
Vorden - Voor het eerst in de 86-jarige historie is Voetbalvereniging Vor-
den zondag 26 april kampioen geworden in de derde klasse van het district 
Oost van de KNVB. Nadat het in 2012 via de nacompetitie was gepromoveerd 
vanuit de vierde klasse heeft het onder leiding van trainer Michel Feukkink 
allereerst een gedeelde negende plaats behaald, vorig seizoen een vijfde 
plaats en nu in het seizoen 2014-2015 is het kampioenschap behaald. De 
ontlading na het gelijke spel tegen VVO in Velp was ongekend. Er vloeiden 
bij spelers en supporters tranen van geluk en emotie.

In de eerste helft van de wedstrijd te-
gen VVO was het direct duidelijk dat, 
ondanks het gemis van de beide routi-
niers Stefan Eggink en Erik Oldenhave, 
het eerste elftal vol voor de winst ging 
spelen en de benodigde aanvallende 
‘schwung’ in het elftal, dat de laatste 
weken een beetje ontbrak, was weer 
volop aanwezig. In de 22e minuut 
kreeg Vorden een vrije trap te nemen 
aan de linkerkant van het veld direct 
buiten het zestienmetergebied en Gijs 
van der Veen bracht deze met rechts 
gevaarlijk in de doelmond. De inlo-
pende Bas Abbink maakte alweer zijn 
tweede doelpunt in acht wedstrijden 
en zette met de punt van de schoen 
het elftal op een 0-1 voorsprong. Vor-
den beleefde na de rode kaart van 
VVO na de 25e minuut de beste fase 
van de wedstrijd, maar het aanvallen-
de en goede spel werd ondanks kan-
sen van Frank Hiddink, Bas Abbink en 
Koen Oosterhuis niet beloond. Na het 
fluitsignaal voor de tweede helft kan-
telde het spelbeeld totaal, want VVO 
wilde ondanks de tien man toch volop 
gaan voor de punten. Vorden kwam in 
de verdrukking, kwam niet meer aan 
het opbouwen toe, werd overlopen op 
het middenveld en kreeg geen enkel 
moment meer grip op de wedstrijd. 
Allereerst werd het via een prima één-
twee en een in tikker vanaf tien meter 
al 1-1 maar in de 65e en 70e minuut 

werd het zelfs 1-2 en 1-3 toen achter-
eenvolgens een vrije trap schitterend 
werd binnen geschoten en via een 
prachtige kopbal in het net verdween. 
Vorden had maar één keuze en via de 
sterk invallende Erik Oldenhave werd 
de laatste strohalm gegrepen. Na een 
prima voorzet van rechts van Koen 
Oosterhuis controleerde Gijs van der 
Veen de bal via de borst en schoot 
toen keihard de 2-3 binnen en drie 
minuten later was het net andersom. 
Gijs van der Veen werd aangespeeld 
aan de linkerkant en zijn voorzet ver-
dween via het hoofd van Koen Ooster-
huis achter de doelman van VVO.

Emotioneel
Nog geen twee minuten later was het 
een geelzwarte mensenmassa op het 
veld van VVO en voor de dug-out van 
Vorden werd een emotioneel en hef-
tig feestje gevierd. Het overlijden van 
leider Fred Fransen, precies een jaar 
geleden, heeft grote impact gehad 
binnen de vereniging en bij het eerste 
elftal in het bijzonder. Bij het uitreiken 
van de speciale kampioensshirts was 
er één shirt speciaal ingelijst en met 
de initialen van FF erbij werd dit ca-
deau uitgereikt aan Marie, Sandy en 
Anouk Fransen. Samen met de zwa-
gers Manfred en Marnix en de klein-
kinderen waren zij allemaal aanwezig 
op dit bijzondere moment en ondanks 

de grote vreugde om het behalen van 
het kampioenschap, waren er ook de 
begrijpelijke tranen bij de familie, de 
spelers en begeleiding van Vorden 
toen dit cadeau werd overhandigd.

Huldiging
Het kampioenschap werd daarna uit-
bundig gevierd en alle elementen van 
een kampioensfeest waren aanwezig. 
De aankomst op Sportpark ‘t Grote 
Veld, waar de spelers door de onge-
veer tweehonderd supporters met een 
grote erehaag naar binnen werden 
gebracht, was een mooi moment en 
daarna werd het natuurlijk één groot 
feest met DJ Richard Martens in de 
kantine. Rond 21.00 uur ging de hele 
stoet mee naar het dorp en bij terug-
komst in het centrum van het dorp, 
recht tegenover de Herberg, werden 
de spelers opgewacht door zo’n 150 
man en daar werden zij één voor één 
op een speciaal podium toegejuicht. 
Voor iedere speler was een speciaal 
woordje en ook de begeleiding van 
het elftal kreeg van ceremoniemees-
ter Marc van der Linden de aandacht 
die zij verdiende. Uiteindelijk reikte 
voorzitter William van der Veen de 
schitterende kampioensschaal uit aan 
aanvoerder Stefan Eggink en onder 
de klanken van DJ ‘Kees Jansen’ steeg 
een groot applaus op.

Bijzonder
Het kampioenschap van Vorden is 
extra bijzonder als men kijkt naar 
de gemiddelde leeftijd van het elftal 
en het feit dat VV Vorden nog nooit 
eerder op het niveau van de tweede 
klasse heeft gespeeld. “Deze pres-
tatie is allereerst natuurlijk een heel 
groot compliment aan de spelers en 
het elftal zelf. Zij hebben niet alleen 
het talent gebruikt om dit te bewerk-
stelligen, maar zij hebben ook ieder 
voor zich een geweldige mentaliteit 
getoond en vooral als team waren zij 
dit seizoen ijzersterk”, aldus bestuurs-
lid voetbalzaken Marc van der Linden. 
“Maar dit kampioenschap is ook een 
beloning voor al die vrijwillige jeugd-
trainers die bij VV Vorden al jaren lang 
in hun vrije tijd bezig zijn met de club. 
Wij hebben allereerst elf jaar geleden 
Peter Jansen weer gecontracteerd en 
samen met enkele oud-spelers van 
het eerste elftal verzorgt hij de woens-
dagmiddag ‘techniek trainingen’ voor 
alle pupillen van vijf tot tien jaar. 
Daarnaast hebben wij sinds 2008 een 
Technische Jeugd Commissie (TJC) 
opgericht en hebben toen de nadruk 
gelegd op het zelf intern opleiden van 
eigen jeugdtrainers. Wij hebben bij 
de jeugdafdeling de laatste tien jaar 
enorme meters gemaakt en daarom 
is het ook zo mooi dat dit kampioen-
schap is behaald met allemaal ‘eigen 
spelers’ met maar liefst veertien van 
de achttien spelers met een leeftijd 
tussen achttien en vierentwintig jaar.”

Het kampioensteam viert feest.

Geelzwarten spelen voor het eerst in 86-jarige historie volgend seizoen in tweede klasse

VV Vorden schrijft geschiedenis
Reacties van aanvoerder, 
trainer en voorzitter
“Voor elkaar door het vuur”
Aanvoerder Stefan Eggink ziet de ti-
tel van Vorden vooral als een beloning 
van het collectief. “De titel in de derde 
klasse is een beloning voor een sei-
zoen keihard werken, waaraan ieder-
een in de selectie een steentje heeft 
bijgedragen. Wanneer je buiten het 
veld leuke dingen met elkaar beleeft 
en elkaar echt als vrienden ziet, dan 
lukt het je ook om op de trainingen 
en tijdens de wedstrijden voor elkaar 
door het vuur te gaan. Vooral tijdens 
de wedstrijden met een achterstand 
zoals tegen WVV, Gendringen en ook 
afgelopen zondag tegen VVO komt 
onze kracht dan dubbel en dwars naar 
voren”, aldus de 27-jarige routinier.
   

“Meer dan derdeklasser in derde 
klasse”
Voorzitter William van der Veen 
geeft aan dat er dit seizoen werkelijk 
een schitterende prestatie geleverd 
is. “Toen wij in 2008 degradeerden 
uit de derde klas is destijds door het 
bestuur de kreet ‘Wij willen een der-
deklasser in de derde klasse worden’ 

gelanceerd. Uiteraard heb je om deze 
ambitie waar te maken ook talentvolle 
spelers nodig, maar vooral ook spelers 
die zelf ambitie en een drive hebben. 
Met z’n allen hebben wij de laatste ja-
ren laten zien dat wij een prima ‘der-
deklasser in de derde klasse zijn’ en 
dit seizoen zelfs meer dan dat. Maar 
niet alleen in het veld maar ook bui-
ten het veld hebben wij deze ambitie 
absoluut waargemaakt.”
   

“Hele seizoen de te kloppen ploeg”
Trainer Michel Feukkink is vooral 
enorm trots op zijn jongens. “Het 
team heeft een schitterende prestatie 
neer gezet want in de sport en vooral 
ook in het voetbal is het eenvoudiger 
om te jagen dan gejaagd worden. Het 
gehele seizoen zijn wij de te kloppen 
ploeg geweest en was iedereen tegen 
ons als koploper optimaal gemoti-
veerd. Ons team heeft laten zien hier 
prima mee overweg te kunnen en 
ik ben dan ook enorm trots op mijn 
ploeg en vooral ook heel blij voor de 
spelers dat zij op deze wijze het kam-
pioenschap hebben behaald.”

Record aantal ‘hits’
De website van VV Vorden verbrak 
zondag 26 april op de kampioens-
dag een record. Sinds de ‘herstart’ 
van de site in september 2014 was 
het record 4.100 hits op één dag, 
maar tijdens en na de kampioens-
wedstrijd tegen VVO kwam de teller 
op 5600 te staan. Zelfs op maandag 
was er met 3800 hits meer aandacht 
voor de site dan op normale dagen 
(gemiddeld 900 hits per dag).

Ook de facebookpagina, waar vele fo-
to’s en video’s te bewonderen zijn van 
de vereniging en het 1e elftal in het 
bijzonder, heeft veel ‘likes’ erbij ge-
kregen en het bericht van het negende 
kampioenschap van Vorden had zelfs 
een bereik van 3900 facebook gebrui-
kers. Daarnaast wordt er natuurlijk 

ook veel getwittert en met 810 volgers 
is ook van dit medium de laatste da-
gen veel gebruik gemaakt.

Sfeeracties bij de kampioenswedstrijd van VV Vorden.

Actieshot uit de wedstrijd VV Vorden - VVO.
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Ontvang het laatste nieuws het eerst via Facebook 

Like ons:         /ContactVorden

gezellig winkelen in je eigen buurt
Veel keus en lekker dichtbij!
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