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Ambitie, plezier en samenwerking.
Als ik mijn bijdrage aan de derde presentatiegids zit te schrijven is
het “zomerreces”. Dit is altijd een mooie periode in het ʻvoetbaljaarʼ
om de zaken eens goed op een rijtje te zetten voordat het nieuwe
seizoen weer begint.
houden en op sommige terreinen nog de noodzakelijke
vooruitgang te boeken moeten
wij ons blijven inzetten en goed
blijven samenwerken.
Soms wordt er binnen onze
club wel eens de volgende opmerking gemaakt. Jullie kunnen
wel ambitie hebben maar het
moet ook gezellig blijven.

De afgelopen jaren hebben wij
met enige regelmaat gesproken
over onze ambitie. In het verleden hebben wij onze ambitie
ondersteund met de kreet: Wij
willen een derde klasser in de
3e klasse worden.
Op basis van de prestatie van
ons eerste elftal hebben wij
onze ambitie gehaald en wij
zijn hier zelfs bovenuit gestegen.
Met de hierboven genoemde
kreet bedoelen wij echter niet
alleen de prestaties van ons
eerste elftal maar gaat het ook
om de uitstraling van onze hele
club. Zoals de inrichting van
onze kantine, accommodatie

(overkapping, entree en velden), scheidsrechters, sportkleding, trainers enz.
Doordat vele vrijwilligers de
schouders er onder hebben gezet kunnen wij constateren dat
wij onze ambitie op bijna alle
gebieden hebben waargemaakt.
Hierbij wil ik zeker ook mijn
waardering over de inzet van
de overige bestuursleden uitspreken. Het wordt nog al eens
vergeten dat zij ook vrijwilligers
zijn.
Het behalen van onze ambitie
houdt niet in dat wij nu achteruit kunnen leunen en met de
armen over elkaar kunnen gaan
zitten. Om dit niveau vast te

Twee dingen vallen mij op aan
deze uitspraak.
Er wordt gesproken over “jullie”. De club zijn wij uiteraard
met zʼn allen. “Wij” past dan in
mijn ogen beter dan “jullie”.
De andere is gezelligheid. Ik
ben er van overtuigd dat plezier
en gezelligheid horen bij ambitie. Ambitie zonder plezier is
niet mogelijk.
Daarbij wil ik opmerken dat
iedereen op zijn of haar eigen
niveau ambitieus kan zijn. En
dat dit niet altijd vertaald hoeft
te worden in wij moeten kampioen worden. In ieder geval is
moeten niet juist. Dit is minstens even erg als wij mogen
niet verliezen. Liever ga ik er
vanuit dat wij willen winnen.
Eerder had ik het al over samenwerken. Ook bij ons zullen
wij goed moeten samenwerken bij het “runnen” van onze
club. Dat ieder lid of ouder van
jeugdleden enkele uren per jaar
besteedt aan vrijwilligerswerk
is een must en de komende
tijd zullen wij elkaar daar nog
nadrukkelijker op aan moeten
spreken.

Een goede omschrijving van wat
een vereniging is sluit mooi aan
bij samenwerking
Een vereniging is een samenwerkingsvorm waarbij meerdere
personen op voet van gelijkheid
trachten een bepaald doel te
verwezenlijken of een bepaalde
activiteit te ontplooien, meestal
zonder dat hieraan commerciële belangen ten grondslag
liggen.
De afgelopen jaren is er veel
veranderd in het voetballandschap. Zo heeft het opheﬀen
van de zesde klasse consequenties voor de kleinere verenigingen. Ook de vergrijzing
heeft in kleinere dorpen een

grote invloed. Al twee jaar hebben wij een uitstekende samenwerking met Socii . De jeugd
uit Wichmond kan daardoor
gewoon blijven voetballen en
iedereen kan met leeftijdsgenoten spelen. Doordat er voldoende jeugd is kan ieder lid ook op
zijn of haar niveau spelen.
Bovendien is het voor ons een
oplossing voor ons capaciteitsprobleem met betrekking tot de
velden. Door de privatisering
heeft de politiek hun probleem
op ons bordje gelegd.
Door de samenwerking kun je
zien dat je elkaar kunt ondersteunen en versterken.

Het komende jaar zullen wij
samen met Socii en Ratti onderzoeken of een structurele
wijze van samenwerking ons
allen kan versterken. Op welke
manier dit eventueel zal gebeuren zal de komende maanden
besproken moeten worden.
Wanneer u dit leest is het seizoen 2015-2016 al weer enkele
weken onderweg.
Als ik u nog niet op de velden
heb mogen begroeten dan hoop
ik dat dit de komende weken
nog zal gebeuren.
Ik wens iedereen een sportief
seizoen met veel plezier en
succes.

■
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8 Vragen aan de vrijwilliger va n het jaar: Willem Lichtenberg
1. Willem, je loopt al een tijdje
rond bij de vereniging, hoe en
wanneer is dat zo ontstaan?
Ik ben in de jeugd begonnen bij
SV Ratti, heb in de C en B-jeugd
bij VV Vorden gespeeld, daarna
een aantal jaren bij de zaterdag
senioren bij Ratti en vanaf 1994
weer bij Vorden. In 2009 toen
mijn zoon Mick bij de miniʼs
begon was het een automatisme
om me daar als leider voor aan
te melden. Peter Jansen vroeg
mij toen om samen met hemzelf,
Marc Rouwen en Reza van Houte
de staf te vormen van de A1. Dat
heb ik 5 jaar gedaan, tevens ben
ik al die jaren de trainer/coach
van Mick geweest, dus 3 of 4
avonden trainen en de hele zaterdag op het veld.
2. Wat voor voetballer was je?
Ik heb tot mʼn 30e gespeeld
en was bloedfanatiek. Wat voor
speler ik was laat ik aan anderen
over, maar je zult van weinig
mensen horen dat er een Messi
verloren is gegaan toen ik stopte.
Een paar jaar geleden ben ik weer
begonnen op vrijdagavond met
35+, dat zijn echt topavonden. Al
kwamen we er wel na de eerste
avond achter dat op onze leeftijd
alles anders is, zelfs het publiek
en spelersvrouwen zijn op leeftijd.
3. En dat fanatisme van jou, zit
dat in de familie? Of hoe verklaar je dat zelf? Heb je dat met
andere dingen ook? En waarmee?
Als ik iets doe dan doe ik het vol
overgave, dat fanatisme zit in
me. Dat is wel een familie trekje.
Als ik ʼs avonds begin om een
steigerhouten loungebank voor
op het terras te maken dan zal
en moet het ook af, voor ik naar
bed ga, al wordt het dan 3 uur.
Wellicht dat ik daarom ook zo
fanatiek ben op het veld,. Ik vind
dat je altijd moet proberen om er
alles uit te halen en kan er slecht

tegen als iemand zich niet voor
100% inzet of zʼn capaciteit niet
benut.
4. In de loop der jaren is de
vereniging enorm veranderd,
hoe heb jij deze ontwikkelingen
ervaren?
We hebben met VV Vorden de
afgelopen 10 jaar een ongelooﬂijke ontwikkeling doorgemaakt, zowel bij de jeugd als de
senioren. Complimenten voor
de Technische jeugdcommissie,
Marc vd Linden en Peter Jansen
voor het ontwikkelen en uitvoeren van dit plan, met als resultaat dat we aankomend jaar met
alle standaard teams van de A1
t/m de F1 in de 1e klasse spelen. Veelal tegen clubs met 1500
leden, dat is uniek voor een club
als de onze met 500 leden. Als ik
nu kijk naar het “plan van aanpak
Technisch kader Jeugdafdeling
2015-2018” is dat een zeer goed
plan om door te ontwikkelen. Het
zelf opleiden van trainers voor
zowel de jeugd als de senioren
d.m.v. “Train de Trainer” is een
juiste keuze geweest. De ontwikkeling als trainer van bijv. Michiel Barink, Dion Kruip, Wilbert
Grotenhuys en Udo Heij is mooi
om te zien en de enige manier
voor onze club om ons verder te
ontwikkelen. Kortom ik ben trots
om daar deel van uit te mogen
maken.
5. Je bent ook altijd fanatiek
langs de lijn bij Vorden 1, wat
is jouw verwachting van het
komende seizoen?
Nieuw in de 2e Klasse, Michel
Feukkink zal als doel hebben
om te handhaven. Als ik naar de
jonge selectie kijk dan heb ik er
vertrouwen in dat dit gaat lukken. Alles zal iets sneller gaan in
deze klasse maar volgens mij is
“de rek” er nog lang niet uit bij
deze jongens. Veel zal afhangen
van of ze snel genoeg kunnen
schakelen om dit hogere niveau

aan te kunnen en om blessure
vrij te blijven. Mooi om te zien
waar het plafond van deze selectie is.
6. Als jij jouw top elftal mocht
samenstellen, hoe ziet dat er
dan uit (mag dus iedereen zijn,
ook van vroeger, ongeacht
leeftijd) en waarom?
Vroeger was zeker niet alles beter, vandaar dat ik in het hedendaagse kijk.
Uitgaande van het 1-4-3-3 systeem zou dit mijn opstelling zijn.
1: Robin Verstege
2: Bart Stokman
3: Stefan Eggink
4: Gijs vd Veen /Siebren Bijenhof
5: Sam/Bas Abbink
6: Bas Kortstee
7: Ate Barendsen
8: Roy Böhmer
9: Frank Hiddink / Rik Schröer
10: Koen Oosterhuis
11: Daan Horstman
Uitleg:
Keeper Robin Verstege lijkt me
duidelijk, al hebben we met Jurjen
Temmink en Daniël Wabeke nog
twee uitstekende keepers. Robin
maakt nog steeds erg veel progressie, ben benieuwd waar zijn
plafond is,
Op 2 en 3 Bart Stokman en Stefan
Eggink is duidelijk, beide al jaren
een vaste waarde in het 1e, Bart
speelt altijd solide en Stefan heeft
zijn rol als aanvoerder afgelopen
jaar méér dan duidelijk gemaakt.
Op 4 Gijs vd Veen omdat hij op
die positie volgens mij het best
tot zijn recht komt, in de A1 heeft
hij op 4 zijn beste wedstrijden
gespeeld, qua postuur kan hij dat
zeker aan en het zou een aanwinst voor de opbouw zijn. Eventueel zou Siebren Bijenhof ook
uitstekend op die positie kunnen
spelen, zeker als hij er zelf van
overtuigd raakt hoe goed hij kan
voetballen.
Op 5 Sam of Bas Abbink, afhankelijk van de tegenstander. Bij

balbezit Vorden dan Sam Abbink,
bij hoofdzakelijk balbezit tegenstander dan Bas Abbink.
Op 6 Bas Kortstee, Om het gemis
van Erik Oldenhave op te vangen
zou ik kiezen voor het dynamische van Bas op het middenveld,
in de 2e klasse zul je op het middenveld moeten overheersen.
Op 7. Ate Barendsen, geef hem 2
á 3 maanden de tijd om te wennen bij de senioren en dan denk
ik dat hij de revelatie van het
seizoen zal worden. Hij heeft echt
een fabelachtige balbehandeling,
stak er afgelopen jaar in de A1
ver boven uit. Ik heb hem rechtsbuiten gezet maar hij kan tevens
op 9 of 11 goed uit de voeten.
Op 8. Roy Böhmer, ook al jaren
een vaste kracht op het middenveld, als we echt in de 2e klasse
mee willen doen zal hij dit jaar
de rol van Erik Oldenhave over
moeten nemen.
Op 9. Frank Hiddink of Rik
Schröer, Frank heeft afgelopen
jaar laten zien dat hij weer terug
is. Rik vind ik meer spits dan
middenvelder.
Op 10: Koen Oosterhuis, heeft
afgelopen seizoen in de 2e
seizoenshelft bewezen over de
meeste voetbalkwaliteiten te
beschikken, voor mij duidelijk om
je beste speler op 10 te zetten.
Hij heeft het inzicht en is tactisch
sterk om het team aan te sturen.

Op 11. Daan Horstman, heeft in
de 1e seizoenshelft laten zien
wat hij kan en hoe belangrijk hij
voor het team is, het was een
groot gemis voor het 1e dat hij
na de winterstop geblesseerd
was. Hopelijk is hij aankomend
seizoen hersteld, dat zou erg
belangrijk zijn om te overleven
in de 2e klasse.
In de 2e klasse zullen we een
bredere selectie nodig hebben
dan de afgelopen jaren, daarom
is het goed dat we in de breedte
gegroeid zijn, jongens als Stijn
Wentink, Wiebe de Jong, Bas
Boers, Niels Siemerink en Michael
Vet zullen we met blessures en
schorsingen hard nodig hebben.
7. Wanneer jij niet op het veld
staat, wat doe jij dan verder
graag?
Dan geniet ik volop van het leven
samen met mijn vriendin Anita, terrasje pakken of naar een
festival daar kunnen we erg van
genieten.
8. Wat trekt jou meer, het
Spaanse voetbal, of het Engelse
voetbal en waarom?
Engels Voetbal absoluut, de beleving in de Engelse stadions is
uniek, tribunes kort op het veld,
stadions vol, echt een topcompetitie.

■
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Waarom moeilijk doen
als het PraKtima kan?
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Voor o.a. VCA-systemen en -opleidingen:
opleidingen:
• Deskundige en praktische begeleiding
• Deskundige en praktische begeleiding
bij certiiceringen;
bij certiiceringen;
• Voordelige tarieven;
• Voordelige tarieven;
• Geen dikke handboeken;
• Geen dikke handboeken;
• Maatwerkoplossingen die werken in de praktijk;
• Maatwerkoplossingen die werken in de praktijk;
• Uitvoering en toetsing van Risico Inventarisatie & Evaluatie;
• Uitvoering en toetsing van Risico Inventarisatie & Evaluatie;
• 100% slagingspercentage;
• 100% slagingspercentage;
• Begeleiding, opleiding en onderzoek in 1 hand.
• Begeleiding, opleiding en onderzoek in 1 hand.

‘Zaterdagcoördinator’

belangrijke functie in organisatie v.v. Vorden.

• Deskundige en praktische begeleiding
bij certiiceringen;
• 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
• Deskundige
• Deskundigeen
enpraktische
praktischebegeleiding
begeleiding
bijbij
certii
ceringen;
certii
ceringen;
• Voordelige
• Voordeligetarieven;
tarieven;
• Geen
dikkehandboeken;
handboeken;
• Geen
dikke
• Maatwerkoplossingendie
diewerken
werken in
• Maatwerkoplossingen
in de
depraktijk;
praktijk;
• Uitvoeringen
entoetsing
toetsingvan
van Risico
Risico Inventarisatie
• Uitvoering
Inventarisatie&&Evaluatie;
Evaluatie;
• 100%
slagingspercentage;
• 100%
slagingspercentage;
• Begeleiding,opleiding
opleidingen
enonderzoek
onderzoek in
• Begeleiding,
in11hand.
hand.

erte

erte

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

Sinds de jeugdafdeling vanaf 2004 ﬂink is gaan groeien en er rond
2008 op een zaterdag in plaats van 7 of 8 wedstrijden ineens 10 á
11 wedstrijden afgewerkt moesten worden, betekende dit ook dat in
de organisatie een groei moest plaats vinden.
Één van de zaken die destijds is
veranderd is het geheel automatiseren van wedstrijdprogramma's en de planning van velden,
scheidsrechters en kleedkamers
en dat deze gegevens op grote schermen in de hal van de
kantine en kleedkamers getoond
werden. Tevens werd er ook
een extra functie gecreëerd om
ervoor te zorgen dat alles op
zaterdag op rolletjes loopt en
vandaar dat wij sinds 2009 we
de zogenaamde ʻzaterdagcoördinatorʼ kennen.
Anno 2015 worden er op ons
Sportpark 't Grote Veld op een
willekeurige zaterdag gemiddeld zo'n 7 pupillenwedstrijden
afgewerkt, waarvan vaak zo'n
5 E- F- wedstrijden op een half
veld. Daarnaast worden er vanaf
11.00 uur ook nog eens 4 á 5
wedstrijden van de junioren
(C-B-A jeugd) afgewerkt. Eens
in de drie-vier weken is er op
zaterdagmorgen ook nog eens
een Mini-F toernooi waarbij de
allerjongsten op een kwart veld
ʻvier-tegen-vierʼ spelen.
Dit alles vraagt om een behoorlijke organisatie, want naast de
kantinedienst dient er ook een
kleedkamerindeling plaats te
vinden, dienen er scheidsrechters geregeld te worden en moet
er een goede veldindeling zijn
want de teams moeten ook nog
een warming-up af kunnen werken. De D-pupillen en de jeugdteams bij de junioren hebben
ook nog eens een wedstrijdbe-

spreking in de oude-bestuurskamer, dus al met al is het vanaf
8 uur tot sʼavonds een uur of 5
een drukte van belang. Agnes
Oonk is één van de coördinatoren en wij vragen ons af hoe een
zaterdagmorgen bij v.v. Vorden
verloopt als zij dienst heeft. 'De
ochtend begint om 8 uur samen met de vrijwilligers van de
kantinedienst. Als eerste start ik
de computer en de tv schermen
op. Dan loop ik een rondje langs
de kleedkamers of deze schoon
zijn. Als dit alles gereed is komen al snel de eerste teams zich
melden in de bestuurskamer.
Daar ontvang ik ze en verwijs ze
naar hun kleedkamer. Ook vertel
ik op welk veld ze spelen en
welke regels er zijn met betrekking tot het veld.
De scheidsrechters melden zich
ook in de bestuurskamer. Ondertussen is het een drukte van
belang Als de wedstrijden zijn
afgelopen melden de scheidsrechters zich weer bij mij om de
uitslagen door te geven zodat
ik ze weer in de computer kan
zetten. De scheidsrechters van
de hogere elftallen vullen samen met de leiders het digitale
wedstijdformulier in. Om half 1
zit mijn taak er op en komt de
zaterdagmiddag coördinator.
Wanneer het allemaal loopt zoals
het hoort dan heb je ook nog
wel eens tijd om op het hoofdveld een wedstrijd te bekijken, maar eigenlijk er is iedere
zaterdag wel iets aan de hand

waardoor het niet loopt zoals
het gepland is. Als 'zaterdagcoordinator' ben je dan het aanspreekpunt en wij zijn benieuwd
wat voor Agnes het afgelopen
seizoen het meest bijzondere
voorval is geweest.
'Het meeste bijzondere moment
vond ik dat 1 van de jeugdscheidsrechters werd gevolgd,
en geïnterviewd door de krant
over zijn taak als scheidsrechter. Aangezien hij zich ʻs morgens bij mij aanmelde in de
bestuurskamer, werden mij ook
enkele vragen gesteld. Leuk die
belangstelling voor de jeugdscheidsrechters'.
De groep met 'zaterdagcoördinatoren' bestaat nu uit acht
personen, zodat iedereen één
keer in de maand aan de beurt is
op een zaterdagmorgen of middag, maar het zou prettig zijn
als er nog één of twee nieuwe
vrijwilligers bij komen. Welke
eigenschappen dien je te hebben
volgens Agnes voor deze mooie
vrijwilligersfunctie en wat zijn de
eigenschappen van een zaterdagcoördinator. 'Een belangrijke
eigenschap die je nodig hebt is
dat je goed met mensen moet
kunnen omgaan en communiceren.
Het is een leuke vrijwilligers
functie, je komt met veel verschillende mensen in contact die
allemaal het spelletje voetbal erg
leuk vinden. Een leuke functie
als moeder van twee voetballende zoons', aldus Agnes Oonk.

■
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Voor een nuchtere
kijk op cijfers
Bloemendaal en Wiegerinck,
accountants- en belastingadviseurs, al jaren
gevestigd in het hart van de Achterhoek, Vorden.

Als geen ander spreken wij uw taal. 1 + 1 is bij ons dan ook altijd 2 en met onze no-nonsense
mentaliteit streven wij altijd naar de best mogelijke oplossing voor al uw vragen en door u
te nemen beslissingen. Als team van 20 medewerkers zijn wij succesvol omdat ‘wij zeggen
wat we doen en doen wat we zeggen’. Wij bieden u graag onze diensten aan voor het MKB,
de vrije-, de agrarische en de particuliere sector.

A1

A2

B1

B2

B3

C1

Bent u geïnteresseerd? Bel of mail ons: 0575 55 14 85 of info@bloemendaalwiegerinck.nl
www.bloemendaalwiegerinck.nl
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De adviseurs van Flynth vindt u in Lochem aan de Tramstraat 6.
Kijk voor meer informatie op www.flynth.nl/lochem, bel (0573) 43 84 56 of mail naar lochem@flynth.nl
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Ondernemen inspireert
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Sponsor in de Spotlights: De Herberg
Een voetbalvereniging kan niet zonder sponsors. Dat geldt dus ook
voor v.v. Vorden. Gelukkig hebben wij in het dorp veel bedrijven die
meeleven met het wel en wee van onze club. Eén daarvan is al tientallen jaren: café restaurant De Herberg. Reden voor ons om eigenaresse Hannie Hendriksen te interviewen.

Voor een gezellige en
goed verzorgde
avond buiten de deur!
In ons mooie kastelendorp Vorden
staat De Herberg garant voor een
leuke en goed verzorgde dag of avond.
Wij verzorgen graag Uw bruiloften,
personeelsfeesten, kofﬁetafels, diners,
warme en koude buffetten,
in de zaal, de serre of tuinterras.
Ook voor een lekker kopje kofﬁe, of een lunch.
Voor meer informatie kom gerust eens langs
een kopje kofﬁe staat voor U klaar
of bel 0575 - 552243.

www.deherbergvorden.nl

“Waarom wij v.v. Vorden sponsoren? Dat is natuurlijk om binding te houden met de jongens
van de voetbal. Het tweede en
het vijfde elftal , waarvan wij
de shirtsponsor zijn, komen
vaak bij ons een biertje drinken “, zegt Hannie. “Elke twee
weken komt het eerste elftal
na de uitwedstrijd bij ons in
het café. Ook andere elftallen, zoals de A-jeugd, komen
regelmatig langs. “De voetbal”
is dus erg belangrijk voor ons.
Daarom geef ik ook regelmatig
een kannetje bier weg of gaan
we met hapjes rond. Overigens
sponsoren wij natuurlijk ook
wel andere verenigingen, maar
ik vind wel dat er zo nu en dan
iets tegenover mag staan. Dat
ze zich bij ons laten zien”, aldus Hannie.
Kampioensfeest
Een voorbeeld waaruit blijkt dat
de voetbalvereniging iets terug
doet voor een sponsor was de
huldiging van het eerste elftal
na het behaalde kampioenschap, daags voor Koningsdag.
Uiteraard werd het feest in eerste instantie in ons eigen clubhuis gevierd. Maar de huldiging
vond plaats op het podium tegenover De Herberg. “Dat podium stond er toch al in verband
met Koningsdag. Dat hebben
we een beetje aangekleed, met
planten”, zegt Hannie. Daarna
liep De Herberg vol en bleef
het nog lang druk en gezellig.
In 2007 bij het kampioenschap
was er nog de balkonscène van
de spelers van het eerste, maar
dat was nu niet meer verant-

samen. En dat werkt goed. En
ook schenken we met Jupiler
een wat goedkoper biertje. Dat
scheelt € 0,30 per glas ten opzichte van Hertog Jan . En dat is
voor de jeugd toch veel geld”.

woord. “De lampen bungelden
indertijd aan het plafond”, zegt
Hannie lachend. “Alleen de pupillen hadden dit jaar nog een
balkonscene”.
De Herberg
De Herberg bestaat uit een
feestzaal, een café en een
restaurant. De zaal heeft afgelopen jaar een opknapbeurt
gehad. ”Het is lichter geworden, en de acht kastelen in de
muur zijn vakkundig gerestaureerd door Johan Boerstoel.
“Dat hoort toch bij Vorden, het
zou jammer zijn deze te verwijderen”, zegt Hannie. “Het
aantal bruiloften is overigens
de laatste jaren fors afgenomen. Wie trouwt er nu nog? En
feestjes worden vaak in kleinere
kring gevierd, of in een tent bij
huis. We gaan daardoor steeds
meer zelf activiteiten ontplooien zoals een pub quiz, Beer
pongen en ook gaan we vaker
een live band laten optreden”.
Op die manier weten Hannie en
Volkert de jeugd goed aan zich
te binden.
“ De muziekkeuze laat ik aan
de jeugd over. Het (jongere)
personeel stelt vaak een playlist

Meer dan 40 jaar horecaervaring!
Als we teruggaan in de tijd
realiseert Hannie (bijna 65!)
zich dat ze al bijna vijftig jaar
horeca ervaring heeft. “Toen ik
een jaar of vijftien/zestien was
begon ik in zaal Concordia te
Hengelo. Vanaf 1979 begon ze
samen met haar ex-man Corry
ten Barge als zelfstandige op
De Herberg te Vorden Dat heette nog Het Wapen van Vorden.
En dat wapen hangt nu nog
voor de zaak”.
“Ik ben nu alweer 21 jaar samen met Volkert, en we doen
het echt samen”, zegt Hannie
enthousiast. “Vaak begin ik ʼs
ochtends en sluit Volkert ʼs
nachts af. En we hebben veel
steun van het personeel”, zo
vertelt ze. “We hebben ca. 25
personeelsleden incl. weekend
hulpen en parttimers. Vijf daarvan zijn vast. Gelukkig hebben
wij al die jaren heel weinig personeelsverloop gehad. Ik ben
echt trots op mijn personeel”.
Een opvolger dient zich nog
niet aan. “Mijn beide kinderen
Patricia en Vincent beginnen er
niet aan. Maar ik mag dan wel
bijna vijfenzestig zijn, ik doe
dit werk nog met heel veel plezier.” Voor de voetbalvereniging
en voor het dorp Vorden is het
te hopen dat dit nog jaren voort
duurt.

■
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Alles voor de jacht en schietsport
RUIME KEUS IN:

Accountant
ountant en belastingadviseur

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

Enzerink Advies
Praktijk voor het MKB.
Bedrijfsadviseur
onderadviseur voor startende onder
nemers.

Jacht - en wapenhandel
Vorden
het Molenblick 6 7251 BR V
Telefoonnummer:0575-552061
elefoonnummer:0575-552061

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

C2

C3

C4

MB1

DE GROOTSTE
RELAXFAUTEUIL
SPECIALIST VAN
DE ACHTERHOEK

van
de
Poll
metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen
Wij geven de hoogste prijzen en tevens
plaatsen wij gratis containers!

www.helminkwonen.nl

Handelsweg 10, Vorden. 06-30974306
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur

Zutphenseweg 24 Vorden I 0575 55 15 14 I info@helminkwonen.nl

HELMINK WONEN MA AK T HE T MOOIER BIJ U THUIS

MC1
D1
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Sponsoring bij v.v. Vorden
zorg voor een betaalbare contributie

Hengelo (Gld) - Vorden - Zelhem

Als wij als voetbalvereniging geen
sponsoren zouden hebben dan
zou de contributie gemiddeld per
lid met ca € 70,- omhoog moeten, wanneer er van hetzelfde
kostenniveau uitgegaan wordt.
De inkomsten vanuit sponsoring
zijn dus erg belangrijk voor onze
club en andersom is de v.v. Vorden met 520 leden, 175 vrijwilligers, 150 donateurs, 450 ouders
en nog vele supporters voor de
sponsoren ook erg interessant.
Maar de sponsoren zullen ons
echter vooral gaan steunen indien
de leden van de voetbalvereniging de lokale economie een
warm hart toedragen .
Bij een leefbaar dorp hoort een
bloeiend verenigingsleven en bij
een leefbaar dorp hoort ook een
goed winkel- en dienstenaanbod.
En het één versterkt het ander!
Als er veel verenigingen zijn die
evenementen organiseren, dan
trekt dat mensen van buitenaf
die in het dorp hun bestedingen doen. Als er een gevarieerde
middenstand is dan trekt dat
mensen aan om te wonen, en
daar proﬁteren de verenigingen
weer van. Kortom het één gaat
niet zonder het andere.
Uit onderzoek is gebleken dat
60% van de bestedingen van
de Vordenaren buiten ons dorp
gebeuren. En dat is een doorn in
het oog van de Vordense middenstand. Bij veel winkeliers en
andere ondernemers wordt er
natuurlijk regelmatig vragen neer
gelegd door verenigingen die een
advertentie willen verkopen voor
hun clubblad of voor de organisatie van een evenement. Daar
doen wij als v.v. Vorden ook aan
mee. Deze Presentatiegids kon
bijvoorbeeld niet gedrukt wor-

den als er geen advertenties in
zouden staan. En het Wim Kuijpertoernooi had ook niet 25 jaar
lang gehouden kunnen worden
als er geen adverteerders waren
geweest in de Kuijperkrant. En
we zijn heel blij met meer dan 80
bordsponsors langs ons hoofdveld en het feit dat al onze 33
teams een shirtsponsor hebben,
maar …
De keerzijde is dat de sponsors/
adverteerders dan wel verwachten
dat onze leden “iets terug doen”.
Door in Vorden te kopen wat in
Vorden te koop is, helpen wij de
Vordense middenstand. En dat is
van groot belang voor de leefbaarheid van het dorp. Een leefbaar dorp maak je met zijn allen,
want een bloeiende middenstand
kan vervolgens weer aan sponsoring doen, waardoor wij als
vereniging weer leuke activiteiten
kunnen ontplooien. Kortom: we
hebben elkaar heel hard nodig en
vandaar deze oproep:
Koop bij onze adverteerders en
steun de locale economie, want
daarmee vergroot je de leefbaarheid in ons dorp!
Coördinatie Sponsorzaken
Bij de voetbalvereniging Vorden
zijn er diverse mogelijkheden om
de club te sponsoren. Hierbij valt
te denken aan een advertentie in
deze presentatiegids of een reclamebord langs het voetbalveld
of in de vorm van shirtreclame.
Daarnaast is het ook mogelijk om
te kiezen voor zogenaamde ʻmateriaalsponsoringʼ in de vorm van
gesponsorde tassen, trainingspakken of inloopshirts.
De voetbalvereniging heeft
via het kledingfonds en de
shirtsponsoren voor alle 33 team

de kleding prima voor elkaar,
maar leiders, trainers en ouders
doen daarnaast dikwijls hun best
om hun eigen team of het elftal
van hun kind de overige randzaken goed te regelen in de vorm
van bijvoorbeeld inloopshirts of
trainingspakken. Uiteraard is dit
een prima initiatief en dit stellen
wij als vereniging zeer op prijs,
alleen zien wij wel graag dat de
sponsorcommissie dit soort initiatieven coördineert.
Vooral om te voorkomen dat
Vordense ondernemers te vaak
worden benaderd, want het moet
niet zo zijn dat de ene week een
elftalleider bij een winkelier komt
met een vraag over sporttassen
en de volgende week een lid van
de sponsorcommissie voor een
reclamebord. Dat is voor de ondernemers vervelend en voor de
voetvalvereniging niet eﬀectief.
Eigen initiatief wordt toegejuicht
en degene die de beste ingang
heeft bij een ondernemer kan
hem of haar het beste benaderen,
maar voordat je dat doet: graag
even overleg met de sponsorcommissie. De sponsorcommissie
bestaat uit Rob Enzerink, Jorrit
Schotsman, Hans Boers en Herman Vrielink.

■
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Webshop v.v. Vorden

ERVAAR TOT 100%
MEER SFEER MET DE

WINTERSCHILDER

sinds

1919

schilderwerk

UW WINTERSCHILDER:

beglazing

wandafwerking

spuitwerk

UW PAND VAN BUITEN EN BINNEN STRAK IN DE LAK!

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

De voetbalvereniging Vorden
heeft met huisleverancier Teamsportdeal en kledingpartner Jako
een nieuwe kledinglijn uitgezet.
Het betreft alle (voetbal)kleding
behalve het wedstrijdtenue, want
dit wordt geregeld via het kledingfonds, zoals een trainingspakken, trainingssets, sweaters,
poloʼs en broeken. Het bestellen
gaat via de webshop waarbij de
gewenste kleding of accessoiressen aangeschaft kunnen worden.

De blikvanger van deze webshop is natuurlijk het nieuwe ʻv.v.
Vorden trainingspakʼ dat voor de
jeugd voor een zeer aantrekkelijke prijs van 29,95 euro wordt
aangeboden en vanaf maat S voor
34,95. Daarnaast is het mogelijk
een vrijetijdsjack, een poloshirt,
een traingsset (shirt en broek),
sweater en diverse shorts te kopen. Met deze nieuwe kledinglijn
wil de vereniging streven naar
een zo veel mogelijke uniformiteit en tevens wil men de leden

de gelegenheid geven om voor
een aantrekkelijke prijs trainingskleding aan te schaﬀen dat ook
nog eens in de clubkleuren en
met een logo en initialen geleverd
wordt.
Wil je als team of als elftal met
zʼn allen bijvoorbeeld een trainingssetjes aanschaﬀen of een
sweater en een lange trainingsbroek, mail dan via de webshop
met teamsportdeal om zodoende
een mooie deal te maken.
http://www.clubwereld.eu/webshop/v.v._vorden_181/kleding/

Evenementenkalender v.v. Vorden
zaterdag 5 september 2015

Seizoensopening

vrijdag 4 maart 2016

Surprice Event

woensdag 14 oktober 2015

Grote Clubactie

zaterdag 5 maart 2016

Surprice Event

woensdag 18 november 2015

Ledenvergadering

zaterdag 19 maart 2016

Vrijwilligersavond

vrijdag 20 november 2015

Arka Noice Dreamparty

maandag 28 maart 2016

Paasbrunch senioren & 35+

zaterdag 21 november 2015

Club van 50/150 party

maandag 4 april 2016

Collecte Gehandicapten Fonds

woensdag 2 december 2015

Sinterklaas bij de club F

zaterdag 21 mei 2016

Jeugdkamp

zondag 6 december 2015

Grote Veldrit

zondag 22 mei 2016

Jeugdkamp

vrijdag 11 december 2015

Jeugdactiviteit D

donderdag 26 mei 2016

Afscheidsavond 2015-2016

donderdag 17 december 2015

“Spare-Rib” avond

zaterdag 28 mei 2016

Wikee - de Viking

maandag 28 december 2015

Jingle-Bell tournooi

zaterdag 4 juni 2016

Supportersavond Vorden 1

woensdag 30 december 2015

35e Oudejaarscrossloop

ma 6 t/m do 9 juni 2016

Avondvierdaagse

zaterdag 2 januari 2016

Flessenactie

donderdag 16 juni 2016

INFO Avond Selectie

zondag 17 januari 2016

Nieuwjaarsreceptie

dinsdag 28 juni 2016

Ledenvergadering

zaterdag 23 januari 2016

Koppeldarten

zaterdag 2 juli 2016

Klussendag II vvVorden

zondag 24 januari 2016

Mountainbike toertocht

zaterdag 20 augustus 2016

Klussendag III vvVorden

zaterdag 30 januari 2016

Klussendag I vvVorden

zaterdag 27 augustus 2016

Surprice Event

zaterdag 13 februari 2016

Game - event

zondag 4 september 2016

Seizoensopening
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Elftalfoto Vorden 1 seizoen 2014-2015. Van links naar rechts staand : Tim Vrielink (leider), Koen Oosterhuis, Roy Böhmer, Stefan Eggink, Mike van Lingen, Bart Stokman, Bas Abbink, Eddy Hiddink (leider)
Middelste rij van links naar rechts: Michel Feukkink (trainer), Siebren Bijenhof, Frank Hiddink, Daniël Wabeke, Ard Kettelerij (keeperstrainer), Robin Verstege, Bas Kortstee, Rik Schröer, Gerrit Wenneker (grensrechter)
Zittend van links naar rechts: Michiel Barink, Gijs van der Veen, Ate Barendsen, Sam Abbink, Daan Horstman, Niels Siemerink
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Wikee de Viking is een traditie geworden bij v.v. Vorden
Het is nu precies 20 jaar geleden, dat het bestuur een noodsignaal
af gaf richting de leden, dat er een begrotingstekort was ontstaan
van ongeveer 10.000 gulden.
Een stel spelers heeft destijds de
handschoen opgepakt en heeft
aan het einde van het seizoen
1994-1995 een activiteitendag
georganiseerd met o.a. voetbal
op halve veldjes, ʻdikke berthaʼ
en een geweldige feestavond in
de kantine. Het ʻgatʼ in de begroting werd gedicht en aangezien
het zoʼn succes was geweest,
besloten een aantal mensen om
dit evenement jaarlijks te gaan
organiseren. Door de jaren heen
is deze dag, waarbij de basis
wordt gevormd door een toernooi
op ʻhalve veldjesʼ tussen ploegen
met 7 spelers, bekend geraakt als
ʻWikee de Vikingʼ. Dit evenement
staat , inclusief een feestavond in
de tent, iedere laatste zaterdag
in mei op het programma van de
voetbalvereniging.
Al meer dan tien jaar bestaat de
feestcommissie uit dezelfde groep
vrijwilligers die van januari tot en
met mei enorm druk zijn om het
ieder jaar weer tot een succes te
maken. Joanne Zelle, Rob Borgonjen, Erwin Hengeveld, Harry
Oosterink, Kees Jansen en Wilco
Klein Nengerman (uit de voornamen van beide laatste personen is
de naam ʻWikeeʼ ontstaan) hebben ieder jaar weer de uitdaging
om het toernooi en de feestavond
gladjes te laten verlopen . Sinds
afgelopen jaar heeft de commissie uitbreiding gekregen in de
persoon van Daniël Wabeke. Één

van de personen van het eerste
uur, Wilco Klein Nengerman, legt
uit waarom hij dit evenement al
jarenlang mede organiseert.
ʻOm met een groep enthousiaste mensen een prachtige dag te
organiseren, dat blijft de drijfveer.
Ik kan erg genieten van de opbouw in de week ervoor, het goed
laten verlopen van het toernooi en
de prachtige feestavond. Ook de
vele vrijwilligers die altijd graag
komen helpen vind ik fantastisch.
En dat het ﬁnancieel ook nog
steeds een goede dag is voor de
vereniging dat blijft natuurlijk
mooi meegenomen.ʼ
Rob Borgonjen is de ICT-man van
de commissie en heeft o.a. de
geautomatiseerde inschrijving,
de website en de fotoʼs onder
zijn beheer. Zolang er nog geen
opvolger voor hem is gevonden
blijft hij in de commissie werkzaam, maar door de verhuizing
naar Arnhem heeft hij wel aangegeven dat hij er mee wil stoppen.
Rob heeft zelf nooit gevoetbald
en wij zijn dan ook benieuwd
waarom hij desondanks zich als
vrijwilliger toch al die jaren zoveel
heeft ingezet voor de club en vele
jaren met het Wikee de Viking is
bezig geweest. Rob: ʻAls jongetje
van een jaar of 6 ging ik al met
grote regelmaat naar het voetbalveld. Mijn broer Mark begon bij
de F-jes met voetballen en mijn

vader raakte toen al snel betrokken als vrijwilliger. Met hem
ging ik o.a. op zondagen mee
om te helpen met de verloting en
ook tijdens de toernooien had ik
altijd wel een taak. Ik heb in de
D-tjes en C-tjes nog een jaar of
3-4 geprobeerd het voetballen
onder de knie te krijgen, maar
daar zaten duidelijk niet mijn
kwaliteiten. Het verenigingsleven
vind ik echter ontzettend mooi en
tijdens een vrijwilligersavond heb
ik bij Joanne een keer een balletje opgegooid dat ik ook wel wat
activiteiten wilde helpen organiseren. En zo was ik korte tijd later
onderdeel van de Wikee-commissie. Inmiddels is dat 15 jaar geleden en het is mooi om te zien hoe
het toernooi in die tijd gegroeid
is. Als commissie hebben we
ontzettend veel mooie momenten
meegemaakt en best een hechte
band opgebouwd. Ik vind het ook
echt jammer dat het niet meer te
combineren is met mijn werk en
privéleven. Het oeverloze geouwehoer tijdens de vergaderingen
zal ik zeker gaan missen, maar
volgend jaar ben ik op de dag zelf
absoluut van de partij. Ik vind het
simpelweg één van de mooiste
feestjes van het jaar!
Erwin Hengeveld wil graag ook
nog wel eens zelf mee doen en
heeft ook al eens al scheidsrechter gefungeerd, maar is in de
commissie verantwoordelijkheid
voor de muziek en de band. Het
feest is al vele jaren zeer succesvol en dat komt mede door de
muziekkeuze en het enthousiasme en kwaliteit van de bands.
Erwin Hengeveld: ʻHet grote
succes van dit tournooi, elk jaar
aan het eind van het voetbalseizoen, hebben we te danken aan
de "mooie formule". Het voetbal
staat centraal en daar draait het

de hele dag om. Na de poulefases
in verschillende categorieën spelen de teams een afvalrace met
de uiteindelijke ﬁnalisten. Direct
na aﬂoop van de ﬁnales laten we
de muziek dan ook aftrappen
in de grote feesttent, om zo te
komen tot de ʻgrand ﬁnaleʼ. Er
is dus weinig tijd om even bij te
komen… De keuze van de band
wordt bepaald door het repertoire, het soort (voetbal)publiek, de
budgetkosten en onze voorkeur
gaat uit naar een band uit de
regio. Vaak kijken wij al uit naar
een band nadat het toernooi is afgelopen. Als we een band op het
oog hebben, gaan we nog weleens naar een optreden toe. Wat
naast de band net zo belangrijk
is, is het geluid. Dus dat stemmen
we van te voren goed af met de
band en contracteren we vaak zelf
een geluidsbedrijfʼ, aldus Erwin.
De dagen er om heen is hij altijd
heel druk en helpt hij links en
rechts zo veel mogelijk met de
opbouw, voorbereidingen en
afbreken. Op de dag zelf zit hij
altijd echter in alle rust achter de
microfoon in de speciale Wikee
de Viking-keet en organiseert hij
het complete wedstrijdschema
inclusief uitslagen, scheidsrechters standen en programma.
Harry Oosterink, want over deze
vrijwilliger hebben wij het hier,
heeft altijd maar één uitdaging:
ʻHet voetbal moet altijd in alle
omstandigheden door gaan, want
daar gaat het eigenlijk allemaal
omʼ. Samen met de scheidsrech-

ters zorgt hij er dan ook altijd
voor dat het toernooischema
prima uitgevoerd wordt.
Tussen al die drukke kerels is
de gastvrouw en ʻmoeder van
de verenigingʼ Joanne Zelle de
rustgevende factor binnen de
commissie. Naast vele jaren in de
activiteitencommissie te hebben
gezeten is zij dus ook al vele
jaren bezig met de ʻWikee de
Vikingcommissieʼ. De commissie
is inmiddels een hechte groep
geworden die buiten het toernooi
om, ook regelmatig contact hebben met elkaar. ʻHahaha, ik denk
dat er een paar heel hard beginnen te lachen als ze lezen dat
ik een rustgevende factor wordt
genoemd, want druk en nadrukkelijk aanwezig ben ik zeker wel.
De sfeer in onze commissie is
super en het is eigenlijk net als ʼs
avonds in de tent : Nooit trammelant! Na zoveel jaren samenwerken weet iedereen zijn taak en
aangezien ik mij van ʻde mannenʼ
nooit met de voetbalzaken mag
bemoeien, heb ik trouwens ook
geen verstand van, doe ik de
randzaken waaronder de kinderactiviteiten, de aankleding enz.
enz. ʻ
Daniël Wabeke is de jongste telg
van het gezelschap en sinds vorig
jaar actief binnen de commissie.
Wij zijn natuurlijk benieuwd waarom hij 'ja' heeft gezegd, terwijl
het overdag natuurlijk hartstikke
leuk is om een potje te voetballen
en s'avonds een gezellig feestje
te vieren . Daniël : "Afgelopen jaar
had ik samen met kees en een
aantal leeftijdsgenoten de arkanoisedreamparty georganiseerd.
Na dat feest vroeg kees of ik het
leuk zou vinden om bij de Wikee commissie te komen. Ik had
zelf al een aantal jaren met het
toernooi mee gedaan en het leek
met een leuke uitdaging om in de
commissie te komen. Ondanks
dat ik hierdoor niet meer mee
doe, is het me heel goed bevallen
het eerste jaar."

Als penningmeester binnen het
bestuur , sinds 2013, weet Kees
Jansen inmiddels hoe belangrijk
het evenement ook ﬁnancieel
ieder jaar weer voor de club is.
Toch staat hij ook bekend als de
creatieve geest en het "manusje
van alles" die altijd maar weer
op zoek is naar entertainment,
beleving en spektakel voor de
400 á 500 bezoekers . Kees, net
als Wilco ben jij ook al vanaf het
eerst uur bezig met Wikee de
Viking. Hoe heb jij de ontwikkeling van dit festijn beleeft in al
die jaren en weet je nog hoe jullie
destijds zijn begonnen? Kees:
ʻLaat ik maar niet noemen hoe we
zijn begonnen, we hadden namen
voor teams bedacht naar plantjes en bloemen die het daglicht
niet zouden kunnen verdragen.
Wat me altijd bij is gebleven is
de stroom die om allerlei redenen altijd weleens uitviel, was het
niet bij de frituur, dan wel bij de
band, dan wel bij de bar. Gelukkig
hebben we dat nu onder controle.
Met de jaren hebben wij niet veel
moeite hoeven te doen om teams
bij elkaar te krijgen, sterker nog
er kwamen zelfs teams op de
reserve bank. Het tijdperk is wat
aan het veranderen en we zullen
als organisatie nog creatiever
moeten zijn om het Wikee-event
volwaardig te kunnen blijven
organiseren. Mijn mooiste momentjes zijn als de ﬁnale wordt
gespeeld, de eerste soundchecks
plaats vinden, de buienradar ons
goed gezind is en we als organisatie tegen 22:00 uur ons eerste
biertje kunnen drinkenʼ.

■
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Topkwaliteit in professioneel spuitwerk

Interieurbouw

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

D2
Metaalindustrie

Keukenbouw

D3

Kunststofindustrie

Meubelindustrie

E1
E2

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

E3
E4
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Raadhuisstraat 20
7251 AB Vorden
Tel.: 0575 - 553100
bruna.vorden@xs4all.nl
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Uit de oude doos …… Kampioenschap

Vorden 1 1973-1974 thuis tegen Ulftse Boys
Afgelopen seizoen is Vorden 1 voor de 9e maal in haar bestaan
kampioen geworden en dit gebeurde in Velp op het veld van
VVO. In 2007 werd het kampioenschap behaald in Doetinchem, in
1977 in Braamt bij Sint Joris en in 1975 gebeurde het in Ratum
bij Winterswijk. In 1974 werd het 1e elftal voor het laatst in een
thuiswedstrijd op het eigen Sportpark kampioen. Samen met Henk
Hengeveld, Henk Steintjes en Ernst te Velthuis gaan wij 41 jaar
terug in de tijd toen Vorden 1 kampioen werd in de 2e klas GVB
door een 1-0 overwinning op Ulftse Boys.
De beginjaren ʼ70 was een periode dat Vorden 1 de mooie en
succesvolle periode van 1963 t/m
1971 achter zich moest laten. In
1963 was het 1e elftal kampioen
geworden in de 2e klas en spelers
als Ab Velhorst, Ab Nijenhuis, Jan
Lindenschot, Joop Westerveld en
Derk Besselink hadden daarna
mooie jaren beleefd in de 1e klas.
Maar met het verstrijken van de
voetbaljaren hadden zij eind jaren
ʼ60, begin jaren ʼ70 allemaal hun
plek afgestaan aan de volgende
generatie en deze jongens hadden het in eerste instantie erg
moeilijk en degradeerden dan ook
in 1972 naar de 2e klasse. Juist in
die jaren veranderde het amateurvoetbal, ook op het niveau

van v.v. Vorden, qua organisatie,
mogelijkheden en trainingsintensiteit. Zo kreeg v.v. Vorden in
1969 een lichtinstallatie op het
3e veld en kon er eindelijk ook in
de wintermaanden (oktober t/m
maart) op doordeweekse avonden
getraind worden. Ook begon de
KNVB met trainerscursussen en
werden door amateurclubs dus
ook gediplomeerde en betaalde
trainers aangetrokken. Na Martin
Jochemsen, Reekers, Ely Voskamp
en Dick Top, die tussen 1963
en 1971 trainer zijn geweest bij
v.v. Vorden, vond het bestuur in
1971 dat er een nieuwe trainer
aangesteld moest worden voor de
nieuwe jonge ploeg met spelers
als Henk Hengeveld, Ernst te Velt-

huis, Hans Stokkink, Bertus Nijenhuis, Andre te Velthuis en Gerard
ter Beest. Zo werd in die dagen
Herman ʻCharlyʼ de Weerd aangesteld als oefenmeester waarmee
Vorden 1 de weg omhoog weer
in moest slaan. Het was dan ook
teleurstellend toen in het 1e jaar
het 1e elftal degradeerde naar de
2e klasse, maar trainer de Weerd
hield vertrouwen in deze groep
want hij wist dat er kwaliteit genoeg in zat.
In het seizoen 1973-1974 kwam
dit dan ook dubbel en dwars naar
voren, want met het kampioenschap in de 2e klas GVB werd
weer de weg omhoog ingeslagen.
Wij gaan in deze rubriek terug in
de tijd en komen uit bij de kampioenswedstrijd Vorden – Ulftse
Boys in mei 1974. In dit elftal
speelden maar liefst drie spelers
die anno 2015 nog steeds actief
zijn bij de verening en op woensdagmiddag de pupillen tussen 6
en 10 jaar trainen onder leiding
van Peter Jansen. Met Ernst te
Velthuis, Henk Steintjes en Henk
Hengeveld graven wij in het geheugen van deze drie 65 plussers, die op dit moment allemaal
genieten van hun pensioen.
Vorden 1 liet er in dat jaar geen
gras over groeien en speelde het
gehele seizoen in de top van het

klassement mee. Hadden jullie in
de loop van het seizoen in de gaten dat er een kampioenschap in
zat. Henk Steintjes: ʻHet seizoen
72-73 was mijn eerste jaar bij de
voetbal vereniging Vorden. In die
tijd was het zo je kampioen moest
worden om te promoveren, want
men kende geen nacompetie. Het
was zogenaamd ʻwerkvoetbalʼ en
toen was het ook al zo net als nu
in 3c of 4c want won je twee of
drie wedstrijden dan was je mede
koploper maar verloor je er twee
of drie dan stond je ook zo weer
in de middenmoot. Wij hebben
het toen goed vol gehouden en
met nog een wedstrijd of vijf te
gaan begonnen wij er in te geloven.ʼ
Ernst te Velthuis zou het uiteindelijk het langste volhouden in
het 1e elftal van deze drie spelers
en hij heeft de gehele opmars
naar de 4e klas KNVB mee gemaakt. Alle drie kampioenschappen (1974, 1975, 1977) werden
trouwens behaald met trainer
Herman de Weerd. Wat was er zo
bijzonder aan deze trainer? Ernst
te Velthuis: ʻHet woord bestond
toen nog niet, maar Herman was
een echte peoplemanager. Natuurlijk had hij ook wel kijk op het
spelletje, maar hij was er vooral
heel goed in om er een team van
te maken en hij betrok daarbij de
vereniging, de vrouwen en vriendinnen en ook andere elftallen
er zelfs bij.ʼ Wij gaan nog even
terug naar de kampioenswedstrijd in 1974. Er waren 1000
toeschouwers aanwezig rondom
het hoofdveld van ons sportpark
dat destijds de kleedkamers en
de kantine nog aan de lange zijde

hadden staan op de plek waar nu
de tribune staat. Hoe beleefde je
destijds als speler die wedstrijd
en was er sprake van zenuwen bij
jezelf en bij de ploeg? Henk Hengeveld: ʻNet als Ernst kan ik mij
niet veel meer herinneren van die
tijd, maar ik weet wel dat ik altijd
graag thuis speelde met Vorden
1. Vorden heeft altijd een vaste
aanhang gehad en er is altijd een
prettige voetbalsfeer en natuurlijk
helemaal bij zoʼn kampioenswedstrijdʼ.
Bertus Nijenhuis scoorde de 1-0
en dat bleek uiteindelijk de winnende treﬀer te zijn. Was het zoʼn
typische kampioenswedstrijd met
veel strijd en inzet en weinig goed
voetbal ? Henk Steintjes : ʻWedstrijdspanning was er altijd, maar
voor een kampioenschap was je
zeker gespannen. De spanning
was extra groot omdat je wist dat
je moest winnen om te kunnen
promoveren, want we hadden
maar één kans. Je moest echt
kampioen worden.
Ernst te Velthuis twijfelt nog even
bij de doelpuntenmaker, want in
zijn gedachten had Reind Teerink gescoord na een rush van
40 meter aan de rechterkant. De
hoofdpersoon zelf deed echter
tijdens het 25e Wim Kuijpertoernooi langs de kant van het veld
uitsluitsel en gaf aan dat het toch
Bertus is geweest. Reind Teerink:
ʻNee, Ernst vergist zich, want het
doelpunt wat hij bedoeld maakte
ik een jaar later in de 1e klas GVB.
Bertus was echt de maker van de
1-0 in de kampioenswedstrijd
tegen Ulft. ʻ
In dat jaar kreeg de voetbalvereniging Vorden een ʻnieuweʼ houten kantine, maar deze

werd in de zomermaanden van
1974 geplaatst. Het oude houten gebouw dat als kleuterschool
had gediend werd verplaatst en
opnieuw opgebouwd als kantine op ons Sportpark. Tijdens de
kampioenswedstrijd was er nog
sprake van een kleine kantine in
de accommodatie dat in 1969 is
gebouwd. Hoe werd destijds het
kampioensfeest gevierd en werd
het feest destijds ook al voort gezet in het dorp? Ernst te Velthuis:
ʻEerlijk gezegd kan ik mij er niet
zoveel meer van herinneren. In
mijn gedachten zie ik nog wel de
feesten in de oude houten kantine
voor mij, maar inderdaad is deze
er pas in 1974 neer gezet. Maar
neem van mij aan dat het wel
degelijk goed gevierd is, want ook
dat konden wij bij v.v. Vorden in
die jaren ook al goed … ʻ
Van deze spelers, die anno 2015
alle drie als jeugdtrainer actief zijn bij onze club, willen wij
natuurlijk graag weten wat hun
mooiste herinnering is aan de
actieve voetbaljaren bij v.v. Vorden. Ernst te Velthuis : ʻDrie keer
kampioen geworden in vier jaar
tijd was natuurlijk wel heel mooi.
Maar ik moet zeggen dat ik op
die gehele tijd in het 1e elftal met
veel plezier op terug kijk.
Henk Hengeveld : ʻIk kijk met veel
plezier terug naar mijn actieve tijd
bij v.v. Vorden. Maar gek genoeg
denk ik het meest terug aan mijn
tijd in de A1, want toen hadden
we een geweldig goed en leuk
team met allemaal leeftijdsgenoten.ʼ
Henk Steintjes: ʻHet eerste jaar bij
vv Vorden en dan gelijk kampioen
worden, een betere binnenkomer
is er niet.ʼ
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Wij zijn specialist in...
Diverse communicatieverbindingen, zoals netwerken,

E6M

telecommunicatie, camerasystemen en toegangscontroles.
Uw technische problemen zijn onze uitdaging.
Rengersweg 25, 7245 NA Laren

E5

Telefoon: 0573 45 99 99 | 06 519 75 774
E-mail: info@croesconnectivity.nl

WWW.CROESCONNECTIVITY.NL
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CONCEPT
CREATIE
REALISATIE

E7

INSPANNEND

De marketing- en communicatieafdeling vormt de creatieve kracht achter iedere organisatie.
Ideeën genoeg! Deze ideeën naar een hoger plan tillen? Weevers denkt mee, waarbij we online
en ofline verbinden. Van concept tot creatie en realisatie; wij helpen u bij het gehele of een deel
van het communicatietraject, het is maar net waarbij u onze expertise nodig heeft. Omdat wij
werken met een vast team van professionals, kunnen we snel schakelen. En is geen vraag
ons te gek. Waarbij u als klant centraal staat, we gaan samen met u aan de slag!
www.weevers.nl
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Uw partner voor
al uw ICT

Enkweg 3a
7251 EV VORDEN
www.vandenbrinkict.nl
Uw kunstgebit verdient een erkend specialist
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Hoetinkhof 1a 7251 XM Vorden

v.v. Vorden bedankt zijn sponsors
Activium B.V.
Almat Laren B.V.
Amon Grillroom
Enzerink Advies
Albert Heijn Grotenhuys
Ami Kappers Vorden
Auto- Taxi- en Rijwielbedrijf Klein
Brinke B.V.
Autobedrijf Groot Jebbink B.V.
Autobedrijf Jos Herwers Hengelo (G)
Automobielbedrijf Ruesink Ruurlo B.V.
Autorijschool Ruesink
Autoschade Jansen & Gal B.V.
Aviko B.V.
Baco Ruurlo
Bakker in Vorden
Bakkerij van Asselt
Barendsen Staaltechniek B.V.
Berkhof & Partners B.V.
Bijenhof Interieur B.V.
Bloemendaal & Wiegerinck
Bouwbedrijf Geers B.V.
Bouwbedrijf Schröer
Bouwbedrijf Visser & Meijer
Bouwbedrijf van Zeeburg
Bouwkeur GROEP B.V.
Bruna Vorden
Buro ASV
Buurman en Buurman
BZW Zonwering V.O.F.
Café Restaurant De Herberg
Cafetaria ʻt Bintje
Cinemajestic B.V.
Classic & Ko
Coates Lichtenvoorde B.V.
Coﬀee Fresh Westhoﬀ B.V.
Elweco-Medo
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek
Croes Connectivity
Dʼn Olde Kriet
De Bovenste Plank
De Covik B.V.
De Vordense Tuin B.V.
Dijkman Bouw B.V.
Dinsdagploeg
Drukkerij Weevers
Drukkerij Westerlaan B.V.
Dutch PC Electronics V.O.F.
Dutch Protection & Security
Eetcafé de Reehorst
Euro Planit B.V.
Etos Barendsen B.V.
Extran
Flynth B.V.
Free-Wheel Sport & Recreatie
Gerrit Wenneker Schilderservice
Giesen Schoenmode
Grand Bistro De Rotonde
Grand Café het Meestershuis

Grolsch International B.V.
Hartd
Helmink Wonen B.V.
Het Energie Adviesbureau B.V.
Het Reklamehuis
HL Graﬁsche Materialen
Hulleman Notariskantoor
Installatiebedrijf Wiltink B.V.
Installatiebedrijf Wim Bosman
Installatietechniek G. Berends
Installatietechniek Vlogman B.V.
JAKO
J. ter Weele vlees en vleeswaren
ʻt Kacheltje
Kamphuis Hoogwerkers B.V.
Kasper Vrielink Dakwerk
Klooster van Kranenburg
Klussenbedrijf Theo Schotsman
Kreunen Bouw Lochem B.V.
L.M.B. Vorden B.V.
Lammers Woonadvies
Lubron Personeelorganisatie
Marktlink
Meekʼs Meubelen Vorden B.V.
Meeus Assurantien B.V.
Meubelstoﬀeerderij Jansen
Moventem
Oudenampsen Adm. en ﬁscale
Dienstverlening
Ouders Vorden 1
Peter Jansen Voetbalplus
PraKtima
Prisma Arbozorg
Proﬁle Bleumink
Richard Hartman

Riho Techniek
Rijschool Horstman
Rouwmaat Zutphen BV
Schildersbedrijf A. Peters
Schildersbedrijf Boerstoel
Schotpoort Transport Groep
Schuurman Groothandel
Siemerink Opticien Juwelier
Slagerij Vlogman
Smederij Oldenhave
Sport 44
Suncenter Leuvenheim
Tandprotetische praktijk J. Riefel
Teeuwen Opslag
Te Koppele B.V.
Thom B.V.
Toernooivoetbal.nl
Tuunte Fashion B.V.
VakantieXperts (Hilde Hissink)
Van de Poll Oud IJzer & Metalen
Van den Brink ICT
Van Zeeburg Luimes en Lebbink
Makelaars
VanPapier
Visser mode
Vos Industriele Lakverwerking B.V.
Wapenhandel Martens
Welkoop Vorden
Wentink Installaties
Weulen Kranenburg Brandstoﬀen
Wonen en Waarde
4atHome.nl
Zelle Promotie

Raadhuisstraat 11 vorden www.devordensetuin.nl

Bloemen,Woondecoraties,Cadeau’s,Workshops.
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Vorden 1 voor het eerst in haar historie in de 2e klas KNVB
v.v. Vorden is opgericht in 1929 en sindsdien speelt het 1e elftal
oﬃcieel voor de KNVB (en GVB) competitievoetbal. In al die 86 jaar
heeft het 1e elftal nooit hoger gespeeld dan de 3e klas Zondag,
maar daar komt het komende seizoen verandering in.
is dat volgens mij echt het grote
verschil met de 3e klasse. Voor
ons allemaal een mooie uitdaging om juist te voorkomen
dat wij zondags niet te vaak dit
gevoel na de wedstrijd hebben.ʼ

Door het kampioenschap in de
3e klasse C – Oost in het seizoen 2014-2015 is het 1e elftal
onder leiding van trainer Michel
Feukkink gepromoveerd naar de
2e klasse I – Oost. Over verwachtingen, verschillen, ambitie
en vooral verlangen om op dit
nieuwe niveau te spelen ….
In al die jaren na 1929 heeft het
1e elftal van v.v. Vorden vooral in de GVB gevoetbald, wat
vergelijkbaar is met de huidige
4e en 5e klasse KNVB. In 1956,
1963 en in 1974 is men kampioen geworden en kwamen zij
in de 1e klas GVB terecht. Het
laatste stapje richting de ʻgrote KNVBʼ kwam echter in 1977
en vanaf dat jaartal verbleef
Vorden 1 in totaal 18 jaar in de
4e klas, 13 jaar in de Hoofdklasse GVB/5e klas en 5 jaar
in de 3e klas KNVB. Komend
seizoen staat dus voor het eerst
in de historie de 2e klas op het
programma en speelt het 1e
elftal tegen ʻniet alledaagseʼ
tegenstanders als Leones, Grol,
Babberich, Quick Nijmegen en
Rheden.

Ook trainer Michel Feukkink
heeft als oefenmeester geen
ervaring op dit niveau, want hij
is 4 jaar geleden met zijn carrière begonnen bij v.v. Vorden
in de 4e klas, maar heeft als
voetballer bij zowel DCS en Be
Quick Zutphen in de 2e klas
gevoetbald en bij de ploeg uit
Zevenaar zelfs 1e klas. Wat is
volgens hem het grote verschil
tussen de 3e en de 2e klasse?
Michel Feukkink: ʻWellicht ken
je het gevoel wel of heb je het
wel eens gehoord, dat je als
voetballer en als team in zijn
geheel, het idee had zeker niet
slechter te zijn geweest dan de
tegenstander, maar dat je toch
de wedstrijd hebt verloren! In
de tweede klasse beschikken
clubs over spelers wie gewiekst
zijn en het vernuft hebben om
geduldig te blijven wachten en
dan uiteindelijk op het juiste
moment toe te slaan. Je voelt
dan als tegenstander steeds dat
ʻhet er vanmiddag wellicht wel
in zitʼ, maar uiteindelijk sta je
toch met lege handen. Naast dat
de handelingssnelheid natuurlijk weer een tandje hoger gaat

Aanvoerder Stefan Eggink speelt
vanaf 2007 in het 1e elftal van
Vorden en heeft in totaal vijf
jaar in de 4e klas en vier jaar in
de 3e klas gevoetbald. Hij weet
dus hoe het is om een stapje
hoger te spelen en wij zijn dan
ook benieuwd met welke verwachtingen hij de stap naar de
2e klas zal gaan maken. Stefan
Eggink : ʻTijdens de twee voorgaande promoties merkte ik dat
we voetballend vaak goed mee
konden komen in een hogere klasse. Of dat in de tweede
klasse ook zo is, zal moeten
blijken. We treﬀen voor ons
bekende tegenstanders als DCS,
OBW en FC Winterswijk en dit
waren twee seizoenen geleden
altijd boeiende wedstrijden. Feit
blijft dat het een hele mooie
uitdaging is en dat we zowel
individueel, maar bovenal als
team een enorme ontwikkeling door zullen gaan maken.
Ik hoop dat dit alles in mei zal
resulteren tot een mooie plek
ergens in de middenmoot.ʼ
Keeper Robin Verstege heeft
met zijn slechts 20 jaar toch
al vier jaar ervaring achter de
rug in het 1e elftal, want hij
kwam als A-junior op 17-jarige leeftijd al onder de lat te
staan. Een promotie vanuit de
4e klas en een kampioenschap
in de 3e klas in de afgelopen
vier jaar, staan fraai op zijn CV
en hebben er ook voor gezorgd

dat hij al een ʻervarenʼ keeper
genoemd kan worden. Merk je
als keeper nu ook dat het spel
sneller gaat als je hoger komt
te spelen en zo ja verwacht jij
enige aanpassingsproblemen
voor het komende seizoen in
de 2e klas. Robin Verstege:
ʻAls doelman merk je het zeker
wanneer je een klasse hoger
gaat spelen. Tegenstanders zijn
sterker, sneller en handelen
vooral een stuk vlugger dan je
gewend was. Gelukkig went het
hogere tempo, in ieder geval op
mijn positie, heel snel en levert
het dus niet echt problemen op.
Aanpassingsproblemen verwacht ik dan eigenlijk ook niet
komend seizoen. Ik weet zeker
dat iedereen in staat zal zijn om
met het hogere tempo mee te
komen en daarnaast doen wij
fysiek en mentaal, naar mijn
verwachting, zeker niet onder
voor onze tegenstanders.ʼ
Assistent trainer Gerrit Wenneker en oud doelman van
Vorden 1 heeft in het verleden
een aantal seizoenen bij PAX
gevoetbald toen zij nog in de
1e klas uit kwamen. Gerrit heeft
in die jaren enkele wedstrijden op dit niveau achter zijn
naam staan en kan dus wellicht
inschatten of de huidige selectie
van Vorden klaar is om in de 2e
klas te spelen. Gerrit Wenneker:
ʻIk denk dat wij er klaar voor
zijn met deze jonge selectie. De
handelingssnelheid zal een stuk
hoger liggen maar dat moeten
de spelers aan kunnen, daar

ben ik niet zo bang voor. Vanaf
de eerste seconde zal er volop
strijd, passie en beleving moeten zijn, maar ook dat zit wel
goed bij ons want wij hebben
vorig jaar laten zien dat wij
echt een team zijn. Het zal een
bijzonder leerzaam jaar worden,
daarvan ben ik overtuigd en ik
kan maar één ding zeggen
.
geniet ervan jongens!.ʼ
Tenslotte nog een laatste vraag
aan onze trainer Michel Feukkink. Niek Nijenhuis is naar
aanleiding van doorlopend
blessureleed gestopt met voetballen en routinier Eric Oldenhave heeft na 17 jaar in het 1e
te hebben gespeeld besloten
om te stoppen na zijn vijfde
promotie en 2e kampioenschap
met Vorden 1. Trainer Michel
Feukkink heeft in de voorbe-

reiding de beschikking, samen
met Udo Heij en Jeroen Tijssen
van het 2e en 3e elftal, over
in totaal 50 spelers en zal hier
met de start van de competitie
de eerste 18 spelers uit gaan
kiezen. Heeft hij het idee dat hij
zijn selectie weer op het gewenste niveau kan krijgen door
de twee opengevallen plekken
op te vullen? Michel Feukkink is
heel duidelijk in zijn antwoord:
ʻIk vind dat je altijd geloof moet
hebben in je eigen voetbalvisie
en dat draag ik samen met de
gehele staf dan ook uit via de
term ʻwie de jeugd heeft, heeft
de toekomstʼ. Bij v.v. Vorden
sla je dan de spijker op de kop,
want wij hebben enorm veel
keuze in de selectie doordat er
de laatste 5 jaar steeds zoveel goede jeugdspelers door
zijn gekomen. Dat is een hele
andere benadering dan onze
tegenstanders in de 2de klasse
waar de meeste clubs de portemonnee trekken om spelers
van buitenaf aan te trekken. Het
zal daarom een enorme leerjaar
worden waar we van gaan genieten, en het blijft een mooie
uitdaging om juist op dit niveau te laten zijn wat wij in ons
macht hebben!ʼ.
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Technisch Talent gezocht!
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www.bosman-vorden.nl

Mini F

0575 550545 | Hartd.nl

2
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Uw club én de
buurt versterken.

Waardoor
iedereen wint.

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek ondersteunt v.v. Vorden
v.v. Vorden brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht die veel verder gaat dan
voetbal alleen. Want de vereniging betekent ook veel voor Vorden en omgeving en dat ondersteunen
we van harte.

4

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl
Een aandeel in elkaar

5
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Info v.v. Vorden
Opgericht: 1 Augustus 1929
Gevestigd:
Sportpark ʻt grote veld
Oude Zutphenseweg 11, 7251
JX Vorden
Telefoon: 0575-551966
Aantal velden: 3 (verlicht) en
een oefenhoek (verlicht)
Secretariaat: Weppel 4
7251 VW Vorden
Internet: www.vvvorden.nl
Clubkleuren: geel-zwart (zwarte kousen-zwarte broek-zwart
shirt met verticale gele baan)
Aantal leden: 515
Aantal donateurs: 155
Aantal vrijwilligers: 240
Aantal teams:
5 senioren, 3 35+,
11 junioren
(waaronder 2 meidenteams),
15 pupillen
(waaronder 1 Mini F team), 1e
elftal, 2e klas KNVB
Voorzitter:
William van der Veen
Secretaris:
Ilse Oldenhave
Financiëen:
Kees Jansen
Voetbaltechnische zaken:
Marc van der Linden
Accommodatie:
Johan Verstege
Horeca en Facilitaire zaken:
Renz Cornegoor
Sponsoring & Marketing:
Hans Boers
Jeugdzaken:
Rien Wabeke
Hoofdsponsor:
Barendsen Staaltechniek
Hoofdtrainer:
Michel Feukkink

Speelschema 1e elftal v.v. Vorden seizoen 2015-2016
2e klasse i - KNVB afd. Oost
1e Periode
6-Sep-15
1
Vorden 1
Babberich 1
13-Sep-15
2
BVCʼ12 1
Vorden 1
20-Sep-15
3
Vorden 1
DCS 1
27-Sep-15
4
Grol 1
Vorden 1
4-Oct-15
5
Vorden 1
Rheden 1
11-Oct-15
6
Hatert 1
Vorden 1
18-Oct-15
7
Vorden 1
SDOUC 1
1-Nov-15
8
FC Winterswijk 1
Vorden 1
2e Periode
8-Nov-15
9
Vorden 1
WAVV 1
15-Nov-15
10
Vorden 1
Leones 1
29-Nov-15
11
OBW 1
Vorden 1
6-Dec-15
12
Vorden 1
Concordia W. 1
13-Dec-15
13
Quick 1888 1
Vorden 1
23-Jan-16
14
Vorden 1
BVCʼ12 1
31-Jan-16
15
DCS 1
Vorden 1
14-Feb-16
16
Vorden 1
Grol 1
21-Feb-16
17
Rheden 1
Vorden 1
3e Periode
6-Mar-16
18
Vorden 1
Hatert 1
13-Mar-16
19
SDOUC 1
Vorden 1
20-Mar-16
20
Vorden 1
FC Winterswijk 1
3-Apr-16
21
WAVV 1
Vorden 1
10-Apr-16
22
Leones 1
Vorden 1
24-Apr-16
23
Vorden 1
Quick 1888 1
1-May-16
24
Babberich 1
Vorden 1
8-May-16
25
Concordia W. 1
Vorden 1
15-May-16
26
Vorden 1
OBW 1
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Wie is Wie:
Ga naar www.vvvorden.nl /
Club / Wie is Wie

Dorpsstraat 1 | 7251 BA Vorden | 0575 - 84 86 35
info@hetmeestershuis.nl | www.hetmeestershuis.nl
35+ 1

