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v.v. Vorden participeert in de
Vordense gemeenschap.
Onze vereniging, de grootste van het dorp Vorden, wil meer doen
dan zich alleen met voetbal bezig houden! Het is onze missie en visie om ook maatschappelijk betrokken te zijn en om hier onze verantwoordelijkheid in te nemen.
Het initiatief om de Avondvierdaagse te behouden voor
ons dorp noem ik hierbij als
voorbeeld. Het is ons gelukt
om deze mooie traditie voort te
zetten. Daarnaast hebben leden
van onze club ondersteund en
samengewerkt met de buren
van het zwembad In De Dennen, bij de verbouwing van
deze prachtige accommodatie.
Tijdens de Nationale Zwerfvuil
dag is een elftal van Vorden elk
jaar actief met het opruimen
van rommel wat anderen achterlaten. We collecteren al langere tijd en met succes, voor de
stichting Gehandicapten Sportfonds Nederland en halen dan
rond de 2500 euro op. Samenvattend: Wij zijn maatschappelijk betrokken! Samenwerking
zoeken ,met anderen verenigingen, sponsoren en de VOV,
is ons motto. De V.V. Vorden
staat open voor gezamenlijke
activiteiten voor de Vordense
gemeenschap.
Op sportief gebied gaat het
onze vereniging voor de wind:
Wekelijks kunnen al onze leden
“de wei” in. Ons eerste elftal speelt voor het derde jaar
in de 3e klasse en heeft een
super start dit seizoen. Naast
de prestatie gerichte elftallen, willen we meer aandacht
besteden aan het recreatieve
voetbal. Dit geldt ook voor het
meisjes-damesvoetbal, waar-

mee we dit seizoen de primeur
hebben voor Vorden. Qua
ledenaantal blijft onze jeugdafdeling de laatste jaren stabiel.
De overgang van junioren naar
senioren blijft ingewikkeld. Het
binden van deze doelgroep aan
onze club is een aandachtspunt. Wij zijn trots op onze
vrijwilligers. Neemt niet weg
dat ook V.V. Vorden verschillende vacatures heeft. Het is

onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze in te vullen.
Ik hoop u tijdens wedstrijden of
trainingen op het veld te mogen
begroeten en wens alle lezers
van de presentatiegids 20142015 een sportief voetbalseizoen toe.
Met een geel-zwarte groet,
William van der Veen,
voorzitter.

Heeft u ‘m al
ingeleverd?

Alles voor de jacht en schietsport
Alles voor de jachtRuime
en schietsport
keus

in:

buksen,
pistolen,
Ruime
keus
in:

buksen,
pistolen,
richtkijkers,
richtkijkers,
wax-kleding,
wax-kleding,
jagersjassen,
truien, truien,
jagersjassen,
kousen, hoeden, petten
kousen,
hoeden, petten
en
Meindl schoenen

en Meindl schoenen

Jacht - en wapenhandel
Zutphenseweg 9, Vorden
Telefoon (0575) 55 12 72
www.martensvorden.nl

Jacht - en wapenhandel

De Echte Bakker

Zutphenseweg 9, Vorden
Telefoon (0575) 55 12 72
www.martensvorden.nl

707300.indd 1

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

735612.indd 1

Waarom moeilijk doen
als het PraKtima
kan?1
707300.indd

04-11-13 11:08

04-11-13 11:09

0

van
de
Poll
metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen
Laat PraKtima
uw
bedrijf onderst
eunen
bij VCA en profi
teer
van betaalbare
kennis
en onze opleidi
ngsmogelijkheden
!

Voor o.a. VCA-systemen en -opleidingen:
• Deskundige en praktische begeleiding
bij certificeringen;
• Voordelige tarieven;
• Geen dikke handboeken;
• Maatwerkoplossingen die werken in de praktijk;
• Uitvoering en toetsing van Risico Inventarisatie & Evaluatie;
• 100% slagingspercentage;
• Begeleiding, opleiding en onderzoek in 1 hand.

Geïnteresseerd? Bel voor een afspraak of een vrijblijvende offerte

tel. 0575-549191 | info@praktima.nl | www.praktima.nl

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
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Het Wim Kuijpertoernooi
Elk jaar, in augustus, wordt in Vorden het internationale Wim
Kuijpertoernooi gehouden; een voetbaltoernooi voor D-junioren
uit binnen- en buitenland. Eén van de kenmerken van het voetbal
op deze leeftijd, onder 13 jaar) is het onbevangen en technisch
hoogstaande niveau.

Feyenoord de winnaar van 2014
Het toernooi begon in 1990 als
eendaags toernooi en groeide
uit naar twee dagen (de zaterdag en de zondag). Het voetbalevenement heeft zijn naam
te danken aan Wim Kuijper, in
1990 benoemd tot erevoorzitter.
Het jeugdvoetbal stond bij hem
voorop, Wim Kuijper overleed in
1996. Hij heeft zeven toernooien
meegemaakt waar hij zijn grote
betrokkenheid bij het jeugdvoetbal toonde als groot liefhebber en supporter.
Ieder jaar komen jeugdteams
van grote internationale clubs
naar Vorden voor het toernooi zoals het Duitse Bayer 04
Leverkusen, dat regelmatig de
beker mee naar huis mocht
nemen. Ajax, Feyenoord en PSV
zijn ook trouwe deelnemers.
Elk jaar zoekt de toernooiorga-

nisatie naar sterke jeugdteams.
Uiteraard mag een selectie van
de organiserende voetbalvereniging VV Vorden niet ontbreken.
De beleving bij de Vordense
jeugd is groot en het deelnemen
aan het Kuijpertoernooi is een
hoogte punt in de jeugdopleiding
van Vorden. Dit is voor velen een
belangrijk argument om juist bij
VV Vorden te gaan voetballen.
De organisatie zoekt elk jaar naar
een maatschappelijke doel, dat
tijdens het toernooi extra aandacht krijgt. Gezondheid, jeugd
en bewegen spelen daarin vaak
een centrale rol. Het organiseren van het toernooi schept een
grote betrokkenheid binnen de
Vordense gemeenschap. Een zeer
belangrijk onderdeel is de grote
inzet van vele vrijwilligers vanuit
de vereniging als van buiten de
voetbalvereniging.

Daarnaast heeft zich in de loop
van de jaren een groep gevormd
genaamd “De Vrienden Van het
Wim Kuijpertoernooi”. Zij ondersteunen de organisatie met raad
en daad door samenhang en
betrokkenheid uit te dragen! Een
mooie kans om lid te worden
van deze groep enthousiaste
mensen die op deze manier ook
in ﬁnancieel opzicht een heel
belangrijke steun zijn voor het
Wim Kuijpertoernooi.
Het organiseren van een toernooi
op hoog niveau kan ondanks de
grote schare aan vrijwilligers niet
zonder de bijdrage van sponsoren om de begroting sluitend te
krijgen. Zonder de bijdrage van
onze sponsoren en “De Vrienden
Van”zou het onmogelijk zijn een
evenement als het Wim Kuijpertoernooi te organiseren.
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Vrijwilliger van het jaar
Dit keer maken we nader kennis met onze vrijwilliger van het jaar,
Chris Hofman. Al een jarenlange geschiedenis binnen de club,
maar momenteel nog actief als senioren scheidsrechter op de
zondagochtend. Een aantal prangende vragen aan hem.
Een opwarmertje: Jij kookt, wat
wordt het?
(Chris begint te lachen) Ik kan
er kort over zijn, koken doe ik
nooit. Een ei dat gaat wel lukken
hoor en als het zou moeten dan
red ik me met de rest ook wel.
Maar nu doe ik het niet.
Een traditionele verdeling thuis?
Ja! Afwassen doe ik wel elke dag
en stofzuigen ook steeds meer,
omdat dit toch best wel zwaar
vrouwenwerk kan zijn. Maar
over het algemeen is buiten mijn
domein en binnen doet moeders
des huizes alles.
Wat wilde jij als kind worden?
(Chris begint wederom te lachen)
Als ik dat had gedaan, was ik nu
schatrijk geworden: schoenmaker! Eigenlijk had ik twee keuzes
op de technische school waar ik
op zat , schilder of schoenmaker. Mijn broer was al schilder
en zodoende ben ik een aantal
keer met hem mee geweest en
uiteindelijk daar vanzelf in gerold. Ik ben op mijn 16e begonnen en heb 46 jaar bij dezelfde
werkgever gewerkt.
En nu hele dagen vakantie vieren, ben jij ook een echte vakantieman?
Nee, ik kan geen minuut stil
zitten. Natuurlijk ga je weleens
een weekje weg. En ik ga graag
overal heen, bij mijn dochters
schilderen, klussen of lekker
in de tuin bezig. Ik verveel me
zeker niet.
Heb jij ook nog een droom
Chris?
Nou, een droom niet echt nee..
Ik heb alles al!

Vijf kleinkinderen, waar ik
natuurlijk ook wel eens oppas
en dat is hartstikke mooi. Maar
een ding zal ik nooit vergeten.
Ik was en ben groot fan van de
Rolling Stones. En alweer een
hele tijd terug kreeg ik een
kaartje van Jan Rouwenhorst
voor hun concert, omdat hij
er niet heen kon. Dat was echt
grandioos! Heel mooi. Maar
verder, bevalt het prima zo.

Wat zijn je verdere hobby’s?
Motorrijden doe ik graag, samen wandelen, maar ook oppassen op de kleinkinderen.
Daarnaast begeleid ik al 15 jaar
een groep recreatiezwemmers.
Eerst maakte ik zelf deel uit van
deze groep en toen er een vervanger nodig was voor de begeleiding heb ik dat opgepakt.
En momenteel hou ik me op
het moment bezig met de
Nacht voor de nacht, ook wel
Berenddag, die eind oktober
zal plaatsvinden. Dit is een
evenement voor kinderen, dat
samen met Natuurmonumenten
wordt georganiseerd. Er zullen ongeveer 600 kinderen zijn
die een heel programma wordt
geboden. Er zijn uilen en andere vogels, een groot kampvuur
met muziek en verhalen, een
lampionnentocht etc.
Wat ik me afvraag Chris, hoe
kom je daar nu zo weer in terecht?
Zijn vrouw begint te lachen
en zegt: “Op de een of andere
manier weten ze hem altijd voor
dit soort dingen te vinden. Dat
is echt zo!” Chris antwoordt
hierop: “Tja.. je rolt er automatisch in”

(Ik denk, goh die Chris rolt ook
overal in!)
Chris voegt nog toe dat ﬂuiten
natuurlijk ook een grote hobby
is.

Wat vind je zo mooi aan het
ﬂuiten Chris?
Het geeft zo’n ontzettend
voldaan gevoel, het in goede
banen leiden van een wedstrijd
en hiermee bijdragen aan een
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mooie pot. Scherp ﬂuiten, dan
vind ik het een heel mooi spelletje.
En een goeie wedstrijd ﬂuiten
kun je alleen bereiken door
puur aan te voelen wat er nodig
is. Gewaardeerd worden om wat
je doet en uiteindelijk na de
wedstrijd die hand krijgen van
de spelers, dan weet je genoeg.

Heb jij een voorbeeld in de
scheidsrechterswereld?
Nee dat niet, Kuipers vind ik
natuurlijk ontzettend goed,
maar ik zie het niet als een
voorbeeld.
Laat ik de vraag anders stellen: heb je iemand waarmee je
wel eens een biertje zou willen
drinken?
Ja, met mevrouw Clinton. Die
heeft echt een uitstraling van ʻik
sta er’, geweldig.

Het zou mooi zijn als zij president wordt. Ik vind politiek wel
interessant. Ik volg het altijd,
ook de buitenlandse politiek.
Als ik de krant lees, lees ik hem
ook van voor naar achter, dus ik
ben goed op de hoogte.

Chris, als jij een politieke partij
zou moeten starten, wat zou
dan jouw standpunt zijn?
Partij Hofman: Iedereen moet
op zijn 65e stoppen, om zo de
jongeren een kans te geven.
En zorg voor iedereen, jong en
oud.
Er schort een hoop aan de huidige pensioenregeling en ouderenzorg, dit valt me natuurlijk
zelf op, omdat je er middenin
zit en steeds meer mee te maken krijgt.
En dan, een laatste mooie herinnering:

Een hele tijd terug was ik
grensrechter bij een wedstrijd
tussen Voorst en Vorden.
Er viel een doelpunt, die de
scheids goedkeurde, maar ik
had allang mijn vlag omhoog
voor buitenspel. De scheids reageerde echter niet en ik bleef
net zo lang staan met mijn vlag
tot ik de aandacht kreeg. De
scheids zei: “Kom maar hier!”,
waarop ik antwoordde dat ik
zijn hondje niet was en als
grensrechter niet eens het veld
in zou mogen. De scheids vond
dit brutaal en wilde me opschrijven, dus kwam toch naar
me toe en vroeg mijn naam.
Nu is Hofman natuurlijk nogal
een beruchte naam in Zutphen
en omstreken, dus toen ik dat
zei was het direct gebeurd.
De scheids was direct stil. Dat
heeft me toen wel gered!

n
voor binnieten
én bu

Uw pand van buiten en binnen

STRAK
INTOT
DE100%
LAK!
ERVAAR
MEER SFEER MET DE

WINTERSCHILDER

sinds

1919

schilderwerk

UW WINTERSCHILDER:

beglazing

wandafwerking

spuitwerk

Bedrijvenweg 10
Bedrijvenweg
10 7251
KX Vorden
7251 KX
Vorden
OnderhoudNL,
altijd goed in onderhoud.
(0575) 55 15 67 • www.boerstoel.nl
(0575) 55 15 67
www.boerstoel.nl

Uw pand van bUiten en binnen strak in de lak!

Openingstijden Grand bistro de Rotonde keuken:
Maandag gesloten
Dinsdag van 12.00 - 22.00 uur
Woensdag tot en met zaterdag 10.00 - 22.00 uur (1 mei t/m 30 oktober)
Woensdag tot en met zaterdag 11.00 - 22.00 uur (1 november t/m 30 april)
Zondag 11.30 - 22.00 uur
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Avondvierdaagse

Afgelopen seizoen, net voor de zomerstop,
organiseerde v.v. Vorden voor het eerst in
haar geschiedenis de Avondvierdaagse van
Vorden.

en het evenement toegankelijk
te maken voor iedereen.

Een evenement wat al jarenlang
een grote happening is voor
de plaatselijke en omliggende
scholen, verenigingen en verzorgingstehuizen. Maar door
de mooie omgeving die Vorden
kent ook zeer geliefd onder individuele lopers uit de regio.
De v.v. Vorden heeft het maatschappelijk belang hoog in het
vaandel staan. Toen na aﬂoop
van de vorige vierdaagse duidelijk werd dat er geen opvolger
te vinden was voor jarenlange
organisator, Gymnastiek vereniging Sparta, was de knoop dan
ook snel doorgehakt om deze
organisatie op ons te nemen.
Een evenement als deze, wat
inmiddels traditie is geworden
in Vorden moet gewoon zo door
kunnen gaan.
Met zo’n 600 deelnemers,
prachtig weer, mooie routes en
honderden coupletten van ʻIk heb
een poooootje met vet, retteketet!’, was het enorm geslaagd.

Dit jaar met vertrek vanuit het
Dorpscentrum ʻ het Kulturhus’, wat zeker met de intocht
voor een overweldigend aantal
bezoekers heeft geleid in het
centrum van ons dorp.
Met deze nieuwe locatie hopen
wij ook de plaatselijke horecagelegenheden een gunst te doen

Volgend jaar zullen wij op dezelfde voet verder gaan. Natuurlijk zijn er na zo’n eerste jaar
altijd wat ontwikkelpunten, maar
voor de eerste keer zijn wij ontzettend trots op het resultaat. En
wij kunnen alvast verklappen…
de organisatie speelt alweer met
wat leuke nieuwe ideeën om het
een extra groot feest te maken!
Volgend jaar zal de Avondvierdaagse plaats vinden van ma 8
t/m do 11 juni.

wij staan graag
voor u klaar...

Wij bieden u een compleet programma
aan producten en diensten in vier
vakgebieden. Ieder vakgebied heeft zijn
eigen verkoop- en monteursteam.
Waardoor wij gespecialiseerd zijn in de
verkoop, verhuur, onderhoud en keuring
van nieuwe en gebruikte machines.

Industrie

Tuin en Park

Landbouw

Verhuur

www.almatlaren.nl
Stoomdijk 13-15
7245 PN Laren Gld

Tel: 0573 - 448080
Fax: 0573 - 448081
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Wouter Siemes: De spelertjes van
medewerkers van de toekomst !
Dat sponsoring niet meer weg te denken is bij een voetbalclub is
natuurlijk al lang geen geheim meer. Het steeds verder dichtdraaien
van de subsidiekraan bij de overheid aan de ene kant en de verdergaande faciliteiten naar de spelers en supporters aan de andere
kant vragen steeds meer aan sponsoring. Belangrijke sponsors verdienen daarom aandacht van de club. Eén van die belangrijke sponsors van vv Vorden is Euro Planit uit Vorden.
Euro Planit is een organisatie
die zich specialiseert in werving, selectie, uitzending en
detachering van personeel. Het
bedrijf is ruim 15 jaar geleden
opgezet door Vordenaar Wouter
Siemes.
Wouter is 45 jaar geleden geboren aan de Ruurloseweg in
Vorden is getrouwd met Lianne (43). Samen hebben ze drie
kinderen, twee jongens Stijn
(16) en Ruben (6) en een dochter Rosalie (13).
Het gezin woont in het buitengebied van Vierakker, op een
plek die hen naast het drukke zakelijke leven de nodige
rust verschaft. Wouter noemt
zichzelf niet zo sportief, maar
het tegendeel blijkt wanneer
hij vertelt dat hij drie maal per
week om zes uur in de ochtend
minstens een uur gaat ﬁetsen
met zijn mountain bike. De
bospaden in de woonomgeving
bieden hem uitdagende mogelijkheden voor een ʻfris en
fruitig’ begin van de dag.
Echtgenote Lianne doet aan
paardrijden; ze is amazone zoals Wouter dat noemt. Dochter
Rosalie zit op ballet en de beide

zonen Stijn en Ruben gaan dit
jaar voor het eerst voetballen
bij vv Vorden.
De weinige tijd die Wouter Siemes heeft voor hobby’s besteedt
hij vooral aan iets doen met zijn
handen. Restaureren van auto’s, brommers en motorﬁetsen
vindt hij geweldig, maar ook
het bewerken van hout doet de
Vordenaar graag. Zijn opleiding
werktuigbouwkunde aan de
Pedagogische Technische Hogeschool in Zwolle zal daar zeker
niet debet aan zijn.
Het is ook vanuit die technische
achtergrond dat hij zijn bedrijf
Euro Planit heeft opgezet en
gericht op technisch personeel,
wat tot op de dag van vandaag nog altijd een belangrijk
onderdeel van de organisatie
uitmaakt. Het bedrijf heeft 30
mensen in vaste dienst voor
kantoorwerkzaamheden. Het
hoofdbedrijf is gevestigd in
Vorden, maar er zijn ook vestigingen in Duiven, Hengelo
(O), Hoogeveen en Bratislava
(Slowakije). Het personeel is
samengesteld uit Tsjechen, Slowaken, Polen en Nederlanders
en dus erg internationaal getint. De voertaal is wel Neder-

lands, maar er wordt regelmatig
overgeschakeld naar het Engels.
Wouter Siemes: “Dat wij voor
Bratislava als vestigingsplaats
hebben gekozen komt o.a. door
het hoge niveau van de opleidingen in die omgeving”.
Doordat Wouter weinig tijd
heeft zich in te zetten voor de
samenleving wil hij via sponsoring toch een bijdrage hieraan leveren en dan met name
gericht op de jeugd; in dit
geval de pupillenafdeling van
vv Vorden. "De spelertjes van
nu zijn de medewerkers van de
toekomst" is zijn stelling, waarmee hij heel terecht toch ook
een commerciële draai aan het
sponsorschap geeft.
Tenslotte is er nog een ʻnieuwtje’ bij Euro Planit te bespeuren. Er is een activiteit in het
leven geroepen onder de naam
1VOUDarbo. Binnen de arbo
wetgeving heeft het bedrijf
o.a. ervaring opgedaan in het
terugbegeleiden van ziek personeel. Een eigen arts en eigen
case management maken hier
onderdeel van uit. Nieuw is nu
dat 1VOUDarbo deze diensten
ook gaat aanbieden aan andere
bedrijven.
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nu zijn de

Hengelo (Gld) - Vorden - Zelhem
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C4

D2

D4

D1

D3

E1

Een ruime eigentijdse slijterij
wijnhandel, met een zeer breed en
uitgebreid assortiment kwaliteits wijn, bier en
gedistilleerd, waar service, klantgerichtheid en
genieten nog ouderwets hoog in het vaandel staan.
• Achterhoekse Wijnen, Bronckhorster Bieren
en natuurlijk ons eigen... Vordensch Roem
8 Kastelen Bitter
• Ruim 350 whiskys en 300 soorten
Speciaal Bier in huis
• Kwaliteitswijnen van o.a. Salenteijn;
Montes en Graham´s
• Aangesloten bij Wijnkring.
• Verhuur van bier taps, statafels, glaswerk,
tenten, BBQ etc. etc.
• Bezorgdienst

www.slijterijvorden.nl
info@slijterijvorden.nl
vind ons op Facebook
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Club van 50

Inmiddels is het vijf jaar geleden dat voor de tweede maal de Club
van 50 nieuw leven in werd geblazen. Daar waar het in 2004 een
eenmalige actie betrof heeft de Club van 50 nu een structureel
karakter gekregen.

Op dit moment heeft de club ongeveer 110 leden die elk jaar een
eenmalig bedrag van € 50 euro
storten. De helft van deze jaarlijkse inkomsten zullen besteed
worden aan een speciaal project
waar de leden van de Club van 50
een stem in hebben.
Het restant van het totale bedrag
zal rechtstreeks in de “clubkas”

terecht komen en is dus beschikbaar voor de gehele club. Hierdoor wordt er dan structureel ook
een extra geldstroom op gang
gezet die er mede voor zorgdraagt dat de ﬁnanciële mogelijkheden van de club vergroot
gaan worden. Naast de potentiële
€ 50 leden zijn er ook een aantal
ondernemers/particulieren die
bereid zijn € 150 euro te willen
betalen.
Eenmaal per jaar, zo rond de
tweede helft november, vindt er
een bijeenkomst plaats waarbij dan een doel gekozen gaat

worden waaraan de helft van de
totale inkomsten kan worden
besteed. Op een ludieke wijze
wordt dan invulling gegeven aan
deze gezellige avond voor leden
en hun partners.
Afgelopen jaar vond er een heuse
marmotten race plaats zoals deze
vroeger was te zien in het programma van Fred Oster, AVRO’S
Wiekentkwis. Niemand minder
dan André van Duin, Sjaak Zwart
en Mieke Telkamp zorgden voor
veelal hilarische momenten. Een
avond om niet snel te vergeten.
Inmiddels zijn mede door de
leden van de Club van 50 de
volgende items al ten uitvoer
gebracht, het oppimpen van
de bar en de langgekoesterde
wens een uitbouw/overkapping
aan de voorkant van de kantine te realiseren. Twee staaltjes
van vakmanschap en zeker een
meerwaarde voor ons prachtige
sportcomplex. Afgelopen jaar is
door de leden van de Club van
50 besloten om het meubilair van
de kantine te vervangen. Zeer
binnenkort zal dit gestalte gaan
krijgen.
Op dit moment zijn er nog de
nodige bordjes vrij voor degene
die, evenals uw voorgangers, een
vermelding op ons sponsorbord
willen bemachtigen. Mede hierdoor kan er dan voor gezorgd
worden dat er ook in de toekomst
een stabiele ﬁnanciële situatie
blijft bestaan bij onze voetbalclub met voldoende ruimte om
de noodzakelijke verbeteringen
en vernieuwingen door te voeren.
De initiatiefnemers achter deze
club van 50 zijn Kees Jansen, Erik
Rakitow, Ab Velhorst jr. en Eddy
Hiddink.

Grotenhuys

aat 18 C1000 Grotenhuys
Dorpsstraat 18
e Vorden
7251 BB Vorden
52713 Tel.: 0575 - 552713

jden:
Openingstijden:
/m Zaterdag
8:00-20:00h
Maandag
t/m Zaterdag 8.00 - 20.00 uur
opavond, open
21:00h open tot 21.00 uur
Vrijdagtot
koopavond,
Aan 'Dorpsstraat en 'de Bleek'

De meest complete supermarkt met altijd verrassende en
scherp geprijsde aanbiedingen

Altijd goed bereikbaar met 120 parkeerplaatsen
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Nieuwe website

Achterhoek Multimedia heeft de nieuwe website van vv Vorden
ontworpen en gerealiseerd.
liger bij het Wim Kuijpertoernooi. Hier houdt hij de website
en social media kanalen bij en
hij zorgt er tevens voor dat alle
foto’s die gemaakt zijn door
de huisfotografen verzameld
worden. Hij is gevraagd om
mee te helpen met het Wim
Kuijpertoernooi door zijn oom
Jan Borgonjen. Pascal heeft
ook een aantal neven die actief
zijn bij vv Vorden en via deze
contacten is Achterhoek Multimedia benaderd om een nieuwe website voor vv Vorden te
maken.

Achterhoek Multimedia is een
communicatieadviesbureau,
gevestigd in Hengelo Gld. Michel
Decanije en Pascal Meenink
zagen in januari 2013 kansen
voor webdesign, drukwerk en
social media marketing voor
MKB-bedrijven en verenigingen
in de Achterhoek. Persoonlijke
benadering en begeleiding zijn
de steunpilaren van Achterhoek
Multimedia. Een website bijvoor-

beeld, is het online visitekaartje
van een bedrijf of vereniging.
Daarom moet een website goed
in elkaar zitten, alle informatie is
overzichtelijk voor de bezoeker
en de website moet gemakkelijk
te beheren zijn.
Michel en Pascal wonen beide
niet in Vorden en zijn ook nooit
lid geweest van vv Vorden.
Pascal is al enkele jaren vrijwil-

Na vele uren van designen, programmeren en besprekingen is
de eerste versie van de website
af. De wensen van vv Vorden zijn
zoveel mogelijk toegepast, en de
web redactie bestaande uit Michel Balvert, Mark Borgonjen en
René Bochelman beheren sinds
kort de prachtige nieuwe Website van de V.V.Vorden.
Achterhoek Multimedia hoopt
dat jullie met veel plezier gebruik maken van jullie nieuwe
website en er weer jaren mee
vooruit kunnen.
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Elftalfoto Vorden 1 seizoen 2014-2015. Bovenste rij: Tim Vrielink (teammanager), Bart Stokman, Niek Nijenhuis
Middelste rij: Ard Kettelerij (keeperstrainer), Stefan Eggink, Eric Oldenhave, Daniël Wabeke, Robin Verstege, Bas Ko
Voorste rij: Gijs van der Veen, Wiebe de Jong, Daan Horstman, Michel Feukkink (hoofdtrainer) Michael Vet, Koen O
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s, Frank Hiddink, Roy Böhmer, Rik Schroër, Sam Abbink, Niels Siemerink, Roy Dommerholt (verzorger)
ortstee, Stijn Wentink, Gerrit Wenneker (assistent trainer)
Oosterhuis, Bas Boers. Afwezig op deze foto: Eddy Hiddink (assistent scheidsrechter).
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“Evenement ons Cement”
Onze voetbalclub organiseert jaarlijks tal van
evenementen die naast het sportieve en gezellige
karakter ons sociaal ook bind aan de samenleving.
De “evenementen” zorgen ervoor dat alle gelederen binnen de club een geheel vormen en we onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
De evenementen bij de club zijn als het ware het
cement tussen alle elftallen, leiders, trainers, vrijwilligers, commissieleden en wat er zoal nog meer
komt kijken bij de club. Naast de ruim 28 evene-

menten die we hieronder in het kort even de revue
laten passeren, zijn er nog tal van andere activiteiten te noemen. Denk daarbij aan de zwerfvuilactie,
het zaalvoetballen in de winter voor de jeugd, de
verschillende toernooien ga zo maar door. Voor
elk evenement is een organisatie neergezet die dit
in vele gevallen samen met de kantinecommissie
vorm geeft. Heeft u zin om bij een evenement te
helpen, geef je dan op bij een van de bestuursleden of commissies.

POOL V.V. VORDEN
Gehele seizoen
Jaarlijks maakt de vv Vorden
voor het komende seizoen een
voetbal pool. Dit jaar weer veel
enthousiaste aanmeldingen. Op
de zaterdagavond of zondagochtend worden er op de site
tussenstanden geplaatst met de
scores van de tot dan toe gespeelde wedstrijden.

evalueren, stilstaan bij de begroting en het bestuur decharge
wordt verleend voor het gevoerde beleid van het afgelopen
seizoen. Eventuele bestuurswissels worden voorgelegd. Deze
vergadering is voor leden waar
inspraak op gevoerde beleid
gegeven kan worden. Wilt u dat
ook, wordt lid van vvVorden, laat
u stem horen.

OPENING VAN HET SEIZOEN
Begin september
Begin september openen we traditioneel het nieuwe voetbalseizoen. Dit jaar iets extra in verband met het 85 jarig jubileum
van onze club. Noteer al vast de
volgende seizoenopening, deze
is vrijdagavond 4 september.

ARKA NOICE DREAMPARTY
PART I
3e vrijdagavond van november
Oude tijden herleven als we dit
event bespreken. Arka staat voor
ons clubgebouw “De Ark”, Noice
staat voor “Geluid” en “Dream”
staat voor verrassing. Deze
avond is voor iedereen die de
club een warm hart toedraagt,
een beetje lawaai aan de oren
kan hebben en zin heeft in een
origineel feestje. Deze party is
toegankelijk door kaartverkoop
vooraf via enkele leden. Noteer
alvast vrijdagavond 21 november.

GROTE CLUBACTIE
Medio oktober
In de maand oktober wordt aan
alle leden van de vereniging
gevraagd of zij een aantal loten
willen verkopen vanuit de Grote Clubactie. Naast het winnen
van leuke prijzen is 80% van het
inleggeld voor onze club.
JEUGDACTIVITEITEN
Rond Sinterklaas
In de maand november zal voor
de jeugdleden rondom sinterklaas een leuk moment worden
georganiseerd.
LEDENVERGADERING
Medio november
De algemene ledenvergadering
waarbij we het lopende seizoen

CLUB VAN 50
3e zaterdagavond van november
De club van 50 brengt jaarlijks
genoemde bedragen bijeen. Met
dit bedrag bepaald deze club
waar het bedrag aan besteed
wordt. De avond staat net als bij
de vorige party vol verrassingen,
het grote verschil is dat dit feest
wat ingetogener zal zijn, maar
zekers niet minder gezellig.
Noteer deze datum als Club van
50 lid. Bent u dat nog niet, maak

u lid, want u mist zekers wat.
Zaterdag 22 november.
MOUNTAINBIKE TOCHT
Begin december
Op 7 december 2014 organiseert de VRTC de Grote Veldrit.
Starttijden: 8.30 uur tot 10.00
uur Afstanden 30 en 45 km.
Inschrijven via Scan & Go is
mogelijk. Nadere info : www.
vrtcvorden.nl
“SPARE-RIB” AVOND
Week voor kerst
De week voor Kerst sluiten we
het 1e deel van de competitie voor de wintersport af met
lekkere zelfgemaakte spareribs
door een aantal trouwe leden.
Deze avond is in het bijzonder voor alle senioren en de
A-Jeugd, maar heeft u ook zin in
een spareribje, kom gerust even
aanschuiven.
JINGLE – BELL TOURNOOI
1e dag na kerstdagen
Traditioneel getrouw spelen alle
kinderen van de jeugd de dag
na de kerstdagen het jingle-bell
toernooi in de sporthal op ’t Jebbink. Noteer alvast voor dit jaar
zaterdag 27 december 2014.
OUDEJAARSCROSSLOOP
laatste zaterdag v/h nieuwe jaar
Op Zaterdag 27 december 2014
organiseert de stichting Oudejaars Crossloop Vorden voor de
34e keer de Oudejaars Crossloop in Vorden. Tijdens deze
cross, krijgen de lopers om nog
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eenmaal de kans om de loopschoenen aan te trekken en te
genieten van de prachtige bossen tussen Vorden en Lochem.
De Oudejaars Crossloop biedt
voor iedere loper een uitdaging.
Het is dan ook niet voor niks dat
velen zeggen dat het de mooiste cross is van de Achterhoek!.
Nadere info: www.oudejaarscrossloop.nl
FLESSENACTIE
1e zaterdag v/h nieuwe jaar
Niet meer weg te denken als 1e
activiteit in het nieuwe jaar, de
ﬂessenactie. De jeugd loopt op
met name de zaterdagmorgen
door de wijken van Vorden en
omstreken. Lege ﬂessen (liefst
met statiegeld) worden door deze
fanatieke jeugdleden opgehaald
bij de mensen aan huis. Noteer
de datum zat. 3 januari 2015
NIEUWJAARSRECEPTIE
1e zondag na zaalvoetbal toernooi
De nieuwsjaarsreceptie van onze
club is traditie getrouw meestal
de 2e zondag van het nieuwe
jaar van 14:00h to 18:00h. De
datum wordt jaarlijkse afgestemd met het toernooi van ZVV
Velocitas.
KOPPEL DARTTOURNOOI
3e zaterdag in januari
Ze zijn net allemaal een beetje
bekomen van de feestdagen en
hebben het dart event in Engeland gevolgd, staat het koppeldarten op het programma. De
organisatie, in handen van B&B
met Jeroen als stimulator binnen
de club. Geef je op voor deze
zeer gezellige middag en avond,
Zaterdag 24 januari.
MOUNTAINBIKE TOCHT
Eind januari
Op zaterdag 25 januari organiseert de VRTC weer een prachtige tocht, zie nadere info : www.
vrtcvorden.nl
SPONSORAVOND
Medio februari
Deze datum staat gereserveerd
voor een interessante en informatieve avond bij de club voor
sponsoren.

FILMAVOND VOOR DE E EN D
JEUGD
Medio februari
Vrijdagavond 20 februari staat
gereserveerd voor ﬁlmavond bij
de club voor de E en D jeugd.
ARKA NOICE DREAMPARTY
PART II
Eind maart
Vrijdagavond 27 maart “Disco”
voor C en B jeugd in de sferen
van de grote party van de oudere jeugd. Hou de vvVorden
website in de gaten.
VRIJWILLIGERSAVOND
Laatste zaterdag maart
Op zaterdag 28 maart wordt de
jaarlijkse vrijwilligersavond van
v.v. Vorden georganiseerd met
daarin o.a. de bekendmaking
van de vrijwilliger van het jaar.
Op deze avond wil het bestuur
alle vrijwilligers bedanken voor
hun inzet en steun. Noteer deze
avond als vrijwilliger.
COLLECTE FONDS
Begin april
Met een grote groep vrijwilligers van zowel binnen als buiten
de vereniging collecteert de
vvVorden in april voor het Fonds
Gehandicaptensport. Het Fonds
Gehandicaptensport zet zich in
om sport voor iedereen met een
handicap mogelijk te maken.
Nadere info: www.fondsgehandicaptensport.nl
“SPARE-RIB” AVOND
week voor einde v/h het seizoen.
De week voor het Wikee-tournooi sluiten we het 2e deel van
de competitie voor de zomervakantie af met de lekkere zelfgemaakte spareribs. Wat over
is van het 1e deel komt dan op
Noteer donderavond 21 mei.
JEUGDKAMP – VOOR WIKEE
Vr. 22, Za 23 en Zo. 24 mei 2015
Vrijdag D-jeugd en zaterdagavond E en F – jeugd, dit kamp is
niet te missen voor de jeugd.
WIKEE DE VIKING TOERNOOI
Zaterdag 30 mei 2015
Wikee - de Viking, het afsluitende toernooi van de vereniging.

’s-Morgens een leuk mix-toernooi voor alle kinderen, s’middags fanatieke strijd om de
Noormannen wisselbokaal voor
zowel mannen als vrouwen en
’s-Avond groot feest voor iedereen die de club een warm hart
toe draagt. Nadere info: www.
wikeedeviking.nl
SPECIAL EVENT
Dag na ʻt Wikee
Deze datum staat gereserveerd
voor een leuke dag, hou de
vvVorden website in de gaten.
AVONDVIERDAAGSE
2e week juni
De 2e week van juni, maandag
8 juni t/m donderdag 11 juni
2015, voor de 2e maal dat de
club de avondvierdaagse organiseert. Loop gezellig mee en
schrijf u in vanaf maart.
LEDENVERGADERING
Prinsjesdag in juni
Niet de derde dinsdag in september maar de laatste dinsdag
in juni, 30 juni, is het prinsjesdag bij de Club. De algemene ledenvergadering waar we kort terugblikken op het afgelopen jaar
en presenteren we de begroting
voor het komende seizoen. Deze
vergadering is voor leden waar
inspraak op het gevoerde beleid
gegeven kan worden.
INT. WIM KUIPERTOURNOOI
Za. 22 en zo. 23 augustus 2015
Dit maal het 25e toernooi met
deelnemers uit binnen en buitenland. Nadere info: www.
kuijpertoernooi.nl
SEIZOENSOPENING 2015-2016
1e vrijdag in september
Vrijdagavond 4 september 2015
openen we formeel weer het
nieuwe seizoen. Deze avond
is voor iedereen: ouders van
spelende kinderen, jeugdleiders,
trainers, scheidsrechters, sponsoren, vrijwilligers, supporters,
club van 50/150 leden, donateurs, leden en niet spelende
leden, noem het maar op, iedereen is welkom.

Topkwaliteit in professioneel spuitwerk

Interieurbouw

Handelsweg 11A
7251 JG VORDEN
Tel: 0575-476600
Fax: 0575-476601
info@vosvorden.nl
www.vosvorden.nl

Metaalindustrie

Keukenbouw

Kunststofindustrie

09.0624 A5_Adv Van Papier_oblong

Meubelindustrie

16-09-2013

16:43

Pagina 1

PAPIER
DE ENVELOP- EN DRUKWERKSPECIALIST

V A N P A P I E R
Edwin Bekker
Het Jebbink 71
7251 BK Vorden
Postbus 45
7250 AA Vorden
T
F
E

0575 / 55 44 65
0575 / 55 35 14
info@vanpapier.nl
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F1
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Lage Weide 29
Tel: 0575 – 52 25 77 www.dijkmanbouw.nl
7231 NN Warnsveld Fax: 0575 – 52 10 20 info@dijkmanbouw.nl

Lage Weide 29
Tel: 0575 – 52 25 77 www.dijkm
7231 NN Warnsveld Fax: 0575 – 52 10 20 info@dijkm

www.dijkmanbouw.nl
Lage Weide 29
Tel: 0575 – 52 25 77 www.dijkmanbouw.nl
7231 NN Warnsveld Fax: 0575 – 52 10 20 info@dijkmanbouw.nl

Accountant en belastingadviseur
Enzerink Advies
Praktijk voor het MKB.
Bedrijfsadviseur voor startende
ondernemers.

Raadhuisstraat 20
7251 AB Vorden
Tel.: 0575 - 553100
bruna.vorden@xs4all.nl

het Molenblick 6 7251 BR Vorden
Telefoonnummer:0575-552061
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Jeugdkamp 2014

In het pinksterweekend is het dan zover….Eindelijk kan het
voetbalkamp beginnen. Wat werd er door de E en F pupillen al lang
naar uitgekeken! De tent stond al klaar, waarvoor dank aan de
Wikee Commissie.
De week ervoor werden er 80
veldbedjes in deze tijdelijke herberg geplaatst waardoor alles op
tijd gereed was voor deze jaarlijks terugkerende happening.
Op zaterdagmorgen om 8.15 uur
melden de eerste kinderen zich
een uur te vroeg op het sportcomplex; Ze konden niet langer wachten….De slaapzak, de
knuffel en het kussen, aan alles
is gedacht. De opkomst: fantastisch, 80% van de E, F en mini F
pupillen doen mee. Als iedereen
een veldbedje, een slaapplek gevonden heeft, na heel wat onderling gewissel overigens, start het
programma.
De groepen worden ingedeeld
voor het spelletjesprogramma in
de ochtend door de stagiaires van
het Staring College in Lochem,
die het hele weekend als onderdeel van hun schoolopleiding
meedraaien. Vol enthousiasme
doen de kinderen het spelletjes parcours waarbij al snel een
verplichtte drinkpauze wordt

ingelast vanwege het zomerse
weer. Hier brengt ook de nieuwe overkapping uitkomst: lekker
bijkomen in de schaduw.
Na het broodje knakworst, wordt
in het middagprogramma, de
voetbalclinic gehouden onder
leiding van Peter Jansen en de
stagiaires. Vanaf dat moment is
de ranja niet aan te slepen. In
totaal wordt er het hele weekend
ca. 300 L. ranja gedronken.
Na zo’n inspannende dag is het
tijd voor een “uitgebreide” sportmaaltijd …. Onbeperkt patat en
fricandellen eten om weer energie
op te doen voor het avondprogramma. Past niet geheel in de
schijf van vijf maar zoals een
begeleider in voorgaande jaren al
zei: hoe vetter hoe better!
Het avondprogramma wordt
als vanouds vol enthousiasme
verzorgd door de dames van de
JAC met een spelletje op het veld
en een activiteit in het bos. Na
deze inspanning wordt er nog

één keer krachtvoer uitgedeeld
en wat gedronken voor het slapen
gaan (mini fricandellen en een
beker ranja). Slapen wil uiteraard
eerst nog niet, dus wordt er een
kussengevecht gehouden waarbij verschillende begeleiders het
moeten ontgelden. De meeste
kinderen vallen na zo’n drukke
dag tegen hun zin dan toch nog
snel in slaap, een enkele uitzondering daargelaten, die gewoon
lekker thuis gaat slapen in zijn
eigen bedje. De nachtrust voor
de begeleiding is een uurtje of
vier omdat de eerste jeugdigen al
weer op het veld staan te ballen
om 7 uur.
Na een stevig ontbijt, boterhammen met melk of yogidrink,
wordt het kamp vervolgd met
wat de kinderen het liefste doen,
een voetbaltoernooitje spelen. En
daarna wordt ook deze succesvolle editie van ons V.V. Vorden
Jeugdkamp afgesloten met de
zeep baan.
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Onderhoud is Behoud
Sinds 1 april 2013 zijn onze velden geprivatiseerd en is de voetbalvereniging Vorden zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.
De vereniging heeft samen met
haar adviseur, de ﬁrma Grasmeesters, een meerjarenplan
opgesteld, waarbij is afgesproken
dat het 1e jaar Arno Harmsen van
Grasmeesters, mee zou lopen om
zodoende de vereniging zelf een
goed inzicht te geven wat er in
een kalenderjaar op welk moment
en met welke intensiviteit dient
te gebeuren. Ookmoest er, en dat
was misschien nog wel het belangrijkste, een groep vrijwilligers

gevonden worden die op woensdagmorgen en op vrijdagmiddag
de velden onderhoudt.
ʻAl met al kunnen wij met tevredenheid terug kijken op het
eerste zelfstandige jaar’, aldus
bestuurslid accommodatie Johan
Verstege, die tegelijkertijd lid is
van de in 2013 opgerichte ʻStichting Beheer Sport Vorden’. Vooral
de komst van een aparte ʻveldenploeg’, naast de reeds bestaande

ʻdinsdagploeg’ die al jarenlang
een belangrijk gedeelte van het
onderhoud van de accommodatie voor haar rekening neemt, is
hierbij van belang geweest. Naast
het reguliere onderhoud is er het
afgelopen jaar extra werk verzet
op ons sportcomplex. Het plaatsen van de lichtinstallatie op het
2e veld en de oefenhoek, de aanleg van een geheel nieuwe beregeningsinstallatie, de uitbreiding
van de oefenhoek en het creëren
van extra ruimte langs de velden.
Wij kunnen nu al goed de gevolgen merken van al deze inspanningen, maar het daadwerkelijke
resultaat zal over een jaar of twee
echt te zien moeten zijn. Dat wij
nu met de vrijwilligers van de
veldenploeg, de samenwerking
met Grasmeesters en het overleg
met de trainers, goed bezig zijn
bewijst de mooie gedeelde tweede plaats in de veldentest van het
dagblad ʻde Stentor’.
De voetbalvereniging kampt met
een veldentekort en aangezien
het tijdens het privatiseringstraject met de gemeente Bronckhorst niet is gelukt om een extra
veld te creëren of een kunstgrasveld aan te leggen, heeft de
V.V.Vorden een eigen onderhoudsplan ontwikkeld. Allereerst
is er geld vrij gemaakt voor het
aanleggen van een lichtinstallatie
op het 2e veld, waardoor er nu
op alle drie velden getraind kan
worden. Tevens is het gelukt om
tijdens het privatiseringstraject
extra geld te ontvangen van de
Gemeente Bronckhorst voor het
noodzakelijke uitbreiden van de
oefenhoek. Dit trainingsveld is in
het afgelopen half jaar uitgebreid.
Weliswaar is er door de ligging
van de Oude Zutphenseweg nog
wel sprake van enkele mindere
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plekken, maar het is een hele
verbetering omdat er nu twee elftallen tegelijk op kunnen trainen.
De ruimte die achter het hoofdveld is gecreëerd kan voor sprintoefeningen gebruikt worden en
voor andere activiteiten, zoals de
VIP- en lunchtent opstelling voor
het Willem Kuiper Toernooi. Met
de uitbreiding van de oefenhoek
is er veel werk door de vrijwilligers zelf uitgevoerd en kon er
bespaard worden op de kosten.
De dinsdagploeg heeft 135 strekkende meters aan ballenvangers
langs de bosrand geplaatst en is
er met de aanleg van een geheel
nieuwe beregeningsinstallatie ook
veel graafwerk en voorbereidend
werk verzet.
In totaal is op de oefenhoek 600
m3 sportveldengrond opgebracht, deze is vermengd met de
bestaande grond, het geheel is
opnieuw in model gebracht en
opnieuw ingezaaid. Voor zover
het zich nu laat aanzien is er

een stevige zode ontstaan waar
het hele seizoen op getraind
kan worden. Het zogenaamde
ʻkaal lopen’, zoals wij dit van
trainingsvelden kennen, zal
niet voorkomen kunnen worden
maar de ondergrond zal wel veel
stabieler zijn als de voorgaande
jaren. Door de uitbreiding van
de oefenhoek kan om de week
veld 2 of 3 ontzien worden met
als doel om beide velden het
hele seizoen als wedstrijdveld te
kunnen gebruiken. Hiervoor is
een uitgebreid trainingsschema
opgesteld waarbij de belasting
over alle drie de wedstrijdvelden
evenrediger wordt verdeeld: ca.
250 speel- en trainingsuren op
veld 2 en 3, ca. 220 uur op veld
1 en ca. 350 uur op de oefenhoek.
Na alle aandacht voor de velden
de laatste anderhalf jaar, zal het
komend jaar het accent worden
verlegd naar het clubgebouw.
Achter de kleedkamers 1- 5 zal

een overkapping gemaakt worden met een werkplaats en twee
opslagruimtes. Wanneer dit klaar
is en de werkplaats verhuisd is,
zullen de washokruimte en oude
werkplaatsruimte aangepast
worden om meer opslagruimte te creëren. Deze aanpassing
is noodzakelijk om in de gang
naar de massageruimte te maken voor alle elftallen vanaf de
D-jeugd.
Voor al deze werkzaamheden en
het reguliere onderhoud aan het
clubgebouw en aan de velden zijn
vele handen nodig. Vandaar dat
wij als voetbalvereniging Vorden blij en tevreden zijn met de
mannen van de dinsdag- en van
de veldenploeg. Wij kunnen altijd
extra handen gebruiken, dus heb
je tijd over of wil je tijd vrij maken
om ook een steentje bij te dragen
om bovenstaande uit te voeren of
bij te houden, meld je dan aan bij
het bestuurslid vrijwilligerszaken
Janneke Hiddink.

Ontvang een leuke give-a-away cadeau, tegen inlevering van deze advertentie!
Sandwich
Betty Barclay
Expresso
StreetOne
Geisha
Juffrouw Jansen
Maison Scotch
Frankwalder
Gerry Weber
EDC

Sandwich

Mexx

YaYa,
Betty

Barclay

MAC etc.

Expresso
StreetOne
Burg. Galleestraat 9, Vorden, (0575) 55 13 81, www.visser-mode.nl
Geisha

Open: di, wo, do 9.30-18.00 uur | vr 9.30-20.00 uur | za 10.00-17.00 uur

Juffrouw Jansen
Maison Scotch
Frankwalder
Gerry Weber
EDC
Mexx
YaYa,
MAC etc.

Burg. Galleestraat 9, Vorden, (0575) 55 13 81, www.visser-mode.nl
Open: di, wo, do 9.30-18.00 uur | vr 9.30-20.00 uur | za 10.00-17.00 uur
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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
Vorden (0575) 551010 vorden@weevers.nl

van een grafisch ontwerp. Daarom verzorgen wij voor u ook productfotografie en fotografie op locatie.

Groenlo (0544) 461828 groenlo@weevers.nl
Lichtenvoorde (0544) 371323 lichtenvoorde@weevers.nl
Zelhem (0314) 625053 zelhem@weevers.nl

www.weevers.nl

Zutphen, (0575) 585585 zutphen@weevers.nl

Weevers ontwerpt adv A5 lig.indd 1

13-09-13 12:03
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Uw partner voor al uw ICT

Enkweg 3a
7251 EV VORDEN
www.vandenbrinkict.nl
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ok de amateurs en talenten in de regio. Want
n je meer dan alleen de wedstrijd.
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wedstrijd
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Rabobank. Sponsor van v.v. Vorden

Meer winnen dan de
wedstrijd
Rabobank. Sponsor van v.v. Vorden
Sport verbindt en inspireert. Daarom steunen we niet alleen sporten en sporters op
het allerhoogste niveau, maar juist ook de amateurs en talenten in de regio. Want

met steun van de
Rabobank.

Sport verbindt en inspireert. Daarom steunen we niet alleen sporten en sporters op
het allerhoogste niveau, maar juist ook de amateurs en talenten in de regio. Want
door samen te gaan voor de sport, win je meer dan alleen de wedstrijd.

www.rabobank.nl/graafschap-noord
Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

met steun va
Rabobank.
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v.v. Vorden bedankt zijn sponsors
Metamorfose Abbink
Discus Kluvers Vorden
Bakkerij van Asselt
Bakker in Vorden
Café Uenk
Barendsen Vorden B.V.
De Ruif Catering
Schilderbedrijf Bargeman
VanPapier
Installatietechniek G.H.J. Berends
Timmerfabriek Besseling
Rouwmaat Zutphen BV
Compusystem
Bijenhof Interieur B.V.
Star Travel Mobiele Reisadviseur
Proﬁle Bleumink
Installatiebedrijf Wiltink B.V.
Bloemendaal & Wiegerinck
Schildersbedrijf Boerstoel B.V.
Toernooicommissie
Installatiebedrijf Wim Bosman
Gelderesch Reizen
De Vale Weide Bloemen
Van den Brink ICT
Auto-, rijwiel- & Taxibedrijf Klein
Brinke
Stichting Jeugdtoernooi sc Varsseveld
Bakkerij Joop
Kreunen Bouw Lochem B.V.
Lubron Technisch Intermediair
Delta Zutphen
Classis & Ko
Ingenieursbureau Tracé B.V.
De Nieuwe Aanleg B.V.
Flynth B.V.
Dustco Benelux B.V.
Siemerink Opticien Juwelier
Visser mode
Eliesen Electro Zutphen B.V.
Elweco-Medo
Administratie- en Belastingadvieskantoor Enzerink
Autoschade Jansen & Gal B.V.
JPR Advocaten
Giesen Schoenmode
Autobedrijf Groot Jebbink B.V.
C 1000 Grotenhuys
Bloemsierkunst Halfman
HAVI Reizen
Café Restaurant De Herberg
IJsbuffet Kerkepad
Aviko B.V.
Bronckhorst Reizen
ABN/AMRO
Rijschool Horstman
Coöp. Rabobank Graafschap-Noord
Fashion Corner
Schoonmaakbedrijf Extra
Fons Jansen Installeurs Vorden
Licpool Europe B.V.
Jansen's Metaalwaren B.V.
Dijkman Bouw B.V.
Jos Reklame Signmakers
Brasserie Lettink

Omroep Gelderland
Auto- Taxi- en Rijwielbedrijf Klein
Brinke B.V.
Koordeman Bouwmaterialen
Te Koppele B.V.
Bouwkeur GROEP B.V.
Kinnarps
Installatiebedrijf van der Kuip
Autobedrijf Langwerden
Van Zeeburg Luimes en Lebbink Makelaars B.V.
AMI Kapper Vorden
HL Graﬁsche Materialen
Activium B.V.
L.M.B. Vorden B.V.
Balans Voetreﬂexmassage
Cinemajestic B.V.
Wapenhandel Martens
Marvo Bedrijfskleding
Meek's Meubelen Vorden B.V.
Autorijschool Ruesink
Expert Arendsen
Dutch PC Electronics V.O.F.
Hollands Pracht
Miko Koffie Service B.V.
Meeùs Assurantien B.V.
Free-Wheel Sport & Recreatie
Grolsche Bierbrouwerijen
Murray Mode
Autobedrijf Robert Nijenhuis
Smederij Oldenhave
Landgoed Ehzerwold
Schildersbedrijf A. Peters
Coates Lichtenvoorde B.V.
Buurman en Buurman
Reintjes Verzekeringen
Rijnkom Reizen
Tandprotetische praktijk J. Riefel
Almat B.V.
Dostal Wegenbouw
Stichting Willem Kuijpertoernooi
Loga Drieenhuizen (Bruna)
Roosenstein Quality Wear

Zutphen Marketing
Automobielbedrijf Ruesink Ruurlo B.V.
Reesink Staal B.V.
Autobedrijf Schotpoort Zutphen-Eerbeek B.V.
Klussenbedrijf Theo Schotsman V.O.F.
Buro ASV
Tap Tromp van Hoff Notarissen
Strada Sports
Euro Planit B.V.
Kamphuis Hoogwerkers B.V.
Het Kacheltje
Thom B.V.
Novum Pharma B.V.
Tuunte Fashion B.V.
Van de Poll Oud IJzer & Metalen
Wonen en Waarde
Gronfa Procestechniek
Recreatiebospark De Reehorst
Dinsdagploeg
Virupa B.V.
Bouwbedrijf Visser & Meijer
Slagerij Vlogman
Rene Vos Outdoor en Sports
Vos Industriele Lakverwerking B.V.
Grand Bistro De Rotonde
Intersport Schuurman
J. ter Weele vlees en vleeswaren
Welkoop Vorden
Drukkerij Weevers
De Stentor
Handelsonderneming Welgraven
Gerrit Wenneker Schilderservice
Drukkerij Westerlaan B.V.
Tankstation De Weule
Autobedrijf Jos Herwers Hengelo (G)
B.V.
Autobedrijf Jos Herwers Hengelo (G)
B.V.
Oxalis Vorden B.V.
HEDI
Berkhof & Partners B.V.
Bouwbedrijf van Zeeburg

v.v. Vorden zoekt jou!
SCHEIDSRECHTERS JEUGD

Op de zaterdag ﬂuiten van wedstrijd(en)
E- en F pupillen, D2 t/m D4 en C2 t/m C4
Afhandelen administratie vooraf en na aﬂoop, met leiders teams
Extra
Indien gewenst is er vanuit de vereniging een
KNVB opleiding te volgen.
Beschikbaarheid voor deze functies zelf aan te geven, maar bij
voorkeur tenminste 1x in de 4 weken.
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Jeugdafdeling v.v. Vorden

is al jaren speerpunt van de club
Het 1e elftal van de voetbalvereniging Vorden verrast vriend en
vijand door met een erg jonge ploeg goed te presteren in de 3e klas
KNVB, terwijl nu al vier jaar lang ieder jaar het team wordt aangevuld
met nieuwe A-junioren.
ʻHet begint altijd met talent
en de basiskwaliteiten van de
voetballers zelf, ook bij een
amateurclub’, aldus bestuurslid voetbalzaken Marc van der
Linden. Bij v.v. Vorden hebben
wij in 2010 vanaf de lichting
Roy Böhmer, Frank Hiddink en
Rick Schröer (21) ieder seizoen
spelers ter beschikking gekregen in de selectie die allemaal
"buitencategorie" zijn, zoals wij
dat noemen. In de laatste 20 jaar
hebben wij bij v.v. Vorden spelers als Peter Hoevers, Dennis
Wentink en Rob Enzerink gehad
van dit niveau en nu hebben wij
al drie jaar lang ieder seizoen
één of meerdere spelers uit de
A-jeugd, zoals Robin Verstege,
Sam Abbink, Bas Kortste, Daan
Horstman, Koen Oosterhuis en
Gijs van der Veen die dit predicaat verdienen’.

pakken, en hebben in 2008 een
TJC opgericht. Ik weet nog goed
dat samen met Peter Jansen,
René Nijenhuis en Rob Oplaat
er heel wat avondjes overleg is
geweest en uiteindelijk kwamen
er een aantal speerpunten naar
voren die met de komst van
de TJC gewaarborgd moesten
worden en waarvan wij dachten
dat dit uiteindelijk ervoor zou
zorgen dat de jeugdspelers met
een goed niveau de overstap
naar het senioren zouden kunnen maken. De drie belangrijkste speerpunten waren toen de
ʻwoensdagmiddagtraining van Een F-pupillen’, de train-de-trainercursus waardoor v.v. Vorden
zelf jeugdtrainers ging opleiden
en spelers in de jeugd meer
weerstand bieden door op een
hoger niveau te gaan spelen’,
aldus Marc van der Linden

ʻMaar met alleen talent en hopen
dat ze het 1e elftal halen krijg je
dit niet voor elkaar. Want ook in
de breedte zijn wij gegroeid en
vooral bij de jeugdafdeling is het
niveau omhoog gegaan. Ongeveer zes jaar geleden merkten
wij dat er een enorme groei in
aantallen was ontstaan bij de
jeugdafdeling. En op een gegeven moment zagen wij ook dat
het kwalitatief allemaal een niveau omhoog ging en niet alleen
door kampioenschappen van A1,
B1, C1 en D1, maar vooral door
de individuele ontwikkeling van
de diverse spelers uit verschillende lichtingen. Wij hebben op
dat moment besloten om door te

De TJC werd een commissie met
de eerste vier jaar Rob Oplaat als
Technisch Jeugd Coördinator en
daarna twee jaar Udo Heij aan het
hoofd, die de voetbaltechnische
afspraken en uitgangspunten
ging bewaken en verder ging uitwerken. Één van de eerste zaken
die toen werd opgepakt was om
eigen trainers op te gaan leiden.
Marc van der Linden: ʻIeder jaar
moesten wij ervoor zorgen dat
er weer nieuwe trainers uit de
regio moesten komen voor de
A1 en soms ook voor de B1 of
C1, maar ook voor het 2e elftal.
Het was al snel duidelijk dat de
spoeling steeds dunner werd en
het gewoon heel moeilijk is om

kandidaten voor deze functies te
krijgen. En wat nog veel belangrijker is, kandidaten te vinden die
ook nog eens precies passen in
het beeld wat wij bij v.v. Vorden
voor ogen hebben. Het is beter
en uiteindelijk ook efficiënter
om eigen mensen op te leiden.
Je waarborgt daarmee de continuïteit en je werkt met trainers
die de club kennen, de werkwijze
begrijpen en onder leiding van
vooral Peter Jansen prima op- en
begeleid willen worden.’
Bij de jeugdafdeling van v.v.
Vorden zijn er nu trainers die
ervoor zorgen dat zowel bij de
A, B, en C junioren en bij de D,
E- en F-pupillen op een goed niveau wordt getraind, er een rode
draad is ontstaan op het gebied
van trainingsopzet, wedstrijdbesprekingen en vooral eenzelfde
inzicht wordt gecreëerd in het
oplossen van voetbalsituaties
en voetbalmomenten. Twee van
deze trainers uit de vereniging
zelf zijn Michiel Barink en Dion
Kruip, dit jaar respectievelijk trainer van de B1 en de C1.

Jullie zijn allebei nog relatief
jonge jeugdtrainers. Waarom zijn
jullie al zo vroeg begonnen met
het trainen van een jeugdelftal?
Michiel: Ik werd 8 jaar geleden
gevraagd om bij de F6 op zaterdag mee te gaan. Dan ga je voor
het eerst een E team trainen en
dat bevalt je dan wel. Leuk om
die kleintjes de eerste stappen
van het voetbal te leren. Goede
aanname, goede passing, een
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schaar en noem de passeerbewegingen allemaal maar op.
Dion: De voornaamste reden om
te kiezen om al vroeg jeugdtrainer te worden was voor mij
omdat ik het leuk vond om met
jonge kinderen te werken en ze
proberen iets te leren.

Michiel is al 7 jaar jeugdtrainer en Dion, jij bent sinds 2011
jeugdtrainer en beide hebben jullie de laatste seizoenen
samen met een ervaren trainer
ʻmee gelopen’. Hoe is jullie dat
bevallen?
Michiel: Voor mij is dat heel
goed bevallen. Beetje op de achtergrond aanwezig zijn, vooral
veel kijken. Kijken hoe de omgang is met personen, trainingsstof, het coachen van de jongens. Je leert er zoveel van goed
kijken en luisteren en vragen te
stellen.
Dion: Het samen trainen van een
elftal met anderen is heel positief bevallen, ik heb er ontzettend veel van geleerd en probeer
nu de dingen die ik heb geleerd
in praktijk terug te brengen. Het
is ﬁjn om met iemand samen te
werken die ervaring heeft zodat
je er zelf veel van opsteekt.
Er is besloten dat jullie beide dit
seizoen zelfstandig een team
gaan trainen, Michiel de B1 en
Dion de C1. Hoe kijk je hier tegen
aan en wat zijn de verwachtingen?

Michiel: Ik kijk er met heel veel
plezier naar uit! De B1 van dit
seizoen is een leuk, gezellig en
goed team. Mijn verwachting
voor dit seizoen is om de jongens het plezier en vertrouwen
terug te geven . Ze hebben vorig
seizoen in de B1 1ste klasse
een minder seizoen gehad met
slechte resultaten en dat is ze in
hun hoofd gaan zitten. Als ik dat
samen met Daan Horstam, Hans
Boers en Arjan Wagenvoort eruit
kan krijgen en ze weer met volle
vertrouwen, lef, durf en aanvallend spel te laten voetballen
kunnen we misschien een heel
mooi seizoen tegemoet gaan.
Dion: Ik kijk er heel erg naar uit!
Echt verwachtingen heb ik niet,
vind ook niet dat je die bij jongens en meiden een verwachting neer kan leggen omdat ze
gewoon heel veel plezier moeten
hebben, en als dat het geval is
komt het leren vanzelf wel. En
of er dan prestaties bij zitten ja
of nee interesseert mij niet zo
veel. Het belangrijkste is dat ik
ze probeer iets te leren en probeer leuk en aanvallend te gaan
voetballen.

Jullie zijn dus beide ook begonnen met het ʻmee lopen met een
ervaren trainer’. Hebben jullie bij
de B1 en C1 dit seizoen ook een
jeugdtrainer die pas begint met
deze functie?
Michiel: Ik doe het dit jaar sa-

men met Daan Horstman. Vorig
seizoen heeft hij de C2 gedaan
en een keer de D1. Ik ben misschien wat betreft het trainersvak iets verder, maar samen met
Daan die via het spelen in het 1e
elftal weer veel ervaring heeft,
vormen we een goed duo.
Dion: Dit jaar werk ik samen
met Gijs van der Veen en Henry Koning. Samen met Gijs zal
ik de trainingen op de dinsdag
en donderdagavond gaan doen.
Naar mijn weten heeft Gijs weleens eerder teams getraind dus
hij is ook niet onbekend met het
verzorgen van trainingen. Samen
met Henry zal ik op de zaterdagen met de groep op pad gaan,
Henry zal daarbij vooral het
ʻpapierwerk’ en de belangrijke
randzaken gaan doen zodat het
allemaal soepel loopt rondom
een wedstrijd.

Tenslotte graag jullie mening
over de jeugdafdeling van v.v.
Vorden en wat jullie persoonlijk
nog toe willen voegen aan het
hetgeen er tot nu is neer gezet.
Michiel: De jeugdafdeling van
Vorden is de afgelopen jaren
sterk gegroeid! Als je al kijkt
dat de A1, C1 en D1 1ste klasse
spelen doen we het heel goed
met de vorden jeugd. Voordeel
is natuurlijk ook dat je allemaal
trainers hebt van Vorden zelf,
die kennen de jongens en het
systeem wat we willen spelen bij
Vorden. Het komt de komende
jaren goed met de vorden jeugd
en misschien gaan we nog wel
grotere stappen maken.
Dion: Ik heb een hele positieve mening over de jeugd van
Vorden. Het allermooiste vind ik
dat we het met allemaal mensen uit Vorden zelf doen: geen
trainers van buitenaf die na een
jaar zomaar weer weg zouden
kunnen zijn. Iedere trainer die
bij Vorden werkt heeft een geelzwart hart. Ook vind ik het mooi
dat in grote lijnen iedere trainer
ongeveer hetzelfde denkt over
hoe we willen spelen, ook voor
de jongens en meiden is dat
meteen herkenbaar waardoor je
ieder jaar waar verder kunt gaan
met waar je gebleven bent.
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Technisch Talent gezocht!

www.bosman-vorden.nl
0575 550545 | Hartd.nl

Kunstgebitspecialist
Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
voor
nieuwe
gebitsprotheses
gebitsprotheses
en reparaties
en reparaties
Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
Kunstgebitspecialist
en
reparaties

Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici

voor nieuwe
T. (0575) 46 44 33 (06) 51 44 62 99
gebitsprotheses
Hoetinkhof 1a 7251 XM Vorden
T.
(0575)
44 33 (06) 51 44 62 99
www.tppriefel.nl
en 46
reparaties
Hoetinkhof
1a 7251 XM Vorden
T. (0575) 46 44 33 (06) 51 44 62 99
www.tppriefel.nl
Organisatie
van Nederlandse
Tandprothetici
Koningsweg
26a 7255 KR
Hengelo (G)

www.tppriefel.nl
Organisatie van
Organisatie van
Nederlandse Nederlandse
Organisatie
van Nederlandse
Nederlandse Tandprothetici
Tandprothetici Tandprothetici
Organisatie
van
Tandprothetici
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Info v.v. Vorden
Opgericht: 1 augustus 1929
Gevestigd teVorden
Sportpark:
Sportpark ’t Grote Veld,
Oude Zutphenseweg 11,
7251 JX Vorden
Telefoon: 0575-551966
Aantal velden: 1 speelveld
(verlicht), 2 trainings-speelvelden (vanaf 1 oktober
beide verlicht), 1 oefenhoek
(half speelveld, verlicht)
Secretariaat: Brinkerhof 57,
7251 WX Vorden, 0575553931, r.kuitert2@chello.nl
Internet: www.vvvorden.nl
Clubkleuren: Geel-Zwart,
zwart shirt met gele verticale
baan, zwarte broek en
zwarte kousen
Aantal leden: 478 (waarvan
82 niet spelende leden)
Aantal donateurs: 145
Aantal vrijwilligers: 235
Aantal teams: 30,
6 senioren, 2 35+ senioren,
8 junioren, 14 pupillen,
2 mini F
1e elftal: 3e klas C – Oost
Zondag (aanvang thuiswedstr. 14.00 uur)
Voorzitter:
William van der Veen
Secretaris: Renze Kuitert
Penningmeester: Kees Jansen
Bestuurslid
voetbaltechnische zaken:
Marc van der Linden
Bestuurslid Horeca:
Jan Hulshof
Bestuurslid vrijwilligerszaken:
Janneke Hiddink
Bestuurslid Accommodatie:
Johan Verstege
Hoofdsponsor:
Barendsen Vorden B.V.
Hoofdtrainer:
Michel Feukkink
Verdere informatie over
commissies,wedstrijdsecretariaten en telefoonnummers
enz. zijn te vinden op de
homepage www.vvvorden.nl
ga naar club en klik vervolgens club info.

Speelschema 1e elftal v.v. Vorden seizoen 2014-2015
1e Periode
07-sep-14
1
Vorden 1
VVO 1
14-sep-14
2
FC Eibergen 1
Vorden 1
21-sep-14
3
Vorden 1
RKZVC 1
28-sep-14
4
Doetinchem 1
Vorden 1
05-okt-14
5
Vorden 1
Bon. Boys 1
12-okt-14
6
AD '69 1
Vorden 1
25-okt-14
7
Vorden 1
Warnsv. Boys 1
02-nov-14
8
AZC 1
Vorden 1
2e Periode
09-nov-14
9
Vorden 1
WVV '34 1
23-nov-14
10
Reunie 1
Vorden 1
30-nov-14
11
Vorden 1
Gendringen 1
07-dec-14
12
PAX 1
Vorden 1
14-dec-14
13
Vorden 1
Varsseveld 1
24-jan-15
14
Vorden 1
FC Eibergen
31-jan-15
15
RKZVC 1
Vorden 1
08-feb-15
16
Vorden 1
Doetinchem 1
22-feb-15
17
Bon. Boys 1
Vorden 1
3e Periode
01-mrt-15
18
Vorden 1
AD '69 1
08-mrt-15
19
Warnsv. Boys 1
Vorden 1
22-mrt-15
20
Vorden 1
AZC 1
29-mrt-15
21
WVV '34 1
Vorden 1
12-apr-15
22
Vorden 1
Reunie 1
19-apr-15
23
Varsseveld 1
Vorden 1
26-apr-15
24
VVO 1
Vorden 1
03-mei-15
25
Vorden 1
PAX 1
10-mei-15
26
Gendringen 1
Vorden 1

v.v. Vorden zoekt jou!
KANTINEMEDEWERKER DOORDEWEEKS

Op de maandag- en woensdagavond van ± 18.00 – 21.00 uur.

KANTINEMEDEWERKER ZATERDAG
Op de ochtend of middag.

KANTINEMEDEWERKER ZONDAG
Op de ochtend of middag.

Werkzaamheden
Verkoop van koffie/thee en frisdrank voor
aanwezige bezoekers.
Verzorgen van thee of ranja in de rust van de wedstrijden
van betreffende teams
Verzorgen drankvoorraad en koffie in bestuurskamer
Maken van broodjes ham/kaas, tosti’s en broodje gehaktbal
Schoonmaken van tafels
Aanvullen voorraden

“Kansen
”
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Doelgericht ondernemen doet u met Flynth.
Ondernemen is topsport. Net als voor voetballers is het ook voor u als ondernemer
essentieel om kansen te zien én te pakken. Flynth helpt u daarbij. Met een heldere blik
op zaken en een no-nonsense aanpak die aansluit bij uw werkwijze. Wij praten en
denken intensief met u mee over uw doelen en nemen beslissingen op basis van
actuele cijfers. Zodat u de kansen kunt pakken als ze zich voordoen. Want van scoren
houden we bij Flynth. Niet voor niets sponsoren wij VV Vorden.

De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in: Lochem (0573) 43 84 56 of kijk voor meer
informatie op www.flynth.nl

I

Ondernemen inspireert

I

