
  

 

 

 

Programma bij eventueel kampioenschap 
 12.30 uur : Vertrek Supportersbussen bij sportpark ‘t 
     Grote Veld 
 14.00 uur : Start wedstrijd VVO (Velp) - Vorden 
 15.00 uur : 2e helft VVO (Velp)- Vorden 
 15.45 uur : Einde wedstrijd 
 Als Vorden wint of 
  Vorden speelt gelijk en RKZVC verliest of 
  Vorden speelt gelijk en RKZVC speelt gelijk 
  Vorden verliest en RKZVC verliest 

dan mag Vorden 1 zich kampioen noemen van 3c. Het 1e elftal zal dan op het 
veld van VVO als ware kampioenen worden gehuldigd. 

 
 16.30 uur : Start instuif kantine v.v. Vorden 
 16.45 uur : Vertrek bus met spelers en supporters naar Vorden 
 

Alle leden, supporters, ouders, sponsoren enz. zijn van harte uitgenodigd op 
de kampioensinstuif van Vorden 1 in de kantine d’Ark. 
 
17.45 uur : Aankomst spelers en supportersbus 
 
Groot feest met DJ ‘Richard Martens’, huldiging van spelers en begeleiding en 
optreden van .....! 
Natuurlijk is er een naast een drankje ook een hapje te verkrijgen in onze 
kantine! 
20.45 uur : Einde instuif en vertrek op platte kar naar dorp 

 21.00 uur : Feest bij clubcafé ‘de Herberg’ 
 
 16 mei : Supportersavond in kantine d’Ark 
 28 mei : Eventueel Kampioensreceptie op  
     Sportpark ‘t Grote Veld 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Van beslissingswedstrijd tegen HC’03 in 2012 naar …… 

 
In het eerste jaar van trainer Michel Feukkink is de basis gelegd voor het 
huidige 1e elftal dat in dit seizoen 2014-2015 vanaf de 1e speeldag bovenaan 
heeft gestaan. Hij veranderde aan het begin van zijn 1e seizoen nog niet veel 
aan het elftal, dat hij van trainer Theo Hulshof had overgenomen en waarin 
Niels Siemerink, Stefan Eggink, Bart Stoman, Roy Böhmer en Frank Hiddink al 
een basisplaats hadden.  Alleen haalde hij routinier Dennis Wentink weer terug 
naar het 1e en kregen de 1e jaar senioren Wiebe de Jong, Don Rouwen en Rick 
Schroër direct een kans. Na de winterstop diende zich echter een metamorfose 
aan die ervoor zorgde dat talentvolle jeugdspelers in het 1e elftal gingen spelen. 
Allereerst werd de geblesseerde Gerrit Wenneker vervangen door de 17-jarige 
keeper Robin Verstege en deze staat vanaf dat moment onder de lat bij het 1e 
elftal. In de maand maart kwamen ook Sam Abbink, Daan Horstman en Bas 
Boers vanuit de A1 het 1e elftal versterken. Dezelfde A-spelers speelden ook 
gewoon op zaterdag in de A1 en werden in april ook nog eens kampioen met dit 
team tegen Avanti. Routinier Eric Oldenhave werd vanuit het 2e toegevoegd aan 
het 1e en zodoende promoveerde Michel Feukkink met zijn vernieuwde 1e elftal 
naar de 3e klasse . In de afgelopen 2 jaar is Dennis Wentink na een seizoen 3e 
klas gestopt en zijn Gijs van der Veen, Koen Oosterhuis en Bas Kortstee aan het 
1e elftal toegevoegd. Dit seizoen kwamen hier ook nog eens Niek Nijenhuis, 
Michael Vet en Stijn Wentink bij. In dit succesvolle seizoen hebben ook reeds 
Ate Barendsen en Siebren Bijenhof vanuit de A1 regelmatig mee gedaan met 
het 1e elftal. Wie weet resulteren al deze stappen vanaf 2012 wel in het 1e 
kampioenschap van v.v. Vorden in de 3e klasse C …… 

 

 



 

 

 

 
Komt er een 14e hoogtepunt en 9e kampioenschap van Vorden 1 ? 

      
Kampioen 1931 Kampioen 1944  Kampioen 1956 
 

 
       

    
 
 

 Kampioen 1963 Kampioen 1974  Kampioen 1975 

  
 Kampioen 1977 Promotie 1988  Promotie 1991 
 
 

 

 

     
 Promotie 1998 Promotie 2002  Kampioen 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Vorden 1 op weg naar kampioenschap in Velp  ? 

v.v. Vorden zorgt er het hele seizoen al voor dat bij een uitwedstrijd vele 

supporters mee gaan en veelal met een geel-zwarte sjawl het 1e elftal aan 

moedigt. Maar de laatste weken is het helemaal raak in de race voor het 

kampioenschap, want zowel bij de uitwedstrijd in Zieuwent tegen RKZVC, als 

de uitwedstrijd tegen Varsseveld vorige week bracht zo’n 350 á 400 

supporters uit Vorden op de been. Tel daarbij de uitwedstrijden bij 

Warnsveldse Boys, AZC en natuurlijk PAX bij op en je kunt je voorstellen dat 

menig penningmeester het jammer vindt als het 1e elftal promoveert naar de 

2e klas. 

Vanmiddag gaat de reis naar Velp en aangezien Vorden 1 voor het eerst in 

haar bestaan kampioen kan worden in de 3e klas zullen er vanmiddag weer 

vele vorden-supporters mee gaan naar de uitwedstrijd tegen VVO. Er zijn zelfs 

twee bussen ingezet,w aarvan 1 harmonicabus dus in totaal zullen er 130 

mensen mee reizen naar de Postbank. Het bestuur zijn de volgende sponsoren 

zeer erkentelijk voor het sponsoren van de busreizen, waardoor voor de 

supporters een aantrekkelijke prijs van vijf euro gehanteerd kan worden. 

 

   

 
 
 
          Fysiotherapie Heersink Vorden 


