
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
2020-2021

ww
w.

vv
vo

rd
en

.nl

Presentatiegids



EEN NIEUWE 
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ls naam van de club staat 
niet voor niets het woord 
‘voetbalvereniging’ voor 

onze plaatsnaam. Vooral dat 
woord ‘vereniging’ is zo’n be-
langrijke aanduiding waar wij 
voor staan. Het verenigen van 
voetballers, trainers, vrijwilli-
gers, bestuurders, commissie-
leden, supporters, sponsoren 
en zodoende gezamenlijk volop 
genieten van de voetbalsport 
en alles daar omheen is een 
wezenlijk onderdeel van onze 
club. En juist dat verenigen 
staat in dit jaar 2020 zo on-
der druk. Want wij kunnen 
voor de tweede keer in ons 91 
jarig bestaan (eerste keer was 
in 1944-1945) een competitie 
niet afmaken, is het niet meer 
mogelijk om gezellig na te pra-
ten in de 3e helft, kunnen wij 
elkaar niet meer ontmoeten op 
ons prachtige Sportpark en be-
staat onze club op dit moment 
hoofdzakelijk uit ‘voetbal’ en 
veel minder uit ‘verenigen’ door 
de Corona-crisis. 

Natuurlijk zijn er belangrijkere 
zaken in het leven als voetbal, 
maar nu het verenigen niet 
optimaal kan gebeuren en het 
sociale aspect van deze sport 
zo onder druk staat, merken wij 
met z’n allen pas hoezeer wij 
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hieraan gewend waren, hoezeer 
het ons plezier en genoegen 
oplevert en hoezeer wij het dus 
allemaal missen. 

Aangezien wij het dus allemaal 
zo missen en toch in die be-
hoefte willen voorzien, zullen 
wij ons met z’n allen flexibel 
op moeten stellen, buiten de 
kaders moeten denken en in-
ventief zijn om toch te blijven 
‘verenigen’. Wij zullen met onze 
550 leden, 175 vrijwilligers, 
125 donateurs, 135 sponso-
ren en vele overige supporters 
elkaar moeten blijven ontmoe-
ten, al is dit niet lijfelijk en met 
direct contact, want wij hebben 
daar nu eenmaal behoefte aan. 
Daarom is het ook zo mooi om 
te zien dat in maart-april-mei 
er initiatieven werden ontplooid 
in de vorm van een ‘kofferbak-
verkoop’, een ‘online pubquiz’ 
en een dorpsfietsroute met 
prijzen. Natuurlijk omdat het 
een gezellige bezigheid is en 
ook je persoonlijke voordeel uit 
te halen, maar toch vooral ook 
om te blijven verbinden, elkaar 
te blijven ontmoeten, te blijven 
communiceren en dus te blijven 
verenigen.

Juist dat binden en verenigen is 
in dit seizoen 2020-2021 extra 

belangrijk, omdat wij met onze 
club voor belangrijke investe-
ring en vernieuwing staan.  

Er is namelijk een oplossing 
gekomen voor ons velden-
tekort. De drie en een halve 
velden waren in de berekenin-
gen van 2008 met toen 400 
leden al te weinig en in 2013 
met de komst van de priva-
tisering van de velden werd 
nogmaals aangegeven dat 26 
elftallen en 450 leden te veel is 
voor 2 wedstrijdvelden en 1,5 
trainingsveld. Bestuursleden 
bleven maar strijden, stich-
tingsbestuursleden bleven maar 
tijd erin stoppen, commissie-
leden en overige vrijwilligers 
bleven maar met plannen en 
ideeën komen, maar van één 
ding was iedereen wel over-
tuigd …. Er moet iets gebeuren 
want anno 2020 zitten wij zelfs 
met 550 leden en 30 elftallen 
en zal er, zoals bij 95% van alle 
sportparken in Nederland, voor 
een groot gedeelte gefinan-
cierd moeten worden vanuit de 
overheid. Na veel vergaderen, 
overleggen, initiatieven nemen, 
knokken en doorzetten is het 
de v.v. Vorden in samenwerking 
met VMBO-school ’t Kompaan 
uiteindelijk gelukt om een 
kunstgrasveld als oplossing van 

het veldentekort te realiseren, 
door goedkeuring van de Ge-
meenteraad van een éénmalige 
financiering van 300.000 euro. 
Geen extra of vierde veld, geen 
uitbreiding van het Sportpark, 
maar in plaats van het 3e veld 
een kunstgrasveld met een veel 
hoger bezettingspercentage, 
veel meer mogelijkheden met 
slecht weer en veel meer mo-
gelijkheden naast de bekende 
avond- en trainingsuren.

Maar nu zijn wij als vereniging 
aan de beurt, wij zullen met z’n 
allen een ton op moeten bren-
gen om de financiering rond 
te krijgen en dat gaat ons via 
enkele fraaie acties als ver-
eniging natuurlijk ook lukken! 
Verenigen zit ons in het bloed, 
samen de schou-
ders eronder 
zetten heb-
ben wij al zo 
vaak gedaan 
en on-
danks een 
crisis toch 
ons doel 
bereiken 
is ons ook 
al meerdere 
keren gelukt 
de afgelopen 91 
jaar. Veel succes daarom en 
veel doorzettingsvermogen en 
positiviteit gewenst met dit 
uitdagende Kunstgrasproject en 
laten we met z’n allen bewijzen 
dat voor onze naam Vorden 
niet voor niets ‘voetbalVERENI-
GING’ staat! ■
 

Marc van der Linden
Voorzitter v.v. Vorden

Als iets er niet meer is weet je pas echt wat je mist …. !
Dat gevoel herkennen kennen wij natuurlijk allemaal wel, 
maar in deze periode is dit bij een voetbalvereniging ook 
ineens heel erg pijnlijk duidelijk geworden. 

belangrijk!Verenigen juist in de ze tijd belangrijk!
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Vorden 2. Achterste rij v.l.n.r.: Jurre Heij, Ties Wentink, Sander Eggink, Don Rouwen, Bas Boers, 
Daan Wiegerinck, Bram Makkink. Middelste rij v.l.n.r.: Gijs Bruinsma, Stefan Eggink, Micha Bolink, 
Michel Cornelis, Kevin Vliem, Bart Bouwmeester, Wiebe de Jong, Chico Lindenschot, Mike Verstege. 
Voorste rij v.l.n.r.: Jan Willem Voortman, Esli Lindenschot, Luc Feukkink, Thomas Oonk, Armand ten 
Broeke. Niet op de foto: Jorick Benjamins, Sem Kosse.

Vorden 3. Achterste rij v.l.n.r.: Pim Bergenhenegouwe, Jeroen Peters, Patrick Groot Jebbink, Mart 
Boers, Twan Eggink, Chico Lindenschot. Middelste rij v.l.n.r.: Bram Houwen, Tom Schröer, Bas 
Schröer, Stijn Wentink, Michiel Barink, Mike van Lingen, Michael Vet. Voorste rij v.l.n.r.: Jorn Kuitert, 
Chris Heuvelink, Daniël Wabeke, Koen Vlogman, Bas Esselink
Niet op de foto: Youri Kastermans.



Zoals ieder jaar is er ook 
nu bij de voetbalvereni-
ging Vorden een ‘Vrijwilli-

ger van het Jaar’ gekozen en dit 
keer viel de beurt aan Greta Gre-
ven. Geboren als Greta Jansen is 
zij afkomstig uit een echte v.v. 
Vorden -familie en van kinds af 
aan betrokken bij de vereniging. 
Wij kennen haar allemaal als de 
‘vrouw van de kantine’.  Hier-
onder vertelt zij over al die vele 
uren, maanden en jaren diezij 
doorbrengt  in haar domein; en 
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Vrijwilliger van het jaar 2019-2020...

Greta Greven

wordt bewezen dat zij zeer te-
recht is gekozen tot ‘Vrijwilliger 
van het Jaar’.

Jouw meisjesnaam is Jansen 
en dat is een rasechte v.v. Vor-
den familie. Beschrijf eens hoe 
jij je jeugd hebt meegemaakt 
in ‘huize Jansen’ wat betreft de 
voetbalvereniging Vorden? 

Klopt, de voetbalvereniging 
speelde een grote rol in ons ge-
zin, pa was jarenlang secretaris. 

Dat betekende dat het weekend 
in het teken van voetbal stond. 
Voorafgaande aan de wedstrij-
den werden de spelerspassen 
opgehaald, waarbij er nogal eens 
eentje zoek was. Alle commu-
nicatie ging via het kastje bij 
Slagerij Vlogman. Mijn vader 
werkte op de zondagmiddag 
daar de uitslagen bij, daarna 
ging dat per post naar de KNVB. 
Mijn moeder waste ook nog de 
wedstrijdkleding en maakte de 
kantine en kleedkamers schoon.

Je werd al gauw gevraagd om 
mee te helpen achter de bar 
in de oude ‘houten’ kantine 
en hebt in de jaren ’70 vele 
feesten en hoogtepunten mee 
gemaakt. Kun je eens vertellen 
hoe de horeca en de 3e helft 
bij de v.v. Vorden er in die ja-
ren uit zag? 
Ik weet niet of ik ooit gevraagd 
ben daarvoor, ging al vroeg mee 
met mijn ouders die beiden kan-
tine diensten draaide. Dan was 
ik druk bezig met snoepzakjes 
vullen. Bij kampioenschappen 
was het dan groot feest in de 
kantine, met liveoptredens van 
Johan Stapper. In de zeventiger 
jaren had je nog eens per jaar 
groot feest in de zaal van de 
Herberg. Wat ik me nog altijd 
blijf herinneren was bij het op-
bouwen van dat feest, er altijd 
de geur van de geboende vloer 
was. Op de zaterdagmiddag 
werden er netten opgehangen 
met daarin geel/zwarte bal-
lonnen. Ik heb niet veel foto’s 

uit die tijd, maar nog wel twee 
dierbare herinneringen in een 
album zitten. 

Nadat je bent getrouwd met 
Gerard Greven en jullie bei-
de zonen Maarten en Sander 
hebt gekregen kwam je in de 
‘kantinegroep’ terecht van de 
nieuwe accommodatie (1990). 
Wat heeft jouw doen beslui-
ten om dit vrijwilligerswerk te 
gaan doen, terwijl je met jouw 
gezin in zo’n drukke  
tijd zat? 
Dat ging min of meer automa-
tisch, toen er geen leiders waren 
voor het team van onze jongste, 
zijn Marion Abbink en ik dat 
gaan doen. Na een half jaar werd 
Eddy Hiddink de trainer/leider 
en zijn Marion en ik op de zater-
dagochtend kantinemedewerker 
geworden. Dit lang gedaan, en 
toen vroeg Willemien Hulshof of 
ik haar wilde ondersteunen bij 
het Wim Kuijpertoernooi. Toen 
Willemien aangaf te willen stop-
pen heb ik haar werkzaamheden 
overgenomen. Dat betekende 
inkoop horeca, rooster kantine 
medewerkers maken en zelf ook 
achter de bar staan op de zon-
dagen. Gaf altijd ook veel aflei-
ding van de drukke tijden. 

Wil je eens beschrijven wat 
voor jouw het leukste onder-
deel is van het ‘kantine-werk’? 
Het samen met andere me-

corona-jaar. Hoe was jouw 
reactie hierop? 
Ik was heel verbaasd, had dat 
helemaal niet verwacht. Het is 
verder een vreemd jaar, met 
alle corona perikelen. Hopelijk 
gaat het spoedig allemaal weer 
gewoon worden.

Hoe zie jij de toekomst van 
de kantine van v.v. Vorden 
en sowieso de toekomst van 
de vereniging op ons huidige 
Sportpark? 
Kantinebezoek zal altijd wel het-
zelfde blijven, kop koffie vooraf, 
biertje na de wedstrijd. Denk wel 
dat het steeds moeilijker gaat 
worden om vrijwilligers te vin-
den voor kantinediensten. Wat 
mij betreft blijft de vereniging 
nog lang gebruik maken van Het 
Grote Veld, ik vind het altijd nog 
prachtig om de poort binnen 
te lopen en de velden omringd 
door bomen te zien. 

Tot slot willen wij jouw vragen 
wat de voetbalvereniging voor 
jou betekent en waarom jij 
nog steeds, na al die vele jaren 
(30!) je inzet voor deze club? 
De vv Vorden speelt nog altijd 
een belangrijke rol voor mij, 
inkoop doen en kantinediensten 
draaien is nog steeds een vorm 
van afleiding na bijvoorbeeld 
een drukke werkweek. ■

dewerkers een kantinedienst 
draaien op een drukke zondag-
middag is altijd erg leuk. Ook 
evenementen mede organiseren 
geeft altijd een voldaan gevoel.

De vereniging is de laatste 15 
jaar enorm gegroeid en ook 
de zondagen zijn vooral met 
thuiswedstrijden van het 1e 
elftal druk bezocht. Merken 
jullie als kantinemedewerkers 
en -medewerksters deze ver-
andering ook goed? 
Dat het drukker geworden is, 
merken we zeker wel. Maar, 
vergeet niet dat in het verleden 
er veel meer bezoekers waren bij 
wedstrijden van het eerste elftal. 
Wel is de kantine groter gewor-
den, met het overdekte terras 
er bij. In het verleden draaide je 
kantine diensten van 08.00 tot 
19.00, waarbij je nog wel ge-
legenheid had om even op een 
stoel te gaan zitten. Dat is er nu 
niet meer bij, het is continudruk. 
Na de verbouwing van de keu-
ken is het assortiment uitgebrei-
der geworden, waar meer tijd in 
gaat zitten.

Je bent gekozen tot ‘vrijwil-
liger van het jaar’ in het rare 

WIJ KENNEN HAAR ALLEMAAL ALS DE 
‘VROUW VAN DE KANTINE

De ‘oude houten kantine’ die 
van 1974 t/m 1991 dienst heeft 
gedaan en waarin Greta reeds 45 
jaar geleden bardiensten draaide.
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Vorden 4. Achterste rij v.l.n.r.: Michiel Balvert, Jan Groot-Jebbink, Jurjen Temming, Robin Koster, 
Arjan Wagenvoort, Niels Siemerink, Stefan Arfman, Sven Hendriks. Middelste rij v.l.n.r.: Jeroen van 
der Logt, Jeroen Tijssen (trainer), Rene Bogchelman (grensrechter), Andre Kamperman. Voorste rij 
v.l.n.r.: Bas Brunsveld, Martin Leegstra, Peter Schimmel, Ronald de Beus, Frank Brunsveld. Niet op de 
foto: Robert Harmsen, Erwin Hengeveld.

Vorden 5. Achterste rij v.l.n.r.: Boudewijn de Bakker, Thijmen Wentink, Edwin Bekker, Friso Balvert, 
Marco Wentink, Bram Wiegerinck, Jarno Messing. Middelste rij v.l.n.r.: Gijs Bekker, John Beselling, 
Frank Scheffer, Tom Schotsman. Voorste rij v.l.n.r.: Bennie Wentink, Jan Groot Jebbink, Ronald de 
Beus, Sander Schotsman, Thijs Smeitink. Niet op de foto: Maarten Breden, Herald Nijenhuis.

Hengelo (Gld) - Vorden - Zelhem 

Hengelo (Gld) - Vorden - Zelhem 
Hengelo (Gld) - Vorden - Zelhem Hengelo (Gld) - Vorden - Zelhem 

WORD ZICHTBAAR MET EEN STERK LOGO,  
HELDERE HUISSTIJL EN EEN DUIDELIJKE WEBSITE!

ONTWERP

WEBSITE

DRUKWERK

ONTZORGEN

het Kerspel 32
7251 CV - Vorden

06 – 330 58 638
dinant@yourpress.nl
www.yourpress-vorden.nl



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

v.v. Vorden presentatiegids 13 

Vorden 45+. Staand v.l.n.r.: Willem Lichtenberg, Jeroen Tijssen, Ard Kettelerij, Erik Oldenhave
Knielend v.l.n.r.: Eddie Berendsen, Bennie Wentink, Frank Rouwenhorst, Joris Reijerink, Willem 
Eijgenraam, Dirk Jan Wesselink, Edwin Bekker. Niet op de foto: Edwin Visser, Martijn Vredenberg, 
André Garritsen, Mark Biesterbosch, Michel van Pijlen.

Vorden 7. Achterste rij v.l.n.r.: Willem Post, Ruud van der Linden, Bram Lammers, Twan Jansen, Jo-
chem Besselink, Kees Jansen. Middelste rij v.l.n.r.: Koen van Veen, Bo Waasdorp, Jart Lucassen, Friso 
Wester, Djoi Stevens, Jord Govers, Jaron Kosse. Voorste rij v.l.n.r.: Jari Eggink, Luc Rouwenhorst Joris 
Reuvekamp, Pelle Hoppen, Rik Limpers, Kasper Weenk. Niet op d foto: Tom van der Boom.

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.
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               Trainers in de Spotlights:

Manfred Graven e n Luc Feukkink
kinderen Fenn (3) en Noé (1) 
aan de rand van Bredevoort. 
Zelf werk ik 4 dagen per week 
in de zorg en heb ik 1 dag in de 
week papa dag. 

Als actief voetballer heb ik mijn 
hele jeugd in de selectieteams 
van AZSV in Aalten gevoetbald 
en met twee tussen pauzes 
heb ik ook nog 5 seizoenen in 
AZSV 1 gespeeld. Verder heb ik 
tussendoor één jaar bij Gen-
dringen, vijf jaar SDOUC Ulft , 
drie jaar als speler/trainer bij 
sv Bredevoort en drie jaar bij 
Varsseveld gevoetbald.
Het trainersvak is begonnen 
toen ik als vervolgopleiding 
naar het CIOS in Arnhem ging.
Eerst jeugd getraind D2/D1 bij 
AZSV, vervolgens bij SDOUC 
C1/B1/A1 en als hoofdtrainer 
bij sv Bredevoort, KSV Vragen-
der en VIOS Beltrum en nu voor 
het 2e seizoen van Vorden 1.

Luc: Mijn naam is Luc Feukkink 
en ben trainer van Vorden 2. Ik 
ben 48 jaar en woonachtig in 
Ulft en ben vader van 2 doch-
ters Yade en Diede. Daarnaast 
heb ik sinds 5 jaar een relatie 
met Priscilla Robbers en zij 
heeft 2 zonen Liam en Owen. 
In mijn dagelijkse leven ben ik 
werkzaam als metselaar in de 
bouw, wat ik nog steeds met 
veel plezier doe. Ik kom uit 
een echte voetbalfamilie dus ik 
ben echt groot geworden met 
het spelletje. Zo heb ik van 
kinds af aan zelf gevoetbald bij 
Ulftse Boys en SDOUC en daar 
alle jeugd elftallen doorlopen. 
Uiteindelijk heb ik met 15 jaar 

de stap naar SDOUC 1 gemaakt 
onder de toenmalige hoofdtrai-
ner Laurens Knippenborg.
Uiteindelijk heb ik na mijn car-
rière als speler besloten om als 
trainer verder te gaan en ben 
trainer geweest bij Ulftse Boys 
jeugd, Ulftse Boys 2, Vorden2, 
SDOUC 2, VIOD D1, VVG 2 en 
een half jaar stage gelopen on-
der Fethi Ozerdogan bij NEC A1 
al met al aardig wat gezien en 
meegemaakt.

Luc, jij bent al eens eerder 
een seizoen trainer geweest 
van Vorden 2 en nu alweer 
voor het 3e achtereenvolgen-
de seizoen. Zijn er voor jouw 
duidelijke verschillen tussen 
de periode 2013 en de huidi-
ge tijd?

Luc: Het grote verschil tussen 
2013 en nu vind ik met name 
dat de jeugd er nog meer aan 
zit te komen. Dat zie ik goed 
op dit moment als zij al regel-
matig mee moeten doen. Zij 
passen zich moeiteloos aan en 
zijn ook altijd gemotiveerd zijn 
mee te doen.

Manfred, jij hebt het eerste 
seizoen als hoofdtrainer wel-
iswaar grotendeels de mist 
in zien gaan i.v.m. de coro-
na-crisis. Kun je desondanks 
toch een korte omschrijving 
geven van jouw eerste indruk 

Allereerst, Manfred en Luc, 
stel jullie eens voor:

Manfred: Ik ben Manfred Gra-
ven ben 41 jaar en woon met 
mijn vriendin Anoeshka en 2 

Hoe staan wij er anno 
2020 nou voetbaltech-
nisch precies voor? Hoe 

doen onze elftallen het in de 
competitie en welke mogelijkhe-
den hebben wij met onze (jonge) 
spelers? Vragen die bij een voet-
balclub altijd leven en waarover 
ook veel gesproken wordt. Vra-
gen die ook veel discussie ople-
veren en waar de vele kenners, 

volgers, supporters, vrijwilligers 
en geïnteresseerden heel vaak 
het hoofd over buigen. In deze 
presentatiegids geven wij het 
woord aan onze beide trainers 
van het 1e en 2e elftal, Manfred 
Graven en Luc Feukkink, ook al 
omdat zij beide van ‘buitenaf’ 
komen en vandaar nog beter een 
antwoord kunnen geven op al 
deze voetbalvragen.

Manfred Graven tijdens een 
wedstrijdbespreking in de oude 
bestuurskamer ‘De Tackle’.

Luc Feukkink inspecteert zijn 
mannen tijdens de warming-up 
voorafgaand aan een wedstrijd 
van het 2e elftal.
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van de club en de prestaties 
in jouw eerste (halve) sei-
zoen?

Manfred: Het mooie van Vorden 
vind ik dat naast de prestatie-
drang en het zo hoog mogelijk 
willen voetballen er veel ge-
zelligheid en gemoedelijkheid 
heerst en dat past zeer goed bij 
mij.
Afgelopen seizoen was een bij-
zonder jaar, dat na twee der-
de van de competitie werd stil 
gelegd i.v.m. het corona-virus. 
Op het moment van stil leggen 
stonden we met Vorden 1 op 
plek 10, dit was mijns inziens te 
laag als ik kijk naar de kwalitei-
ten in mijn selectie. We waren 
erg wisselvallig en met name 
in uit duels hebben we weinig 
punten gepakt. Thuis ging dat 
een stuk beter en dat zegt ook 
iets over de club Vorden, het 
publiek en de mensen onder 
de luifel van de kantine gaan 
achter de ploeg staan en er ont-
staat iets onoverwinnelijks. 
Ik heb de club Vorden en de 
mensen die er rondlopen en wie 
allemaal erg actief zijn binnen 

en tegenstanders kunt verras-
sen. Meer wedstrijden gaan 
winnen, meer punten pakken in 
uit duels en als dit gebeurt zul 
je gaan zien dat er iets binnen 
de groep gaat ontstaan en dan 
is er veel mogelijk met deze 
groep. Daarnaast willen we ons 
zo snel mogelijk veilig spelen 
en van daaruit kijken waar we 
nog voor kunnen spelen.

Luc: Mijn ambitie voor dit 
seizoen is natuurlijk duide-
lijk: Promotie! Dat is natuurlijk 
makkelijker gezegd dan ge-
daan, maar ik weet nu éénmaal 
niet beter omdat ik zo ben 
opgevoed en grootgebracht in 
het voetbal. De wil om altijd 
zo hoog mogelijk te voetbal-
len en er maximaal uit halen 
wat erin zit en daarnaast ook 
altijd te willen winnen, dat zit 
nu éénmaal in mij als voetbal-
ler maar ook als trainer. Dit wil 
ik graag over brengen op mijn 
spelers en hun te overtuigen 
dat je daar veel voor moet doen 
maar ook voor laten …. Ik ben 
ervan overtuigd dat wij met 
deze ploeg zekers om een prijs 
kunnen spelen.

Luc en Manfred: wat zou je 
persoonlijk nog graag zien 
willen veranderen/verbete-
ren rondom het 1e elftal of 
binnen het ‘voetbalgedeelte’ 
in het algemeen binnen de 
voetbalclub

Manfred: Binnen Vorden 1 
moeten wij veel constanter 
gaan worden, het is nu nog veel 
te wisselvallig, de ene week een 
8 en de andere week een 4. En 
verder wil ik de jongens zeggen 
dat ze moeten genieten van het 
voetbalspelletje zolang ze dat 
kunnen doen. Plezier hebben 
in wat je aan het doen bent en 
natuurlijk is regelmatig winnen 
hierin erg belangrijk.
Als je voor Vorden 1 uitkomt 
vind ik verder dat je veel van 
jezelf moet eisen, als we met 
zijn allen hard blijven trainen, 
plezier hebben en er rekening 
mee houden dat we op de zon-
dag een topprestatie moeten 
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Waar denken jullie dat v.v. 
Vorden in 2025 staat en wat 
denken jullie van het 1e elftal 
en 2e elftal over 5 jaar?

Manfred: Ik zal er niet raar van 
opkijken dat Vorden in 2025 
met het 1e elftal in de 1e klasse 
uitkomt, dat het 2 elftal mi-
nimaal in de 2e klasse speelt, 
het 3e in de 3e klasse en dat 
alle standaard jeugdteams op 
sowieso hoofdklasse niveau 
acteren.

Luc: Over deze vraag kan ik 
heel kort reageren omdat ik zie 
en vind dat het erin zit : Over 5 
jaar speelt het 1e elftal 1e klas 
en het 2e elftal 2e klas. Dit zou 
voor de club maar zeker voor 
spelers uitstekend zijn. En dat 
zit er zeker in.

Als laatste wil ik jullie zeggen 
dat ik v.v. Vorden een geweldi-
ge club vind met veel potentie. 
Maar dan wil ik ook jullie al-
lemaal noemen, van zowel de 
kantine, de veld, als technische 
ploeg tot aan het bestuur, spe-
lers, supporters en iedereen wie 
iets voor de club betekent! ■

de vereniging goed kunnen 
leren kennen.
Ook van de spelers en de tech-
nische staf binnen Vorden 1 
heb ik een goed beeld gekre-
gen. Wat heel prettig is dat alle 
randvoorwaarden binnen de se-
lectie goed geregeld zijn door 
de begeleiding binnen Vorden 
1. En René (mijn assistent) en ik 
ons bezig kunnen houden met 
de voetbalvaardigheden van de 
selectie en onze voetbalvisie en 
trainingen hierop los kunnen 
laten.

Luc en Manfred: v.v. Vorden 
is de afgelopen 8 jaar van de 
4e klas naar de 2e klas ge-
promoveerd, met het 2e elftal 
van de res. 4e naar de res. 3e 
klas gegaan en met de jeugd 
ook hoger gaan spelen. Wat is 
jullie mening over de moge-
lijkheden van de selectie en 
de vereniging in het algemeen 
om op dit niveau te blijven 
acteren?

Manfred: De laatste jaren is het 
niveau van de selectie teams 
heel hard omhoog gegaan en 

de vraag is waar het plafond 
ligt. Als ik naar de selectie van 
Vorden 1 kijk en zie wat er nu, 
en de komende jaren, vanuit 
de jeugd nog gaat doorkomen 
denk ik dat het mogelijk moet 
zijn om nog een stap te zetten, 
dus dan is 1e klasse spelen 
mijns inziens mogelijk. Er komt 
vanuit de jeugd de komende ja-
ren veel kwaliteit door naar de 
senioren en dit samen met de 
spelers die nu al in de selectie 
spelen moet het mogelijk zijn 
om met Vorden 1 en 2, maar 
ook Vorden 3 stappen te ma-
ken en op een hoger plan uit te 
komen. 
Natuurlijk is de begeleiding van 
onze jeugdspelers het allerbe-
langrijkste, zodat de voetbalk-
waliteiten en plezier binnen 
Vorden goed vertegenwoordigd 
blijven.

Luc: Over het nivo waar we op 
dit moment staan vind ik ons 
allemaal een beetje te beschei-
den. Ik bedoel daarmee te zeg-
gen dat wij ons te laag inschat-
ten als je kijkt wat wij hier aan 
spelers hebben lopen. Zowel 
het 1e, het 2e als ook de JO19 
kan denk ik met zijn allen zeker 
een stap hoger spelen. 
Als je dan nu kijkt dat er al 
jeugdspelers zich bij het 1e al 
in de basis spelen is dat na-
tuurlijk geweldig. Zodra ieder-
een dan fit blijft en de jongens 
blijven zich zo ontwikkelen 
wordt daar het 
2e team ook weer beter van. 
Door iedereen wel aan het 
voetballen te houden zal uitein-
delijk ook het 3e elftal er beter 
van worden. Al met al dus een 
win-win situatie.

Luc en Manfred: wat zijn jullie 
ambities bij v.v. Vorden voor 
het komende seizoen?

Manfred: Het komende sei-
zoen willen wij ons verder door 
ontwikkelen en mijn/onze 
voetbalvisie nog verder uitwer-
ken. Een voorbeeld hiervan is 
in meerdere systemen kunnen 
spelen zodat je tijdens bepaal-
de wedstrijden kunt schakelen 

leveren (fit zijn) dan heb ik er 
heel veel vertrouwen in.
Verder is het natuurlijk prachtig 
dat we in Vorden een kunst-
grasveld gaan krijgen, hierdoor 
kunnen we altijd trainen en zal 
de intensiteit van de trainingen 
gaan stijgen en hierdoor de 
prestaties. Ik denk verder dat 
voetbalvereniging Vorden trots 
moet zijn op hoe het er op dit 
moment voor staat, met alle 
mensen die op wat voor een 
manier ook hun steentje bijdra-
gen binnen de club.

Luc: Wat ik graag zou willen 
zien hier binnen de club is dat 
we iets meer bravoure krijgen 
in de vorm van ‘We zijn als v.v. 
Vorden weliswaar een ‘kleine’ 
club maar we kunnen geweldig 
goed voetballen, dus kom maar 
op!’. Ik denk dat als wij dit uit-
eindelijk ook op het veld laten 
zien, wij nog meer stappen 
kunnen maken.

Luc en Manfred: bij v.v. Vor-
den hebben wij nu het be-
leidsplan 2016-2020 ‘op naar 
de 90’ en zijn wij nu bezig 
met het plan ‘2021-2025’. 



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
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Vorden-Dames 1. Achterste rij v.l.n.r.: Pien Hoevers, Vera Lenselink, Dione Bouwmeester, Sam Bes-
selink. 2e rij vanaf achter gezien v.l.n.r.: Sheila Pierik, Noa Schuppers, Barbara Wullink, Rosa Weenk, 
Maree Oplaat. 3e rij vanaf achter gezien v.l.n.r.: Britt Garritsen, Erik Oldenhave, Mikkie Steenbreker, 
Bente Cnossen. 4e rij vanaf achter gezien v.l.n.r.: Tara Pierik, Maxime Masselink (K), Lynn Hartman. 
Voorste rij v.l.n.r.: Samantha van Asselt, Amber Moeshard. Niet op de foto: Ilse Hissink.

Vorden-MO19. Bovenste rij v.l.n.r.: Jet Smit, Carlot Bremer, Demi Hertgers, Teuntje van Essen, Noa 
Bruinsma. Middelste rij v.l.n.r.: Iris Rouwenhorst, Joanna van Dijk, Wyke Hassefras, Gitte Broekman. 
Voorste rij v.l.n.r.: Froukje Menkveld, Jasmijn van Gijtenbeek, Yrsa van Zuilekom.  
Helemaal vooraanv.l.n.r.: Esther Tolkamp en Sara de Jonge.

www.bosman-vorden.nl

- E
le

kt
ra

- V
er

wa
rm

in
g

- A
irc

on
di

tio
ni

ng
- L

uc
ht

be
ha

nd
el

in
g

- D
ak

be
de

kk
in

ge
n

- K
op

er
 e

n 
Zi

nk
we

rk
- Z

on
ne

-e
ne

rg
ie

- (
Le

d)
ve

rli
ch

tin
g

- S
er

vi
ce

&o
nd

er
ho

ud

- G
as

 e
n 

Sa
ni

ta
ir

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

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:

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:

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:

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:

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:



v.v. Vorden presentatiegids 21 

Vorden-JO19-1. Bovenste rij v.l.n.r.: Jesse Barendsen, Jurre Heij, Werner Rondeel. Tweede rij 
v.l.n.r.: Milo van de Pol, Sander Visschers, Sem Barendsen, Bram Garritsen, Chico Lindenschot. Derde 
rij (trainingspakken) v.l.n.r.: Twan Eggink (leider/assistent-scheidsrechter), Dion Besselink, Stijn 
Wentink (trainer), Rogier van Zuilekom (assistent-trainer). Vierde rij v.l.n.r.: Bart Jansen, Nick Zig-
gers, Jim Reintjes. Vijfde rij v.l.n.r.: Sven Groot Wassink, Mick Lichtenberg. Vooraan: Tomas Oonk.

Vorden-JO19-2. Achterste rij v.l.n.r.: Friso Balvert (leider), Rick Pardijs, Nosha Voogd, Pim Bergen-
henegouwen, Nick Reintjes (coach), Kay van Daatselaar (trainer). Middelste rij v.l.n.r.: Jens Halsema, 
Bas Wullink, Steven Menkveld, Thom Loman, Bob Wesselink, Jonah de Groot. Voorste rij v.l.n.r.: Bart-
hel Bartels, Stijn Gerstsen, Guido Derksen, Thijmen van Dijk, Ties Lechtenberg, Ties Garritsen.  
Niet op de foto: Jurgen Bremer
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it beeld is in de laatste 30 
jaar geheel veranderd en 
door diverse maatschap-

pelijke ontwikkelingen, zoals 
individualisering, welvaart en 
meer vrije tijd en vergrijzing is 
het steeds moeilijker om vrij-
willigers te vinden voor deze 
functies. Toch is het v.v. Vorden 
gelukt om het bestuur uit te 
breiden van 6 naar 9 personen 
en hebben afgelopen jaar drie 
personen nog weer de tijd ge-
vonden om gaatjes te vinden in 
hun agenda en naast hun werk 
zich in te zetten voor de voet-
balvereniging Vorden. Hieronder 
volgt een korte kennismaking 
met Udo Heij, Rob Oplaat en Ilse 
Oldenhave, die sinds 2019 het 
bestuur vormen samen met Marc 
van der Linden, Kees Jansen, Os-
car Rondeel, Joris Jansen van der 
Berg, Martin Leegstra en Wilbert 
de Leeuw.
 
Geef in het kort jullie verleden 
aan bij de voetbalvereniging 
Vorden en wat je tot aan deze 
bestuursfunctie bij de club 
hebt gedaan
Ilse: Sinds 2002 kom ik al bij de 
vereniging doordat ik verkering 
kreeg met Erik Oldenhave. Dat 
was het laatste jaar van mijn 
opleiding Horeca Management 
en liep ik stage in Antwerpen. 
Ik ben toen zo de kantinedienst 
ingerold en ook met de toer-
nooien hielp ik achter de bar of 
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D

Onze bestuurleden

in de frituurtent. Ook heb ik met 
Chantal ten Barge de collecte 
van de Gehandicaptensport nog 
gedaan. En heb 2 jaar (dacht ik) 
de functie van secretatis in het 
bestuur vervuld.
Rob: Ik ben al vanaf mijn 6e 
jaar lid van v.v. Vorden, eerste 
lichting F jeugd. Als junior ben 
ik al betrokken als trainer/lei-
der bij diverse teams, dit heb ik 
lang kunnen combineren met 
het zelf voetballen. In 1997 ben 
ik begonnen met fluiten voor 
de KNVB en heb dit tot 2001 
met veel plezier gedaan. Toen 

ik daarmee ben gestopt heb ik 
zitting te genomen in de jeugd-
commissie. Toen heb ik het 
trainerschap weer opgepakt bij 
de C1 en in de jaren die volg-
den een trainerscursus gevolgd 
(als stage mocht ik een jaar 
meelopen bij de jeugdopleiding 
van GA Eagles). Daaropvolgend 
ben ik enkele jaren technisch 
jeugd- coördinator geweest, 
en ben daarnaast nagenoeg elk 
jaar trainer van een jeugdteam 
geweest. Soms lukte het ook om 
bij VV Vorden een wedstrijd te 
fluiten en dit doe ik nog steeds.
De afgelopen 4 jaar ben ik trai-
ner geweest bij in eerste instan-
tie meidenteams en vervolgens 
de stap gemaakt met het team 
richting vrouwen 1. Vanaf 2019 
heb ik weer zitting genomen als 
trainers- coördinator/adviseur 
in de TJC.
Udo : In 1992 ben ik in Vorden 
komen wonen en toen lid van 
v.v. Vorden geworden. Als speler 
ben ik vele jaren actief geweest. 
Begonnen in 1992 in het eer-
ste elftal en daarna in allerlei 
senioren elftallen en de 35+ 
gespeeld. Verder ben ik trainer 
van v.v. Vorden 2 en diverse 
jeugdelftallen geweest. Ook heb 
ik de rol van Technisch Jeugd 
Coördinator vervuld. En af en 
toe heb ik een wedstrijd gefloten 
of als grensrechter mijn bijdra-
ge geleverd. Dit seizoen ben ik 
trainer van JO17-2. 

Op welke wijze ben je in het 
bestuur van v.v. Vorden ge-
komen
Ilse: Ik ben door iemand van 
het bestuur gevraagd voor deze 
functie. 
Rob: Na al die jaren trainer-
schap leek het me tijd om hier-
mee te stoppen. Al geruime tijd 
was het bestuur op zoek naar 
een bestuurslid voetbalzaken(-
senioren) hetgeen ik al deed bij 
de TJC kon ik dan verder door-
voeren richting de senioren. 
Tevens heb ik het wedstrijdse-
cretariaat jeugd samen met Ben 
Vos opgepakt. 
Udo: Met een aantal leden van 
het bestuur heb ik al wel vaker 
over een bestuursfunctie ge-
sproken. De interesse was er 
van beide kanten. Laten we het 
erop houden dat dit een ge-
schikt moment was om toe te 
treden.

Waarom heb je gekozen voor 
deze vrijetijdsbesteding als 
vrijwillige functionaris in een 
bestuur van een voetbalclub
Ilse: Het leek me wel een leuke 
uitdaging en zonder vrijwil-
ligers kan er geen vereniging 
bestaan. En de functie leek me 
wel leuk om te doen.
Rob: vv Vorden is een deel van 

Een bestuursfunctie bij een vereniging werd in het midden van 
de vorige eeuw vaak vervuld door belangrijke, vooraanstaande 
burgers van een dorp. Het bestuurslid zijn was ook een functie met 
aanzien en enige importantie en werd dan ook als belangrijk geacht 
en als een ‘erebaantje’ gezien.

mijn en ons leven, ons gezin is 
op diverse manieren betrokken 
als vrijwilliger bij de club. Bram 
is trainer van de Jo17-1, Marée 
assisteert bij de woensdagmid-
dagtraining, Ties is trainer van 
de Jo12-1 en Manuela draait op 
de zaterdagmiddag kantine- 
diensten. Het contact met de 
bestuursleden, leden en vrijwil-
ligers geeft mij veel voldoening 
en energie. Soms is het best 
druk maar als je dan ziet dat 
hetgeen wat jij hebt geregeld 
goed gaat dan heb je wel zo af 
en toe een binnenpretje.
Udo: Ik ben een v.v. Vorden 
man en ik vind voetbal een 
prachtig spel. Daarnaast ben ik 
iemand met een mening. Deze 
deel ik ook regelmatig. Ik hoop 
mijn passie voor voetbal, liefde 
voor de club en mijn mening/
visie te kunnen bundelen in een 
bestuursfunctie om zodoende 
een positieve bijdrage te kun-
nen leveren aan de club in zijn 
algemeenheid. 

Wat is jouw persoonlijke 
uitdaging en ambitie binnen 
je functie als bestuurslid bij 
v.v. Vorden
Ilse: De uitdaging is denk ik wel 
het vinden van vrijwilligers die 
zo af en toe een kantinedienst 
willen draaien.  En zeker nu in 
deze “coronatijd” is het natuur-
lijk wel een uitdaging om alles 
in orde te hebben. Mijn ambitie 
is wel om alles gestructureerd 
te krijgen en te zorgen dat alles 
op rolletjes loopt.
Rob: Mijn persoonlijke uitda-
ging is dat iedere vrijwilliger/
lid/ supporter zich thuis voelt 
bij de vv Vorden. Verder wil ik 
leren hoe het is om als be-
stuurslid betrokken te zijn bij 
deze vereniging.
Udo: De eerste uitdaging is om 
de functie als bestuurslid goed 
in te vullen. In deze functie 
krijg je met allerlei aspecten te 
maken die niet altijd/heel vaak 
niet direct over voetbal gaan. 
Als liefhebber van het spelletje 
is dat nieuw en leerzaam. Een 
andere uitdaging is om bij te 
dragen aan een gezonde ver-
eniging. En het woord gezond 

is dan heel breed. Financieel 
gezond, maar ook gezond als 
het gaat om voldoende vrij-
willigers, omgang met elkaar, 
respect voor tegenspelers en 
het arbitrale trio, maar ook 
voor regels. Het is een rare tijd 
en ik hoop dat we deze tijd met 
elkaar goed doorkomen. Dat 
vraagt van iedereen een be-
paalde aanpassing. 

Hoe zie jij en omschrijf jij de 
club, de vereniging v.v. Vorden
Ilse: Ik zie VV Vorden als een 
supergezellige maar ook voet-
balfanatieke vereniging. Mooi 
om te zien dat we gewoon 
nog groeien qua ledenaan-
tallen.  Ook hebben we veel 
vrijwilligers voor en achter de 
schermen die het hechte ver-
enigingsleven beleven en dat 
moeten we blijven koesteren.
Rob: Een ambitieuze, warme 
club met leden en vrijwilligers 
die de kans krijgen zich te ont-
wikkelen.
Udo: Ik zie de voetbalvereni-
ging als een ontmoetingsplaats 
voor veel mensen. Voor jong 
en oud, man en vrouw. Een 
plek waar voetbal centraal staat 
maar ook gezelligheid, waar-
dering en respect. Een warme 
club, een dorpsclub. ■

Ilse Oldenhave,  
bestuurslid Horeca

Rob Oplaat,  
bestuurslid voetbalzaken

Udo Heij,  
bestuurslid algemene zaken
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Vorden-MO17. Bovenste rij v.l.n.r.: Erwin Hiddink, Merle Hiddink, Sien Klein Nengerman, Marijn Lich-
tenberg, Floran van Gijtenbeek, Amber Wesselink, Michael Hulleman. Middelste rij v.l.n.r.: Lieke van 
Voskuilen, Amber Hulleman, Maartje Willemsen, Zara Wesselink. Voorste rijv.l.n.r.: Baike Groot Wassink, 
Kiki Nijenhuis, Tess Hietbrink, Anouk Vruggink, Anne Fleur Kosse. Niet op de foto: Dirk Jan Wesselink.

Vorden JO17-1. Achterste rij v.l.n.r.: Jacco Kettelerij, Gijs Brummelman, Stef Jansen, Floris van Zee-
burg Middelste rij v.l.n.r.: Dennis Spiegelenberg (trainer), Sander Langwerden, Brent van Zeeburg, Sil 
van Veen, Rens Avink, Niek Spiegelenberg, Bram Oplaat (trainer), Arjan Wagenvoort (leider) Voorste rij 
v.l.n.r.: Chiem ter Linden, Tom Bouwmeester, Quinten Eijgenraam, Cas Verbeek, Gijs van Ditshuizen.

BBB en nog veel meer �etssport
artiklen verkrijgbaar met hoge 

kortingen bij:

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
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accountants- en belastingadviseurs, al jaren 
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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



Elftalfoto Vorden 1 seizoen 2020-2021.  Achterste rij v.l.n.r.: Bart Stokman, Sam Abbink, Bas Kortstee, Roy Böhmer, Frank Hiddink, Gijs van der Veen, Niels Rondeel, Kris Koning, Sven Mulder, Nick Ziggers, Rik Schröer, Jordy 
Houwen (grensrechter). Middelste rij v.l.n.r.: Ard Kettelerij (keeperstrainer), Gerrit Wenneker (grensrechter), Eddy Hiddink (leider), Tim Vrielink (leider), Jesse Dommerholt (verzorger)
Voorste rij v.l.n.r.: Dion Besselink, Mussa Dagdelen, Esli Lindenschot, Luuk Smit, Manfred Graven (trainer), Bas Abbink, Robin Verstege, Daan Horstman, Ate Barendsen.
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Vorden-JO17-2. Achterste rij v.l.n.r.: Udo Heij, Gerwin Marskamp, Kai Hofs, Nout Garritsen, Stefan 
Hissink, Mette Heij, Michel Hofs. Middelste rij v.l.n.r.: Mick Nijenhuis, Maurick Wester, Joost v. Dits-
huizen, Mick Horsting, Jasper Harmsen. Voorste rij v.l.n.r.: Job Jansen, Thijmen Huetink, Ties Oplaat, 
Tijmen Marskamp, Tijn Smit. Niet op de foto: Bas Wullink en Bert Huetink.

Vorden-JO17-3. Bovenste rij v.l.n.r.: Jan Schuppers (coach) Nima Nedaee, Marijn Eckhardt, Bart 
Hartelman, Lars van Doesburg, Eddie Berendsen (trainer/coach). Middelste rij v.l.n.r.: Julian Brink-
man, Donovan Eskes, Keane Tragter, Yanick Bergervoet. Onderste rij v.l.n.r.: Ruben Zweverink, Duco 
Schuppers, Juul Vliem, Milan Berendsen, Dion Eggink. Niet op de foto: Joost Doornink, Sjoerd Besse-
link, Remco Boon(trainer) Gerard Doornink (trainer)
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Dit keer geen kampioens- 
of promotiewedstrijd, 
maar een beslissingswed-

strijd om degradatie in de 4e 
klas KNVB in 1998. Voorst was 
al als laatste geëindigd, maar de 
nummer 11 van de ranglijst zou 
ook af moeten dalen naar de 5e 
klas. In de laatste wedstrijd van 
de competitie speelden Vorden 
en ABS tegen elkaar op Sport-
park ’t Grote Veld. Voor 800 
toeschouwers werd het uitein-
delijk 2-2 en daardoor eindig-
den beide ploegen met evenveel 
punten op de gedeelde 11e 
plaats. Een week later moest er 
dus een beslissingswedstrijd ge-
speeld worden tegen ABS op het 
veld van Witkampers in Laren. 
Voor 1000 toeschouwers werd 
het een bloedstollende wedstrijd 
met uiteindelijk een positief slot 
voor de geel-zwarten!

We gaan terug in de tijd met 
de spelers Hugo van Ditshui-
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D

Vorden - ABS
zen, Rob Enzerink en leider 
van het 1e elftal Dick Zelle. 
Eerst nog ff over het bizarre 
slot van de competitie, waar 
beide ploegen elkaar troffen in 
Vorden. 
Hugo van Ditshuizen: Er stond 
veel druk op deze wedstrijd 
want bij winst zouden we ons 
handhaven in de 4e klasse. 
Het was geen goede, maar wel 
een superspannende wedstrijd, 
waarbij wij vlak voor het einde 
nog met 2-1 voor stonden. De 
scheidsrechter gaf echter in de 
99e minuut (!) een vrije trap en-
kele meters voor het doel. Alsof 
het zo moest zijn ging deze bal 
erin en floot de scheidsrechter 
direct af voor het einde. 

Dat seizoen was het eerste 
jaar van trainer Maarten Wol-
vetang. Dick Zelle, hoe was 
jouw samenwerking met hem 
en hoe verliep dit eerste jaar 
van Maarten?

Mijn samenwerking met Maarten 
was perfect. We hadden een hele 
duidelijke rolverdeling. Maar-
ten was de trainer en pakte zijn 
verantwoordelijkheid daarin. Ik 
bemoeide me niet met de voet-
balzaken. Ik regelde alles rond-
om het voetbal, van kledingtas 
tot aan het bijhouden van statis-
tieken. We voelden elkaar goed 
aan! Het 1e jaar onder Maarten 
waren de resultaten mager, maar 
dat hebben over het algemeen 
alle startende trainers bij Vor-
den gehad. Maarten besteedde 
veel aandacht aan teambuilding, 
waarmee hij zijn tijd ver vooruit 
was. Je zag de groep dan ook 
steeds hechter worden ondanks 
een soms groot leeftijdsverschil. 
Uiteindelijk bracht dit in latere 
seizoenen ook het succes. 

Na die laatste wedstrijd tegen 
ABS kwam Vorden uiteinde-
lijk met ABS samen op de 11e 
plaats te staan. Rob Enzerink, 

hebben jullie met het 1e elftal 
het gehele seizoen onderin 
gevoetbald en hoe kijk jij te-
rug op dit seizoen?
Voor Vorden was het na zes 
seizoenen in de 5e klas weer 
voor het eerst dat we in de 4e 
klasse KNVB voetbalden. Een 
enorm verschil met de 5e klasse, 
maar voetballend kwamen we 
weliswaar goed mee en speelden 
we zelfs vaak beter dan onze 
tegenstanders. Het verschil zat 
echter met name in het benut-
ten van kansen. Daar waar wij er 
veel misten, gingen bij ons de 
ballen er wel in. Wel de com-
plimenten maar niet de punten. 
“Jullie degraderen niet” hoorden 
we vaak. Dat gebeurde geluk-
kig ook niet, maar veel scheelde 
het ook weer niet. Ook was het 
voetballen richting Apeldoorn en 
Deventer voor ons lastig. Tegen-
standers waren vaak wat genie-
piger en gemener dan richting 
de Achterhoek. Daar hadden we 
het moeilijk mee. Na een stroe-
ve start met een verlies tegen 
Eerbeekse Boys sprokkelden we 
wat punten bij elkaar. Echter, 5 
á 6 wedstrijden voor de winter-
stop verloren we alles, waardoor 
we kelderden naar de onderste 
plaatsen en daar kwamen we 
ook niet meer weg. Voor mezelf 
moest ik helaas de laatste wed-

In de presentatiegids van v.v. Vorden gaan wij ook altijd ‘terug in 
de tijd’ en lichten er een belangrijke wedstrijd uit de historie van 
onze club uit. 

strijden missen door een ham-
stringblessure. Tijdens de finale 
was ik gelukkig net weer fit en 
mocht ik 10 minuten voor tijd 
invallen voor Dennis Wentink. 
We stonden behoorlijk onder 
druk en alle ballen die we op de 
pantoffel de peppels injoegen 
werd met luid gejuich ontvan-
gen. Soms zijn dat de mooiste 
momenten in het voetbal.

Rob heeft het dus al ff over die 
beslissingswedstrijd gehad. 
Hugo, wat kun jij je nog herin-
neren van de omstandigheden, 
de spanning en de sfeer voor-
af en tijdens de wedstrijd?
Een bijzondere pot natuurlijk. 
Uit alles bleek dat. Zo gingen 
we met een gesponsorde bus 
richting Laren. Het was een zeer 
spannende wedstrijd. We voel-
den de druk en de spanning 
voorafgaand aan de wedstrijd. 
Verlies zou degradatie bete-
kenen. Een gelijkspel zou een 
re-match opleveren en als die 
ook gelijk zou eindigen degra-
deerden wij alsnog op basis 
van een minder doelsaldo in de 

competitie. We moesten dus 
winnen! Normaal had ik nooit 
last van spanning maar voor 
deze wedstrijd wel. Wellicht ook 
omdat we voor ruim 1000 toe-
schouwers speelden. Dat bracht 
een mooie sfeer. We speelden 
de 1e helft prima en kwamen 
ook verdiend met 1-0 voor door 
een goal van Mark Sueters. De 
assist was van Marc van der 
Linden die zijn laatste wedstrijd 
in Vorden 1 speelde die dag. De 
2e helft vergaten we echter te 
voetballen en kwamen we onder 
enorme druk te staan. Doelman 
Marinho Besselink redde ons 
meerdere keren en tevens werd 
een doelpunt vanwege buiten-
spel afgekeurd. Toen het laatste 
fluitsignaal klonk was de ontla-
ding enorm. Alsof we kampioen 
waren geworden.

Dick Zelle, kun jij je het verloop 
van de wedstrijd of bijzonder-
heden van deze beslissings-
wedstrijd ook nog herinneren?
Om heel eerlijk te zijn kan ik 
me weinig tot niks herinneren 
van de wedstrijd. Gelukkig heb 

Opluchting en blijdschap bij Vorden 1 direct na afloop van de be-
slissingswedstrijd om degradatie tegen ABS, met o.a. Bert Beck 
(Bestuurslid), Hans van Dijk, Kees Jansen (supporter) en Hugo van 
Ditshuizen.



Grand Bistro de Rotonde
Kerkstraat 3 ,  7251 BC Vorden
T. 0575-551519 F. 0575-550743
E. Info@grandbistrorotonde.nl
I. www.grandbistrorotonde.nl

Openingstijden Grand Bistro de Rotonde keuken
Maandag gesloten
Dinsdag 12-22 uur (1-5 t/m 30-9) / 17-22 uur (1-10 t/m 30-4)

Woe. t/m zat. 10-22 uur (1-5 t/m 30-9) / 11-22 uur (1-10 t/m 30-4)

Zondag 11.30-22.00 uur
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ik van ieder seizoen een plak-
boek bijgehouden met daarin 
de standen, scores, gele en rode 
kaarten en ook krantenknipsels. 
Wat ik daaruit haal is dat we de 
1e helft verdiend op voorsprong 
kwamen, maar de 2e helft weinig 
in te brengen hadden. Het feest 
daarna was wel erg gezellig en 
misschien is dat ook wel de re-
den dat ik niet alles meer weet….

Ok, Rob, dan willen wij natuur-
lijk ook meer weten van dat 
feestje na afloop:
De ontlading na de wedstrijd 
was erg groot, met name om-
dat de laatste minuten echt 
billenknijpen was. Na het laat-
ste fluitsignaal vloog iedereen 
elkaar in de armen en leek het 
alsof we de Champions League 
wonnen. Zo zie je maar dat net 
niet degraderen een heel mooi 
feest kan opleveren. Polonaise in 
de kleedkamer, polonaise over 
het veld en met een polonaise 
de bus in. Geen coronamaatre-

gelen in die tijd. Op de terugweg 
vroegen Johan Stapper en Bertus 
“Bloemkool” Hissink of ze met 
de bus mee mochten in plaats 
van te fietsen. Dus de fietsen 
onder in de bus, de microfoon 

Vorden-G-team. Bovenste rij v.l.n.r.: Dick Uenk, Jet Wolbrink, Wesley Buter, Wouter ter Horst, Bernd 
Beyer, Edwin Pietersen, Daan Boes, Miranda Bosman, Jeffrey Burgers, Joanne Willemsen en Willem Post. 
Voorste rij v.l.n.r.: Sidney Gout, Laurie Uenk, Martin Heijenk, Gerard Schelfingshorst, Fabienne Beudel, 
Marieke Langeler, Martijn Kool en Henry Koning. Niet op de foto: Jorijn Bibo, Geke en Thijmen?

Vorden zorgde tijdens deze be-
slissingswedstrijd in 1999 voor 
de ‘Mini-Tackle’ met vermel-
ding van de opstellingen en een 
voorwoordje.

aan en daar klonk Marina en 
Cheerio al door de bus. Even 
voor de goede orde, het was Jo-
han die zong, niet Bertus! Vanaf 
Laren rechtstreeks naar ’t Pan-
toffeltje waar we een beschei-
den biertje hebben gedronken. 
Lampen slingerden en vlogen 
door de lucht, tafels werden 
gebruikt als dansvloer en stoel-
poten als microfoons. Als we het 
hele seizoen net zo gevoetbald 
hadden als we dit feestje vierden 
waren we op grote afstand kam-
pioen geworden. Moeder Tijssen 
maakte in die tijd nog schoon bij 
’t Pantoffeltje en had niet mee-
gekregen wat er zich die avond 
daarvoor had afgespeeld. De 
vloer had nog nooit zo gepikt 
en er hadden nog nooit zoveel 
voetafdrukken op het tafelkleed 
gestaan. Na het sluiten van het 
café zijn we nog een deurtje 
verdergegaan. We hoefden in 
ieder geval op de terugweg naar 
huis geen lichten meer aan te 
doen op de fiets! ■
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Raadhuisstraat 20
7251 AB Vorden

Tel. 0575 – 553100
Mail: bruna.vorden@xs4all.nl
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Vorden-JO15-1. Bovenste rij v.l.n.r.: Niek Barendsen, Teun Brummelman, Joran Kuiperij, Senna van 
de Pol. Middelste rij v.l.n.r.: Michel van Pijlen, Tygo Ulckeman, Chris van de Wijgerd, Diede van de 
Wijgerd, Twan Vriend, Tijn van Pijlen, Ruud van der Linden. Voorste rij v.l.n.r.: Jim Zelle, Stijn Groe-
neveld, Aeneas Rietman, Jelmer Smid, Daan Jongbloets. niet op de foto: Rene Nijenhuis, Bas Vriend.

Vorden-JO15-2. Bovenste rij v.l.n.r.: Jasmijn ter Mul, Fabian Taken, Esmee van Leijden, Musa Tall. 
Middelste rij v.l.n.r.: Alfred Hendriks, Florian Zafari, Twan Rouwenhorst, Kjelt Hendriks, Manoa 
Voogd. Onderste rij v.l.n.r.: Isa Schotman, Stef Jansen, Guido Antonissen, Tigo Olthuis, Sanne Vrug-
gink. Niet op de foro: Sajad Kazemi.
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Vorden-JO15-3. Bovenste rij v.l.n.r.: Yun Wentink, Jurre Wilgenhof, Thom Kosse, Cesar Jacobs, 
Storm van Laake. Middelste rij v.l.n.r.: Pim Wissels, Lieke Keeris, Bente Oonk, Joep Besselink Voorste 
rij v.l.n.r.: Perry Jansen, Thomas Delsink, Dani Schuppers, Seb Kranenbarg, Mik Verbeek.  
Geheel links op foto: Dennis Wentink.

Vorden-JO13-1. Bovenste rij v.l.n.r.: Reind Krijt, Martin Leegstra, Yorn Leegstra, Jelmer van Zee-
burg, Julius Wesselink, Reind Krijt, Bo Waasdorp Middelste rij v.l.n.r.: Mees Enzerink, Niek Liever-
dink, Thijs Oldenhave, Guus Garritsen Onderste rij v.l.n.r.: Sam Korenblek, Michiel Das, Bouke Klein 
Kranenbarg, Gijs Meijer en Rens Jansen.

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.
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Vorden-JO13-2. Bovenste rij v.l.n.r.: Kai Hofs Dennis Kettelerij, Nick van Leijden, Bart Lichtenberg, 
Finn Jansen, Twan Kettelerij, Bas Willemsen Mario Horsting. Onderste rij v.l.n.r.: Job Schoppers, Rolf 
Wilgenhof, Ids van Laake, Lars Hulleman, Luca Horsting, Mathijs van Dijk, Daan van Dijk

Vorden-JO12-1. Achterste rij v.l.n.r.: Peter Gombert, Rob Enzerink, Ties Oplaat en Joris Jansen van 
den Berg. Middelste rij v.l.n.r.: Emelie Taken, Robin Peters, Gijs Jansen van den Berg, Sep Enzerink, 
Thijs Schuerink. Voorste rij v.l.n.r.: Jasmijn Huetink, Viggo Gombert, Bart Delsink, Luc Jongbloets, 
Luuk de Jonge.

Visuele reclame uitingen met aantrekkingskracht

Wij maken 

ook freesletters

 en freeslogo's in 

elke vorm en 

 afmeting!

Brummen  |  0575 - 564334  |  www.hilarius.nu

Concept & 
Vormgeving 

Signing & 
Belettering

Print & 
Webdesign

WIL JIJ OOK EEN 

IN JE BENEN?IN JE BENEN?

WIL JIJ OOK EEN WIL JIJ OOK EEN 

KNAL  SCHOT
IN JE BENEN?IN JE BENEN?KNAL  SCHOT

MAAK SNEL EEN AFSPRAAK 

VOOR JOUW PERSOONLIJKE 

TRAINING-SCHEMA

Overweg 16-18 | 7251 JS Vorden | 0575 - 55 34 33

WWW.INDOORSPORTVORDEN.NL
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Hoofdsponsor v.v. Vorden
Barendsen Staaltechniek B.V.

Hoofdsponsor  
Jeugdafdeling v.v. Vorden
Euro Planit B.V.

Stersponsoren v.v. Vorden
Siemerink Opticien Juwelier
Café Restaurant De Herberg
OVM Onderlinge Verzekeringen
Wiltink Installatietechniek B.V.

Overige sponsoren v.v. Vorden
Activium Achterhoek
Albert Heijn Grotenhuys
Always Ahead
Ami Kappers Vorden
Aqua Zwembaden
Auto- Taxi- en Rijwielbedrijf 
Klein Brinke B.V.
Autobedrijf Groot Jebbink B.V.
Automobielbedrijf Ruesink 
Ruurlo B.V.
Autorijschool Ruesink
AutoService Vorden
Aviko B.V.
Bakker in Vorden
Bakkerij van Asselt
Bieden & Wonen
Bloemendaal & Wiegerinck
Bloemsierkunst Halfman
Boschland accountants en 
adviseurs
Bosrestaurant de Reehorst
Bouwbedrijf Geers B.V.
Bouwbedrijf Schröer
Bouwbedrijf van Zeeburg
Bouwbedrijf Visser& Meijer
Bouwkeur Groep B.V.
Bruna Vorden
Buro ASV
Buurman en Buurman
Café- Restaurant De Duif
Café Uenk
Cafetaria ‘t Bintje
Chateau Fashion & Living
Chocolaterie Magdalena
Cinemajestic B.V.

Coöperatie tot Exploitatie 
van werktuigen en machines 
Exel-Gelselaar-Medo e.o. U.A.
D’4akker Vorden
Datispienter BV
De Bovenste Plank
De Covik B.V.
De Vordense Tuin B.V.
Dijkman Bouw B.V.
Dostal Wegenbouw
Drukkerij Westerlaan B.V.
Dutch Protection & Security 
DutchPC Electronics V.O.F.
Eddie de Gier TotaalService
Eliesen Electro Zutphen B.V.
Enzerink Advies
Flynth B.V.
Fysiotherapie Jansen van den Berg 
Fysiotherapiepraktijk Heersink
Gericht Media BV
Grand Bistro De Rotonde
Grand Café het Meestershuis
Grolsch International B.V.
Harmsen Voegwerken BV
Helmink Wonen B.V.
Het Energie Adviesbureau B.V.
Hilarius Creatieve Reclamemakers
HL Grafische Materialen
Hotel-Café-Restaurant  
De Gravin van Vorden
Houx Sport
HP Bouwmateriaal
Hulleman Notariskantoor
Indoor Sport Vorden 
Installatiebedrijf Wim Bosman
Installatietechniek G. Berends
Installatietechniek Vlogman B.V.
Jambelle been- en ondermode
KAB Accountants
Kamphuis Hoogwerkers B.V.
Keuken Van Hackfort
Klussenbedrijf  
Theo Schotsman V.O.F.
Kreunen Bouw Lochem B.V.
L.M.B. Vorden B.V.
Lammers Woonadvies 
Lubron Personeelorganisatie
Lucassen Boomkwekerij
Luijendijk Hoveniers 

Makkinga de Haan Schippers 
Makelaars
Meek’s Meubelen Vorden B.V.
Mondzorg Vorden
Monuta
Moventem
Multi Ratio B.V.
PCS
Peter Dekker
Hoveniersbedrijf Piek Zweverink
Pierik Zonwering
Prisma Arbozorg
Profile Bleumink
Pure Hair by Daan
Richard Hartman
Riho Techniek
Roofing Service
Schildersbedrijf A. Peters
Schildersbedrijf Bargeman
Schildersbedrijf Boerstoel B.V.
Schmidt Medica
Schoppers Sport & Groen
Slagerij Vlogman
Smederij Oldenhave
Sport44
Sporthal ‘t Jebbink
Stichting Kulturhus Vorden
SVT Nederland B.V.
Tandprotetische praktijk J. Riefel
Te Koppele B.V.
Teeuwen Opslag
Telego Vorden
Textieldruk Ruurlo
Thom B.V.
Transportbedrijf Rouwmaat BV
Univé Oost
Welkoop Vorden
VAG Performance Center
Vakantiehuis-Montafon
VakantieXperts Mobiel Hilde 
Hissink
Van den Brink ICT
Van der Veen & Partners B.V.
Van Zeeburg Luimes & Lebbink
Vincent Spiegelenberg
Vliem Bouwkundig Tekenbureau
Vos Industriele Lakverwerking B.V.
Wentink Installaties
Weulen Kranenbarg
Wijnhandel Smit
Wonen en Waarde
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Vorden-JO12-2. Staand v.l.n.r.: Christiaan Lichtenberg (coach); Jesse Lichtenberg, Nikki Besselink, 
Matthijs van Asselt, Stan Wilgenhof, Dick Wesselink (trainer/coach). Zittend v.l.n.r.: Linde Wesselink, 
Jill Wentink, Collin Jiang, Vlinder van Gijtenbeek, Victor van Dijk.

Vorden-JO11-1. Leiders staand v.l.n.r.: Frank van Zeeburg, Cees van Voskuilen, Jeroen Vos
Bovenste rij staand v.l.n.r.: Sophie van Zeeburg, Sjoerd Keizer, Noah Vos, Ruud Wibbelink
Onderste rij v.l.n.r.: Merijn Peters, Tobias van Voskuilen, Jahnoah, Fabian Smallengoor, Sten Zelle.

Telego | Kerkstraat 1b | 7251 BC Vorden | Tel. 0575 202 030 | info@telego.nl | www.telego.nl

Alle telecomdiensten
binnen handbereik
Zowel zakelijk als particulier

LOOP EENS 

BINNEN IN 

ONZE WINKEL

IN VORDEN!
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Vorden-JO10-1 Leiders staand v.l.n.r.: Mark Borgonjen, Richard de Vries, Johan Leegstra. Achterste 
rij v.l.n.r.: Julian de Vries,Kars Jansen,Sem Borgonjen. Voorste rij v.l.n.r.: Norah Jansen, Jurre Bor-
gonjen, Julian Stokebrook, Jasper Das, Tije Leegstra.

Vorden-JO10-2 Bovenste rij v.l.n.r.: Jelle Klein Kranenbarg, Jip Hoffman, Jody Besselink, Figo 
Schooltink, Lars Buunk, Wouter Buunk. Voorste rij v.l.n.r.: Joep Zweverink, Loes Somsen, Linde Klein 
Kranenbarg, Tim Rikkers. Niet op de foto: Ayham Alsalloum
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Vorden-JO9-1. Bovenste rij v.l.n.r.: Wilco Schouten, Thijn van de Wijgerd, Luuk Schouten, Bram 
Sluijter, Fedde Jansen, Brent Kettelerij, Martin Sluijter. Onderste rij v.l.n.r.: Sem Draaijer, Bart Bour-
gondiën, Tristan van Lingen.

Vorden-JO9-2. Leiders / trainers: Marnix Schoppers en Harriet van der Logt - Gombert. Speler 
achterste rij v.l.n.r.: luuk lieverdink, milou besselink, lucas belt, lize schoppers. Voorste rij v.l.n.r.: 
liza van der logt, tijntje jansen van den berg, dorien somsen. Niet op de foto: pepijn rakitow.

 
Tuininspiratie !

in onze showtuinen ,binnen en
buiten, kunt u eindeloos

tuinideëen opdoen.

sierbestrating
tuinhout

schuttingen
tuinhuizen

terrasoverkappingen
grind & split

tuinverlichting

Ruurloseweg 45a Vorden 
www.weulenkranenbarg.nl
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Vorden-JO8-1 Bovenste rij v.l.n.r.: Elles Zents, Ties Keizer, Luuk Rikkers, Bo Korenblek, Sybren On-
nink, Johan Korenblek. Onderste rij v.l.n.r.: Cas Heijink, Cas van de Kamp, Gijs Besselink.

In 2004 tijdens ons 
75-jarig bestaan had 
onze club met 350 leden 

en 22 elftallen al een velden 
tekort. Dit werd destijds deels 
opgelost met de aanleg van een 
oefenhoek(je) achter de tribune. 
15 jaar later bestaat onze club 
bestaat uit 200 meer leden en 
hebben wij 30 elftallen dus is 
het logisch dat met 3 natuur-
grasvelden en een oefenhoek 
het veldentekort alleen maar 
gegroeid is. Ondanks de lich-
tinstallatie op alle velden en de 
vergroting van de oefenhoek en 
het ‘over dwars trainen’ op de 
wedstrijdvelden, blijft het vel-
dentekort een constant terug-
kerend probleem. Neem alleen 
al dit seizoen weer, toen in de 
eerste week van oktober er al 
weer trainingen afgelast moes-
ten worden doordat het 2e en 

3e veld werden afgekeurd voor 
trainingen. 

Oplossing veldentekort
Gelukkig is er nu eindelijk een 
oplossing voor het veldentekort 
gevonden! Het is de voetbalver-
eniging Vorden namelijk gelukt 
om samen met de VMBO-school 
’t Kompaan een plan goedge-
keurd te krijgen waarbij de Ge-
meente Bronckhorst met 3 ton 
de aanleg van een kunstgrasveld 
grotendeels wil financieren. Het 
kunstgrasveld wordt aangelegd 
op de plek waar nu het 3e veld 
ligt. En met de hogere belast-
baarheid van het kunstgrasveld 
hebben wij dus eindelijk een op-
lossing voor ons veldentekort en 
kan de school haar sportleerlijn 
in de praktijk brengen en gym-
lessen in het voor- en najaar op 
ons terrein houden.

I
100.000 euro nodig!
Er is alleen 1 maar … Het gehele 
project gaat ongeveer 400.000 
euro kosten. Dit betekent dat wij 
als vereniging zelf nog 100.000 
euro op tafel moeten krijgen. En 
daarom zijn wij nu met z’n allen 
aan zet.

Waarom nu ?
Maar waarom nu ? Waarom mid-
den in het seizoen 2020-2021 
en midden in de corona-crisis? 
Wanneer we nu starten met de 
aanleg bespaart dit de vereniging 
meer dan 80.000 euro! Het be-
langrijkste argument is natuurlijk 
omdat wij het kunstgrasveld als 
vereniging ontzettend hard nodig 
hebben. Door een subsidierege-
ling voor stichtingen en vereni-
gingen kan 20% van de investe-
ring terug worden gevraagd. En 
deze regeling vervalt na 20212-
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22. Nu actie ondernemen scheelt 
ons dus 80.000 euro!. Bovendien 
heeft de huidige situatie maar 
eens benadrukt hoe belangrijk 
het is dat er buiten gesport kan 
worden. Ook dat is een belang-
rijke reden om zo snel mogelijk 
te beginnen.

Geen tijd te verliezen !
Als v.v. Vorden zijn wij daar-
om gestart 18 oktober met 
het ‘Kunstgrasveld-Project’. 
Vanaf dat moment lanceren wij 
een online ‘webshop’ waarop 
10.000 vierkante meter kunst-
gras te koop is. Voor 10 euro 
per vierkante meter kan je als 
persoon, gezin, familie, vrien-
dengroep, elftal, commissie, 
supportersgroep, bedrijfenz. 
enz. vierkantemeter(s) kopen. 
Na de aanschaf (endirectebeta-
lingviaIDeal) is jouw vierkante 
meter dan direct te zien op ons 
online kunstgrasveld. En wan-
neer je dat wil, komt jouw naam 
in beeld. En daarnaast maak je 
kans op mooie prijzen, aange-

zien iedere vierkante meter ook 
een lotnummer is.

Ga naar:  
ikdoneervoor.nl/vvvorden
Klik één of meerdere vakjes aan, 
registreer je naam en mailadres 
en betaal direct het betreffende 
bedrag. Op deze manier help je 

mee aan de verwezenlijking van 
onze droom om als v.v. Vorden 
de komende 10 jaar eindelijk 
een volwaardige accommodatie 
voor al onze 550 leden te heb-
ben en zodoende als voetbalclub 
met een gerust hart richting het 
100 jarig bestaan in 2029 kun-
nen werken. ■

Na 15 jaar inspanning, overleggen , bijeenkomsten en vele, vele uren 
werk door een groot aantal vrijwilligers binnen onze club, is het nu 
eindelijk gelukt om een oplossing te vinden voor ons veldentekort. 

v.v. Vorden gaat voor 
Kunstgras!

De plattegrond van het Sportpark ’t Grote Veld zoals het eruit komt 
te zien in 2021 met het kunstgrasveld rechts bovenin en tussen het 
kunstgrasveld en het hoofdveld het extra ‘Pannaveld’ (ook kunstgras).



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: 550
Aantal donateurs: 167
Aantal vrijwilligers: 235 

Aantal teams:
7 heren senioren, 1 dames senioren,  
1 G-team, 1 45+ team, 8 junioren,  
2 meiden en 10 pupillenteams
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Arend Verbeek
Asselsestraat 172-2
7311 EH Apeldoorn
06 - 28 27 42 90

De grootste online
veilingmakelaar sinds 2008
Alle service die je gewend bent van een traditionele makelaar, 
maar dan met de hoogste prijs voor je huis. Wij combineren 
lokale expertise met een uniek online biedsysteem.

Gegarandeerd de hoogste verkoopprijs door ons uniek online biedsysteem

0 euro courtage, verkopen voor een vaste prijs van €595,-

Al meer dan 12 jaar ervaring

Uitgebreide lokale expertise

All in €595,-
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Zutphenseweg 2
7251DK Vorden

Voorzitter: Marc van der Linden
Secretaris: Oscar Rondeel
Financiën: Kees Jansen
Accommodatie: Wilbert de Leeuw
Horeca en Facilitaire zaken: Ilse Oldenhave
Sponsoring & Marketing: Joris van den Berg
Jeugdvoorzitter: Martin Leegstra
Voetbalzaken: Rob Oplaat
Algemene zaken: Udo Heij 
Hoofdsponsor: Barendsen Staaltechniek
Hoofdsponsor Jeugdafdeling: Europlanit
Hoofdtrainer: Manfred Graven
 
Wie is Wie: Ga naar  
www.vvvorden.nl/club/wie-wie/




