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Volg ons op de verschillende
Social Media:

WIJ HELPEN U GRAAG OM ALLE
BALLEN IN DE LUCHT TE HOUDEN!



Voor u ligt de eerste presentatiegids van de voetbalvereniging 
Vorden. In deze gids treft u informatie aan over onze club en 
ziet u foto's van alle elftallen.

Het doel van v.v. Vorden is 
om zodanige voorwaarden 
te scheppen dat de directe 
omgeving van v.v. Vorden de 
club ervaart als een plaats 
waar je met veel plezier de 
voetbalsport kunt beoefenen 
zowel op recreatief als op 
prestatief niveau. Het gaat 
hierbij om zowel leden als 
niet leden, kader, supporters, 
donateurs en volgers van jong 
tot oud. v.v. Vorden wil daarbij 
letterlijk en figuurlijk het 
bruisende middelpunt zijn voor 
haar directe omgeving: het dorp, 
de scholen en het (naburige) 
bedrijfsleven.
Drie belangrijke thema’s staan 
centraal: gezondheid (actief en 
gezond leven), integratie(actief 
aan de samenleving leren 
meedoen) en waarden en normen 
(leren omgaan met elkaar en 
leren omgaan met regels).

Dit jaar is de privatisering na 
een 6 jaar durend proces een 
feit geworden. De velden zijn 
overgedragen aan Stichting 
Beheer Sport Vorden. Wij 
huren de accommodatie van 
de stichting en de stichting 
is verantwoordelijk voor 
het onderhoud. Door de 
bezettingsgraad van de velden 
is er een onderhoudsplan en 
een gebruikersplan opgesteld. 
Als iedereen zich aan dit plan 
houdt dan hopen wij over 2 jaar 
ook na de winterstop nog goed 
bespeelbare velden te hebben.
Ondanks de vergrijzing 
groeien wij nog steeds. Met 
name het aantal jeugdleden 
neemt nog steeds toe. De 
woensdagmiddag training 
heeft aantrekkingskracht op 
kinderen die overwegen te gaan 
voetballen. De laatste jaren is 

er veel aandacht besteed aan 
het kader voor de jeugd. Wij 
beginnen hier op sportief gebied 
nu de vruchten van te plukken. 
Ook het aantal jeugdteams is de 
laatste jaren toegenomen. 
Afgelopen seizoen hebben wij 
na de winterstap meegedaan 
aan de 35+ competitie. Dit was 
zo’n succes dat wij dit seizoen 
met twee teams meespelen. 
Het is mooi om te zien dat 
voetballers die al enkele jaren 
niet meer voetballen weer lid 
zijn geworden van onze club 
en op vrijdag een sportieve- en 
gezellige avond hebben.
Meisjes voetballen bij ons nu 
gemengd met jongens. Door 
de opkomst van meiden/
damesvoetbal zullen wij dit 
seizoen gaan bekijken of wij dit 
bij onze club nog actiever gaan 
stimuleren zodat wij binnenkort 
ook meisjesteams hebben.
Om alles goed te laten verlopen 
hebben wij gelukkig veel 
vrijwilligers die helpen waardoor 
de contributie op een redelijk 
niveau kan blijven. Wel zien wij 
dat een deel van de leden nog 
niet als vrijwilliger actief is. In de 

nabije toekomst kan het zijn dat 
wij van ieder lid een bijdrage als 
vrijwilliger verwachten.
Zonder onze sponsoren zou 
onze club niet kunnen bestaan. 
Gelukkig hebben wij al jaren 
een hele trouwe groep van 
sponsoren. Hierbij roep ik 
iedereen op om te kopen bij 
onze sponsoren zodat wij nog 
jaren een samenwerking met 
hen kunnen hebben. Tevens 
verhoogd de aanwezigheid van 
bedrijven de leefbaarheid van 
ons mooie dorp.
Ons vlaggenschip speelt 
voor het eerst in onze 
geschiedenis voor het tweede 
achtereenvolgende jaar in de 
derde klasse K.N.V.B.
Hierbij nodig ik u uit om de 
thuiswedstrijden van ons 1e te 
komen bekijken en de spelers 
aan te moedigen.

Tot slot wens ik iedereen, 
mede namens het bestuur, een 
prachtig en succesvol voetbal 
seizoen toe.

William van der Veen
Voorzitter

Drie belangrijke thema’s
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Hengelo (Gld) - Vorden - Zelhem 
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Op de foto spot u een 
deel van de in totaal 20 
schoonmaaksters! Maar wat niet 
mag ontbreken bij deze is dat 
zij eveneens versterkt worden 
door een mannelijk lid, wat de 
ploeg op 21 vrijwilligers brengt. 

In zijn totaliteit kent vv Vorden 
meer dan 200 vrijwilligers.
Tijdens een doorgaans 
wedstrijdweekend moet er veel 
georganiseerd worden, maar 
zult u deze vrijwilligers niet 
allemaal tegen komen.

Onze trainers, leiders, 
scheidsrechters, het kantine 
personeel en de gastheren 
zorgen er ieder weekend 

Damesteam v.v. Vorden
Wist u dat: vv. Vorden een damesteam 
heeft?? En wat voor een team! Deze vrouwen 
werken zich wekelijks voor de club in het 
zweet, zijn niet bang om vies te worden en 
klaren elke keer weer een schone taak.. 

voor dat er weer een lekker 
wedstrijdje gespeeld kan 
worden. Maar er gebeurt meer 
dan dat op de club!

Deze ‘verborgen’ 
schoonmaakvrijwilligers 
bijvoorbeeld verrichten elk 
maandelijks belangrijk werk 
achter de schermen.

Samen zorgen zij ervoor dat 
na elk wedstrijdweekend het 
clubgebouw weer helemaal 
fris en aan kant is. In kleine 
groepjes worden zij eens in 
de 7 weken ingedeeld, wat het 
werk goed behapbaar maakt, 
naast hun baan, kinderen en/of 
andere activiteiten. 

Maar ook kennen wij de 
dinsdagploeg, een groep 
mannen die wekelijks bij elkaar 
komt om het vaak zwaardere 
werk te verrichten van het 
plaatsen van nieuwe dug-
outs tot het timmeren van 
het nieuwe ballenhok en van 
onkruid wieden tot bestraten. 
En dan is er nog de Jeugd 
Activiteiten Commissie. Die, de 
naam zegt het al, zich bezig 
houdt met het organiseren van 
leuke activiteiten buiten het 
gewone voetbal om. 

Zo een drietal teams, die hun 
hart voor de club laten kloppen 
en enorm belangrijk werk 
verrichten. 
En daarmee zijn we er niet, 
denkt u aan de Club van 50, 
het Wim Kuiper toernooi, de 
sponsorcommissie en allen 
die niet hieronder vallen, maar 
zich ook inzetten voor de 
vereniging. 
Heel erg dankbaar zijn we voor 
jullie inzet!

Staand v.l.n.r: Suzan Wullink, Annelies Rinders, Winanda Jansen, 
Diana Willemsen, Kitty van der Linden. Zittend v.l.n.r: Jacqueline 
Barendsen, Anneke Esselink, Anita van Asselt, Esther Jansen.

Heeft u ook 
interesse om een 
van deze teams te 
komen versterken 
en uw steentje bij 
te dragen? Laat het 
ons dan weten!
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Heeft u ‘m al 
ingeleverd?

Heeft u ‘m al 
ingeleverd?

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker

735612.indd   1 04-11-13   11:09

Alles voor de jacht en schietsport
Ruime keus in:
buksen, pistolen, 
richtkijkers,
wax-kleding, 
jagersjassen, truien,
kousen, hoeden, petten 
en Meindl schoenen

Jacht - en wapenhandel
Zutphenseweg 9, Vorden
Telefoon (0575) 55 12 72

www.martensvorden.nl

707300.indd   1 04-11-13   11:08

Alles voor de jacht en schietsport
Ruime keus in:
buksen, pistolen, 
richtkijkers,
wax-kleding, 
jagersjassen, truien,
kousen, hoeden, petten 
en Meindl schoenen

Jacht - en wapenhandel
Zutphenseweg 9, Vorden
Telefoon (0575) 55 12 72

www.martensvorden.nl

707300.indd   1 04-11-13   11:08

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

Wij geven de hoogste prijzen en tevens 
plaatsen wij gratis containers!

Handelsweg 10, Vorden. 06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur

Bloembinderij Vorden

Hof van Kettelerij 2  
Vorden
0575 551508
www.kettelerij.nl

                                 Dicht bij mens en natuur
                                          Bijzonder door eenvoud

716062.indd   1 04-11-13   11:08
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Vrijwilligster van het jaar
De een kent haar als Riki Buunk, de ander als tante Riki. 
Ontstaan door het zoontje van ons eerste elftal speler Erik 
Oldenhave, die luidkeels door de kantine riep ‘tante Rikieee’.
Maar hoe dan ook: Dit is onze vrijwilligster van het jaar 2013!
Reden voor een interview en een bladzijde in deze gids. 

Riki Buunk, 66 jaar, is een echte 
Vordense en al van jongs af aan 
bekend met de club. 
Als kind mocht zij met haar 
vader en 3 broers al mee naar 
het veld, waar stiekem de liefde 
voor v.v. Vorden ontstond. 
Twee broers voetbalden 
fanatiek en een broer was 
scheidsrechter. 

Via haar familie komt Riki 
aan een baan op de kermis. 
Hierdoor is zij jarenlang veel 
van huis en reist zij het hele 
land door. Dit werk doet zij 
tot haar 59e. Hierna werkt 
zij nog 4 jaar als enquêteur 
voor de nog welbekende, 
maar niet meer bestaand 
supermarktketen Super de Boer. 
Ook hiervoor is zij weer veel 
van huis, want dit doet ze enkel 
in de weekenden en ook weer 
door het hele land. 
Op haar 64e vindt Riki het wel 
welletjes en vanaf dat moment 
vermaakt zij zich prima met het 
oppassen op de kleinkinderen 
en neemt zij hen vaak mee naar 
leuke speelhallen. 

Het echte kermisleven is nog 
niet geheel voorbij overigens, 
ieder Wim Kuiper Toernooi 
zult u Riki weer treffen bij de 
zweefmolen voor de kleintjes, 
welke zij die dagen bedient. 
En dan zijn er natuurlijk die 
kantinediensten, die Riki 
overigens niet alleen voor de 
voetbalvereniging draait. Dat 
zij een geliefd tapdame is blijkt 
wel uit hetgeen dat zij ook veel 
door vrienden wordt gevraagd 
voor feesten in de buurt. 
Voor de voetbalvereniging doet 

Riki dit inmiddels 27 jaar. Al 
gaf zij toe zelf de tel al kwijt 
te zijn en op 26 jaar te zitten. 
Tot 7 jaar geleden deed zij 10 
jaar lang de dinsdagavond. “Ik 
ben hier mee gestopt, omdat 
ik op een gegeven moment als 
vrouw zijnde elke keer midden 
in de nacht mijn ramen stond 
te krabben in het donker daar, 
ik dacht nu is het wel een keer 
mooi geweest en dat doe ik niet 
meer.” Riki zegt daarbij nog “Ik 
denk dat het er toen ook nog 
iets wilder aan toe ging dan 
nu.” Ik help Riki uit haar droom 
en vertel dat ik vanaf afgelopen 
jaar nog wel een aantal 
verhalen weet die het tegendeel 
bewijzen.
Op de zondag staat Riki er nog 
wel geregeld, “Dit houdt me 
jong, met alle jonge jongens, 
dat is gewoon gezellig en dat 
blijf ik doen zolang het nog 
kan”, aldus Riki. 

Ook zal Riki altijd een trouwe 
Ajax supporter blijven, iets 

waardoor ze achter de bar op 
de zondag nog wel eens op het 
grote scherm wordt gewezen. 
Meestal is dat dan niet zo’n 
goed teken. 
Dat Riki sowieso een groot 
voetballiefhebber is blijkt 
wel uit het feit dat ze geen 
enkele aflevering mist van 
Voetbal International. Mocht 
ze onverhoopt een aflevering 
moeten missen kijkt ze het 
zelfs diezelfde nacht nog terug 
via uitzending gemist. Riki zegt 
“Ik vind dat zo lachen met die 
Johan Derksen, René van der 
Gijp en John Boskamp.”

En u gelooft het misschien 
niet (ik wist niet eens dat het 
bestond), maar bij Riki is de 
liefde voor haar favoriete club 
zelfs zo groot dat ze op haar tv 
het Ajax kanaal heeft. Zie voor 
het bewijs de foto. 
“Eigenlijk ben ik fan van Ajax 
geworden doordat Johan Cruijff 
er speelde, ik heb ook een 
beeldje van hem, kijk maar.” 
En het is echt waar, voor de tv 
staat een beeldje van deze man.
Een leuke anekdote is daarbij 
dat Riki in 1973 bij het 
stadion in Barcelona was en 
daar plotseling uit een oude 
donkergroene Citroën, met 
blauw kenteken en witte letters 
en cijfers, Johan Cruijff kwam 
stappen. “Hij voetbalde toen 
nog niet zo lang bij Barcelona, 
daarom was hij waarschijnlijk 
ook erg blij om ons te zien, hij 
heeft ons zelfs een rondleiding 
gegeven door het stadion.” 
Hierna ging hij naar Feyenoord.. 
Rikie verteld “Ik ben toen een 
dag ziek geweest.”
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UW WINTERSCHILDER:

OnderhoudNL, altijd goed in onderhoud.

voor binn
en 

   én bui
ten

ERVAAR TOT 100% 
MEER SFEER MET DE 
WINTERSCHILDER

Uw pand van bUiten en binnen strak in de lak!

schilderwerk  beglazing  wandafwerking  spuitwerk

sinds
1919

Bedrijvenweg 10  7251 KX Vorden 
(0575) 55 15 67 • www.boerstoel.nl

Gastvrijheid op z’n achterhoeks waarbij 

kwaliteit, service en aandacht voor de gasten 

de hoofdingrediënten zijn. in onze volledig 

open keuken kunt u al zittend aan de chef’s 

tables de koks aan het werk zien en in de 

lounge met de nostalgische haard kunt u op 

uw gemak voor en na borrelen.

Kerkstraat 3 | 7251BC vorden | Tel.(0575) 55 15 19 | info@grandbistroderotonde.nl

Iedere dag weer!

Ondernemen inspireert.

“Kansen
moet je

pakken.”

Ondernemen is topsport. Of u nu internationaal of lokaal onderneemt. Voor de mooiste resultaten is een goede
balans tussen werk en privé van essentieel belang. Voor veel ondernemers vormt een actief sportleven of het
bezoeken van een voetbalwedstrijd een bron van ontspanning. Een uitlaatklep, die zorgt voor nieuwe inspiratie.
Flynth begrijpt dat en sponsort daarom VV Vorden.

Flynth adviseurs & accountants
Tramstraat 6, 7241 CJ Lochem, (0573) 43 84 56, www.flynth.nl
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Jeugdscheidsrechters
Bij vv Vorden vinden wij dat de (jeugd)scheidsrechters een plek 
verdienen in de presentatie gids van onze club.

Naast de benodigde facilitaire 
voorzieningen kunnen we 
een voetbal wedstrijd pas 
spelen indien er 2 teams en 
1 scheidsrechter aanwezig 
zijn. Zonder 1 van de 3 ; geen 
wedstrijd. De 2 teams zijn 
uiteraard de basis voor een 
mooie pot voetbal, maar ook 
de scheidsrechter heeft zijn 
aandeel hierin om de wedstrijd 
sportief, eerlijk en met plezier 
tot een goed einde te brengen. 
Dit geldt voor zowel de F- jes 
t/m A wedstrijden, met dien 
verstande dat een F wedstrijd een 
wezenlijk andere leiding vergt, 
en noodzakelijk is, dan een A 
wedstrijd !

Ons motto is;“alle wedstrijden 
te voorzien van een passende 
scheids die een plezierige en 
sportieve bijdrage levert aan een 
mooie pot voetbal.”
Met ingang van het seizoen 
2013/2014, is vv Vorden met 10 

nieuwe jeugd scheidsrechters aan 
een nieuw avontuur begonnen. 
Vanaf de C-jeugd wordt het 
mogelijk om wedstrijden te gaan 
fluiten bij de F en de E pupillen. 
Jongens en ook voetballende 
meisjes worden hier nadrukkelijk 
voor gevraagd. Als de voetballers 
dit leuk lijkt kunnen ze, na goed 
overleg met hun ouders, zelf 
een wedstrijd onder begeleiding 
fluiten.

De jeugd scheidsrechter 
coördinator Gerrit Bijenhof is 
eindverantwoordelijk voor het 
begeleiden, coachen en indelen 
van de jeugdscheidsrechters. 
De jeugd scheidsrechter 
coördinator is onderdeel 
van de jeugdcommissie en 
aanspreekpunt voor de jeugd 
scheidsrechter begeleiders, 
leiders en trainers. 

De jeugd scheidsrechter 
begeleiders Nick Wenneker 

en Kevin Weever voeren in 
overleg met de coördinator 
taken uit op het gebied 
van; begeleiding, coaching, 
beoordeling en evaluatie van 
jeugd scheidsrechters ten tijde 
van wedstrijden. De jeugd 
scheidsrechter begeleider 
rapporteert en adviseert met 
regelmaat de coördinator van 
zijn bevindingen omtrent de 
ontwikkeling, bijzonderheden 
en/of voorvallen van de jeugd 
scheidsrechters. Nick en/of 
Kevin zijn elke zaterdagmorgen 
aanwezig op het voetbalveld 
om de jeugdscheidsrechters te 
begeleiden en te coachen.

Nadat deze jonge jeugd-
scheidsrechters enige ervaring 
hebben opgedaan door 
verschillende wedstrijden van 
de F en E pupillen gefloten te 
hebben is het de bedoeling dat 
ze de pupillen scheidsrechters 
cursus gaan volgen, mits ze dit 
willen, leuk vinden en graag 
de inhoudelijke zaken van ‘het 
vak scheidsrechter’ te weten 
willen komen. Hierna zijn ze ook 
klaargestoomd om eventueel 
wedstrijden bij de D-pupillen op 
het grote veld te gaan leiden.
Deze cursus wordt via vv Vorden 
geregeld en verzorgd door een 
cursusleider van de KNVB.

Naast de kerntaken van leiders en 
trainers om hun team te coachen 
en te begeleiden is het ook van 
belang een voorbeeld functie 
te vervullen t.a.v. het sportieve 
verloop van de wedstrijd. Dus 
respecteer je eigen (jonge) 
club scheidsrechter en treed 
positief bemiddelend op indien 
ouders en/of leiding tegenpartij 
onsportief gedrag vertonen en 
assisteer als zodanig de jeugd 
scheidsrechter hierin.

(Vlnr staand: Nick Wenneker (begeleider), Thom Lenselink, Dieuwert 
Smid, Niels Rondeel, Marree Oplaat, Ivan Weever, Kevin Weever 
(begeleider), Vlnr zittend: Ruud van der Linden, Luc Willemsen, 
Joanne Willemsen, Lawan Saman, Kris Koning en Maarten Lam. Op 
de foto ontbreken jeugdscheidsrechter Daan Brouwer en coördinator 
Gerrit Bijenhof.



doeltreffende mechanisatie

Kijk voor meer informatie op: www.almatlaren.nl

Almat Laren is een veelzijdig mechanisatie bedrijf gevestigd  
in Laren Gld.  Voor de verkoop, verhuur, onderhoud en keuring 
van nieuwe en gebruikte machines voor de industrie, tuin & 
park en landbouw bent u hier aan het juiste adres. 

Stoomdijk 13-15
7245 PN Laren Gld

Tel: 0573 - 448080
Fax: 0573 - 448081

www.almatlaren.nl

Landbouw Industrie Tuin en Park Verhuur
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Velden geprivatiseerd en nu volledig in eigen onderhoud
Maandag 1� april is een historische datum geworden in de 
geschiedenis van onze voetbalvereniging. Op die avond werden in 
de raadszaal van het gemeentehuis van Bronckhorst de notariële 
stukken ondertekend van de privatisering. Daarmee kwam 
er een einde aan een zes jarig project en werd de overdracht 
van de 3,� speelvelden van de gemeente Bronckhorst naar de 
voetbalvereniging Vorden een feit.

In dezelfde periode heeft 
het bestuur van v.v. Vorden 
een plan gemaakt voor deze 
overdracht: Stichting Beheer 
Sport Vorden werd opgericht. 
De velden zijn overgedragen 
aan deze stichting en zij zijn 
verantwoordelijk voor het 
onderhoud en het beheer 
ervan. Johan Verstege is als 
bestuurslid ‘accommodatie’ 
de contact persoon met deze 
stichting en is verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de 
velden.

Johan Verstege: ‘Vanaf 
het eerste moment dat de 
privatisering een feit was, is 

er ontzettend veel werk verzet 
op ons sportcomplex door 
de dinsdagploeg en diverse 
andere vrijwilligers. Er werd 
geopereerd vanuit een ruim 
opgezet onderhoudsplan, dat 
samen met het adviesbureau 
Grasmeesters is opgesteld. Het 
belangrijkste onderdeel in dit 
plan is het verbeteren van de 
drie bestaande speelvelden. Als 
eerste is het derde veld onder 
handen genomen en heeft er 
een toplaagrenovatie plaats 
gevonden. In april is het veld 
opnieuw ingezaaid, met als 
resultaat hetzelfde niveau als 
de beide andere speelvelden. 
Duidelijk is dat pas na twee 

seizoenen de gevolgen van 
deze aanpak zichtbaar zullen 
worden. 

Na het beëindigen van het 
seizoen 2012-2013 zijn veld 
1 (hoofdveld) en veld 2 onder 
handen genomen middels het 
reguliere jaarlijkse onderhoud. 
Vanuit het reeds genoemde 
onderhoudsplan, en op basis 
van de door het adviesbureau 
Grasmeesters gehanteerde 
werkwijze wat betreft het aantal 
kilo graszaad, kunstmest, 
prik- en verticuteerwerk en 
sproeiuren per veld, is er in 
de zomermaanden veel tijd en 
aandacht besteed.
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Velden geprivatiseerd en nu volledig in eigen onderhoud
kan worden, heeft het 
bestuur in samenspraak met 
Grasmeesters besloten om 
over te gaan op een nieuw 
training- en speelschema 
om ervoor te zorgen dat veld 
twee en drie evenredig belast 
worden met trainingen en 
wedstrijden. Hiervoor diende 
wel het tweede veld verlicht 
te worden. Hiervoor hebben 
wij een donatie ontvangen van 
het Rabobank Coopertiefonds, 
wat resulteerde in nieuwe  
verlichting op het tweede veld. 

De komende maanden zullen 
de ballenvangers achter de 
doelen vervangen worden door 
betere. Deze ballenvangers zijn 
door een groep vrijwilligers 
bij een vereniging in de buurt 
opgehaald. De verwijderde 
ballenvangers van het 
trainingveld zullen langs het 
zwembad (derde veld) en 
de zandweg (tweede veld) 
herplaatst worden.

Een opvallend onderdeel van 
deze werkzaamheden is het 
uitdunnen van de bosrand 
langs de velden van ons 
sportpark. De reden hiervoor 
is het vergroten van de 
oefenhoek met ca. 50 m2, en 
om verdroging van de grasmat 
te voorkomen door meer 
zonlicht en wind toe te laten 
op de velden. Tenslotte is er 
door deze werkzaamheden 
ook meer ruimte ontstaan 
rondom de velden, waardoor 
de opslag van trainingsdoeltjes 
is gewaarborgd en de 
benodigde (landbouw)machines 
makkelijker bij de velden 
kunnen. Aan de achterkant 
van het Sportpark is bij de 
Hamsveldseweg een nieuw hek 
geplaatst, dat als ingang kan 
dienen, zodoende hoeven grote 
machines niet meer over het 
veld te rijden.

Doordat een vierde natuurgras 
veld niet haalblaar is en 
ook de aanleg van een 
kunstgrasveld niet gerealiseerd 
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WWW.CROESCONNECTIVITY.NL

Diverse communicatieverbindingen, zoals netwerken, 

telecommunicatie, camerasystemen en toegangscontroles. 

Uw technische problemen zijn onze uitdaging.

Rengersweg 25, 7245 NA Laren

Telefoon: 0573 45 99 99 | 06 519 75 774

E-mail: info@croesconnectivity.nl

Wij zijn specialist in... 
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Bovenste rij v.l.n.r.: Eric Oldenhave, Bart Stokman, Ard Kettelerij (keeperstrainer), Don Rouwen, Frank Hiddink
Middelste rij v.l.n.r.: Eddy Hiddink (assistent scheidsrechter), Stefan Eggink, Daan Wiegerink, Robin Verstege, Gerrit Wenneker, Sam Abbink, Niels Siemerink, Fred Fransen (leider)
Voorste rij v.l.n.r.: Rick Schröer, Daan Horstman, Wiebe de Jong, Michel Feukkink (trainer), Koen Vlogman, Bas Boers, Roy Böhmer.
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In een presentatiegids van een 
voetbalvereniging behoort er 
natuurlijk ook over het spelletje 
zelf geschreven te worden. Vanuit 
het bestuur is Marc van der 
Linden verantwoordelijk voor de 
‘voetbalzaken’ en heeft hij een 
lijntje naar zowel de TJC (jeugd) 
als de seniorencommissie. Vanuit 
deze twee geledingen zijn drie 
personen geïnterviewd met alle 
drie een andere functie. 

UDO HEIj bijt de spits af.

B V.v. Vorden heeft sinds 2009 
een Technische Jeugdcommissie 
en sinds vorig seizoen ben jij 
als opvolger van Rob Oplaat 
de nieuwe Technisch Jeugd 
Coördinator. Kun jij in het kort 
vertellen wat deze functie in 
houdt?
De Technische Jeugdcommissie 
van v.v. Vorden bestaat 
uit drie coördinatoren, de 
Technisch Jeugd Coördinator 
en een adviseur. Als Technisch 
Jeugd Coördinator ben je 
eindverantwoordelijk voor alle 
voetbalzaken van de jeugd. Als 
Technische Jeugdcommissie 
delen we jaarlijks de teams in en 
verzorgen we de communicatie 
daaromtrent. We benaderen 
leiders en trainers voor functies 
in het daaropvolgende seizoen. 
We zijn aanspreekpunt voor 
trainers, leiders, spelers, ouders, 
etc als het gaat om voetbalzaken. 
We bekijken veel wedstrijden 
en trainingen van de jeugd om 
zodoende altijd op de hoogte 
te blijven van de ontwikkeling 
van voetballers en de gang van 
zaken binnen de teams. Jaarlijks 
hebben we evaluatiemomenten 
met trainers en leiders. Daarnaast 
zijn we ook alert op gedrag van 
coaches, ouders en supporters 
langs de lijn. Binnen v.v. Vorden 
willen we zorgdragen voor het 
best mogelijke klimaat om de 
mooiste hobby te op een hele 
plezierige manier te kunnen 
beleven. 
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Voetballen bij v.v.Vorden
C Als Technisch Jeugd 
Coördinator heb je dus het 
1e jaar erop zitten. Wat zijn voor 
jouw, samen met de overige TJC-
leden, de speerpunten voor het 
nieuwe seizoen?
Afgelopen jaar hebben we een 
procedure opgesteld voor de 
teamindelingen. Hierin hebben 
we vermeld wat uitgangspunten 
zijn en wat we nastreven. 
Hiermee willen we duidelijkheid 
creëren naar leiders, trainers, 
spelers en ouders. Gelukkig 
kunnen we concluderen dat deze 
procedure goed is ontvangen. 
Voor het nieuwe seizoen hebben 
we een aantal speerpunten. In 
de eerste plaats kijken naar de 
verbeterpunten van afgelopen 
seizoen. Daarnaast willen we 
ook de ontwikkeling van het 
meisjesvoetbal nauwlettend in de 
gaten houden. We krijgen steeds 
meer aanmeldingen van meisjes 
in diverse leeftijdscategorieën. Bij 
de E- en F-jeugd spelen meisjes 
gewoon in een gemengd team. 
Vanaf de D-pupillen heeft de 
KNVB aparte competities voor 
meisjes. Wellicht dat we in de 
nabije toekomst ook bij v.v. 
Vorden een meisjesteam kunnen 
oprichten. 
Speerpunt komend jaar is ook om 
de trainers bij de E- en F-jeugd 
op te leiden/bij te staan tijdens 
hun trainingen. Vorden heeft 
in de afgelopen jaren diverse 
trainers intern opgeleid en daar 
plukken we nu de vruchten van. 
Ook het steeds moeilijker vinden 
van vrijwilligers is een belangrijk 
aandachtspunt. Wij streven 
ieder jaar naar een optimaal 
begeleidingsteam bij ieder elftal/
zevental. Met het groter worden 
van de vereniging betekent 
dat voor ons ook ieder jaar 
een pittige opgave. Dit seizoen 
kunnen we daar dus ook niet 
vroeg genoeg mee beginnen. 

D v.v. Vorden is in de afgelopen 
acht jaar gegroeid van 390 leden 
naar 475 en heeft inmiddels 24 

jeugdteams, waarvan de A1, B1 
en C1 in de 1e klasse spelen. In 
het (amateur)voetbal wordt altijd 
gezegd dat ‘ergens blijven’ vaak 
nog moeilijker is dan ‘ergens 
komen’. Wat is voor v.v. Vorden 
de grootste uitdaging om op dit 
niveau te blijven?
De grootste uitdaging is om als 
vereniging door de hele linie 
de 1e elftallen op 1e klasse 
niveau te krijgen. De A1, B1 
en C1 spelen in de 1e klasse. 
Belangrijkste is dat iedereen veel 
spelplezier heeft. Wij denken 
dat je dat bereikt door op het 
goede niveau te spelen. Dit houdt 
in dat in onze visie daar ook 
de nodige weerstand bij hoort. 
Voor de spelers is het natuurlijk 
fantastisch als je in de C in de 1e 
klasse speelt dat je dat dan in de 
B ook weer kunt. Daarom is het 
ook van belang dat de kinderen 
bij de jongste jeugd al een goede 
opleiding krijgen. Binnen Vorden 
zien we nu dus ook de resultaten 
van die goede opleiding. Als TJC 
kunnen we dan ook alleen de 
hoop uitspreken dat de teams 
zich in de 1e klasse kunnen 
handhaven en dat we misschien 
in het seizoen 2014-2015 
kunnen zeggen dat we van de A- 
t/m de F-jeugd in de 1e klasse 
spelen. Tevens is het fantastisch 
om te zien dat v.v. Vorden 
momenteel ook een heel jong 1e 
elftal heeft. Door jarenlang goed 
jeugdbeleid zijn we op de goede 
weg.  

PEtER jansEn is als trainer 
en als adviseur van de in 2008 
opgerichte TJC werkzaam bij de 
jeugdafdeling van v.v. Vorden.

B Jij bent vanaf 2004 weer de 
trainer geworden van alle E- en 
F-jeugd op de woensdagmiddag, 
terwijl jij dit ook al eerder in de 
begin jaren ’90 hebt gedaan. 
Tevens train je vanaf 2004 
ieder seizoen een juniorenteam. 
Dit houdt in dat jij (bijna) alle 
jeugdspelers en zelfs een grote 



v.v. Vorden presentatiegids  1�    

groep selectiespelers onder 
je hoede hebt gehad. Kun jij 
aangeven hoe op dit moment de 
jeugdafdeling van v.v. Vorden er 
voor staat?

In tegenstelling tot de landelijke 
prognose waarin wordt verwacht 
dat het aantal spelende leden zal 
dalen , blijven wij met ons aantal 
voetballende leden aardig stabiel 
en is er zelfs groei. Dit betekent 
dat we veel jeugdspelers hebben 
op verschillend nivo. Daarnaast 
is het verloop met name bij de B 
en A jeugd bij Vorden nihil. Dit 
is voor mij een signaal dat wij als 
club, onze leden, wat te bieden 
hebben. Ik denk daar bij aan een 
stuk voetbalontwikkeling, maar 
vooral het plezier wat we samen 
beleven binnen onze vereniging. 
Een enorm belangrijk aspect 
binnen ons kader (leiders,trainers 
en coaches) is dat dit allemaal 
“eigen” mensen zijn. Een bewuste 
keus om spelers of oud-spelers 
te benaderen om onze jeugd te 
trainen. Hierdoor blijft iedereen 
binding houden met elkaar. Net 
als bij veel andere verenigingen 
is het best lastig om bij de 
lagere 11-tallen binnen de jeugd 
begeleiding te vinden. We moeten 
ons wel blijven realiseren dat 
juist deze groepen net zo veel 
aandacht verdienen dan alleen 
de z.g.n. selectie 11-tallen. Vaak 
komen juist uit deze groepen de 
broodnodige vrijwilligers voor de 
toekomst en vormen later binnen 
de senioren de lagere 11-tallen. 

C De woensdagmiddagtraining 
is een bijzonder fenomeen 
binnen het amateurvoetbal. 
Terwijl bijna alle verenigingen 
gedwongen zijn om per team te 
trainen, worden bij v.v. Vorden al 
10 jaar lang alle E- en F-teams 
door een groep van 5 trainers 
onder individueel onder handen 
genomen. Hoe kijk jij hier tegen 
aan en wat is het grootste 
voordeel van deze opzet?

Door op de woensdagmiddag 
de trainingen te organiseren 
voor alle (mini) F en E jeugd, 
heb je 1 maal in de week een 
centraal moment, waarin wij alle 

spelers op 1 manier trainen. De 
accenten liggen op individuele 
ontwikkeling en op techniek 
training. We proberen oefenstof 
aan te rijken waarbij veel 
balcontacten , veel beweging 
maar vooral plezier centraal 
staan. Trainen in kleine groepjes 
met spelers van gelijk talent. 
Veel herhalingen in verschillende 
vormen. Balbeheersing met links 
en rechts gekoppeld naar passen 
en trappen, scoren en kleine 
partijvormen. Wij proberen onze 
spelertjes een basispakket mee 
te geven waar mee ze verder 
kunnen in onze jeugdopleiding 
vanaf de D jeugd. Laten we niet 
vergeten dat de techniek de basis 
is van het “echte” voetbalspel. 
De kunst is natuurlijk wel dat je 
ook bij de wat oudere jeugd (D 
t/m A) de techniekvormen blijft 
door trainen en ontwikkelen. Wat 
onze training op de woensdag 
helemaal speciaal maakt, is dat 
de trainers die helpen allemaal 
veteranen zijn met een geel zwart 
hart. Heel mooi om te zien dat 
60 plussers trainen geven aan 5 
jarigen. Respect!

D Door jouw trainings-
werkzaamheden ben jij nu al 
bijna 20 jaar ieder weekend twee 
wedstrijden actief als trainer/
coach. Snel uitgerekend houdt 
dit in dat jij jaarlijks zeker zestig 
keer met competitie, beker en 
oefenwedstrijden in de weer 
bent en dus in totaal al meer 
dan 1.200 wedstrijden achter 
je naam hebt staan. Jij hebt 
daarom een uitstekend beeld 
van het amateurvoetbal in het 
algemeen. Hoe staat v.v. Vorden 
hierin en wat zijn in jouw ogen 
nog verbeterpunten voor onze 
vereniging? 

Het klopt dat ik heel veel 
wedstrijden heb gecoacht 
op verschillend nivo. Wat ik 
zeer belangrijk vind zijn de 
gedragingen van spelers, 
begeleiding, ouders en alle 
andere direct betrokken. Vaak 
zie ik gedrag wat niet wenselijk 
is op een voetbalveld of daar 
rond om heen. Vooral vaak door 
teams die niet van Vorden zijn 

gelukkig. Ik vind ook dat wij als 
Vorden verantwoordelijk zijn voor 
het gedrag van onze mensen als 
ze de poort binnen komen of als 
we  uit spelen onder de vlag van 
Vorden. Elkaar durven corrigeren 
of aanspreken op gedrag is best 
moeilijk maar wel heel belangrijk. 
Op voetbal gebied verwacht ik op 
korte termijn, de komende paar 
jaar, een doorgroei van talentvolle 
spelers richting de senioren 
selectie. Daarbij is het belangrijk 
dat het 2e team van Vorden 
stappen gaat maken om het gat 
naar het 1e kleiner te maken. 
Vooral dat talentvolle jeugd die 
niet direct in het 1e komt  wel 
op een behoorlijk nivo komt te 
spelen om zich onder weerstand 
door te kunnen ontwikkelen. 
Binnen de jeugdafdeling zullen 
we heel hard moeten blijven 
werken aan ons kader. Proberen 
onze trainers en coaches 
voldoende bagage mee te geven 
zodat zij onze jeugdspelers goed 
kunnen begeleiden en opleiden.

MIcHEL FEUkkInk is nu voor het 
3e achtereenvolgende seizoen 
de hoofdtrainer van v.v. Vorden. 
Aan het einde van zijn 1e seizoen 
heeft hij vier A-jeugdspelers 
ingepast en promoveerde hij naar 
de 3e klasse. 

B Jij bent nu voor het 3e 
seizoen trainer van het 1e elftal 
bij v.v. Vorden. Jij staat bekend 
als een betrokken trainer wie ook 
zijn gezicht regelmatig laat zien 
bij andere teams. Wat is jouw 
algemene indruk van het voetbal 
bij de diverse teams bij v.v. 
Vorden?

IK zit inderdaad regelmatig 
verschillende teams van vorden 
te bekijken. Ik vind het nou 
eenmaal heel normaal dat je als 
hoofdtrainer ook belangstelling 
toont voor de verschillende 
anderen teams en niet alleen bv 
het 2de elfal of de A junioren 
waarvan je gauw kunt zeggen 
dat heeft weer een relatie met 
de selectie. Ik kijk ook graag de 
jeugd, alhoewel dat voor mij erg 
lastig wordt met een voetballende 
dochter en zoon qua tijd. 
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Zondag s’morgens ben ik vaak 
op tijd om het 2de tot en met 
het 7de te bekijken. Natuurlijk 
doe ik dit allereerst omdat ik 
gek ben van het spelletje maar 
ook belangstelling te tonen aan 
de spelers / begeleiders van 
de diverse elftallen want juist 
die spelers / begeleiders staan 
een paar uur later ons aan te 
moedigen bij het eerste elftal. 
De sfeer ,het gemoedelijke, een 
praatje en de waardering zijn 
belangrijke punten . 
De rode draad door de vereniging 
is zichtbaar door middel van de 
jeugdtrainers zelf op te leiden 
en deze mee laten lopen met de 
ervarende trainers. Natuurlijk 
kost dit veel tijd en energie maar 
met een goede instelling kunnen 
we dit verder uitbreiden. Kortom: 
mijn algemene indruk van v.v. 
Vorden is zeer positief.

C Jij hebt dit jaar in het eerste 
elftal al met acht spelers onder 
de 21 jaar in de derde klasse 
gespeeld. Het komende seizoen 
zal de selectie tegelijk met de 
A1 trainen, mede omdat er 
volgend seizoen een hele grote 
groep talentvolle A-spelers over 
gaan naar de senioren. Zie jij 
mogelijkheden om de selectie 

nog verder te verjongen?
Nou het is niet zo dat ik bewust 
de jongelingen selecteer maar het 
is wel zo “wat goed is komt snel 
“’ laat dat helder zijn en dan is de 
kans aanwezig dat er inderdaad 
nog verder verjongd wordt. 
Neemt niet weg dat de oudere 
spelers van essentieel belang 
zijn voor het teamproces maar 
ook zeker voor het balans in de 
groep en op het veld. Selecteren 
doen de spelers zelf ,als ze 
blijven presteren in de diverse 
elftallen komen ze in aanmerking 
voor een niveau hoger. Laat 
het duidelijk zijn dat het de 
ideale situatie zou zijn om met 
een grote gelijkwaardige groep 
(jong en oud) met veel interne 
concurrentie te werken, waardoor 
de spelers elkaar automatisch 
nog beter maken. Voor de 
komende jaren is dit geweldig, 
want als de groep trouw blijft 
aan elkaar en de huidige A-
jeugd komt er bij dan kan v.v. 
Vorden de komende jaren daar de 
vruchten van plukken.

D Vorden 1 speelt voor 
het eerst voor het tweede 
achtereenvolgende jaar in de 
3e klas en ontmoet daarin 
tegenstanders zoals PAX, 

Varsseveld, DCS en VIOD die 
met zowel met het 1e als met 
de jeugd altijd hoger hebben 
gespeeld als v.v. Vorden. Kan 
v.v. Vorden in jouw ogen de 
stap maken naar een stabiele 3e 
klasser?

Het is een compliment dat VV 
Vorden zich met deze clubs nu 
mag meten, maar ook met onze 
jeud A1, B1, C1 (1e klasse)komen 
we deze tegenstanders tegen. 
We hebben met de selectie al 
behoorlijke stappen gemaakt 
maar het gevoel van beter 
worden individueel maar ook als 
team moet blijven doorgroeien. 
Vorig jaar zijn we keurig in de 
derde klasse gebleven maar de 
doelstelling moet zijn om in 
de derde klasse te blijven om 
mogelijk nog wat in de stand 
te klimmen. Met de nodige 
aanvullen van de jeugd voorzie ik 
een prima toekomst waar we met 
zn allen trots op mogen zijn en 
waar we zeker een stabiel derde 
klasser moeten worden. Let wel 
het komt niet aanwaaien maar 
we moeten met zijn allen blijven 
doorgroeien of wel een goede 
mentaliteit, plezier , beleving 
en de wil om te winnen moet 
aanwezig blijven.

 

 

 
C1000 Grotenhuys  
Dorpsstraat 18 Aan ‘Dorpsstraat’ en ‘de Bleek’  
7251BB te Vorden  De meest complete supermarkt 
T 0575 552713 met altijd verrassende én 
 scherp geprijsde aanbiedingen 
 Altijd goed bereikbaar 
 met 120 parkeerplaatsen 
 

Openingstijden: 
Maandag t/m Zaterdag 8:00-20:00h 
Vrijdag koopavond, open tot 21:00h 
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AB Oost Asbestanering
Auto- Taxi- en Rijwielbedrijf Klein Brinke B.V.
Autobedrijf Groot Jebbink B.V.
Autobedrijf Jos Herwers Hengelo (G) B.V.
Autobedrijf Robert Nijenhuis
Autobedrijf Schotpoort Zutphen-Eerbeek B.V.
Automobielbedrijf Ruesink Ruurlo B.V.
Autorijschool Ruesink
Autoschade Jansen & Gal B.V.
Aviko B.V.
Bakker in Vorden
Bakkerij Joop
Berkhof & Partners B.V.
Bijenhof Interieur B.V.
Bloemendaal & Wiegerinck
Bouwbedrijf Geers
Bouwbedrijf Jos Schroer
Bouwbedrijf van Zeeburg
Bouwkeur GROEP B.V.
Buroh
Café Restaurant De Herberg
Cinemajestic B.V.
Classis & Ko
c.w.v. MEDO
De Nieuwe Aanleg B.V.
Dijkman Bouw B.V.
Dostal Wegenbouw
Drukkerij Westerlaan B.V.
Dustco Benelux B.V.
Dutch Protection & Security
Eetcafé de Reehorst
Eliesen Electro Zutphen B.V.
F. Jansen Installatiebedrijf
Fashion Corner
Free-Wheel Sport & Recreatie
Grand Bistro De Rotonde
Grolsch

Hegeman koudetechniek
HL Grafische Materialen
Ingenieursbureau Tracé B.V.
Installatiebedrijf Wiltink B.V.
J. ter Weele vlees en vleeswaren
Jansen's Metaalwaren B.V.
Jos Reklame Signmakers
Kamphuis Hoogwerkers B.V.
Klussenbedrijf Theo Schotsman V.O.F.
Kreunen Bouw Lochem B.V.
Loga Drieenhuizen (Bruna)
Lubron Personeelorganisatie
Meek's Meubelen Vorden B.V.
Meeus Assurantien B.V.
Miko Koffie Service B.V.
Notariskantoor Hulleman
Novum Pharma B.V.
Oxalis Vorden B.V.
Profile Bleumink
Riho Techniek
Rijschool Horstman
Schildersbedrijf A. Peters
Schildersbedrijf Boerstoel B.V.
Slagerij Vlogman
Smederij Oldenhave
Te Koppele B.V.
Thom B.V.
Toernooivoetbal.nl
Tuunte Fashion B.V.
V.O.F. Weenk-Ter Maat (Welkoop Vorden)
Vincent Spiegelenberg
Visser mode
Vos Industriele Lakverwerking B.V.
Weevers Grafimedia
Weulen Kranenburg Brandstoffen B.V.
Wonen en Waarde

v.v. Vorden bedankt zijn sponsors
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....Weevers

ontwerpt
Vanaf de start van een project staan wij naast u om samen een gesteld doel te bereiken. Op de weg 

ernaartoe kunnen wij u van dienst zijn met het ontwerpen van logo’s, huisstijlen, producten en de 

bewaking van uw huisstijl. Een beeld zegt meer dan duizend woorden en is vaak een belangrijk deel 

van een gra� sch ontwerp. Daarom verzorgen wij voor u ook productfotogra� e en fotogra� e op locatie.Vorden (0575) 551010  vorden@weevers.nl

Groenlo (0544) 461828 groenlo@weevers.nl

Lichtenvoorde (0544) 371323 lichtenvoorde@weevers.nl

Zelhem (0314) 625053 zelhem@weevers.nl

Zutphen, (0575) 585585 zutphen@weevers.nl

Weevers ontwerpt adv A5 lig.indd   1 13-09-13   12:03



Henri Barendsen van 
Barendsen Vorden 
verwacht veel van komend 
voetbalseizoen. “Het belooft 
een leuke competitie te 
worden met interessante 
wedstrijden tegen ploegen 
uit de regio, zoals Pax uit 
Hengelo, Witkampers uit Laren 
en voetbalvereniging Ruurlo. 
De huidige selectie zit goed 
in elkaar en moet naar mijn 
idee bij de eerste vijf kunnen 
eindigen. Dat is misschien 
ambitieus, maar je moet de lat 
ook hoog durven leggen. Er 
zit in ieder geval veel voetbal 
en beleving in het elftal; dat is 
leuk om naar te kijken.”
Het staalconstructiebedrijf 
sponsort de vereniging al vele 
jaren. Als in 2017 de vijfde 
termijn afloopt, is Barendsen 
al twintig jaar onafgebroken 
hoofdsponsor van Vorden. En 
als het aan Henri Barendsen 
ligt, volgen nog vele jaren. 
“De voetbalvereniging zit in 

sponsorcommissie:

Vorden wil banden met sponsors aanhalen
Oud-voetbaltrainer Fritz 
Korbach zei ooit over Jan Smit, 
de voorzitter van Heracles 
Almelo: “Ik heb hem wel eens 
op zijn kop gehangen, maar er 
kwam nog geen kwartje uit de 
binnenzak van dat Armani-pak 
rollen. Die man is zo zuinig, die 
huilt met één oog.
Meer dan ooit tevoren wordt 
nu ieder dubbeltje drie keer 
omgedraaid. Dat weten ze 
ook bij de sponsorcommissie 
van voetbalvereniging Vorden, 

die dit voorjaar nieuw leven 
is ingeblazen. “Iedereen 
heeft last van de crisis”, zegt 
commissievoorzitter Jorrit 
Schotsman. “In zaken als 
sponsoring wordt vaak het eerst 
door bedrijven gesneden. Dat is 
begrijpelijk natuurlijk, al denken 
we als vereniging óók iets 
voor onze sponsors te kunnen 
betekenen.”
Want naast het vergroten van de 
naamsbekendheid, wil Vorden 
sponsors in de toekomst actiever 

bij de club gaan betrekken, 
zegt Schotsman. “Alles draait 
om binding. Wij willen de 
banden met onze sponsors 
verder aanhalen.” Daarom is 
dit voorjaar begonnen met het 
volledig inzichtelijk maken van 
alle lopende sponsorcontracten. 
“Vanwege allerlei oorzaken 
heeft de club het zo’n drie jaar 
moeten doen zonder actieve 
sponsorcommissie. Daardoor 
was er weinig overzicht en 
eigenlijk ook geen structuur. 
Dat is nu veranderd. Doel van 
dit seizoen is meer sponsors te 
werven.”
De commissie – vijf man in totaal 
- heeft zodoende een opdracht 
van het bestuur meegekregen. 
“We hebben een bepaald bedrag 
ingefluisterd gekregen dat 
nodig is om de begroting rond 
te krijgen. Dat redden we niet 
zonder nieuwe bedrijven aan 
ons te binden.” Daarom gaat 
de sponsorcommissie de boer 
op; actief op zoek naar nieuwe 
sponsors. “Naar ons idee zijn 
er nog genoeg bedrijven te 
bedenken die wat voor Vorden 
zouden kunnen betekenen.”
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Hoofdsponsor: 

Barendsen: ‘Je moet de lat 
hoog durven leggen’

ons hart. Ik heb zelf gevoetbald 
en mijn kinderen voetballen ook. 
Als alles het toelaat, en Vorden 
het wil, blijven we nog jarenlang 
aan elkaar verbonden.”
Barendsen denkt ook na over 
de uitstraling van de club. “Het 
moet er verzorgd en kloppend 
uitzien, netjes bovenal. Als 
vereniging moet je goed voor 
de dag komen en dat gaat met 
Vorden steeds beter. De selectie 
loopt er voorafgaand aan 
wedstrijden netjes bij in zwarte 
polo’s en ook de aankleding 
van de accommodatie ziet er 
prima uit.” Het staalbedrijf heeft 
onder meer bijgedragen aan de 
toegangspoort. “Uitstraling is 
gewoon ontzettend belangrijk”, 
vindt Barendsen.
Zijn kinderen (11, 10 en 7 
jaar oud) voetballen nog in de 
jeugd. “Het zou mooi zijn als 
die ooit het eerste bereiken, 
en dan natuurlijk het liefst met 
Barendsen Vorden als sponsor 
op het shirt.”

De sponsorcommissie van 
v.v. Vorden bestaat uit Jorrit 
Schotsman, Rob Enzerink, 
Herman Vrielink, Jeroen Vos en 
Alexander Molendijk.
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Evenementen bij Vorden.
Ieder jaar zijn er bij Vorden 
evenementen of helpen vrijwilligers van 
onze club mee bij evenementen die in 
Vorden worden gehouden. 
Zo hebben onlangs meerdere 
vrijwilligers geholpen tijdens 
het concert bij kasteel Vorden. 
Dit concert werd gehouden 
in het kader van het honderd 
jarig bestaan van de Acht 
Kastelenroute.

Enige jaren geleden hebben 
wij voor Aviko de Avikolympics 
mogen verzorgen. 
Twee evenementen zijn 
inmiddels een begrip geworden 
in de regio en ook daarbuiten. 
Wij bedoelen hiermee het 
Wikee- en Wim Kuijpertoernooi.
Het Wikeetoernooi wordt altijd 
in het laatste weekend van 
mei gehouden. De naam Wikee 
komt van de organisatoren 
van het eerste uur Wilco Klein 
Nengerman en Kees Jansen Na 
een sportieve dag wordt in de 
grote feesttent met livemuziek 
het voetbalseizoen afgesloten. 
Dat het toernooi een begrip 
is en dat iedereen die al eens 
heeft meegedaan graag weer 
terugkomt blijkt uit het feit 
dat de inschrijving binnen 
enkele dagen vol zit en er een 
wachtlijst is van teams die 
willen voetballen en daarna 
lekker feesten.

Het Internationale Wim 
Kuijpertoernooi bestaat 
inmiddels al 23 jaar. Diverse 
bekende clubs uit binnen 
en buitenland hebben al 
op dit toernooi gespeeld. 
Enkele bekende clubs zijn 
Ajax, Feijenoord, PSV, Bayer 
Leverkusen, Liverpool, 
Anderlecht en Dinamo Kiev. 
Er zijn nog veel anderen 
deelnemers geweest die u ook 
in de Champions League en in 

de Europa League ziet. 
Er speelt ook altijd een team 
van Vorden mee en wij hopen 
dat veel spelers en speelsters 
van Vorden de komende jaren 
meespelen en over een aantal 
jaren kunnen zeggen dat zij 
tegen een wereldberoemde 
voetballer hebben gespeeld.
Wij hopen dat beide 

evenementen nog jaren blijven 
bestaan en nodigen iedereen 
uit om te komen kijken.
Het organiseren van deze 
evenementen is onmogelijk 
zonder de inzet van de vele 
vrijwilligers. Het is geweldig 
om te zien dat iedereen zich 
verantwoordelijk voelt en met 
passie zijn/haar taken uitvoert.

schema Vorden 1 2013-2014 – 3e kl. knVB – afd. Oost - c 
1e Periode (9)
8 sep-13 1 Vorden Varsseveld
15-sep-13 2 FC Winterswijk Vorden
22-sep-13 3 Vorden Doetinchem
29-sep-13 4 DCS Vorden
6 okt-13 5 Vorden Ruurlo
13-okt-13 6 Witkampers Vorden
27-okt-13 7 PAX Vorden
03-nov-13 8 Vorden VIOD
10-nov-13 9 HC’03 Vorden
2e Periode (9)
17-nov-13 10 Vorden Gendringen
01-dec-13 11 OBW Vorden
08-dec-13 12 Vorden FC Eibergen
15-dec-13 13 RKZVC Vorden
19-jan-13 14 Varsseveld Vorden
26-jan-13 15 Vorden FC Winterswijk
02-feb-13 16 Doetinchem Vorden
16-feb-13 17 Vorden DCS
23-feb-13 18 Ruurlo Vorden
3e Periode (8)
9-mrt-13 19 Vorden Witkampers
16-mrt-13 20 Vorden PAX
23-mrt-13 21 VIOD Vorden
6-apr-13 22 Vorden HC’03
13-apr-13 23 Gendringen Vorden
27-apr-13 24 Vorden OBW
4-mei-13 25 FC Eibergen Vorden
11-mei-13 26 Vorden RKZVC



D E E N V E L O P - E N D R U K W E R KS P E C I A L I S T
P A P I E R

V A N P A P I E R

Edwin Bekker
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7251 BK Vorden
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Jeugd Activiteiten Commissie, JAC
Deze club bestaat uit: Jacqueline 
Barendsen (moeder van Jesse 
D3, Sem E1 en Niek F3), Edith 
Garritsen (moeder van Ties E2, 
Nout F2 en Guus mini F) Martine 
Groot Wassink (moeder van Sven 
E1 en Baike F5) Dibora Kettelerij 
(moeder van Jacco F1 en Dennis) 
Anouk van Zeeburg (moeder 
van Floris F1 en Jelmer mini F en 
Sophie). Onlangs hebben Majorie 
Ancher, Yvonne Besselink, Anke 
Schouten en Mascha Vervoort 
afscheid genomen van het JAC. 
Dames vanaf deze zijde bedankt 

je denken aan het voetbalkamp 
in juni, de filmavond in oktober 
en de sinterklaas-activiteiten in 
november. 
Noteer alvast in je agenda 
voor aankomend seizoen: 11 
oktober filmavond, mini F. F en 
E jeugd 22 november sinterklaas 
activiteit E en D jeugd 29 
november sinterklaas in de 
voetbalkantine mini F en F jeugd 
Eind mei voetbalkamp mini F, F 
en E jeugd
We hopen dat jullie allemaal 
weer meedoen aan de 
activiteiten van het JAC en 
ideeën of tips zijn natuurlijk van 
harte welkom!

Groeten van de dames van het 
Jeugd Activiteiten Commissie (JAC)

voor jullie inzet én gezelligheid!!
Gedurende het voetbalseizoen 
organiseert het JAC diverse 
activiteiten voor de jeugd, met 
name gericht op de mini F, de 
F en de E pupillen. Hierbij kun 

De club van �0 is een 
aantal jaren geleden in het 
leven geroepen. Tijdens een 
bestuursvergadering werd 
aangekaart dat de Club van 
50, welke in een ver verleden 
in het leven is geroepen node 
gemist werd. Het incidentele 
karakter van dat initiatief werd 
tijdens deze ledenvergadering 
ter discussie gesteld en als 
uitkomst werd er een Club van 
50 opgericht. Een Club die 
als doel heeft een structurele 
bijdrage te leveren aan de v.v. 
Vorden. Maar ook een Club die 
iets terugdoet voor haar leden. 
Eddy Hiddink, Kees Jansen en 
Erik Rakitow namen dit op zich. 
Waarbij gezegd moet worden 
dat Eddy de onbetwiste Club van 
50- man is. Waar hij het eerste 
initiatief leidde, is hij dit keer 
wederom de grote motor achter 
het benaderen en vastleggen 
van nieuwe leden. Met een 

fantastisch resultaat van meer 
dan 100 leden als gevolg.
Deze leden betalen per seizoen 
€ 50,-. Voor dit bedrag 
wordt een ieder uitgenodigd 
om tijdens een jaarlijkse 
bijeenkomst te stemmen over 
het doel van de besteding; 50 % 
van dit ingelegde bedrag vloeit 
namelijk naar de vereniging, 
direct in de kas. Voor de overige 
50 % wordt door de leden van 
deze Club van 50, wellicht in 
samenspraak met het bestuur, 
een doel gekozen. Dit gebeurt 
tijdens de al genoemde jaarlijkse 
bijeenkomst.
Een avond die om deze keuze 
draait, maar die zeker ook 
gezellig is door de andere 
dingen die georganiseerd 
worden. Zo hebben we al eens 
Tapas gemaakt en ook een 
authentieke Bingo heeft op het 
programma gestaan. Deze avond 
wordt mogelijk gemaakt door de 
bijdrage van de “Gouden” Club 
van 50-leden. Deze leden, veelal 
bedrijven, betalen geen  
€ 50,- maar € 150,-. Op het 
bord welke in de kantine hangt, 
staan deze leden in Goudgele 

letters vermeld op de zwarte 
bordjes, tussen de overige leden 
die de omgekeerde kleurcombi 
hebben, dus op gele bordjes. 
Kijk eens na wie er al lid zijn…
De uitkomst cq de besteding zal 
er aan bij moeten dragen dat de 
vereniging op een alternatieve 
manier verbeteringen aan kan 
brengen. Ideeën die gekozen 
zijn, zijn een opknapbeurt voor 
de kantine en een uitbouw/
overkapping. Dit laatste item 
laat wat op zich wachten, maar 
is zeker nog niet vergeten. 
Ideeën die het net niet haalden 
zijn bijvoorbeeld een nieuwe 
beamer of speeltoestellen voor 
kinderen.
De Club van 50 zoekt nog altijd 
uitbreiding. Er is nog voldoende 
plaats op het genoemde bord. 
Voor € 50,- hoor je erbij, incl 
naamsvermelding op het bord 
én de website, alsmede een 
gezellig avond.

kijk voor meer info op www.
vvvorden.nl en vind uw weg in 
het menu aan de linkerkant.

Binnen de voetbalvereniging Vorden is er 
een club enthousiaste moeders actief in de 
jeugd activiteiten commissie, beter bekend 
als het jac ! 



Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties
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Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

rganisatie van
ederlandse
andprothetici

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99
Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl
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v.v.Vorden Voetbalpool
v.v. Vorden presentatiegids  34    

Zondagmorgen. Kantine VV Vorden. Koffie geurt door de kantine, 
oogjes nog rood van een latertje de avond ervoor. Er wordt 
gegrapt en gelachen. 

Dan is het serieus. “Hoeveel 
punten had jij gisteravond?” 
“Welke wedstrijden heb zijn 
er vandaag nog.” En ook “Die 
2-1 van Heracles deed me de 
das om.” Het onderwerp is 
overgegaan op de Voetbalpool. 
Bittere ernst. Dit seizoen 
al voor de 4e keer wordt 
de VV Vorden-Voetbalpool 
georganiseerd. Mark Borgonjen 
kwam met het idee en vond in 
Erik Rakitow een medestander. 
Het is een voortvloeisel uit een 
pool voor de WK 2010, ook 
al een idee van onder meer 
Mark Borgonjen. Doel is om 
zoveel mogelijk punten te 
vergaren door de wedstrijden 
van de Eredivisie, aangevuld 
met 3 andere wedstrijden te 
voorspellen. Per mail ontvang je 
het programma en nadat deze 
ingevuld geretourneerd is, wordt 
deze via een mooi opgezet 
programma verwerkt tot een 
klassement.Betrof het voorheen 
wedstrijden van de VV Vorden, 
een senioren- een junioren- en 
een pupillenwedstrijd, sinds 
afgelopen seizoen worden 3 
wedstrijden uit buitenlandse 
competities toegevoegd.

Iedere week een weekwinnaar, 
maar ook een algemeen 
klassement. Zo kun je week in, 
week uit weer meedoen. Ook 
al sta je er slecht voor in het 
algemeen klassement. De prijzen 
zijn niet noemenswaardig, 
hoewel de eindwinnaar toch 
€100,- mag opstrijken. De 
eeuwige roem, daar gaat het om. 
Het verslaan van je vrienden, 
familie. Weet je hoeveel mensen 
er hierdoor de Eredivisie weer 
intensiever zijn gaan volgen? 
Weer je hoe teletekst en het 
internet afgestruind wordt over 

informatie van de teams. Doet 
Siem de Jong mee? Is Pellè nog 
ziek? Spelen ze op kunstgras? 
Machtig mooi om te horen hoe 
fanatiek je met spelletjes om 
kunt gaan! 

De VV Vordenpool is inmiddels 
uitgegroeid tot begrip en hoewel 
de werkzaamheden er niet 
bepaald minder om worden, de 
organisatie is er trots op dat dit 
jaar de teller voor wat betreft 

de deelnemers nog verder is 
opgelopen. We begonnen met 97 
deelnemers, vorig jaar 125 en 
nu al 148. De inleg van € 10,- 
wordt deels uitgekeerd, maar 
het overige deel komt ten goede 
aan de vereniging. Jaar 1 leverde 
polo’s met lange mouwen op 
voor alle Jeugdleiders, jaar 2 
nieuw terrasstoelen. Afgelopen 
seizoen koos men voor een 
beamer. Allen nuttige dingen, 
dat ook nog eens.

Voor nu zit de inschrijving erop. 
Mocht je wel gegrepen lijken te 
worden door dit “Voetbalpool-
virus” houdt dan in de toekomst 
de site in de gaten. Maar 
eerst zullen we zien wie er, in 
navolging van Bert Borgonjen 
(2010/2011) , Dick Zelle 
(2011/2012) en Eddy Hiddink 
(2012/2013), dit seizoen wint!!!

Overzicht weeksponsoren vv Vorden seizoen 2013/2014
Wedstrijd Datum Tegenstander Sponsor

1 8-9-2013 Varsseveld Barendsen
2 22-9-2013 Doetinchem Dinsdagploeg
3 6-10-2013 Ruurlo SBPost 
4 3-11-2013 Viod Siemerink
5 17-11-2013 Gendringen Werner Rakitow 

en Harry 
Oosterink

6 8-12-2013 Eibergen Gerrit Wenneker/
Brasserie Lettink

7 26-1-2014 Winterswijk Smederij 
Oldenhave

8 16-2-2014 DCS Coates B.V.
9 9-3-2014 Witkampers Café Uenk

10 16-3-2014 Pax C1000 
Grotenhuys

11 6-4-2014 HC'03 Europlanit
12 27-4-2014 OBW Flynth
13 11-5-2014 RKZVC Rabobank
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WIE IS WIE
Bestuur

Voorzitter: William van der Veen
Secretaris: Renze Kuitert
Penningmeester: Kees Jansen
Vice voorzitter/Voetbalzaken:  
Marc van der Linden
Bestuurslid Horeca: Jan Hulshof
Bestuurslid Accommodatie a.i.: 
Johan Verstege
Bestuurslid Vrijwilligerszaken a.i.: 
Janneke Hiddinkl

acs activiteitencommissie 
senioren

Rob Borgonjen 
Werner Rakitow
Joanne Zelle

club van �0

Eddy Hiddink
Kees Jansen
Erik Rakitow

collecte 'sport Gehandicapten'

Anita Pierik
Xaviera Böhmer

communicatie-commissie 
(Website/clubblad/Media/PR)

Renze Kuitert
Karin Garritsen
Gerard Greven

jeugd activiteiten commissie

Jacqueline Barendsen
Edith Garritsen
Martine Groot Wassink
Dibora Kettelerij
Anouk van Zeeburg

jeugdcommissie

Jeugdsecretaris: Gerben Smid
Jeugdcommissielid: Udo Heij
Jeugdcommissielid: Gerrit Bijenhof
Jeugdcommissielid: Johan Verstege

kantinecommissie

Greta Greven
Karin Vliem
Tim Vrielink
Jan Hulshof 

scheidsrechterscommissie

Scheidsrechterscoördinator:  
Nick Wenneker
Scheidsrechterscoördinator:  
Kevin Weever
Scheidsrechterscoördinator:  
Gerrit Bijenhof

Onderhoud accommodatie 
(Dinsdagploeg)

Johan Verstege
Jan Hulshof
Johan Bolink
Gert Bruggink
Bertus Golstein
Jan Visser
Bennie Vredenberg
Gerrit Wentink
Dik Pasman
Harrie Eggink

schoonmaakgroep  
(schoonmaken kantine/Entree)

Kitty van der Linden
Patricia ten Barge
Miranda van Zeijst
Ellen van Doesburg
Anneke Esselink
Anita van Asselt
Annelies Rinders
Willeke Lenselink
Jacqueline Barendsen
Everdien Eggink
Esther Jansen
Winanda Jansen
Irma Klein Goldewijk
Esther Nieuwenhuis
Carmen Rondeel
Anke Schouten
Karin Vliem
Gerard Willemsen
Suzan Wullink

sponsoring commissie

Jorrit Schotsman
Herman Vrielink
Jeroen Vos
Rob Enzerink
Alexander Molendijk

Wedstrijdsecretariaten

Senioren: Dick Zelle
Jeugd: Gerben Smid 

technische jeugdcommissie

Udo Heij
Rene Besselink
Peter Jansen
Wilbert de Leeuw
René Nyenhuis
Rob Oplaat

senioren commissie  
(selectie + Lagere elftallen)

Edwin Bekker
Bennie Wentink
Thijmen Wentink
Marc van der Linden
Jeroen Tijssen
Dick Zelle

Wikee de Viking toernooi 
(toernooi einde seizoen)

Rob Borgonjen
Erwin Hengeveld
Kees Jansen
Wilco Klein Nengerman
Harry Oosterink
Joanne Zelle

Wim kuijpertoernooi 
(Internationaal D toernooi)

Toernooi secretaris: Oscar Rondeel
Toernooi penningmeester:  
Ernst te Velthuis
Toernooi sponsoring: Ard Kettelerij
Toernooi sponsoring/PR:  
Jan Borgonjen
Toernooi technische zaken:  
Marcel Boekholt
Toernooi technische zaken:  
Hans Wullink

Website vv Vorden

Mark Borgonjen

ZDWDBV commissie 
(Zo Doen Wij Dat Bij Vorden)

Sjoerd Hovenkamp
Doetse Huizinga
Marc van der Linden
Annie Velhorst-Harmsen
John Wenneker




