
 

 

Jubilarissen in 2014 

Nieuwjaarsrecpetie – 11 januari 2015 
 
25 jaar (lid vanaf 1989) 
 
Stef Kruip (is opnieuw lid geworden in 89) 
Stef heeft vanaf 1970 bij v.v. Vorden gevoetbald en kwam destijds in de jeugdafdeling van 
onze club terecht. Stef is van 1962 en is leeftijdsgenoot van voetballers als Bennie Wentink, 
Hans Lenselink, Richard Bargeman en Marcel Mölders. In de jeugd is hij destijds met de B1 
onder leiding van trainer Karel Nieuwenhuis kampioen geworden met een zeer talentvol 
elftal. Nog voordat hij de overstap maakte naar de senioren kreeg hij een zware knieblessure 
en is hij geopereerd o.a. aan zijn meniscus. In die jaren had hij een ‘linkje’ met de 
Kranenburg en heeft hij een aantal jaren bij onze buurtclub sv. Ratti gevoetbald.  
Vanaf 1989, dus op zijn 27e, is hij weer terug gekomen bij v.v. Vorden en kwam hij in het 
gezelligheidselftal , het zesde, terecht met o.a. Ab Velhorst, Renze Kuitert, Richard Hartman, 
Henri Barendsen en leider Peters. 
In die jaren is hij ook gevraagd om als bestuurslid ‘kantinezaken’ in het bestuur plaats te 
nemen en heeft hij met voorzitter Jan van Ark o.a. de opening van de huidige accommodatie 
mee gemaakt in 1991. Na deze periode als bestuurslid is hij van 1994 t/m 1998 leider 
geweest van het 1e elftal onder leiding van trainer Peter Jansen. In het laatste seizoen dat 
Stef leider was werd de promotie naar de 4e klas gevierd, toen de nacompetitie werd 
gewonnen met een dubbele wedstrijd tegen Sp. Brummen. In die jaren daarna heeft Stef zich 
wederom ingezet voor de vereniging als bestuurslid sponsorzaken en heeft hij van 2002 t/m 
2011 in het bestuur gezeten onder leiding van de voorzitters Herman Vrielink en William van 
der Veen. Als bestuurslid heeft hij het jubileum in 2004 mee gemaakt, heeft hij samen met 
enkele andere bestuursleden zich hard gemaakt voor de terugkomst van het originele geel-
zwarte vorden-shirt, deed hij de contracten met de kledingleveranciers en is het kledingfonds 
opgericht. 
Sinds een jaar of 15 is Stef ook scheidsrechter geworden bij v.v. Vorden en fluit hij nu alweer 
vele jaren iedere zaterdag of zondag een wedstrijd bij de jeugdafdeling van onze club of op 
zondagmorgen bij de senioren.  
Stef, je bent een echte voetballiefhebber en een echte clubman, die ook nog eens nagenoeg 
iedere wedstrijd van het 1e elftal aanwezig is. Je inzet voor de club is in al die jaren zeer 
divers en evenzo intens geweest en daarvoor willen wij jouw enorm bedanken. Wij hopen dat 
je over 15 en 20 jaar ook de volgende speldjes mag ontvangen en dat wij dan nog steeds 
zoveel activiteiten voor onze club op kunnen noemen als nu het geval is. Hartstikke bedankt 
en gefeliciteerd met dit jubileum. 
 
Vincent te Have (vanaf 1989) 
Vincent is op 8 jarige leeftijd in 1989 lid geworden van v.v. Vorden. Vincent heeft altijd bij de 
jeugd van v.v. Vorden gevoetbald en viel in die jaren natuurlijk al op door zijn grote 
imposante lichaam. Het sporten en het voetbal in het bijzonder kreeg hij natuurlijk mee van 
zijn vader die als keeper in de jaren ’70 van v.v. Vorden in het 1e elftal heeft gespeeld en o.a. 
de promotie naar de 4e klas mee heeft gemaakt in 1977. Vincent liep nooit vooraan, was 
geen ‘haantje de voorste’ maar genoot altijd op zijn eigen manier enorm van het voetballen. 
Bij de overgang naar de senioren kwam hij in het 2e elftal terecht en heeft hij in die jaren ook 



 

vaak mee gedaan met het elftal ‘onder 21’ onder leiding van trainer Marc v.d. Linden. Deze 
kan zich nog als de dag van gisteren herinneren dat bij een wedstrijd tegen Longa ‘onder 21’  
op het veld van Halle, Vincent kramp kreeg in beide kuiten. Hij lag als versteend op de grond 
en toen de kramp er weer een beetje uit was werd hij door Marc en Niels Vos uit het veld 
gedragen. Maar halverwege schoot het er weer opnieuw in en zowel Niels als Marc hadden 
het toen zwaar te verduren toen Vincent met zijn 100 kilo begon te spartelen en te 
schreeuwen dat hij weer kramp had. 
In het 3e elftal heeft Vincent al die jaren daarna prima zijn ei kwijt gekund. Dit seizoen heeft 
hij een stapje terug gedaan en is hij samen met o.a. Martijn, Kleine Jan, Loggie naar het 
succesvolle 4e elftal gegaan. Vincent is een echte liefhebber en geniet ook enorm van de 
verrichtingen van het 1e elftal. Als het kan pikt hij op donderdagavond zijn training nog steeds 
mee, alhoewel zijn werk dit niet altijd toe laat en op zondag behoort hij altijd tot het selecte 
groepje dat het langst op het sportpark verblijft.  
Vincent bedankt voor je 25 jaar lange inzet in de diverse elftallen en wij hopen dat je nog 
jarenlang kunt blijven genieten van de voetbalsport bij v.v. Vorden! 
 
Niels Siemerink (vanaf 1989) 
Niels is van 1983 en op 6-jarige leeftijd is hij bij v.v. Vorden begonnen in de F-pupillen. Het 
waren nog de jaren dat v.v. vorden in het geel-zwart verticaal gestreepte shirt voetbalde en al 
gauw werd duidelijk dat de jeugdafdeling met Niels een talentje op vordens niveau erbij had. 
Niels was een echt sportmannetje, bewoog makkelijk, was snel en handig en had een enorm 
balgevoel. We kennen dit soort gasten allemaal wel in onze buurt, zo van geef ze een 
volleybal, basketbal, bowlingbal of ga met ze op de tennisbaan staan, alles beheersen zij 
direct en hebben diverse balsporten direct onder de knie. Voetbal bleek zijn grootste passie 
en samen met o.a. Renz Cornegoor, Bas Brunsveld, Rogier Honig en Niels Vos doorliep hij 
de volledige jeugdafdeling bij v.v. Vorden en altijd in de hoogste elftallen. De jeugdafdeling 
was in die jaren niet zo groot als nu en  begin van deze eeuw heeft het zelfs twee jaar lang 
samen gewerkt met Ratti om een gezamenlijk B1 en A1 te vormen. Toen Niels over ging 
naar de senioren heeft hij eerst een jaar in het 2e elftal gevoetbald maar nog voor zijn 20e kon 
hij de stap maken naar het 1e elftal. Zoals het bij een echte jeugdige linksbuiten hoort was het 
in die beginjaren van het 1e elftal bij Niels vaak ‘alles of niets’. Werkelijk geniale acties 
werden af en toe afgewisseld met ‘het was dit keer een net niet wedstrijd voor Niels …’ Maar 
met Niels aan de linkerkant was er altijd dreiging en zowel medespelers, trainer als 
tegenstanders wisten altijd dat er vanuit een onverwachtse hoek ineens een geweldige actie 
of een doelpoging uit de hoed getoverd kon worden door Niels. In 2007 beleefde Niels zijn 
hoogtepunt toen hij op 24-jarige leeftijd de kampioenswedstrijd met Vorden 1 tegen Terborg 
in Doetinchem won. Samen met zijn vrienden en leeftijdsgenoten Joris Plateeuw en Renz 
Cornegoor beleefde hij een prachtige dag die voor v.v. Vorden voor altijd in de herinnering 
blijft staan. 
Niels heeft in zijn carriere met diverse trainers te doen gehad want naast Maarten 
Wolventang, Yi Fan Chung, Jan Lichtenberg en Theo Hulshof kwam vanaf 2011 ineens 
Michel Feukkink voor de groep te staan. Niels, die inmiddels werk had gevonden in de 
gezondheidszorg en door zijn onregelmatige werktijden niet altijd kon trainen en af en toe 
ook niet kon voetballen op zondag, kwam in zijn tweede jeugd terecht en heeft onder leiding 
van Michel de laatste vier jaar zijn waarde voor het 1e elftal regelmatig bewezen. Niet altijd 
als basisspeler, maar zeer nuttig als voorhoedespelers of middenvelder en veel meer als 
vroeger puur in dienst spelend van het team. Maar zo af en toe komt toch het 



 

‘jongensachtige’ in zijn spel naar boven en tovert hij er zeer onverwachts een prachtige 
steekbal, een stiffie of een onverwachts schot op doel eruit. Niels, bedankt voor al je inzet en 
voetbalplezier die jij bij de vereniging hebt laten zien en wij hopen dat je ooit als je 
uitgevoetbald bent in de selectie jij je misschien wel weer in gaat zetten voor onze 
jeugdafdeling, want in de afgelopen 25 jaar heb je ook regelmatig laten zien dat je als leider, 
trainer of scheidsrechter het hartstikke leuk vindt en ook goed doet om met de jeugd te 
werken.    
 
Roel Pasman (vanaf 1989) 
Roel is lid vanaf 1989 toen hij in de pupillen van v.v. Vorden terecht kwam, waar direct zijn 
vader Dick leider werd van het team. In het gezicht is Roel niet veranderd, maar wij hebben 
zeer bewust niet een foto van Roel uit deze jeugdjaren geplaatst, want dan had het scherm 
nog wel ietsjes breder moeten zijn … . Roel heeft de hele jeugdafdeling van Vorden 
doorlopen voordat hij definitief in de lagere elftallen van de senioren terecht kwam. Roel 
beleefde zijn mooiste moment in 2010 toen het toenmalige 6e elftal kampioen werd en met 
een geweldig feest, compleet met chinees buffet en platte kar en heel veel bier, gevierd 
werd. Roel is een voetballer die er altijd is, keurig op tijd, hoef je nooit achteraan en als het 
fluitje gaat een tomeloze inzet toont. Vaak in de achterhoede, maar ook op het middenveld 
staat hij zijn mannetje. Het werken met de jeugd komt niet alleen naar voren via zijn beroep 
als leerkracht/adjunct directeur in het basisonderwijs, maar heeft hij ook binnen onze club 
laten zien. Zo heeft hij jarenlang in de jeugdcommissie gezeten samen met ondergetekende 
en verzorgde hij in die jaren (2006 t/m 2012) diverse activiteiten zoals het jeugdkamp, de 
flessenactie en het jingle bells en deed hij samen met de overige leden en trainers in die 
jaren toen er nog geen TJC bestond, ook de indeling van de diverse elftallen. Roel heeft ook 
als grensrechter bij het 1e elftal gefungeerd en in deze functie ook een absoluut hoogtepunt 
beleefd want met trainer Jan Lichtenberg en leider Dick Zelle werd hij met 1e elftal kampioen 
in de 4e klasse. 
Roel bedankt voor al je inzet en voetbalplezier die je in de afgelopen 25 jaar hebt getoond en 
wij hopen dat je, net als je vader Dick, nog jarenlang je thuis blijft voelen bij onze club. 
 
 
40 jaar (lid vanaf 1974) 
 
Ab Velhorst jr 
In het jaar dat het nederlands voetbaleftal furore maakte en de wereld veroverde met het 
sprankelende ‘totaal-voetbal’ werd Ab Velhorst jr. lid van v.v. Vorden. Zou hij aangestoken 
met het voetbalvirus door van Hanegem, Cruijff, Suurbier, Krol en Neeskens? Nee, ik denk 
het niet, want het voetbalvirus zat er waarschijnlijk vanaf de geboorte al in want vader Ab 
Velhorst sr. is een voetbaldier pur sang en als derde in de rij, na Luc en Marieke, werd Ab jr. 
in het spoor van zijn vader, lid van v.v. Vorden. Ab kwam in de pupillen terecht en in die tijd 
waren er nog een E- en F-pupillen en speelde je tot je 10e jaar ook nog niet op halve veldjes 
en met mini-doeltjes. Je kwam in de zogenaamde B-pupillen terecht en je kreeg te maken 
met gewoon een groot veld alhoewel de keepers iets werden geholpen omdat er op 
zaterdagmorgen altijd een zogenaamde pupillenlat werd opgehangen. De KNVB veranderde 
juist in de tijd dat Ab op zijn 11e jaar in de D-pupillen zat de regels en vanaf dat moment in 
1976 kwamen er F-, E- en D-pupillen.  Ab behaalde in de pupillen zijn eerste succes door 
met de D3 kampioen te worden in en tegen sv Zutphen. Het toeval wil dat er een paar 



 

spelers op deze foto nog steeds bij v.v. Vorden spelen en Ab in die jaren niet eens op de 
goal stond, maar gewoon als voetballer in het veld aanwezig was. Ab ging gestaag van de C, 
B en A junioren naar de senioren en inmiddels had hij definitief de keepershandschoenen 
aangetrokken. In de senioren kwam hij terecht in het elftal met de prachtige blauwe quick-
trainingspakken van Café Uenk en hij maakte prachtige jaren mee samen met o.a. Harry 
Oosterink en Hans Maalderink. Terwijl de ene speler na de andere stopte met voetballen op 
de zondagmorgen bleef Ab steeds maar op het doel staan en in al die jaren speelde hij zowel 
in het 4e, 5e als 6e elftal van v.v. Vorden. Het laatste jaar leek een knieblessure roet in het 
eten te gooien, maar gelukkig staat Ab, weliswaar met een brase, weer in het doel en kan hij 
zijn verrichtingen weer tonen op de zondagmorgen. 
Iedereen die met Ab heeft gevoetbald zal het beamen, want met hem in het elftal is er nooit 
geen gedonder gen gezeik en is hij zowel voor zijn mede- als tegenspelers een prettige 
persoon in het veld. Oh ja, hij kan zeker wel eens flink kwaad worden als het volgens hem 
niet loopt zoals het moet, maar het is bij Ab altijd heel snel weer vergeten en nog geen 5 
minuten later kun je gewoonweg niet kwaad op hem worden. 
 
Ab heeft in deze 40 jaar zich op op een andere wijze ingezet voor onze club. Sinds zijn 
zonen Ivo en Freek op voetbal zijn gekomen is hij actief bij de jeugdafdeling en is hij 
regelmatig als zaterdagcoördinator aanwezig om alles in en rondom het veld en de 
kleedkamers goed te laten verlopen. In 2008 is hij gevraagd om zitting te nemen in de FCA-
commissie. Deze commissie heeft maar liefst € 110.000,-- bij elkaar gebracht door o.a. een 
grote verloting (80.000 euro!) , bonnenactie en subsidiegelden. Met deze gelden werd de 
accommodatie vernieuwd en in augustus 2009 tijdens het 80-jarig bestaan van onze 
vereniging is dit tijdens een feestelijke happening gevierd. Het was een mooi moment want 
met de opening werden de oudste leden, waaronder Ab Sr., samen met de jongste leden, 
waaronder Ivo en Freek, gevraagd om symbolisch geel-zwarte ballonnen op te laten. 
Op dit moment heeft Ab zitting in de club van 50-commissie en zet hij zich samen met Eddy 
Hiddink, Kees Jansen en Erik Rakitow in voor deze groep leden die de club steunen met een 
bedrag van 50 euro per jaar. 
Ab, als voorzitter van de Oranjevereniging laat je zien dat jij naast het voetbal ook op een 
andere manier inzet voor de vordense gemeenschap en maatschappelijk je steentje 
bijdraagt. Wij hopen dat je nog lang onder de lat kunt blijven staan bij onze club, maar dat jij 
je ook zeker nog heel lang thuis blijft voelen hier op ons Sportpark en dat wij mogen blijven 
genieten van jouw aanwezigheid en inzet. 
 
Kees Jansen 
Tsja, dan komen wij bij Kees! 
Een beetje voetballer heeft een bijnaam en die van Kees is een hele tijd ‘Kees Kansen’ 
geweest. Natuurlijk schuilt hier altijd een stuk voetbalhumor in, maar ik wil hierbij toch wel 
even aanmerken dat er vele momenten zijn geweest in de voetballoopbaan van Kees dat hij 
de kansen heel gemakkelijk verzilverde. Zijn ‘moment of glory’ beleefde Kees toen Vorden 1 
in 1985 een oefenwedstrijd tegen de Graafschap mocht spelen en hij tegenover voorstopper 
John Trentelman een prima wedstrijd speelde en ook het net wist te vinden. Ook in het 1e 
elftal, waar Kees een paar jaar in heeft gevoetbald, was hij succesvol en ik weet nog goed 
dat hij tegen Kon. UD in Deventer twee doelpunten maakte. Maar zijn hoogtepunt heeft hij 
absoluut beleefd in Groenlo, toen hij in de A1 met trainer Stegeman en spelers als Manuel 
Jansen, Leo Stokkers, Bas en Chris Oosterink en Reind Jan Westerveld de 



 

beslissingswedstrijd won om het kampioenschap in de Overgangsklasse (nu 1e klasse) tegen 
SKVW uit Winterswijk. Daarvoor heeft Kees zich stap voor stap omhoog gewerkt in de 
jeugdafdeling. Begonnen in de D3 (zie foto van Ab), daarna in de C2 en de B2 en toen in de 
B1 en A1. De eerste vier á vijf jaar in de senioren speelde Kees dus in de selectie en onder 
leiding van trainer Hendriksen en later de Weerd heeft hij in het 1e en 2e elftal gespeeld. 
Maar al heel vroeg heeft Kees zich ook op meerdere vlakken ingezet voor de club. Zijn lijst is 
indrukwekkend want hier komt zowel jeugdleider, leider van het 2e elftal, interim trainer bij de 
A2, organisator van ArkeNoise dreamparty op voor, en het is haast te gek om op te noemen. 
Overal gooide hij zich met ziel en zaligheid in en kwam zijn enorme energie dubbel en dwars 
ten goede van de vereniging. Twee evenementen wil ik hier, tijdens zijn 40-jarig jubileum wel 
even extra vermelden en dat is het Wikee de Viking-toernooi en de Aviko Olympics. In 1992 
werd de noodklok geluid door de toemalige penningmeester Bert Beck, want de vereniging 
dreigde af te steven naar een tekort van 10.000 gulden. Een aantal leden staken de koppen 
bij elkaar, waaronder Kees, en er werd een minitoernooitje georganiseerd met allerlei 
spelactiviteiten, waaronder Dikke Bertha, dat flink wat geld moest gaan opleveren. Het werd 
een succes want de penningmeester kon een prachtig bedrag bijschrijven en de 
verenigingen kon weer voort. Kees had de smaak te pakken en samen met Wilco klein 
Nengerman werd het Wikee de Vikingtoernooi georganiseerd afsluitend met een geweldig 
feest. Joanne, Erwin, Rob en Harry hebben jarenlang samen met WiKee dit evenement 
georganiseerd en de enorme ideeën, energie, gedachtenkronkels, onrust en tomeloze inzet 
van Kees was hierbij ieder jaar een typisch kenmerk bij de organisatie. In 2010 heeft Kees, 
werkend bij de Aviko, het voorstel ingediend bij het bestuur, om een personeelsfeest te 
organiseren op het voetbalveld. De AvikOlympics werd een geweldig evenement waarbij 
samen met een projectgroep van 5 mensen binnen de club Kees een enorme prestatie heeft 
neer gezet. Een professioneel feest met 600 deelnemers, 15 verschillende sporten, muziek, 
catering, kinderfestijn en maar liefst 125 vrijwilligers van v.v. Vorden, was het resultaat en 
ook tijdens dit evenement was de energie en inzet, maar ook de betrokkenheid, de binding 
en het verantwoordelijkheidsgevoel van Kees ver boven de 100% ! 
Kees, ik moet het kort houden, maar wij willen jouw hierbij feliciteren met je 40-jarig jubileum 
en je nu al bedanken voor het feit dat je 2 jaar geleden in het bestuur bent gekomen als 
financiële man en wij hopen dat je nog heel veel energie, tijd, inzet, betrokkenheid en plezier 
wilt geven aan ons allemaal binnen deze club! 
 
50 jaar (lid vanaf 1964) 
 
Gerard Meijer 
Gerard Meijer werd in 1964 lid van v.v. Vorden toen je pas vanaf je 12e jaar op voetbal 
mocht. Hij kwam terecht in de jeugdafdeling in de C-jeugd en heeft t/m de A1 gevoetbald 
voordat hij de overstap maakte naar de senioren. Daar kwam hij terecht in de selectie en 
heeft hij trainers mee gemaakt als Dick Top, Herman de Weerd en Herman Spikkert. Gerard 
speelde altijd in de achterhoede en vooral op de centrale posities. Gerard was hard als het 
moest maar hield vooral van de voetballende oplossingen. 
Al snel toen hij bij de senioren kwam te voetballen is Gerard gevraagd om grensrechter te 
worden bij de A-jeugd en het 1e elftal. Gerard heeft jarenlang met de vlag langs het veld 
gestaan en de weekenden waren toen in die jaren volledig gevuld door v.v. Vorden. 
Zaterdagmiddag vlaggen bij de A1, zondagmorgen voetballen in het 6e elftal, dan opgehaald 
worden en daarna weer vlaggen bij het 1e elftal. Het waren ook de jaren dat Gerard heel veel 



 

schik heeft gehad met het voetballen in het 6e elftal. Onder leiding van leider Peeters blijven 
vooral de weekendjes weg voor altijd in het geheugen gegrift, maar als wij hierover de 
verhalen gaan vertellen dan komen wij helemaal niet meer aan het vogelschieten toe….  
Gerard heeft zich ook jarenlang ingezet voor de AC, die onder meer in de jaren 80 en 90 
ervoor hebben gezorgd dat met de diverse gelden vanuit de Bingo, de accommodatie werd 
gebouwd en de tribune is neer gezet. Jarenlang heeft ook Gerard met een vaste groep 
mensen zich iedere week maar weer ingezet voor dit fenomeen en zodoende financieel 
enorm veel betekend voor de club. 
 
Gerard, je hebt een moeilijk jaar achter de rug en wij hopen dat 2015 je weer een beetje 
geluk brengt. Wij vinden het hartstikke mooi dat je zondagsmiddags op het voetbalveld te 
vinden bent en samen met vele bekenden geniet van de contacten en natuurlijk de 
verrichtingen van het 1e elftal. Gefeliciteerd met je 50 jarig jubileum en bedankt voor al je 
inzet die je hebt getoond voor de club.  


