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Bart Porskamp, wethouder Sport

‘De beleving van voetbal is van alle tijden!’
Bij het schrijven van dit voorwoord, keek ik nog even terug naar wat ik vorig jaar had geschreven. 
Eigenlijk zou ik hetzelfde stukje zo weer kunnen plaatsen. Maar dan zou ik mij er wel heel gemakkelijk 
van af maken. Is er in het afgelopen jaar dan niets veranderd? Natuurlijk wel. De clubs, zeker die 
in Oost Gelre, gaan met hun tijd mee. Ze maken continu de verbinding met een veranderende 
samenleving. Maar de beleving van het voetbal, dat is volgens mij van alle tijden en verandert niet. 

Het delen van de beleving
Of je nu naar de eerste zwart-wit beelden van Johan Cruijff 
kijkt of naar de presentatie van Frenkie de Jong bij Barce-
lona. Het maakt wat los bij mensen. Voetbal is emotie. Ik 
heb die kreet niet bedacht, maar ik merk ook aan mezelf 
dat het zo is. Of je nu, net als ik, recreatief speelt of in een 
prestatieteam. Of je bestuurslid, supporter of vrijwilliger 
bent, je gaat er in mee. Dat is het mooie van sport, het 
mooie van voetbal. De beleving van voetbal is van alle tij-
den. Een beleving die je wilt delen met mensen om je heen. 
Langs de lijn, in de kantine, op het werk of thuis. Als het 
gesprek stil valt, kun je altijd nog over voetbal beginnen. 

Fusie of samenwerking
In Groenlo gaat het gesprek over het samengaan van de 
SV Grol en S.V. Grolse Boys. Hierin gaat zorgvuldigheid 
vóór snelheid. Een buitenspeler kan nog zo hard lopen, 
als hij geen voorzet in huis heeft, is het rendement nul. 
Beide clubs doorlopen een zorgvuldig traject over het sa-
mengaan. Eind mei werd tijdens een ledenbijeenkomst 
een concept voorstel toegelicht en twee ontwerpen voor 
een mogelijk nieuw wedstrijdtenue getoond. In het na-
jaar staat een volgende ledenbijeenkomst gepland en zal 
naar verwachting duidelijkheid komen over een mogelijk 
samengaan. Met belangstelling blijf ik deze ontwikkeling 
volgen.

Beloftevolle toekomst
In die samenwerking is HMC ’17 al een stapje verder. Na 
het samengaan van de jeugdafdelingen voetballen nu ook 
de senioren van KSH en VV Mariënveld onder de paraplu 
van HMC ’17. Het mooie van deze samenwerking is dat ze 
nog steeds ‘onder de eigen kerktoren’ voetballen. Voor de 
leefbaarheid van de kleine kernen is sport en een leven-
dige sportaccommodatie van groot belang. Ik ben er van 
overtuigd dat Harreveld en Mariënvelde daarin de goede 
stappen hebben gezet. Met 9 senioren- en 11 jeugdteams 
ligt er een stevige basis voor een beloftevolle toekomst.

Voetbal met een knipoog
Wat ook niet verandert, is de gezonde rivaliteit tussen de 
verenigingen. Waar bijvoorbeeld de supportersclub van 
Longa ’30 het Keitoernooi aangrijpt om er een ‘uitzwaai-
wedstrijd’ voor de S.V. Grol van te maken. Grol gaat op 
eigen verzoek haar geluk beproeven in de Twentse derde 
klasse en verlaat de vertrouwde Achterhoekse competitie. 
Een plaagstootje van Longa ’30 dat zelfs de Gelderlan-
der haalde. Op dezelfde manier zal de kraker tussen beide 
hoofdklassers RKZVC en Longa ’30 weer de nodige crea-
tiviteit oproepen bij beide supportersgroepen. Ook dat is 
onderdeel van de beleving. Ik vind het prachtig om mee 
te maken, die gezonde rivaliteit tussen de clubs. Laten we 
dat vooral koesteren.  

Waar het om draait
Het eerste elftal is het vlaggenschip van elke vereniging. 
Daar gaat de aandacht naar uit. Maar het fundament onder 
de vereniging vormen de leden en de vrijwilligers. Het is 
elk jaar weer een uitdaging om voor elk team trainers en 
begeleiders te vinden, om vrijwilligers te vinden voor de 
kantine en het accommodatiebeheer. En elk jaar lukt het 
weer. Dat bewijst dat mensen hun verantwoordelijkheid 
nemen, de vereniging belangrijk vinden en zich er voor in 
willen zetten. Zonder deze vrijwilligers is er geen voetbal, 
geen eerste elftal, geen beleving. Samen maken we de be-
leving van het voetbal. 

Als wethouder sport, maar ook als beoefenaar en liefhebber 
van het spelletje, wens ik iedereen een fantastisch voetbalsei-
zoen en laten we vooral samen de beleving delen!

Oost Gelre aan de top van het amateurvoetbal
in de Achterhoek
Hierbij wordt u beste lezer voor het dertiende achtereenvolgende jaar een voetbalkrant aangeboden 
in combinatie met uw wekelijkse Elna in Lichtenvoorde en omgeving of uw wekelijkse Groenlose 
Gids in Groenlo en omgeving. Een kleurrijke special van uitgever Achterhoek Nieuws BV met een 
oplage van 18 duizend exemplaren.

Door Theo Huijskes

Zelf ben ik blij en trots dat ik begin 2007 het initiatief heb 
genomen voor het uitgeven van deze jaarlijkse special. Dat 
het een en ander mogelijk is, beter gezegd dat ook deze 
krant gratis bij u op de deurmat valt, is naast Achterhoek 
Nieuws BV voornamelijk te danken aan alle meewerken-
de adverteerders. Mede namens de uitgever wil ik hen dan 
ook hartelijk dankzeggen voor de altijd spontane mede-
werking en beveel ik hun producten en diensten gaarne bij 
u aan!
Dat de gemeente Oost Gelre aan de top van het amateur-
voetbal in de Gelderse Achterhoek bivakkeert, is in de eer-
ste plaats te danken aan de geweldige sportieve prestaties 
van achtereenvolgens RKZVC en Longa ’30. De beide on-
derlinge competitieduels in de eerste klasse waren reeds 
een unicum. En in het seizoen 2019-2020 staan beide 
aartsrivalen in de hoofdklasse tegenover elkaar. Ik heb er 
maar één woord voor: fenomenaal!
Oost Gelre mag bij de regelmaat van de klok worden aan-
gemerkt als een evenementengemeente, maar wat te den-
ken van het uithangbord voetbalgemeente? Immers welke 
gemeente in Nederland met nog geen 30 duizend inwoners 
telt in totaal acht voetbalverenigingen, waaronder nota 
bene twee voetbalverenigingen, die tegelijkertijd uitko-
men in de hoofdklasse van het amateurvoetbal? Al deze 
verenigingen komen in deze krant weer voorbij met daar-
naast voetbalvereniging VIOS uit Beltrum, behorende tot 
de gemeente Berkelland. Over de destijds gemaakte keuze 
om niet voor Oost Gelre te 
gaan, wil ik het niet meer 
hebben. Daarover is in de 
loop der jaren al genoeg 
gezegd!
De vraag of wij als ge-
meente acht voetbal-
verenigingen in leven 
kunnen blijven houden, 
is grotendeels reeds be-
antwoord. In dat verband 
mag ik immers niet on-
vermeld laten dat KSH en 
Mariënveld ondanks het 
voorlopig behouden van 

een gedeeltelijke zelfstandigheid met de fusienaam HMC 
’17 een definitief samenwerkingsverband hebben bewerk-
stelligd en dat in Groenlo S.V. Grol en S.V. Grolse Boys de 
laatste plooien gladstrijken voor een definitief samengaan 
van beide clubs op het sportpark Den Elshof. Om nog maar 
geen antwoord te geven op de vraag of het op korte termijn 
voor alle betrokkenen een goede beslissing is om ook de 
beide dorpsclubs Erix en KSV te laten fuseren.
Maar wanneer ik het over het sportpark Den Elshof in 
Groenlo heb, ontkom ik niet aan het volgende. De overwe-
gend groene vlag als uithangbord van de Gelderse Achter-
hoek zal in het seizoen 2019-2020 niet op het sportpark 
Den Elshof wapperen. De KNVB heeft ervoor gekozen of 
moet ik zeggen heeft de wens van S.V. Grol gehonoreerd 
om de hoofdmacht van de Groenlose voetbalclub in te de-
len in de Twentse derde klasse A. Ondanks dat ik de ge-
dachtegang van met name de technische staf en de spe-
lersgroep van Grol kan begrijpen dat men wel eens in een 
ander regionaal voetballandschap wil acteren, betreur ik 
de beslissing om het Achterhoekse voetbalwalhalla in te 
ruilen voor het Twentse, in mijn beleving ver van mijn bed 
amateurvoetbaltoneel. Spelende op derde klasse niveau 
vind ik dat je de provinciale grens niet moet overschrijden. 
Uitkomende in de eerste klasse en zeker in de hoofdklas-
se, ligt een en ander natuurlijk totaal anders. Als inwoners 
van Oost Gelre, in dit geval als Grollenaren, zijn wij toch 
trots op ‘onze’ Achterhoek? Wij lopen overal te koop met 
onze Achterhoekse gastvrijheid en gemoedelijkheid, wij 
omarmen de betaald voetbalorganisatie De Graafschap 
als de Achterhoekse Superboeren en wij schermen met het 
uitstekende voorzieningenniveau in dit deel van Neder-
land. Jammer derhalve dat wij pure Achterhoekse tegen-
standers als FC Trias, Pax, Doetinchem en Ruurlo inruilen 
voor clubs als Borne, Saasveldia, Reutum en Avanti Wils-
kracht. Laten wij met ons allen hopen dat het keurkorps 
van hoofdtrainer Sander Hoopman zorgt voor een succes-
vol éénjarig verblijf in Tukkerland, zodat er in het seizoen 
2020-2021 in de Gelderse tweede klasse van de KNVB kan 
worden gespeeld.

Ik wens alle liefhebbers van het voetbal in het algemeen en 
van het amateurvoetbal in het bijzonder, en dat zowel actief 
als passief, veel succes en met name veel plezier en gezellig-
heid in het seizoen 2019-2020.

COLOFON
Uitgever
Achterhoek Nieuws BV
Bleekwal 10
7131 DB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 37 13 23
E-mail: info@achterhoeknieuws.nl 
Internet: www.achterhoeknieuws.nl

Opzet
De Voetbalkrant Oost Gelre seizoen 2019-2020 ver-
schijnt als bijlage van Elna en Groenlose Gids ten behoe-
ve van de voetbalverenigingen Erix, Grol, Grolse Boys, 
HMC ‘17 KSV, Longa ’30 en RKZVC in Oost Gelre, alsme-
de VIOS Beltrum in Berkelland.

Naast de huis aan huis verspreiding krijgen alle deel-
nemende verenigingen een stapel bewaarexemplaren 
aangereikt en is de krant verkrijgbaar op diverse afhaal-
adressen.

Ontwerp, druk en verspreiding
Achterhoek Nieuws 

Redactie en foto’s
Theo Huijskes en de deelnemende verenigingen

Acquisitie
Theo Huijskes

Oplage:
Circa 18.000 exemplaren.

De Voetbalkrant is met de grootste zorg samengesteld. 
Aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid of vol-
ledigheid van de vermelde gegevens kan niet worden 
aanvaard. Het is voorts niet toegestaan om, zonder 
voorafgaande toestemming van de uitgever, gepubli-
ceerde artikelen over te nemen, te publiceren of an-
derszins te vermenigvuldigen.
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GUV
   Uitvaartzorg

  T: 0800 - 08 09 | www.guv.nl

Monuta, Yarden of Dela verzekerd?  GUV kan u ALTIJD helpen en ZONDER MEERKOSTEN.
Dat garanderen wij u! Bel rechtstreeks GUV en wij regelen alles voor u.

GUV Uitvaartverzekering verzekert al meer dan 100 jaar de kosten van een uitvaart. De betrokkenheid en persoonlijke
benadering bij uitvaarten, ziet u ook bij onze verzekeringen terug. De uitstekende algemene voorwaarden, gecombineerd
met onze lage premies maken onze verzekeringen niet alleen goed, maar ook nog eens zeer goedkoop.

De premie’s van GUV zijn zonder winstoogmerk. Dat scheelt over hele looptijd van een verzekering vele honderden euro’s! 
Neem daarbij onze service en persoonlijke benadering, dan weet u waarom velen zich reeds bij GUV verzekerden.

GUV zekerheid - gegarandeerde bedragen
GUV Uitvaartverzekering werkt niet met pakketten maar gegarandeerde verzekerde bedragen. Moderne voorwaarden maar een
conservatief beheer van gelden. Dat is de zekerheid van GUV!

Korting van 250 euro bij uitvaarten verzorgt door GUV Uitvaartverzorging 
Indien men bij GUV Uitvaartverzekering een polis afsluit van meer de 2000 euro verzekerde waarde, krijgt u
bij GUV Uitvaartverzorging 250 euro korting op de uitvaartnota. Meer weten? Neemt u vrijblijvend contact met ons op.

• Persoonlijk, betrokken en dichtbij
• Zonder winstoogmerk
• Tijd en aandacht voor de nabestaanden

Ons team staat dag en nacht voor u klaar. Wij hebben 13 allround spelers. U wordt
begeleid door één vertrouwd aanspreekpunt met de ondersteuning van een sterk team. 

GUV Uitvaartverzekering

GUV_Voetbalkrant 2019_265x195.indd   1 14-6-2019   11:25:06

Mathulzenweg 29
7141 CR Groenlo
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Opgericht: 28 juni 1945

Gevestigd te: Zieuwent

Sportpark: ‘De Greune Weide’
 Harreveldseweg 17a
 7136 KH Zieuwent
 Telefoon: 0544 – 351607

Velden: Hoofdveld: kunstgras met verlichting
 Veld 2: natuurgras met verlichting
 Veld 3: trainingsveld natuurgras met 

verlichting

Secretariaat: Anton Mollemanhof 34 
 7136 MS Zieuwent
 Tel.: 0544 – 352131 / 06 – 27083077

Internet: WWW.RKZVC.NL

E-mail : info@rkzvc.nl

Clubkleuren: Wit / groen

Aantal leden: 340

Aantal teams: 20 (9 senioren incl.1x 35+, 2x 45+ en 
11x jeugd) + groep Mini-F

Onderdelen: Heren, jongens, meisjes 

Indeling: Eerste team van RKZVC speelt in de 
Hoofklasse B van de KNVB

Aanvang thuiswedstrijden
eerste team: 14.00 uur

Dagelijks bestuur: Voorzitter Johnny Cuppers
 Secretaris Dick Schieven
 Penningmeester Bern Hummelink

Hoofdsponsor: RTI Transport Installaties B.V

Hoofdtrainer: Laurens Knippenborg
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Maarten te Velthuis trainer van de  
tweede selectie van RKZVC
RKZVC heeft met ingang van het seizoen 2019-2020 met Maarten te Velthuis, samenwonend in 
Eibergen, een goede trainer voor de tweede selectie aangetrokken. In zijn eigen voetbalcarrière 
heeft hij tot zijn 27e gekeept bij FC Zutphen (jeugd), RKHVV & Jonge Kracht (reserve hoofdklasse 
niveau) en DVV & OSC (standaard 2e / 3e / 4e klasse).

Van beroep is Maarten performance-/conditietrainer. Via 
stages in zijn sportopleiding kwam hij in de tenniswereld 
aan het werk (KNLTB & tennisschool House of Tennis). Te-
vens is hij ook conditietrainer geweest van toptennisster 
Aniek van Koot (rolstoeltennis) en momenteel nog wer-
kend met toptennisster Richel Hogenkamp. Tevens bege-
leidde Maarten hen tijdens onder andere de toptoernooien 
van Wimbledon en US Open. 
Na een kennisuitwisseling tussen KNLTB en Ajax kwam 
er in april 2018 contact met Ajax en werd hij, na een sol-
licitatieprocedure, aangenomen als ‘Performance trainer 
jeugdopleiding’ bij AFC Ajax. Zijn werkzaamheden richten 
zich op het plannen en verzorgen van de performance trai-
ningen en individuele (revalidatie gerichte) performance 
trainingen van de midden- en onderbouw (JO16 t/m JO8).
Bijzonder is het dus dat hij in Eibergen woont, vier of vijf 
dagen per week in Amsterdam werkt en nu ook RKZVC 2 
gaat trainen. Tot nu toe heeft hij nooit als trainer/coach een 
elftal begeleid, vandaar de logische vraag: ‘Hoe en waarom 
bij RKZVC’? Zijn roots liggen via zijn moeder in Zieuwent 
(hij is geboren op de Werenfriedstraat) en heeft RKZVC 
mede vanwege voetballende en training gevende neven al-
tijd gevolgd.
Via contacten is zijn interesse gepolst om trainer van de 

tweede selectie te 
worden. Hij voert 
verschillende rede-
nen aan om deze stap 
te zetten. Dit is een 
kans om ‘hetgeen hij 
in zijn opleiding voor 
KNVB Trainer Coach 
II heeft geleerd’ ver-
der te ontwikkelen. 
Daarnaast hoorde hij 
goede berichten over 
aspecten als prestaties, cultuur en gezelligheid bij RKZVC. 
Bij Ajax staat alles in het teken van het ontwikkelen van het 
talent van de jeugd. Maarten voelt zich daar goed in thuis 
en stelt gezelligheid ook zeer op prijs. 
Van zichzelf zegt hij dat hij een duidelijk en georganiseerd 
type trainer is met een positieve insteek. Daarnaast wil hij 
zorgen dat iedereen in een groep zich comfortabel voelt 
ongeacht de positie die de speler in de groep heeft. Na vier 
weken sluit zijn ervaring in Zieuwent hierbij aan: Een posi-
tieve, gretige en enthousiaste groep in een vereniging, die 
goed georganiseerd en gezellig is en waar na afloop van de 
training ook samenhorigheid heerst!

Selectie RKZVC 1 seizoen 2019-2020
Bovenste rij vlnr:
Dylan Spekschoor, Freek Voogel, Mark te Winkel, Remco 
Buiting, Toby Bokkers, Björn Doppen, Jouke Knippen-
borg, Remco van Leeuwenen en Joey Belterman;

Middelste rij vlnr:
Helga Wolsink , Robert te Focht, Twan Gebbinck, Nick 
Spekschoor, Steffen IJzereef, Bart te Focht, Jens Schut-
ten, Michiel Krabbenborg, Harm Bokkers, Siebe Klein Gol-
dewijk en Tonnie Krabbenborg;

Voorste rij vlnr:
Mart Gebbinck, Sven Jurjus, Pepijn Teloh, Mike Angenent, 
Laurens Knippenborg, Arjan Nijman, Maarten te Velthuis, 
Tim Penterman, Waldo Rhebergen en Sjors Storkhorst.

Op de foto ontbreken:
Wouter Pillen, John Eekelder, Sjaak Jansen, Stijn van Zut-
phen, Pam Wieggers en Teun Hummelink.

COMPETITIEPROGRAMMA 
SEIZOEN 2019-2020

VOOR RKZVC 1
1 september 2019 RKZVC - EHC/Heuts
8 september 2019 Moerse Boys - RKZVC
14 september 2019 RKZVC - Longa ‘30
22 september 2019 Silvolde - RKZVC
29 september 2019 RKZVC - Juliana ‘31
6 oktober 2019 IFC - RKZVC
13 oktober 2019 Meerssen - RKZVC
20 oktober 2019 Inhaal/Beker
27 oktober 2019 RKZVC - AWC
3 november 2019 Halsteren - RKZVC
10 november 2019 RKZVC - Baronie
17 november 2019 Inhaal/Beker
24 november 2019 RKZVC - RKSV Minor
1 december 2019 UDI ‘19 - RKZVC
8 december 2019 RKZVC - OJC Rosmalen
15 december 2019 RKSV Nuenen - RKZVC
12 januari 2020 Inhaal/Beker
19 januari 2020 RKZVC - Unitas Gorinchem
26 januari 2020 Juliana ‘31 - RKZVC
2 februari 2020 RKZVC - Moerse Boys
9 februari 2020 EHC/Heuts - RKZVC
16 februari 2020 RKZVC - Silvolde
23 februari 2020 Inhaal/Beker (Carnaval)
29 februari 2020 Longa ‘30 - RKZVC
8 maart 2020 RKZVC - IFC
15 maart 2020 AWC - RKZVC
22 maart 2020 RKZVC - Halsteren
29 maart 2020 Inhaal/Beker
5 april 2020 RKSV Minor - RKZVC
11 april 2020 RKZVC - UDI ‘19
12 april 2020 Pasen
19 april 2020 OJC Rosmalen - RKZVC
26 april 2020 Baronie - RKZVC
3 mei 2020 Inhaal/Beker
10 mei 2020 RKZVC - Meerssen
17 mei 2020 RKZVC - RKSV Nuenen
21 mei 2020 Hemelvaart
24 mei 2020 Unitas - RKZVC

Internationaal J010-Jeugdtoernooi op 20 oktober bij RKZVC
Zondag 20 oktober a.s. staat er op ‘De Greune Weide’ van RKZVC (alweer) een evenement op het 
programma: het Romeo Delta-toernooi, een eendaags jeugdtoernooi voor onder 10 jaar (JO10).

Vorig jaar was het de eerste keer met behoorlijk veel pu-
blieke belangstelling (naar schatting zo’n 600 bezoekers 
buiten spelers/begeleiders). Er worden op één veld tege-
lijkertijd vier wedstrijden gespeeld. 
Het deelnemersveld mag zeer aantrekkelijk genoemd wor-
den met teams van PSV, Vitesse, FC Utrecht, NEC/Oss, FC 
Emmen en enkele regionale clubs, zoals Longa ’30, DZC ‘68 
en FC Winterswijk. Als extra blikvangers zullen er enkele 
Belgische teams van de partij zijn, te weten: KV Mechelen 
en Sint-Truiden en natuurlijk  RKZVC uit Zieuwent. 

Twintig teams zullen strijden om de finale te halen van dit 
prestigieuze toernooi. De onbevangenheid van de jeugd-
spelers zal garant staan voor een mooie dag vol met voet-
bal. Daarnaast wordt er natuurlijk aan de jongste jeugd 

gedacht met enkele nevenactiviteiten, terwijl er natuurlijk 
ook gezorgd wordt voor een drankje en een hapje.
In het Pinksterweekend kent RKZVC al een jarenlange 
traditie: het Seesing Tournement, dat inmiddels is uitge-
groeid tot een groots regionaal evenement. Nu wordt met 
deze organisatie in het najaar ook met een andere leef-
tijdsgroep aan de weg getimmerd..



Rembrandtplein 8 
7131 EJ Lichtenvoorde  
0544 - 35 37 39

info@seesingpersoneel.nl  
www.seesingpersoneel.nl

Havenstraat 1
7005 AG Doetinchem 
0544 - 35 37 39

Stadsplein 7
7041 JA 's-Heerenberg  
0314 - 34 38 77

bouw zorglogistiektransport industrie financieel & 
commercieel

techniek

SCOOR NU 
JOUW BAAN!

Wij hebben volop vacatures in de volgende sectoren:

Uitzenden
Detacheren

Werving & Selectie
Opleiden



Opgericht: 1 april 1930
Gevestigd te: Lichtenvoorde

Sportpark: De Treffer
 Raadhuisstraat 18
 Telefoon: 0544-372377

Aantal velden: vijf (waarvan drie met verlichting en 
twee kunstgrasvelden), een panna-
veld met kunstgras, een trainings-
veld, en een oefenhoek voor de 
keeperstraining 

Secretariaat: Raadhuisstraat 18
 7131 CM Lichtenvoorde
 telefoon : 0544-372377

Internet: www.longa30.nl 
E-mail: info@longa30.nl

Clubkleuren: oranje-wit

Aantal leden: circa 1150 leden
Aantal teams: circa 80 
 (circa 65 jeugd, 1 dames senioren, 12 

heren senioren, 1 dames 25+, 1 heren 
35+, 2 heren 45+ en 1 G-team)

Onderdelen: zaterdag- en zondagvoetbal, heren- 
en jongensvoetbal (prestatief en re-
creatief), dames- en meisjesvoetbal 
(prestatief en recreatief), mini’s (van-
af 5 jaar) en gehandicapten-voetbal

Indeling: Het eerste team van sv LONGA ‘30 
speelt in de Hoofdklasse B van de 
KNVB

Aanvang thuiswedstrijden
eerste team: 14.00 uur

Dagelijks bestuur: Voorzitter: Leo Groeneveld
 Secretaris: Fons Stortelder
 Penningmeester: Erwin Holweg

Hoofdsponsor: Seesing Personeel, Lichtenvoorde

Hoofdtrainer: Erik Zandstra
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De jeugdopleiding is en blijft de kurk 
van Longa ‘30
Het recente succes van Longa ’30 1 is voor een belangrijk deel het gevolg van een gedegen 
jeugdopleiding. Toen het eerste elftal in Bemmel kampioen werd, waren er maar liefst acht van de 
elf basisspelers afkomstig uit de eigen kweekvijver. Op de bank zaten nog zes ‘echte’ Longa-spelers. 
“Dat willen we in de toekomst ook blijven waarborgen. En dat op een zo’n hoog mogelijk niveau. 
Daarom is en blijft jeugd opleiden de kurk van onze club.” 

Opleiding
Aan het woord is Jeroen Stevens, sinds 2014 hoofd oplei-
dingen bij Longa ’30. Hij ontwikkelt en bewaakt de rode 
draad binnen de jeugdopleiding, zorgt voor een verbeter-
de doorstroom naar de senioren én draagt bij aan betere 
trainers. “De afgelopen jaren hebben we als opleidings-
club al veel stappen gezet, met selectieteams die op een 
hoog niveau spelen en de doorbraak van enkele jeugdspe-
lers in het eerste elftal. Maar het kan nóg beter. Als totale 
club moeten we doorgroeien. Daarom investeren we volop 
in de spelers én in al onze trainers op de groepen. Deze 
omgeving maakt het ook mogelijk om optimaal op te lei-
den.”

Beleid
Het technisch beleid is er op gericht dat iedereen bij Lon-
ga ’30 met plezier voetbalt en blijft voetballen. Daarnaast 
is het belangrijk dat ieder lid zoveel mogelijk tot zijn of 
haar recht komt op welk niveau dan ook. “Door onze 
praktische visie weten we precies wat iedere leeftijdsca-
tegorie zou moeten kunnen. Daar draait het om bij op-
leiden. De focus ligt in de eerste jaren op de techniek en 
balvaardigheid, op latere jeugdleeftijd komen hier tac-
tiek en resultaat bij. Dit beleid willen we overbrengen op 
alle trainers van de verschillende leeftijdsgroepen. In het 
kader daarrvan organiseren we ook Train-de-trainer-
avonden”, aldus Stevens.

Faciliteiten
Om die visie kracht bij te zetten, worden de trainers op-
timaal gefaciliteerd door het bestuur en de Voetbal Tech-
nische Commissie (VTC). Stevens: “De VTON-app is een 
visuele ondersteuning die precies aansluit bij onze visie. 
De trainers halen hier specifieke oefenstof vandaan en 
kunnen op niveau trainingen aanbieden. Maar we willen 
ook dat de jeugd meer technische uren gaat maken. Daar-
om hebben we Remco van Leeuwen als techniektrainer 
binnengehaald. Ook willen we meer gaan doen met het 
differentieel leren binnen het voetbal. Dit idee wordt door 
onze JO17-1 trainer en VTC-lid Timo Kleinhesselink ver-
der opgepakt en uitgerold.” 

Doelstelling
Hij vervolgt: “Het uiteindelijke doel is dat de jeugdteams 
op zaterdag op een zo hoog mogelijk weerstandsniveau 
spelen. Op die manier hopen we dat de overgang van de 
jeugd naar de senioren beter op elkaar aansluit. De voor-
waarden voor dit ambitieniveau moeten daarin ook goed 

zijn en blijven. Maar we willen ook graag spelers en trai-
ners binden. Dus dat ze Longa ‘30-lid zijn, dit langere tijd 
blijven en ook zo voelen. En als spelers naar een BVO kun-
nen, wat wij altijd zullen toejuichen en stimuleren, wil-
len we ze het gevoel geven dat ze na een eventueel vertrek 
daar ook altijd weer welkom zijn bij Longa ‘30.”  

Doorstroming 
In dat kader zijn de ontwikkelingen deze zomer erg mooi. 
“Het is helemaal mooi dat er twee oud-jeugdspelers voor 
het eerste elftal zijn teruggehaald. Hun terugkeer past 
goed in ons beleid”, aldus Stevens. “Ze zijn absolute aan-
winsten. Gelukkig hebben we ook andere grote talenten, 
die onlangs de stap naar de hoofdmacht of andere selec-
tie-elftallen gemaakt hebben. Ze doen het goed en zijn 
ambitieus. Dat is een mooie ontwikkeling en geeft een 
boost aan de opleiding. We weten zeker dat ons technische 
beleid straks nog meer vruchten gaat afwerpen!”

Selectie Longa ’30 1 seizoen 2019-2020
Bovenste rij vlnr:
Jelme Stevens, Jelmer Krooshof, Rene Weterkamp (ver-
zorger), Rene Boschker (keeperstrainer), Erik Zandstra  
(hoofdtrainer), Dave Bus (assistent-trainer), Charles Bos-
chker (assistent-scheidsrechter en leider), Bas Knippen-
borg (teammanager), Bram Wopereis en Dion Hartgerink;

Middelste rij vlnr:
Simon Klein Goldewijk, Boet Kemperman, Harm Eskes, 
Tim Bader, Jurgen Weijman, Ruud Elferink, Dirk Doppen, 
Dayani Timmerhuis, Thom Berendsen en Nick te Veldhuis;

Voorste rij vlnr:
Luuk Hulshof, Rick Bosma, Jordi Besselink, Matthijs Kuy-
pers, Erik Wijnbergen, Thijs Jurjus, Twan Wolters, Lowie te 
Dorsthorst, Lars Dijkstra en Leon Beuting.

Op de foto ontbreken:
Mark Elferink en Thomas Kerperien.

COMPETITIEPROGRAMMA 
SEIZOEN 2019-2020
VOOR LONGA ‘30 1

1 september 2019 Halsteren - Longa ‘30
7 september 2019 Longa ’30 - UDI ‘19
14 september 2019 RKZVC - Longa ’30
22 september 2019 Longa ’30 - IFC 
29 september 2019 AWC - Longa ’30
6 oktober 2019 Longa ’30 - Moerse Boys
13 oktober 2019 Longa ’30 - Juliana ’31 
20 oktober 2019 Inhaal/Beker
27 oktober 2019 Unitas - Longa ’30 
3 november 2019 Longa ’30 - RKSV Nuenen 
10 november 2019 OJC Rosmalen - Longa ’30 
17 november 2019 Inhaal/Beker
24 november 2019  Silvolde - Longa ’30 
1 december 2019  Longa ’30 - Baronie 
8 december 2019   Meerssen - Longa ’30 
15 december 2019  Longa ’30 - EHC/Heuts 
12 januari 2020 Inhaal/Beker
19 januari 2020  RKSV Minor - Longa ’30 
26 januari 2020  Longa ’30 - AWC 
2 februari 2020 UDI ’19 - Longa ’30 
9 februari 2020  Longa ’30 - Halsteren 
16 februari 2020  RKSV Nuenen - Longa ‘30
23 februari 2020  Inhaal/Beker (Carnaval)
29 februari 2020  Longa ’30 - RKZVC
8 maart 2020 Baronie - Longa ’30 
15 maart 2020 Longa ’30 - Unitas 
22 maart 2020  EHC/Heuts - Longa ’30
29 maart 2020  Inhaal/Beker
5 april 2020 Longa ’30 - OJC Rosmalen 
11 april 2020 Juliana ’31 - Longa ’30
12 april 2020 Pasen
19 april 2020  Longa ’30 - Silvolde 
26 april 2020  Longa ’30 - RKSV Minor 
3 mei 2020 Inhaal/Beker
10 mei 2020  Moerse Boys - Longa ’30 
17 mei 2020 IFC - Longa ’30 
21 mei 2020 Hemelvaart
24 mei 2020 Longa ’30 – Meerssen



Juist.
Daarom.
Juust.

Wij zijn Juust. Best kans dat je ons al kent, 
maar dan onder onze vroegere naam. Want tot 
voor kort heetten wij SteentjesWoltersMulder 
advocaten en mediators. Inderdaad, een hele 
mond vol. Dat vonden we zelf uiteindelijk ook, 
daarom hebben we gekozen voor een naam 
die beter past bij wie wij zijn en hoe we ons 
werk doen.

Juust staat voor juridische dienstverlening op 
z’n Achterhoeks. Laagdrempelig en hartelijk, 
maar tegelijkertijd deskundig en daadkrachtig. 
Wij staan naast je en helpen je snel verder. 
Juist daarom kies je voor Juust.

Zilverlinde 1, 7131 MN Lichtenvoorde • 0544 - 39 72 00 
info@juustadvocaten.nl • www.juustadvocaten.nl
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Businessclub Longa ’30 viert 10-jarig bestaan

‘Wij zijn er niet alleen voor Longa ’30 1, 
maar voor de gehele vereniging!’
LICHTENVOORDE - “Evenals de sportvereniging Longa ’30 zelf, willen wij ons als businessclub van 
deze prachtige voetbalclub niet alleen associëren met aspecten als gemoedelijkheid en gezelligheid, 
maar bovenal met de in onze ogen belangrijkste doelstelling: het te allen tijde moeten uitstralen van 
ambitie. Stilstand is achteruitgang en dat is iets dat totaal niet past bij deze club. Of je nu lid bent, 
hetzij actief of passief, supporter, sponsor of gewoon sympathisant, bij iedereen moet de gedachte 
overheersen dat het altijd beter kan zonder dat het in de praktijk brengen van die gedachtegang 
afbreuk doet aan het beleven van actief en passief voetbalplezier.”   

Door Theo Huijskes

Terwijl de temperatuur buiten nog steeds boven de dertig 
graden uitkomt, doen Eef Steentjes (47) en Max Wekking 
(52) zich als bestuursleden van de businessclub van Longa 
’30 -Eef als voorzitter en Max als algemeen bestuurslid- 
op het sportpark De Treffer aan de Raadhuisstraat tegoed 
aan een bakje koffie.
“Na medio 2009 met de businessclub van start te zijn 
gaan, tellen wij inmiddels tien jaar later 185 leden dan 
wel bedrijven, die ieder op jaarbasis 800 euro of meer in-
brengen. Onze leden komen niet alleen uit Lichtenvoor-
de en omliggende kleine kernen, maar ook uit Groenlo, 
Winterswijk, Aalten, Varsseveld, Doetinchem enzovoort. 
Onder hen leden, die eigenlijk niets met voetbal hebben, 
maar vanwege de uitstraling van de club en bovenal van-
wege het ‘ons kent ons karakter’ en dus de gezelligheid en 
gemoedelijkheid erbij willen horen”, aldus het helemaal 
op elkaar ingespeelde duo Steentjes - Wekking.

Voetbalfamilies ter ondersteuning
“De businessclub moet je ook zien als een uitlaatklep, een 
hobby. Daarbij staat het ontmoetingsaspect met niet al-
leen voetballiefhebbers, maar ook met collega-onderne-
mers hoog aangeschreven”, geeft Eef aan. “Daarenboven 
ben ik ook nog eens de gelukkige vader van drie dochters 
(Puck, Pleun en Bibi), waarvan Puck en Bibi bij de club 
voetballen en Pleun volleybalt bij Longa ‘59. Zelf was ik 
ooit een verdienstelijk voetballer, die de Gelderse jeugd-

selectie heeft gehaald en ook nog met ene Marc Overmars 
heeft mogen trainen. Bij de senioren niet verder gekomen 
dan het tweede elftal, dit omdat bij mij de mentaliteit ont-
brak om voor het eerste te gaan. Nu voetbal ik nog met 
veel plezier in de 45+.” 
Zoals wij van hem gewend zijn, doet Max Wekking ver-
volgens een poging om de overtreffende trap te bestijgen. 
“Naast mijn aandeel in de Businessclub, is mijn zoon Wil-
lem bestuurslid van de Supportersclub, dochter Anna om-
roepster en vrouwlief Ingrid gastvrouw in de bestuurska-
mer van Longa ‘30.” Om daar ietwat ingehouden aan toe 
te voegen dat hij als keeper niet verder is gekomen dan het 
derde elftal.

Kwart van de Longa ’30-begroting
De oprichting van de BC vond plaats op 1 juli 2009 met een 
aftrapbijeenkomst in HR ’t Zwaantje. De businessclub, die 
zich in het afgelopen decennium op een voorbeeldige wij-
ze heeft gemanifesteerd, beheert tevens alle reclamebor-
den op het sportpark De Treffer en zorgt dientengevolge 
volgens Eef voor een kwart van de inkomstenkant op de 
begroting van Longa ’30.
“Wij organiseren een drietal events per voetbalseizoen. 
Deze variëren in hoofdlijnen van een samenkomst in de 
vorm van een oogstfeest of een uitstapje tot een bedrijfs-
bezoek en een bezoek van een voetbalwedstrijd”, geeft 
Max aan. Aangevuld door Eef met de aantekening dat een 
driehoekcombinatie van netwerken, interessante activi-
teiteninvulling en gezelligheid verantwoordelijk is voor 

het succes van BC Longa ’30. “Dat wij voor een goede in-
vulling zorgen, bewijst wel het feit dat zelfs de gemeente 
Oost Gelre lid is van onze club, evenals overigens van de 
BC van S.V. Grol.”
Met Steentjes en Wekking voorop, maakt Longa ’30 zich, 
na een afwezigheid van vijf jaar,  op voor een tweede op-
treden in de hoofdklasse van de amateurs. De aanduiding 
amateurs spreekt beide heren aan wanneer hen gevraagd 
wordt naar het verwachtingspatroon voor het seizoen 
2019-2020.
“Handhaving staat voor ons duidelijk voorop. Binnen de 
vereniging hebben wij de beschikking over veel voetbalta-
lent. Met op de eerste plaats eigen spelers, aangevuld met 
enkele spelers uit de regio moet Longa ’30 kunnen door-
groeien naar een stabiele hoofdklasser. Het is daarbij wel 
eerste vereiste dat alle hoofd- en randvoorwaarden tot in 
de perfectie zijn ingevuld. Let wel, los van een noodzake-
lijke reiskostenvergoeding is het betalen van spelers er 
voor ons niet bij. De door ons aangereikte gelden dienen 
verenigingsbreed  te worden ingezet en gecoördineerd. 
Nogmaals: Wij zijn er voor de gehele vereniging en niet 
alleen voor Longa ’30 1.”

Rechts voorzitter Eef Steentjes en links algemeen bestuurslid Max 
Wekking van de Businessclub Longa ’30. Foto: Theo Huijskes

Erik Zandstra: Het voorbeeld van een gedreven trainer

‘Voetbal is niet alleen mijn hobby, maar ook mijn passie!’
LICHTENVOORDE - Door de jaren heen heeft de voetbalsport een dergelijke plaats in zijn leven 
ingenomen dat hij lopende het nieuwe seizoen 2019-2020 er zeven dagen in de week mee bezig is. 
Naast hoofdtrainer van hoofdklasser Longa ’30 uit Lichtenvoorde, is hij op vijf dagen in de week en 
dat telkenmale gedurende vijf uur op de middag actief als jeugdtrainer van de A-jeugd oftewel de 
JO19 van Go Ahead Eagles in Deventer. Wij hebben het hier over Erik Zandstra, geboren op 13 juni 
1987 in Haaksbergen en thans samen met zijn vriendin woonachtig in Hengelo Overijssel.

Door Theo Huijskes

“Ik weet het, je moet voetbalgek zijn om dat te kunnen, 
beter gezegd vol te houden”, geeft Erik Zandstra aan. 
“Van jongs af aan ben ik helemaal in de ban van de voet-
balsport. In mijn geboorteplaats Haaksbergen heb ik zo-
wel bij VV Haaksbergen als bij Bon. Boys gevoetbald en bij 
beide clubs het eerste gehaald. Was reeds op jonge leeftijd 
bezig om jeugd te trainen. Dit laatste bleef niet ongemerkt 
bij Guus Velders, helaas overleden, maar bij leven oefen-
meester bij tal van Twentse clubs en daarnaast docent 
trainersopleiding bij de KNVB. Hij heeft mij een belang-
rijk zetje in de rug gegeven met het gevolg dat ik reeds 
op 23-jarige leeftijd mijn eerste job als hoofdtrainer be-
kleedde. Inmiddels clubs getraind als DTC ’07, Sportclub 
Denekamp, Juliana ’32, en nu Longa ’30.

Werk nu bij een droomclub
Erik Zandstra draait er niet omheen om te vertellen dat 
er met zijn contractondertekening bij de Lichtenvoordse 
club een droom in vervulling is gegaan. 
“Ik had al een klik met de Achterhoek en die is hierdoor 
alleen maar groter geworden. Dat ik bij één van de meest 
aansprekende amateurclubs in dat deel van het land aan 
de slag mocht gaan als hoofdtrainer, is natuurlijk hele-
maal te gek. Ik werk hier bij een droomclub en dat ik met 
het visitekaartje van die vereniging reeds in mijn tweede 
contractjaar na het in Bemmel behaalde kampioenschap 
naar de hoofdklasse bij de amateurs promoveerde, is top. 
Ik huil niet gauw, maar op die bewuste dag kon ik de tra-
nen niet tegenhouden. Deze mijlpaal heb ik binnen en die 
nemen ze mij nooit meer af.” 

Zandstra haast zich om te zeggen dat hij niet alleen de 
grondlegger is van dat succes. “Het zijn op de eerste plaats 
de spelers die het moeten doen. Daarnaast is Longa ’30 
een vereniging met een uitstekende organisatie en bo-
venal een voorbeeldige, gestructureerde jeugdopleiding. 
Het gevolg is dat alle jeugdselectieteams op een bijzonder 
hoog niveau spelen waardoor er jaar in, jaar uit talentvol-
le jeugdspelers doorstromen naar de senioren. De daarbij 
ook nog eens aanwezige, tevens belangrijke aspecten als 
sfeer, gezelligheid, goede onderlinge band en dergelijke 
zorgen voor een succesvol totaal.”

Verwachtingen zijn hooggespannen
Heeft dit alles niet tot gevolg dat de verwachtingen dit 
seizoen hoog, beter gezegd te hoog gespannen zijn? 
“Ondanks dat ik daar geen moeite mee heb, is die kans 
natuurlijk aanwezig. Bovendien krijgen wij te maken met 
veel onbekend terrein. Eigenlijk zijn voor ons alleen RK-
ZVC en Silvolde bekende tegenstanders. Natuurlijk heeft 
Longa ’30 een aantal jaren geleden ook hoofdklasse ge-
speeld, maar met de toen opgedane ervaringen kan ik 
natuurlijk niets. Bovendien werkt het merendeel van de 
clubs in deze klasse met gigantisch grote spelersbudget-
ten. Maar desalniettemin beschik ik hier over een selectie, 
die met name in het afgelopen seizoen cruciale wedstrij-
den heeft gespeeld. Wedstrijden waarin topprestaties ge-
leverd moesten worden, hetgeen ook is gebeurd. En juist 
dit laatste heeft eraan bijgedragen dat wij behoorlijk zijn 
gegroeid.” 
Zandstra staart voor zich uit. “Het zijn van hoofdtrainer 
oftewel voetbalcoach betekent het hebben van een stress-
vol bestaan. Maar van de andere kant krijg je er ook on-

voorstelbaar veel plezier voor terug. En dat laatste zorgt 
ervoor dat mijn ambitie er nooit onder zal of gaat lijden. 
Die blijft te allen tijde gigantisch groot. Mag natuurlijk 
ook niet anders worden verwacht van een trainer die reeds 
op 32-jarige leeftijd in de hoofdklasse mag werken.”

Een gesprek, waarbij ter afsluiting nog aan de orde komt 
in hoeverre de Longa ’30-oefenmeester al heeft overwo-
gen om de opleiding Coach Betaald Voetbal te volgen.
“Iedereen die mij kent en met name weet heeft van mijn 
ambitie, weet dat ik dat niet hoef te overwegen. Dat staat 
al hoog op mijn verlanglijstje. Maar in dit land is het he-
laas zo dat je vriendjes, beter gezegd passende kruiwagens 
moet hebben om daarvoor in aanmerking te komen. Maar 
vooralsnog gaat al mijn aandacht en inspiratie uit naar 
Longa ’30!”

Hoofdtrainer Erik Zandstra van Longa ’30. Foto: Theo Huijskes
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Opgericht: 18 september 1918
Gevestigd te: Groenlo
Sportpark: ‘Den Elshof’
 Oude Winterswijkseweg 37
 7141 DE Groenlo
 Telefoon: 0544-461940
Velden: Hoofdveld: kunstgras met verlichting
 Veld 1: kunstgras met verlichting. 

Veld 2: natuurgras trainingsveld met 
verlichting. Veld 3: natuurgras met 
verlichting. Veld 4: natuurgras. Mar-
veld ArenA: kunstgras met verlichting. 
Oefenhoek: beachveld met verlich-
ting

Secretariaat: Zilversmid 39
 7141 PH Groenlo
 Telefoon: 06-42497744
 E-mail : a.zieverink@kpnmail.nl
Internet: svgrol.nl
Twitter: svgrol
Facebook: svgrol
Instagram: svgrol
E-mail: info@svgrol.nl
Clubkleuren: blauw-wit
Aantal leden: circa 1.350 (circa 850 spelende en 500 

ondersteunende leden)
Aantal teams: 65
 29 jeugd jongens-gemengd, 4 jeugd 

meiden, 1 F pups zaterdag, 3 G-teams 
(samen met Longa ’30), 13 senioren 
(waarvan 12 op de zondag en 1 op de 
zaterdag), 4 35+teams en 4 45+teams, 
3 vrouwenteams (waarvan 2 samen 
met VIOS B.), 3 zaalvoetbalteams en 1 
walking football groep 

Onderdelen: zaterdag- en zondagvoetbal, heren- 
en jongensvoetbal (prestatief en re-
creatief), vrouwen- en meidenvoetbal 
(prestatief en recreatief), zaalvoetbal 
(recreatief), G-voetbal en Walking 
Football

Indeling: Eerste team van Grol speelt in de der-
de klasse A van de KNVB

Aanvang thuiswedstrijden
eerste team: 14.30 uur
Dagelijks bestuur: Hans Scheinck, voorzitter
 Tonnie Zieverink, secretaris
 Tom Hoffman, penningmeester
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Hoezo Twente? .....
En nog wat over Oost Gelre! 
Ja, we begrijpen het. Dat de andere verenigingen uit klas 3C vreemd stonden te kijken dat Grol 1 
plotseling in klas 3A is ingedeeld. De Twentse derde klas. We wilden dit al langer. Elk jaar zat er weer 
minimaal één bij elkaar gekochte ploeg uit de regio Arnhem in 3C. Die altijd strak kampioen werd. 

En onze ambitie was en is naar de tweede klas te promo-
veren. Als een andere echte amateurploeg in jouw klas be-
ter is, dan is dat oké. Maar een kampioen die bij voorbaat 
vast staat, dat is geen lekker begin van de competitie. Dus 
hebben we de KNVB voor het komende seizoen opnieuw 
gevraagd in de regio Twente te worden ingedeeld. 
En plotseling was het zover. Tegelijkertijd zaten alle clubs 
uit de regio Arnhem in klas 3D en telt uiteindelijk klas 3C 
nog 13 teams, net zoals klas 3D. En werden Ruurlo, Lo-
chem en Witkampers ook in 3C geplaatst. Bij nader in-
zien..... We hebben echter gekozen, de wens kon door de 
KNVB worden vervuld en dan moet je geloofwaardig blij-
ven. Maar wel met enige excuses aan de verenigingen in 
3C.  Grol 1 weet wat ze te doen staat.
Genoeg over ons eerste team, we hebben nog 61 teams 
meer. Vorig seizoen hebben ze allemaal voldoende tot 
goed gepresteerd. Geen degradanten, wel kampioenen. 
De doorstroming naar de senioren vanuit de vier A-teams 
is uitstekend verlopen. We hebben nu 13 seniorenteams. 
Enige talentvolle A-spelers zijn overgegaan naar de eer-
ste selectie. En nog meer goede lichtingen komen eraan. 
Waarbij eerst het gat met Longa ‘30 nog weer een klas 
groter is geworden. We vergeten het niet snel, die rang-
lijst van De Gelderlander na het afgelopen seizoen: Longa 
‘30 1 nummer 1 in de Top 5 en Grol 1 nummer 1 in de Flop 5.
Verder is alles dik in orde. Het Groenlose bedrijf Rolug-
ro heeft de toplaag van de drie (feitelijk tweeëneenhalf) 
kunstgrasvelden vervangen en een aantal extra voorzie-
ningen om de velden aangebracht of vernieuwd. Door een 
grote vrijwilligersgroep wordt de hele accommodatie bij 
de tijd gehouden, waardoor het er zoals altijd weer zeer 
verzorgd uit ziet. 
Alle overige 375 vrijwilligers zullen het seizoen voor onze 
vereniging weer goed laten verlopen. Natuurlijk in de eer-
ste plaats voor de spelers en de teams. Ook voor zichzelf 
want het is belangrijk om ergens bij te horen en je thuis 
te voelen. Die warme club willen we ook zeker blijven. Een 
vereniging met 1.400 leden heeft ook een maatschappe-
lijke taak.
Vanuit die warme club nog een brandende vraag. Wie 
neemt in Oost Gelre het initiatief om het jeugdvoetbal in 
2025 in onze gemeente te gaan organiseren? Heeft iemand 
al uitgerekend hoeveel voetballers (jongens en meisjes) 
voortkomen uit die 250 geboorten in de hele gemeente in 
2018? Harreveld en Mariënvelde hebben de eerste, zeer te 
waarderen stap gezet. Die zal niet genoeg zijn, maar het 
is wel een uitstekend voorbeeld. En hoewel behorend bij 
de gemeente Berkelland, VIOS Beltrum zal graag meeden-
ken. De gemeente Oost Gelre wacht al tijden op die visie, 
begrijpelijk voor een gemeente die sport als één van de 
speerpunten van beleid heeft.

Nog even ter oriëntatie en om over na te denken: het aan-
tal inwoners van Oost Gelre op 1 maart 2019. Lichten-
voorde 13.000, Groenlo/Zwolle 10.000, Zieuwent 2.000, 
Harreveld 1.500, Lievelde 1.400, Vragender 1.200 en Mari-
envelde 900. De tendens is krimp omdat het aantal sterf-
gevallen het aantal geboortes ruim gaat overstijgen in de 
komende jaren. Alle andere zaken zijn randverschijnse-
len (zoals verhuizingen, vertrek wegens studie, vestiging 
vanuit het westen, huisvesten van statushouders). Ook 
de voetbalbestuurders moeten de harde cijfers om gaan 
zetten in gezamenlijk beleid, zeker in het belang van het 
jeugdvoetbal. De logica van drie clubs in 2025 komt dan 
vanzelf naar boven.  LEV, HMZ en GVG zijn dan de voor-
lopige werknamen. Alle sentimenten weg, we hebben de 
handen vol aan de opwarming, de Libra, de watervoor-
ziening, de digitale wereld, de nieuwe energiebronnen, 
de nieuwe landbouw, de koeling van huizen en gebouwen, 
de voedselvoorziening. Sport is dan een noodzakelijke en 
prettige uitlaatklep. 

Laten we ook in de sport blijven streven naar ‘Samen 
in Oost Gelre!’ 
Enigszins bedremmeld kan ik nog niets melden over de 
afloop van het fusietraject met Grolse Boys. Het zit in de 
eindfase maar er is nog niks beslist. 
Het wordt dus in veel opzichten een spannend seizoen. 
Waarbij we ook alle zes collega voetbalverenigingen in 
Oost Gelre, alsmede VIOS in Beltrum veel succes wensen 
in het seizoen 2019-2020. 

Hans Scheinck, voorzitter S.V. Grol - Groenlo. 

Selectie Grol 1 seizoen 2019-2020
Bovenste rij vlnr:
Yordi Rupert, Mart Willemsen, Remco Everink, Luc Berent-
sen, Thomas Porskamp, Mart Zieverink en Wouter Rexwin-
kel;

Middelste rij vlnr:
Suzanne Schovers (sportmasseur), Luuk Molenveld (sport-
masseur), Peter Nijland (assistent-scheidsrechter), Roel 
Bruins, Frencis Malawau (assistent-trainer), Sander Hoop-

man (hoofdtrainer), Tjiko Wolberink (keeperstrainer), Ty-
cho Riteco, Bart Lucassen (assistent-scheidsrechter), Frank 
Slutter (elftalleider) en Gert Oeds Kristen (hersteltrainer/
fysiotherapeut);

Voorste rij vlnr:
Ramon Landewers, Myron Baten, Eduardo de Sousa Ca-
valcante, Nick Oude Luttikhuis, Wessel Baarslag, Michel 
Kamphuis, Teun Pasman en Quint Kristen.

Op de foto ontbreekt: Mick Wissink.

COMPETITIEPROGRAMMA 
SEIZOEN 2019-2020

VOOR GROL 1
22 september 2019 DSVD 1 - Grol 1
29 september 2019 Grol 1 - Avanti W. 1 
6 oktober 2019 Grol 1 - TVO 1
13 oktober 2019 Reutum 1 - Grol 1
20 oktober 2019 Grol 1 - LSV 1
27 oktober 2019 Losser 1 - Grol 1
3 november 2019 Grol 1 - Borne 1
10 november 2019 Luctor et Emergo 1 - Grol 1
17 november 2019 Inhaal/Beker
24 november 2019 Grol 1 - RSC 1
1 december 2019 Saasveldia 1 - Grol 1
8 december 2019 Grol 1 - De Tukkers 1
15 december 2019 Grol 1 - WVV ’34 1 
19 januari 2020 Inhaal/Beker
26 januari 2020 MVV ’29 1 - Grol 1
2 februari 2020 Grol 1 - DSVD 1
9 februari 2020  LSV 1 - Grol 1
16 februari 2020 Grol 1 - Luctor et Emergo 1
23 februari 2020 Inhaal/Beker (Carnaval)
1 maart 2020 Inhaal/Beker
8 maart 2020 Avanti W. 1 - Grol 1
15 maart 2020 Grol 1 - Losser 1
22 maart 2020 Borne 1 - Grol 1
29 maart 2020 Grol 1 - MVV ’29 1
5 april 2020 WVV ’34 1 - Grol 1
12 april 2020 Pasen
19 april 2020 TVO 1 - Grol 1
26 april 2020 Grol 1 - Reutum 1
3 mei 2020 Inhaal/Beker
10 mei 2020 RSC 1 - Grol 1
17 mei 2020 Grol 1 - Saasveldia 1
21 mei 2020 Hemelvaart 
24 mei 2020 De Tukkers 1 - Grol 1
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Wij wensen alle
voetbalverenigingen

in Oost Gelre en Beltrum
een succesvol, bovenal

sportief seizoen 2019-2020!

Start nu je 
carrière bij Veld

                     
          wij zijn op zoek naar: 

Beginnende monteurs
koeltechniek

Allround tekenaar

Nieuwsgierig? www.veld.nl



Datum oprichting: 18 maart 1948

Plaats:  Groenlo, gemeente Oost Gelre

Clubkleuren:  Rood shirt, witte broek en blauwe 
kousen

Accommodatie:  Het Wilgenpark
 Beltrumseweg 3b
 7141 VJ Groenlo
 Tel.: 0544-463266

Thuiswedstrijd
1e elftal:  Zaterdag: 14.30 uur

Velden:  De wedstrijden worden afgewerkt 
op Het Wilgenpark, waar wij be-
schikken over twee speelvelden. 
Het trainingsveld, alsmede het 
hoofdveld is voorzien van verlich-
ting.

Aantal leden:  122 (spelend/niet spelend)

Aantal teams:  2 seniorenteams 6e klasse op zater-
dag, 35+ en 45+ team

Indeling 1e elftal:  6e klasse poule 31 op zaterdag

Internet:  www.grolseboys.nl

Postadres:  S.V. Grolse Boys
 Gino Kleverwal (secretaris)
 Bulten 9 
 7141 NC Groenlo
 T: 0544-461760
 E: secretarisgrolseboys@hotmail.

com

Wedstrijdsecretaris: Arjan Paf
 M: 06-30115058
 E: arjanpaf@gmail.com

Dagelijks bestuur: Voorzitter: Harry Paf
 Secretaris: Gino Kleverwal
 Penningmeester: Hendrik Warnar

Hoofdsponsor:  Rouwmaat Groep

Hoofdtrainers:  Mohammed Faris en Rudi Nuchter
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Grolse Boys en de toekomst.....
Na 71 jaar staat Grolse Boys weer voor een belangrijke beslissing. In 1948 werd er gekozen voor de 
oprichting van een tweede voetbalclub in Groenlo en dit jaar gaan we voor of tegen een fusie met 
Grol kiezen. Sinds juni 2018 zijn we in gesprek en in oktober gaan beide verenigingen haar leden 
vragen om een definitief oordeel. Gaan we samen, of niet?

Als bij beide verenigingen een meerderheid ‘voor’ stemt, 
dan wordt het komende seizoen gebruikt om het samen-
gaan bestuurlijk voor te bereiden. Dan blijft er begin 2021 
één vereniging over in Groenlo: een prachtige club met een 
rijke historie, waar iedereen welkom is. Maar tot die tijd 
wordt er natuurlijk gewoon gevoetbald op het Wilgenpark.

Vier seniorenteams
Alleen niet meer met een eerste elftal. Dat zat er helaas 
niet meer in. En daardoor is er op dat vlak een eind geko-
men aan het samenwerkingsverband (SSA) met Grol. De 
zaterdagelftallen van Grol spelen hun wedstrijden dit sei-
zoen weer gewoon op Den Elshof. Wij gaan de velden van 
het Wilgenpark op met twee seniorenelftallen. 
En dat is best opvallend, want dat lukte ons vorig seizoen 
zonder hulp van Grol niet. Maar speler Ronald Wagendorp 
heeft een aantal vrienden bereid gevonden om het rood-
wit-blauw aan te trekken. Beide elftallen gaan in de zes-
de klasse spelen. Daarnaast hebben wij als ’de Boys’ een 
35+ en een 45+ team. Er wordt natuurlijk ook getraind: op 
de dinsdagavond gebeurt dat onder leiding van man van 
de club Rudi Nuchter en op de donderdagavond staat Mo-
hammed Faris voor de groep.

Vrijwilligers
Daarnaast zorgt Grolse Boys dit seizoen mogelijk voor een 
unicum in het amateurvoetbal. Er zijn namelijk zo onge-

veer net zoveel vrijwilligers als spelers bij de kleine club 
aan de Slinge. Gelukkig wel, want op ons sportpark is er 
altijd wel wat te doen. Soms zie je in de zomer gesloten 
hekken bij clubs in de buurt, maar dat konden wij ons dit 
jaar niet veroorloven. Na het grote onderhoud in juni, toen 
de velden opnieuw werden ingezaaid, zorgde de hitte en 
dientengevolge de droogte in juli direct voor problemen. 
De pomp moest aan. Maar dat klinkt makkelijker dan het 
is. Er zit lucht in de leidingen en alle slangen moeten goed 
verdeeld over beide velden worden uitgerold. Als dat ge-
lukt is, moeten die slangen weer regelmatig op een andere 
plek gelegd worden om toch ook het gras te kunnen maai-
en. Maar het grootste probleem is de Slinge. Of het feit dat 
we vanaf 18 juli geen water meer mochten gebruiken uit de 
rivier. Gelukkig hebben we, met behulp van de pomp van 
buurman Bruggeman, toch nog wat kunnen sproeien.

Onze buitendienst (Hans Wagendorp en Leo te Koppele) 
maakten dus overuren. Elke dag weer wisten zij de hele 
santenkraam te verplaatsen om toch elke stukje gras van 
wat nattigheid te voorzien. Dat klinkt misschien niet echt 
spannend -net als het feit dat we momenteel het onkruid 
wieden-, maar dát is wat er allemaal moet gebeuren tij-
dens de zomerstop om een seizoen lang te kunnen voet-
ballen. De zweetdruppels vloeien lang voordat de spelers 
het veld betreden. Dus de handen op elkaar voor al onze 
vrijwilligers!

Selectie Grolse Boys seizoen 2019-2020
Bovenste rij vlnr:
Amir Haziri, Firat Balci, Jeffrey Firing, Youri Groot Korme-
link, Marco Pfeifer, Jorn Groot Zevert, Menno ten Have en 
Rudi Nuchter (trainer/coach);

Voorste rij vlnr:
Ronald Wagendorp, Ramon Theissen, Marc Houwer, Jacky 
Mellendijk, Kevin Nuchter en Boaz Nefkes.

COMPETITIEPROGRAMMA 
SEIZOEN 2019-2020

VOOR GROLSE BOYS 1
21 september 2019 SSA Ratti Socii 2 - Grolse Boys 1
28 september 2019 Grolse Boys 1 - Zelos 7
5 oktober 2019 Grolse Boys 1 - AZSV 13
12 oktober 2019 Almen 3 - Grolse Boys 1
19 oktober Inhaal/Beker
26 oktober 2019 Zelos 6 - Grolse Boys 1
2 november 2019 Grolse Boys 1- SV Basteom 2
9 november 2019 Harfsen 3 - Grolse Boys 1
16 november Inhaal/Beker
23 november 2019 Eefde SP 3 - Grolse Boys 1
30 november 2019 Grolse Boys 1 - AZSV 11
7 december 2019 Oeken 4 - Grolse Boys 1
14 december 2019 Grolse Boys 1 - Gorssel 4
18 januari 2020 Inhaal/Beker
25 januari 2020 EGVV 2 - Grolse Boys 1
1 februari 2020 Grolse Boys 1 - SSA Ratti - Socii 2
8 februari 2020 Inhaal/Beker
15 februari 2020 Grolse Boys 1 - Almen 3
22 februari 2020 Inhaal/Beker (Carnaval)
29 februari 2020 Inhaal/Beker
7 maart 2020 AZSV 13 - Grolse Boys 1
14 maart 2020 Grolse Boys 1 - Harfsen 3
21 maart 2020 SV Basteom 2 - Grolse Boys 1
28 maart 2020 Grolse Boys 1 - EGVV 2
4 april 2020 Gorssel 4 - Grolse Boys 1
11 april 2020 Pasen
18 april 2020 Grolse Boys 1 - Zelos 6
25 april 2020 AZSV 11 - Grolse Boys 1
2 mei 2020 Inhaal/Beker
9 mei 2020 Grolse Boys 1 - Eefde SP 3
16 mei 2020 Zelos 7 - Grolse Boys 1
21 mei 2020 Hemelvaart
23 mei 2020 Grolse Boys 1 - Oeken 4

Grol en Grolse Boys 1 januari 2020 één vereniging?
Afgaande op de inhoud van de door beide plaatselijke verenigingen Grol en Grolse Boys gezamenlijk 
opgestelde concept samenwerkingsovereenkomst, heeft Groenlo met ingang van 1 januari 2020 
officieel één voetbalvereniging: ‘Sportvereniging Grol’. Alvorens het zover is, zullen de leden van beide 
clubs zich nog uitspreken over de inhoud in het algemeen en over de concrete eindvoorstellen in het 
bijzonder. Dit gaat naast een speciale informatiebijeenkomst gebeuren tijdens een buitengewone, 
algemene ledenvergadering bij zowel Grol als Grolse Boys.

Na het vele intensieve voorwerk van niet alleen beide be-
sturen, maar ook van een de beide clubs vertegenwoordi-
gende werkgroep, en dat inclusief het meenemen en ver-
werken van alle op- en aanmerkingen alsmede voorstel-

len van de zijde van de eigen aanhang naar voren gebracht 
tijdens allerlei informatiebijeenkomsten met de leden van 
beide clubs, is er op gezamenlijk bestuurlijk niveau een 
compromis-eindvoorstel geformuleerd. Dit eindvoorstel 
wordt op maandag 23 september a.s. tijdens een buiten-
gewone alv voorgelegd aan de leden van Grolse Boys en op 
maandag 7 oktober a.s. aan de leden van Grol.

Bestuur Grolse Boys bij het 70-jarig bestaan in 2018.



Alle sportevenementen op groot scherm 
Diverse soorten bier en wijn 
info@den-elshof.nl ● www.den-elshof.nl

Tenniscomplex GTC  •  Pitch & Putt Golf

Pitch & Put t G olf  Gro enlo dageli jk s  geop end vanaf 10:00 uur tot zons ondergang .   
Oude Winterswijk s ewe g 45 a •  7141 DE  Gro enlo •  T (0544) 464142 •  deblanckenb org .nl

Footgolf 
Een sportieve uitdaging!
Footgolf is:
• een uitdagende combinatie van golf en voetbal
• speciaal bedoeld voor groepen
• niet moeilijk en geschikt voor iedereen 
• prima te combineren met een gezellige barbecue, lunch of buffet

Leuk om te doen 

als team- of 

bedrijfsuitje, 

familiedag of 

vrijgezellenfeest

0544-463186
www.tenbulte.nl

Ten Bulte
Lise-Meitner-Str. 18, 48691 Vreden

Eiken Alabama parketvloer van Haro
topkwaliteit meerlaagsplank
levendig uiterlijk
natuur geolied
11x180x2200 mm
inhoud per verpakking 2,38 m2

zonder lijm leggen

Verkoop:
vrijdag  9.00-16.30
zaterdag  9.00-13.00

Vloerdelen, parket, 
tafels & stoelen€ 29,90 / m2 (incl. btw)



Opgericht: 1 augustus 1944

Gevestigd te: Lievelde

Sportpark: ‘Delakker’
 Lievelderweg 120
 7137 NB Lievelde
 Telefoon: 0544-377112

Aantal velden: Drie (alle drie met verlichting) en een 
speelveld voor JO09 

Secretariaat: Vicariestraat 20
 7137 MN  Lievelde 
 Telefoon: 06-11135966

Internet: www.vverix.nl

E-mail : info@vverix.nl

Clubkleuren: blauw-wit

Aantal leden: 215 spelende leden

Aantal teams: 17
 (9x jeugd deels i.s.m. KSV, 4x senioren 

heren, 2x 45+ herenteam (7 tegen 7),  
1x senioren dames samen met KSV 
en 1x 25+ damesteam (7 tegen 7))

Onderdelen: zondagvoetbal, heren- en jongens-
voetbal en dames- en meisjesvoetbal 

Indeling: Eerste team van v.v. Erix speelt in de 
vijfde klasse B van de KNVB

Aanvang thuiswedstrijden
eerste team: 14.00 uur

Dagelijks bestuur: Voorzitter: Han Ressing
 Secretaris: Ineke Holkenborg
 Penningmeester: Wouter ten Have

Hoofdsponsor: Autobedrijf Bleumink BV

Hoofdtrainer: Mick Hermsen
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‘In dit jubileumjaar telt maar één doel 
en dat is promoveren!’
In het jubileumjaar van v.v. Erix uit Lievelde speelt de eerste selectie in de vijfde klasse B van de 
KNVB. Na een teleurstellend seizoen (2018-2019), is het de zaak om juist in dit jubileumjaar een 
terugkeer naar de vierde klasse van de KNVB te bewerkstelligen.

De selectie is al enkele weken aan het trainen en heeft ook 
al wat oefenwedstrijden gespeeld. Hierbij hebben wij la-
ten zien dat wij op de goede weg zijn om zoveel mogelijk 
punten bij elkaar te spelen tijdens de competitiewedstrij-
den. Ik heb Erix inmiddels leren kennen als een gezellige 
dorpsclub, waarbij ambitie als een belangrijk wapen geldt.
 
Individu en collectief
Als trainer wil ik altijd een collectief smeden waarin hel-
derheid en structuur voorop staan. Achter elke bal moet 
een gedachte zitten, spelers moeten vooruit denken en 
het moet niet mijn manier van voetballen zijn, maar die 
van ons allen. Op deze manier komen de kwaliteiten van 
elk individu het beste uit de verf. Als voorbeeld: ‘Als een 
speler een geweldige actie in huis heeft, moet hij wel de 
ruimte krijgen deze actie te maken. Deze ruimte moet ge-
creëerd worden in het veld, maar ook als vertrouwen in de 
persoon om deze actie te maken. Iedere speler heeft een 
kwaliteit en deze kwaliteiten samen maken een kwalita-
tief sterke groep’.

Hard werken is regel nummer 1
Ik ben een jonge trainer, maar de meeste spelers kennen 
mij ook als een trainer met een lichte ‘oude stempel’, die 
tactisch ingesteld is. Spelers moeten altijd 100% gaan tij-
dens zowel trainingen als wedstrijden. Vooral conditio-
neel moeten spelers bij mij top zijn. Dit maakt het in elk 
opzicht makkelijker als je wedstrijden speelt. Soms zijn 
er wedstrijden waarin het voetballend even niet lukt. Dan 
moeten de mouwen opgestroopt worden.

Doelstelling
In dit jubileumjaar telt maar één doel en dat is promove-
ren. De vereniging speelt in de vijfde klasse en daarmee 
echt onder haar kunnen. Promotie moeten wij gaan be-
reiken door middel van hard te werken, goed voetbal te 
spelen en ons te ontwikkelen als een sterk collectief. De 
selectie is in takt gebleven en wij hopen snel een beroep te 
kunnen doen op de geblesseerde spelers.
Met ons allen hopen wij u te mogen begroeten op ons 
Sportpark Delakker!

Met sportieve groeten, Mick Hermsen.

Selectie Erix 1 seizoen 2019-2020
Bovenste rij vlnr:
Fabian Wientjes, Niels ten Have, Rowan Weenink, Wouter 
ten Have, Teun Weenink, Nordin Stevens en Toon Klein 
Avink;

Middelste rij vlnr:
Marcel ten Have (grensrechter), Rob van Ittersum, Luuk 

Weenink, Cas Ekelhof, Eric Ressing (assistent-trainer/lei-
der), Mick Hermsen (hoofdtrainer), Rick ten Have, Pieter 
ten Have en Casper Hulshof (leider);

Voorste rij vlnr:
Koen Hermanns, Chiem Donderwinkel, Koen Klein Tank, 
Mart Oosterholt en Thijs Gotink.

COMPETITIEPROGRAMMA 
SEIZOEN 2019-2020

VOOR ERIX 1
22 september 2019 Vrij
29 september 2019 Erix - GSV ‘63
6 oktober 2019 SP Haarlo - Erix
13 oktober 2019 Erix - Bredevoort
20 oktober 2019 EGVV - Erix 
27 oktober 2019 Lochuizen - Erix
3 november 2019 Erix - Rekken
10 november 2019 Erix - SVBV
17 november 2019 Inhaal/Beker
24 november 2019 Zelhem - Erix 
1 december 2019 Erix - Haaksbergen
8 december 2019 DEO - Erix 
15 december 2019 Erix - Vosseveld
19 januari 2020 Beker/inhaal
26 januari 2020 Wolfersveen - Erix
2 februari 2020 Vrij
9 februari 2020 Bredevoort - Erix 
16 februari 2020 Erix - SP Haarlo
23 februari 2020 Inhaal/Beker (Carnaval)
1 maart 2020 Inhaal/Beker
8 maart 2020 Erix - Lochuizen
15 maart 2020 SVBV - Erix 
22 maart 2020 Vosseveld - Erix
29 maart 2020 Erix - Wolversveen
5 april 2020 GSV ‘63 - Erix 
12 april 2020 Pasen
19 april 2020  Erix - EGVV
26 april 2020 Rekken - Erix
3 mei 2020 Inhaal/Beker
10 mei 2020 Erix - DEO
17 mei 2020 Haaksbergen - Erix
21 mei 2020 Hemelvaart 
24 mei 2020 Erix - Zelhem

75-jarig jubileum

14 en 15 september 2019
www.vverix.nl/75jaar



www.gmt-equipment.com/nl  •  +31 (0)544-370315

Maximale 
fl exibiliteit 
zonder ombouw

VELKOP
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Met Viking Buitenleven beleef je het ultieme Scandinavië 
gevoel in je eigen tuin!
Wij verkopen Grill Kota’s, Buitensauna’s, Hot Tubs en Camping 
Barrels van de allerbeste kwaliteit tegen een uiterst scherpe 
prijs.
Laat u inspireren op onze website of kom langs en proef de 
sfeer van het Scandinavische Buitenleven.

Met Viking Buitenleven beleef je het ultieme 
Scandinavië gevoel in je eigen tuin!

Wij verkopen Grill Kota’s, Buitensauna’s, Hot 
Tubs en Camping Barrels van de allerbeste 
kwaliteit tegen een uiterst scherpe prijs. 

Laat u inspireren op onze website of kom 
langs en proef de sfeer van het Scandinavi-
sche Buitenleven.

Landstraat 31 Heelweg | 0315 237231 | www.vikingbuitenleven.nl
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Nieuwe trainer Marco Engelberts: ‘Met 
verzorgd voetbal gaan voor lijfsbehoud!’
KSV verwelkomt een nieuwe trainer. Voormalig KSV 1-speler Marco Engelberts staat komend 
seizoen aan het roer bij het vlaggenschip van KSV. De enthousiaste oefenmeester wil met verzorgd 
voetbal lijfsbehoud veiligstellen in de vierde klasse C. “Ik wil met verzorgd voetbal van achteruit 
opbouwen met opkomende backs en de tegenstander op eigen helft onder druk zetten. Dat is veel 
leuker voetballen dan inzakken en op de counter loeren.” 

De hele wedstrijd inzakken en loeren op de counter, is 
verleden tijd in Vragender. De nieuwe trainer Marco En-
gelberts wil met zijn ploeg opbouwen van achteruit met 
opkomende backs. “In plaats van een diepe bal, wil ik dat 
mijn voorstopper en laatste man één van onze twee spit-
sen of onze aanvallende middenvelder inspeelt. Die moet 
de bal terugkaatsen en vervolgens moet één van de twee 
backs eroverheen, zodat ze een diepe bal kunnen vragen. 
Ik verlang diepgang van onze backs. De rechter- of linker-
middenvelder moet dan terugzakken.”

KSV 1 zakte de afgelopen seizoenen onder voorganger 
Wim te Nijenhuis in en probeerde via de counter de te-
genstander te verrassen. Te Nijenhuis vond zeven van de 
dertien tegenstanders voetballend gezien beter. Met deze 
strijdwijze lukte het hem om drie seizoenen achterheen 
lijfsbehoud veilig te stellen. 

Engelberts spreekt vol lof over de prestaties van zijn voor-
ganger, maar wil graag meer voetbal in de ploeg brengen. 
“Ik speel graag verzorgd, aanvallend voetbal. Ik wil dat 
mijn ploeg vijftien meter over de middellijn de tegenstan-
der opvangt en niet pas ver op eigen helft. Wanneer je de 
bal vijftien meter over de middenlijn onderschept, ben je 
veel dichter bij het doel van de tegenstander. Bovendien is 
aanvallen veel leuker dan verdedigen.” 

Ambitieus 
De nieuwe trainer liet zijn KSV tijdens zijn eerste wed-
strijd al spelen volgens zijn voetbalfilosofie. “In de voor-
bereiding wil ik mijn spelopvatting er langzaam inslijpen. 
Tijdens de competitie zullen we best wel een paar keer op 
de bek gaan. Dat hoort er bij. Maar we moeten iedere wed-
strijd blijven voetballen en niet te snel de lange bal han-
teren. Wanneer we langzaam aan meer voetbal in de ploeg 
krijgen, hebben de jongens er steeds meer plezier in. Na 
verloop van tijd moeten we wedstrijden kunnen contro-
leren en domineren. Ik wil echt wat neerzetten in Vragen-
der. Als eerste wil ik lijfsbehoud veiligstellen en daarnaast 
wil ik meer voetbal in de ploeg brengen.” De spraakzame 
trainer hoopt stiekem op meer. “Als iedereen fit is en het 
lekker loopt, hoop ik mee te kunnen strijden om een peri-
ode. Vragender is een klein dorp. Maar wanneer je durft te 
voetballen, ben je tot veel in staat. KSH draaide vorig jaar 
ook bovenin mee in de vierde klasse”, vergelijkt hij. 

Zijn enthousiasme is één van zijn sterkste eigenschappen. 
“Ik wil graag leuke, afwisselende trainingen organiseren, 
waar de jongens lekker fanatiek bezig zijn, maar ook veel 
kunnen lachen. Voetbal is een hobby. Iedereen moet graag 
komen trainen. Daarom vind ik plezier heel belangrijk.” 
Dinsdag doet hij vaak een hersteltraining. Maar ook op 
dinsdag is evenals donderdag vrijwel iedere trainingsoe-

fening met de bal. “Positiespel vijf tegen twee, drie tegen 
drie of vier tegen vier partijtjes zijn oefeningen die ik re-
gelmatig doe. Dan zijn de jongens met de bal bezig. Dat 
is veel leuker dan conditietraining of sprintoefeningen. 
Door mijn enthousiasme zorg ik wel dat iedereen fana-
tiek bezig is, zodat de jongens vanzelf een goede conditie 
krijgen. En door alles met de bal te doen, wil ik tijdens de 
trainingen meer voetbal in de ploeg krijgen.”
 
Oud-speler van KSV 1 
Engelberts speelde in het verleden meerdere seizoenen 
als voorstopper of spits in de hoofdmacht van KSV. “Dat 
was een geweldige tijd, waarin we in twee seizoenen pro-
moveerden van de zesde na de vierde klasse. Dat was heel 
knap in die tijd toen er nog zes in plaats van vijf klassen 
waren.” 
De inwoner van Ruurlo was het afgelopen seizoen kort 
trainer van Wolfersveen. Half november stapte hij op, 
omdat hij niet tevreden was over de instelling en bele-
ving van enkele spelers. Na de winterstop trainde hij twee 
keer per week de A jeugd van KSV om deze spelers te leren 
kennen en aan de club te wennen. De vier seizoenen daar-
voor was hij trainer van KSH uit Harreveld. In zijn eerste 
seizoen werd hij meteen kampioen in de vijfde klasse C. 
Daarna speelde KSH zich met goed en verzorgd voetbal 
ieder seizoen knap veilig in de vierde klasse C. “Ik wil bij 
KSV mijn prestaties bij KSH minstens evenaren.” 

Selectie KSV seizoen 2019-2020
Bovenste rij vlnr: 
Teun Lageschaar, Antony Porskamp, Jouke Elshof, Tom 
Ribbers, Frank Harmelink, Walter Overkamp en Frank Dijk; 

Voorste rij vlnr: 
Timo Ubbink, Wout Oonk, Jorrit Spexgoor, Wesley Keeg-
stra, Stefan Tanck, Rick Tanck, Erwin van de Wolfshaar en 
Marco Engelberts (hoofdtrainer).

COMPETITIEPROGRAMMA 
SEIZOEN 2019-2020 VOOR KSV 1

22 september 2019 Gendringen 1 - KSV 1
29 september 2019 KSV 1 - GWVV 1
6 oktober 2019 Terborg 1 - KSV 1
13 oktober 2019 KSV 1 - Ulftse Boys 1
20 oktober 2019 SV Basteom 1 - KSV 1
27 oktober 2019 KSV 1 - FC Bergh 1
3 november 2019 SC Meddo 1 - KSV 1
10 november 2019 KSV 1 - HMC ’17 1
17 november 2019 Inhaal/Beker
24 november 2019 KSV 1 - FC Dinxperlo 1
1 december 2019 Keijenburgse Boys 1 - KSV 1
8 december 2019 MEC 1 - KSV 1
15 december 2019 KSV 1 - AD ’69 1
19 januari 2020 Inhaal/Beker
26 januari 2020 Etten 1 - KSV 1
2 februari 2020 KSV 1 - Terborg 1
9 februari 2020  GWVV 1 - KSV 1
16 februari 2020 KSV 1 - Gendringen 1
23 februari 2020 Inhaal/Beker (Carnaval)
1 maart 2020 Inhaal/Beker  
8 maart 2020 FC Bergh 1 - KSV 1 
15 maart 2020 HMC ’17 1 - KSV 1 
22 maart 2020 KSV 1 - SC Meddo 1 
29 maart 2020 FC Dinxperlo 1 - KSV 1
5 april 2020 KSV 1 - Keijenburgse Boys 1
12 april 2020 Pasen
19 april 2020 KSV 1 - Etten 1
26 april 2020 Ulftse Boys 1 - KSV 1 
3 mei 2020 Inhaal/Beker
10 mei 2020 KSV 1  - SV Basteom 1
17 mei 2020 AD ’69 1 - KSV 1
21 mei 2020 Hemelvaart
24 mei 2020 KSV 1 - MEC 1
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Opgericht: 15 januari 1935
Gevestigd te: Vragender
Sportpark: ‘De Bult’
 Kapelweg 17, 7134 NJ  Vragender
 Telefoon: 0544-374777

Aantal velden: Twee (waarvan één met verlichting), 
alsmede een oefenhoek met verlich-
ting

Secretariaat: Winterswijkseweg 51 a
 7134 PN  Vragender
 Tel.: 0544-373675 of 06-81260093
Internet: www.ksv-vragender.nl 
E-mail: secretaris@ksv-vragender.nl 

Clubkleuren: groen-zwart-wit

Aantal leden: 284
Aantal teams: 5 heren senioren + 1 herenteam 35+ 

7-tegen-7, 1 dames senioren (KSV/Erix 
VR1) + 1 damesteam 25+ 7-tegen-7 , 
10 jeugdteams (waarvan JO11, JO12, 
JO13, JO15, JO17, JO19-1 en JO19-2 
samen met Erix)

Onderdelen: zondag- en zaterdagvoetbal, heren- 
en jongensvoetbal (prestatief en re-
creatief), dames- en meisjesvoetbal 
(prestatief en recreatief)

Indeling: Eerste team van KSV speelt in het sei-
zoen 2019/2020 in de vierde klasse C 
van de KNVB

Aanvang thuiswedstrijden
eerste team: 14.00 uur

Dagelijks bestuur: Voorzitter: Jan van de Wolfshaar
 Secretaris: Jan Harmelink
 Penningmeester: Suzan Overkamp
 Wedstrijdsecretaris: Bram Dorresteijn
 
Hoofdsponsoren: GMT Equipment 
 Viking Buitenleven 

Hoofdtrainer: Marco Engelberts

Ereleden: Theo Wolterink, Bennie Overkamp, 
Wim Rutgers, Henk Wessels, Joris ter 
Bogt, Jos Overkamp, Jos Lageschaar, 
Hemmie Wolterink, Wilfried Olysla-
ger, Bennie Spijkers en Wilfried Spij-
kers



SCHILDERWERK
SPUITWERK
BEGLAZING

WANDAFWERKING 

Schildersbedrijf Lefering BV 
Lichtenvoorde 
0544 371430 

lefering.nl

  Altijd een 
oplossing
    dichtbij

www.sameninoostgelre.nl
Volg ons ook op Facebook!

Kijk op ons vrijwilligersprikbordKijk op ons vrijwilligersprikbord

Vrijwilligers
(m/v)gezocht

WSI-TECHNIEK.NL

Postadres
Postbus 208
7130 AE  Lichtenvoorde

Bezoekadressen
Batterij 3
7141 JL  Groenlo
 
James Wattstraat 1
7131 ME  Lichtenvoorde

T (0544) 37 59 89

WSi techniek levert de techniek die mensen nodig hebben 

om te wonen, te werken of te recreëren. Van het eerste 

ontwerp tot en met het onderhoud en technisch beheer zijn 

wij inzetbaar en kunnen u toegevoegde waarde leveren. W W W . W A M E N V A N D U R E N . N LKO M  W E R K E N  B I J  WA M & VA N D U R E N
B E K I J K  O N Z E  V A C A T U R E S  O P

ONZE EXPERTISES
U T I L I T E I T S B O U W

W O N I N G B O U W

R E S T A U R A T I E

B E H E E R  &  O N D E R H O U D

C I R C U L A I R I T E I T

B O U W E N  I N T E G R A A L  M A K E N

PASSIE VOOR INTEGRAAL BOUWEN
WA M & Va n D u r e n  i s  e e n  A c h t e r h o e k s e  b o u w o n d e r n e m i n g  

g e r i c h t  o p  h e t  i n t e g ra a l  o n t w i k ke l e n ,  o n t w e r p e n ,  b o u w e n  é n  
o n d e r h o u d e n  v a n  v a s t g o e d  w a a r b i j  s a m e nw e r ke n  e n  c o - c r e a t i e  

z e e r  b e l a n g r i j ke  ke r nw a a r d e n  z i j n .  W i j  z i j n  o n d e r  a n d e r e  
w e r k z a a m  vo o r  ove r h e d e n ,  c o r p o ra t i e s ,  z o r g i n s t e l l i n g e n ,

b e d r i j ve n  e n  i n  d e  p a r t i c u l i e r e  s e c t o r.  

BOUWGROEP

B E N I E U W D  W A T  W I J  V O O R  E L K A A R  K U N N E N  B E T E K E N E N ?
D U R F  T E  V R A G E N !

I N N O V A T I E  &  C O - C R E A T I E

ACHTERHOEKSE BOUWGROEP MET EEN INTEGRALE AANPAK

WAM&VANDUREN PARALLELWEG 100 7102 DH WINTERSWIJK  T: 0543-514652  E: INFO@WAMENVANDUREN.NL
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KSH en VVM schrijven samen
geschiedenis met HMC ’17
De Achterhoek is een krimpregio. Dit is een feit waar we al een aantal jaren mee worden geconfronteerd. 
Vooral de kleinere kernen merken dit: scholen moeten gedwongen sluiten en voetbalverenigingen 
hebben moeite hun elftallen compleet te krijgen. Terwijl juist de school en de voetbal zo belangrijk 
zijn voor de leefbaarheid in een dorp. Hier worden door kinderen vriendschappen voor het leven 
gesloten en ook voor de ouders is dit een belangrijke sociale verbinding met hun woonplaats.

Jarenlang hebben KSH en VVM zich ondanks deze krimp 
als voetbalvereniging zelfstandig overeind weten te hou-
den. Totdat Mariënvelde op het punt kwam dat men geen 
eigen jeugdafdeling meer had. De jeugd in Mariënvelde 
die wilde, moest uitwijken naar buurman RKZVC in Zieu-
went. Ook in Harreveld werd op een gegeven moment toe-
nadering gezocht tot andere verenigingen om samen de 
jeugdteams in te kunnen vullen. Er werden onder andere 
samenwerkende teams opgericht met VV Westendorp om 
toch de leden bij de vereniging te houden. Maar zowel in 
Mariënvelde als in Harreveld wist men dat men op zoek 
moest naar een structurele oplossing voor het teruglo-
pend aantal (jeugd)leden. Iedereen kent het spreekwoord 
wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Zonder deze jeugd 
zal uiteindelijk ook de seniorenafdeling niet kunnen blij-
ven bestaan, omdat oudere leden stoppen met (actief) 
voetballen en er geen doorstroom meer is vanuit de jeugd.
Dit was dan ook de aanleiding dat uiteindelijk KSH, VVM 
en RKZVC om tafel gingen om te kijken naar de mogelijk-
heden tot een samenwerking bij de jeugd.  RKZVC heeft,  
in al haar wijsheid, besloten niet mee te doen aan deze 
samenwerking. KSH en VVM wilden en zagen de  nood-
zaak van een samenwerking wel in en sinds 2017 speelt de 
jeugd uit Harreveld en Mariënvelde naar volle tevreden-
heid samen onder de naam HMC ’17. Men kan de jeugd op 
zijn of haar eigen niveau en leeftijd laten voetballen. Dit 
resulteert in meer spelplezier en daardoor ook een hoger 
voetbaltechnisch niveau bij de kinderen.
De succesvolle samenwerking bij de jeugd was de aanlei-
ding om na te denken over een volgende stap. Namelijk 
samenwerking bij de senioren. Want ook daar werd het 
zowel bij KSH als VVM elk jaar moeilijker de teams ge-
vuld te krijgen. Maar er is ook gekeken naar de verdere 
toekomst. Men wil niet tegen jeugd, die doorstroomt naar 
de senioren, moeten zeggen dat ze moeten kiezen tussen 
Harreveld of Mariënvelde. Ze voetballen dan immers al 
jaren met elkaar en willen dan ook graag bij elkaar blij-
ven. Mede daardoor hebben beide verenigingen afgelopen 
winter besloten dat hun jeugdleden straks niet hoeven te 
kiezen aangezien ook de senioren vanaf het seizoen 2019-
2020 samen zullen uitkomen in de KNVB-competitie on-
der de noemer HMC ’17. 
Sinds dit besluit een half jaar geleden, is er ontzettend 
veel werk verzet. Leden moesten worden geïnformeerd, er 
is een nieuw bestuur gevormd, er moesten nieuwe tenues 
worden besteld, sponsoren benaderd en teamindelingen 
gemaakt. In dit half jaar werd goed duidelijk hoe groot de 
saamhorigheid is in beide dorpen. Veel mensen waren be-
reid om op zijn of haar manier een steentje bij te dragen 

om deze samenwerking 
tot een succes te maken. 
Ook over de nieuwe tea-
mindeling was iedereen 
zeer tevreden. Ondanks 
het feit dat er voor geko-
zen is iedereen in te delen 
op niveau zonder te kijken 
of iemand uit Mariënvelde 
of Harreveld komt.
Enigszins verbaasd, maar 
enorm vereerd was ik toen 
men mij vroeg om voor-
zitter te worden van het 
nieuw gevormde bestuur. 
Ik heb geen verstand van voetbal en ondanks dat ik tegen-
over het voetbalveld van Mariënvelde woon kwam ik er ei-
genlijk nooit. Maar mijn gebrek aan voetbalkennis wordt 
ruimschoots gecompenseerd door een zeer fanatiek be-
stuur met veel kennis en ervaring.  Het idee van de samen-
werking spreekt mij enorm aan en het lijkt me een prach-
tige uitdaging om hier samen met de overige bestuursle-
den, voetballers en vrijwilligers uit zowel Harreveld als 
Mariënvelde een succes van te maken. Onze vorderingen 
zullen ongetwijfeld met veel interesse  door buurtvereni-
gingen en de media worden gevolgd, maar ik ben ervan 
overtuigd dat we over een aantal jaar kunnen zeggen dat 
het voetbal in Harreveld en Mariënvelde geen geschiede-
nis is. maar dat we geschiedenis hebben geschreven.

Als laatste zou ik nog willen zeggen dat ik oprecht hoop 
dat alle trouwe supporters en vrijwilligers waar VVM en 
KSH zich blijven inzetten voor de vereniging, die vanaf 
heden in het blauw onder de naam HMC ’17 zal spelen. 
Want zonder jullie kan er zowel in Mariënvelde als in Har-
reveld niet worden gevoetbald.

Ik zie u graag aankomend seizoen bij één van de vele wed-
strijden van HMC ’17!

Maja Visschers, voorzitter HMC ’17

Teamfoto selectie HMC ’17 1 seizoen 2019-2020
Bovenste rij vlnr:
Wout klein Goldewijk, Pascal klein Holkenborg en Luuk 
Rietberg;

Middelste rij vlnr:
Bram te Molder, Tom Tankink, Bart Visschers, Thijs van 
Bronckhorst, Jorrit Bomers, Erica Lankveld, Niek ten Have 
en Jeroen Kampshof;

Voorste rij vlnr:
Jasper Giesen, Bart Bokkers, Davey Wopereis, Jordie 
Berentsen, Daan Kodde, Remco Bokkers, Thijs Schutten, 
Luuk Vossers, Stan te Brake en Jaap Spieker.

Op de foto ontbreken:
Dave Sasse en Tiemen Harbers.

COMPETITIEPROGRAMMA 
SEIZOEN 2019-2020

VOOR HMC ‘17
22 september 2019 HMC ’17 - Keijenburgse Boys 1
29 september 2019 Dinxperlo 1 - HMC ’17 1
6 oktober 2019 HMC ’17 1 - Etten 1
13 oktober 2019 HMC ’17 1 - MEC 1
20 oktober 2019 Terborg 1 - HMC ’17 1
27 oktober 2019 HMC ’17 1 - AD ’69 1
3 november 2019 Ulftse Boys 1 - HMC ’17 1
10 november 2019 KSV 1 - HMC ’17 1
17 november 2019 Inhaal/Beker
24 november 2019 HMC ’17 1 - Gendringen 1
1 december 2019 GWVV 1 - HMC ’17 1
8 december 2019 HMC ’17 1 - FC Bergh 1 
15 december 2019 Sp. Meddo 1 - HMC ’17 1
19 januari 2020 Inhaal/Beker
26 januari 2020 HMC ’17 1 - SV Basteom 1
2 februari 2020 Keijenburgse Boys 1 - HMC ’17 1
9 februari 2020  AD ’69 1 - HMC ’17 1 
16 februari 2020 HMC ’17 1 – Terborg 1
23 februari 2020 Inhaal/Beker (Carnaval)
1 maart 2020 Inhaal/Beker  
8 maart 2020 Etten 1 - HMC ’17 1 
15 maart 2020 HMC ’17 1 - KSV 1  
22 maart 2020 HMC ’17 1 - Ulftse Boys 1
29 maart 2020 SV Basteom 1 - HMC ’17 1
5 april 2020 HMC ’17 1 - Sp. Meddo 1
12 april 2020 Pasen
19 april 2020 MEC 1 - HMC ’17 1
26 april 2020 HMC ’17 1 - Dinxperlo 1 
3 mei 2020 Inhaal/Beker
10 mei 2020 FC Bergh 1 - HMC ’17 1
17 mei 2020 HMC ’17 1 - GWVV 1
21 mei 2020 Hemelvaart 
24 mei 2020 Gendringen 1 - HMC ’17 1

Samenwerking
opgericht: 2017
Samenwerking
tussen: KSH en VVM

Locatie Harreveld: Sportpark ‘t Hach
 Looweg 25, 7135 JH Harreveld

Locatie Mariënvelde: BMV Mariënvelde
 Waalderweg 7
 7263 RX Mariënvelde

Aantal velden: Harreveld: 2 + oefenhoek
 Mariënvelde: 2 + oefenhoek

Aantal leden: KSH: 139 seniorenleden – 69 
jeugdleden

 VVM: 162 seniorenleden – 62 
jeugdleden 

Aantal teams: 6 senioren teams, 2 35+ teams 
(7x7), 1 45+ team (7x7), 1 dames 
teams (7x7), 4 junioren teams en 
8 pupillen teams

Indeling: HMC’17 1 is ingedeeld in de 4e 
klasse C van de KNVB

Hoofdtrainer: Jorrit Bomers

Aanvang
thuiswedstijden: 14.00 uur

Clubkleuren: Blauwe shirts, zwarte broek, blau-
we kousen

Shirtsponsor HMC’17 1: Wolters Poelier 
 Insieme

Secretariaat: Veldweg 1, 363TD Mariënvelde

Dagelijks bestuur: Voorzitter: Maja Visschers
 Penningmeester: Herman Hou-

wers
 Secretaris: Remco Kampshof

Website: www.hmc17.nl
E-mail: info@hmc17.nl 



EXTRA KORTING 
VOOR GROEPEN VANAF 20 PERSONEN !
•  Stuur een mail naar info@oktoberfeesten.nl en meld het aantal 
 groepsleden waarvoor je kaarten besteld
•  Kom met de hele groep tegelijk naar de Oktoberfeesten
•  Je betaalt €15,- per groepslid ( i.p.v. €18,50 voor regular ticket)

Bulkwagens van de UITVINDERS

welgro.nl
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VVM wordt HMC ’17
Voetbal Vereniging Mariënveld bestaat sinds 1946. Opgericht door een aantal fanatieke mannen 
uit het dorp, begonnen aan de andere kant van Mariënvelde, in een weiland. Door ruilverkaveling 
kwamen wij op het huidige complex terecht. Een voetbalvereniging die er samen voor gaat, waar 
gezelligheid en prestatie hand in hand gaan, waar plek is voor een ieder. Dat is ook nooit veranderd. 
Dames, heren, jeugd, iedereen is welkom.

Na jaren lang gevestigd te zijn aan de Pastoor  Depe-
rinkweg, waar we met zijn allen lief maar helaas ook leed 
hebben gedeeld, heeft VVM in 2016 haar intrek genomen 
binnen de BMV Mariënvelde. Vandaar uit verrichten wij al 
onze activiteiten. Met een grote groep vrijwilligers behe-
ren wij onze eigen voetbalvelden, waar zelfs profclubs een 
puntje aan kunnen zuigen.
In de samenwerking met de jeugd is HMC ’17 ontstaan. Dit 
ook omdat het altijd de wens is geweest om de jeugd in elk 
kerkdorp te kunnen laten voetballen. Dicht bij zijn/haar 
eigen omgeving. De samenwerking bevalt daarin zo goed 
dat twee seizoenen daarvoor al gedacht is om de samen-
werking ook verder door te zitten bij de senioren. Voor het 
bestuur van VVM is het geweldig dat men daarvoor een 
drukbezochte ledenvergadering heeft kunnen beleggen, 

waarin unaniem gekozen is voor een samenwerking met 
de senioren in HMC ’17. 
Daarmee weten wij als VVM ook dat wij op de juiste weg 
zitten. Onze TomTom heeft de goede afslag genomen om 
er van verzekerd te zijn dat er in beide kerkdorpen iedere 
zaterdag en iedere zondag gevoetbald wordt. Dat er een 
vol programma is en dat dit de leefbaarheid ten goede 
komt binnen Mariënvelde en Harreveld.

Het bestuur van VVM is daarom blij dat het HMC ’17-be-
stuur gekozen heeft voor de wasservice van de zorgcor-
poratie Mariënvelde. De wasservice wordt georganiseerd 
door mensen die verder van de arbeidsmarkt af staan. 
Door ook het wassen van kleding van onder andere Mar-
vo, enkele teams van RKZVC, alsmede de teams van HMC 

’17, is het mogelijk dat 
zij nuttig werk kun-
nen doen. De wasser-
vice waarbij de kleding 
als nieuw  en gevouwen 
in de sportassen ver-
dwijnt, maakt het mo-
gelijk dat er zorgeloos 
gesport kan worden. 
Maar de achterliggende 
gedachte, om niemand 
uit te sluiten, past per-
fect in het plaatje van 
VVM en nu HMC ’17.

Er is plek voor iedereen 
binnen onze vereniging.
Wees welkom!

Freek Jansen,
voorzitter VVM

Harreveld met HMC ’17 klaar voor de toekomst 
Het is augustus 2019, hoog zomer. Ondanks de vakantietijd zijn de veldheren dag en nacht met 
sproeiers in de weer om de velden tijdens deze wederom tropische zomer groen te houden. Iedereen 
binnen de vereniging is al weer druk bezig met de voorbereiding van het aankomende voetbalseizoen. 
Alleen is dit jaar de voorbereiding heel anders dan in voorgaande jaren. Aankomend seizoen zullen 
namelijk ook de senioren van KSH in navolging van de reeds succesvolle samenwerking bij de jeugd 
een samenwerking aangaan met VVM uit Mariënvelde. 

Eerst een korte terugblik op het afgelopen jaar, waarin 
ons eerste elftal nog lang mee deed voor de prijzen. He-
laas bleek de competitie toch net iets te lang te duren. Uit-
eindelijk eindigde men onder leiding van de debuteren-
de hoofdtrainer Jorrit Bomers op een keurige 6e plek in 
klasse 4C. Het was een seizoen met hoogtepunten, waarbij 
onder andere werd gewonnen van de uiteindelijke kam-
pioen VVG ’25, maar ook van dieptepunten met bijvoor-

beeld de nederlaag thuis tegen laagvlieger Sprinkhanen. 
Ondanks het feit dat er in het afgelopen jaar seizoen sinds 
lange tijd weer een flink aantal jeugdspelers doorstroom-
de naar de senioren, bleek het soms toch moeilijk om ie-
dere zondag alle teams weer van genoeg (fitte) spelers te 
voorzien. Door de reeds bestaande samenwerking bij onze 
jeugdafdeling met buurtvereniging VVM uit Mariënvelde 
wisten we dat ook zij problemen hadden om alle elftallen 
van genoeg spelers te voorzien en dat dit probleem in de 
toekomst alleen nog maar groter zou worden. 
Het was dan al vroeg in het seizoen dat er op initiatief van 
het jeugdbestuur van HMC ’17 een commissie werd aange-
steld om te kijken naar de mogelijkheden met betrekking 
tot een samenwerking bij de seniorenteams. Deze com-
missie, bestaande uit mensen uit Mariënvelde en Harre-
veld, kwam al snel tot de volgende conclusie: Als je voetbal 
wilt behouden in beide kerkdorpen, zul je moeten samen-
werken. Op die manier ben je in staat spelers weer op ni-
veau in te delen en hoeven jeugdspelers, die doorstromen 
naar de senioren, niet te kiezen voor welke vereniging ze 

gaan voetballen. Geen groene KSH-shirts meer, geen rode 
VVM-shirts meer, maar alle teams in het HMC ’17-blauw.
Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat het ook voor mij 
wel even slikken was toen ik me realiseerde dat dit dan 
toch echt het laatste jaar zou zijn in het groene KSH-shirt. 
Ondanks deze nostalgische gevoelens ben ik van mening 
dat we niet onze kop in het zand mogen steken en dat we 
naar de toekomst moeten kijken, zodat we het voetbal in 
Harreveld en in Mariënvelde kunnen behouden. Er zullen 
veel voornamelijk oudere leden nog wel een tijdje moeten 
wennen aan het feit dat er op zaterdag en op zondag geen 
groene shirts meer op de Harreveldse velden te zien zijn. 
Desalniettemin hoop ik van harte dat de grote groep sup-
porters en vrijwilligers, waar KSH al jaren op kan bouwen, 
ons trouw blijft steunen ook al is dat vanaf aankomend 
seizoen in het blauw onder de naam HMC ’17. 
Vanaf deze plek wil ik Maja Visschers heel veel succes 
wensen met de eervolle taak als eerste voorzitter van HMC 
’17. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze samen met de ove-
rige bestuursleden, vrijwilligers en spelers er een succes-
volle samenwerking van maakt.

Rest mij nog om iedereen heel veel succes en voetbalplezier 
te wensen voor het komende seizoen en wellicht tot ziens in 
Harreveld of Mariënvelde!

Namens KSH-voetbal, Jaap Spieker

Jeugd HMC ’17 wordt volwassen
De Samenwerkende Jeugd Organisatie HMC’17 gaat inmiddels alweer het derde seizoen in. Na de 
start in 2017 zijn er grote stappen gemaakt en ontdekken we meer en meer wie en wat we als jonge 
vereniging zijn en waar we allemaal toe in staat zijn. Je kunt zeggen dat we als jeugdafdeling stapje 
voor stapje volwassen worden. 

De kickstart in 2017 zorgde voor enthousiasme en trots, 
teams in alle leeftijdscategorieën konden zich dankzij de 
sponsoren presenteren in het lichtblauw/zwarte tenue 
met uniform trainingspak, natuurlijk voorzien van het 
nieuwe logo. De moederverenigingen KSH en VVM inves-
teerden in ballen, goaltjes en trainingsmiddelen. Leiders 
en trainers zorgden voor de begeleiding van de leden op 
en rond het veld en via de site en sociale media  is de actu-
ele informatie over de teams, wedstrijden en activiteiten 
te vinden. Maar ondertussen moest er wel hard gesleuteld 
worden aan de verdere invulling van de organisatie van 
de vereniging. Hoe worden de acute vragen en problemen 
opgelost, waar ligt de prioriteit, hoe wordt dit in de toe-
komst voorkomen en welke afspraken maken we hierover. 
Dit betekende bestuurlijk vaak lange vergaderingen met 
veel onderling contact gedurende de week, maar de struc-
tuur van de vereniging groeide beetje bij beetje, waardoor 
we ons als vereniging weer verder konden ontwikkelen. 
Na het eerste seizoen was het duidelijk dat het belang-
rijkste speerpunt van deze ontwikkeling voor het tweede 
seizoen op het voetbaltechnische aspect moest liggen. 
Gesprekken werden aangegaan met voetbaldieren uit de 
regio, verenigingen deelden vrijgevig hun ervaring en 

kennis waardoor we een goed beeld konden vormen van 
de beste aanpak. De voetbalschool van Remco van Leeu-
wen werd vastgelegd en deze geeft de jongste jeugd op 
donderdagmiddag training. De nadruk tijdens deze trai-
ning ligt op de technische vaardigheden, waarbij het doel 
is om baas over de bal te worden, zodat iedereen op zijn 
of haar eigen niveau nog meer plezier haalt uit het voet-
bal. De kwaliteit bij de teamtrainingen gaat daarbij ook 
omhoog omdat de oefeningen beter tot uitvoering komen 
door de verhoogde balbehandeling. Op de donderdag-
middag is er vanaf 15.00 uur een enorme bedrijvigheid op 
sportcomplex ‘t Hach in Harreveld en in de BMV in Ma-
riënvelde. De kinderen worden door ouders, grootouders 
of oppas gebracht die op hun beurt het terras vullen en de 
trainingen gade slaan en natuurlijk het laatste nieuws met 
elkaar uitwisselen onder het genot van een kop koffie. Dat 
is de verbinding die we als vereniging graag maken.  
Om dit soort initiatieven financieel te ondersteunen, is de 
flessenactie nieuw leven ingeblazen, een paasactie geïn-
troduceerd, een club van 50 opgezet en een heuse HMC’17 
merchandise lijn samengesteld. Met de financiële ruimte 
die hiermee ontstaat willen we de jeugd nog meer faci-
literen en trainers een ondersteunend opleidingstraject 

bieden. De eerste sportieve successen van HMC’17 zijn in-
middels een feit en hebben voor het nodige feest en vuur-
werk gezorgd. 
De vereniging met leden, die voornamelijk uit Harreveld, 
Mariënvelde en Westendorp komen, bestaat inmiddels uit 
een groep mensen die de club een gezicht en een identiteit 
geven. We zijn dan ook trots dat we als jeugdafdeling heb-
ben laten zien hoe goed een samenwerking kan verlopen 
en dat de senioren van KSH en VVM het komende seizoen 
dezelfde weg inslaan. 
Voor de toekomst is het doel om een verbindende fac-
tor binnen de gemeenschappen te vervullen, waarbij het 
sportieve gedeelte bijdraagt aan de persoonlijke ontwik-
keling van de leden. Het de bedoeling dat iedereen op zijn 
of haar eigen niveau maximaal presteert, waarbij te allen 
tijde het plezier voorop staat!

Robert Jan van Loon, voorzitter jeugd HMC ’17.
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Even lekker 
opladen na een 
wandeling 
of fietsroute??

Café-Restaurant Spilman 
biedt u meer o.a.:

• Ruime parkeergelegenheid, ideaal om te starten

• Gezellig Terras

• Servicepunt met reparatieset

• Meerdere fiets- en  wandelroutes (kerkepaden) 
in omgeving

• Start met koffie en gebak of vraag 
naar de uitgebreide lunch- of dinerkaart
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Trainersduo Vos en Denekamp gaat 
voor attractief voetbal bij VIOS Beltrum
Het Needse duo Kevin Vos (31) en Ruud Denekamp (30) neemt het eerste elftal van VIOS Beltrum onder 
hun hoede. De technische commissie van VIOS, bestaande uit een aantal bestuursleden en spelers 
van het eerste elftal, was razend enthousiast: “Kevin en Ruud zijn gedreven, ambitieus en hebben 
een duidelijke, eigen visie. Hun moderne kijk op voetbal, hun mentaliteit en ambities passen bij onze 
club”, zegt bestuurslid Gerrit Hilhorst. Kevin gaat samen met assistent-trainer Ruud vol enthousiasme 
aan de slag bij zijn nieuwe club. “VIOS heeft de laatste jaren veel progressie doorgemaakt. De club is 
volop in ontwikkeling, heeft een uitstekende accommodatie en een talentvolle spelersgroep.”

Vernieuwing
Het nieuwe trainersduo ademt vernieuwing uit. Het twee-
tal is jong, fris en met hun moderne kijk op voetbal gaan zij 
direct veranderingen doorvoeren binnen VIOS. Zo zal er bij 
VIOS een camerasysteem worden geïnstalleerd. “In het he-
dendaagse voetbal is het analyseren van beelden een must 
om te komen tot prestaties. Wij zijn erg blij dat VIOS wil in-
vesteren in een dergelijk systeem”, vertelt Kevin. “Het ca-
merasysteem, dat na de zomer bij VIOS geïnstalleerd gaat 
worden, werkt fantastisch. Het geeft ons waardevolle beel-
den, waarmee wij de spelers en het team kunnen ontwikke-
len.” VIOS heeft hierbij gekozen voor een camerasysteem 
dat voor iedereen toegankelijk is. “Ook bij de jeugd kan de 
noviteit worden toegepast. Het is een verbetering voor de 
gehele vereniging”, aldus een enthousiaste Kevin. 

Gouden duo
Twee kapiteins op één schip werkt niet, zo luidt het spreek-
woord. Maar het Needse trainersduo bewijst het tegendeel. 
Ze boekten al diverse successen samen. Zo promoveerden 
ze met vv Rietmolen naar de vierde klasse en zorgden ze 
afgelopen seizoen voor klassebehoud. De kracht van het 
duo? Ze vullen elkaar aan en versterken elkaar. Bovendien 
durven ze elkaar de spiegel voor te houden wat betreft de 
keuzes, die zij maken. De taken zijn uitstekend verdeeld. 
Kevin is de hoofdtrainer, die toeziet op de grote lijnen waar 
zij met het elftal naartoe willen. Hierbij kijkt hij naar de 
ontwikkeling en progressie van het team en de individu-
ele spelers. “Ook ben ik verantwoordelijk voor de samen-
werking met de club en de overige staf”, voegt Kevin toe. 
“Ruud is de specialist, die zich bezighoudt met de details. 
Hij besteedt veel tijd aan de persoonlijke en specifieke spe-
lersontwikkeling, voor welke positie dan ook.”

Ambitieuze vakmensen
De verwachtingen van het talentvolle trainerstandem zijn 
hooggespannen. Na een succesvolle voorbereiding zijn 
beide heren klaar voor hun eerste seizoen bij VIOS Beltrum. 
“Het is een enorm mooie uitdaging om in deze sterke com-
petitie te mogen spelen. Er zijn veel derby’s en ploegen die 
op kleine afstanden actief zijn”, vertelt Kevin. “Wij kennen 
de tegenstanders erg goed en dat ze relatief in de buurt zit-
ten, zien we als een groot voordeel. Wij hopen en rekenen 
telkens op veel supporters uit Beltrum. Dit kan tijdens de 
wedstrijden de spelers net dat beetje extra energie geven 
om uiteindelijk de overwinning over de streep te trekken.”

Kevin en Ruud hebben het gevoel dat zij iets kunnen toe-
voegen aan de club en de spelers. “Na de degradatie is het 
belangrijk dat VIOS weer gaat meedoen en dat met hun ei-
gen manier van spelen. Wij willen op het veld weer gaan 
domineren.” Om dit te kunnen bewerkstelligen zal VIOS 
het spel moeten regisseren en niet reageren op wat de te-
genstander doet. “In de kern komt dat neer op verzorgd 
voetbal met goed positiespel”, aldus Kevin. “Hierbij kijken 
wij altijd naar de mogelijkheden van de spelers”, vult Ruud 
aan. “Jeugdspelers die kwaliteiten hebben, gaan wij inpas-
sen of voorbereiden voor een plek bij de eerste elf. Deze 
doorstroming vinden wij belangrijk.”

Verbinden
VIOS is een warme club met een groot aantal betrokken le-
den en vrijwilligers. Dit spreekt Kevin en Ruud enorm aan. 
“Het is aan ons de taak om iedereen te blijven verbinden 
en dit samen te laten gaan met optimale prestaties.” De 
trainers willen een duidelijke speelstijl creëren en dé ploeg 
zijn op het veld. “Met attractief voetbal en natuurlijk goede 
resultaten willen wij de supporters vermaken.” De trainers 
rekenen dan ook op vele trouwe supporters, vrijwilligers, 
spelers en stafleden. “Wij zullen het samen moeten doen 
en gaan er een geweldig seizoen van maken!” 

Selectie VIOS B. 1 seizoen 2019-2020
Bovenste rij vlnr:
Jacqueline Knops-te Boome (verzorging), Stef Groot Kor-
melink (verzorging), Freek Helmers, Ian Groot Zevert, 
Ruud Westhoff, Tom Walterbos, Ynse Hoitink, Edo Hem-
mink (assistent-scheidsrechter) en Bob Hartjes (assis-
tent-scheidsrechter);

Middelste rij vlnr:
Boet Leemreize, Sven Haarlink, Frank Orriëns (leider), 
Ruud Denekamp (assistent-trainer), Kevin Vos (hoofdtrai-

ner), Wilfried Hoitink (materiaalman), Wim Helmers en 
Bob Groot Kormelink;

Voorste rij vlnr:
Ruud Groot Zevert, Twan te Woerd, Douwe ten Have, Bou-
ke Ratering, Flin Schutten, Chiqo Pol, Jurgen Wiegerinck, 
Jelle Klein Gunnewiek en Niek Tuinte.

Op de foto ontbreekt:
Luke te Woerd.

COMPETITIEPROGRAMMA 
SEIZOEN 2019-2020

VOOR VIOS B. 1
22 september 2019 Hector 1 - VIOS B. 1
29 september 2019 VIOS B. 1 - FC Eibergen 1
6 oktober 2019 Hoeve Vooruit 1 - VIOS B. 1
13 oktober 2019 VIOS B. 1 - UDI 1
20 oktober 2019 Reünie 1 – VIOS B. 1
27 oktober 2019 VIOS B. 1 - Rietmolen 1
3 november 2019 Neede 1 - VIOS B. 1
10 november 2019 VIOS B. 1 - Markelo 1
17 november 2019 Inhaal/Beker
24 november 2019 VIOS B. 1 - Diepenheim 1
1 december 2019 BSC Unisson 1 - VIOS B. 1
8 december 2019 Buurse 1 - VIOS B. 1
15 december 2019 VIOS B. 1 - Victoria ’28 1
19 januari 2020 Inhaal/Beker
26 januari 2020 Twenthe 1 - VIOS B. 1
2 februari 2020 VIOS B. 1 - Hoeve Vooruit 1
9 februari 2020  FC Eibergen 1 - VIOS B. 1
16 februari 2020 VIOS B. 1 - Hector 1
23 februari 2020 Inhaal/Beker (Carnaval)
1 maart 2020 Inhaal/Beker
8 maart 2020 Rietmolen 1 - VIOS B. 1
15 maart 2020 Markelo 1 - VIOS B. 1
22 maart 2020 VIOS B. 1 - Neede 1
29 maart 2020 Diepenheim 1 - VIOS B. 1
5 april 2020 VIOS B. 1 - BSC Unisson 1
12 april 2020 Pasen
19 april 2020 VIOS B. 1 - Twenthe 1
26 april 2020 UDI 1 -  VIOS B. 1
3 mei 2020 Inhaal/Beker
10 mei 2020 VIOS B. 1 - Reünie 1
17 mei 2020 Victoria ’28 1 - VIOS B. 1
21 mei 2020 Hemelvaart
24 mei 2020 VIOS B. 1 - Buurse 1

Opgericht: 18 april 1932
Gevestigd te: Beltrum

Sportpark: ‘De Sonders’
 Avesterweg 1
 7156 MH Beltrum
 Telefoon: 0544-481868

Velden: Hoofdveld: kunstgras met verlichting
 Veld 1: natuurgras
 Veld 2: natuurgras met verlichting
 Speel/trainingsveld 3: natuurgras 

met verlichting
 Sportveld 4: natuurgras met verlich-

ting

Internet: WWW.VIOSBELTRUM.NL
E-mail: info@viosbeltrum.nl
Twitter: @viosbeltrum

Clubkleuren: geel-rood-zwart

Aantal leden: 695

Aantal teams: 28
 5 (vrouwen), en 10 (heren) senioren, 

13 jeugdelftallen
Onderdelen: zaterdag- en zondag competitievoet-

bal, recreatief avondvoetbal, Boot-
camp en Loopgroep

 heren- en jongensvoetbal (prestatief 
en recreatief)

 dames- en meisjesvoetbal (prestatief 
en recreatief)

Indeling: Eerste team van VIOS speelt in de 
Vierde Klasse B

Aanvang thuiswedstrijden
eerste team: 14.00 uur

Dagelijks bestuur: Voorzitter: William Slotboom
 Secretaris: Ivo Spilman
 Penningmeester: Roald Visser

Hoofdsponsor: Café Restaurant Zalencentrum 
Spilman

Hoofdtrainer: Kevin Vos

Kevin Vos (rechts) en Ruud Denekamp (links).
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Wanneer u op zoek bent naar een nieuwe keuken, 

badkamer, toilet of vloer, komt u voor veel keuzes 

te staan. Marboma helpt u hierbij graag. Wij zijn 

specialist in ons vakgebied en staan garant voor 

kwaliteit en vakmanschap. Of het nu gaat om de 

complete aanleg van een keuken of badkamer, het 

tegelwerk of alleen de aanschaf van een keuken, de 

apparatuur of het sanitair; bij Marboma bent u aan 

het juiste adres. Wees daarom van harte welkom in 

onze uitgebreide showroom aan het Jonkerspad 

in Borculo. 

WEES WELKOM!&
ERVRVR ARVARV EN

LALAL AAAA T AT A U INSPIREREN

KKOM KIJKEN

• KEUKEN- EN BADKAMERPROJECTEN VAN A-Z

• ZÉÉR CONCURRERENDE PRIJZEN 

• EIGEN MONTAGEDIENST

• KEUKENONDERDELEN, SANITAIR,  
  EN TEGELS OOK LOS VERKRIJGBAAR

• GÉÉN AANBETALING

• SNELLE LEVERTIJDEN

BEGINT BIJ 

MARBOMA

LEKKER WONEN


