
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. 

e afgelopen jaren hebben 
wij met enige regelmaat 

gesproken over onze ambi-
tie. 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 geste-
gen.

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 

Ambitie, plezier
D (overkapping, entree en vel-

den), scheidsrechters, sportkle-
ding, trainers enz.
Doordat vele vrijwilligers de 
schouders er onder hebben ge-
zet kunnen wij constateren dat 
wij onze amjven.

Twee dingen vallen mij op aan 
deze uitspraak.  
Er wordt gesproken over “jul-
lie”. 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 am-
bitie. 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 kam-
pioen worden. In ieder geval is 
moeten niet juist. Dit is min-
stens even erg als wij mogen 
niet verliezen. Liever ga ik er 
vanuit dat wij willen winnen.

Eerder had ik het al over sa-
menwerken. Ook bij ons zullen 
wij goed moeten samenwer-
ken bij het “runnen” van onze 
club. Dat ieder lid of ouder van 
jeugdten grondslag liggen.

De afgelopen jaren is er veel 
veranderd in het voetballand-
schap. Zo heeft het opheffen 
van de zesde klasse conse-
quenties voor de kleinere ver-
enigingen. Ook de vergrijzing 
heeft in kleinere dorpen een 

grote invloed. Al twee jaar heb-
ben wij een uitstekende samen-
werking met Socii . De jeugd 
uit Wichmond kan daardoor 
gewoon blijven voetballen en 
iedereen kan met leeftijdsgeno-
ten spelen. Doordat er voldoen-
de jeugd is kan ieder lid ook op 
zijn of haar niveau spelen.

Bovendien is het voor ons een 
oplossing voor ons capaciteits- 
probleem 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 onder-
steunen en versterken.  
Het komende jaar zullen wij 
samen met Socii en Ratti on-
derzoeken of een structurele 
wijze van samenwerking ons 
allen kan versterken. Op welke 
manier dit eventueel zal gebeu-
ren zal de komende maanden 
besproken moeten worden. 
Wanneer u dit leest is het sei-
zoen 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. ■

v.v.Vorden
2017-2018
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eder weekend spelen er 
1,3 miljoen leden van de 
KNVB ongeveer 30.000 

wedstrijden en tevens worden de 
stadions in Nederland gemid-
deld met 250.000 toeschouwers 
bezocht en kijken er gemiddeld 
in het weekend zo’n 1,5 á 2 mil-
joen kijkers naar de wedstrijden 
van de Ere- en Eerste divisie.  
 
Afgelopen zomer hebben wij 
ervaren dat ook een EK-vrou-
wentoernooi uit kan groeien tot 
een evenement met uitverkochte 
stadions, kijkcijferkanonnen en 
een massaal bezochte huldiging 
in Utrecht. Het is mooi om te 
zien dat naast de traditionele 
herenteams nu ook de vrouwen, 
of meiden zoals ze zelf liever 
genoemd worden, de aandacht 
en erkenning krijgen die zij 
verdienen. Voetbal is dus voor 
iedereen, kan door iedereen 
beoefend worden en is natuurlijk 
van iedereen die er van houdt! 

Ook bij v.v. Vorden hanteren wij 
deze stelregel en ondanks dat 
wij in verhouding met omlig-
gende verenigingen zoals Ruur-
lo (750), PAX (800), Sportclub 
Lochem en Warnsveldse Boys 
(beide 850) om nog maar te 
zwijgen over clubs als FC Zutp-
hen, VIOD, DZC’68 Grol, FC Win-
terswijk, FC Trias en Longa’30 
(meer dan 1000 leden) nog 
steeds een ‘kleine’ club zijn met 
500 leden, willen wij wel voor 
iedereen die binnen de gemeen-
schap Vorden interesse heeft in 
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Voetbal door, voor en van iedereen!
de voetbalsport de mogelijkheid 
bieden om deze prachtige sport 
te beoefenen en/of te beleven. 
Zo hebben wij sinds 2013 een 
35+ team met spelers ouder dan 
35 jaar wie om de drie weken op 
vrijdagavond een minitoernooi 
spelen op halve velden met 7 
tegen 7. Ook voetballen er vanaf 
1995 meisjes bij v.v. Vorden en 
sindsdien hebben wij jaarlijks 
zo’n 25 á 30 meiden bij de pu-
pillen en junioren spelen.  
 
Sinds 2014 hebben wij zelfs 
heuse meidenteams en het 
komende seizoen is iedere 
leeftijdsklasse bij het ’11 tegen 
11’ elftal vertegenwoordigd en 
hebben wij dus in samenwer-
king met Socïi een MO13, MO15, 
MO17 en een MO19 meiden-
team. In het beleidsplan ‘Op 
naar de 90’ staat beschreven dat 
wij de ambitie hebben, wellicht 
in samenwerking met Socïi en 
Ratti om te komen tot dames 
(senioren)teams, waardoor in 
Vorden in de gehele junioren- 
en seniorenlijn vrouwen- en 
meidenteams vertegenwoordigd 
zijn.  
 
Ook voor de allerjongsten bij 
onze club is er gelegenheid om 
de voetbalsport te beoefenen en 
sinds 2009 spelen wij voor de 
5- en 6 jarigen het zogenaam-
de mini-voetbal met 4 tegen 4 
zonder keeper en speciale kleine 
doeltjes. Dit seizoen hebben wij 
ook een initiatief genomen om 
voor spelers met een verstande-

lijke beperking de gelegenheid 
te bieden om te gaan voetballen. 
De KNVB verzorgt ook voor deze 
doelgroep een competitievorm 
en mede door het initiatief van 
onze super-supporter Sidney 
Gout staan wij op het moment 
dat dit stuk door mij geschreven 
wordt (begin augustus) op het 
punt om met de informatieavond 
op 24 augustus wellicht al te ko-
men tot een volwaardig G-team, 
die ook 7 tegen 7 spelen op een 
half veld. 

Voetbal voor, door en van ieder-
een dus en ik ben dan ook zeer 
content dat wij dit seizoen bij de 
senioren een extra team in kun-
nen schrijven in de competitie 
en wij dus van 5 naar 6 senio-
renteams gaan. Dit nieuwe team 
(Vorden 4) bestaat uit 9 spelers 
die overkomen uit de A2 (JO19-
2) aangevuld met enkele spelers 
rond de 20 jaar wie na een paar 
voetbal loze seizoenen weer 
willen gaan sporten. Tel daarbij 
op dat er ook nog eens 7 spelers 
uit de A-jeugd overgaan naar 
de selectie van v.v. Vorden, dan 
betekent dat wij bij v.v. Vorden 
ook voor de meest kwetsbare 
doelgroep (KNVB heeft berekend 
dat het hoogste aantal afvallers 
tussen de 14 en 20 jaar ligt) 
blijkbaar interessant genoeg zijn 
om bij te blijven spelen en bij te 
blijven horen. 

Deze ontwikkelingen zijn na-
tuurlijk hartstikke positief en 
met in totaal 34 (!) teams zij wij 

een volwaardige voetbalclub met 
onze prestatieteams het 2e (Res. 
3e klas) de JO19-1, JO17-1 en 
JO15-1 (allen 1e klas) op een 
prima niveau en ons 1e en de 
JO13-1 (resp. 2e klas en Hoofd-
klas) zelfs op een uitstekend 
niveau. Maar het vraagt ook dat 
onze organisatie mee dient te 
groeien en vooral op voetbalin-
houdelijk gebied is dit een grote 
uitdaging, aangezien wij nage-
noeg in zijn geheel te maken 
hebben met vrijwilligers.  
 
Op het gebied van scheidsrech-
ters zien wij de laatste jaren 
steeds meer moeilijkheden om 
alle wedstrijden in het weekend 
gevuld te krijgen. Wij zijn dan 
ook bezig met een campag-
ne om scheidsrechters voor de 
zaterdagmiddag (junioren) en 
zondagmorgen (senioren) te 
werven.  
 
Allereerst willen wij oud-leden 
gaan vragen of zij bereid zijn 
om 1x in de 2 á 3 weken een 
wedstrijd te fluiten en daarnaast 
zijn wij bezig om binnen de spe-
lende seniorenleden vrijwilligers 
te vinden voor deze functie. 
Zodoende zullen wij met elkaar 
constant bezig moeten blijven 
om binnen de gemeenschap 
Vorden de voetbalsport volwaar-
dig te houden … want voetbal is 
voor, door en van iedereen!■

Marc van der Linden
Voorzitter v.v. Vorden

Al sinds mensenheugenis is voetbal de populairste en meest 
beoefende sport en grootste amusementsindustrie van Nederland. 
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Vorden 2. Bovenste rij v.l.n.r.: Daan Wiegerink, Chris Heuvelink, Youri Kastermans, Tim Sloot, Mi-
chiel Barink. Middelste rij v.l.n.r.: Dion Kruip (trainer), Jan Willem Voortman (leider), Koen Vlogman, 
Ties Wentink, Patrick Groot Jebbink, Mike van Lingen, Stijn Wentink, Rob Oplaat (coach). Voorste rij 
v.l.n.r.: Tom Schröer, Rik Schröer, Micha Bolink, Daniël Wabeke, Kevin Vliem, Bas Esselink, Wiebe de 
Jong. (op de foto ontbreekt Bas Boers, Don Rouwen en Jeff Böhmer).

Vorden 3. Bovenste rij v.l.n.r.: Bovenste rij vlnr ; Jeroen Tijssen (trainer/coach), Erik Oldenha-
ve, André Kamperman, Robert Norde, Arnold Norde, Jeroen Peters, Bart Kuitert, René Bogchelman 
(grensrechter), Robin Koster (sponsor). Zittend v.l.n.r.: Jordi Houwen, Kuitert, Jeroen van der Logt, 
Bas Brunsveld, Jurjen Temmink, Martin Leegstra, Stefan Arfman, Erwin Hengeveld, Niels Siemerink. 
(op de foto ontbreken Kevin Vliem, Patrick Groot Jebbink, Tim Sloot, Mart Boers en Bas Esselink – zie 
foto Vorden 2).
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Vorden-Socii MO19-1. Bovenste rij v.l.n.r.: Luca Visser, Yvette Ziggers, Marée Oplaat, Pien Hoe-
vers, Tara Pierik. Middelste rij v.l.n.r: Gerard Garritsen(trainer), Sam Besselink, Joanne Willemsen, 
Barbara Wullink, Britt Garritsen, Lynn Hartman, Bente Cnossen, Rob Oplaat(trainer). Onderste rij 
v.l.n.r: Rosa Weenk, Samantha van Asselt, Maxime Masselink, Sarah van Dijk, Tess Reintjes.

Vorden-Socii MO17-1. Bovenste rij v.l.n.r.: Kikiann ter Linden, Noa Schuppers, Marije Koetschrui-
ter, Amber Moeshart , Dagmar van Doesburg. Middelste rij v.l.n.r.: Jan Schuppers, Vera Lenselink, 
Ilse Hissink, Gitte Broekman, Britt Groot Tjooitink, Jeannette Hermsen. Onderste rij v.l.n.r.: Esther 
Tolkamp, Ilse de Leeuw, Lotte van Wel, Renske Wagenvoort, Dione Bouwmeester.



en voetbalclub kent vele 
typen vrijwilligers. Zo 
zijn er allereerst na-

tuurlijk de oud-voetballers die 
later jeugdtrainer of jeugdleider 
worden en daarnaast de vaders 
of moeders die een aantal jaren 
niet meer op het voetbalveld 
zijn geweest, maar ineens weer 
tevoorschijn komen omdat hun 
zoon of dochter gaat voetbal-
len. We kennen ook degenen 
die zelf nooit hebben gevoet-
bald, maar achter de bar, bij de 
klussenploeg of op en rondom 
de velden heel actief is met van 
alles en nog wat. En je hebt 
natuurlijk ook nog de organisa-
tietalenten die veelal in com-
missies actief zijn of uitvoerend 
secretariële en/of financiële 
zaken regelen en uitvoeren. 

Wat je echter niet veel ziet zijn 
jeugdige leden die zich ieder 
jaar weer vrijwillig opgeven als 
leider/trainer/coach van een 2e 
juniorenelftal. Elftallen in de B- 
en A-jeugd (JO19 en JO17) zijn 
het moeilijkste bezet te krij-
gen, want vaak hebben vaders 
na een aantal jaren in de pu-
pillenperiode al trainer te zijn 
geweest vaak geen trek meer 
om nog steeds trainer/leider te 
blijven van hun puberende zoon 
of dochter en jeugdige trainers 
hebben vaak meer ambitie om 
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Vrijwilliger van het jaar ...

Ferdi Loman
een 1e elftal te trainen/coa-
chen. Het is dan ook bijzon-
der dat wij bij  v.v. Vorden een 
vrijwilliger hebben zoals Ferdi 
Loman, die nu alweer zo’n klei-
ne 10 jaar trainer/coach is van 
een JO17-2, JO19-2 of een 4e 
of 5e seniorenteam, en dit jaar 
geheel verdiend gekozen is tot 
‘Vrijwilliger van het Jaar’. 

Ferdi, wil jij eens aangeven op 
welke wijze je bij v.v. Vorden 
terecht bent gekomen en hoe 
je spelerscarriere eruit heeft 
gezien
Op zevenjarige leeftijd ben ik 
begonnen in de F-jeugd bij v.v. 
Vorden. Tot de D-jeugd heb 
ik met veel plezier gevoetbald. 
Daarna ben ik gestopt met 
voetballen, tot het weer begon 
te kriebelen. Toen startte ik bij 
de A2 van v.v. Vorden. Dit was 
de mooiste voetbaltijd die ik 
ooit heb gehad. Dit kwam door 
het team en door de geweldige 
leiding van die twee seizoenen. 
Na een zware knieblessure te 
hebben gehad heb ik nog een 
aantal wedstrijden gespeeld in 
Vorden 4. Daarna heb ik beslo-
ten te stoppen, omdat mijn knie 
nooit meer de oude zou worden.
 
Je bent op 17-18 jarige 
leeftijd tegen een kniebles-
sure opgelopen en sindsdien 

ben je leider/coach van een 
(jeugd)elftal. Welke teams heb 
je allemaal getraind en bege-
leid ?
Inderdaad, toen ik 17 jaar was 
heb ik mijn voorste kruisband 
afgescheurd en is mijn menis-
cus ingescheurd. Tijdens deze 
blessure heb ik onder leiding 
van Jacco Gombert, Edwin 
Hulshof, Roel Pasman en Mark 
Borgonjen ervaring mogen op 
doen als leider van de A2.

Nadat ik gestopt ben met voet-
ballen hebben Bram Wiegerinck 
en Rob Oplaat me gevraagd om 
als leider van de B1 aan de slag 
te gaan. Dat seizoen ben ik ook 
begonnen met het coachen van 
Vorden 5 op zondag. Alweer 
bijna 10 jaar coach ik samen 
met Tom Schotsman de B2 en 
A2. En dit jaar ben ik naast de 
JO19-2 ook op zondag de lei-
der van het 4e samen met Daan 
Westerveld.
 
Je gaat al jaren met dezelfde 
leeftijdsgroep (16-20 jaar) 
als coach op stap. Kun je ons 
vertellen wat er zo bijzonder 
is aan deze groep jongens 
en waarom vind jij juist deze 
leeftijdsgroep zo leuk?
Het leuke aan het coachen en 
begeleiden van deze leeftijds-
groep (16 tot 20 jaar), is dat ze 
alles nog willen ontdekken en 
de meesten aan het puberen 
zijn. Sommigen kunnen dan 
lekker rebels zijn en hun gren-
zen opzoeken, daar hou ik wel 

van. Elke twee jaar hebben we 
een nieuwe lichting. Met een 
nieuw team is het altijd een uit-
daging om er samen weer een 
succes van te maken. Naast het 
voetbal is het erg belangrijk dat 
het gezellig is. We organiseren 
daarnaast ook leuke activiteiten.
 
Iedere zaterdag met de B2, 
JO19-2 of op zondag met het 
4e is een feest en ieder sei-
zoen gebeuren er natuurlijk 
op wedstrijddagen prachtige 
dingen. Wat is jouw mooi-
ste voorval geweest in al die 
jaren?
In de loop der jaren zijn er zo-
veel mooie dingen gebeurd. Het 

NAAST HET VOETBAL IS HET ERG BELANG-
RIJK DAT HET GEZELLIG IS MET HET TEAM!

op een haar na missen van kam-
pioenschap (toen was het iets 
minder), en het behalen van het 
kampioenschap met de JO19-2 
afgelopen jaar. Dat is voor mij 
wel het mooiste moment ge-
weest als leider en coach.
 
Je bent altijd een kritische 
vrijwilliger geweest met enorm 
veel inzet en energie. Kun jij 
aangeven wat er in jouw ogen 
nog te verbeteren valt bij v.v. 
Vorden
Voor de elftallen onder de 1e 
teams heb ik mij altijd sterk 
gemaakt. Ik vind dat deze net 
zoveel aandacht in training, 
kleding en begeleiding moeten 

hebben als een 1e team. Dit is 
de laatste jaren al veel beter 
geworden, maar hierin kan nog 
altijd verbeterd worden. Verder 
vind ik dat de club zich op veel 
fronten sterk verbeterd. Keep up 
the good work!
 
Kun je uitleggen waarom jij 
het zo naar je zin hebt bij v.v. 
Vorden en wat voor jouw de 
definitie/kenmerk is van onze 
club?
Gemoedelijk en zeer gezellig. 
Voel me er thuis en kom er al-
tijd met veel plezier. ■

Ferdi Loman,  
staand 3e van rechts
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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.

Bent u geïnteresseerd? 

Bel of mail ons: 0575 55 14 85 of 

info@bloemendaalwiegerinck.nl

www.bloemendaalwiegerinck.nl

Voor een nuchtere 
kijk op cijfers

Bloemendaal en Wiegerinck, 

accountants- en belastingadviseurs, al jaren 

gevestigd in het hart van de Achterhoek, Vorden.
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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.

Bent u geïnteresseerd? Bel of mail ons: 0575 55 14 85 of info@bloemendaalwiegerinck.nl

Vorden 4. Bovenste rij v.l.n.r.: Sander Arfman, Gijs Bekker, Jurn van Dam, Patrick Groot Jebbink, 
Pascal van Gils. Middelste rij v.l.n.r.: Kevin van Asselt, Boudewijn Hackfort, Lars Temmink, ?, Daan 
Westerveld. Voorste rij v.l.n.r.: Steven Blom, Tim van Dijk, ?, Frank Tolkamp, Sander Schotsman.

Vorden 5. Bovenste rij v.l.n.r.: Thijs Smeitink, Bram Wiegerink, Henk Wentink (leider), Tom Schots-
man, Jurn van Dam. Middelste rij v.l.n.r.: Marco Wentink, Jarno Messink, Mark Teunissen, Erwin 
Berenpas, Jelle Weener, Thijmen Wentink (Coach). Onderste rij v.l.n.r.: Michel Loman, Steven Groot 
Jebbink, Sander Schotsman, Sjoerd Heuvelink, Lars Temmink, Tim van Dijk, Kaij van Daatzelaar. 
(niet op de foto Koen Bargeman, Nick Jansen, Frank Scheffer)

Hengelo (Gld) - Vorden - Zelhem 

Hengelo (Gld) - Vorden - Zelhem 

Zutphenseweg 3F
7251DG - Vorden

0575-55 33 69



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
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Vorden 6. Bovenste rij v.l.n.r.: Jan Eggink, Bertil Leuverman, Friso Balvert, John Nijenhuis. Middelste 
rij v.l.n.r.: Ruben Leuverman, Mark, Jan Groot Jebbink, Ronald de Beus, Arjan Wagenvoort. Voorste rij 
v.l.n.r.: Robert Harmsen, Maarten Breden, Ronny de Beus, Harrie klein Brinke, Edwin Bekker

Vorden 35+1. Bovenste rij v.l.n.r.: Ard Kettelerij (coach), Michel Feukkink, Erik Rakitow, Andre 
Garritsen, Robert van Dijk, Willem Lichtenberg, Jeroen Tijssen (coach). Onderste rij v.l.n.r.: Dirk Jan 
Wesselink, Freddy van Ditshuizen, Joris Reijerink, Eddy Berendsen, Edwin Visser.

Voor een gezellige en  
goed verzorgde  

avond buiten de deur!

www.deherbergvorden.nl

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.



Kom maar rond een uur 
of vijf als de meeste jon-
gens naar huis zijn, zei 

Henry van tevoren. Maar ook 
op dat tijdstip moet er nog van 
alles geregeld worden, zodat de 
medewerkers de volgende dag 
goed voorbereid op pad kun-
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Sponsor in de Spotlights:

Barendsen Staalte chniek Vorden
nen.  De eersten vertrekken al 
om kwart over vijf ‘s ochtends! 

EEN BEGRIP
De naam Barendsen is al 215 
jaar (!) een begrip in Vor-
den. Ooit begonnen als kleine 
dorpssmid groeide Barendsen 

Vorden in de tweede helft van 
de vorige eeuw uit tot een groot 
constructiebedrijf. In de jaren 
zeventig en tachtig werden vele 
koeien- en varkensstallen in de 
wijde regio gebouwd met span-
ten en stalinrichting van Barend-
sen. Daar zijn goede contacten 

uit voort gevloeid. “Mijn vader 
is in augustus overleden. Veel  
(oudere)  boeren uit bijvoorbeeld 
Laren, Ruurlo, Lochem kwamen 
naar de condoleance”. En daar is 
Henry best trots op.  

SPECIALISATIE
In 1997 werd de keuze gemaakt 
zich niet langer te richten op de 
stallenbouw, maar zich te spe-
cialiseren op de woningbouw, 
kantoren, fabrieken, scholen en 
straatmeubilair.  Hoofdmoot zijn 
trappen, balustrades en ijzeren 
kozijnen . De reden van deze 
specialisatie is dat de stallen-
bouw  terug liep, en Henry er 
ook een minder goed gevoel bij 
had. “Als een stal klaar is ko-
men er koeien en varkens in. 
De boxen en de hele construc-
tie zijn dan meteen vies. Daar 
had ik geen voldoening van. 
Als je een woonunit verfraait 
met een balustrade van staal en 
glas dan heb je daar over tien 
jaar ook nog plezier  van”, zegt 
Henry met passie voor zijn vak. 
Enthousiast  laat hij een bouw-
tekening zien van vier grote 
toegangspoorten.  

LANGE DAGEN
Henry is al vanaf zijn zestiende 
jaar werkzaam in het bedrijf, na  
de LTS meteen aan het werk. Alle 
overige benodigde certificaten  
(MTS en vakdiploma’s ) heeft hij 
behaald in de avonduren. Het 
waren lange dagen. “We werkten 
toen nog van acht tot zes uur en 
’s avonds van zeven tot tien uur”. 
Ook nu maakt Henry nog lange 
dagen. Hij is binnen het bedrijf 
verantwoordelijk voor de aanstu-

Al ruim 20 jaar is Barendsen Staaltechniek Vorden (BSV) 
hoofdsponsor van onze voetbalverenging. Daar zijn we als club 
heel content mee. Reden voor ons om BSV in het zonnetje te zetten, 
middels een interview met directeur Henry Barendsen. 

ring van 16 man personeel, hij 
ontwerpt, doet de calculatie en 
bij een oplevering is hij zelf aan-
wezig. “Dat betekent inderdaad 
veel uren. Al hebben we onlangs 
wel twee mensen aangetrokken 
die een deel van mijn werk kun-
nen overnemen, want het bedrijf 
is nu wel erg afhankelijk van mijn 
inbreng”,  zegt hij met realiteits-
zin.   

WERK ZAT
Het is momenteel een “gek-
kenhuis” in de bouw. “Waar je 
enkele jaren geleden samen met 
zes anderen offertes moest inle-
veren, daar zijn opdrachtgevers 
nu blij dat je komt. Wij werken  
veel samen in een “bouwteam” 
met onder andere Maas ar-
chitecten en Kreunen Bouw in 
Lochem. “Dan mag je voor een 
bouwwerk een ontwerp maken 
voor alle hekken, trappen, (glas)
balustrades  binnen een bepaald 
budget, dat is mooi werk”.  BSV 
heeft veel vaste aannemers als 
opdrachtgever. “Als je eenmaal 
goed werk geleverd hebt, dan 
blijf je wel werk houden. Met 
één aannemer heb ik zelfs al  
diverse projecten gedaan zon-
der dat ik hem ooit zelf ontmoet 
heb. Dat is ook wel bijzonder. 
Het werkgebied is het hele land. 
Zo maken wij momenteel trap-
pen voor de hoogste toren van 
Utrecht, maar wij zitten ook in 
Amsterdam, Rotterdam, Leiden 
en veel in Deventer.” 

GEZIN
Naast het werk heeft Henry ook 
nog een gezin. Samen met Jac-
queline heeft hij drie zoons die 

allen bij v.v. Vorden voetballen. 
Alle drie zijn al vanaf hun ge-
boorte lid van v.v. Vorden! Niek 
speelt in de D1, Sem in de C1 
en Jesse in de B1. Alle avonden 
moet er wel één trainen, dat be-
tekent ook veel was! En op za-
terdag de wedstrijden, dat bete-
kent dat het gezin Barendsen het 
grootste deel van de zaterdag 
op het voetbalveld doorbrengt. 
Henry was vorig jaar grensrech-
ter bij de C1, waarin toen twee 
zoons speelden. Nu Jesse door-
geschoven is naar de B1 moet hij 
zijn aandacht wat meer verdelen.  
Jacqueline is actief als mede-
werkster  in de kantine en in de 
schoonmaakploeg. En zondags 
gaan ze regelmatig bij het eerste 
elftal kijken. Kortom: een heel 
betrokken familie.  

SPONSORING
In de jaren zeventig was Barend-
sen één van de eerste shirt- en 
bordsponsors van de voetbal-
vereniging. Vanaf 1996 prijkt 
de naam Barendsen op de shirts 
van Vorden 1. “Je weet nooit of 
sponsoring geld oplevert, maar 
de naamsbekendheid neemt 
wel toe”,  aldus Henry.  “Uit 
reacties van aannemers uit de 
regio merk ik dat ze weten dat 
je hoofdsponsor bent, en dat is 
altijd goed om te horen. Ook het 
nieuwe logo (met aambeeld/hv) 
komt zodoende regelmatig in de 
picture. Dat logo moet  een be-
grip worden in de wijde omge-
ving, en het hoofdsponsorschap 
draagt daaraan bij ”  .
Wij hopen dat BSV  nog lang 
mag sponsoren en wensen het 
bedrijf veel succes! ■



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. 

Ambitie, plezier
D
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Vorden G-team. Bovenste rij v.l.n.r.: Willem, Arnoud, Alwin, Edwin, Wouter en Sidney. Onderste rij 
v.l.n.r.:Gehurkt vlnr : Nikky, Laurey,? Wendy en Daan.

Vorden JO19-1. Bovenste rij v.l.n.r.: Michel Cornelis, Rob Slurink, Dieuwert Smid, Niels Rondeel, 
Sem Kosse. Middelste rij v.l.n.r.: Henri Koning (leider), Oscar Rondeel (leider), Daan Wiegerinck (ass. 
trainer), Stijn Rinders, Bram Lammers, Björn Klein Brinke, Kris Koning, Michiel Barink (trainer), Twan 
Eggink (grensrechter). Onderste rij v.l.n.r.: Sander Eggink, Bram Makkink, Esli Lindenschot, Luuk 
Smit, Anne Hezemans

Alles voor de jacht en schietsport
Ruime keus in:
buksen, pistolen, 
richtkijkers,
wax-kleding, 
jagersjassen, truien,
kousen, hoeden, petten 
en Meindl schoenen

Jacht - en wapenhandel
Zutphenseweg 9, Vorden
Telefoon (0575) 55 12 72

www.martensvorden.nl

707300.indd   1 04-11-13   11:08

Alles voor de jacht en schietsport
Ruime keus in:
buksen, pistolen, 
richtkijkers,
wax-kleding, 
jagersjassen, truien,
kousen, hoeden, petten 
en Meindl schoenen

Jacht - en wapenhandel
Zutphenseweg 9, Vorden
Telefoon (0575) 55 12 72

www.martensvorden.nl

707300.indd   1 04-11-13   11:08

BEL: 06-3097 4306 

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

BEL: 06-3097 4306 

Inkoop van o.a.: 
► IJzer ► Metaal

Tevens ook brengpunt van uw bedrijfsafval:
► Groenafval ► B-S afval 
► Houtafval  ► Puinafval
 ► Oud papier
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Vorden JO19-2. Bovenste rij v.l.n.r.: Bo Waasdorp, Twan Jansen, Jart Lucassen, Cas de Rijk, Simon 
Beunk. Middelste rij v.l.n.r.: Daan Westerveld, Frank Brunsveld, Cas Boekholt, Tom v.d. Boom, Ruud 
v.d. Linden, Arnoud Schrama, Tom Schotsman, Ferdi Loman. Onderste rij v.l.n.r.: Wouter van Wens-
veen, Sam de Groot, Thom Lenselink, Luc Willemsen, Micheal van Asselt

Vorden -Ratti JO19-3. Bovenste rij v.l.n.r: Daan van Pijlen, Wessel Garritsen en Dio Biljard. Middel-
ste rij v.l.n.r: Wim Wassink (leider), Jur Dorland, Luca Brummelman, Jelle Lichtenberg, Siebrand Lich-
tenberg en Frans Lebbink (trainer/coach). Onderste rij v.l.n.r: Pim Haccou, Sander van Duin, Berend 
Jan Brummelman, Ruben Wentink en Luuk Sueters. Op de foto ontbreken: Daan Haccou, Darq-Jan 
Rondeel en Tijmen Keurntjes.



ij v.v. Vorden is dit in de 
laatste jaren gerealiseerd 
door een flinke uitbrei-

ding van het aantal commis-
sies. Zelfstandig opererend met 
allemaal als doel de voetbalsport 
bij onze club te dienen en als 
vereniging zo positief, prettig 
en goed mogelijk te draaien. 
In deze presentatiegids nemen 
wij een kijkje in de organisatie 
van onze geel-zwarte club en 
stellen u voor aan onze commis-
sies. Verderop in deze gids staat 
een gehele lijst met ‘Wie is Wie’ 
zodat duidelijk wordt wie er in 
welke commissie zit.

JEUGDCOMMISSIE, TJC,  
ZATERDAGDIENST EN JAC
Met bijna 275 jeugdleden is de 
jeugd ruim vertegenwoordigd 
binnen onze club en vandaar dat 
de organisatie van de jeugdaf-
deling de laatste jaren ook een 
aantal keren flink op de schop 
is gegaan en vooral uitgebreid. 
Werd er tot 2008 altijd gewerkt 
met een Jeugdcommissie die 
overal verantwoordelijk voor 
was, sinds een kleine 10 jaar 
is dit verspreid en zijn er in-
middels 3 commissies druk 
bezig met de jeugdafdeling. De 
T(echnische) J(eugd) Commis-
sie is verantwoordelijk voor het 
voetbalinhoudelijke gedeelte 
van de jeugafdeling. Zij opere-
ren met zes coördinatoren (JO9, 
JO11, JO13 en JO15, JO17 en 
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Onze commissies
JO19, Meiden en Keepers) en 
een trainerscoördinator onder 
leiding van jeugdvoorzitter Rien 
Wabeke en zorgen dat de trai-
ningen, wedstrijden en compe-
tities goed verlopen. Zij zorgen 
aan het einde van het seizoen 
voor de nieuwe elftalindeling, 
zorgen dat er weer genoeg 
leiders en trainers op de groe-
pen komen te staan en tevens 
zijn zij het gehele jaar bezig om 
vanuit een stuk  jeugdbeleid de 
voetbalzaken bij v.v. Vorden zo 
goed mogelijk te laten verlopen. 
De J(eugd) A(activiteiten) C(om-
missie) is een groep vrijwilligers 
die zich inzetten voor de eve-
nementen van de jeugdafdeling, 

waaronder o.a. het jeugdkamp 
aan het einde van het seizoen. 
De jeugdcommissie faciliteert 
de beide commissies en heeft 
o.a. de scheidsrechtercoördi-
nator, de wedstrijdsecretaris 
en de jeugdsecretaris in haar 
gelederen. Tenslotte heeft de 
v.v. Vorden sinds een aantal 
jaren ook de functie van wed-
strijdcoördinator in het leven 
geroepen en is bij onze club 
‘zaterdagdienst’ gaan heten. Een 
groep van ongeveer 10 vrijwilli-
gers worden per toebeurt in-
gepland op zaterdagmorgen of 
zaterdagmiddag om het gehele 
programma te coördineren en 
als aanspreekpunt te fungeren 

voor alle teams, spelers, leiders, 
scheidsrechters en trainers.

SENIORENCOMMISSIE
De seniorenelftallen en het 35+ 
team wordt vertegenwoordigd 
door de seniorencommissie. Zij 
zorgen voor de gehele organi-
satie, facilitatie en coördinatie 
rondom de trainingen en de 
wedstrijden. De seniorencom-
missie bestaat uit de vijf leiders 
van het 2e t/m 6e en de 35+, 
een wedstrijdsecretaris en een 
afgevaardigde van het bestuur. 
Het 1e elftal valt direct onder het 
bestuur.

KANTINECOMMISSIE EN 
SCHOONMAAKCOMMISSIE
De kantinecommissie is verant-
woordelijk voor de bezetting, 
inkoop, verkoop en aankleding 
van de kantine, keuken en ber-
ging. Deze commissie bestaat 
uit vier personen waarbij er 
één verantwoordelijk is voor de 
door-de-weekse avonden, één 
voor de zaterdag en één voor de 
zondag en tenslotte een persoon 
voor de evenementen. Bij het 
organiseren van de vele evene-
menten wordt altijd de kantine-
commissie betrokken wat be-
treft de coördinatie rondom de 
horeca. De schoonmaakcommis-
sie is verantwoordelijk voor het 
schoonmaken en schoon houden 
van de kantine, hal, toiletten en 
gang naar de massageruimte. 
Iedere maandagavond wordt 
door een groep van drie vrij-
willigers deze werkzaamheden 
verricht en in totaal zijn zij met 
21 personen.

DINSDAG- EN VELDPLOEG
Al sinds 1999 bestaat de dins-
dagploeg, ook wel de ‘Golden 
Boys’ genoemd. Deze groep 
vrijwilligers is de laatste jaren 
al een aantal keren van samen-
stelling veranderd en gelukkig 
zijn er steeds weer nieuwe ’65 
plussers’ bij gekomen om deze 
groep te versterken. Zij zijn 
verantwoordelijk voor allerhan-
de onderhoud- schoonmaak en 
nieuwbouwklussen in en rondom 
onze accommodatie. De veld-
ploeg is in het leven geroepen in 

Een voetbalclub anno 2017 dient met de privatisering, beheer- 
en onderhoudsplannen, wet- en regelgeving, maar ook vanuit de 
verwachtingen van de leden en de bijbehorende ontwikkelingen in 
het amateurvoetbal steeds beter en uitgebreider georganiseerd te 
worden.

2014 toen wij na de privatisering 
zelf verantwoordelijk zijn ge-
worden voor het onderhoud van 
de velden. Deze veldploeg komt 
iedere dinsdagmorgen bij elkaar 
en zorgt ervoor dat op alle drie 
velden oneffenheden, kuiltjes, 
hobbels enz. enz. weer geëgali-
seerd worden. Op vrijdag worden 
door twee vrijwilligers de velden 
uitgezet en de lijnen gekalkt.

WEBREDACTIE
Deze groep vrijwilligers zijn 
verantwoordelijk voor het be-
heren, actualiseren en constant 
van content voorzien van de 
website van v.v. Vorden : www.
vv-vorden.nl . Tevens wordt 
vanuit deze commissie ook de 
presentatiegids, de nieuwsitems 
naar de pers en de Mini-Tackle 
gerealiseerd.

SPONSORCOMMISSIE
De sponsorcommissie is verant-
woordelijk voor alle sponsorui-
tingen en sponsorsamenwerkin-
gen binnen onze verenigingen. 
Met vijf personen zorgt deze 
commissie dat er rondom het 
hoofdveld zo’n 65 reclamebor-
den hangen, alle 35 teams een 
shirtsponsor hebben, de pre-
sentatiegids is voorzien van 45 
advertenties en er via de website 
en andere social media uitingen 
ook sponsoring plaats vindt. 

Tenminste 1x per jaar is er een 
activiteit voor en samen met de 
sponsoren georganiseerd vanuit 
deze commissie.

CLUB VAN 50
De club van 50 is opgericht in 
2013 en zorgt voor een struc-
turele financiële ondersteuning 
van de vereniging. Van de op-
brengst van ongeveer 100 leden 
á 50 euro wordt er ieder jaar een 
keuze gemaakt voor een inves-
tering binnen onze club van een 
gedeelte van de jaarlijkse op-
brengst. Deze commissie bestaat 
uit drie personen en zij orga-
niseren o.a. twee keer paar een 
activiteit voor alle clubleden.

WIKEE DE VIKING
Al bijna 25 jaar lang wordt het 
seizoen bij v.v. Vorden altijd 
afgesloten met het traditio-
nele Wikee de Vikingtoernooi. 
De naam is ontstaan doordat 
de beide leden die al vanaf het 
eerste jaar actief zijn in de orga-
nisatie, Wilco klein Nengerman 
en Kees Jansen, hun voornamen 
combineerden tot ‘WiKee’ en de 
toevoeging ‘de Viking’ kwam er 
automatisch achteraan. Met een 
commissie van 7 personen wordt 
ieder jaar dit toernooi, het tent-
feest en alle activiteiten op deze 
dag op een fantastische wijze in 
elkaar gezet.■

Commissie JAC : De JAC is een onderdeel van de Jeugdcommissie 
en organiseert divers activiteiten per jaar met o.a. het jeugdkamp 
voor de D- en E+F-pupillen.

Commissie WIkee : Al meer dan 20 jaar organiseert deze commis-
sie het Wikee de Vikingtoernooi aan het einde van het seizoen. 
Achteraan in het midden en rechts de beide oprichters en naam-
gevers van het toernooi, WI(lco klein Nengerman) en KEE(s Jansen).
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Vorden-Ratti JO17-3. Bovensterij v.l.n.r: Gerrit Bobbink (leider), Wouter Wasseveld, Jesse van Bel-
zen, Joey Antonissen, Ghylain Bobbink, Job Eijkelkamp, Brian Heuvelink (trainer/coach)
Ondersterij v.l.n.r: Mark Berenpas, Pascal Havekes, Seye groot Roesink, Nick Lichtenberg, Sam 
Weenk, Rowan van Huet, Mika Biljart.

Vorden JO15-1. Bovenste rij v.l.n.r.: Ties Garritsen, Nosha Voogd, Mick Lichtenberg, Thijmen van 
Dijk. Middelse rij v.l.n.r.: Jeroen Oonk (leider), Sven Groot Wassink, Bram Garritsen, Sander Vissers, 
Sem Barendsen, Dion Kruip (Trainer) Voorste rij v.l.n.r.: Niek Spiegelenberg, Tom Bouwmeester, 
Thomas Oonk, Bob Wesselink, Jens Hellema.
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Vorden JO17-1. Bovenste rij v.l.n.r.: Bart Jansen, Jochem Besselink, Werner Rondeel, Mike Verstege, 
Milo v.d. Pol. Middelste rij v.l.n.r.: Peter Jansen (Trainer), Nick Ziggers, Wietze Smid, Pelle Hoppen, 
Jesse Barendsen, Arjan Wagenvoort (grensrechter). Voorste rijv.l.n.r.: Dion Besselink, Djoi Stevens, 
Kasper Weenk, Lars van Veen, Gijs Bruinsma (Luc Rouwenhorst ontbreekt op de foto).

Vorden JO17-2. Bovenste rij v.l.n.r.: Bram de Rijk, Bas Wullink, Robin Oonk, Muhanad Roushidat, 
Chico Lindenschot. Middelste rij v.l.n.r.: Freddy van Ditshuizen, Rik Limpers, Friso Wester, Jaron 
Kosse, Jurre Heij, Koen van Veen, Mark Bergenhenegouwen, Sharir Roushidat. Voorste rij v.l.n.r.: Jari 
Eggink, Dirk van Ditshuizen, Pim Bergenhenegouwen, Ties Legtenberg, Jim Reintjes, Max Bruinsma.



Elftalfoto Vorden 1 seizoen 2017-2018. Bovenste rij v.l.n.r.: Eddy Hiddink (leider), Bas Kortstee, Frank Hiddink, Stefan Eggink, Tom klein Kranenberg, Tim Vreilink (leider), Jesse Dommerholt.  
Middelste rij v.l.n.r.: Ard Kettelerij (keeperstrainer), Bart Stokman, Robin Verstege, Michel Feukkink, Esli Lindenschot, Roy Böhmer, Sven Mulder, Gerrit Wenneker (ass. scheidsrechter).  
Onderste rij v.l.n.r.: Gijs van der Veen, Daan Horstman, Guido Beerning, Sam Abbink, Koen Oosterhuis, Ate Barendsen. (Bas Abbink ontbreekt op de foto)
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Vorden JO15-2. Bovenste rij v.l.n.r.: Tijmen Marskamp, Mick Nijenhuis, Ties Oplaat, Rick Pardijs. 
Middelste rij v.l.n.r.: Mario Horsting (coach), Stef Jansen, Gijs Brummelman, Ilja Kolkman, Jan Douwe 
Besselink, Gerwin Marskamp (coach). Onderste rij v.l.n.r.: Martijn Schrama, Jonah de Groot, Guido 
Derksen, Mick Horsting, Julian Brinkman. Op de foto ontbreken Juup Norde, Stijn Gertsen, Frank 
Nijenhuis (leider) en Remco Gertsen (coach) 

Vorden-Socii JO15-3. Bovenste rij v.l.n.r.: Nick Eggink, Lars van Doesburg, Joost Doornink, Thijs 
van Voskuilen en Luuk Franken, Middelste rij v.l.n.r.: Mathijs ter Maat, Jurgen Bremer, Daan Rou-
wenhorst, Ruben Zweverink, Thom Loman en leider Eddie Berendsen, Onderste rij v.l.n.r.: Kaene 
Tragter, Milan Berendsen, Sebastiaan Voskamp, Dylan Wijnsouw en Bjorn Langenhof.

Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl

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.

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek ondersteunt v.v. Vorden

Waardoor 
iedereen wint.

Uw club én de 
buurt versterken.

Topkwaliteit in professioneel spuitwerk

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

Interieurbouw

KeukenbouwMetaalindustrie

Kunststofi ndustrie Meubelindustrie

Een aandeel in elkaar

rabobank.nl/noa

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de

Rabobank de sporten waar we allemaal graag naar

kijken en waar iedereen aan mee kan doen. We

ondersteunen met trots de lokale breedtesport.

Rabobank sponsort v.v. Vorden

door klein te
beginnen.

De top
kunnen

bereiken
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ij hebben het hier over 
het seizoen 2006-2007, 
nu precies 11 jaar gele-

den, en aan het einde van deze 
competitie eindigde het 1e elftal 
van Vorden met 41 punten uit 
22 wedstrijden samen met Ter-
borg bovenaan in de 4e klasse 
C. Zodoende moest er op 7 mei 
2007 een beslissingswedstrijd 
om het kampioenschap gespeeld 
worden op het terrein van v.v. 
Doetinchem op Sportpark de Be-
zelhorst en deze is de geschie-
denis in gegaan als de wedstrijd 
met de meest krankzinnige 
ontknoping ooit gespeeld op de 
Achterhoekse velden. 

Het bestuur van v.v. Vorden is 
destijds drie weken lang alleen 
maar bezig zijn geweest met 
organiseren, busreizen regelen, 
muziek reserveren met mogelijk-
heid om ook af te kunnen zeggen 
en bloemen regelen die bij verlies 
afgegeven zouden worden bij ‘de 
Wheme’ enzovoort, enzovoort. 
Het was in dat seizoen namelijk 
na 20 wedstrijden enorm span-
nend want zowel Vorden, Ter-
borg als Sp. Eibergen stonden 
bovenaan met 37 punten en Bon. 
Boys kwam daar vlak achteraan 
met 36 punten. Op 22 april stond 
op de 21e speeldag de wedstrijd 
Vorden – Terborg op het pro-
gramma op ons eigen Sportpark. 
Er was een voorwedstrijd gere-
geld, er waren extra verkooppun-
ten rondom het veld, complete 
sfeeracties met jeugdspelers  en 
het werd toen zodoende voor 
700 toeschouwers een ware 
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Vorden - Terborg

‘kampioenswedstrijd’. Maar 
aan het einde van de wedstrijd 
dropen beide ploegen teleur-
gesteld af richting kleedkamer, 
want met de 1-1 gelijke stand 
was niemand tevreden. Totdat via 
een mobieltje ineens het bericht 
binnen kwam dat Sp. Eibergen 
verloren had van Neede en Bon. 
Boys tegen laagvlieger Vosseveld 
niet verder was gekomen dan 
een 2-2 gelijkspel. Ineens wa-
ren Terborg en Vorden met een 
puntje de winnaars geworden van 
deze speelronde want zij stonden 
na het gelijke spel beide boven-
aan met 38 punten en zowel Sp. 
Eibergen als Bon. Boys moesten 
in de wachtkamer plaats nemen 
met 37 punten.  
 
In de laatste wedstrijd moest 
Vorden naar Neede toe en speel-
de Terborg een thuiswedstrijd 
tegen het reeds gedegradeerde 
KSH. De kans dat Vorden op 
deze laatste speeldag kampioen 
zou worden werd vooraf niet 
groot geacht, maar het kampi-

oensscenario moest wel in elkaar 
gezet worden want je weet maar 
nooit in 4C.  
 
Dus weer busreis, bloemen, 
muziek, platte wagen enzovoort, 
enzovoort regelen en allemaal 
met de restrictie dat het ook niet 
door zou kunnen gaan. Met zo’n 
300 toeschouwers uit Vorden 
en het altijd talrijke publiek 
uit Neede er bij, werd het we-
derom een mooie geel-zwar-
te dag, want ondanks enkele 
zenuwmomentjes en het feit dat 
Neede twee keer scoorde, won 
Vorden deze middag met o.a. 
een kopdoelpunt van Dennis 
Wentink met 2-3. Halverwege de 
wedstrijd stond Terborg al met 
ruime cijfers voor en uiteindelijk 
wonnen zij met 8-1 van KSH, 
dus een beslissingswedstrijd 
moest bepalen wie zich kampi-
oen van 4c mocht gaan noemen! 

En wederom moest er van alles 
geregeld worden, maar dit keer 
was het wel iets eenvoudiger 

want alle kosten van de bloe-
men, de video enz. enz. konden 
gedeeld worden met Terborg 
want er zou altijd een winnaar 
zijn. Op deze zonnige eerste 
zondag in de maand mei van 
2007 was het een fraai decor 
in Doetinchem aangezien beide 
verenigingen ‘geel en zwart’ als 
clubkleuren hebben en zodoen-
de deze kleuren onder de on-
geveer 900 toeschouwers ruim-
schoots aanwezig was.  
 
Maar het werd voor Vorden een 
ware martelgang want in de 1e 
helft werd het compleet over-
klast door een enorm sterk, snel 
en aanvallend spelend Terborg. 
Met rust stond het maar liefst 
3-0 en toen direct in de 2e helft 
Terborg zelfs 4-1 maakte, na 
de aansluitingstreffer van Rob 
Enzerink (3-1), gaf werkelijk 
helemaal niemand meer ook 
maar één cent voor de kampi-
oenskansen van Vorden. Zeker 
Terborg niet, want zij waren 
langs het veld al begonnen met 
het feestvieren door o.a. spelers 
van het 2e elftal die deze och-
tend kampioen waren geworden 
in hun klasse. Ook de trainer 
van Terborg was zeker van de 
overwinning en hij begon al met 
enkele publiekswissels en vooral 
het naar de kant brengen van de 
uitblinkende middenvelder Hup 
zou de ploeg lelijk op breken. 

In deze presentatiegids willen wij u mee nemen in de rijke historie 
van onze club en gaan dit keer terug naar de wedstrijd Vorden-
Terborg. 

Want met nog 16 minuten te 
gaan werd het ineens 4-2 door 
Dennis Wentink en vooral vanaf 
de tribune, waar de supporters 
van Vorden veruit in de meer-
derheid waren, ging men er toch 
weer in geloven.  
 
Vorden schoof laatste man Rob 
Enzerink door naar het midden-
veld en ging voorin met Stefan 
Eggink en Dennis Wentink in 
de spitspositie spelen. Terborg 
was het ineens helemaal kwijt 
en werkelijk iedere aanval werd 
een gevaar voor het Terborg 
doel en toen Eric Oldenhave uit 
een keurige aanval 4-3 scoorde 
stond de wedstrijd helemaal op 
de kop. Alles wat Vorden was 

schreeuwde de ploeg naar voren 
en je voelde gewoon dat het 
nog wel eens gelijk zou kunnen 
worden. En in de 89e minuut 
was het inderdaad zover, want 
met een keurige intikker maakte 
Dennis Wentink de 4-4 en alles 
wat Vorden was vierde feest op 
en rond het veld. Terborg was 
down, hing als een verslagen 
bokser in de touwen en zag het 
kampioensfeest in een paar mi-
nuten tijd door de handen glip-
pen, maar toch probeerden zij in 
ieder geval het gelijke spel nog 
in de blessuretijd over de streep 
te trekken maar ook dat was hun 
niet gegund. In de 94e minuut 
werd invaller Arjan Vruggink aan 
de linkerkant gevloerd en mocht 
Rob Enzerink een vrije trap ne-
men. Deze indraaiende bal viel 
op het hoofd van Dennis Wen-
tink en tien seconden later stond 
alles wat Vorden was op het veld 
om met z’n allen feest te vieren. 
Vorden 1 had een voetbalwonder 
verricht, want na een 4-1 ach-
terstand in een werkelijk kanslo-
ze wedstrijd ging de knop in de 
laatste 20 minuten volledig om 
en voerde deze groep onder lei-
ding van trainer Jan Lichtenberg 
een waar huzarenstuk op.  

Afgelopen maand zijn alle spe-
lers en begeleiding bij elkaar 
geweest om de 10-jarige reünie 
te vieren en werd de wedstrijd 
natuurlijk nog weer flink geana-
lyseerd, een wedstrijd die nie-
mand ooit meer zal vergeten. ■
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Vorden JO13-1. Bovenste rij v.l.n.r.: Senna van de Pol, Brent van Zeeburg, Mette Heij, Jacco Kette-
lerij, Niek Barendsen. Middelste rij v.l.n.r: Bram Oplaat ( trainer- coach ), Jochem Pasman, Floris van 
Zeeburg, Diede van de Wijgerd, Sander Langwerden, Frank Tolkamp ( grensrechter ). Onderste rij 
v.l.n.r.: Cas Verbeek, Sil van Veen, Quinten Eijgenraam, Gijs van Ditshuizen, Chris van de Wijgerd.

Vorden JO13-2. Bovenste rij v.l.n.r.: Tygo Ulkeman, Daan Waasdorp, Jasper Harmsen, Joran Kui-
perij, Peter Jansen ( trainer/coach ). Middelste rij v.l.n.r. : Joost van Ditshuizen, Bram Oonk, Stan 
de Beus, Marijn Eckhardt. Onderste rij v.l.n.r. : Job Jansen, Thijmen Huetink, Nout Garritsen, Aukje 
Schuitemaker, Tijn Smit.

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
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Vorden JO13-3 Bovenste rij v.l.n.r.: Michel Hofs(leider), Sjoerd Besselink,Kai Hofs, Tom van Leijden, 
Tjitte Hassefras, Pascal Hartelman (leider), Middelste rij v.l.n.r.: Tygo Zeevalkink, Mick Zelle, Joost 
Doornink, Bart Hartelman, Onderste rij v.l.n.r.: Tim Golstein, Twan Rouwenhorst, Juul Vliem, Jelmer 
Smid, Ruben Valster.

Vorden JO13-4 Bovenste rij v.l.n.r.: Henry Rietman, Aeneas Rietman, Manoa Voogd, Jurre Wilgen-
hof. Middelste rij v.l.n.r.: Stef Jansen, Chris Rondeel, Thijn Norde, Guido Antonissen. Onderste rij 
v.l.n.r.: Tigo Olthuis, Robin Pardijs, Kjelt Hendriks, Joas Woestenenk, Roel Sobering

Veldbeheer
Voor een perfect speelveld.

Veldbeheer
Voor een perfect 
speelveld.

Schoppers Sport & Groen
Marnix Schoppers
Het Hoge 58
7251 XZ Vorden

Telefoon/ Web/ Mail
06-54681961
www.schopperssportengroen.nl
info@schopperssportengroen.nl

Wij werken niet voor u
maar samen met u.

Trainingen en opleidingen
Begeleiding, uitvoering en toezicht
Bestrijding ziekten en plagen
Presentaties
Projectmanagement

Nulmeting
Onderhoudsplan
Ontwerp
Beheersplan
Bemestingsadvies
Onderhoudscontracten

U kunt ons benaderen voor de volgende diensten:
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U kunt ons benaderen voor de volgende diensten:

Hét adres voor
tuin & dier

verstand van 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 Stationsweg 16 
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7251 AB Vorden

Tel.: 0575 - 553100
bruna.vorden@xs4all.nl
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erder in deze presenta-
tiegids hebben wij u alle 
commissies voorgesteld 

die binnen onze vereniging 
actief zijn. Naast deze com-
missies zijn er ook nog enkele 

WIE is WIE
werkgroepen actief zoals de 
organisatie van de Avondvier-
daagse, de organisatie van de 
collecte van Jeugd Gehandicap-
ten Sport en de Zaterdagco-
ordinatoren. Hieronder geven 

E
wij u een opsomming van alle 
personen die binnen een com-
missie of werkgroep actief zijn 
binnen onze vereniging, kortom 
‘Wie is Wie’■

Communicatie
Oscar Rondeel
Mark Borgonjen
Michiel Balvert
Rene Bogchelman 

Sponsorcommissie
Hans Boers
Rob Enzerink
Herman Vrielink
Ard Kettelerij
Reind Krijt 

Kantinecommissie
Renz Cornegoor
Greta Greven
Karin Vliem
Sabine Wilgenhof
Jan Hulshof 

Club van 50
Edwin Schooltink
William van der Veen
Ab Velhorst jr. 

Veldploeg
William van der Veen
Henk Hengeveld
Jan Lindenschot
Hans van der Linden
Henk Hengeveld
Joop Westerveld 

Collecte ‘Sport Gehandicapten’
Xaviera Böhmer
Anita Pierik 

Wikee de Viking
Kees Jansen
Wilco klein Nengerman
Gert Verbeek
Joanne Zelle
Daniël Wabeke
Harry Oosterink
Erwin Hengeveld

Jeugdcommissie
Rien Wabeke
Gerben Smid
Marion van Ditshuizen
Gerrit Bijenhof

Technische  
Jeugdcommissie
Willem Lichtenberg
Martin Leegstra
Robert van Dijk
Bas Vriend
Willem Lichtenberg
Ard Kettelerij
Peter Jansen 

Jeugd Activiteiten  
Commissie
Jacqueline Barendsen
Edith Harmsen
Martine groot Wassink
Anouk van Zeeburg
Natascha Wilgenhof
Johan Korenblek
Jeroen Vos 

Schoonmaakgroep  
(maandag)
Kitty van der Linden
Jacqueline Barendsen
Winanda Beeftink
Esther Nieuwenhuis
Karin Vliem
Irma klein Goldewijk
Carmen Rondeel
Delia van Zeeburg
Ellen van Doesburg
Willeke Lenselink
Everdien Eggink
Daniëlle van Gijtenbeek
Diana Willemsen
Anouk Fransen
Mirjam Kolfoort
Silvana Jongbloets
Hanneke Jansen vd Berg
Esther Zelle
Barbara de Beus

Wendy Golstein
Eva Rondeel

Zaterdagcoördinatoren
Edwin Bekker
Marc Rouwen
André Garritsen
Jan Eggink
Rogier Oonk
Willem Lichtenberg
Martin Leegstra
Robert van Dijk
Bas Vriend
Willem Lichtenberg

Kleding- en materialen
Agnes Oonk
Jeroen Oonk
Johan Verstege

Scheidsrechterscoördinator
Gerrit Bijenhof
Rudy Eijkelkamp
Marion van Ditshuizen

Dinsdagploeg
Johan Verstege
Jan Hulshof
Gert groot Jebbink
Jan Visser
Dik Pasman
Harrie Eggink
Dick Beeftink
Ab Beeftink
Fred Pellenberg (vrijdag)
Jan Wentink (vrijdag)

Seniorencommissie
Edwin Bekker
Marc van der Linden
Thijmen Wentink
Daan Westerveld
Dick Zelle
Jeroen Tijssen
Jan Willem Voortman 

Raadhuisstraat 20 
7251 AB Vorden 

Tel. 0575 – 553100 
Mail: bruna.vorden@xs4all.nl
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Vorden JO11-1. Bovenste rij v.l.n.r.: Niels Rondeel (trainer/leider), Twan Vriend, Sam Korenblek, 
Jelmer van Zeeburg, Lars van Veen (trainer/leider). Onderste rij v.l.n.r.: Daan Jongbloets, Jim Zelle, 
Guus Garritsen, Mees Enzerink, Yorn Leegstra.

Vorden JO11-2. Bovenste rij v.l.n.r.: Storm van Laake, Joep Besselink, Fabian Taken, Michel van 
Pijlen (trainer/leider). Onderste rij v.l.n.r.: Gijs Meijer, Tijn van Pijlen, Thom Kosse, Seb Kranenbarg, 
Bauke Klein Kranenbarg. Op de foto ontbreken: Teun Brummelman (speler), Cesar Jacobs (speler) & 
Marko Taken (trainer/leider).
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Vorden JO11-3. Bovenste rij v.l.n.r.: Ruud van der Linden (trainer), Gijs Meijer, Finn Jansen, Julius 
Wesselink, Richard Meijer (trainer).Onderste rij v.l.n.r.: Niek Lieverdink, Reind Krijt jr, Bauke Klein 
Kranenbarg, Dennis Kettelerij, Rens Jansen. Op de foto ontbreken: Jelle Klein Kranenbarg (trainer) & 
Reind Krijt sr. (leider) 

Vorden JO11-4. Bovenste rij v.l.n.r.: Dennis Wentink (trainer/leider), Dani Schuppers, Mik Verbeek, 
Julius Wesselink, Michael Hulleman (ass. trainer). Onderste rij v.l.n.r.: Luca Horsting, Lars Hulleman, 
Bart Lichtenberg, Perry Jansen, Yun Wentink. Op de foto ontbreken: Michiel Das (speler) & Gerben 
Schuppers (trainer/leider).
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v.v. Vorden bedankt zijn sponsors
Hoofdsponsor v.v. Vorden
Barendsen Staaltechniek  

Hoofdsponsor Jeugdafdeling
Euro Planit  

Pakketsponsoren
LMB Vorden
Rabobank Noord- en 
Oost-Achterhoek
Euro Planit  
Flynth  
De Herberg
Siemerink Opticien Juwelier

Shirtsponsoren
Bakkerij van Asselt
Bruna Vorden
De Covik  
Eetcafé de Reehorst
Fysiotherapiepraktijk Heersink
Installatiebedrijf Wiltink  
Moventem
NXXT
Smederij Oldenhave
Stichting Kulturhus Vorden
Van den Brink ICT
Wentink Installaties

Bordsponsoren 
Albert Heijn Grotenhuys
Ami Kappers Vorden
Auto- Taxi- en Rijwiel -  
Klein Brinke
Autobedrijf Groot Jebbink  
Autobedrijf  
Jos Herwers Hengelo (G) 
Automobielbedrijf Ruesink 
Ruurlo
Autorijschool Ruesink
Autoschade Jansen & Gal  
Aviko  
Bakker in Vorden
Bijenhof Interieur  
Bloemendaal & Wiegerinck
Bouwbedrijf Geers  
Bouwbedrijf Schröer
Bouwbedrijf van Zeeburg
Bouwbedrijf Visser& Meijer
Bouwkeur GROEP  

Bruna Vorden
Buro ASV
Café Uenk
Cafetaria 't Bintje
Cinemajestic  
Classic & Ko
Elweco-Medo
De Bovenste Plank
De Covik  
De Vordense Tuin  
Dijkman Bouw  
Dostal Wegenbouw
Drukkerij Westerlaan  
Dutch Protection & Security
DutchPC Electronics
Eetcafé de Reehorst
Eliesen Electro Zutphen  
F. Jansen Installatiebedrijf
Friesland Campina
Fysiotherapie 
Jansen van den Berg
Grand Bistro De Rotonde
Helmink Wonen  
Het Energie Adviesbureau  
Het Reklamehuis
HL Grafische Materialen
Houx Sport
Hulleman Notariskantoor
Installatiebedrijf Wiltink  
Installatiebedrijf Wim Bosman
J. ter Weele  
vlees en vleeswaren
Kamphuis Hoogwerkers  
Kasper Vrielink Dakwerk
Klussenbedrijf  
Theo Schotsman
Kreunen Bouw Lochem  
Lubron Personeelorganisatie
Marktlink
Meek's Meubelen Vorden
Moventem
Pierik Zonwering & Veranda's
Profile Bleumink
Riho Techniek
Roofing Service
Schildersbedrijf A. Peters
Schildersbedrijf Boerstoel
Slagerij Vlogman
Smederij Oldenhave
Sport44

Sporthal 't Jebbink
Te Koppele  
Teeuwen Opslag
Thom  
Welkoop Vorden
Vincent Spiegelenberg
Visser mode
Vos Industriele Lakverwerking
Weulen Kranenburg  
Brandstoffen
Wijnhandel Smit
Wonen en Waarde

Balsponsoren
Bargeman  
Schilders & Glaszetbedrijf
Buurman en Buurman
Café Uenk
Coates Lichtenvoorde  
Gerrit Wenneker  
Schilderservice
Prisma Arbozorg
Richard Hartman
Smederij Oldenhave

Mediasponsoren
Activium  
Aqua Zwembaden
Bloemendaal & Wiegerinck
Bouwbedrijf van Zeeburg
Datispienter
Den4akker Vorden
F. Jansen Installatiebedrijf
Giesen Schoenmode
Grand Café het Meestershuis
Hartd.
Hema Vorden
Installatietechniek Vlogman
Kimenai Installatiebeheer
Marnix Schoppers
Oudenampsen
Tandprotetische praktijk  
J. Riefel
VakantieXperts Mobiel  
Hilde Hissink
Van de Poll  
Oud IJzer & Metalen
Wapenhandel Martens
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Vorden JO11-5. Bovenste rij v.l.n.r.: Maarten Tromp (trainer/leider), Danique Wijnbergen, Esmee 
van Leijden, Harry van Leijden (trainer/leider). Onderste rij v.l.n.r.: Sanne Vruggink, Jan-Hergen de 
Haan, Anne Tromp, Daan van Dijk, Rolf Wilgenhof

Vorden JO9-1. Bovenste rij v.l.n.r.: Bart Jansen (trainer), Erik Oldenhave (leider).
Onderste rij v.l.n.r.: Twan Kettelarij, Emelie Taken, Luuk de Jonge, Ids van Laake, Thijs Schuerink, 
Nick van Leijden, Thijs Oldenhave
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Vorden-Socii MO13-1. Bovenste rij v.l.n.r.: Floran Gijtenbeek, Sien Klein Nengerman, Anouk Vrug-
gink, Baike Groot Wassink. Middenste rij v.l.n.r.: Amber Hulleman, Amber Wesselink, Marijn Lich-
tenberg, Maartje Willemsen. Onderste rij v.l.n.r.: Demi Hertgers, Sara de Jong, Merle Hiddink, Tess 
Hietbrink, Lieke van Voskuilen. Niet op de foto:  Iris Huiding.

Socii-Vorden MO15-1. Bovenste rij v.l.n.r.: Lotte Radema , Roos Radema, Femke Geurts, Carlot 
Bremer, Yrsa van Zuilekom. Middelste rij v.l.n.r.: Edwin van Zuilekom, Jet Smit, Jasmijn van Geijten-
beek, Joanne van Dijk, Sarah Koolen, Henk Jan Rietman, Corné Radema. Onderste rij v.l.n.r.: Marije 
Rietman, Mandy Rouwenhorst, Ilse Rondeel, Mirjam Huitink, Wyke Hassefras.



Heeft u een vraag over uw zwembad of onderhoud nodig aan uw zwembad? 
Kijk op www.aqua-zwembaden.nl voor meer informatie.
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Vorden JO9-2. Bovenste rij v.l.n.r.:Tomas Oonk (leider), Job Schoppers, Sten Zelle, Jasmijn Hue-
tink, Matthijs van Asselt, Peter Gombert (Leider). Onderste rij v.l.n.r.: Bas Willemsen, Viggo Gom-
bert, Jesse Lichtenberg

Vorden JO9-3. Bovenste rij v.l.n.r.: Frank van Zeeburg, Bo Waasdorp, Michiel Gijtenbeek.Middelste 
rij v.l.n.r.:Sophie van Zeeburg, Vlinder Gijtenbeek. Onderste rij v.l.n.r.:Collin Jiang, Gudo Schotman, 
Stan Wilgenhof, Linde Klein Kranenbarg, Victor van Dijk.

www.datispienter.nl                          085 - 273 30 80
Zutphen-Emmerikseweg 103           7223 DB Baak

Kwaliteit, Arbo/Veiligheid, Duurzaamheid en Milieu

Risico- Inventarisaties & Evaluaties
Ondersteuning bij certificeringen
Maatwerk-trainingen
ICT-oplossingen
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Vorden JO8-1. Bovenste rij v.l.n.r.: Joris Jansen van de Berg (leider), Gijs Jansen van den Berg, Noah 
Vos, Jeroen Vos. Onderste rij v.l.n.r.: Luc Jongbloets, Tye Leegstra, Sep Enzerink, Tobias van Voskui-
len, Ruud Wibbelink.

Vorden Mini F. Bovenste rij v.l.n.r.: Bas Vriend, Kars Jansen,Jasper Das,Jody Besseling,Thijn van de 
Wijgerd. Onderste rij v.l.n.r.: Julian de Vries,Figo Schooltink en Sem en Jurre Borgonjen. Op de foto 
ontbreekt Norah Jansen.
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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

I  Ondernemen inspireert  I

“Kansen 
moet je pakken!”

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

VV Vorden.



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: Raadhuisstraat 16, 7251 AB Vorden

Internet: www.vvvorden.nl

Clubkleuren: geel-zwart  
(zwarte kousen-zwarte broek-zwart shirt met 
verticale gele baan)

Aantal leden: 495
Aantal donateurs: 165
Aantal vrijwilligers: 240 

Aantal teams:
6 senioren, 1 35+, 1 G-team,
9 junioren, 4 meidenteams en 13 pupillen

Voorzitter:
Marc van der Linden
Secretaris:
Oscar Rondeel
Financiën:
Kees Jansen
Accommodatie:
Johan Verstege
Horeca en Facilitaire zaken:
Renz Cornegoor
Sponsoring & Marketing:
Hans Boers
Jeugdzaken:
Rien Wabeke
Hoofdsponsor:
Barendsen Staaltechniek
Hoofdsponsor Jeugdafdeling:
Europlanit
Hoofdtrainer:
Michel Feukkink
 
Wie is Wie: Ga naar  
www.vvvorden.nl/club/wie-wie/

G R A N D  C A F É

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

2015_Meestershuis_sticker_55x85.indd   1 16-06-15   09:31

GEWOON! 

Bloemsierkunst

HALFMAN
bloemen & planten

Dorpsstraat 36
Tel. 0575-551436
VORDEN

www.halfmanbloemen.nl

info@halfmanbloemen.nl
•
•

Tijd is kostbaarder dan geld,
je kunt verloren tijd nooit  

terug verdienen.

www.yourpress.nl

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

Denken in mogelijkheden, niet in beperkingen Vast netwerk van deskundige bedrijfsartsen Concreet plan van aanpak: wat kan iemand wél?

Let's make your people feel good! Zo 1voud(ig) is het!


