinneringen. 

Een plaquette op sportpark Bovenmolen 
met gegraveerde namen van deze pioniers 
zou te veel eer zijn, want zo groot zijn hun 
verdiensten ook weer niet, maar een op-
somming van de grondleggers van OWIOS 
9 op deze plaats doet recht aan een groep 
voetbalbolsjewisten.  

Dat hun vrije geest nooit moge verwaaien:

Max Luyke, Bertus Kolkman, Wim Schuld, 
Henk Stouwdam, Jan van Olst, Henk 
Nagelhout, Egbert Nagelhout, Evert van 
de Bosch, Beerd van de Bosch, Gudi Veen, 
Gerard Veen, Dolf Veen, Henri Ruitenberg, 
Tonnie van Tongeren, Jaap van Tongeren 
en Alex achter de Molen. 

voetbalbolsjewisten
een groep

voetbal in de 
geest van atlantis

Gerard Veen, Evert van den Bosch, Egbert Nagelhout, Beerd van den Bosch, Henk Nagelhout 
en ‘platte’ Wim Schuld.
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Wilfred Westerhuis heeft zijn 

eerste jaar als hoofdtrainer van 

OWIOS 1 achter de rug. Een jaar 

waarin hij kennismaakte met 

OWIOS als vereniging en de nieuwe 

spelersgroep. Samen met hem kijken 

we terug op het afgelopen seizoen 

en blikken we vooruit naar het 

komende seizoen én de toekomst.

Terugkijkend naar vorig seizoen is Westerhuis 
‘redelijk tevreden’ als hij het zelf zo mag om-
schrijven: ‘Ik kijk dan naar twee graadmeters: het 
behaalde aantal punten en de ontwikkeling van 
het team. Het aantal punten dat we uiteindelijk 
behaald hebben, komt niet overeen met de hoe-
veelheid die we voor ogen hadden. We hebben 
dit seizoen teveel wedstrijden gespeeld waarin 
we het overwicht in veldspel of kansen niet 
wisten uit te drukken op het scorebord. Dat is 
jammer, want het gat naar de subtop is klein. Een 
betere eindklassering had er echt ingezeten.’

De ingezette speelwijze doorontwikkelen
Ook al is de Elburger oefenmeester kritisch 
over het behaalde aantal punten, over de 

Tekst: Niek Bultman   Foto: Herman van der Wal

OWIOS is een 
club om trots 
op te zijn!

OWIOS is een 
club om trots 
op te zijn!

> Hoofdtrainer
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ontwikkeling van het team is hij samen met 
zijn staf tevreden. ‘Voordat het seizoen begon, 
hebben we als staf zijnde een spelbeeld bepaald 
dat wij bij OWIOS vonden passen. En dat had tijd 
nodig. We speelden in verschillende formaties: 
van 5-3-2 naar 4-3-3 en uiteindelijk 4-4-2. Het 
positiespel van achteruit in combinatie met het 
vooruit verdedigen bij balverlies bleef daarbij 
altijd centraal staan. We wilden af van die lange 
ballen en het achteruit lopen in het verdedigen. 
En daar zijn we als team echt in gegroeid. Qua 
ontwikkeling ben ik dus tevreden. Het is alleen 
jammer dat we die ontwikkeling dus niet hebben 
weten uit te drukken in iets tastbaars, zoals een 
hogere eindklassering of een periodetitel. Maar 
goed, we zien meer dan voldoende perspectief 

om de ingezette lijn volgend seizoen door te 
zetten.’

Een uitdagende groep
Net zoals spelers moeten wennen 
aan een trainer, moet een trainer dat 
ook aan zijn nieuwe spelersgroep. Zo 
ook Westerhuis. ‘Het is een uitdagen-
de groep om mee te werken met een 

grote diversiteit aan karakters en per-
soonlijkheden. Ik ben natuurlijk een heel 

andere trainer dan de vorige en daar moest 
iedereen zijn weg in vinden. Dat is normaal. 

Uiteindelijk is de samenwerking steeds soepeler 
gaan verlopen.’ 
Westerhuis stond natuurlijk niet alleen voor de 
groep. Samen met assistent William van den Hul, 
keeperstrainer Arnold van de Kolk, elftalleider 
Edwin Hoogland, verzorger Martinus van ’t Hul en 
fysiotherapeut Mark Polinder zette hij de lijnen 
uit. ‘En die samenwerking verliep uitstekend. Ik 
ben blij dat ik met deze mannen mag samen-
werken. Helaas verlaat Arnold van de Kolk het 
groen-witte nest. In zijn plaats komt Aart Foppen.’

Een club met trotse mensen
Maar het afgelopen seizoen draaide niet alleen 
om voetbal. Westerhuis maakte ook kennis met 
de vereniging OWIOS. ‘Ik heb het heel goed naar 
mijn zin bij OWIOS. OWIOS’ers zijn eerlijk en ne-
men geen blad voor de mond als je met ze praat. 
Daar houd ik van! Ik waardeer enorm hoe betrok-
ken iedereen is bij het eerste elftal en OWIOS 
in het algemeen. OWIOS is een club met trotse 
mensen. En dat is óók iets om trots op te zijn.’
‘Daarnaast ervaar ik OWIOS als een goed 

georganiseerde club. Zowel het bestuur als de 
andere commissies. Ja, het is een voorrecht om 
hier te werken.’

De selectie voor het volgend seizoen is compleet 
en klaar voor de start. Westerhuis: ‘Helaas gaan 
een aantal spelers ons verlaten, te weten Nabil 
Essaddouqi (BAS), Erik-Jan Korenberg, Julian ten 
Hove (tweede elftal), Chris van de Poll en William 
Schreurs (lagere senioren), maar mogen we 
ook nieuwe spelers verwelkomen. Zo sluit oud 
bekende Arjan Vorsselman (DOS Kampen) weer 
aan bij onze selectie en hebben wij met Remon 
Vlieger (v.v. Barneveld) ook op keepersgebied 
versterking. Verder komen Robin Hop en Mike 
van ‘t Oever over vanuit de jeugd en stroomt 
Niek Bultman door vanuit het tweede elftal. De 
kern van het elftal blijft hetzelfde. Dat is prettig.’

Doelstelling
Een doelstelling uitgedrukt in een plek op de 
eindrangschikking vindt Westerhuis lastig om 
te bepalen. Wat ik het belangrijkste vind, is dat 
we veel wedstrijden gaan spelen waar zowel de 
spelers als het publiek plezier aan beleven. Dat 
moet zich uiteindelijk vertalen naar punten en 
een mooi seizoen.’

De jeugd heeft de toekomst
Als laatste kijkt Westerhuis in het kader van 
‘de toekomst’ ook hoopvol naar een aantal 
aanstormende talenten. ‘Bij OWIOS speelt in de 
jeugd op dit moment een aantal jongens met 
veel potentie voor het eerste elftal. Er zit bij veel 
van die jongens een ‘goede kop’ op en ze zijn 
leergierig. Als trainer is dat wat je wilt. Daarnaast 
is het mooi voor de vereniging als er ‘eigen’ jon-
gens doorbreken. Daar ben ik voorstander van 
en dat probeer ik ook zeker te bewerkstelligen. 
De jeugd heeft de toekomst. Zeker bij OWIOS.’

‘ik heb het
heel goed naar

mijn zin 
bij owios’

‘ik waardeer enorm
hoe betrokken 
iedereen is’
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seizoen 2019-2020
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Boven v.l.n.r. Edwin Hoogland, Bert Koele, William van den Hul, Wilfred Westerhuis, Mark Polinder, Martinus van ’t Hul
Midden v.l.n.r. Mike Bastiaan, Erik van Haagen, Arjan Boon, Corné Hamelink, Dennis de Boer, Joey Mensink, Bennie Veldhoen, 
Mike van ’t Oever, Niek Bultman, Patrick Bastiaan, Arjan Vorsselman
Voor v.l.n.r. Hendri Nagelhout, Hendrik Uitslag, Gerdo van ’t Hul, Remon Vlieger, Herold Ponstein, Jacco van Olst, Marco Hoogland, 
Cornell Balk, Robin Hop
Op de foto ontbreekt Aart Foppen
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Selectie en 
technische staf 

niek bultman
03-09-1996
aanvaller

robin hop
21-01-2001 
verdediger

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

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

Hendri Nagelhout
29-08-1988
verdediger

jacco van olst
18-08-2000
doelman
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Wilfred Westerhuis
29-01-1976
hoofdtrainer

aart foppen
19-04-1962 
keeperstrainer

Hendrik Uitslag
16-01-1994
aanvaller

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

bert koele
25-08-1976 
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

remon vlieger
28-08-1996 
doelman

Edwin Hoogland
27-02-1973
leider

martinus van ‘t hul
30-08-1960
verzorger
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ASC ‘62
Opgericht: 1 mei 1962
Clubkleuren: wit-blauw
Sportpark ‘Gerner’
Haersolteweg 10
7722 SE Dalfsen
0529-432224
www.asc62.nl

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

v.v. Den Ham
Opgericht: 1 augustus 1946
Clubkleuren: wit-blauw
Sportpark de Rohorst
Rohorst 1a
7683 PE Den Ham
0546-671666
www.vvdenham.nl

Enter Vooruit
Opgericht: 6 september 1940
Clubkleuren: zwart-wit
Sportpark de Werf
Sportlaan 2
7468 GA Enter
0547-381663
www.entervooruit.nl

Hulzense Boys
Opgericht: 4 september 1946
Clubkleuren: rood-wit
Sportpark Smidserve
G.H. Kappertstraat 45
7443 RB Hulsen
0548 – 610823
www.hulzenseboys.nl

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

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

PH Almelo
Opgericht: 26 september 1916
Clubkleuren: geel-zwart
Sportpark Veenelanden
Veenelandenweg 34
7608 HB Almelo
0546-862775
www.phalmelo.nl

Quick’20
Opgericht: 12 oktober 1920
Clubkleuren: zwart-wit
Sportpark Vondersweijde
Primulastraat 15
7572 AS Oldenzaal
0541 - 53 18 44
www.quick20.nl

Sparta Enschede
Opgericht: 21 april 1921
Clubkleuren: wit-zwart
Sportpark Schreurserve
Kotkampweg 44
7531AT Enschede
053-4354518
www.sparta-enschede.nl

Vroomshoopse Boys
Opgericht: 5 juni 1944
Clubkleuren: blauw-blauw
Sportpark De Bosrand
Flierdijk 5a
7681 RB Vroomshoop
0546 - 64 63 62
www.vvvroomshoopseboys.nl

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

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

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

Beker/Inhaalprogramma 

Beker District Oost 

1E PERIODE  

21-09-19   
ASC ‘62  - Den Ham 
Hulzense Boys  - Enter Vooruit 
OWIOS - Be Quick’28 
PH  - VSCO ‘61 
Quick ‘20  - ZAC 
Sparta E.  - IJVV 
WVF  - Vroomshoopse Boys 

28-09-19 
Be Quick’28  - Quick ‘20 
Den Ham  - Hulzense Boys 
Enter Vooruit  - Sparta E. 
IJVV  - OWIOS
VSCO ‘61  - WVF 
Vroomshoopse Boys  - PH 
ZAC  - ASC ‘62 

05-10-19 
ASC ‘62  - IJVV 
Hulzense Boys  - Quick ‘20 
PH  - Enter Vooruit 
VSCO ‘61  - OWIOS
Vroomshoopse Boys  - Sparta E. 
WVF  - Be Quick’28 
ZAC  - Den Ham 

12-10-19  
Be Quick’28  - Den Ham 
Enter Vooruit  - VSCO ‘61 
Hulzense Boys  - WVF 
IJVV  - Vroomshoopse Boys 
OWIOS - ZAC 
Quick ‘20  - PH 
Sparta E.  - ASC ‘62 

19-10-19
ASC ‘62  - Hulzense Boys 
Den Ham  - Enter Vooruit 
PH  - Be Quick’28 
VSCO ‘61  - IJVV 
Vroomshoopse Boys  - Quick ‘20 
WVF  - OWIOS
ZAC  - Sparta E. 

26-10-19  
ASC ‘62  - WVF 
Enter Vooruit  - ZAC 
Hulzense Boys  - PH 
IJVV  - Be Quick’28 
OWIOS - Vroomshoopse Boys 
Quick ‘20  - VSCO ‘61 
Sparta E.  - Den Ham 

02-11-19 
Be Quick’28  - Enter Vooruit 
Den Ham  - OWIOS
PH  - Sparta E. 
VSCO ‘61  - ASC ‘62 
Vroomshoopse Boys  - Hulzense Boys 
WVF  - Quick ‘20 
ZAC  - IJVV 

09-11-19 
Be Quick’28  - ZAC 
Den Ham  - Vroomshoopse Boys 
Enter Vooruit  - WVF 
IJVV  - Hulzense Boys 
OWIOS - PH 
Quick ‘20  - ASC ‘62 
Sparta E.  - VSCO ‘61 

16 november 2019
21 december 2019
18 januari 2020
22 februari 2020
29 februari 2020
11 april 2020
2 mei 2020

Zaterdag 31 augustus 2019
14:30 uur  WHC -  Wijhe’92
14:30 uur  OWIOS  -  Heerde

Zaterdag 7 september 2019
17:00 uur  Wijhe’92  -  OWIOS
17:00 uur  Heerde  -  WHC

Zaterdag 14 september 2019
14:30 uur  WHC  -  OWIOS 

Zondag 15 september 2019
14:00 uur  Heerde  -  Wijhe’92

2E PERIODE   

23-11-19 
ASC ‘62  - Enter Vooruit 
Hulzense Boys  - Sparta E. 
IJVV  - Den Ham 
Quick ‘20  - OWIOS
VSCO ‘61  - Be Quick’28 
Vroomshoopse Boys  - ZAC 
WVF  - PH 

30-11-19 
Be Quick’28  - Vroomshoopse Boys 
Den Ham  - Quick ‘20 
Enter Vooruit  - IJVV 
OWIOS - Hulzense Boys 
PH  - ASC ‘62 
Sparta E.  - WVF 
ZAC  - VSCO ‘61 

07-12-19 
ASC ‘62  - OWIOS
Hulzense Boys  - Be Quick’28 
PH  - ZAC 
Quick ‘20  - Sparta E. 
VSCO ‘61  - Den Ham 
Vroomshoopse Boys  - Enter Vooruit 
WVF  - IJVV 

14-12-19
Be Quick’28  - ASC ‘62 
Den Ham  - WVF 
Enter Vooruit  - Quick ‘20 
IJVV  - PH 
OWIOS - Sparta E. 
Vroomshoopse Boys  - VSCO ‘61 
ZAC  - Hulzense Boys 

25-01-20 
ASC ‘62  - Vroomshoopse Boys 
Hulzense Boys  - VSCO ‘61 
OWIOS - Enter Vooruit 
PH  - Den Ham 
Quick ‘20  - IJVV 
Sparta E.  - Be Quick’28 
WVF  - ZAC 

01-02-20 
Be Quick’28  - OWIOS
Den Ham  - Sparta E. 
Enter Vooruit  - Hulzense Boys 
IJVV  - ASC ‘62 
VSCO ‘61  - PH 
Vroomshoopse Boys  - WVF 
ZAC  - Quick ‘20 

08-02-20
ASC ‘62  - VSCO ‘61 
Den Ham  - Be Quick’28 
OWIOS - IJVV 
PH  - Hulzense Boys 
Quick ‘20  - Vroomshoopse Boys 
Sparta E.  - ZAC 
WVF  - Enter Vooruit 

15-02-20 
Be Quick’28  - WVF 
Enter Vooruit  - PH 
Hulzense Boys  - ASC ‘62 
IJVV  - Sparta E. 
VSCO ‘61  - Quick ‘20 
Vroomshoopse Boys  - Den Ham 
ZAC  - OWIOS

07-03-20 
Be Quick’28  - IJVV 
Den Ham  - ZAC 
OWIOS - VSCO ‘61 
PH  - Vroomshoopse Boys 
Quick ‘20  - Hulzense Boys 
Sparta E.  - Enter Vooruit 
WVF  - ASC ‘62 
 

3E PERIODE  

14-03-20 
ASC ‘62  - Quick ‘20 
Enter Vooruit  - Den Ham 
Hulzense Boys  - IJVV 
PH  - WVF 
VSCO ‘61  - Sparta E. 
Vroomshoopse Boys  - OWIOS
ZAC  - Be Quick’28 

21-03-20 
ASC ‘62  - Be Quick’28 
Hulzense Boys  - Vroomshoopse Boys 
IJVV  - ZAC 
OWIOS - Den Ham 
Quick ‘20  - Enter Vooruit 
Sparta E.  - PH 
WVF  - VSCO ‘61 

28-03-20 
Be Quick’28  - Sparta E. 
Den Ham  - IJVV 
Enter Vooruit  - OWIOS
PH  - Quick ‘20 
VSCO ‘61  - Hulzense Boys 
Vroomshoopse Boys  - ASC ‘62 
ZAC  - WVF 

04-04-20 
ASC ‘62  - PH 
Hulzense Boys  - ZAC 
IJVV  - Enter Vooruit 
Quick ‘20  - Be Quick’28 
Sparta E.  - OWIOS
VSCO ‘61  - Vroomshoopse Boys 
WVF  - Den Ham 

18-04-20 
Be Quick’28  - PH 
Den Ham  - VSCO ‘61 
IJVV  - Quick ‘20 
OWIOS - ASC ‘62 
Sparta E.  - Vroomshoopse Boys 
WVF  - Hulzense Boys 
ZAC  - Enter Vooruit 

25-04-20 
ASC ‘62  - Sparta E. 
Enter Vooruit  - Be Quick’28 
Hulzense Boys  - Den Ham 
PH  - OWIOS
Quick ‘20  - WVF 
VSCO ‘61  - ZAC 
Vroomshoopse Boys  - IJVV 

09-05-20 
Be Quick’28  - Hulzense Boys 
Den Ham  - PH 
Enter Vooruit  - ASC ‘62 
IJVV  - VSCO ‘61 
OWIOS - WVF 
Sparta E.  - Quick ‘20 
ZAC  - Vroomshoopse Boys 

16-05-20 
ASC ‘62  - ZAC 
Hulzense Boys  - OWIOS
PH  - IJVV 
Quick ‘20  - Den Ham 
VSCO ‘61  - Enter Vooruit 
Vroomshoopse Boys  - Be Quick’28 
WVF  - Sparta E. 

23-05-20  
Be Quick’28  - VSCO ‘61 
Den Ham  - ASC ‘62 
Enter Vooruit  - Vroomshoopse Boys 
IJVV  - WVF 
OWIOS - Quick ‘20 
Sparta E.  - Hulzense Boys 
ZAC  - PH 
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> Jeugd

samen plezier
�r� �s�e �rijfv�e�

Het seizoen dat achter ons ligt, is snel en 
zonder incidenten voorbijgegaan. Iedere speler 
en speelster heeft kunnen doen waar ze het 
meest plezier uit halen en dat is voetballen. Om 
dit elke zaterdag weer voor elkaar te krijgen, is 
een hele organisatie nodig. Een organisatie die 
gebouwd is op vrijwilligers. Een dank gaat uit 
naar iedereen die hieraan meewerkt. 

Ondanks dat plezier toch de grootste drijfveer 
is en altijd voorop zal blijven staan, is er ook nog 
een factor prestatie. We spelen en strijden ook 
om te winnen, we heten per slot van rekening 
OverWinnen Is Ons Streven. Zeker op dat pres-
tatievlak was er het afgelopen seizoen veel te 
vieren. Zo hadden we goede klasseringen in de 
top van de ranglijst. JO10-1 wist in het najaar alle 
wedstrijden te winnen en werd dus kampioen. 
De JO15-1 werd in het najaar én in het 
voorjaar kampioen. De JO12-1 werd voorjaars-
kampioen. Bijzonder is ook de prestatie van 
JO8-1 die we als bekerwinnaar mochten huldi-
gen, een topprestatie. Maar de meest opvallen-
de prestatie is toch wel geleverd door JO19-1 
die in het voorjaar de ‘dubbel’ wist te pakken. Ze 
werden kampioen en bekerwinnaar. Een knappe 
prestatie, te weten dat het team gedurende 

de tweede helft van het seizoen steeds spelers 
heeft afgestaan aan de eerste selectie. 

Een belangrijke taak voor een jeugdopleiding is 
om spelers af te leveren voor de eerste selectie. 
Zeker bij OWIOS. De visie van onze jeugdoplei-
ding hebben we afgelopen jaar terug kunnen 
zien. Er zijn veel spelers uit de jeugd die minuten 
in OWIOS 1 hebben gemaakt. Deze jeugdspelers 
zullen ook dit jaar een kans krijgen. OWIOS 
mag dan een vereniging zijn van bijna 100 jaar 
oud, het heeft een jeugd die aantoont dat er 
toekomst in zit.  

Het komende seizoen willen we de opleiding 
van onze talentvolle spelers nog verder inten-
siveren. We gaan met de trainers van de eerste 
selectie en de JO19-1 voor een selecte groep 
spelers extra trainingen en opleiding verzor-
gen om de stap naar de hoogste trede binnen 
OWIOS nog makkelijker te laten verlopen.

We blijven ons ook het komende seizoen weer 
volop inzetten. We hebben een goede groep 
met trainers en assistenten om onze pupillen 
optimaal te begeleiden. We zien veel spelers en 
speelsters doorstromen vanuit de groentjes naar 

Voor aanvang van het nieuwe seizoen is het goed om vooruit te kijken en plannen te 
maken voor de komende tijd, maar ook het moment om te evalueren. Hoe zag het 
afgelopen jaar eruit en wat waren de opvallende zaken binnen de jeugdafdeling?

Tekst: Henk Sneller   Foto: Herman van der Wal
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de pupillen. Een investering in de allerjongsten die zijn vruchten 
afwerpt. Deze jongens en meisjes zijn de toekomst van OWIOS 
en die moeten we koesteren.

Ook dit seizoen zal er weer een meisjespupillenteam actief 
zijn. Helaas is het aantal junioren bij de meisjes teruggelopen 
en zal er alleen een MO17 actief zijn. We moeten ons extra 
inzetten om meisjes bij OWIOS te krijgen en te houden. Het 
komende jaar gaan we nog meer de samenwerking zoeken 
met Goed Bezig, om op die manier ook zichtbaar te zijn op de 
scholen en in de kernen. Een leuke manier om met OWIOS 
kennis te maken.
Afgelopen seizoen hebben we bij OWIOS de Jeugdraad 
geïnstalleerd. OWIOS vindt het belangrijk om niet alleen 
over de jeugd, maar ook mét de jeugd te spreken. Wie kan 
beter aangeven dan de jeugd zelf wat zij belangrijk vinden. 
Uiteindelijk moeten zij over een aantal jaren het stokje 
overnemen en daar kunnen ze nu alvast aan werken.
OWIOS heeft binnen het KNVB-programma ‘Kwaliteit & 
Performance’ het certifi caat ‘Lokaal’. Dit seizoen staat de 

verlenging van deze certifi cering op het programma. Een 
belangrijk moment waarbij OWIOS als organisatie weer 
helemaal doorgelicht wordt.
Kortom de jeugdafdeling van OWIOS heeft ook het ko-
mende jaar weer volop plannen op organisatorisch en ook 
op voetbaltechnisch gebied. We kunnen daarbij ook altijd 
ondersteuning gebruiken. We moeten er met z’n allen de 
schouders onder zetten om de ingeslagen weg verder voort 
te zetten. Bouwen aan onze jeugd, want dat is onze toe-
komst en wat ons betreft is dat een zonnige toekomst.

Namens de jeugdafdeling van OWIOS wens ik iedereen een 
sportief en gezond seizoen. 

V.l.n.r. Rutger van ’t Slot, Dick Kroon, Henk Sneller, Heim Wolf en Bert Mostert.

Een �eug� �ie
aan�� nt �at �� 
toekomst in �it  



Wand- en plafondafwerking

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

ADMINISTRATIE- EN ADVIESKANTOOR

WWW.FINOVION.NL

Wand- en plafondafwerking

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

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

infra & recycling

Van Werven
wenst OWIOS
een sportief
seizoen!

Van Werven
wenst OWIOS
een sportief

infra & recyclinginfra & recycling

vanwervenkleding.nl
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de groentjesDe groentjes

Voor jongens en meisjes 
vanaf 4,5 t/m 7 jaar 

Wanneer en waar trainen de Groentjes 

Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur. 

Meestal op het trainingsveld (TV) zie info borden 

Najaar: vanaf de 2e zaterdag in september t/m 

laatste zaterdag in oktober. 

Voorjaar: vanaf de 2e zaterdag in maart t/m 3e 

zaterdag in mei. 

Schoolvakanties: Tijdens schoolvakanties is er 

geen training.
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een zaterdagochtend
van voetbalfamilie de vries

druk schema met 
 4 wedstrijden 

Goed ontbijt 

JULIAN
Voetbalt in JO10-2 

ARNOLD
Voetbalt in OWIOS 3 & 

leider van JO10-2 

DINAND
Voetbalt in JO8-2 

YOURI
Voetbalt in JO15-1 

ANTWAN
Voetbalt in JO15-1 

RENATE
moeder van een 

voetbalfamilie 

Foto’s: Familie de Vries en Herman van der Wal



45 2019-2020 PRESENTATIEGIDS | OWIOS

Op de fiets naar het sportpark 

Antwan en Youri kampioen 

DINAND

Tussendoor nog even boodschappen doen 

Tas inpakken 

Spullen pakken en verzamelen bij 

 OWIOS voor de uitwedstrijd 

Julian 

Dinand 

arnold met owios3 bij ESC



van olst
owios&

Ferdie van Olst, al meer dan 22 jaar 

sponsor en supporter van OWIOS, maar 

ook voetballer bij het 45+ team. Ferdie 

is opgegroeid met OWIOS en deze 

keer brengen wij hem als sponsor en 

ondernemer van Reclamestudio Van Olst 

uit Elburg in beeld. 

n 1997 startte Ferdie van Olst 
zijn reclamestudio in een schuur 
bij zijn ouderlijke woning aan 
de Zuiderzeestraatweg te 

Oldebroek. Gestaag groeiden het klanten-
bestand en ook de reclamemogelijkheden 
zodanig dat het reclamebureau uit haar 
jasje groeide en er naar een groter pand 
uitgeweken moest worden. In oktober 
2011 werd de droom werkelijkheid en 
opende Reclamestudio van Olst een 
uiterst modern en ruim pand op het 
nieuwe industrieterrein De Broeklanden 
te Elburg. Op de nieuwe locatie wordt 
een breed scala aan reclamewerken 
uitgevoerd. Onder het motto: ‘Alles onder 
één dak’ worden reclamevormen zoals 
auto- en gevelreclame, spandoeken en 

vlaggen alsook reclameborden efficiënt en 
geheel naar wens van de klant uitgevoerd. 
Hierbij vormt het ontwerpen van een 
logo of huisstijl een belangrijk uitgangs-
punt. Ook hiervoor kunt u terecht bij van 
Olst. Tevens zijn er volop mogelijkheden 
om textiel- en relatiegeschenken met 
uw favoriete reclametekst te bedrukken. 
Al sinds de start van het reclamebedrijf 
maakt OWIOS voor haar reclame- en 
 presentatie-uitingen gebruik van deze 
diensten. Hierbij vormen o.a. de reclame-
borden een belangrijk onderdeel, maar 
ook de sponsorborden bij de ingang van 
het sportpark en in het sponsorhome 

alsmede de bewegwijzering. De band 
tussen het bedrijf en de club gaat al terug 
naar de grafische opleiding van Ferdie in 
1982. ’Toen werden de reclameborden 
nog voorzien van verf, nu door middel van 
folie!’, vertelt Ferdie. Ons team bestaat 
uit: Arnoud, mijn vrouw Dineke en ik. Ook 
hebben we regelmatig een stagiaire van 
een grafische opleiding. Onze kracht is 
dat we snel kunnen schakelen, zeg maar 
‘een sprintje trekken’. Spoedopdrachten 
kunnen we snel uitvoeren. Mede omdat 
we de apparatuur in huis hebben zoals een 
groot formaat FC-printer en een groot 
formaat snijplotter. Mooie opdrachten zijn 

Tekst: Arno klein   Foto: Herman van der Wal

> Sponsor in beeld

&
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> Sponsor in beeld



wanden voorzien van foto-prints, wrappen 
van complete bussen, reclame-uitingen 
aanbrengen op winkels-bedrijven etc.

muziek of voetbal?
Op de vraag waarom hij OWIOS nu al 
zo’n 22 jaar sponsort, zegt hij: ‘Het is een 
hele mooie club met één van de mooiste 
accommodaties van de Veluwe en het feit 
dat wij zeer veel reclameborden maken 
voor de club. Zelf zat ik al jong op voetbal 
en we gingen met de fi ets naar sportpark 
Stuivezand, wat al een mooie warming up 
was! Ik heb altijd met plezier gevoetbald 
en ben zelfs kampioen geworden met C1.  

Maar op 15-jarige leeftijd moest ik kiezen 
tussen muziek en voetbal, want beide was 
niet te combineren. Ik heb toen voor de 
muziek gekozen.’ 

45+ voetbal
‘Nu voetbal ik weer op senioren-/
veteranen niveau bij 45+. Dit is erg leuk 
en gezellig en zolang de spieren het 
volhouden ga ik hiermee door.  Het gaat 
er bij vlagen nog fl ink fanatiek aan toe, 
niemand wil immers verliezen; ik ook 
niet! Behalve het voetballen bij 45+ heb 
ik verder nog voldoende andere hobby’s: 
muziek (drummen in de band BROOKS, 

dit is een coverband met covers van 
diverse bands en artiesten in het genre 
blouse, rock,  poprock uit de jaren 70-80 
en 90,  concerten bezoeken, motorrijden, 
 tennissen bij WTC en als het nog kan 
rustig vissen.’  

Voor wat de toekomst betreft wil Ferdie 
graag actief blijven op sportief gebied 
(voetballen en tennissen). Voor wat het 
reclamebedrijf betreft: ‘Hele grote plannen 
heb ik niet, die plannen zijn min of meer 
al tot stand gekomen in de vorm van ons 
mooie nieuwe bedrijfspand in Elburg. Maar 
gewoon lekker zo doorgaan en onze klan-
ten bedienen met passie en plezier voor 
het mooie vak!’

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

 ‘Onze kracht is dat 
we snel kunnen 

schakelen, zeg maar 
“een sprintje trekken’
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www.smultoer.nl

De lekkerste
fietsroute van de
gemeente Oldebroek
Fietsen langs de mooiste en de lekkerste plekjes

De Smultoer kost €15,- en bevat 7 bonnen.
Elke bon kan besteed worden bij één van de 
deelnemers aan de Smultoer: Bakkerij Schuld, 
Fruittuin Verbeek, Theeschenkerij Boerengoed, 
Bakkerij Jonker, IJssalon Strijkert, Landal 
Landgoed ’t Loo (geen verkooppunt) en Gasterij 
de Zeuven Heuvels. De bonnen hoeven niet in één 
keer besteed te worden, want de Smultoer bestaat uit 
twee fietsroutes. Heeft u een Smultoer gekocht, maar 
het weer valt op de dag dat u wilde gaan fietsen 
tegen? Dan kiest u een dag waarop het zonnetje wel 
schijnt of de wind weer is gaan liggen. Is een route te 
lang? Maak de route gewoon op een andere dag af.
Kijk op de website van de betreffende deelnemer
voor actuele openingstijden.

Hoe werkt het

€15
per kaart

De routes van

de Smultoer voeren

niet alleen langs de 

deelnemende bedrijven,

maar ook langs bijzondere 

hotspots. Stap af en ontdek!

Wat een heerlijke combinatie: fietsen door een prachtige 

omgeving, genieten van lokale hotspots en smullen bij zeven 

fantastische ondernemers. Stap af en geniet van lokale 

gastvrijheid. Proef lekker rijp seizoensfruit, een ambachtelijk 

broodje, een vers ijsje, een geurig kopje thee, een…?

Laat u verrassen door creativiteit en passie!

Bestel ook online:

Vaktoppers 
gezocht!

Ga voor alle vacatures naar:
hulstfl ier.nl/vacatures

Werken, leren en groeien. Dat kan bij HulstFlier en altijd in de regio! Wij zijn op zoek naar 
diverse vaktoppers voor ons team! HulstFlier totaalinstallateur voor alle technieken.
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Tekst: Henk Winters  Foto: Herman van der Wal

Het afgelopen seizoen heeft OWIOS 2 zich niet weten te handhaven op het hoogste niveau 

voor tweede elftallen, de Reserve Hoofdklasse. Spijtig, maar er is gestreden met opgeheven 

hoofd. Weinigen hadden er rekening mee gehouden dat we als 12e zouden eindigen in de com-

petitie met 20 punten. Mijn inziens een zeer goede prestatie. Maar waar we een jaar geleden 

middels nacompetitie wisten te promoveren, ging het nu de andere kant op.

De ons bekende Reserve 1e klasse wordt 
nu ons strijdtoneel. Op het moment van 
schrijven is het nog niet bekend of we in 
het westelijk of het oostelijk deel worden 
ingedeeld. Eén ding is echter zeker: we 
gaan er weer vol voor! 

Dit willen we doen met een zo hoog 
mogelijk voetbalgehalte. Daar waar het kan 
opbouw van achteruit, via het middenveld 
de spitsen bereiken. Indien dit niet kan dan 
overschakelen op wat directer en oppor-
tunistisch spel. 

We gaan dit doen met vijf ‘nieuwe’ spelers: 
Erik-Jan Korenberg en Julian ten Hove 
komen uit de eerste selectie. Vanuit JO19 
komen Lorenzo Fidder en Hessel van de 
Weg over en vanuit OWIOS 6 komt Michel 
Schoeber ons versterken. Daarentegen 
hebben we afscheid genomen van Alex 
van de Brink, Jasper Koele, Patrick van 
de Meulen en Niek Vaessen. Zij gaan een 
vriendenteam vormen. Niek Bultman gaat 
een stap hogerop naar de eerste selectie 
van onze prachtige vereniging. Twee oud-
gedienden hebben ook afscheid genomen 
van het tweede: Jeroen Koele en Chris van 

de Poll.  De afgelopen zeven jaar hebben we 
samen mogen werken en het is in mijn op-
tiek een geweldige tijd geweest. Nogmaals 
bedankt. Na jarenlang leiderschap bij het 
eerste, wordt Hendri Rekers met ingang van 
het komende seizoen assistent-trainer bij 
het tweede.

Het komende seizoen hopen we jou weer 
te ontmoeten op sportpark ‘Bovenmolen’. 
Namens de tweede selectie wens ik ie-
dereen een gezond, sportief en succesvol 
voetbaljaar.

OWIOS 2
De toekomst van
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Afgelopen seizoen voetbalde Vrouwen 1 voor het eerst op 
derde klasse niveau (A-categorie), een hoger niveau dan 
het niveau waar het elftal de afgelopen jaren speelde. Waar 
handhaving de doelstelling was, werd een keurige vijfde plaats 
behaald. Een prestatie waar het elftal met gepaste trots op 
terug kijkt.

Inmiddels hebben we afscheid genomen van een aantal 
geroutineerde krachten. Vanuit MO-17 worden vijf meiden aan 
de selectie van Vrouwen 1 toegevoegd. Met een mix van jong 
en oud gaan de speelsters samen met de technische staf de 
uitdaging aan om in ieder geval weer handhaving in de derde 
klasse te bewerkstelligen.

vrouwenvoetbal
OWIOS trots op

Tekst en foto: Bert Lowijs

Een prestatie 
waar het elftal 

met gepaste trots 
op terug kijkt
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en OWIOS 
investeren 
in de jeugd

ls lokale ondernemer vinden we het 
belangrijk dat er een solide en actieve 
voetbalclub bij ons in de regio is en 
daar proberen wij ons steentje aan bij te 

dragen. Naast de sociaalmaatschappelijke functie 
van een voetbalvereniging is OWIOS ook de plaats 
voor jeugd om in aanraking te komen met voetbal, 
sportmentaliteit en alles wat daarbij hoort. 
Als organisatie beseff en wij hoe belangrijk jeugd is. 

Tekst: Jan Bakker Foto’s: Herman van der Wal

Wederom een eer om samen met Van 

Werven hoofdsponsor te mogen zijn van 

deze fanatieke club. De verbondenheid van 

Jan Bakker met OWIOS is groot. We voelen 

ons als een familielid, een jong familielid wel 

te verstaan, want dit wordt pas ons zesde 

jaar als hoofdsponsor van de OWIOS-familie. 

A



Daarom werken wij veel met jong personeel, bieden wij 
jonge chauff eurs de mogelijkheid om intern hun groot 
rijbewijs te halen en zijn we een erkend leerbedrijf voor 
BBL-studenten. Zij kunnen een diploma halen door middel 
van een combinatie van werken en leren. ‘Investeren in de 
jeugd is investeren in de maatschappij van de toekomst’, 
aldus Henk van de Vosse, Financieel Directeur bij Jan 
Bakker. 

Wat betreft die toekomst, daar is de afgelopen tijd hard 
aan gewerkt door middel van de bouw van onze nieuwe 
locatie te Hattemerbroek. Op bedrijventerrein H2O, gele-
gen in de oksel van de A28 en A50, is een nieuwe opslag-
hal, een kantoor, een werkplaats, een bandenservice, een 
truckwash, een tankstation en een weegbrug gerealiseerd. 
Op de daken van beide gebouwen, als ook op de daken 
van gebouwen op andere bedrijfslocaties, zijn zonnepane-
len geplaatst. Daarmee wordt meer groene stroom opge-
wekt dan we verbruiken en dat overschot leveren we terug 
aan het net. Ook is dit jaar Bio Energie Centrale Harderwijk 

gaan draaien, die we in samenwerking met Waterschap 
Vallei en Veluwe hebben kunnen realiseren. Bij deze cen-
trale wordt acht miljoen kubieke meter groen gas per jaar 
geproduceerd. Dat is genoeg voor 5.000 huishoudens. 
Duurzaamheid is een onmisbare stap in de toekomst en 
één van de speerpunten bij Jan Bakker. Het is allesomvat-
tend en gaat over veiligheid, gezondheid, milieu en circu-
lariteit. Onze economische prestaties vinden plaats met 
respect voor het welzijn van mensen, dieren en planeet. 
Een goede balans daartussen is belangrijk voor goede 
bedrijfsresultaten én de samenleving. 

Daar hoort OWIOS ook bij, kijk maar naar het recente pro-
ject van de inzameling van harde plastics in samenwerking 
met Van Werven en Jan Bakker. Een uitstekend voorbeeld 
van de nieuwe slogan bij Jan Bakker: Samen Sterk. Wij, u 
en OWIOS! Samen Sterk in het nieuwe seizoen 2019/2020. 
We wensen OWIOS, haar leden, vrijwilligers en eenieder 
die bij de club betrokken is een heel sportief en succesvol 
voetbalseizoen toe! 

‘Investeren in 
de jeugd is 

investeren in 
de maatschappij 
van de toekomst’

 samen sterk



 56 PRESENTATIEGIDS | OWIOS 2019-2020

Vertrouwen in de 
toekomst van OWIOS

‘Wij zijn trots op de goede contacten met de sponsoren 
uit de regio en vooral ook het vertrouwen dat niet alleen 
uitgesproken wordt, maar ook met langdurige contracten 
bekrachtigd wordt. Nogmaals hartelijk dank hiervoor!’ aldus 
Alex Jonker, bestuurslid sponsorzaken.

nieuwe sponsoren
Het afgelopen seizoen mocht de SC weer veel nieuwe 
sponsoren verwelkomen op het sportpark ‘Bovenmolen’. 
Deze krijgen natuurlijk een mooie, prominente en zicht-
bare plek met hun sponsorbord. Ook is men blij dat het 
Jeugdhoofdsponsorcontract met de Rabobank Noord-
Veluwe weer verlengd is met vier jaar en HulstFlier 
Installateurs zijn hoofdsponsorcontract met OWIOS 2 heeft 
verlengd. 

activiteiten
Verder zijn er veel activiteiten georganiseerd voor (poten-
tiële) sponsoren om zo op een ontspannen wijze zaken te 
kunnen doen of gewoon elkaar te ontmoeten. Tijdens de 
derbywedstrijden OWIOS-VSCO en OWIOS-ESC werden alle 

sponsoren uitgenodigd voor een buffet in het sponsorhome 
en werd er in november in alle vroegte een ontbijtsessie 
gehouden op gastlocatie Molen de Hoop in Oldebroek. Eind 
maart was de grote sponsorfeestavond bij sponsor Café-
Restaurant & Partycentrum Coelenhage in Wezep. Dit was 

Vertrouwen in de 
toekomst van OWIOS

Tekst: Arno Klein   Foto’s: eigen leden

> Sponsorcomissie

De sponsorcommissie (SC) van OWIOS bestaande uit Alex Jonker, 

Dennis van Es, Henry Schuurman en Arno Klein was het afgelopen 

seizoen volop bezig om het sponsorbeleid binnen OWIOS 

uit te voeren en te verbeteren. Zo heeft de SC verschillende 

sponsoractiviteiten georganiseerd, nieuwe sponsorcontracten 

afgesloten en bestaande sponsorcontracten verlengd of zelfs 

verhoogd. 

‘De SC wil 
een langdurige 

relatie met 
de sponsoren 

opbouwen’
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een geslaagde avond waar KNVB-voetbaltrainer Art Langeler 
te gast was. Ook was Jan van Staa, oud-voetballer en trainer, 
en Tijmen van Wissing, sportverslaggever bij RTV-Oost, 
aanwezig. Onder leiding van Bert van Losser, RTV Oost-
sportverslaggever, werd het een vermakelijke avond. Verder 
werd ook onze eigen hoofdtrainer Wilfred Westerhuis flink 
aan de tand gevoeld. Aan het eind van het seizoen was er 
de afsluitende BBQ op de gastlocatie bij onze hoofdspon-
sor, Kunststof Recycling Van Werven B.V. in Biddinghuizen. 
De sponsoren kregen hier een rondleiding en presentatie. 
Ondanks de regen en wind konden de sponsoren daarna 
genieten van de BBQ. Het was voor de zesde keer dat de SC 
deze activiteit organiseerde en weer met succes. Doorgaans 
biedt de club haar sponsoren activiteiten aan rond de wed-
strijd van het eerste elftal of elders. Het doel van deze ontbijt- 
en BBQ-bijeenkomsten is, naast het nuttigen van een heerlijk 
maaltijd, netwerken en de goede sfeer in stand houden. 
Jonker: ‘Een aantal sponsoren heeft zich al bij ons gemeld om 
ook als gastheer te willen optreden en in het nieuwe seizoen 
zullen wij dit zeker weer voortzetten.’

gezamenlijk belang
De SC wil een langdurige relatie met de sponsoren opbou-
wen. Daarom biedt 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 sponsor-
home om te netwerken met collega-ondernemers of klanten 
uit de regio Oldebroek. Want de sponsoractiviteiten hebben 
naast een ontspannen samenzijn ook tot doel de onderlinge 
persoonlijke band te verstevigen en interesse te tonen in 
elkaars bedrijven. Daarnaast speelt het sociale element een 
grote rol. We hebben ten slotte één 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 spon-
sorplan kunt u contact opnemen met de SC of via email: 
sponsorzaken@owios.nl
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Brons-sponsoren:
• Bredewold Communicatievormgevers
•  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
• Coop 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 Deutekom Administratie & Advies
• Van Motman Metaal
• Schootbrugge Mannenmode

Sponsoren:
• Acquest V.O.F.
• Allround Zonwering
• Aral Lasservice
• Assurantiekantoor Lodewijk B.V.
• Autorijschool Perspectief
• Autoschade Jansen Wezep
• B.D.E. Personeelsdiensten
• Bakker Tuinen
• BBG B.V.
• Boni Oldebroek
• Coelenhage B.V.
• Companjen Constructies B.V.
• De Feestmeesters
• 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.
• MFP Solutions
• Perfect Wonen Wezep
• R.A.C. Reclame Elburg
•  REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V.
• Schildersbedrijf Mendel V.O.F.
• Spronk Infra B.V.
• Timmerwerken van ‘t Hof
• Tromp Tafels
• Uitzendbureau Talentzaam
• VOF Arie Jonker Buurtsuper
•  Veldkamp Witgoed & Keukenapparatuur
• Visscher Assurantiën B.V.
• Visscher Autotechniek
• Web by Step
• Praxis Wezep
• VOPAS Personeel & Salaris

> Sponsorcommissie

onze Sponsoren:
Hoofdsponsoren:

Jeugdhoofdsponsor:

Platina-sponsor:
Goud-sponsoren:

zilver-sponsoren:
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De supportersvereniging

p de zaterdagen wanneer ons eerste en tweede 
elftal thuis voetballen in competitieverband zijn wij 
als supportersvereniging ook actief. We organiseren 
voor aanvang van de wedstrijd van OWIOS 1 een 

verloting aan de poort en na de wedstrijd het alom bekende 
‘Rad van Fortuin’.

Wat veel mensen wellicht niet weten, is dat voorbereidingen 
hiervoor al op woensdag beginnen. Dan worden namelijk de 
prijzen besteld. Voor het Rad is dat bij toerbeurt één van de 
sponsoren. Dit varieert van kaas, vlees tot gebak. Jan van Erven 
heeft deze taak op zich genomen. Prijzen voor de verloting aan 
de poort zijn altijd goedgevulde boodschappentassen. 

Daarnaast moeten er natuurlijk ook voor diverse activiteiten 
vrijwilligers geregeld worden. Bij de poort zijn dit eigenlijk altijd 
dezelfde personen, te weten Willemien de Heer-Jans en Petra 
Hoogland-Schoeber, bijgestaan door Jan van Erven. En voor de 
vrijwilligers die helpen met de verkoop van lootjes voor het Rad 
van Fortuin kunnen we putten uit een poule. Deze poule dreigt 

echter wat op te drogen. We doen een oproep aan mensen 
die af en toe een half uurtje van hun vrije tijd willen inzetten 
op zaterdag van 16.30 tot 17.00 uur om lootjes te verkopen.

Wij als bestuursleden van de supportersvereniging zijn sowieso 
aanwezig samen met onze ‘Radmeester’ Egbert Nagelhout met 
zijn forse stem en rake opmerkingen.

Door bovenstaande activiteiten kunnen we de ondersteuning 
van de vereniging vormgeven en waar nodig onze bijdrage 
leveren.

We willen jullie ook wijzen op onze merchandising, te koop via 
de webshop van OWIOS of bij een bestuurslid van de sup-
portersvereniging. Bij thuiswedstrijden van het eerste elftal 
worden deze zaken ook verkocht vanuit het hokje van de 
poortverloting.

We wensen iedereen in alle opzichten een succesvol seizoen 
toe in goede gezondheid.

Een zaterdag op sportpark ‘Bovenmolen’, tijdens een 

competitie thuiswedstrijd van OWIOS 1.

Tekst: Eddie van Olst Foto: Herman van der Wal

O

V.l.n.r. Egbert Nagelhout, Jan van Erven, 
Eddie van Olst en Gerlinda Hoogland-
Scheffel. Op de foto ontbreekt Willemien 
de Heer-Jans.
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Want voetballen was onze lust en ons leven. Dat deden we 
na schooltijd veel, en met grote inzet op het erf achter de 
boerderij van buurman Boonenberg. Ook één van de latere 
voorzitters van OWIOS, buurtgenoot H.J. Nagelhout, deed 
soms mee. Als er geen ‘partijtjes’ gespeeld werden, stonden 
we tegen de deuren van zijn schuur eindeloos te trappen/
oefenen. Later heb ik vaak gedacht dat Boonenberg wel 
een lintje had verdiend, dat hij dat allemaal zonder morren 
toeliet!

Toch werd ik geen voetballer bij OWIOS, dat zag mijn vader 
namelijk niet zitten. ‘Want de lichamelijke oefening is tot 
weinig nut’, zo citeerde hij nogal selectief uit de Bijbel (1 
Timotheüs 4 vers 8) als antwoord op mijn vraag of ik lid 
mocht worden. Dus bleef mijn voetballen beperkt tot ná de 
lagere schooluren. Ook tijdens mijn middelbare schoolperi-
ode op het Christelijk Lyceum in Zwolle speelden we tussen 
de middag fanatieke partijtjes op de lege Veemarkt. Zelfs op 
vrijdag, wanneer de hele markt vol stond met veewagens en 
koeien, speelden we daar tussen de hopen koeienstront. Dat 
waren iedere dag weer gouden momenten tijdens een nogal 
vervelende schooltijd.

Wel gingen Gerard van Pijkeren - al vanaf de tweede klas van 
de lagere school een goede vriend - en ik de wedstrijden 
van OWIOS in sportpark Stuivezand in ’t Loo bezoeken. De 
club was in 1956 daarheen verhuisd. Wij genoten van de 
wedstrijden met illustere namen als doelman G. Wittingen 
(‘de Kikker’), de geharnaste backs A. Sellis en B. ten Hove, de 

Tekst en foto’s: Gerrit Pruim 

Midden jaren ‘50 van de vorige eeuw had mijn eerste kennismaking 

met OWIOS plaats. Ik speelde als tienjarige jongen op een zaterdag 

bij Ruth Schipper aan de Bovendwarsweg, mijn klasgenoot van de 

Gereformeerde lagere school. Niet ver daarvandaan aan diezelfde weg 

lag toen het voetbalveld van OWIOS. We besloten naar een wedstrijd 

te gaan kijken. Niet door een kaartje te kopen, maar door in de bomen 

te klimmen om zo gratis vanaf de ‘tribune’ een kijkje te nemen.

> Historie

�oest �ie�. �� i�!

GERRIT PRUIM

Oude �lubliefde
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�oest �ie�. �� i�!

onverzettelijke spil E. Klock (‘Klökkien’), de immer zwoegende 
halfs W. den Besten en H. van Oene en als voorhoedespe-
lers C. Kolkman, E. van Putten, H.J. Wittingen (‘Janman’), J. 
Hoogland en G. van Boven. Met als vervangers en opvolgers 
A. Vosselman, K. Kolkman, C. J. Steur, G. Sellis en de jonge, 
zeer talentvolle D. ten Hove en D. v.d. Hul. Later verscheen 
ook G.J. Wolff  (‘de Snippe’) als nieuwe doelman ten tonele. 
Dit zijn de namen en bijnamen die ik in mijn oude ‘analy-
ses’ tegenkom. Voor de goede orde, alle clubs - dus ook 
OWIOS - speelden toen het 3-2-5 systeem. Dus drie man in de 
achterhoede, twee man op het middenveld en vijf man in de 
voorhoede. Kom daar nu eens mee!

Het waren de tijden waarin trainer Barneveld het elftal 
leidde. In een oude schoenendoos op mijn zolder kwam ik 
bij het voorbereiden van deze rubriek nog twee met de hand 
geschreven artikelen tegen waarin ik analyseerde ‘hoe de toe-
stand van OWIOS is, waarom die bestaat en wat de oplossing 
is’. Want OWIOS dreigde uit de derde klasse Oost te degra-
deren. En dat mocht natuurlijk niet gebeuren. Niemand heeft 
overigens die analyses ooit gelezen, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Sportjournalist zijn was mijn hobby en doel.

In april/mei 1966 deed zich een nieuwe ontwikkeling in mijn 
OWIOS-tijd voor. Willem van de Kamp, samen met Jan 
Zoombelt de drijvende bestuurlijke krachten achter de club, 
vroeg mijn vriend Gerard van Pijkeren om - als opvolger van 
Jan Kroes - hoofdredacteur te worden van het clubblad 
OWIOS-Nieuws. En zo geschiedde. ‘Een zware taak’, schreef 
Van de Kamp bij de redactie-wisseling. En dat is niet teveel ge-
zegd. Voor de jongeren onder ons, dit betekende de inhoud 
verzorgen, veel zelf schrijven! De tekst op stencils tikken, de 

stencils op een stencilmachine afdraaien, de afzonderlijke 
bladzijden verzamelen en in de goede volgorde brengen, het 
blad nieten en daarna de oplage onder de leden verspreiden.

Ik mocht een luchtige ‘column’ met als titel Langs de lijn in 
OWIOS-Nieuws schrijven. Onder het pseudoniem ‘Uw dw. 
Lijntrekker’. Met de kennis van nu, af en toe tenenkrommende 
humor, zie het in die tijdsgeest! Wel aardig was de opmerking, 
dat radioverslaggevers destijds enigszins pedant de term 
‘through-pass’ (dieptepass) hanteerden, wat ik lange tijd heb 
verstaan als ‘sloep-paas’.

OWIOS-Nieuws werd trouwens zelfs landelijk bekend. Tot 
driemaal toe werden citaten uit ons clubblad in de ru-
briek Punters van het - nu nog steeds bekende - Voetbal 
International (VI) gepubliceerd. In het oudejaarsnummer van 
VI (31 dec. 1966) wordt de joodse nieuwjaarswens van OWIOS 
geciteerd: ‘Weest niet te zoet, opdat gij niet wordt opgege-
ten en niet te bitter, opdat u niet wordt uitgespuugd’. In het 
nummer van 25 maart 1967 wordt vermeld dat de suppor-
tersvereniging van OWIOS vraagt om grammofoonplaten 
om af te draaien op de nieuwe geluidsinstallatie. J. van der 
Grift zegt daarbij ‘de voorkeur te geven aan marsmuziek, want 
dat hoort op een voetbalveld’. En in de VI van 29 april 1967 
wordt een dichtwerkje, een variant op die van Jules de Corte, 
uit mijn column geciteerd: ‘Ik zit mij voor het vensterraam 
onnoemelijk te vervelen. Ik wou dat ik twee voetballers was, 
dan kon ik samen spelen.’
In diezelfde periode mocht ik ook de voetbalverslagen van 
OWIOS voor de Elburger Courant, de Zwolsche Courant 
en Trouw verzorgen. Mijn vader was correspondent van die 
kranten. Zijn vaste man Gart van Beek hield er mee op en ik 

Het veteranenelftal van OWIOS van midden jaren ‘70 met actieve spelers uit de jaren ‘60. Vanaf 
links: Beerd van de Grift, Gerard Wittingen, Henk van den Hul, Hemmy Stouwdam, Gerrit Sellis, 
Jan van Heerde, Aalt Hoogland, Gerrit van Boven en Dirk van Diepen. Zittend vanaf links: Jaap 
van Olst, Willem den Besten, Jaap Hoogland, Gerrit Jan Wolff en Arend van Dorp.

GERRIT PRUIM

 lees verder > 

voetballen 
was onze 
lust en ons 
leven
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PS: Over uw en mijn voetbalclubverslaving 

publiceerde ik op mijn blog Leuk en Informatief. 

Ook daarin is OWIOS genoemd: https://

leukinformatief.blogspot.com/2019/04/

hebt-u-ook-een-voetbalclubverslaving.html

leestip: 

Wil jij ook zo’n 
mooie OWIOS-bal 
winnen? 

Los dan de 
puzzel op!
Verzamel de letters op de groene 
puntjes en maak hier een slogan 
van vijf woorden van.Stuur de 
oplossing voor 1 oktober naar 
sponsorcommissie@owios.nl.
Vermeld er duidelijk je naam en 
geboortedatum bij. In november 
worden de winnaars bekend gemaakt.

mocht hem opvolgen. Die verslagen 
moest ik direct na de wedstrijd op 
een typemachine schrijven. Daarna 
werden ze in speciale enveloppen 
gestopt en moest ik ze zo snel mo-
gelijk afgeven aan de chauff eur van 
een VAD-bus, die zorg droeg voor 
de bezorging bij de redacties in 
Zwolle. Nieuwsgierig bekeek ik dan 
’s maandags, en dinsdag voor de 
Elburger Courant, wat de redactie 

van die verslagen had meegenomen. En 
trots was ik als ik hoorde dat sommige OWIOS-supporters 
die verslagen zelfs uitknipten!
Gerard en ik bezochten niet alleen de thuiswedstrijden van 
OWIOS, maar ook veel uitwedstrijden. Dat ging op de fi ets 
naar bijvoorbeeld ESC in Elburg, WHC in Wezep en Go 
Ahead en DOSK in Kampen. Bij uitwedstrijden, zoals DTS 
in Ede, Enter Vooruit in Overijssel en DOVO in Veenendaal, 
mochten we met OWIOS-coryfee Jan Zoombelt mee 
in zijn Opel. Een genoegen. Zoombelt was fi etsenmaker, 
maar vooral ook voorzitter en hardwerkend voorman van 
OWIOS. Een zeer sociale man, geliefd bij vriend en vijand. 
En een zeer capabele vredesstichter wanneer hij spelers en 
toeschouwers tot bedaren moest brengen als de gemoe-
deren te hoog opliepen, of de scheidsrechter beschermd 
moest worden.  

Maar aan alles kwam een eind. Toen ik 
rond mijn twintigste de wijde wereld 
in trok en Oldebroek - dus ook 
OWIOS - heb verlaten. Hoewel, 
toch eigenlijk ook niet. Want 
iedere maandag kijk ik in de 
Amersfoortse Courant wat 
OWIOS de afgelopen zaterdag 
heeft ‘gedaan’ en op welke 
plaats ze op de ranglijst staat, 
want oude clubliefde roest niet. 
Nooit blijkbaar.

> Historie > Puzzel

OWIOS-Nieuws 
werd zelfs 

landelijk bekend

“ 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
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Owiosowios
puzzel

horizontaal

Across

2.

Down

De elf spelers die aan de aftrap verschijnen

Plaats sportpark van OWIOS

Across

2.

Down

De elf spelers die aan de aftrap verschijnen

Plaats sportpark van OWIOS

verticaal
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In het jaar 2025 bestaat OWIOS 100 jaar. Het bestuur richt veel beleidszaken naar dit jaar-

tal. In onderstaand diagram staan de doelen die OWIOS zich gesteld heeft voor de komen-

de periode. Rechts bovenaan staan de doelen voor het jubileumjaar 2025 en links daarvan 

 de doelen die bereikt moeten worden in de aanloop daarnaartoe. Veel van de doelen aan 

de linkerkant van het diagram zijn inmiddels al gehaald, zoals de LED-verlichting op het 

hoofdveld, video-analyse, het accommodatiefonds en de Jeugdraad. 

toekomst 2025
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Gezonde voeding

Het is belangrijk om voldoende energie en vocht binnen te krij-
gen om goed te kunnen herstellen. Iemand die te veel eet, weinig 
water drinkt en overtollige suikers inneemt, verstoord het even-

wicht van een gezonde balans. Hierdoor 
moet je diep gaan om het einde van 

een training te halen. 

Het lichaam heeft een even-
wichtige stofwisseling no-
dig, zeker voor het herstel. 
Koolhydraten, eiwitten, water, 
dorstlessers en suikers heb je 

nodig. De suikers die je nodig 
hebt zijn ‘positieve suikers’. Denk 

aan druivensuiker, energie bars 
of gels die koolhydraten en eiwitten 

bevatten en energie dranken met vitamine-
complex, zowel voor als na een training.

Wat moet ik eten vóór een voetbaltraining? 
Ontbijt is de startbasis. Gebruik hiervoor granen, melk en 
yoghurt, maar houd het bij magere zuivelproducten. Voor een 
maaltijd kun je denken aan aardappelen, rijst of pasta’s. Dit is 
belangrijk voor de koolhydraten. Varieer de gerechten met vis, 
gevogelte of mager vlees. Neem geen grote maaltijden.

voor én na de voetbaltraining

> Voeding

Belangrijke aandachtspunten voor een gezond 

lichaam zijn voldoende beweging en een goede 

voeding voor én na de voetbaltraining/wedstrijd. 

Onderstaand enkele tips over gezonde voeding 

en wat jouw lichaam nodig heeft wanneer je een 

training of wedstrijd hebt. 

Tussendoor eet je fruit (bijv. banaan of appel) en na een inspan-
ning zijn citrusvruchten optimaal om je vitaminen weer aan te 
vullen en als dorstlesser. Graankoeken die trage suikers bevatten 
geven je energie en concentratie. Goede tussendoortjes zijn no-
ten en gedroogd fruit, goed voor de gewrichten en proteïnen.

Suggesties 
Ontbijt: granen, melk en een appel. Lunch: pastagerecht (weinig 
kaas) of sandwich met sla en kaas (beperk salami). Tussendoor: 
granenkoek (bij voorkeur met rozijnen en noten), fruit of yoghurt. 
Maaltijd: aardappelen, vlees vis of kip en verse groenten. Vul je 
sporttas met voldoende water en dorstlesser, positieve suikers en 
een banaan. 
Neem de maaltijd anderhalf uur voor de voetbaltraining /wed-
strijd, en eet een appel of banaan dertig minuten voor aanvang. 
Na de training neem je een dorstlesser (isotone dranken) en 
yoghurtdrinks.

Bron: www.voetbaltrainingen.net 

Gezonde voeding

Het is belangrijk 

om voldoende 

energie en vocht 

binnen te krijgen 

om goed te kunnen 

herstellen

Tekst: Marijke Stouwdam 
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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 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, Bert Mostert, Jacko van den Bosch, Leonard Visscher, Henk Sneller, Jolanda 
Sellis-van Oene en Thijs Brink.

bestuur owiosbestuur owios

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

Oplage: 
18e editie, 1.200 stuks 

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

Vormgeving & drukwerk:
Bredewold Communicatievormgevers
Wezep

Redactie:
Arno Klein, Jeroen Koele, 
Gerrit Nagelhout, Niek Bultman,  
Constan Uitslag, 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 juli 2019)  : 669 
Aantal seniorenteams 
(incl. Vrouwen en 45+)   : 10 
Aantal jeugdteams (incl. meisjes)  : 18 
Aantal vrouwen- en meisjesteams  : 1  

Het 1e elftal speelt in de 2e klasse H 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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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 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

2019-2020
Manuel Stam
KNVB-LIDMAATSCHAPSNUMMER:23541
GEBOORTEDATUM:
05-02-1970

OWIOS
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18
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wenst OWIOS
een sportief
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vanwervenkleding.nl


