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Als ik mijn bijdrage aan de derde presentatiegids zit te schrijven is
het “zomerreces”. Dit is altijd een mooie periode in het ‘voetbaljaar’
om de zaken eens goed op een rijtje te zetten voordat het nieuwe
seizoen weer begint.

D

e 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 amjven.
Twee dingen vallen mij op aan
deze uitspraak.
Er wordt gesproken over “jullie”. De club zijn wij uiteraard
met z’n 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
jeugdten 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
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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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Liefde voor de bal

Voor u ligt de vierde presentatiegids die wij als v.v. Vorden sinds
2013 uit geven. Het betreft een gids met daarin alle teams en elftallen die onze club in dit seizoen, 2016-2017, mee laten doen aan
de competitie en tevens wordt er door middel van enkele tekstuele
bijdrages informatie over onze club gegeven.

n tegenstelling tot voorgaande jaren is het dit
seizoen, naar aanleiding
van wensen binnen onze vereniging, vooral een fotoboek
geworden met daarbij ten opzichte van voorgaande jaren alle
spelersnamen per elftal vermeld.
Deze presentatiegids kan alleen samengesteld worden door
middel van de financiële ondersteuning van onze adverteerders
en wij zijn dan ook zeer content
met de bijdrage van 42 bedrijven die op deze wijze onze club
ondersteunen. Sowieso is sponsoring een belangrijk onderdeel
van onze begroting en tevens
draagt het bij aan een professionele uitstraling van onze club
en vandaar dat in deze presentatiegids hier nog weer extra
aandacht aan is besteed.
De presentatiegids laat ons dit
seizoen 33 teams zien, waarbij
er naast de 5 senioren, 8 junioren- en 12 pupillenteams er ook
nog 4 meidenteams zijn, 1 Mini
F team, 2 35+ en 1 45+ team.
Voetbal voor iedereen dus en
dat is nou net de doelstellingen
en de missie van onze club :
Voor iedere actieve- of passieve
voetballiefhebber een mogelijkheid bieden om te genieten van
de voetbalsport, om zodoende
een sportieve, actieve, sociale
en maatschappelijk betrokken
club te zijn in de gemeenschap
Vorden! Met het meidenvoetbal, het Mini F-voetbal en het
‘7 tegen 7 voetbal (35 en 45+)’
is ons aanbod flink vergroot de
laatste jaren en als je dan ook

I

Vorden 2 Bovenste rij van links naar rechts : Koen Vlogman, Michiel Barink, Twan Eggink, Daan
Wiegerink, Don Rouwen. Middelste rij van links naar rechts: Jan Willem Voortman (leider), Niels
Siemerink, Daniël Wabeke, Jeff Böhmer, Rob Oplaat (assistent trainer). Onderste rij van links naar
rechts: Jordi Kastermans, Kevin Vliem, Dion Kruip (trainer), Micha Bolink, Stijn Wentink.
(Op de foto ontbreken Jordi Houwen, Tom Schröer, Bas Boers en Jeroen Peters)
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nog eens het succes van de
woensdagmiddag en de samenwerking met de juniorenafdeling van Socïi mee neemt
(8 juniorenleden uit Wichmond/
Vierakker spelen bij onze club)
dan zijn dat de belangrijkste
redenen waarom de club zo flink
gegroeid is en van 378 leden op
1 juni 2006 naar 508 leden op
1 juni 2016 is gegaan. Maar het
stijgen van het aantal leden en
het aantal teams heeft ook met
zich mee gebracht dat de organisatie mee heeft moeten groeien. Zo is het vrijwilligersbestand
flink uitgebreid van 150 in 2006
naar nu ruim 230 en hebben wij
ook nieuwe commissies en functies in het leven geroepen om
ervoor te zorgen dat ‘het voetbal’ zo goed mogelijk georganiseerd en ondersteund wordt.
En ondanks dat wij tevreden
zijn met het grote aantal vrijwilligers en dat wij blij zijn met
bijvoorbeeld de nieuw gevormde
veldploeg, de uitbreiding van de
dinsdagploeg, de kantinemedewerksters en schoonmaakploeg
en de maar liefst 58 jeugdtrainers en –leiders die binnen
onze club actief zijn, zijn wij
op dit punt ook kwetsbaar en
komen er regelmatig ‘gaten’ in
onze planning . Vooral op het
gebied van voetbalgerelateerde
functies zoals scheidsrechters,
grensrechters en coaches, maar
ook bijvoorbeeld met kantinemedewerkers of klussen aan de
gebouwen en het tuinonderhoud komen wij nog wel eens
‘handjes’ te kort. Wat drijft het

nou om dit op te pakken, waarom zouden wij een gedeelte
van onze vrije tijd benutten om
actief te zijn op de sportclub
en waarom zou je bijvoorbeeld
als ‘oud-voetballer’ ineens de
scheidsrechtersfluit hanteren of
de vlag in de hand houden? Er
zijn diverse redenen te vinden
om hier antwoord op te geven, zoals het actief bezig zijn
binnen een vereniging of sociale
binding creëren of gezellig met
elkaar bezig zijn, maar wellicht
wel de belangrijkste is wel ‘de
liefde voor de bal’. Als je op wat
voor manier dan ook besmet
bent geraakt met het voetbalvirus en bent op wat voor manier
dan ook ‘gek op voetbal’ bent of
‘gek van de voetbalsport in het
algemeen’ dan is het hartstikke
leuk om daar op wat voor een
manier dan ook invulling aan
te geven. Vandaar deze oproep
aan de vele potentiële vrijwilligers en passieve en actieve
voetballiefhebbers: Meld je aan
als scheidsrechter, grensrechter,
coach en mocht je zogenaamd
geen ‘voetbalverstand’ hebben,
maar wil je wel graag toch iets
doen, dan ben je ook van harte
welkom als kantinemedewerker,
commissielid of klusjesman/
vrouw. Met elkaar zorgen wij
er dan voor dat de club ieder
seizoen weer tot ruim 30 teams
komt en dat van de 508 leden
er 425 ieder weekend de voetbalsport kunnen beoefenen en
dat hier vele mensen van kunnen
genieten. En dat allemaal uit
‘Liefde voor de bal’….

■
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Vrijwilliger van het jaar
 ter, jij bent ledenade
ministrateur van Vorden, hoe is dit zo gekomen?
Er is mij lang geleden, ik denk
ergens rond 2000( Bert Beck
stopte als penningmeester) gevraagd om een subadministratie
bij te houden om afleverlijsten
en etiketten uit te draaien om
de tackles te kunnen bezorgen
bij leden en donateurs. In 2008
is Edwin Meijer afgetreden als
secretaris van VV Vorden, op
dat moment werd mij gevraagd
of ik de ledenadministratie
wilde verzorgen aangezien ik
voor de tackle alle gegevens
toch al moest invoeren en deze
gegevens nu in één administratie kon verwerken, te weten
Sportlink.

P

Ben je een geboren administrateur of beoefen je in jouw
werk een andere functie uit?
Ik werk inderdaad als senior
administratief medewerker bij
Blue Wave in Zutphen( 9 jaar).
Blue Wave is een totaalleverancier van reinigingssystemen,
hygiëneconcepten en hotelsupplies. Wat houdt dit o.a. in Blue
Wave levert schoonmaakartikelen en bij behorende hulpmaterialen alsmede aanverwante
artikelen, Onder hygiëneconcepten moet je onder anderen
denken aan het ontzorgen van
bijvoorbeeld kantoorpanden,
hotels en dergelijke op het gebied van sanitaire groepen(toiletten), dus het leveren van
toiletpapier, zeep, handdoekrollen en aircontrols bijvullen

en de bij behorende automaten
leveren, vervolgens daarvoor
een huurprijs per automaat in
rekening brengen. Mijn werk
houdt in de in-en verkoopfacturen verwerken m.b.t. de hygiëneconcepten, maandcijfers
opstellen, jaarcijfers opstellen,
btw aangifte verzorgen, overige
gewenste rapportages verzorgen voor de directie.
Hoe ziet jouw carrière er bij
de voetbalvereniging Vorden
er uit?
Volgens mij is het ooit allemaal begonnen in de F3, toen
F1, daarna E4 toen E1, Daarna
denk ik D3 toen D1 Daarna C3,
vervolgens volgens mij 2 jaar
C1( voor die tijd ging ik meestal vervroegd over) toen 2 jaar
B1 en daarna 2 jaar A1. Over
het algemeen stond ik laatste man, toen ik eenmaal over
ging naar de senioren wilde de
toenmalig hoofdtrainer van het
eerste Guus Tieleman er niet
aan dat een jonge voetballer
laatste man zou spelen en wilde
hij van mij een middenvelder
maken. Op een gegeven moment spelen wij tegen de koploper op dat moment te weten
Eibergen,tevens konden zij de
periode titel tegen ons behalen.
Reind Jan Westerveld stond op
dat moment laatste man en viel
al na 10 minuten uit waardoor
ik alsnog laatste man kwam te
voetballen, dit ging blijkbaar zo
goed dat ik toch de rest van dat
seizoen laatste man heb gespeeld in het eerste. De wedstrijd tegen Eibergen wonnen
we met 2-1. In de A1 hebben
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we 2 jaar achter elkaar de bekerfinale gespeeld, helaas alle
twee verloren.
Ook heb ik mooie herinneringen
aan het Sorbo toernooi deze
werd altijd georganiseerd door
VV Vorden voor de C-jeugd en
hier deden altijd profclubs aan
mee. In totaal heb ik 4 keer
mee mogen doen aan dit toernooi, toen ik in de C3 zat,werd
ik door de trainer van de C1
gevraagd mee te doen met dit
toernooi, stond ik als twaalf
jarig jongetje tegenover iemand
van 17 jaar. De Sidney soccer
kids uit Australië deden ook
mee, bleek dat zij hele andere
leeftijdsgrenzen hanteerden.
Meestal verloren we, maar één
keer wonnen we met 3-0 van
de KNVB selectie en van Schalke
04, dat toernooi werden we ook
geen laatste. Spelers waarmee
ik in de jeugd voetbalden waren
o.a. Jelle Klein Kranenbarg,Rob
Enzerink, Jeroen Tijssen, Pim
en Frank van Zeeburg, Huberto
Eijkelkamp, Erik Seesink, Ronnie
de Beus, Sandor Verkijk, Ronald
Visser. Later in selectie( 2 jaar)
o.a. nog met Bennie Wentink,
Wilco Klein Nengerman, Jan
Groot Jebbink, Marcel Boekholt
en Gert Verbeek. Ik ben natuurlijk de nodige namen vergeten.
Na zo’n twee jaar selectie ben
ik gestopt met voetbal. dit
met name omdat ik vond dat
ik slecht werd behandeld. De
druppel was een wedstrijd tegen Turks Kracht, er moest op
een donderdagavond nog een
restant van de wedstrijd worden
uitgevoetbald, de dinsdag er
voor moest er getraind worden,
maar ik had tevens tentamens
en belde de hoofdtrainer op om
mij af te melden voor trainen.
Dat kon volgens hem niet want
hij had plannen met mij, want ik
moest voorzetten oefenen omdat ik in die wedstrijd middenvelder zou zijn. Ik ben toen toch
komen trainen en vervolgens
stond ik gewoon laatste man.
Wij verloren de wedstrijd door
een blunder van mij. Het voorval m.b.t. de training was voor
mij reden om te stoppen.
Een paar jaar later en de nodi-

ge kilo’s zwaarder ben ik weer
begonnen met voetballen in het
3de, dit heb ik nog vele jaren
met plezier gedaan. In die jaren
heb ik gevoetbald met o.a.
Jeroen Vos, Martijn Vredenberg,
Kees Jansen, Andre Kamperman,
Vincent ten Have, Erwin Hengeveld en de trainer was Jeroen
Tijssen.
Neemt voetbal een prominente rol in jouw leven in en zo ja
mogen wij dan even vragen of
je alle samenvattingen kijkt,
alle voetbalpraatprogramma’s
volgt en je de promovendus
uit de serie C misschien ook
weet?
Ik kijk inderdaad graag voetbal
op televisie vooral interlands
van het Nederlands elftal als
champions league voetbal.
Daarnaast ben ik supporter
van Ajax, maar op het moment
valt het niet mee om wedstrijd
van Ajax te kijken. Ze spelen
zo slecht. VI kijk ik vrij vaak
op maandagavond, altijd leuk
dat geouwehoer over voetbal.
En als Ajax niet verliest( slaat
natuurlijk nergens op) dan kijk
ik de samenvattingen op zondagavond ook. Ik heb vrij veel
parate kennis over voetbal,maar
niet het voorbeeld dat jij geeft,
namelijk wie de promovendus
uit de serie C is.
Welke andere dingen vind jij
belangrijk in het leven?
Mijn vrouw en kinderen zijn
natuurlijk de belangrijkste
personen in mijn leven. Mirjam
mijn vrouw en kinderen Esmee(
8 jaar) en Viggo( 6 jaar). Esmee
volleybalt en Viggo voetbalt bij
de Mini F, waarvan ik tevens
leider ben. Ik kom uit een grote
familie met 3 broers en 3 zussen, en zij hebben ook kinderen, dus wij hebben regelmatig
verjaardagen in het weekend.
Altijd gezellig. Daarnaast is het
ook leuk om eens in de zoveel tijd met vrienden wat af te
spreken, zo gaan we ieder jaar
een weekend weg met 14 volwassen en 6 kinderen, wat ieder
jaar weer een groot succes is.
Eigenlijk heb we ieder weekend

wel wat te doen, maar als je mij
vraagt hoe het ideale weekend
er uitziet. 2 jaar terug , tijdens het WK in Brazilië, waren
wij met Mirjam d’r familie van
haar moeders kant een weekend weg. Dit viel gelijk met de
eerste poulewedstrijd van het
Nederlands elftal tegen Spanje.
Iedereen ging er eigenlijk vanuit dat Nederland die wedstrijd
zou worden weggespeeld,en
aan het begin zag het daar ook
naar uit. Vervolgens wonnen
wij (altijd als Nederland wint is
het wij en bij verlies is het zij)
met 5-1. Natuurlijk een geweldig begin van het weekend en
de overwinning is tot in de late
uurtjes gevierd.
Als jij in de schoenen van
Danny Blind zou staan, welke
drie spelers zou jij dan altijd
direct selecteren en waarom
juist deze drie?
Als eerste Vincent Jansen, want
hij laat gewoon ieder wedstrijd
weer zien dat hij kan voetballen
en legt strijd in zijn spel. Ten
tweede Daley Blind, gewoon een
goede voetballer die op meerder posities uit de voeten kan.
Als derde Davy Klaassen, een
middenvelder die vanuit het
middenveld goed voor de goal
kan komen, en doelpunten kan
maken.
Als de vereniging komend
weekend bezoek krijgt van
Gaston met een cheque met 6
nullen, wat zou jij dan graag
willen veranderen?
Het eerste waar ik aan zou denken, is één of twee kunstgrasvelden aanleggen. Ik vind dat
er op dit moment teveel trainingen worden afgelast. En met
kunstgrasvelden kun je velden
meer belasten.
En wat zou jij trouwens zelf
doen met een miljoen?
Schenken aan de voetbalvereniging( geintje), in eerste instantie zou ik niet zoveel veranderen en er eerst eens rustig over
nadenken wat verstandig is. Dat
nadenken gaat dan wel gebeuren tijdens een luxe vakantie.

■
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met onze no-nonsense mentaliteit

met onze no-nonsense mentaliteit

Voor een nuchtere
kijk op cijfers

Bloemendaal en Wiegerinck,

accountants- en belastingadviseurs, al jaren

gevestigd in het hart van de Achterhoek, Vorden.

1 + 1 is bij ons dan ook altijd 2 en
streven wij altijd naar de best
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Ambitie, plezier

Als ik mijn bijdrage aan de derde presentatiegids zit te schrijven is
het “zomerreces”. Dit is altijd een mooie periode in het ‘voetbaljaar’
om de zaken eens goed op een rijtje te zetten voordat het nieuwe
seizoen weer begint.

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.

D

e 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
JO17-1G.
Bovenste
rij vlnr. Anne Hezemans, Rob Slurink, Djoi Stevens, Stijn Rinders, Bram
ons Vorden
eerste elftal
hebben
wij
Lammers.
Middelste
rij
vlnr.
Leider Henry Koning, Mike Verstege, Pelle Hoppen, Dagmar Voeronze ambitie gehaald en wij
man,
Lars
van
Veen,
grensrechter
Arjan Wagenvoort, Trainer Peter Jansen. Onderste rij vlnr. Nathan
zijn hier zelfs bovenuit gesteMugge,
Kris
Koning,
Esli
Lindenschot,
Niels Rondeel, Bram Makkink. Op de foto ontbreekt Tommy
gen.
Overmulder.
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

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

Vorden JO17-2. Bovenste rij v.l.n.r.: Jochem Besselink, Ba Waasdorp, Twan Jansen, Gijs Bruinsma,
Wytze Smid. Middelste v.l.n.r.: Cas Boekholt, Cas de Rijk, Oscar de Leeuw, Bram Lammers, Kees Jansen. Onderste rij v.l.n.r.: Jari Eggink, Luc Rouwenhorst, Bryan Visser, Sam de Groot, Dirk van Ditshuizen.

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

buksen,
pistolen,
Ruime
keus
in:
buksen,
pistolen,
richtkijkers,
richtkijkers,
wax-kleding,
wax-kleding,
jagersjassen,
truien, truien,
jagersjassen,
kousen, hoeden, petten
kousen,
hoeden, petten
en
Meindl schoenen

en Meindl schoenen

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

Jacht - en wapenhandel
707300.indd 1

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

707300.indd 1

Vorden JO17-3G. Bovenste rij v.l.n.r.: Robin Oonk, Stan Degenkamp, Jordy van den Oudenalder.
Middelste v.l.n.r.: Jaron Kosse, Wessel Garritsen, Wouter van Wensveen, David Schouten, Leider: Jos
Beunk. Onderste rij v.l.n.r.: Max Bruinsma, Simon Beunk, Darq-Jan Rondeel, Luc Willemsen, Luuk van
Glabbeek.
Ontbreken: Dhulfiqar Alsadaal, Daan van Pijlen, Daan van Zeijst.

04-11-13 11:08

04-11-13 11:08

Inkoop van o.a.:
► IJzer

► Metaal

Tevens ook brengpunt van uw bedrijfsafval:
► Groenafval
► B-S afval
► Houtafval
► Puinafval
► Oud papier

Openingstijden
Ma. t/m vr. 8.00 tot 16.00 uur
Za. 8 tot 13.00 uur

BEL: 06-30974306

Vorden JO15-1. Bovenste rij v.l.n.r: Mick Lichtenberg, Bart Jansen, Jesse Barendsen, Milo van de Pol.
Middelste rij v.l.n.r: Peter Jansen (trainer/coach), Sander Visschers, Dion Besselink, Werner Rondeel,
Sem Barendsen, Nick Ziggers, Jeroen Oonk (leider). Onderste rij v.l.n.r: Chico Lindenschot, Sven
Groot Wassink, Kasper Weenk, Jim Reintjes, Jurre Heij
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Denk aan onze sponsors!
en voetbalvereniging
heeft globaal drie inkomstenbronnen: contributie, de kantineomzet (inclusief
festiviteiten) en sponsoring.
De sponsorinkomsten bedragen ca € 70,- per lid! Kortom:
zonder sponsors zou de contributie fors omhoog moeten.
De sponsors zijn dus van groot
belang voor onze club. Zo hebben wij meer dan 30 teams met
shirtsponsoring, bevat deze
presentatiegids ca. 40 advertenties en hebben we ca 80
reclameborden langs het veld.
En we hebben twee hoofdsponsors: Barendsen Staaltechniek
Vorden en Europlanit voor de
jeugd. Daarnaast zijn er nog
een tiental ”materiaalsponsors” die tassen, inloopshirts
en trainingspakken beschikbaar
hebben gesteld.

E

Bij een leefbaar dorp hoort een
bloeiend verenigingsleven. Bij
een leefbaar dorp hoort ook
een goed winkel- en dienstenaanbod. En het één versterkt
het andere. Als voetbalvereniging willen wij stimuleren dat
onze leden zoveel mogelijk bij
onze sponsors hun inkopen

doen. Zodoende stimuleren wij
de lokale economie, die vervolgens weer in staat is onze club
te ondersteunen. Vandaar de
oproep: wees je bewust van de
rol van de (plaatselijke) middenstand. Dat draagt bij aan de
leefbaarheid van ons dorp.
SPONSORING BIJ V.V. VORDEN
Er zijn diverse mogelijkheden
om de voetbalvereniging te
sponsoren. Te denken valt aan:
Een advertentie in deze presentatiegids
Een reclamebord langs het
voetbalveld
Shirtreclame
Een bordje bij de poort aan
de weg
Balsponsoring
Koffiebekers
Advertentie op de website
Materiaalsponsoring
etc., etc.

■
■
■
■
■
■
■
■

Daarnaast zijn er meerdere
teams die gesponsorde tassen,
trainingspakken of inloopshirts
hebben.
Leiders, trainers en ouders
doen dikwijls hun best om dit
voor hun team te regelen. Dat

is uiteraard een prima initiatief.
De sponsorcommissie wil graag
dit soort initiatieven coördineren. Dit is om te voorkomen
dat Vordense ondernemers te
vaak worden benaderd. Het kan
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: overleg even met de
sponsorcommissie.
De sponsorcommissie bestaat
uit Rob Enzerink, Jorrit Schotsman, Hans Boers en Herman
Vrielink. Wilt u als potentiële
sponsor naar aanleiding van dit
stuk in onze presentatiegids
graag met ons in contact komen, dan maken wij natuurlijk
graag even tijd vrij voor een
afspraak.

■
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“Kansen
moet je pakken!”

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

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

I

Ondernemen inspireert

Uw kunstgebit verdient een erkend specialist

I

Vorden JO15-2. Bovenste rij v.l.n.r: Julian Brinkman, Nosha Voogd, Ties Legtenberg, Bob Wesselink,
Bram Garritsen. Middelste rij v.l.n.r: Hans Wullink (trainer/coach) Bjorn Grotenhuys (trainer/coach),
Pim Bergenhenegouwen, Koen van Veen, Friso Wester, Bram de Rijk, Bas Wullink, Jeroen Oonk (leider). Onderste rij v.l.n.r: Jens Hellema, Jonah de Groot, Tomas Oonk, Ties Garritsen, Rik Limpers.
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Vorden JO15-3 (C3). Bovenste rij v.l.n.r.: Harold Kolkman (leider), Rick Pardijs, Jan Douwe Besselink, Thijmen van Dijk, Juup Norde, Bernd Bosvelt, Stijn Gertsen, Remco Gertsen (leider). Onderste rij
v.l.n.r.: Ruben Zweverink, Ilja Kolkman, Guido Derksen, Job Nijenhuis, Muhanad Roushidat.
Niet op foto: Doede Vliem.
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Elftalfoto Vorden 1 seizoen 2016-2017. Bovenste rij van links naar rechts: Eddy Hiddink (leider), Sam Abbink, Bart Stokman, Bas Abbink, Stefan Eggink, Mike van Lingen, Tim Vrielink (leider)
Middelste rij van links naar rechts: Bas Kortstee, Frank Hiddink, Daniël Wabeke, Ard Kettelerij (keeperstrainer), Robin Verstege, Siebren Bijenhof, Daan Horstman
Onderste rij van links naar rechts: Gijs van der Veen, Koen Oosterhuis, Michel Feukkink (trainer), Gerrit Wenneker (assistent scheidsrechter), Roy Böhmer, Wiebe de Jong. (Ate Barendsen ontbreekt op deze foto)
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Vorden JO13-1. Bovenste rij v.l.n.r.: Mette Heij, Floris van Zeeburg, Gijs Brummelman, Sil van
Veen, Stef Jansen. Middelste v.l.n.r.: Hugo van Ditshuizen, Brent van Zeeburg, Jochem Pasman,
Jacco Kettelerij, Sander Langwerden, René Nijenhuis. Onderste rij v.l.n.r.: Cas Verbeek, Tom Bouwmeester, Ties Oplaat, Martijn Schrama, Gijs van Ditshuizen.

Vorden JO13-3. Bovenste rij v.l.n.r.: Bart Hartelman, Keane Tragter, Kai Hofs, Christoph Weulen
Kranenbarg, Daan RouwenHorst. Middelste v.l.n.r.: Michel Hofs, Tygo Zeevalkink, Mick Zelle, Tom
van Leijden, Sjoerd Besselink, Thijs van Voskuilen, Eddie Berendsen. Onderste rij v.l.n.r.: Tijmen
Marskamp, Milan Berendsen, Sebastiaan Voskamp, Ruben Valster, Joost Doornink.
Niet op foto Leider Mark Zelle, speler Mathijs Ter Maat.

Vorden JO13-2. Bovenste rij v.l.n.r.: Tijn Smit, Lars van Doesburg, Jasper Harmsen, Job Jansen.
Middelste v.l.n.r.: Rogier Oonk, Wout Brinkman, Mick Nijenhuis, Bram Oonk, Mick Horstink, Paul van
Doesburg. Onderste rij v.l.n.r.: Thijmen Huetink, Joost van Ditshuizen, Nout Garritsen, Stan de Beus,
Daan Waasdorp. Niet op de foto: Kris Groot Roessink, Marijn Eckhardt.

Vorden MO13-1

v.v. Vorden presentatiegids 25

Topkwaliteit in professioneel spuitwerk

Interieurbouw

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

Metaalindustrie

Keukenbouw

Vorden MO15-1
Kunststofindustrie

Meubelindustrie

De top De top
kunnen De
door klein te
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club top
én de
door klein te
bereiken
beginnen.
buurt
versterken. Waardoor
door
klein te
kunnen
bereiken
beginnen.
iedereen wint.

bereiken

beginnen.

Rabobank sponsort v.v. Vorden

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek ondersteunt v.v. Vorden
Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de

v.v. Vorden brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht die veel verder gaat dan
Rabobank
de de
sporten
waarbetekent
we allemaal
graag
voetbal
alleen. Want
vereniging
ook veel
voornaar
Vorden en omgeving en dat ondersteunen
kijken
en
waar
iedereen
aan
mee
kan
doen.
We
we van harte.

Rabobank sponsort v.v. Vorden

ondersteunen
metRabobank
trots de lokale
breedtesport.
Ontdek
alles over de
en sport
op Rabobank.nl

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de
rabobank.nl/noa

Rabobank sponsort v.v. Vorden

Een aandeel in elkaar

Rabobank de sporten waar we allemaal graag naar
kijken en waar iedereen aan mee kan doen. We
Rabobank de sporten waar we allemaal graag naar
ondersteunen met trots de lokale breedtesport.
kijken en waar iedereen aan mee kan doen. We

Sport
inspireert en verbindt. Daarom steunt de
Een aandeel
in elkaar

rabobank.nl/noa

ondersteunen met trots de lokale breedtesport.

Vorden MO17-1: Bovenste rij v.l.n.r.: Dagmar van Doesburg, Esther Tolkamp, Joanne Willemsen,
Samantha van Asselt. Middelste v.l.n.r.: Jeroen Tolkamp(trainer), Gerard Garritsen(trainer), Lotte
Wiegant, Britt Garritsen, Marée Oplaat, Gitte Broekman, Sam Besselink, Rob Oplaat( trainer). Onderste rij v.l.n.r.: Tara Pierik, Renske Wagenvoort, Maxime Masselink, Tess Reintjes, Sarah van Dijk
Niet op de foto: Yvette Ziggers, Rosa Weenk
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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

Vorden JO11-1

Vorden JO11-2
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verstand van tuin & dier

Hét adres voor
tuin & dier

Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier.
Dat merk je meteen als je onze winkel binnenloopt. Je vindt er
planten en zaden, tuingereedschap, schoenen en kleding voor
werk en vrije tijd, dierenvoeding en -verzorging en nog veel meer.
Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies
en service die nét een stapje verder gaat.
Onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen, en dat zie je.
Ontdek ons assortiment alvast op welkoop.nl
Tot snel in onze winkel!

Vorden

Vorden JO11-3

Stationsweg 16

Veldbeheer
Voor een perfect speelveld.
Wij werken niet voor u
maar samen met u.
U kunt ons benaderen voor de volgende diensten:
Nulmeting
Wij werken
Wij werken
niet voor
niet u
voor u Trainingen en opleidingen
Wij werken niet voor u Begeleiding, uitvoering en toezicht
Onderhoudsplan
maarWij
maar
samen
samen
met
u.
met
u.u Bestrijding ziekten en plagen
Ontwerp
werken
niet
voor
maar
samen
met
u. Presentaties
Beheersplan
Bemestingsadvies
maar
samen
met
u. Projectmanagement
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voor de volgende
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volgende diensten:
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Beheersplan
Presentaties
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Bemestingsadvies
Projectmanagement
Schoppers
Sport & Groen
Telefoon/ Web/ Mail
Onderhoudscontracten
06-54681961
Marnix Schoppers
www.schopperssportengroen.nl
Het Hoge 58
info@schopperssportengroen.nl
7251 XZ Vorden

Schoppers
Schoppers
Sport & Groen
Sport & Groen Telefoon/Telefoon/
Web/ Mail
Web/ Mail
Schoppers
Sport & Groen 06-54681961
Telefoon/
Web/ Mail
06-54681961
Marnix Schoppers
Marnix Schoppers
06-54681961
Marnix
Schoppers
www.schopperssportengroen.nl
Het HogeSchoppers
Het
58 Hoge
58
Sport & Groen www.schopperssportengroen.nl
Telefoon/
Web/ Mail

Veldbeheer
Vorden JO11-4
Voor een perfect
speelveld.
Veldbeheer
Veldbeheer
Veldbeheer
Veldbeheer
Voor
Voor
eeneen
perfect
perfect
Voor
een
perfect
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Raadhuisstraat 20
7251 AB Vorden
Tel.: 0575 - 553100
bruna.vorden@xs4all.nl

Vorden JO11-5M

Met

Besparing door
middel van
Zonnepanelen
LED verlichting

gaat uw
energienota
echt omlaag

Domotica
Aardwarmte
Slim schakelen

verlichting

Warmtepompen met

350% rendement

Waterzijdig inregelen

cv installatie

Energiemonitoring

www.kimenai.eu

Aalsvoort 2
t 0573 40 80 40

7241 MA Lochem
e info@kimenai.eu

Vorden - Eibergen
Warnsveld - Zutphen

Vorden JO9-1. Bovenste rij v.l.n.r.: Sjoerd Voerman, Yorn Leegstra, Sam Korenblek, Guus Garritsen,
Reind Krijt. Onderste rij v.l.n.r.: Rens Jansen, Julius Wesselink, Reind Krijt, Mees Enzerink, Jelmer van
Zeeburg.
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Technisch Talent gezocht!

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

Vorden JO9-2. Bovenste rij v.l.n.r.: Michael Hulleman, Richard Meijer. Middelste v.l.n.r.: Dennis
Kettelerij, Bart Lichtenberg, Niek Lieverdink, Lars Hulleman, Gijs Meijer. Onderste rij v.l.n.r.: Michiel
Das, Bouke Klein Kranenbarg, Luca Horsting
Op de foto ontbreekt Finn Jansen

Slijterij & Wijnhandel

Sander Pardijs Vorden
Tegen inlevering van
deze bon ontvangt u een
liter Vordensch Roem
8 kastelen bitter, voor
de prijs van een 70cl.
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Onze specialiteiten:
-Vordensch Roem 8 Kastelen Bitter
-Onze eigen “Oude Rutte Vat Jenever”
Uniek en heerlijk zacht van smaak!
-Achterhoekse wijnen
-Bronckhorster bieren
-Whisky en jeneverspecialiteiten van o.a. Zuidam en Rutte
-Lid van de Wijnkring. o.a. Salentein, Montes en Graham’s
-Ruim 350 soorten whisky
-Verhuur van	
   biertap, statafels, glaswerk etc. etc.
-Klantgericht, vakkennis en service

	
  

Bloemen,Woondecoraties,Cadeau’s,Workshops.	
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info@slijterijvorden.nl • www.slijterijvorden.nl
	
  

vind ons op Facebook
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Vorden JO9-3. Bovenste rij v.l.n.r.: Erik Oldenhave, Marnix Schoppers (beide trainer – Leider)
Middelste v.l.n.r.: Nick van Leijden, Thijs Schuerink, Jasmijn Huetink, Bas Willemsen, Job Schoppers
Onderste rij v.l.n.r.: Luuk de Jonge, Ids van Laake, Thijs Oldenhave. Niet op de foto: Matthijs van
Asselt)
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Vorden JO9 4G. Bovenste rij v.l.n.r.: Sabine Wilgenhof (leider), Twan Kettelerij, Collin Jiang, Stan
Wilgenhof, Rolf Wilgenhof, Marko Taken (leider). Onderste rij v.l.n.r.: Victor van Dijk, Emelie Taken,
Jesse Lichtenberg, Jan Hergen de Haan, Vlinder van Gijtenbeek.
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Vorden 35+ 1

Tijd is kostbaarder dan geld,
je kunt verloren tijd nooit
terug verdienen.

U wilt drukwerk?
Wij verzorgen het ontwerp, het drukwerk
en de aflevering op het juiste adres.

Vorden 35+ 2

www.yourpress.nl
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Info v.v. Vorden
Opgericht: 1 Augustus 1929
Gevestigd:
Sportpark ‘t 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
Wie is Wie:
Ga naar www.vvvorden.nl /
Club / Wie is Wie

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
BVC’12 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
BVC’12 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

OUD

Ambitie, plezier
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Als ik mijn bijdrage aan de derde presentatiegids zit te schrijven is
het “zomerreces”. Dit is altijd een mooie periode in het ‘voetbaljaar’
om de zaken eens goed op een rijtje te zetten voordat het nieuwe
seizoen weer begint.

D

e 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 amjven.
Twee dingen vallen mij op aan
deze uitspraak.
Er wordt gesproken over “jullie”. De club zijn wij uiteraard
met z’n 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
jeugdten grondslag liggen.

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
afgelopen jaren is er veel
Dorpsstraat 1 | De
7251
BA
84veel86
35 en
seizoen-met
plezier
veranderd
in hetVorden
voetballand- | 0575
succes. ■
schap. Zo heeft het opheffen
van
de
zesde
klasse
conseinfo@hetmeestershuis.nl
| www.hetmeestershuis.nl
quenties voor de kleinere verenigingen. Ook de vergrijzing
heeft in kleinere dorpen een

UITZENDEN | DETACHEREN | PAYROLL | WERVING & SELECTIE | EXECUTIVE SEARCH

Wil jij een goede baan en plezier in je werk?

info@europlanit.nl | www.europlanit.nl
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