
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
2021-2022
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H

Hoe normaal vind je het 
als voetballer niet om op 
zaterdag- of zondagmorgen 
je lekker klaar te maken 
voor een potje voetbal.

Normale 
zaken

Hoe normaal vind je het niet om als vrijwil-
liger ingeroosterd te staan op een zater-
dagmiddag als de jeugd thuis speelt? En 

hoe normaal vind je het niet om als trainer op een 
doordeweekse avond je voor te bereiden op een 
lekkere training met jouw team? En hoe normaal 
vind je het niet om als bestuurslid het seizoen te 
starten met onder andere een presentatiegids…. ? 
 
Sinds Covid19 ons vanaf maart 2020 over de ge-
hele wereld in de macht heeft, weten wij allemaal 
dat bovenstaande normale zaken niet zomaar 
meer als normaal gezien kunnen worden. Ruim 
1,5 jaar hebben wij met z'n allen in een abnorma-
le wereld geleefd waarbij alle dagelijkse en vaste, 
routinematige onderdelen in het leven rondom 
familie, werk, hobby, uitgaan en sociale bezig-
heden verdwenen. En als iets niet meer normaal 
is dan wordt het vanzelf bijzonder en vandaar 
dat wij als bestuur ook met een bijzonder gevoel 
dit verenigingsseizoen zijn gestart. De normale 
zaken die bij een voetbalclub in augustus aan de 
orde zijn, zoals de eerste trainingen in de voor-
bereiding van de selectie, de terugkomst van 
vakantie en daarmee de start van de jeugdtrai-
ningen, het maken van de diverse roosters zoals 
trainingen, bardiensten, zaterdagcoördinatoren, 
scheidsrechters, vergaderingen, het bijwerken en 
muteren van de website, het maken van de elftal-
foto's en het uitbrengen van de presentatiegids, 
werden nu ineens bijzonder. Net als bij het weer 
gewoon naar je werk kunnen gaan, het gewoon 
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familie kunnen bezoeken, het 
weer uit kunnen gaan en sociale 
contacten kunnen onderhouden, 
hebben wij met z'n allen als 
vereniging ook bij het starten 
van dit seizoen een speciaal en 
bijzonder gevoel;  Fijn dat het 
allemaal weer normaal is en je 
weer kunt gaan en staan waar 
je wilt!

Voor de voetbalvereniging Vor-
den is het ook nog eens extra 
bijzonder om elkaar weer terug 
te vinden op ons Sportpark op 
de zaterdag en zondag tijdens 
de competitiewedstrijden en 
op de doordeweekse avonden 
tijdens de trainingen. Want in 
het afgelopen half jaar heeft het 
Sportpark een ware metamorfo-
se ondergaan en is het door de 
komst van het kunstgrasveld, 
het Pannaveld en het BSV (Ba-
rendsen Staaltechniek Vorden 
en Buiten-Sportpark-Vorden) 
plein in zijn geheel vernieuwd. 
Met enorm veel zelfwerkzaam-
heid en vele uren vrijwilligers-
werk is in deze periode ook nog 
de betegeling rondom de velden 
aangepakt, de omheining van 
het 2e veld vernieuwd, zijn er 
ballenvangers geplaatst, is het 
kunstlicht door Ledverlichting 
vervangen en is er voor veld 
1 en veld 2 een ondergrondse 
sproei installatie aangelegd. De 
opening van het kunstgrasveld 
en het BSV-plein op zondag 3 
oktober was dan ook een bij-
zonder moment voor de gehele 
club en is op een gepaste en 
fraaie wijze met elkaar gevierd. 
 
De club is met deze uitbreiding 
klaar voor de komende 15 jaar, 
want eindelijk is er een oplos-
sing gevonden voor de enorme 
ledenstijging en het daarmee 
gepaard gaande veldentekort. 
In 2004 vierden wij ons 75-ja-
rig bestaan op grootse wijze 
en hadden op dat moment 350 
leden met 6 seniorenelftallen, 
vier juniorenelftallen en 11 pu-
pillenteams en twee speelvelden 
en één trainingsveld. In de vol-
gende 17 jaar zijn wij gegroeid 
naar 550 leden met 8 senio-
renelftallen, een 45+ en een 

G-team, 12 juniorenelftallen en 
8 pupillenteams en dus tot aan 
begin van dit jaar nog steeds 
dezelfde drie velden. Inmiddels 
was er sinds 2005 wel een oe-
fenhoek bijgekomen en in 2013 
is deze vergroot en verbeterd 
en tevens werden veld 2 en 3 
zowel  wedstrijd- als trainings-
veld, maar wij kwamen volgens 
de officiële cijfers van de KNVB 
en de NOC-NSF in totaal 1,6 
veld tekort. Wij konden onze 
leden niet de gewenste 80 trai-
ningen (40 weken maal twee) 
aanbieden doordat bij slecht 
weer en natte veldomstandighe-
den de trainingen op veld 2 en 
3 werden afgelast. Uiteindelijk 
is het veldentekort niet opge-
lost door een vierde veld, maar 
na vele jaren strijd, vergaderen, 
overleggen, plannen maken en 
lobbyen kwam in de zomer van 
2020 groen licht op dit nieuwe 
plan en is het 3e veld vervangen 
door kunstgras. 

Wij kunnen dus voort en op 
naar de 100 jaar (2029), maar 
zijn nog niet helemaal klaar 
voor de toekomst, want ook 
onze accommodatie moet na de 
bouw in 1990 en de nieuw-ver-
bouw in 2009 een flinke op-
knapbeurt krijgen. Het zoge-
naamde ‘Masterplan B’ is reeds 
door het bestuur in elkaar gezet 
en de tekeningen zijn inmiddels 
ook gemaakt en goed gekeurd, 
zodat de komende 2-3 jaar dit 
gerealiseerd kan gaan worden. 
Wederom zal dit moeten ge-
beuren door onze vereniging 
zelf en wederom zullen er weer 
vele vrijwillige handen gevraagd 
worden, maar wederom hebben 
wij er alle vertrouwen in dat 
ons dit ook weer gaat lukken. 
De enorme groei in de laatste 
10-15 jaar heeft zich vooral in 
de laatste 5 jaar flink doorge-
zet. Waar velen (waaronder de 
gemeente Bronckhorst) de ge-
volgen van de ‘krimp’ vreesden 
en het ledenaantal van vereni-
gingen en sportclubs in Zelhem, 
Hengelo, Steenderen, Hummelo 
en Vorden in gedachten flink 
zagen dalen, heeft onze club 
juist een sprong voorwaarts 

gemaakt. In 2012 kwam Amber 
Moeshard als 450e lid bij onze 
club, in 2015 vierden wij ons 
500e lid in de persoon van Joost 
Doornink en in 2019 was Laury 
Eunk zelfs het 550e lid, maar 
hiermee dachten wij allemaal 
dat de grens wel was bereikt. 
Ondanks het anderhalve ‘co-
rona-seizoen’ en ondanks de 
‘krimp’ zijn wij bij de start van 
dit seizoen echter gestegen 
naar 570 leden en zullen dus 
in de komende seizoenen nog 
meer elftallen dan de huidige 
31 in dienen te schrijven voor 
de competitie. En daarmee is 
dus ook de noodzaak voor de 
uitbreiding van accommodatie 
verklaard, maar naast de extra 
kleedkamers en opbergruim-
tes zal er ook om veiligheids-, 
technische en duurzaamheids-
redenen ge- en verbouwd moe-
ten worden.

Ja, dan zijn wij helemaal klaar 
voor de toekomst en dat ook 
nog eens op een zeer accep-
tabel niveau. Voor het 7e ach-
tereenvolgende seizoen start 
ons 1e elftal in de 2e klas en 
met 2 nieuwkomers uit Zutphen 
en maar liefst 9 spelers van 19 
jaar uit de JO19 is onze selectie 
flink uitgebreid en versterkt en 
kijken wij met veel vertrouwen 
en plezier uit naar de verrich-
tingen van onze prestatie-elf-
tallen. Ook bij de jeugd is er na 
het corona-seizoen gelukkig 
niet veel veranderd en blijven 
wij met 9 jongensjunioren en 
3 meidenjunioren teams goed 
vertegenwoordigd. De 1e teams 
van onze jeugdafdeling (JO13-
1, JO15-1, JO17-1 en JO19-1) 
spelen allemaal in de 1e klas 
en behoren tot de clubs in het 
linker rijtje. 

Op naar de 100, op naar mooie, 
sportieve en succesvolle wed-
strijden, op naar fraaie evene-
menten binnen onze club, maar 
eerst op naar een normaal en 
dus bijzonder seizoen!■
 

Marc van der Linden
Voorzitter v.v. Vorden
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Vorden Mini-F. v.l.n.r.: Zillah Gerritsen, Milan Hammink, Tygo Schouten, Keano Schooltink,  
Job Gerritsen, Gijs Besselink, Emre Solgu en Paul Hammink.

Vorden JO8-1. Achterste rij v.l.n.r.: Hugo Schouten, Duuc te Velthuis, Brent Vlogman, Matthijs van 
der Zouw, Mees Draaijer. Voorste rij v.l.n.r.: Sem Buunk, Pepijn Tangelder, Jurian Aaldering. Niet op 
de foto: Noémy Klein Brinke. Begeleiding: Kim Draaijer, Wouter Buunk



Wij zijn bij v.v. Vorden 
enorm trots en tevreden 
met telkens weer nieuwe 

aanwas vanuit de jeugd en het 
feit dat dus de groep van 18 
tot 20 jaar gewoon bij ons blijft 
voetballen na de overgang naar 
de senioren. Drie spelers van 
deze groep 1e jaars senioren 
zijn zelfs in het 1e elftal terecht 
gekomen en met Nick Ziggers, 
Dion Besselink en Werner Ron-
deel (allen 19 jaar) hebben wij 
gesproken over het voetbal bij 
de jeugd en bij de senioren.

Jullie hebben alle drie de gehele 
jeugdafdeling van v.v. Vorden 
doorlopen, vanaf de F-jes t/m 
de JO19-1. Wat is jullie leukste 
herinnering aan deze 12 jaar? 

Dion: Ik heb niet specifiek een 
leukste herinnering aan deze 12 
jaar, het mooiste was gewoon 
dat we altijd met dezelfde jon-
gens hebben gespeeld in al die 
jaren en dat de groep bij elkaar 
is gebleven. In de beginjaren zijn 
we ook een aantal keren kampi-
oen geworden, dat zijn dan denk 
ik mooiste momenten die ik heb 
meegemaakt met die lichting. 
Het was natuurlijk jammer dat we 
vanwege corona niet een fatsoen-
lijk laatste jaar in O-19 hebben 
kunnen spelen want van dat jaar 
werd wel wat verwacht omdat we 
gewoon een goed team hadden. 
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W
Werner: Mijn leukste herinnering 
aan deze 12 jaar is denk ik toch 
wel het Wim Kuijpertoernooi, 
omdat het gewoon een leuke 
ervaring was om een keer tegen 
bekende clubs te spelen.

Nick: De leukste herinnering van 
de afgelopen 12 jaar is toch wel 
het Wim Kuijper toernooi en de 
aantal keren dat we kampioen 
zijn geworden. 
  
Toen jullie in de JO19-1 terecht 
kwamen, werden jullie alle drie 
voor het eerst gevraagd om op 
zondagmiddag met het 1e elftal 
mee te mogen doen. In welke 
wedstrijd maakte jij je debuut en 
hoe verliep dit?  

Dion: Ik maakte mijn debuut 
tegen DCS op 24 februari 2019 
toen ik 16 was. Deze wed-
strijd verloren we met 4-0. Het  
was een vrij kansloze partij en 
ik viel 20 minuutjes voor tijd 
in op links achter onder trainer 
Michel Feukkink die toen bezig 
was aan zijn laatste jaar.  Voor 
mij natuurlijk mooi dat ik op die 
leeftijd mijn debuut kon maken 
maar toch baal je dan dat je er 
met 4-0 ‘’kansloos’’ vanaf gaat 
en met 0 punten naar huis kan. 

Werner: De wedstrijd dat ik m’n 
debuut maakte was volgens mij 
tegen Union uit. Toen ik er in 

kwam stonden we met iets van 
5-1 achter, ongeveer 10 minu-
ten voor tijd, en eindstand werd 
het nog 6-1. Het was dus niet 
bepaald een geweldig debuut.

Nick: Mijn debuut voor het 
eerste was een oefenwedstrijd 
tegen Lochem die we uiteindelijk 
3-2 hebben verloren. De wed-
strijd ging best goed, de regen 
kwam met bakken uit de lucht 
maar desondanks had ik toen al 
gelijk mijn eerste doelpunt ge-
scoord voor het 1e dus dat was 
wel mooi. 

Jullie hebben alle drie altijd in 
de ‘1e elftallen’ gespeeld in de 
jeugd en diverse ‘Vorden-trai-
ners’  mee gemaakt. Wat is het 
grote verschil met de trainingen 
van de selectie tot nu toe?  

Dion: Het grote verschil met 
vroeger en nu is dat alles drie 
tandjes sneller gaat en je met de 
beste spelers van allerlei lichtin-
gen samen speelt. Het niveau wel 
net hoger dan dat je in de jeugd 
speelt en dat is best even wen-
nen. In de jeugd ging het vooral 
om plezier hebben met elkaar en 
lekker voetballen maar nu wordt 
resultaat toch ook wel een be-
langrijke factor. En daarmee wil 
ik niet zeggen dat wij in de jeugd 
niet speelden om te winnen maar 

De selectie met drie prestatie-elftallen van v.v. Vorden 
bestaat dit seizoen uit maar liefst 49 spelers en hiervan 
zijn er 10 afkomstig uit de JO19 junioren.

Drie jeugdige selectiespelers over  
voetballen bij v.v. Vorden
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nu voel je toch wat meer druk om 
te winnen. Verder zijn de trainin-
gen een stuk zwaarder op tech-
nisch en fysiek vlak.  

Werner: Het grootste verschil is 
dat je eerder altijd wel bijna ze-
ker van was dat je bij de selectie 
zat. Nu is het echt knokken om 
erbij te komen en gaat het er wel 
wat serieuzer aan toe.

Nick: De trainingen in de jeugd 
waren een stuk minder inten-
sief en nu bij de selectie moet je 
echt hard werken anders krijg je 
zo op je kop. Je speelt ook met 
betere voetballers dus je hebt 
ook het gevoel dat je zelf ook 
een stuk beter wordt.
  
Dit seizoen is er na het coro-
na-jaar een nieuwe hoofdtrainer 
bij v.v. Vorden in de persoon 
van Wouter Schouten. Jullie 
hebben samen met de 7 andere 
JO19-spelers de gehele voor-
bereiding mee gemaakt met de 
selectie. Hoe verlopen de trai-
ningen en bevalt tot nu toe de 
eerste weken van dit seizoen? 

Dion: De trainingen zijn best 
pittig, we trainen vergeleken met 

31 jaar en is zondag de speel-
dag. Is het nog steeds gezellig 
en bevalt de ‘3e helft’ ook bij 
de senioren? 

Dion: De derde helft is er ei-
genlijk alleen maar gezelliger 
op geworden omdat wanneer we 
thuis moeten voetballen de jon-
gens van het 2e en 3e bijvoor-
beeld ook altijd blijven hangen 
dus nog veel meer jongens als 
op de zaterdag.  
Op de zondag is het altijd zo 
druk bij de voetbal dat het altijd 
wel gezellig is. Helemaal als er 
zo af en toe ook nog eens goed 
wordt uitgepakt  met een feest 
of een volkszanger in de kan-
tine. Kortom de 3e helft heeft 
voor mij niet onder geleden 
sinds de overstap naar de seni-
oren.  
 
Werner: Het is nog zeker even 
gezellig als eerst, voor mij is er 
in dat geval niks veranderd.

Nick: De 3e helft op zondag is 
een stuk groter vergeleken met 
de zaterdagen, er komt veel 
meer publiek kijken die meestal 
ook blijft zitten dus het is zeker 
gezellig in de 3e helft. ■

andere jaren wat langer. Daar-
naast hebben we in de voor-
bereiding ook op vrijdag erbij 
getraind dus 3 keer per week 
dus een redelijk vol programma. 
Ik heb tot nu toe een beetje pech 
gehad met een aantal kleine 
blessures waardoor ik nog niet 
de minuten heb kunnen maken 
die ik wou maken. Daarnaast 
heb ik mezelf dit seizoen nog 
niet in de basis kunnen spelen 
maar goed, we hebben natuur-
lijk nog een hoop wedstrijden te 
gaan. Dus er komen nog mo-
menten genoeg. 

Werner: Trainingen bevallen me 
goed. Leuke en leerzame trai-
ningsvormen.

Nick: De trainingen zijn erg 
divers en je leert er veel van. Het 
is erg leuk om met z’n allen in 
een groep van 18 spelers te trai-
nen en steeds meer aan elkaar 
te wennen in het veld. 
 
Tenslotte nog ff een vraag over 
de ‘3e helft’. In de jeugd trok 
je altijd met je eigen team- en 
elftalgenoten op en speelde je 
op zaterdag, nu zit je in een 
selectie met jongens van 18 tot 
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Als ik mijn bijdrage aan de derde presentatiegids zit te schrijven is 
het “zomerreces”. Dit is altijd een mooie periode in het ‘voetbaljaar’ 
om de zaken eens goed op een rijtje te zetten voordat het nieuwe 
seizoen weer begint. 
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Vorden JO9-1. v.l.n.r.: Bart Jan Keizer (trainer), Luuk Rikkers, Sybren Onnink, Dorien Somsen, Ties 
Keizer, Cas Heijink, Pim Kornegoor, Daan Schurink, Elles Zents (leider). Op de foto ontbreekt Den-
Den Groot Kormelink

Vorden JO9-2. Achterste rij v.l.n.r.:Thomas Kniewallner, Mascha Besselink van Langen, Alexander 
Molendijk. Middelste rij v.l.n.r.: Anne-Beth Kniewallner, Bo Korenblek, Milou Besselink. Voorste rij 
v.l.n.r.: Gijs Besselink, Saar Molendijk, Stijn Bargeman, Fiep Hoffman, Cas van de Kamp.
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Als ik mijn bijdrage aan de derde presentatiegids zit te schrijven is 
het “zomerreces”. Dit is altijd een mooie periode in het ‘voetbaljaar’ 
om de zaken eens goed op een rijtje te zetten voordat het nieuwe 
seizoen weer begint. 
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Vorden JO10-1. Achterste rij v.l.n.r.: Martin Sluijter, Jelmer van Zeeburg, Wilco Schouten. Middelste 
rij v.l.n.r.: Jamiën Sessink, Brent Kettelerij, Bram Sluijter, Rayan Rousidat, Bart Bourgondiën. Voorste 
rij v.l.n.r.: Fedde Jansen, Tristan van Lingen, Luuk Schouten, Sem Draaijer, Thijn van de Wijgerd

Vorden JO11-1. Achterste rij v.l.n.r.: Mark Borgonjen (leider), Richard de Vries (leider). Middelste 
rij v.l.n.r.: Kars Jansen, Lars Buunk, Sem Borgonjen, Norah Jansen, Julian de Vries. Voorste rij v.l.n.r.: 
Jasper Das, Jurre Borgonjen, Julian Stokebrook, Loes Somsen en Joep Zweverink
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I

Vorden 1 tegen  
Betaald Voetbalclubs

In de presentatiegids besteden wij ook 
altijd aandacht aan wedstrijd uit het rijke 
verleden van onze club en dit jaar wil-

len wij met u terug gaan naar de diverse (oefen)
wedstrijden die v.v. Vorden heeft gespeeld tegen 
Betaald Voetbalclubs. Een fenomeen dat anno 
2021 bijna niet meer voorkomt, maar tot aan het 
millennium iedere voorbereiding in de maanden 
juli en augustus regelmatig op de agenda stond 
bij vele amateurverenigingen.  
Vorden 1 speelde in 1979 voor het eerst te-
gen FC Twente naar aanleiding van het 50-ja-

rig bestaan van onze club. 10 jaar later was het 
wederom FC Twente dat het 60-jarig jubileum 
opfleurde en midden jaren ’80 werden er twee 
oefenwedstrijden gespeeld tegen respectieve-
lijk de Graafschap en FC Wageningen. In 1994 
volgde het hoogtepunt toen Vorden 1 gecom-
bineerd met een streekteam aan mocht treden 
tegen Feyenoord. In de laatste 25 jaar hebben 
de Graafschap tegen FC Twente nog tegen elkaar 
gespeeld en was de voetbalvereniging Vorden 
nog een keer gastheer van De Graafschap tegen 
het Turkse Genclerbirligi.

ABE LENSTRA IN VORDEN
 
In 1969 bestond onze vereniging 40 jaar en het 
hoogtepunt van dit jubileum was natuurlijk de 
opening van het vernieuwde en uitgebreide ge-
meentelijk Sportpark. Toch was er ook nog ruimte 
gemaakt voor een ware jubileumwedstrijd, maar 
hierbij speelde het vlaggenschip van de jubi-
lerende vereniging geen rol van betekenis. De 
jubileumcommissie had gekozen om de 1e klas-

ser (toen het hoogste 
amateurniveau) WVC 
uit Winterswijk te laten 
spelen tegen 3e klas-
ser PAX uit Hengelo, 
waarbij oud interna-
tional Abe Lenstra als 
gastspeler werd toe-
gevoegd. In de krant 
stond het volgende 
verslag te lezen : ‘Reeds 
na enkele minuten had 
WVC-doelman Kleyzen 
geluk toen een kopbal 

van Abe uit een pass van Veenhuis net naast ging. 
Ten koste van hoekschoppen wist de Pax-aan-
voerder Haverkamp hierna de WVC-aanvallen 
een paar maal halt toe te roepen. Na 25 minu-
ten bracht een fraaie Lenstra-Wullink combinatie 
laatstgenoemde in goede schietpositie hetgeen 
1-0 betekende. Nog geen minuut later was de 
stand weer gelijk door een doelpunt van Meijnen. 
Uit een door Kuipers genomen hoekschop be-
landde de bal bij Lenstra die met een simpele 
voetbeweging Veenhuis een niet te missen kans 
bood 2-1. Weliswaar stopte Kleyzen de bal, doch 
scheidsrechter Bello, die goed stond opgesteld, 
constateerde dat de bal de doellijn was gepas-
seerd. Bij Pax viel het stuwende werk van Siebelink 
op. In de tweede helft toonden beide ploegen een 
fellere inzet. Pax-doelman Rietman verrichtte en-
kele goede reddingen bij o.a. schoten van Singadji 
en Wevers. In de 30e minuut was doelman Kleyzen 
geslagen bij een kopbal van Lenstra. De lat bracht 
echter redding. Tien minuten voor tijd viel de be-
slissing toen Wullink met een fraai schot de stand 
op 3-1 bracht’. Na afloop werd het gezelschap in 
de kantine een koffietafel aangeboden. Een klei-
ne duizend bezoekers woonden de wedstrijd bij. 
Het was voor Vorden een waardig besluit van de 
festiviteiten.’■

Abe Lenstra als gast-
speler van PAX tijdens 
de jubileumwedstrijd 
WVC-PAX in 1969
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VORDEN – FC TWENTE
 
10 jaar later in 1979 bestond de club dus 50 jaar 
en nu was er op de vrijdagavond van het jubi-
leumweekend een prachtige jubileumwedstrijd 
georganiseerd, namelijk het 1e elftal van Vorden 
tegen FC Twente. De fusieclub uit Enschede (in 
1965 is Sc Enschede en Enschedese Boys samen 
gevoegd tot FC Twente’65) had in 1979 een suc-
cesvol decennium achter de rug, want het ver-
overde een serieuze plek in de vaderlandse top en 
behaalde zelfs enkele Europese successen, zoals 
een halve finaleplaats in de UEFA Cup in 1972, een 
halve finaleplaats tegen Anderlecht in 1977 en een 
finaleplaats tegen Borussia Mönchengladbach in 

1975. In 1979 was het 
elftal inmiddels uit el-
kaar gevallen en waren 
Piet Schrijvers, Rene 
Notten, Willy en Rene 
van der Kerkhof, Johan 
Zuidema en Cees van 
Ierssel al ingelijfd door 
Ajax, Feyenoord en PSV 
en waren de plaatse-
lijke helden zoals Jan 
Jeuring, Theo Pahlplatz, 
Kick van der Val en Wil-
lem de Vries inmiddels 
gestopt. Bij FC Twente 

speelde nog wel Epi Drost en hij was dan ook de 
absolute vedette in het team dat in Vorden aantrad 
samen met spelers als Aad Kila, Martin Jol, Manu-
el Sanches Torres, Niels Overweg, Jaap Bos, Heini 
Otto en Romeo Zondervan. Vorden 1 was in 1979 
op de toppen van haar kunnen, want zij speelden 
na drie kampioenschappen in 1975, 1975 en 1977 
in het seizoen 1979-1980 voor het 3e seizoen 
in de 4e klas KNVB en zou dat seizoen op een 
4e plaats eindigen met o.a. een prachtige over-
winning op PAX.  Het elftal bestond in die jaren 
uit o.a. Hans Stokkink, Ernst en Andre te Velthuis, 
Bert Vlogman, Bertus Nijenhuis, Reind Teerink, 
Chris Hissink, Geert Heersink, Gerard ter Beest en 
Jan Addink.  Het 1e elftal van Vorden kreeg voor-
afgaand aan deze wedstrijd nieuwe shirts aange-
boden door het bestuur van de v.v. Vorden, samen 
met trainingspakken van Barendsen BV en tassen 
van Bouwbedrijf Hietveld uit Zutphen. De ongeveer 
2000 toeschouwers genoten met volle teugen van 
deze wedstrijd, waarbij natuurlijk gehoopt werd op 
minimaal één Vordens doelpunt. Maar ondanks de 
goede indruk  die de spitsen Jan Addink en Geert 
Heersink achter lieten op de Enschede ploeg, lukte 
het niet om een doelpunt te scoren en werd de 
eindstand uiteindelijk 0-11 met een uitblinkende 
Wim Harms in de goal bij v.v. Vorden en nieuwko-
mer Martin Jol bij FC Twente.■

VORDEN – DE GRAAFSCHAP
 
In 1984 stond de voetbalvereniging onder leiding 
van voorzitter Jan van Ark. Deze bezige bij in de 
Vordense gemeenschap was tevens oprichter in 
1982 van de Activiteiten Stichting, die als doel 
had om extra gelden binnen te laten stromen bij 
de vereniging. De AS begon met het plaatsen van 
reclameborden, organiseerde de jaarlijkse bazaar 
in de kantine en later in ’t Pantoffeltje en ging 
vanaf 1986 wekelijks een Bingo-avond organise-
ren, dat uiteindelijk de vereniging vele tiendui-
zenden guldens heeft opgeleverd.  
De Activiteiten Stichting zag ook wel brood in 
het organiseren van wedstrijden tegen Betaald 
Voetbalclubs en vandaar dat in 1984 de Graaf-
schap werd gestrikt. Gezien het grote aantal 
betalende toeschouwers van 1200 was het ook 
zeker een aantrekkelijk evenement. De Graaf-
schap stond in dat seizoen onder leiding van 
trainer Sandor Popovics en was bezig met enkele 
succesvolle seizoenen in de eerste-divisie met 
spelers als John Trentelman, Henk Pieneman, 
Ton Kelderman, Jan Vreman en John Leeuwerik, 
Voor Vorden was er ook nog een opvallend feitje 
want Vordenaar Ejo Elburg stond onder de lat bij 
de Graafschap. Nadat de toen 18-jarige Elburg 
vanuit v.v. Vorden naar FC Twente ging, is hij 

in 1983 terecht gekomen bij de Graafschap. De 
wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 3-9 zege 
van de Graafschap, maar het meest opvallende 
feit was toch wel dat de Vordense spits Kees Jan-
sen deze wedstrijd twee keer scoorde en in totaal 
Vorden drie keer Ejo Elburg het nakijken gaf.■
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Vorden – de Graafschap 1984:
De beide teams voor aanvang van de wedstrijd op het hoofdveld in 1984 met voor Vorden staand 
vlnr Wim Harms, Rudy Lammers, Harry klein Brinke, Henk Stokkink, Chris Hissink, Kees Jansen, Peter 
Hoevers en René Olthof. Zittend v.l.n.r. Gerrit Pardijs, Pascal Klootwijk, André vd Vlekkert, Richard 
Bargeman, Chris Oosterink en Reind-Jan Westerveld

VORDEN – FC WAGENINGEN
 
Dezelfde Activiteiten Stichting organiseerde een 
jaar later wederom een oefenwedstrijd in de 
voorbereiding tegen een betaald voetbalclub en 
dit maal kwam FC Wageningen naar het gemeen-
telijk Sportpark in Vorden. Op een dinsdagavond 
zagen ongeveer 800 toeschouwers een aantrek-
kelijk schouwspel waarbij Vorden zelfs op een 
1-0 voorsprong kwam. In de krant stond toen 
het volgende verslag : ‘Vorden speelde vooral 
in de beginfase fris van de lever en toonde geen 
enkele angst voor de gasten uit Wageningen. 
Vordenaar Ejo Elburg, die deze wedstrijd niet 
veel werk kreeg op te knappen in het Wagenin-
gen-doel, kreeg al na twee minuten de schrik 
van zijn leven toen Chris Oosterink na een pass 
van Theo Schotsman met een schot in de linker 
benedenhoek keihard uithaalde 1-0. Na twaalf 
minuten viel de gelijkmaker. Een pass van Bud-
ding werd door de beste speler bij Wageningen 
Nico van Zanten verzilverd 1-1. Op slag van 
rust werd het 1- 2 toen Torn Krommendijk op 

het randje van buitenspel doelman Wim Harms 
versloeg 1-2. Bij Vorden werden halverwege de 
tweede helft enkele wissels toegepast. Met name 
de vervanging van uitblinker Hans Lenselink be-
tekende een aderlating voor het team van trainer 
Jan Hendriksen.  
De vervanging van doelman Wim Harms door 
de jeugdige Rene Olthof maakte duidelijk dat 
Vorden over twee zeer sterke keepers beschikt. 
Nadat Nico van Zanten de stand op 1-3 had ge-
bracht, verrichtte Olthof een paar knappe red-
dingen bij schoten van Hans Nijhuis (na de rust 
ingevallen voor Frans van Angeren) en Richard 
Budding. In de laatste minuut werd het via Zeger 
Tollenaar 1 -4. Opmerkelijk was dat het team 
van Vorden het conditioneel best bij kon benen 
tegen deze semi-profs en dat ook de jeugdige 
18-jarige Marc v.d. Linden een prima wedstrijd 
speelde. De wedstrijd werd bekwaam geleid door 
Wim Bekken, daarbij geassisteerd door de grens-
rechters Huiting en Geurts.■
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Vorden – FC Twente in 1989:
FC Twente in de aanval met vlnr GertJan Duif, Mar-
co Roelofsen, André Paus en op de achtergrond 
Rene Elzinga. Vorden verdedigd met Marcel Boek-
holt, René Besselink en Wilco Klein Nengerman.

VORDEN – FC TWENTE
 
Vorden vierde in 1989 haar 60-jarig jubileum 
uitgebreid met een reünie, feestavond, activi-
teiten voor de jeugd en een prachtige jubileu-
muitgave. De jubileumcommissie had tevens op 
donderdagavond een ware jubileumwedstrijd 
georganiseerd en wederom was, net als 10 jaar 
eerder, FC Twente de tegenstander. FC Twente 
had in de jaren ’80 moeite om het niveau van de 
jaren ’70 te evenaren, zelfs te benaderen en ein-
digde dan ook vaak in de middenmoot, ver van 
de Europese plekken en ereplaatsen. Toch kwam 
hier eind jaren ’80 verandering in en onder lei-
ding van trainer Theo Vonk vond het zichzelf drie 
seizoenen achter elkaar op de 3epositie van de 
eredivisie en plaatste het zich dus ook drie keer 
achter elkaar voor de UEFA Cup. FC Twente kwam 
deze avond met spelers als Hans de Koning, Fred 
Rutten, Andre Paus, Andre Karnebeek, Pieter 
Huistra, Mika Lipponen, Robin Schmidt en Gert 
Jan Duif naar Vorden en de thuisclub had met de 
nieuwe trainer Ben Koolenbrander een 20 koppi-
ge selectie samengesteld en wisselde dus veel-
vuldig deze wedstrijd. Net als 10 jaar geleden 
kwam het niet tot een doelpunt vanuit v.v. Vor-
den, maar men zag de jeugdige Edwin Meijer wel 
uitblinken in de voorhoede onder het toeziend 
oog van technisch directeur Kees Rijvers. Deze 
oud-trainer van FC Twente was in het seizoen 
daarvoor ook al op het Gemeentelijk Sportpark in 
Vorden aanwezig geweest bij de thuiswedstrijd 
van Vorden tegen Markelo in de 4e klas KNVB. 
Het waren nog de tijden dat veel BVO’s geen 
jeugdopleiding hadden en alleen maar bestond 

uit een 1e elftal en een zogenaamd C-team 
(2e elftal) en in totaal zo’n 24 tot 30 contract-
spelers per seizoen had. Betaald Voetbalclubs 
scouten dus naast de internationale markt ook 
nog gewoon bij 1e elftallen van  amateurvereni-
gingen en zodoende kon het dus zijn dat Kees 
Rijvers bij het scouten van spits Bert Schippers 
van Markelo zich destijds ook liet ontvallen dat 
de spelers Edwin Meijer en Wilco Klein Nenger-
man van v.v. Vorden hem ook erg bevielen. Het 
was voor het oog van 1500 toeschouwers weder-
om een fraaie happening en dus een geslaagde 
jubileumwedstrijd.■ 
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VORDEN – FEYENOORD
 
Het absolute hoogtepunt wat betreft een betaald 
voetbalclub als tegenstander van Vorden was na-
tuurlijk in 1994 en het was tevens de laatste keer 
dat er tegen een BVO werd aangetreden. Vorden 
bestond 65 jaar en had via het Sorbo-toernooi 
(Henk de Jonge en Jan Golstein) en het Wim 
Kuijpertoernooi (Jan Borgonjen) goede contacten 
met Feyenoord. In die jaren koste een dergelijke 
wedstrijd zo’n 25.000 gulden en ondanks dat er 
goede hoop bestond dat dit bedrag alleen al uit 
de recette opgebracht kon worden, was het wel 
prettig dat met o.a. medewerking van sponsor 
(en tevens supporter van Feyenoord) Barendsen 
BV er in ieder geval garant gestaan werd. Het 
werd een grandioos succes want het bestuur 
met o.a. Jan Rouwenhorst, Bert Beck, Jan Visser 
en Ap Wentink (Bergkappe) had voor alle rand-
zaken gezorgd. Er werd een heus ‘stadionnetje’ 
gerealiseerd, want langs drie zijden van het veld 
kwamen vijf rijen hoge noodtribunes te staan die 
door Jan Rouwenhorst en o.a. Robbie Golstein 
de laatste dag nog voorzien moesten worden 
van zitplanken. Maar liefst 3.500 toeschouwers 
omzoomden het hoofdveld en onder zeer warme 

omstandigheden was het daarom ook qua drank- 
en ijsomzet een zeer goede avond. Wel was er 
nog een klein probleempje vlak voor aanvang 
van de wedstrijd. Feyenoord had namelijk aan-
gegeven dat zij dit soort oefenwedstrijden alleen 
wilden spelen tegen een 4e klasser of hoger en 
v.v. Vorden speelde destijds in de 5e klas. De 
oplossing die werd gevonden kwam eigenlijk uit 
Laren, want een jaar daarvoor had Witkampers 
dit issue opgelost door de 1e helft met Witkam-
pers te spelen en de 2e helft met een streekteam 
met spelers uit de 4e, 3een 2e klasse.  
Zo ging het dus ook in Vorden en in de 2e helft 
zou dus het streekteam binnen de lijnen komen 
en zij gingen spelen in het rood-witte reservete-
nue van Vorden 1 van de toenmalige hoofdspon-
sor ’t Pantoffeltje. Op de elftalfoto staan dus 
ook drie elftallen geformeerd en het streekteam 
keurig in het rood-wit, alleen gaf Feyenoord vlak 
voor de aftrap nog wel aan dat het in de 2ehelft 
zelf gewoon in rood-wit bleef spelen en dus het 
streekteam maar ff een ander tenue aan moest 
trekken ….. Annie Visser is toen nog snel naar 
huis gereden, een ander reservetenue (rood-
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Vorden – Feyenoord in 1994:
De elftalfoto voorafgaand aan de wedstrijd Vorden/Streekteam tegen Feyenoord in 1994. Op de 
achtergrond zijn goed de noodtribunes te zien, waar in totaal 3.500 toeschouwers een plekje konden 
vinden. Vorden in het geel-zwart gestreept, Feyenoord in het traditionele rood-wit en het streekteam 
in de reservetenues van Vorden, waar uiteindelijk niet in gespeeld mocht worden.

zwart gestreept) van zolder gehaald (echtgenoot 
Jan Visser was ook leider van het 1e elftal en 
bewaarde dit soort zaken liever ‘veilig’ in huis) 
en kwam een paar minuten voor het rustsignaal 
al hijgend en puffend de jongens van het streek-
team het nieuwe tenue aanreiken.  
De ruststand was 1-7 door een doelpunt van 
Ronald de Beus en eigenlijk was de wedstrijd 
toen al geslaagd. In de tweede helft kwam het 
streekteam in het rood-zwart met een duidelijk 
Vordens tintje in het veld, want Marc van der 
Linden speelde bij Be Quick, Gerrit Wenneker 
keepte bij PAX, Udo Heij speelde deze avond in 
het streekteam mee en Mark Sueters speelde 
namens sv Ratti, maar zou het seizoen erop bij 
v.v. Vorden komen spelen. Samen met o.a. Han 
Piels (AZC) op het middenveld en Sander Siebe-

link (Sp. Lochem) als laatste man kwam er een 
machtig ‘Vordens kwartiertje’ want in 15 minu-
ten tijd werd de stand op 4-7 gebracht met o.a. 
twee doelpunten van Marc van der Linden. Onder 
leiding van voorstopper John de Wolf en aanval-
lende spelers zoals Kiprich, Blinker en van Loen 
werd echter in het laatste half uur de verhoudin-
gen weer ‘normaal’ en stond er uiteindelijk 4-12 
op het scorebord.  
Na afloop was er een nog een ‘buffetje’ voor 
alle spelers en staf en vooral de aanwezigheid 
van trainer Willem van Hanegem zorgde voor 
veel toeloop, maar ook de reserves Larsson, de 
Goey en Witsche (die alle drie niet mee speelden 
omdat zij het WK 1994 in Amerika hadden ge-
speeld) moesten vele handtekeningen en foto’s 
uit delen.■
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Als ik mijn bijdrage aan de derde presentatiegids zit te schrijven is 
het “zomerreces”. Dit is altijd een mooie periode in het ‘voetbaljaar’ 
om de zaken eens goed op een rijtje te zetten voordat het nieuwe 
seizoen weer begint. 
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Vorden JO11-2. Achterste rij v.l.n.r.: Esther Tolkamp, Jody Besselink, Luuk Lieverdink, Thijme 
Peters, Rayan Al Roushidat, Harriët van der Logt. Voorste rij v.l.n.r.: Tijntje Jansen van de Berg, Lize 
Schoppers, Liza van der Logt, Lucas Belt, Karst Aaldering, Serbast Sido, Matthias Wibier.

Vorden JO12-1. Bovenste rij v.l.n.r. Cees van Voskuilen (trainer), Jawad Yassin, Jip Hoffman, Linde 
Klein Kranenbarg, Noah Vos, Jeroen Vos (trainer). Onderste rij v.l.n.r. Sjoerd Keizer, Tim Rikkers, 
Tobias van Voskuilen, Thijmen Groot Jebbink, Figo Schooltink. Op de foto ontbreken : Merijn Peters, 
Ayham Alsallloum en Jelle Klein Kranenbarg (trainer)
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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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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. 
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Vorden JO13-1. Achterste rij v.l.n.r.: Thijmen Huetink (grensrechter), Thijs Schuerink, Emilie Taken, 
Rob Enzerink (assistent-trainer), Nick van Leijden, Thijs Oldenhave, Ties Oplaat (trainer), Job Schop-
pers, Robin Peters, Joris Jansen van den Berg (leider). Voorste rij v.l.n.r.: Luc Jongbloets, Sep Enzerink, 
Gijs Jansen van den Berg, Bouke Klein Kranenbarg, Jasmijn Huetink, Luuk de Jonge, Viggo Gombert

Vorden MO13-1. Bovenste rij v.l.n.r: Faylinn Klein Brinke, Noa Eckhart, Nikki Besselink, Cato Wa-
genvoort, Paula Willemsen. Middelste rij v.l.n.r: Ilaiza Klein Brinke, Madelief Sluijter, Vlinder van Gij-
tenbeek, Sophie van Zeeburg. Onderste rij v.l.n.r.: Jill Wentink, Lone van Zeeburg, Esmée Schuppers, 
Xian Wentink, Linde Wesselink. Niet op de foto: Pien Visser. Leiders en trainers: Dick Wesselink, 
Michiel van Gijtenbeek, Gerben Schuppers en Pim van Zeeburg
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Vorden JO15-3. Achterste rij v.l.n.r.: Mario Horsting (leider/coach), Bo Eggink, Lieke Keeris, Bente 
Oonk, Reind Krijt, Dennis Kettelerij, Lars Borgonjen, Kai Hofs (trainer). Voorste rij v.l.n.r. : Finn Jan-
sen, Gijs Meijer, Rolf Wilgenhof, Lars Hulleman, Michiel Das, Luca Horsting, Bart Lichtenberg.

Vorden JO13-2. Achterste rij v.l.n.r.: Christiaan Lichtenberg, Matthijs van Asselt, Jesse Lichtenberg, 
Kivarra Sido, Jahnoah Epke, Bas Willemsen, Mark Zelle. Voorste rij v.l.n.r.: Collin Jiang, Sten Zelle, Ids 
van Laake, Bart Delsink, Victor van Dijk



Afgelopen zomer stop-
te hij na vijf jaar bij de 

buurtvereniging uit Ruurlo en 
begon hij aan zijn eerste klus als 
‘externe’ trainer bij v.v. Vorden. 
In deze presentatiegids stelt de 
nieuwe hoofdtrainer van v.v. 
Vorden, Wouter Schouten zich 
aan u voor.

Je bent na 5 jaar hoofdtrainer te 
zijn geweest bij v.v. Ruurlo, dit 
seizoen voor het eerst actief als 
hoofdtrainer van v.v. Vorden. 
Velen kennen jouw in ieder geval 
van naam, want zowel als speler 
en trainer heb je wel een linkje 
met onze club. Maar je hebt nog 
meer ‘lijntjes’ met Vorden….

Jazeker, mijn vader is gebo-
ren en getogen in Vorden aan 
de Nieuwstad 47. Als kleine 
jongen kwam ik al vaak in het 
mooie Vorden op bezoek bij het 
ouderlijk huis van mijn vader 
waarbij we altijd in het weiland 
tegenover Het Beeckland gingen 
voetballen tussen de schapen.  
 
Daarnaast heb ik ook de liefde 
van mijn leven gevonden in Vor-
den. Mandy is ook geboren in 
Vorden en heeft altijd prachtig 
mogen wonen op het landgoed 
van de Wiersse waar haar ouders 
nog steeds woonachtig zijn. 

Voetbal is je grootste hobby 
en passie en dat heeft al tot 
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A een hele rij clubs en ervaringen 
geleid. Kun je in het kort aan-
geven waar je bent begonnen 
met voetballen en wat daarna 
je stappen zijn geweest in je 
carrière. 

Ik ben begonnen met voetballen 
bij vv Ruurlo toen ik vijf jaar oud 
was. Ik merkte al gauw dat de 
bal een van de mooiste uitvin-
dingen was en stond er dus mee 
op en ging er mee naar bed.  
 
In de C-jeugd werd ik gescout 
door de Graafschap zodat ik de 
overstap kon maken naar de 
blauw witte zebra’s. We hadden 
destijds een fantastische lich-
ting met onder andere Klaas-jan 
Huntelaar, Jan Kromkamp, John 
van Beukering en nog vele ande-
re toptalenten.  
Nadat ik was afgevallen bij de 
Graafschap heb ik de rest van 
mijn jeugd doorlopen bij vv 
Ruurlo. Na twee seizoenen in het 
eerste te hebben gespeeld werd 
ik door Jan Ligtenberg gevraagd 
om bij Markelo te komen voet-
ballen in de 2e klasse. Na Mar-
kelo heb ik de switch gemaakt 
naar Be Quick Zutphen waar Ivo 
Dokman destijds actief was als 
trainer. Ivo kende ik vanuit mijn 
stage bij de Graafschap. Hier 
heb ik één jaar in de 2e klasse 
gespeeld totdat Kon.UD mij be-
naderde of ik daar wilde komen 
voetballen in de 1e klasse. Deze 

kans heb ik met beide handen 
aangepakt waardoor ik drie jaar 
mocht uitkomen voor de club 
met het wel bekende kanon.  
 
Door de uitstapjes naar deze 
drie verenigingen heb ik op 
voetbalgebied mij goed kunnen 
door ontwikkelen. Na vijf jaar 
merkte ik dat de honger naar 
Ruurlo zo groot werd dat ik weer 
terugkeerde op het oude nest, 
mede ook omdat ik een vaste 
baan in het onderwijs kreeg. 
 
Daarnaast waren we met Ruurlo 
ook actief in de zaal en ik was 
destijds ook nog coach van de 
A1. Drie keer trainen, tegen-
standers op grote afstanden, 
zaalvoetballen en coachen op de 
zaterdag heeft mij doen beslui-
ten om weer in Ruurlo te gaan 
voetballen. En hoe mooi is het 
dan om met je eigen club als 
speler het niveau van de vereni-
ging omhoog te brengen, door 
te promoveren naar de 3e klasse 
en zelfs op de drempel te staan 
van de 2e klasse. Je ziet het ook 
bij v.v. Vorden, waarin de af-
gelopen 10 jaar de club van de 
4e klasse naar de 2e klasse is 
gepromoveerd en daarin nu al-
weer zeven jaar lang actief is. De 
tweede klasse is een fantastisch 
niveau om in te voetballen.
 
In het dagelijkse leven ben je le-
raar op het Gerrit Komrij-college 

Zijn hele leven staat in het leven van voetbal. Als jeugdspeler kwam 
hij al bij de Graafschap terecht, en daarna heeft hij 15 jaar lang als 
amateurvoetballer bij resp. Ruurlo, Markelo, Be Quick Zutphen en 
Kon. UD gespeeld. Tevens speelde hij tussen zijn 18e en 32e-jarige 
leeftijd in de zaal bij Ruurlo en werd hij jeugdtrainer bij ‘zijn’ club, 
waarna hij op 34-jarige leeftijd direct als oud-speler van Ruurlo 
ook nog hoofdtrainer werd.

Wouter Schouten voelt zich  thuis bij v.v. Vorden
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en is dus het leiding geven aan 
een groep jou niet vreemd. Wat 
vind jij het mooiste onderdeel 
en wat is het belangrijkste om 
aan groep voetballers leiding te 
geven als trainer?  

Je hebt als speler niet het eeu-
wige leven in het eerste elftal 
hoe graag je dat misschien ook 
zou willen. Het trainersvak is 
een mooie manier om je hobby 
voort te zetten. Ik mag ontzet-
tend graag met mensen werken 
en waar ik altijd naar op zoek 
ben zijn de mogelijkheden om 
spelers uit te dagen en te laten 
ontwikkelen. De kick van coach 
zijn is dat spelers met plezier 
naar de voetbal gaan en dat ze 
ervaren dat ze groeien binnen 
allerlei facetten zowel op indivi-
dueel niveau als ook op team ni-
veau. Het creëren van een veilige 
omgeving waarbij fouten mogen 

worden gemaakt is voor mij een 
belangrijke voorwaarde om goed 
te kunnen samen werken binnen 
en met een groep. 

Als trainer heb je tot nu toe 
alleen ervaring bij je eigen club 
vv Ruurlo, zowel als jeugd- en 
hoofdtrainer. Hoe bevalt het je 
in de eerste maanden bij deze 
voor jouw ‘vreemde’ club v.v. 
Vorden? 

Het is mooi dat het woordje” 
vreemd” wordt gebruikt in de 
vraagstelling want eerlijk ge-
zegd heb ik mij vanaf dag één 
direct thuis gevoeld. De club, de 
mensen en de groep waarmee 
ik samen werk hebben mij warm 
ontvangen. Vorden is voor mij 
een fijne en vertrouwde omge-
ving om in te werken. Uiteraard 
moeten we allemaal wennen aan 
elkaar, maar door de wederzijd-

se interesse en belangstelling 
naar elkaar toe gaat dit proces 
heel erg soepel. Een nieuwe trai-
ner betekent nieuwe ideeën en 
een nieuwe voetbalfilosofie en 
daar werken we hard aan.  
 
Ondanks dat we pas drie maan-
den bezig zijn vind ik dat we 
veel goede stappen hebben 
gemaakt. En we willen graag 
door ontwikkelen om elke keer 
weer beter te worden. De groep 
is ontzettend leergierig en dat is 
een goed uitgangspunt voor mij 
als trainer.
 
Je hebt naast de bestaande 
groep van ervaren spelers van 
het 1e elftal, ook een aantal 
nieuwkomers mogen begroeten 
met maar liefst 9 spelers uit de 
JO19-1. Hoe heb je dit aange-
pakt in de eerste twee maand 
van het seizoen?
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Wanneer je nieuw bent bij de 
club wil je zoveel mogelijk 
spelers zien. Iedereen verdient 
een kans om zich te bewijzen. 
In de voorbereiding hebben we 
dan ook getraind met een grote 
groep van 26 man. We hebben 
op de vrijdag extra trainingen 
ingelast plus het spelen van veel 
wedstrijden, dit alles om zoveel 
mogelijk contact momenten te 
realiseren en veel spelers aan het 
werk te zien. Net als elk seizoen 
zijn er in de voorbereiding spe-
lers op vakantie dus in de prak-
tijk sta je dan met +/- 20 spelers 
op het trainingsveld. Wat dit 
jaar toch wel bijzonder maakte 
is de lange “corona” pauze. Hoe 
staan de spelers er mentaal en 
fysiek voor? Eerlijkheid gebiedt te 
zeggen dat ik aangenaam verrast 
was na de eerste week trainen. 
Natuurlijk zag ik onderlinge ver-
schillen, met name in het condi-

tionele, maar ik kon merken dat 
er goed was door getraind. Petje 
af voor René (Nijenhuis, red.) 
die de groep is blijven trainen. 
Ondanks dat er geen compe-
titie meer was zijn ze met de 
groep goed door blijven trainen. 
We hebben na enkele weken 
de groep teruggebracht naar 
21 spelers en toen we eenmaal 
Vorden 1, 2 en 3 bekend hebben 
gemaakt zijn we verder gegaan 
met 18 spelers.

 
Het voetbal in deze regio (Ach-
terhoek/Liemers, Stedendrie-
hoek, Salland, Twente) kent 
één 3edivisieclub (HSC’21), vier 
hoofdklassers (Longa, RKZVC, 
Silvolde en AZSV) en vier 1ek-
lassers (DZC’68, Rohda Raalte, 
Columbia en FC Winterswijk). 
Je komt nu met v.v. Vorden in 
de 2e klasse te spelen en speelt 

dus direct onder deze boven-
genoemde negen clubs. Heb 
je ambitie en zie je mogelijk-
heden om met v.v. Vorden nog 
een stapje hoger te gaan spelen 
met o.a. bovenstaande clubs als 
tegenstander?

Sportief gezien moet je altijd 
gaan voor het hoogst mogelijke, 
daarbij wel gezegd hebbende 
dat het niveau waarop je acteert 
wel moet passen bij het ni-
veau van de spelers en de club. 
Continuïteit is daarbij belang-
rijk zodat je door kan blijven 
groeien en ontwikkelen. Vorden 
mag ontzettend trots zijn dat ze 
met eigen jongens in de tweede 
klasse spelen. In mijn ogen een 
prachtig niveau om in te spelen. 
Op de voetbalkaart staan we er 
goed op! Laten we vanuit hieruit 
verder kijken of we nog stappen 
kunnen maken. ■



Elftalfoto Vorden 1 seizoen 2021-2022. Achterste rij v.l.n.r.: Tim Vrielink (leider), Frank Hiddink, Rik Schröer, Gijs van der Veen, Werner Rondeel, Sven Mulder, Gerrit Wenneker (grensrechter)  
Middelste rij v.l.n.r.: Rene Nijenhuis (ass.trainer), Bart Stokman, Remmert Verbruggen, Nick Ziggers, Wouter Schouten (trainer), Bas Kortstee, Luuk Smit, Sam Abbink, Ad Kettelerij (keepers-trainer)
Voorste rij v.l.n.r.: Musa Dagdelen, Daan Horstman, Dion Besselink, Esly Lindenschot, Robin Versteege, Koen Oosterhuis, Niels Rondeel, Rahem Pabai. Niet op de foto: Kris Koning
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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.

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
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Vorden JO15-1. Achterste rij v.l.n.r.: Mees Enzerink, Jim Zelle, Daan Jongbloets, Yorn Leegstra, Juli-
us Wesselink. Middelste rij v.l.n.r.: Michel van Pijlen (leider), Bas Vriend (leider), Teun Brummelman, 
Guus Garritsen, Niek Lieverdink, Thijn van Pijlen, Ruud van der Linden (trainer). Voorste rij v.l.n.r.: 
Sam Korenblek, Jelmer van Zeeburg, Dani Schuppers, Twan Vriend, Rens Jansen

Vorden JO15-2. Achterste rij v.l.n.r.: Thom Kosse, Cesar Jacobs, Strom van Laaken, Yun Wentink, 
Jurre Wilgenhof. Middelste rij v.l.n.r.: Mik Verbeek, Joep Besselink, Pim Wissels, Sanne Vruggink. 
Voorste rij v.l.n.r.: Seb Kranenbarg, Eefje Ooms, Fabian Taken, Thomas Delsink, Perry Rashid Jansen 
Trainer Dennis Wentink, Gert Verbeek



DATISPIENTER 
het juiste adres om te 
bouwen aan verbetering

Certificeringen
Risico Inventarisaties
Trainingen
ICT Oplossingen

Waterstraat 3, 7201 HM Zutphen
Demmersweg 3, 7556 BN Hengelo

088 - 804 88 00 
info@datispienter.nl    
www.datispienter.nl

DATISPIENTER B.V.

1129.1515 Adv algemeen 1/2 A4.indd   1 06-09-21   11:59
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Vorden JO16-1. Achterste rij v.l.n.r.: Florian Zafari, Guido Antonissen, Niek Barendsen, Musa Tall. 
Middelste rij v.l.n.r.: Michiel Barink (coach), Tigo Olthuis, Joran Kuiperij, Manoa Voogd, Twan Rouwen-
horst. Voorste rij v.l.n.r.: Luuk Wiggers, Stef Jansen, Aeneas Rietman, Senna van der Pol, Jelmer Smid

Vorden JO17-2. Achterste rij v.l.n.r : Jasper Harmsen, Daan Waasdorp, Ties Oplaat, Nout Garritsen, 
Thijmen Huetink. Middelste rij v.l.n.r.: Rob Oplaat (trainer), Mick Horsting, Mick Nijenhuis, Tijmen 
Marskamp, Michel Hofs (grensrechter). Voorste rij v.l.n.r.: Job Jansen, Kai Hofs, Juul Vliem, Marijn 
Eckhardt, Joost v. Ditshuizen
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Schoppers Sport & Groen
Marnix Schoppers
Het Hoge 58
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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.



Ga jij je huis verkopen met Bieden en Wonen? Dan krijg je 
van ons, op vertoon van deze flyer, €250 korting op alle 
extra aandacht modules. Je kunt hiermee zorgen extra onder 
de aandacht te komen bij Funda, een  3D tour aanvragen of 
een betaalde lokale social media campagne inzetten om je 
woning te verkopen. Deze korting is geldig t/m 31 december 
2021. Korting is niet geldig i.c.m. andere kortingen. Meer 
informatie op biedenenwonen.nl.
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Vorden MO17-1. Bovenste rij v.l.n.r : Tess Wesselink, Amber Wesselink, Marijn Lichtenberg, Kiki 
Nijenhuis. Middelste rij v.l.n.r : Anouk Vruggink, Amber Hulleman, Floran van Gijtenbeek, Esmee van 
Leijden. Onderste rij v.l.n.r. Baike Groot Wassink, Lieke van Voskuilen, Tess Hietbrink, Jasmijn ter 
Mul, Isa Schotman. Niet op de foto: Merle Hiddink en Rosanna Thomassen. Leiders en trainers: Erwin 
Hiddink en Michael Hulleman

Vorden MO19-1. Bovenste rij v.l.n.r : Wyke Hassefras, Anne Fleur Kosse, Zara Wesselink, Teuntje 
van Essen, Jasmijn van Gijtenbeek. Middelste rij v.l.n.r : Yrsa van Zuilekom, Noa Bruinsma, Maartje 
Willemsen, Demi Hertgers. Onderste rij v.l.n.r. Froukje Menkveld, Sara de Jonge, Jet Smit, Iris Rou-
wenhorst, Sien Klein Nengerman. Leider: Dirk Jan Wesselink, Trainer: Niels Rondeel
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Vorden JO17-1. Achterste rij v.l.n.r : Brent van Zeeburg, Floris van Zeeburg, Jacco Kettelerij, Stefan His-
sink. Middelste rij v.l.n.r.: Arjan Wagenvoort (leider/grensrechter), Tygo Ulkeman, Diede van de Wijgerd, 
Chris van de Wijgerd, Stijn Groeneveld, Bram Oplaat (trainer/coach), Sander Arfman (assistent-trainer). 
Voorste rij v.l.n.r.: Gijs van Ditshuizen, Cas Verbeek, Quinten Eijgenraam, Tijn Smit, Chiem ter Linden

Vorden JO19-2. Achterste rij v.l.n.r : Bas Wullink, Bob Wesselink, Jens Hellema, Thom Loman en Rick 
Pardijs. Middelste rij v.l.n.r.: Hans Wullink (trainer/coach), André Garritsen (trainer/coach), Lars van 
Doesburg, Jonah de Groot, Duco Schuppers, Stijn Gertsen, Kay van Daatselaar (trainer) en Nick Rein-
tjes (trainer). Voorste rij v.l.n.r.: Ties Garritsen, Nima, Guido Derksen, Joost Doornink en Dion Eggink



Zutphenseweg 1A 
7251 DG - Vorden
Tel: 0575 - 470 318
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Vorden 45+. Staand v.l.n.r.: Jeroen Tijssen (coach), Dirk Jan Wesselink, Martijn Vredenberg, Gerrit 
Wenneker, Willem Eijgenraam, Willem Lichtenberg. Knielend v.l.n.r.: Frank Rouwenhorst, Michel van 
Pijlen, Joris Reijerink, Mark Biesterbosch, Andre Garritsen. Niet op de foto: Eddie Berendsen, Udo 
Heij, Erik Oldenhave, Edwin Visser en Ard Kettelerij

Vorden JO19-1. Achterste rij v.l.n.r.: Sander Visschers, Sven Groot Wassink, Rens Avink, Niek Spie-
gelenberg. Middelste rij v.l.n.r.: Friso Balvert (leider), Thijmen van Dijk, Steven Menkveld, Stijn Wen-
tink (trainer), Bram Garritsen, Mick Lichtenberg, Dennis Spiegelenberg (trainer). Voorste rij v.l.n.r.: 
Sil van Veen, Tom Bouwmeester, Tomas Oonk, Sem Barendsen, Gijs Brummelman



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

Dorpsstraat 18B
7251 BB Vorden

info@fysiotherapiedommerholt.nl
www.fysiotherapiedommerholt.nl

    0575 551 983
     06 3022 3194

MARK ZELLE - 0631000685 -  INFO@ZELLEPROMOTIE.NL
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v.v. Vorden bedankt zijn sponsors
Hoofdsponsor v.v. Vorden
Albert Heijn Grotenhuys

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

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

Overige sponsoren v.v. Vorden
4atHome
Activium B.V.
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.
AWOBA B.V.
Bakker in Vorden
Bakkerij van Asselt
Bedrijvenkring Bronckhorst
Bieden & Wonen
Bloemendaal & Wiegerinck
Bloemsierkunst Halfman
Boschland accountants en 
adviseurs
Bosrestaurant de Reehorst
Bouwbedrijf Geers B.V.
Bouwbedrijf Schröer
Bouwbedrijf van Zeeburg
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 Haan Schippers
De Vordense Tuin B.V.
Debtt Achterhoek 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 Dommerholt
Fysiotherapie Jansen van den Berg 
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.
Jambe been- en ondermode
KAB Accountants
Kamphuis Hoogwerkers B.V.
Keuken Van Hackfort
Kranen Kerstpakketten B.V.
Kreunen Bouw Lochem B.V.
L.M.B. Vorden B.V.
Lammers Woonadvies 
Lubron Personeelorganisatie
Lucassen Boomkwekerij
Luijendijk Hoveniers 

Meek’s Meubelen Vorden B.V.
Mondzorg Vorden
Monuta
Moventem
Multi Ratio B.V.
PCS
Peter Dekker
Piek hoveniers
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
VAG Performance Center
Vakantiehuis-Montafon
Van den Brink ICT
Van der Veen & Partners B.V.
Van Zeeburg Luimes & Lebbink
Verheij Toldijk B.V.
Vincent Spiegelenberg
Vliem Bouwkundig Tekenbureau
Vos Industriele Lakverwerking B.V.
Welkoop Vorden
Wentink Installaties
Weulen Kranenbarg
Wijnhandel Smit
Wonen en Waarde
www.zeeland-noordzeekust.nl
Zelle Textieldruk Vorden



 
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

P R E F A B  Z W E M B A D E N  &  W H I R L P O O L S

MLine - geef uw zwembad de uitstraling die 
bij u past. Combineer alle voordelen van een 
modern prefab zwembad met een individuele 
vormgeving. Talrijke designmogelijkheden zijn 
mogelijk, aan u de keuze.

Ancona - passend in elke ambiance.
Een modern inbouw zwembad voor zowel 
binnen als buiten, voorzien van de nieuwste 
techniek en van duurzame kwaliteit. 
Tijdloos en functioneel.

Aqua Zwembaden BV • Zutphenseweg 40 • 7251 DL Vorden • Telefoon +31 (0)6 53 92 57 58 • E-mail contact@aqua-zwembaden.nl

Strato 2.0 portable - wellness overal. Met 
onze Strato portable spa geniet u overal waar 
en wanneer u wilt. Binnen of buiten, zomer of 
winter, met de Strato kunt u alle kanten op. 
De Strato is ook verkrijgbaar als inbouw en 
opbouw spa.

C-SIDE - Klein en toch groots. Ideaal voor 
een compacte tuin of op het terras. Geen 
zwembad én geen whirlpool, maar gewoon 
heerlijk loungen op een paar m2.

RivieraPool & dealer. Voor alle RivieraPool 
zwembaden & whirlpools geldt: duurzame 
kwaliteit, modern design, snelle inbouw en de 
nieuwste techniek. Kijk voor meer informatie en 
inspiratie op www.aqua-zwembaden.nl

zwemplezier op maat

Bathmen
Goor

Brummen

Zutphen

Gorssel
Laren

Barchem

Markelo

Lochem

Hengelo

Ruurlo

VORDEN

OOK 
VOOR 

ONDERHOUD 
VAN 

BESTAANDE 
BADEN
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Vorden 6. Achterste rij v.l.n.r. Lars van Doesburg, Duco Schuppers, Robin Oonk, Arian Wassink, 
Boudewijn Bakker. Middelste rij v.l.n.r. Daan Westerveld (Coach), Stijn Rinders, Bram Oplaat, Tom 
Lenselink, Gijs Bekker, Jurn van Dam, Steven Blom, Sander Arfman, Jorrick Veenendaal, Nick Rein-
tjes, Kay van Daatselaar. Voorste rij v.l.n.r. Pascal van Gils, Luc Willemsen, Björn Klein Brinke, Cas 
van den Bremen, Muhanad Roushidat

Vorden 7. Achterste rij v.l.n.r.: Jari Eggink, Pelle Hoppen, Jord Govers, Jim Reintjes, Bo Waasdorp. Mid-
delste rij v.l.n.r.: Tom van der Boom, Ruud van der Linden, Rik Limpers, Willem Post (begeleider), Twan 
Jansen, Bram Lammers, Jart Lucassen, Koen van Veen. Voorste rij v.l.n.r.: Jordi Houwen (trainer/coach), 
Jaron Kosse, Djoi Stevens, Joris Reuvekamp, Kasper Weenk, Quinten Moeshart, Luuk Smit (begeleider). 
Niet op de foto: Rutger Wullink (trainer), Dick Zelle (leider) en Jochem Besselink (leider)
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Vorden 4. Achterste rij v.l.n.r.: Robin Koster, Niels Siemerink, Rob Enzerink, Mart Boers. Middelste 
rij v.l.n.r.: Jeroen van der Logt, Stefan Arfman, Rene Bogchelman (grensrechter), Andre Kamperman, 
Patrick Groot-Jebbink, Arjan Wagenvoort, Bram Houwen, Twan Eggink, Jeroen Tijssen (trainer), Bas 
Brunsveld, Mark Borgonjen. Voorste rij v.l.n.r.: Frank Brunsveld, Michiel Balvert, Peter Schimmel, 
Robert Harmsen, Jurjen Temming. Niet op de foto: Martin Leegstra, Sven Hendriks, Erwin Hengeveld, 
Renz Cornegoor

Vorden 5. Achterste rij v.l.n.r.: Rick Pardijs, Lars Temming, Jan Groot-Jebbink. Middelste rij v.l.n.r.: 
Friso Balvert, Tom Schotsman, Jarno Messing. Voorste rij v.l.n.r.: Harry Klein Brinke, Bennie Wentink, 
Ronald de Beus, Maarten Breden, Marco Wentink. Niet op de foto: Edwin Becker, John Besseling, He-
rald Nijenhuis, Sander Schotsman, Frank Scheffer, Thijs Smeitink



Jan en zijn vrouw Lies-
beth hebben 3 kinde-
ren waarvan Steven bij 

v.v. Vorden incidenteel invalt. 
Liesbeth was jarenlang lid van 
de commissie Vrienden van het 
Wim Kuijpertoernooi en vader 
Driekus was tot zijn 74e actief 
als pupillentrainer op woens-
dagmiddag. De binding was dus 
altijd al groot. 

Autobedrijf Groot Jebbink.
Hoe en wanneer is autobedrijf 
Groot Jebbink ontstaan? “In 
1963 ben ik begonnen in een 
drietal garageboxen aan de 
Margrietlaan. In 1971 zijn we 
verplaatst naar de Rondweg. 
Daar zitten we dit jaar dus 50 
jaar”, vertelt Driekus enthou-
siast. “Dat die mogelijkheid 
aan de Rondweg zich voor 
deed, hebben we te danken aan 
toenmalig burgemeester van 
Arkel die op een zaterdag met 
mensen van de provincie kwam 
kijken. Eigenaar van de grond 
was molenaar/kruidenier Al-
bers, die ook alle medewerking 
verleende”. Het bedrijf heeft 
een perfecte locatie met een 
Shell tankstation inclusief Shop, 
die makkelijk bereikbaar is. 

Ford/Suzuki/DaewooChevro-
let/Opel/ Bosch Car service
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Autobedrijf Groot Jebbink, 
trouwe sponsor door Herman Vrielink

In het begin was het bedrijf 
gespecialiseerd in Ford. Om-
dat Ford steeds duurder werd 
(“op een gegeven moment was 
er geen Ford meer te krijgen 
onder de tienduizend gulden!”), 
werd in 1983 het sub-dealer-
schap aangegaan met het merk 
Suzuki, een segment ónder 
Ford. Dat duurde voort tot 
1995. Toen deed het merk Dae-
woo zijn intrede. Dat ging later 
Chevrolet heten. In 2007 werd 
Jan Opel dealer in Zutphen. “De 
ontwikkelingen gingen hard. 
Er kwam een kredietcrisis, de 
overheid ging door middel van 

Al vele tientallen jaren is autobedrijf Groot Jebbink trouwe sponsor 
van onze voetbalvereniging. Bovendien is oprichter Driekus (91 
jaar) het oudste lid van onze vereniging. Hij is dit jaar 65 jaar lid 
(!) en nog regelmatig toeschouwer bij het eerste elftal. Reden voor 
ons om een artikel te plaatsen in deze presentatiegids middels een 
“dubbelgesprek” met Driekus en Jan Groot Jebbink.

bijtellingen ‘sturen op’ emis-
siearme auto’s, en de elektro-
nica bepaalde steeds meer de 
aard van de werkzaamheden. 
Ik dacht toen al dat een dea-
lerschap niet de toekomst was 
voor mijn bedrijf”, aldus Jan. De 
Opelgarage werd afgestoten en 
Groot Jebbink sloot zich aan bij 
het concept van Bosch Car Ser-
vice. De computer leest van alle 
merken in wat er aan de hand 
is en zo komt de dealer steeds 
meer buitenspel te staan. Groot 
Jebbink heeft eveneens een 
vestiging van Bosch Car Ser-
vice op de Revelhorst in Zutp-
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hen. In zijn totaliteit zijn er ca. 
15 personen werkzaam. In de 
werkplaatsen wordt ook veel 
onderhoud verricht voor lease-
maatschappijen. “Dat is wel een 
teken dat we kwaliteit leve-
ren”. Voor de aankoop van een 
nieuwe of gebruikte auto kun je 
een bestelling plaatsen, en Jan 
zoekt en vindt het voor je. Hij 
beschikt over “extra zintuigen” 
om te bepalen of een gebruikte 
auto betrouwbaar is.  

De nieuwe Bakery Punto Gus-
to
Wie de laatste tijd bij Groot 
Jebbink getankt heeft, zag dat 
de shop ingrijpend is gewij-
zigd. Er is een complete keuken 
verrezen waar verse broodjes, 
zowel warm als koud, besteld 
kunnen worden. Jan vertelt 
enthousiast dat daar dit najaar 
een nieuw concept bij komt. 
“We gaan koffiemokken ver-
kopen á € 9,95. Daar zit een 
deksel op voor koffie-to-go, 
maar ook staat er een QR-co-
de op waarmee men broodjes 
kan bestellen. Stel je rijdt bij 
huis weg, scant de QR-code en 
bestelt een broodje gehakt. Je 
betaalt met Molly, en tegen de 
tijd dat je bij ons bent staat je 
broodje al klaar. En is dus al 
afgerekend. Je kunt dan ook je 
mok nog met koffie laten vullen 
voor € 2,00. En eventueel kun 
je je mok bij ons laten afwas-
sen voor € 0,10. Hoe gemak-
kelijk wil je het hebben?” Uit 
eigen ervaring kan ik zeggen 
dat een broodje filet-americain 
uitstekend smaakt! Binnenkort 
komt er een actie dat je bij de 

bestelling van een broodje een 
blikje Fuze ice-tea gratis krijgt. 
Ook dat drankje “is goed te 
gebruuken”. 
 
Autohopper
Ook relatief nieuw binnen het 
bedrijf is de dienst van Au-
tohopper. Dit is in feite een 
verhuurbedrijf. “We hebben 
twee bakwagens, twee gro-
te bussen, 2 kleine busjes en 
4 personenauto’s die kunnen 
worden ingezet voor verhuur. 
Bijvoorbeeld voor bedrijven 
die een aantal dagen naar een 
beurs in het buitenland gaan 
en dan een vrachtwagen no-
dig hebben, mensen die gaan 
verhuizen of mensen die geen 
auto hebben, maar er toch wel 
een paar dagen op uit willen”, 
zegt Jan. Voor het huren van 
een auto, in welk formaat ook, 
hoef je Vorden niet uit. Kortom 
garage Groot Jebbink blijft zich 
aanpassen aan deze tijd. “Jan 

hef de kop d’r altied goed bie”, 
zegt Driekus trots. 

Opvolging
Of er een opvolger in het be-
drijf komt is nog niet te zeg-
gen. Steven werkt er full-time, 
maar ook zoon Jochem, die 
in Rotterdam woont, werkt nu 
twee dagen per week voor het 
bedrijf. Of hij het op termijn 
voortzet, is nog niet bekend. 
“Maar ik zou het wel mooi vin-
den”, glundert Driekus. 

Sponsoring
Zoals in de inleiding van dit 
stuk reeds genoemd, is Groot 
Jebbink al vele tientallen ja-
ren sponsor van onze club. Zo 
lopen er ca 65 jeugdleiders en 
overige vrijwilligers rond in 
jacks met het opdruk van Groot 
Jebbink. Verder is het bedrijf 
bordsponsor, balsponsor en 
plaatst het een advertentie in 
deze Presentatiegids. “Waar-
om ik doe aan sponsoring? In 
de eerste plaats vanwege het 
maatschappelijk belang. Ik zie 
dat de voetbalvereniging een 
belangrijke functie bekleedt 
in onze dorpsgemeenschap. 
Daar wil ik graag mijn steentje 
aan bijdragen. We bekijken het 
natuurlijk ook vanuit een com-
mercieel oogpunt. Klanten zijn 
erg belangrijk voor ons. Spon-
soring draagt hopelijk bij aan 
een goed imago van mijn be-
drijf”, aldus Jan. En voetbalver-
eniging Vorden is er blij mee!■
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Vorden 2. Achterste rij v.l.n.r.: Chico Lindenschot, Milo van der Pol, Mike Verstege, Jesse Barendsen, 
Stefan Eggink. Middelste rij v.l.n.r.: Luc Feukkink (trainer), Jurre Heij, Sander Eggink, Kevin Vliem, Gijs 
Bruinsma, Luuk Smit, Armand ten Broeke (leider). Voorste rij v.l.n.r.: Bart Jansen, Micha Bolink, Esli 
Lindenschot, Tomas Oonk, Ties Wentink, Wiebe de Jong

Vorden 3. Achterste rij v.l.n.r.: Bram Makkink, Jeroen Peters, Daan Wiegerink, Mart Boers, Tom 
Schröer. Middelste rij v.l.n.r.: Stijn Wentink (leider), Michiel Barink (trainer/coach), Twan Eggink, 
Patrick groot Jebbink, Mike van Lingen, Koen Vlogman, Chris Heuvelink, Jorn Kuitert, Jan Willem 
Voortman (leider). Voorste rij v.l.n.r.: Pim van Bergenhenegouwen, Sem Kosse, Daniël Wabeke, Bram 
Houwen, Jouri Kastermans
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Vorden G-team. Achterste rij v.l.n.r.: Fabienne Beudel, Gerard Schelfingshorst, Sidney Gout, Wouter 
ter Horst, Menno Bruggink Middelste rij v.l.n.r.: Jet Wolbrink (leidster), Willem Post (verzorger), Tijmen 
Segeren, Martijn Kool, Bernd Beyer, Annemarie Beukhof, Jorijn Bibo, Daan Boes, Henry Koning (trainer), 
Joanne Willemsen (trainster) Voorste rij v.l.n.r.: Wesley Buter, Martin Heijink, Jeffrey Burgers, Miranda 
Bosman, Laurie Uenk, Dick Uenk (leider)Niet op de foto:De twee nieuwe leden: Diego en Linda

Vorden VR-1. Bovenste rij v.l.n.r: Tara Pierik, Mette Heij, Barbara Wullink, Ilse Hissink. Middelste rij 
v.l.n.r: Mikkie Steenbreker, Noa Schuppers, Dione Bouwmeester, Amber Moeshard, Lynn Hartman, 
Joanne Willemsen, Erik Oldenhave. Onderste rij v.l.n.r: Samantha van Asselt, Sheila Pierik, Maree Op-
laat, Esther Tolkamp, Rosa Weenk Niet op foto: Britt Garritsen, Sam Besselink, Maxime Masselink



Al sinds 2011 bij de start 
van het gemeenteproject 
‘Privatisering buitensport-

accommodaties’ is duidelijk 
geworden dat de v.v. Vorden te 
maken had met een veldentekort 
en dat werd in de loop van 
de tijd alleen maar nijpender. 
Vele gesprekken met de 
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Kunstgrasveld
In het voorjaar van 2021 is de lang gekoesterde wens van v.v. 
Vorden alsnog in vervulling gegaan, doordat in drie maanden tijd 
het 3e veld is vervangen door een kunstgrasveld en tevens een 
extra Pannaveld. 

gemeente, initiatieven vanuit de 
vereniging en de SBS Vorden, 
mogelijkheden bekijken met 
Staatsbosbeheer, provincie 
en particuliere grondbezitters 
en uiteindelijk de start van 
de werkgroep ‘Veld Voetbal 
Training Tekort’ in 2017, 
zorgde uiteindelijk niet voor 

de uitbreiding van een 4e veld, 
maar voor de vervanging van 
een natuurgrasveld voor een 
kunstgrasveld. ‘Samen met 
voorzitter Wim Enzerink van de 
SBS Vorden werd ons destijds 
duidelijk dat een uitbreiding van 
de velden er niet in zat, maar 
dat er wel mogelijkheden waren 
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voor een kunstgrasveld. We 
zijn toen vol gegaan voor deze 
oplossing! Helemaal toen bleek 
dat door de nieuwbouw van ’t 
Kompaan aan de Almenseweg 
er een constructie bedacht 
kon worden om de aanleg van 
een sportveld bij de school 
achterwege te laten en in plaats 
hiervan het kunstgrasveld van 
v.v. Vorden te gebruiken, kwam 
alles in een stroomversnelling. 
Kees Jansen en Dick Wesselink 
vertegenwoordigden de 
vereniging in de tandemgroep 
en daarin werd uiteindelijk 
het voorstel richting de 
gemeenteraad bepaald. In juni 
2020 was de spanning te snijden 
in een bomvolle kantine, toen 
tijdens de ledenvergadering 
‘live’ via Teams op het grote 
scherm de stemming van 
de gemeenteraad voor de 
begroting 2021 met daarin het 
kunstgrasveld als onderdeel 
te volgen was. Wat waren wij 
opgelucht en blij, toen met een 
meerderheid van stemmen deze 
optie werd aangenomen en er 
eindelijk begonnen kon worden 
met dit project’, aldus voorzitter 
Marc van der Linden.

Daarna kwam er een staal-
tje betrokkenheid, binding en 
zelfwerkzaamheid bij de ver-
eniging op gang. Allereerst was 
er de fantastische actie ‘Online 
Verkoop m2’ wat uiteindelijk 
een ton op bracht en de stoutste 
verwachtingen van het bestuur 
had overtroffen. Doordat in-
middels was besloten om het 
project uit te breiden met enke-
le accommodatieverbeteringen 

was er uiteindelijk 430.000 euro 
(excl. BTW) nodig om dit te in zijn 
geheel te financieren. Drie ton 
van de Gemeente Bronckhorst, 
één ton via de actie, 30.000 euro 
via de SBS Vorden en een subsi-
dieregeling waarmee een bedrag 
zo groot als de BTW terug gevor-
derd kon worden, zorgde ervoor 
dat het Project ‘dekkend’ gestart 
kon worden. Het werd een waar 
succes, omdat ten eerste vele 
vrijwilligers op een groot aantal 
zaterdagen (en dinsdagen!) mee 

geholpen hebben, maar ook de 
samenwerking met de aannemer 
erg goed verliep en tenslotte de 
fraaie uitbreiding van het project 
met het plein, de omheining van 
het 2e veld en de Pannakooi een 
prachtige verbetering van onze 
accommodatie opleverde. De 
voetbalvereniging Vorden kan 
met veel plezier en trots terug 
kijken op het voorjaar van 2021, 
waarin het een ware mijlpaal in 
de historie van de 92-jarige club 
heeft behaald! ■

Johan Verstege: Johan, jij hebt als interne projectleider gefun-
geerd vanuit SBS Vorden en bent niet alleen in de voorbereiding, 
maar vooral ook tijdens de uitvoering vele uren per week bezig 
geweest met dit project. Wat is jouw reactie die jouw het eerste te 
binnen schiet als je het hebt over het kunstgrasproject?

Johan: Was een leuke uitdaging om dit vanaf de voorbereiding 
tot aan de oplevering te begeleiden. De vele vrijwilligers vanuit 
allerlei geledingen binnen de club gaven het project nog extra 
glans. Ben blij en trots dat ik aan dit mooie project mijn steentje 
heb kunnen bijdragen.



v.v. Vorden presentatiegids 57 v.v. Vorden presentatiegids 56 

Kees Jansen: Je bent één van de initiatiefnemers van de online 
verkoopactie van m2 kunstgras geweest. Had jij direct verwacht 
dat het zo’n groot succes zou worden en kijk je als penning-
meester ook tevreden terug op dit project?

Kees: ‘Gegeven het belang voor de club, het enthousiasme binnen 
de vereniging en daarbuiten had ik dit succes verwacht en ben 
zekers tevreden. Daarbij is het project binnen budget, op tijd en 
met de nodige kwaliteit opgeleverd mede dankzij een groot aan-
tal vrijwilligers. Aandachtspunt zijn de financiële middelen voor 
meer groen en een geluiddempende groene 'wal' op bepaalde 
plekken in en rondom het complex.’
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Wilbert de Leeuw: Tijdens het project ben je o.a. verantwoor-
delijk geweest voor het aansturen/plannen en begeleiden van de 
werkzaamheden door vrijwilligers. Ben jij tevreden wat er door 
zelfwerkzaamheid allemaal is gerealiseerd en hoe dit uiteindelijk 
is opgeleverd?

Wilbert: ‘Het is echt geweldig om te zien wat wij met z’n allen 
in vier maand hebben opgeleverd. Na de tegenvaller door de 
sneeuwval en het uitstel van drie weken, hebben wij daarna alleen 
maar voorspoed gekend en verliep het iedere zaterdag erg goed. 
Ik kijk erg tevreden op terug en heb echt genoten van de enorme 
bereidwilligheid van een ieder binnen onze club!’

Jeroen Tijssen: Je bent als vrijwilliger in de lopende vier maan-
den iedere week bezig geweest met allerlei werkzaamheden. Waar 
zie jij de grote winst als vereniging met het realiseren van dit 
project?

Jeroen: Kunnen spelen en trainen op kunstgras geeft je ook het 
idee dat de ploegen die al jaren kunstgras hebben, hier geen 
extra voordeel meer van hebben. Bovendien kun je langer buiten 
het seizoen doorgaan, want waar eerder de velden na het Wikee 
toernooi ingezaaid werden en het park op slot ging, kan er nu 
nog gesport worden.
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Info v.v. Vorden
Opgericht: 1 Augustus 1929

Gevestigd: Euro Planit buitensportpark
Oude Zutphenseweg 11, 7251 JX Vorden

Telefoon: 0575-551966
Aantal velden: 3 (verlicht) waarvan 1 kunstgras-

veld, 1 oefenhoek (verlicht) en een pannaveld.
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: 570
Aantal donateurs: 165

Aantal vrijwilligers: 235 

Aantal teams:
7 heren senioren, 1 dames senioren,  
1 G-team, 1 45+ team, 10 junioren,  

3 meiden en 8 pupillenteams

Voorzitter: Marc van der Linden
Secretaris: Oscar Rondeel

Financiën: Kees Jansen
Accommodatie: Wilbert de Leeuw

Horeca en Facilitaire zaken: Ilse Oldenhave
Sponsoring & Marketing: Joris Jansen van den Berg

Jeugdvoorzitter: Martin Leegstra
Voetbalzaken: Rob Oplaat
Algemene zaken: Udo Heij 

Hoofdsponsor: Albert Heijn Grotenhuys
Hoofdsponsor Jeugdafdeling: Euro Planit

Hoofdtrainer: Wouter Schouten
 

Wie is Wie: Ga naar  
www.vvvorden.nl/club/wie-wie/



Uniek in het centrum van Vorden; 
 de entourage, de combinatie van het oude pand en de moderne serre, de verrassende 
kaart en een heerlijk verwarmd terras maken Grand Café het Meestershuis tot de 

hotspot van gemeente Bronckhorst!

Een plek waar u 6 dagen per week ’s ochtends vanaf 10.00 uur terecht kunt voor een 
dampende Meesterskoffie (ook to go), of een heerlijke cappuccino met een dikke 

laag opgeklopt melkschuim. Zoekt u een lunchlocatie met originele en verrassende 
‘Meesterwerkjes’? Stop maar met zoeken, bij deze gevonden! En alvast een waarschuwing 

voor gasten die iets zoeken waar rond borreltijd afgesproken kan worden, de keuze qua 
originele ‘Proefwerkjes’ is divers zodat thuis koken daarna eventueel niet meer nodig 

zal zijn. Maar natuurlijk staan onze ‘Keukenmeesters en -juffen’ er niet alleen voor 
de lunchgerechtjes en de borrelhappen en hebben zij ’s avonds ook een aantal leuk te 

combineren ‘Klassewerkjes’ voor u in petto.

B e l ee f
h e t  Mee s te rs h u i s !

G R A N D  C A F É

Het Meestershuis   |   Dorpsstraat 1   |   7251 BA Vorden   |   0575 - 84 86 35

info@hetmeestershuis.nl   |   www.hetmeestershuis.nl



Lekker voordelig en vers

Openingstijden:

Ma. t/m za.  08:00 - 20:00 uur
Vrijdag  08:00 - 21:00 uur

Iedere zondag geopend van 
10:00 uur t/m  17:00 uur

Albert Heijn Grotenhuys & Medewerkers

Wilt u de boodschappen laten bezorgen?
Mail dan naar:  

fred.weijers@ah.nl 
bjorn.grotenhuys@ah.nl


