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Het Wilgenpark en Den Elshof zijn nu 
helemaal één voetbalparadijs!

Groenlo - Een samenwerkingsproces, in dit geval een bewerkstelligde 
fusie tussen twee plaatselijke voetbalclubs, reeds begonnen in de vorige 
eeuw en na enkele mislukte pogingen in het tweede decennium van deze 
eeuw opnieuw opgepakt, mag inmiddels worden aangemerkt als een voor 
iedereen -jong en oud- doorslaggevend succes. S.V. Grol en S.V. Grolse 
Boys zijn sedert de inmiddels historische avond van maandag 7 oktober 
2019, toen afzonderlijk in beide voetbalkampen tegelijkertijd het finale 
fusiebesluit werd genomen, één vereniging, één voetbalclub. Zoals ik 
het destijds zelf, in onze in het vestingstadje omarmde Groenlose Gids 
heb omschreven als een succesvol voetbalhuwelijk met een beloftevolle 
toekomst tussen de op dat moment 101-jarige sportvereniging Grol en de 
71-jarige sportvereniging Grolse Boys.

Door: Theo Huijskes
Foto’s: Theo Huijskes

Het hoeft geen uitgebreid betoog dat de 
afgelopen periode van drie jaar aanvoelde 
als een soort verkennings- c.q. gewen-
ningsperiode, maar het positieve daarbij 

was en is nog steeds dat het wederzijds 
erg goed klikt. Het mag daarbij als van-
zelfsprekend worden aangemerkt dat het 
voor in ieder geval de vaste bezoekers 
van het sportpark ‘Het Wilgenpark’ even 
zoeken was op het sportpark ‘Den Elshof’ 
voor het vinden van een soort eigen plek-
je. De aanduiding droomhuwelijk viel dan 
ook zelden, zeg maar gewoon nooit, maar 
daarentegen had niemand het over iets 
van een deceptie. En wat veel belangrijker 
is, met betrekking tot de diverse vereni-
gingsonderdelen, zoals organisatie, be-
stuur, alsmede de voetbalbeleving, en dit 
laatste zowel prestatief als recreatief, weet 
men elkaar uitstekend te vinden. Sterker 
nog: het onderscheid Grol en Grolse Boys 
is helemaal uitgebannen.

En het moet gezegd en dus in deze Voet-
balkrant vermeld worden: Dit laatste 

kwam helemaal aan het licht toen begin 
juni van dit jaar als gevolg van de bewerk-
stelligde fusie een extra kunstgrasproject 
op het sportpark Den Elshof, en dat met 
de naam ‘Het Wilgenpark’, officieel werd 
geopend. Een door Rolugro Groenlo, on-
der aanvoering van Rob en zoon Nick Oude 
Luttikhuis, aangelegde schitterende voor-
ziening. Verder is er als herinnering aan 
het voormalige Boys-complex een wilg 
geplant en bij de toegang tot het sportpark 
Den Elshof een ingemetselde steen ont-

huld. Waarbij tenslotte niet mag worden 
vergeten dat de Eregalerij in de bestuurs-
kamer is aangevuld met de ingelijste fo-
to’s van onder anderen Erevoorzitter, als-
mede Ereleden van Grolse Boys. Al met al 
het bewijs dat er inmiddels mag worden 
gesproken van een meer dan voorbeeldige 
samenwerking!

Wij wensen alle voetbalclubs 
het komende jaar 

veel succes!

Het adres voor nieuwe aanleg, renovatie en recyclen 
van uw kunstgrasvelden!

Ook voor onderhoud, machines en particuliere tuinen 
bent u bij ons aan het juiste adres.

Rolugro Pitch & Equipment, Batterij 4D, 7141JL Groenlo          |          Tel.: 0544-46 81 59          |          E-mail: info@rolugro.nl          |         www.rolugro.nl

Onbetwist de 
kunstgrasspecialist!
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3Bart Porskamp, wethouder Sport

‘Als de bal rolt, kunnen we de rest even vergeten’
Met mijn eigen recreatieve elftal, sv Grol 9, ben ik vanaf eind juli op de 
zondag weer in training. Wij kunnen niet wachten om weer beker- en 
competitiewedstrijden te spelen. Dat zal voor vele spelers, trainers en 
overige vrijwilligers gelden. Sport, in dit geval voetbal, is een welkome 
afleiding. Al het andere is dan even niet meer belangrijk. Als de bal rolt, 
kunnen we de rest even vergeten.

Wonder van Wijchen
Over vergeten gesproken… Waar was jij? 
Zondag 26 juni 2022. Bij het ‘Wonder 
van Wijchen’ of was je ergens anders? Ik 
stond langs een andere lijn. Voor de eer-
ste keer met mijn vriendin bij de Préna-
tal. Ook dat vergeet je nooit meer! 
Die 26e van de maand juni 2022. Voetbal-
minnend Nederland heeft bij het horen 
van de eindstand raar staan kijken. 8-5, 
na verlenging? Praten we hier over een 
wedstrijd van de jeugd onder 12? Nee, het 
betrof toch echt de finale van de nacom-
petitie voor een plek in de Hoofdklasse: 
Longa’30 – Nemelaer. Als je het dan toch 
spannend wil maken na een lang seizoen, 
dan maar op deze manier. Onvergetelijk! 
Maar als je dit seizoen de nacompetitie 
haalt, zorg dan dat het voor promotie is.

Nieuwe herinneringen maken
Ook in het seizoen 2022/2023 zullen er 
weer veel herinneringen worden ge-
maakt. Voor elke vereniging, team, spe-

ler, vrijwilliger of ouder langs de lijn. Van 
een kampioenschap, een doelpunt, een 
keeper zonder tegengoals of gewoon een 
lach op elk gezicht binnen én buiten de 
lijnen. De Nederlandse Sarina Wiegman 
heeft afgelopen zomer met haar Engelse 
Lionesses een heel land in vervoering ge-
bracht. Football’s coming home! Als één 
persoon dat met een heel land kan doen, 
dan kan eenieder dat voor zijn/haar ei-
gen omgeving. Geniet met elkaar van het 
spelletje en focus op het positieve. Als je 
dat niet voor jezelf doet, doe het dan voor 
de vrijwilligers die spelers in staat stellen 
om binnen de lijnen een balletje te kun-
nen trappen.

Iedereen een mening
Wat we als gemeente gemeen hebben 
met de voetbalclubs is dat iedereen er een 
mening over heeft. En dat moet ook. Hoe 
meer we er met elkaar over praten, hoe 
meer we erachter komen wat we echt be-
langrijk vinden en hoe we daar ons voor-

deel mee kunnen doen. Buiten het veld 
hebben we soms pittige discussies, maar 
in het veld strijden we allemaal voor het-
zelfde. Als de bal rolt, kunnen we de rest 
even vergeten.

Een vereniging is meer dan het 
eerste elftal
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 vrijwil-
ligers. 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. Helaas tegen-
woordig ook met enkele noodingrepen. 
Dat bewijst dat mensen hun verantwoor-
delijkheid nemen, de vereniging belang-
rijk vinden en zich ervoor in willen zet-
ten. Zonder deze vrijwilligers is er geen 
voetbal, geen eerste elftal, geen beleving. 
Samen maken we de beleving van het 
voetbal.

Steun van de (lokale) ondernemers
Langs deze weg spreek ik mijn dank uit 
aan alle ondernemers die de voetbalclubs 
ondersteunen. En ondanks de afgelopen 
bijzondere jaren is eenieder die dat kon, 
zijn/haar club trouw gebleven. Met fi-

nanciële of materiële steun en/of soms 
met kennis staat eenieder de vereniging 
bij. De bijdragen vanuit de ondernemers 
zijn onmisbaar voor elke vereniging.  

De bal rolt weer
Het wordt ongetwijfeld weer een boeiend 
seizoen, met hoogte- en dieptepunten en 
alles daartussen in. Ik verheug me erop 
en u vast ook. Als de bal rolt, kunnen we 
de rest even vergeten. We gaan het samen 
beleven! 

Minder voetbal op zondag en minder 
voetbalclubs?????
Het is geen geheim meer in de amateurvoetballerij dat voetballen op 
zondag steeds meer aan populariteit gaat verliezen. Ik weet het, ik 
heb er al vaker over geschreven, maar wanneer ik de ontwikkelingen 
dienaangaande en dat niet alleen landelijk, maar ook regionaal volg, heeft 
het er alle schijn van dat steeds meer voetbalclubs van de zondag naar de 
zaterdag (gaan) overstappen. Dit tot grote onvrede van de zondagclubs, 
sterker uitgedrukt: het ziet er zelfs naar uit dat het zaterdagvoetbal heilig 
wordt verklaard. 

Door Theo Huijskes

Er zijn al regio’s in dit land waar het lijkt 
alsof het zondagvoetbal reeds dood en 
begraven is. Een en ander wordt ook nog 
eens versterkt vanwege de mogelijkheid, 
die de KNVB nu ook aanreikt om met alle 
selectieteams binnen de club, en dat met 
het eerste elftal oftewel het visitekaartje 
van de club voorop, horizontaal over te 
stappen van de zaterdag naar de zondag. 
Ik heb er moeite mee om het aan te ge-
ven, maar het zal ongetwijfeld met mijn 
leeftijd te maken hebben dat ik deze gang 
van zaken bijzonder betreur. En dan heb 
ik het nog niet eens over de omvangrij-
ke problematiek, die zich aandient voor 
de clubs om straks alle wedstrijden, die 
normaliter over twee dagen verdeeld ge-
speeld worden, dan op één dag te moe-
ten plannen. Organisatorisch gezien voor 
vele clubs een onoplosbaar probleem. Ik 
hoef daarbij alleen nog maar te kijken 
naar mijn eigen club S.V. Grol, die in het 
afgelopen seizoen, op de zaterdag en de 
zondag samen, met maar liefst 65 teams 
deelnam aan de verschillende competities 
in KNVB-verband. Hoe dit verder gaat 
c.q. moet? Zeg het maar!

Een ander aspect, dat speelt in de ama-
teurvoetballerij en waar ik veel meer be-
grip voor op kan brengen, is het feit dat 
steeds meer clubs gaan samenwerken of 
zo u wilt fuseren. Het is al jaren geen pu-

bliek geheim meer dat met name de klei-
ne voetbalclubs steeds meer problemen 
hebben om in tal van opzichten het hoofd 
boven water te houden. De tijden dat ie-
der kerkdorp een eigen voetbalclub en 
daarbij zelfs een eigen jeugdafdeling had, 
is al lang verleden tijd. Naast het hebben 
van problemen om voltallige teams, nog 
los van de beoogde kwaliteit, op de been 
te brengen, hebben door de jaren heen 
ook tal van organisatorische problemen 
zich aangediend om het daarbij nog niet 
eens te hebben over de financiële kant. 

Zoals in de gehele Gelderse Achterhoek, 
zijn ook hier in Oost Gelre diverse clubs op 
allerlei terreinen gaan samenwerken en 
zelfs gaan fuseren. Zonder de bij u beste 
lezers bekende of mogelijk beruchte Grol-
se wind te laten waaien, noem ik daarbij 
als eerste de fusie tussen S.V. Grol en S.V. 
Grolse Boys. Weliswaar voor de oudere 
clubgarde een gevoelige operatie, maar 
wel één die tot op de dag van vandaag nog 
steeds haar vruchten afwerpt en dat in tal 
van vooraf ondenkbare opzichten. Denk 
verder aan de fusie tussen de clubs KSH 
Harreveld en VV Mariënveld met de nieu-
we clubaanduiding HMC’17 tot gevolg. 
Een bijzonder goede zet, waarbij ik wel 
een vraagteken zet bij de houdbaarheid 
op de lange termijn. Met alle respect voor 
deze gefuseerde club, sluit ik een tweede 
fusie niet uit tussen in dit geval HMC’17 
en het slechts op enkele kilometers af-

stand opererende RKZVC Zieuwent. Het 
betreft hier de kleinschaligheid van beide 
verenigingen samen, een en ander naast 
de hiervoor geschetste nieuwe ontwikke-
lingen, alsmede de bevolkingsgroei in de 
komende jaren, die volgens mij een nieu-
we fusie rechtvaardigen. Daarnaast wil 
ik niet nalaten om de verenigingen Erix 
Lievelde en KSV Vragender even tegen het 
voetballicht te houden. Beide clubs heb-
ben al blijk gegeven van de nodige voor-
tekenen door een samenwerkingsverband 
met elkaar aan te gaan en dat betreffende 
het jeugdvoetbal, alsmede het dames- en 
meisjesvoetbal. Een daadwerkelijke totale 
fusie lijkt mij derhalve dichtbij!

Ter afsluiting wens ik u allen -en dat van 
jong tot oud- een succesvol voetbaljaar 
2022-2023, waarbij niet alleen het suc-
ces, maar zeker ook het plezier en de ge-
zelligheid voorop staan!

COLOFON
Uitgever
Achterhoek Nieuws BV
Bleekwal 10
7131 DB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 801010
E-mail: info@achterhoeknieuws.nl 
Internet: www.achterhoeknieuws.nl

Opzet
De Voetbalkrant Oost Gelre seizoen 
2022-2023 verschijnt als bijlage van 
Elna en Groenlose Gids ten behoeve 
van de voetbalverenigingen Erix, Grol, 
HMC’17, KSV, Longa ’30 en RKZVC in 
Oost Gelre, alsmede VIOS Beltrum in 
Berkelland.
Naast de huis aan huis verspreiding 
krijgen alle deelnemende verenigingen 
een stapel bewaarexemplaren aange-
reikt en is de krant verkrijgbaar op di-
verse afhaaladressen.

Ontwerp, druk en verspreiding
Achterhoek Nieuws 

(Eind)redactie en foto’s
Theo Huijskes en de deelnemende ver-
enigingen

Acquisitie
Theo Huijskes

Oplage:
Circa 18.000 exemplaren.

De Voetbalkrant is met de grootste zorg 
samengesteld. Aansprakelijkheid ten aan-
zien van de juistheid of volledigheid van de 
vermelde gegevens kan niet worden aan-
vaard. Het is voorts niet toegestaan om, 
zonder voorafgaande toestemming van 
de uitgever, gepubliceerde artikelen over 
te nemen, te publiceren of anderszins te 
vermenigvuldigen.

 



We build your environment! 

Meer info op: marku.nl

Vastgoed dat bijdraagt aan het
succes van de gebruikers.
Daar geloven wij in! 

THE ART IN TRANSPORT, DAT MAKEN WE GRAAG VOOR U WAAR!

Albert Schweitzerstraat 19
7131 PG Lichtenvoorde
The Netherlands

A. Roemaat Transport bv Tel: +31(0)544373030
info@roemaat.nl
www.roemaat.nl

Roemaat Transport GmbH Alter Kasernenring 4a
46325 Borken
Deutschland

Tel: +49(0)2861808410
info@roemaat.de
www.roemaat.de

Wij zijn trotse

hoofdsponsor van

S.V. Longa’30

Het team met
de juiste tactiek.
juustadvocaten.nl
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5Longa ’30 is klaar voor een nieuwe  
start in de vierde divisie!
Na een bizar slot van het vorige seizoen is Longa ’30 klaar voor de 
start in de vierde divisie B (voorheen Hoofdklasse). Een interessante 
competitie met regioderby’s tegen RKZVC en Silvolde, maar 
ook verre uitwedstrijden naar onder meer Halsteren, Hoogland, 
Venray, Echt en Meerssen staan op het programma. Een pittige, 
maar mooie uitdaging op dit niveau voor de Lichtenvoordse ploeg.

Door de vele blessures en de mati-
ge resultaten moest het team van 
Dennis van Toor zich afgelopen 
voetbaljaar via de nacompetitie zien 
te handhaven op dit niveau. Nadat 
eerst eersteklassers Jubbega (3-0) 
en Bemmel (5-1) werden versla-
gen, werd het een bloedstollende 
en krankzinnige finale in Wijchen 
tegen Nemelaer. Na een 3-0 en 5-3 
achterstand toonde het jonge team 
veerkracht en wist het in de verlen-
ging met 8-5 winnen van de oppo-
nent uit Haaren (Noord-Brabant). 
Daarmee werd lijfsbehoud gereali-
seerd. Het was een unieke middag 
met een topsfeer. “Dit maak ik nooit 
meer mee”, gaf trainer Van Toor di-
rect na de wedstrijd aan. 

Maar na ‘Het wonder van Wijchen’ 
wacht een nieuw seizoen. Een nieu-
we uitdaging met een nog steeds 
zeer jeugdige spelersgroep. Met 
aankomende talenten als Bjarne te 
Brake, Rolf Kruip, Sybe Heutinck, 

Niels Wekking, Mika Boonders, Ke-
vin Wagener, Luuk Doppen en Mart 
Hummelink hoopt Longa ’30 een 
nieuwe bloeiperiode te realiseren. 
Klaar voor de toekomst. Aangevuld 
met de ervaren spelers als Thom 
Berensen, Tim Bader, Floris Eskes, 
Jelme Stevens, Jurgen Weijman, 
Lowie te Dorsthorst, Thomas Ker-
perien, Rutger Tenhagen, Mattheys 
Kuypers, Mark Elferink, Rick Bos-
ma, Dion Hartgerink en Simon Klein 
Goldewijk staat er een prima elftal.

Het team is verder versterkt met 
doelman Dyon Esink uit Almelo, die 
ook de jeugdkeepers bij Longa ’30 
gaat trainen. Zeer positief is ook de 
terugkeer van Willem Wupping te 
noemen. Hij keert, na een paar jaar 
gespeeld te hebben bij Sarto in Til-
burg, terug. Net als Dirk Doppen, die 
in de winterstop terugkomt van zijn 
avontuur in de Verenigde Staten bij 
de Springfield Massachusetts. Van-
uit de O19 en het tweede elftal komt 

ook talent door. Bjorn Kuster, Day-
ani Timmerhuis en Jaco Klein Gol-
dewijk, spelers uit die laatste groep, 
gaan nu voor hun kans bij de hoofd-
macht. Al met al goede spelers die 
de huidige spelersgroep verder ver-
sterken.

Van Toor, samen met de nieuwe as-
sistent-trainer Raimond Massop, is 
dan ook tevreden over de spelers-
groep en hoopt op een beter jaar. 
“Met deze groep hoeven we niet zo 
in de problemen te komen als afge-
lopen seizoen“, zo geeft de trainer 
aan. Hij denkt dat zijn ploeg er klaar 
voor is: “De voorbereiding was niet 
optimaal met maar twee oefenwed-
strijden tijdens het Keitoernooi (1-1 
tegen Grol, verlies na strafschop-
pen, en een 7-0 winst op RKZVC, 
red.). Door de vele vakanties konden 
we niet eerder spelen en dat is niet 
goed. Maar met een stuk ervaring in 
de ploeg zie je dat we ook de jonge 
jongens nu goed neer kunnen zet-
ten. Het is allemaal wat stabieler 
dan vorig jaar. Ik hoop nu dat we 
heel blijven en een aantal duels zo 
kunnen spelen, dat scheelt enorm.” 

Longa ‘30 is de nieuwe competitie 
inmiddels al begonnen. De span-
nende regioderby’s staan gepland op 
zaterdag 15 oktober, uit tegen RK-
ZVC, en zaterdag 29 november thuis 
tegen Silvolde. De returns staan in 
het nieuwe jaar op het programma: 
zaterdag 25 maart is het Longa ’30 – 
RKZVC en zaterdag 1 april staat Sil-
volde – Longa ’30 op het program-
ma.

COMPETITIEPROGRAMMA 
SEIZOEN 2022-2023 VOOR 

LONGA ‘30 1
28 augustus 2022 Longa ’30 – Orion 
4 september 2022 Juliana ‘31 – Longa ‘30
11 september 2022  Longa ’30 – Nuenen
18 september 2022  Halsteren – Longa ’30 
25 september 2022  Longa ’30 – Kampong
2 oktober 2022  HVCH – Longa ’30 
9 oktober 2022  Longa ’30 – SV Meerssen
15 oktober 2022 (zat.) RKZVC – Longa ’30 
29 oktober 2022 (zat.) Longa ’30 – Silvolde 
6 november 2022  SV Venray – Longa ‘30
13 november 2022  Longa ’30 – Unitas ‘30
20 november 2022  Hoogland – Longa ’30 
27 november 2022  Longa ’30 – Moerse Boys 
4 december 2022  EVV Echt – Longa ’30 
11 december 2022  Longa ’30 – AWC
18 december 2022 Inhaal/Beker

22 januari 2023 Orion – Longa ’30 
29 januari 2023 Longa ’30 – Juliana ’31 
5 februari 2023  Nuenen – Longa ’30 
12 februari 2023  Longa ’30 – Halsteren
19 februari 2023
(Carnaval) Inhaal/Beker 
26 februari 2023  Kampong – Longa ’30 
5 maart 2023  Longa ’30 – HVCH 
12 maart 2023  SV Meerssen – Longa ’30 
25 maart 2023 (zat.)  Longa ’30 – RKZVC 
1 april 2023 (zat.)  Silvolde – Longa ’30
8/10 april 2023
(Pasen) Inhaal/Beker 
16 april 2023  Longa ’30 – SV Venray 
23 april 2023  Unitas ’30 – Longa ’30 
7 mei 2023  Longa ’30 – Hoogland 
14 mei 2023  Moerse Boys – Longa ’30
18 mei 2023
(Hemelvaart) Inhaal/Beker 
21 mei 2023  Longa ’30 – EVV Echt 
29 mei 2023
(Pinksteren) AWC – Longa ’30

4 juni 2023 Start nacompetitie

Opgericht: 1 april 1930

Gevestigd te: Lichtenvoorde

Sportpark: De Treffer
 Raadhuisstraat 18
 Telefoon: 0544-372377

Aantal velden: vijf (waarvan drie met verlichting en twee kunst-
grasvelden), een pannaveld met kunstgras, een trai-
ningsveld en het Vitaal Sportpark

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

Onderdelen: zaterdag- en zondagvoetbal
 heren- en jongensvoetbal (prestatief en recreatief)
 dames- en meisjesvoetbal (prestatief en recreatief)
 Mini’s (vanaf 5 jaar)
 Gehandicapten-voetbal

Indeling: Het eerste team van sv Longa ‘30 speelt in de Vierde 
divisie B op de zondag van de KNVB

Aanvang thuiswedstrijden
eerste team: 14.00 uur

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

Hoofdsponsor: Aloys Roemaat Transport, Lichtenvoorde

Hoofdtrainer: Dennis van Toor

Selectie Longa ’30 1 seizoen 2022-2023
Bovenste rij van links naar rechts:
Frank Buesink (fysiotherapeut), Bjarne te 
Brake, Dayani Timmerhuis, Sybe Heutinck, 
Thomas Kerperien, Bjorn Kuster, Willem 
Wupping, Kevin Wagener en René Weter-
kamp (verzorger).

Middelste rij van links naar rechts:
Tim Hulshof (teammanager), Mattheys Kuy-

pers, Rolf Kruip, Thom Berendsen, Dyon Es-
ink, Kris Boschker, Rutger Tenhagen, Jurgen 
Weijman, Jaco klein Goldewijk, Niels Wek-
king en Charles Boschker (leider).

Onderste rij van links naar rechts:
Mika Boonders, Lowie te Dorsthorst, Mart 
Hummelink, Ruud Elferink (fysiotherapeut), 
Ronald van der Plaats (assistent-trainer), 

Dennis van Toor (hoofdtrainer), Timo Klein-
hesselink (videoanalist), Rick Bosma, Tim Ba-
der en Mark Elferink. 

Op de foto ontbreken:
Bas Knippenborg (teammanager), Raimond 
Massop (assistent-trainer), Luuk Doppen, 
Jelme Stevens, Simon Klein Goldewijk en 
Dion Hartgerink.



Wij wensen alle 

voetbalclubs in  

Oost Gelre en Beltrum 

heel veel succes in het 

seizoen 2022-2023!

Schildersbedrijf

Zieuwent
0544-352346

V.O.F.

ISO VEEVERVOER VEEWAGENS DUBBELDEKKERS

BULK KIPPERSSTUKGOEDVERVOERPLUIMVEEWAGENS

Al ruim 80 jaar een  
betrouwbare partner  

voor u en uw Mercedes

Marhulzenweg 26
7141 CS Groenlo

Tel. 0544 - 46 19 78

www.arink.nl

www.arink.nl
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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
 Telefoon: 06 – 27083077

Internet: WWW.RKZVC.NL

E-mail : info@rkzvc.nl

Clubkleuren: Wit / groen

Aantal leden: 300

Aantal teams: 13 (5 senioren, 1x 35+, 2x 45+,  5x jeugd) + groep 
Mini-F

Onderdelen: Heren, jongens.

Indeling: Eerste team van RKZVC speelt in de Vierde divisie 
B op de zondag van de KNVB

Aanvang thuiswedstrijden
eerste team: 14.00 uur

Dagelijks bestuur: Voorzitter: Henri Weikamp
 Secretaris: Dick Schieven
 Penningmeester: Bern Hummelink

Hoofdsponsor: RTI Transport Installaties B.V

Hoofdtrainer: Arjen Nijman

7
RKZVC wil elke wedstrijd maximaal 
presteren
In Zieuwent begint hoofdtrainer Arjen Nijman, 30 jaar, aan zijn 
eerste officiële seizoen bij de hoofdmacht van RKZVC. Afgelopen 
seizoen verving hij de vroegtijdig opgestapte oefenmeester 
Jeroen Spies, en niet zonder succes. In de laatste wedstrijden 
werden cruciale punten gehaald.

Turbulent seizoen 2021-2022
De punten die nodig waren om na-
competitie te ontlopen, werden pas 
binnengehaald tijdens de bizarre 
tweede uitwedstrijd bij Longa ’30. 
Deze werd bij een 0-1 voorsprong 
in de tweede helft gestaakt door 
een blessure van de scheidsrechter, 
waarna in een bizar restant van een 
half uur uiteindelijk de drie belang-
rijke punten werden binnengesleept. 
De doelstelling van afgelopen sei-
zoen, handhaving in de hoofdklasse, 
was daarmee behaald. Missie ge-
slaagd. Daarmee kwam een turbu-
lent seizoen ten einde. Een seizoen 
waar het coronaspook nog rond-
waarde, diverse wedstrijden werden 
gespeeld zonder supporters, er veel 
afgelastingen waren en een trainer 
geen goede match kende met het 
team. Om aan het einde van zo’n 
enerverend seizoen nog een met 
zichzelf worstelende selectie onder 
de hoede te nemen, is een uitdaging 
die lang niet iedereen zou aandur-
ven. Nijman wel, waarbij zijn focus 
in eerste instantie lag op het weer fit 
krijgen van de selectie. En dat lukte, 
mede dankzij de twee clubmensen, 

John Krabbenborg en John Eekelder. 
Met de frisse wind onder de vleugels 
pakte RKZVC de broodnodige punten 
in een periode dat iedere wedstrijd 
telde. Veel bewondering daarom 
voor het team dat onder grote druk 
zichzelf wist te herpakken. 

Doelstelling 4e divisie
Dit seizoen is de naam van de hoofd-
klasse gewijzigd naar 4e divisie. De 
KNVB heeft grote wijzigingen door-
gevoerd in het amateurvoetbal, één 
daarvan is dat er komend seizoen 
twee clubs rechtstreeks degraderen 
en twee clubs nacompetitie moeten 
spelen. RKZVC heeft als doelstelling 
om uit elke wedstrijd het maximale 
te halen. 
“We hebben veel wisselingen in 
het team, de ervaren krachten zijn 
gestopt, daarvoor in de plaats veel 
jeugdige spelers. Deze jongens heb-
ben tijd nodig om zich te kunnen 
ontwikkelen, verjonging is gewoon 
een proces dat tijd vergt. We heb-
ben bij RKZVC een aantal talentvol-
le spelers en die moeten we de tijd 
gunnen om te wennen aan dit ni-
veau. We gaan lekker vrijuit spelen, 

want we hebben niets te verliezen. 
En dan zien we wel waartoe we in 
staat zijn.”

Toekomst
“Ik richt me momenteel vooral op 
de selectie. Net als meerdere clubs in 
de regio kampt RKZVC de laatste ja-
ren met een teruglopend ledenaan-
tal. Om dan een selectie te vormen 
die het huidige niveau kan blijven 
vasthouden, is op z’n zachtst gezegd 
een uitdaging. Het blijft echter onze 
ambitie om zo lang mogelijk op het 
hoogst mogelijke niveau te spelen. 
Wat verder voor de club verstandig 
is, speelt zich op bestuurlijk niveau 
af.”

Ontvangst bij RKZVC
“Ik voel me zeer welkom bij RKZVC. 
Enkele jaren geleden was ik hier as-
sistent-trainer van Laurens Knip-
penborg, destijds de hoofdtrainer. Ik 
kende de club dus al en dat is fijn. 
Het was wel even de vraag, hoe be-
gin ik aan deze klus? Maar met de 
medewerking van de technische staf 
zaten we al snel op het goede spoor. 
Wat me opvalt binnen de club zijn 
de supporters. Er staan er altijd veel 
langs de lijn, zelfs bij uitwedstrijden 
zijn ze goed vertegenwoordigd. En 
dat terwijl de afstanden niet gering 
zijn, een enkele reis van tweehon-
derd kilometer is vaak aan de orde 
van de dag. Het is ook prettig dat de 
supporters realistisch naar het team 
toe zijn. We zijn een kleine club en 
het is al een unieke prestatie op zich 
dat we op dit niveau voetballen. We 
hopen dan ook zeker dit jaar weer op 
hun steun te mogen rekenen. Dan 
zullen wij er alles aan doen, om er 
een geslaagd seizoen van te maken!”

COMPETITIEPROGRAMMA 
SEIZOEN 2022-2023 VOOR 

RKZVC 1
27 augustus 2022 Silvolde - RKZVC
4 september 2022 RKZVC - SV Venray
11 september 2022 Unitas’30 - RKZVC
18 september 2022 RKZVC - Hoogland
25 september 2022 Moerse Boys - RKZVC
2 oktober 2022 RKZVC - EVV Echt
9 oktober 2022 AWC - RKZVC
15 oktober 2022 (zat.) RKZVC - Longa ‘30
30 oktober 2022 Juliana ‘31 - RKZVC
6 november 2022 RKZVC - Nuenen
13 november 2022 Halsteren - RKZVC
20 november 2022 RKZVC - Kampong
27 november 2022 HVCH - RKZVC
4 december 2022 RKZVC - SV Meerssen
11 december 2022 Orion – RKZVC
18 december 2022 Inhaal/Beker

21 januari 2023 (zat.) RKZVC - Silvolde
29 januari 2023 SV Venray - RKZVC
5 februari 2023 RKZVC - Unitas’30
12 februari 2023 Hoogland – RKZVC
19 februari 2023
(Carnaval) Inhaal/Beker
26 februari 2023 RKZVC - Moerse Boys
5 maart 2023 EVV Echt - RKZVC
12 maart 2023 RKZVC - AWC
25 maart 2023 (zat.) Longa ‘30 - RKZVC
2 april 2023 RKZVC - Juliana ‘31
8/10 april 2023 (Pasen) Inhaal/Beker
16 april 2023 Nuenen - RKZVC
23 april 2023 RKZVC - Halsteren
7 mei 2023 Kampong - RKZVC
14 mei 2023 RKZVC – HVCH
18 mei 2023
(Hemelvaart) Inhaal/Beker
21 mei 2023 SV Meerssen - RKZVC
28 mei 2023 RKZVC – Orion

4 juni 2023 Start nacompetitie

Selectie RKZVC 1 seizoen 2022-2023
Bovenste rij van links naar 
rechts: Raymond Niënhuis, 
Björn Doppen, Jouke Knippen-
borg, Sven Huinink, Joël Paijers, 
Tim Penterman, Ticho Rouw-
horst, Sjaak Jansen en Robert te 
Focht.

Middelste rij van links naar 
rechts: Silke Wopereis, Twan 
Gebbinck, Harm Eskes, Toby 
Bokkers, Bart te Focht, Thie-
me Terhaerdt, Steffen IJzereef, 
Thijs van Ostaijen, Sem Jansen 
en Suze Frank.

Onderste rij van links naar 
rechts: Jelmer Harbers, Siebe 
Klein Goldewijk, Harm Bokkers, 
John Krabbenborg, Arjen Nij-
man, Walter Overkamp, Mart 
Gebbinck, Sjors Storkhorst en 
Joey Belterman.

Op de foto ontbreken:
Spelers: Sven Jurjus en Remco 
van Leeuwen; Technische staf: 
John Eekelder (hersteltrainer); 
Fysio: Stan Kolkman, Teun Hum-
melink en Indie Meekes.



Hans van Halm:

Een in de luwte werkende clubvrijwilliger bij S.V. Grol
Groenlo - Hij houdt er niet van om op de voorgrond te treden. Maar gelet 
op zijn inmiddels gerealiseerde staat van dienst als vrijwilliger voor de 
sportvereniging Grol, is het de hoogste tijd dat hij persoonlijke aandacht 
krijgt in deze jaarlijkse Voetbalkrant.

Door Theo Huijskes

Wij hebben het hier over Grolvrijwilliger 
in hart en nieren Hans van Halm, gebo-
ren op 5 augustus 1950 in Zevenhuizen 
(Zuid-Holland) en vervolgens onder de 
hoede van zijn ouders in 1962 verhuisd 
naar het Achterhoekse Aalten. Als gevolg 
van zijn huwelijk in 1974 met ‘de Grol-
se deerne’ Ineke Froeling werd het ves-
tingstadje Groenlo uitverkoren als het 
derde en inmiddels nog altijd omarmde 
woon- en verblijfsadres. Naast het zijn 
van een goede echtgenoot, alsmede een 
zorgzame en liefdevolle vader en opa voor 
zijn kinderen en kleinkinderen, staat 
Hans van Halm inmiddels al circa 45 jaar 
bekend als een meer dan voorbeeldige 
aanhanger c.q. trouwe vrijwilliger van de 
plaatselijke voetbalclub S.V. Grol. Oftewel 
een Grolman pur sang!

Benoemd tot Erelid van S.V. Grol
Als voormalig voorzitter van de grote 
voetbalfamilie Grol en jaren achtereen op 
een voortreffelijke wijze te hebben sa-
mengewerkt met deze vakman op finan-
cieel, administratief en boekhoudkundig 
gebied, ken ik Hans als een bijzonder in-
teger, betrouwbaar en niet opdringerig, 
uiterst ingetogen en niet op de voorgrond 

tredend mens. Maar tegelijkertijd een uit 
het duurste hout gesneden verenigings-
vrijwilliger, die alom lof verdient voor 
een imponerende staat van dienst bij ‘de 
Grol’. Dat hij in 2018 in het kader van het 
100-jarig bestaan van S.V. Grol is benoemd 
tot Erelid van Groenlo’s grootste sportver-
eniging en daarnaast door bondsvoorzitter 
Michael van Praag werd verrast met de 
hoogste KNVB-onderscheiding ‘Lid van 
verdienste’, is dan ook helemaal terecht. 
Vanaf 1992 heeft Van Halm zich dag en 
nacht voor ‘zijn’ Grol ingezet. Dit de eer-
ste tien jaar als lid van het jeugdbestuur 
en vervolgens 17 jaar als penningmeester 
binnen het hoofdbestuur.

In het verlengde van het vorenstaan-
de mag niet onvermeld blijven dat het 
thuisfront van Hans altijd achter zijn 
vrijwilligerswerk bij Grol heeft gestaan 
en dat nog steeds doet. Enerzijds niet 
zo verwonderlijk omdat vrouwlief Ineke 
afkomstig is uit het gezin Froeling, dat 
naast vader Theetje Froeling, destijds een 
Grolsupporter, met name van toepassing 
is op haar broers Ferry en Jos Froeling. 
Was Ferry, in 2003 op 58-jarige leeftijd 
overleden, bestuurslid en daarbij onder 
andere secretaris in het Grolbestuur, Jos 
heeft zich verdienstelijk gemaakt als ver-

enigings- en KNVB-scheidsrechter en 
is heden ten dage naast begeleider van 
scheidsrechters ook lid van de vrijwilli-
gers- c.q. woensdaggroep bij Grol. En wat 
niet onvermeld mag blijven, is het gege-
ven dat Ineke van Halm-Froeling niet al-
leen een fanatiek supporter is van Grol 1, 
en dat bij thuis- en uitwedstrijden, maar 
ook te allen tijde klaarstaat voor het ver-
lenen van hand- en spandiensten bij de 
Groenlose voetbalclub.  

Een zeer deskundig penningmeester
Hans van Halm, die zich na het gebruike-
lijke basisonderwijs in zijn geboorteplaats 
in de Gelderse Achterhoek via allerlei dag- 
en avondstudies heeft klaargestoomd voor 
het verrichten van administratief-finan-
ciële werkzaamheden, heeft vervolgens 
een drietal werkgevers gehad, waaron-
der laatstelijk Jongerenhuis Harreveld. 
Daarmee een bijzonder leerzame periode 
doorgemaakt en tegelijkertijd de nodige 
ervaringen opgedaan, die hij in een later 
stadium van zijn leven in dienst kon stel-
len van onder andere S.V. Grol en dit laat-
ste niet alleen als penningmeester in het 
hoofdbestuur, maar ook als secretaris van 
de circa vijftien jaar geleden in het leven 
geroepen SEAG (Stichting Exploitatie Ac-
commodatie Grol). Bij de start een hecti-
sche tijd, die voor met name Hans gepaard 
ging met een aantal tropenjaren. Al met al 
een periode, waarin tal van zaken voor-
bijkwamen, waarvoor niet direct passende 
oplossingen voorhanden waren, maar die 
voor de club goed heeft uitgepakt.

Maar wie denkt dat Hans van Halm anno 
2022 de voetbalclub uit Groenlo op afstand 
volgt, komt bedrogen uit. Daar waar no-
dig, is Hans van de partij om een helpende 
hand te bieden. Naast een vast supporter 
van Grol 1 bij zowel thuis- als uitwedstrij-
den en een liefhebber van het jeugdvoetbal 
bij Grol, staat Hans te allen tijde klaar om 
de ledenadministratie up to date te hou-
den, zet hij zich in voor de administratie 
van de sponsorcommissie en is op ieder 
terrein de S.V. Grol betreffende, altijd be-
reid om financiële en/of administratieve 
werkzaamheden te verrichten. Ook is hij 
een vaste schakel binnen de groep, die de 
organisatie behartigt ten behoeve van het 
uitsorteren, verzend- en bezorg- klaar 
maken van clubbladen, presentatiegidsen, 
uitnodigingen voor de alv en dergelijke. 
Tenslotte is Hans bij ‘de Grol’ ook van de 
partij als een bij de thuiswedstrijden van 
Grol 1 plichtsgetrouwe gastheer in de be-
stuurskamer op Den Elshof!

Grolman Hans van Halm. Foto: Theo Huijskes

Alleen bij Albert Heijn Wallerbosch:

sparen voor de 
limited edition 
S.V. Grol voetbal!

9.99 
19.99

bij een volle spaarkaart

OP=OP

 info@ahgroenlo.nl

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

Bij ons bestel je altijd de ideale sportdrank!
Isotoon of Dikke Toon?
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Opgericht: 18 september 1918 (s.v. Grol)
 18 maart 1948 (s.v. Grolse Boys)
Fusie: 1 juli 2020
Gevestigd te: Groenlo
Sportpark: ‘Den Elshof’, Oude Winterswijkseweg 37
 7141 DE Groenlo
 Telefoon: 0544 46 19 40
Velden: Hoofdveld: kunstgras met verlichting
 Veld 1: kunstgras met verlichting
 Wilgenpark ArenA: kunstgras
 Veld 3: natuurgras met verlichting
 Veld 4: natuurgras
 Marveld ArenA: kunstgras met verlichting
 Oefenhoek: beachveld
Secretariaat: Tonnie Zieverink
 Mobiel: 06 4249 7744
E-mail: a.zieverink@kpnmail.nl
Internet: svgrol.nl
E-mail: info@svgrol.nl
Clubkleuren: blauw-wit
Aantal leden: Circa 1.450 (circa 950 spelende en circa 500 onder-

steunende leden) 
Aantal teams: 65: waarvan 28 jeugd jongens-gemengd, 3 jeugd 

meiden, 1 F pups zaterdag, 1 G-team senioren, 
2 G-teams jeugd, 16 senioren (waarvan 14 op de 
zondag en 2 op de zaterdag), 4 35+ teams en 5 45+ 
teams, 3 vrouwenteams, 1 zaal-voetbalteam en 1 
walking football groep.

Onderdelen: Heren- en jongensvoetbal (prestatief en recreatief, 
zaterdag en zondag) Vrouwen- en meidenvoetbal 
(prestatief en recreatief) Zaalvoetbal (recreatief, 
vrijdag) 35+ en 45+ competitie (recreatief, vrijdag) 
G-voetbal jeugd en senioren. Walking Football (don-
derdag)

Indeling: Eerste team van Grol speelt in de tweede klasse H 
van de KNVB

Aanvangstijd thuiswedstrijden Grol 1: 
 14.30 uur
Hoofdtrainer: William Krabbenborg
Dagelijks bestuur: Hans Scheinck, voorzitter
 Harry Paf, vice-voorzitter
 Tonnie Zieverink, secretaris
 Tom Hoffman, penningmeester
Hoofdsponsor sportvereniging Grol en kledingsponsor Grol 1:
 Albert Heijn Wallerbosch Groenlo

9Onze voetbaltoekomst

Hoe gaat het voetbal er in onze 
gemeente binnen 5 jaar uit zien? 
Met ondersteuning van de gemeente zijn de besturen van de 6 
veldvoetbalverenigingen met elkaar begonnen deze vraag te 
beantwoorden. Met de cijfers van de bevolkingsontwikkeling in 
de hand. De gemeente Oost Gelre krimpt niet meer maar dat komt 
niet omdat er meer kinderen worden geboren dan voorspeld. 
Als er niet snel een oplossing komt voor veel meer betaalbare 
woningen voor starters dan kunnen we binnen een paar jaar 
zelfs een geboortecrisis toevoegen. Met alle gevolgen voor de 
verenigingen een aantal jaren later. 

Bij die toekomstverkenning is al een 
treffend voorbeeld, HMC’17 (samen-
voeging van KSH Harreveld en v.v. 
Mariënvelde). De eerste stappen van 
RKZVC zijn gezet om daar alsnog 
bij aan te sluiten. Laat ik de stelling 
maar neerzetten. Als RKZVC deel had 
uitgemaakt van HMC, was HMC 1 
niet gedegradeerd van de vierde naar 
de vijfde klas. Een combinatie van 
HMC 1 en RKZVC 2 was met gemak 
in de vierde klas gebleven. En de ta-
lenten van RKZVC hadden vrijwillig 
kunnen rijpen in een eerste elftal. 
Dat woord ‘vrijwillig’ moet uitge-
legd worden. Het lijkt er namelijk op 
dat de besturen van de verenigingen 
de lijn kiezen die mooi wordt ver-
woord. ‘De jeugd speelt samen en de 
senioren spelen zelfstandig onder de 
toren’. Met die toren wordt de kerk-
toren bedoeld. Die blijft dan hopelijk 
overal staan als het kerkgebouw zelf 
een andere functie heeft. Dat spelen 
van de seniorenteams in de eigen 
kern is in het kader van de leefbaar-
heid een doordachte keuze. 
Het bundelen van het jeugdvoetbal 
is dat trouwens ook. In de eerste 
fase wordt ingezet op vier clusters. 
Erix-KSV (bestaat al), HMC-RKZVC 
(nieuw), Longa ‘30 en Grol. De laat-
ste twee clubs hebben toegezegd die 
andere twee clusters te willen on-
dersteunen. Bijvoorbeeld. Het team 
Erix-KSV 19-1 heeft een selectie van 
12 spelers aan het begin van het sei-

zoen. Dat zijn er zeker 4 te weinig 
om verantwoord de competitie in 
te gaan. Kan Grol of Longa dit pro-
bleem oplossen omdat zij misschien 
in die categorie spelers over hebben? 
Dan kunnen al die betrokken spelers 
blijven voetballen en op het juis-
te niveau. Je houdt de doorstroom 
naar de seniorenteams in de eigen 
kern ook in stand. Spelers die ermee 
stoppen op die leeftijd heb je nog 
lang niet als voetballer terug. 
Op voorstel van de Grol is ook Vios 
Beltrum uitgenodigd aan dit voet-
baloverleg deel te gaan nemen. Op 
dit moment is het bestuur van Vios 
daarop niet ingegaan. Blijkbaar kiest 
Vios ervoor binnen de eigen ge-
meentegrens van Berkelland te blij-
ven. Voor de besturen van de voet-
balverenigingen in Oost Gelre was de 
gemeentegrens geen bezwaar. 
Wat wordt nu als eerste opgepakt in 
die vier clusters? 
Dat zijn drie zaken. Het gebruiken 
van elkaars trainings- en wedstrijd-
velden. Het meiden- en vrouwen-
voetbal. Het tekort aan verenigings-
scheidsrechters. 
Intussen hebben alle verenigingen 
een gezamenlijk ‘Protocol Gezonde 
leefstijl en Veilige sportomgeving’ 
vastgesteld. Dit protocol wordt in 
fasen ingevoerd in samenwerking 
tussen de verenigingen. Bij gezonde 
leefstijl gaat het bijvoorbeeld over de 
thema’s alcohol, roken, drugs en ge-

zonde kantine. Bij een veilige spor-
tomgeving bijvoorbeeld over gedrag 
tijdens trainingen en wedstrijden, 
discriminatie om welke reden dan 
ook en disciplinaire straffen door de 
eigen vereniging. 
De voetbalverenigingen hebben be-
langrijke stappen gezet naar de toe-
komst. Nu doorpakken en elkaar 
werkelijk helpen. 
RKZVC-Grol in 1973 in de vierde klas 
was een historische wedstrijd maar 
daar doen we het samen niet meer 
voor. We kijken met ons zessen om-
hoog. Misschien leidt dit uiteinde-
lijk zelfs naar een eigen voetbalpi-
ramide in Oost Gelre. Dan wel in de 
komende twee seizoenen allemaal 
scherp blijven en onze voetbalbroek 
niet scheuren aan die versterkte de-
gradatie. Blijf vanaf het begin in het 
linker rijtje. 

Hans Scheinck, voorzitter Grol. 

COMPETITIEPROGRAMMA 
SEIZOEN 2022-2023 VOOR 

GROL 1
25 september 2022 DIO ‘30 – Grol 
2 oktober 2022 Grol – Union
9 oktober 2022 DCS – Grol 
16 oktober 2022 Grol – Varsseveld
23 oktober 2022 Inhaal/Beker 
30 oktober 2022 Beuningse Boys – Grol 
6 november 2022 Vrij 
13 november 2022 OBW - Grol
20 november 2022 Grol – Spero
27 november 2022 Grol – SDOUC
4 december 2022 Theole – Grol
11 december 2022 Grol – VVG ‘25
18 december 2022 Inhaal/Beker
 
15 januari 2023 Inhaal/Beker
22 januari 2023 Grol – DVC ‘26
29 januari 2023 NEC – Grol 
5 februari 2023 Grol – DIO ‘30 
12 februari 2023 Union – Grol 
19 februari 2023
(Carnaval) Inhaal/Beker
26 februari 2023 Inhaal/Beker
5 maart 2023 Grol – DCS
12 maart 2023 Varsseveld – Grol 
19 maart 2023 Grol – Beuningse Boys
26 maart 2023 Vrij
2 april 2023 Grol – OBW 
8/10 april 2023 (Pasen) Inhaal/Beker 
16 april 2023  Spero – Grol 
23 april 2023 SDOUC – Grol
30 april 2023 Grol – Theole
7 mei 2023 Inhaal/Beker
14 mei 2023 VVG ’25 – Grol 
18 mei 2023
(Hemelvaart) Inhaal/Bekerfinale
21 mei 2023 Grol – NEC
29 mei 2023
(Pinksteren) DVC ’26 – Grol

4 juni 2023 Start nacompetitie

Selectie Grol 1 seizoen 2022-2023
Bovenste rij van links naar rechts:
Peter Nijland (assistent-scheidsrechter), Mick 
Wissink, Mart Willemsen, Jorrin Paardekooper, 
Nick Oude Luttikhuis, Luc Berentsen, Mart Zie-
verink, Bart Huijskes (assistent-scheidsrech-
ter) en Gerry van Dongeren (hersteltrainer).

Middelste rij van links naar rechts:
Frank Walterbos (teammanager), Tycho Rit-

eco, Max de Vries, Wouter Pillen, Jos Heu-
tinck (assistent-trainer), William Krabbenborg 
(hoofdtrainer), Rico Lammerdink, Sem Brum-
melaar, Mike Kempers en Suzanne Schovers 
(sportmasseur).

Onderste rij van links naar rechts:
Tygo ten Bulte, Titus Hoffman, Roel Bruins, 
Kjell Riteco, Tiem Rots, Thiemo Wessels, Jordy 

Schutten, Siebe Lantink en Ramon Landewers.

Op de foto ontbreken:
Mark Hietland, Wessel Baarslag, Michel 
Schoorl (keeperstrainer), Rogier Koppe (team-
manager) en Ivo Versteegen (fysio- en manu-
eel therapeut).



Zit jij nog op de juiste plek of ben je toe aan een
volgende stap in je loopbaan? Misschien wil je 
jouw werkroer wel eens helemaal omgooien? 
Dit is hét moment om een eerste stap te zetten. 
Bedrijven zijn meer dan ooit genegen om verder 
te kijken dan het CV. Het gaat vooral om jouw 
talenten, competenties en wensen. Seesing Flex 
heeft al vele mooie baanswitches mogen bewerk-
stelligen. Een compleet andere functie of sector... 
er is van alles mogelijk! De kansen liggen letterlijk 
voor het oprapen, dus volg je hart en wissel van 
plek! Samen hebben we 1 gezamenlijk doel: 
het vinden van jouw (nieuwe) baan!

Seesing Flex. Altijd in de buurt.

info@seesingflex.nl  |  www.seesingflex.nl  |  0544 - 35 37 39

Waar kun je ons vinden?  Aalten  |  Doetinchem  |  ‘s-Heerenberg  |  Lichtenvoorde  |  Lochem  |  Wehl  |  Zutphen

SAMEN 
D’RAN.
Zullen wij samen jouw 
nieuwe baan scoren?

Deel jouw 
gegevens!

BELONSNUVOOREENVRIJBLIJVENDEAFSPRAAK!

TEL. 0545 - 47 50 75 | WWW.WORMGOOR.NET | INFO@WORMGOOR.NET

Eibergen NEEDE LICHTENVOORDE
Verzekeringen/RegioBank
Grotestraat 32
7151 BD Eibergen

RegioBank
Borculoseweg 1
7161 GP Neede

HypotheekDesk Wormgoor
Rapenburgsestraat 28-A
7131 CZ Lichtenvoorde

HYPOTHEEKADVIESALTIJDDICHTBIJ
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11Charles Boschker in de voetsporen van broer René

Keepersfamilie met de status UNIEK!
Lichtenvoorde - Het bericht dat bij de eerste selectie van Longa ’30 René 
Boschker stopt als keeperstrainer, plaatste mij een twaalftal jaren terug 
in de tijd. Het was in 2010 en dat voorafgaande aan het WK Voetbal, in 
dat jaar georganiseerd in Zuid-Afrika, dat ik in de rol van De Libero -in die 
jaren columnist van de weekkranten Elna en Groenlose Gids- aanbelde op 
het adres Zieuwentseweg 12 in Lichtenvoorde en dat bij het ouderlijk huis 
van de familie Boschker. De reden van mijn bezoek aan de ouders Theo 
en Agnes Boschker-Mensink was het heuglijke feit dat zoon Sander door 
bondscoach Bert van Marwijk na eerste keeper Maarten Stekelenburg en 
tweede keeper Michel Vorm was geselecteerd om als derde sluitpost van 
Oranje te fungeren tijdens bij het WK Voetbal.

Door Theo Huijskes

Ik kan mij nog als de dag van gisteren 
herinneren dat ma Agnes mij welkom 
heette met de gastvrije opmerking: ‘Ik 
ken oe wal neet, moar kom gerust bin-
nen!’ Eenmaal binnen, waar pa Theo 
zich na het middagslaapje tegoed deed 
aan het gebruikelijke fruithapje, werd ik 
van meet af aan betrokken bij het totale 
wel en wee van de voetbalfamilie Bosch-
ker. Wat mij daarbij opviel, was het ge-
geven dat mij niet één keer, maar meer-
dere malen werd verzekerd dat Sander 
geen uitzonderingspositie bekleedde. 
“Al onze kinderen, wi’j hebt d’r achte en 
dat zowal veer jongens als veer deerns, 
bunt veur ons allemoale gelieke!” On-
danks deze hartenkreet, kan ik mij nog 
wel goed herinneren dat de talrijke fo-
to’s in niet alleen de woonkamer, maar 
in meerdere vertrekken van het huis 
meer gelijkenissen hadden met Sander 
dan met de overige zeven kinderen. Maar 
dat terzijde.

De keepersgalerij met René, Richard, 
Charles en Sander
Maar wat opmerkelijk was, is en blijft, 
betreft het gegeven dat alle vier jon-
gens hebben gekozen voor de positie van 
doelverdediger binnen een voetbalteam. 
Volgens Charles Boschker is zijn oudere 
broer René de aansteker van de keepers-
familie Boschker. René, die in oktober 
aanstaande de leeftijd van 65 jaar hoopt 
te bereiken, doet er het zwijgen toe. Dit 
ondanks het gegeven dat hij als doelver-
dediger in de meest bewogen jaren van 
het vlaggenschip van Longa ’30 het doel 
heeft verdedigd. Daarnaast is hij, jong-
ste broer Sander even niet meegerekend, 
de enige keeper van de Boschker-familie, 
die voor één seizoen een uitstapje heeft 
gemaakt richting het betaalde voetbal en 
dat bij De Graafschap in Doetinchem en 
daarnaast al met al zo’n slordige veer-
tig jaar keeperstrainer is geweest van de 
92-jarige voetbalclub Longa ’30. Deze 
rol, en dat als verantwoordelijk trainer 
van de eerste selectie, is met ingang van 

het seizoen 2022-2023 overgenomen 
door Charles, in de (voetbal)wandelgan-
gen beter bekend als Charlie. Overigens 
kan laatstgenoemde -inmiddels 52 jaar 
jong- en dat de jaren binnen de jeugd-
afdeling meegerekend, ook al terugzien 
op een circa 35-jarige periode als keeper-
strainer. Dat beiden deel uitmaken van 
een uitzonderlijke keepersfamilie, wordt 
ook nog eens bewezen door het feit dat 
maar liefst een vijftal kleinkinderen van 
Theo en Agnes Boschker, te weten Kay, 
Thijmen, Bouwe, Sam en Kris, de hobby 
van voetbalkeeper hebben beoefend of dat 
heden ten dage nog steeds doen.

Het totale gezinsgebeuren stond in 
het teken van voetbal
Wanneer beide afgevaardigden van de 
voetbalfamilie Boschker wordt gevraagd 
aan welke hoofdtrainer zij de beste her-
inneringen hebben, antwoordt René 
dat het in zijn geval gaat om Bertie van 
Bindsbergen en Jan Kemkens, terwijl 
Charlie Boschker de voorkeur geeft aan 
Joop Koenders en Gerard Bos. Over hun 
favoriete clubvoorzitters zijn het beiden 
het met elkaar eens. “Zonder anderen 
tekort te doen, zijn dat Johan Naayer en 
Clemens Kortes.”

Terug naar vroeger en dat naar de op cir-
ca tweehonderd meter afstand van het 
Longa ’30-sportpark gelegen woning van 
het gezin Boschker, kan niet anders dan 
gesteld worden dan dat daar bijna alles in 
het teken stond van voetbal. Dit werd niet 
alleen aangemoedigd, maar ook nog eens 
van een extra impuls voorzien door vader 
en moeder Boschker. Immers Theo Bos-

chker (in 2014 op 87-jarige leeftijd over-
leden) genoot op het Longa ’30-complex 
grote bekendheid vanwege zijn functie als 
ballenbeheerder en vanuit die functie be-
noemd tot ‘Lid van verdienste’. Daarnaast 
heeft echtgenote Agnes, die deze maand 
de leeftijd van 90 jaar hoopt te vieren, 
maar liefst 25 jaar achtereen als vrijwil-
ligster kantinewerk gedaan bij Longa ’30. 
René en Charlie daarover: “Zonder onze 
vader tekort te willen doen, hebben wij 
nog steeds grote waardering voor onze 
moeder. En dat alleen al vanwege de da-
gelijks te wassen voetbalkleding, in dit 
geval ook nog eens van bergen zand en 
modder voorziene keeperskleding. En dit 
ook nog in tijden dat men geen wasdroger 
ter beschikking had!”

Vlnr: René en Charlie Boschker op hun favoriete 
plek. Foto: Theo Huijskes

“ Wij zijn steengoed in 
het verzekeren van auto’s.”

“Maar ook voor overige verzekeringen, 
aan- en verkoop van woningen, hypotheken, 

pensioenen  en bankzaken zijn we 
je graag van dienst!”

   Makelaars - Taxateurs
  Verzekeringen - Pensioenen
 Hypotheken
Bankzaken

Lichtenvoorde - Groenlo - Eibergen - Ruurlo
www.steentjes.nl

Steentjes-adv-LVG.indd   1 22-06-20   09:53



Mercatorstraat 7, 7131 PW  Lichtenvoorde. T 0544 - 372179

www.gunnewiekhelmers.nl

Ruurloseweg 70, Groenlo
T. 0544 - 46 45 93

Partnerbedrijf 
Wegenwacht®

Het adres voor eerlijk advies en 
onderhoud van uw auto!

Merkonafhankelijk autobedrijf
Occasions in alle prijsklassen

Werkplaats
Tankstation (24 uur geopend)

Autowascentrum 
Aanhangerverhuur

Uw partner voor op maat
gezaagd hout

In verschillende houtsoorten

zoals eiken, lariks & douglas

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van

08:00 tot 16:30 uur
Particuliere verkoop alleen op afspraak

0544 - 463186
www.tenbulte.nl
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13“Wilfried Adema al 44 jaar leider  
bij Erix 4!”
We gaan even terug in de tijd, begin jaren ‘60. Als zesjarige jongen 
trok Wilfried Adema voor het eerst zijn voetbalschoenen aan 
en stapte de wei in voor een potje voetbal bij v.v. Erix. Toen nog 
op de velden tegenover de oude basisschool aan de Papenweg 
gelegen. Zowel voetbalveld als school zijn enkel nog een begrip. 
Wilfried, een man met een echt blauw-wit hart, is tot op de dag 
van vandaag actief voor onze club. We blikken met hem terug en 
halen prachtige herinneringen op!

Op een zwoele zomeravond, on-
der het genot van een lekker koud 
glaasje bier, duiken we het verleden 
in. Wilfried vertelt met veel enthou-
siasme over zijn carrière als elftal-
leider van Erix 4: “Als voetballer was 
ik niet lang actief, ik had helaas last 
van de knie. Dan kijk je naar de mo-
gelijkheden om toch verbonden te 
blijven bij de club en je daarvoor in 
te zetten. Zo begon ik na mijn studie 
in Utrecht in 1978 als elftalleider bij 
Erix 4 en dat ben ik tot op de dag 
van vandaag met nog altijd evenveel 
plezier gebleven.” 

Zo’n 8 keer kampioen geweest
“De eerste jaren was ik in mijn een-
tje elftalleider, maar later mocht ik 
heel prettig samenwerken met ver-
schillende collega-elftalleiders. Het 
grootste deel daarvan, ruim twintig 
jaar lang, heb ik samen met Ferdi-
nand te Brake (voor de kenners on-
der ons ‘Ferdi van Jan van Jan’) met 
heel veel plezier de mannen van Erix 
4 mogen leiden. Erix 4 heeft ieder 
seizoen een mooie mix aan voetbal-
lers, belangrijk is steeds het groeps-
gevoel. En ik overdrijf niet: we wor-
den zo ongeveer 1 keer in de vijf jaar 
wel kampioen!”

Mooie tijden 
“Ik kan zoveel verhalen vertellen, 
maar benoem toch maar even wat 
highlights. Ik denk dan bijvoorbeeld 
aan de samenwerking met trainer 
Wim Oonk. Hij was een icoon voor 

onze club. En zeker niet te verge-
ten zijn vrouw Leis. Zij was iedere 
zondag als supporter van de partij 
en was altijd geïnteresseerd in het 
voetbal en de mens. Of Erix 4-spe-
lers, die een nacht in een tent op de 
middenstip doorbrachten, zodat ze 
zondags niet te laat aanwezig wa-
ren voor de wedstrijd. De vele on-
vergetelijke teamfeesten, de samen-
werking met alle andere elftallei-
ders, het allereerste team binnen 
de vereniging met shirtsponsoring, 
huistoernooien en derde helften. Al 
wordt dat laatste met de jaren wel 
wat minder helaas.” 

Van spelerspas naar digitaal 
wedstrijdformulier
“Toch is er ook wel het een en an-
der veranderd in de loop van de tijd. 
Ik vind het echt jammer dat er niet 
meer met pasjes wordt gewerkt. 
Eerder bezocht je de tegenstander en 
dronk je samen een kopje koffie als 
leiding, dat is lang niet meer over-
al het geval. De sociale kant is door 
de digitalisering verminderd. Maar 
juist dat persoonlijke vinden we bij 
v.v. Erix zo belangrijk! Net als de 
ontvangst van scheidsrechters, want 
zonder hen is het spelletje niet mo-
gelijk. Ik ben er voorstander van om 
dit hoog in het vaandel te houden.”

Creatieve duizendpoot 
Wilfried zet zich niet alleen als lei-
der in voor onze club, vanuit zijn 
vakgebied doen we ook regelmatig 

een beroep op hem. Zo verzorgt hij 
allerlei reclame-uitingen die je op 
het sportpark vindt. En niet alleen 
v.v. Erix weet hem in Lievelde daar-
voor te vinden! Graag maken we als 
vereniging ook van de gelegenheid 
gebruik om Wilfrieds vrouw Carlijn 
te bedanken. Zij zorgt er al meer dan 
30 jaar voor, dat de outfits van Erix 
4 iedere zondag weer fris gedragen 
kunnen worden, top! 

Wilfried: ‘Ik ben blij zoals het gaat 
bij v.v. Erix, zoals de vereniging 
draait. Anders hou je het ook niet 
zolang vol denk ik. Een mooie club 
waar veel schwung in zit waar ik 
hopelijk nog lang mag vertoeven!

COMPETITIEPROGRAMMA 
SEIZOEN 2022-2023 VOOR 

ERIX
25 september 2022 Erix – SV Basteom 1
2 oktober 2022 KSV – Erix
9 oktober 2022 Erix – Ulftse Boys   
16 oktober 2022 Reünie – Erix 
23 oktober 2022  Inhaal/Beker
30 oktober 2022 Erix – Keijenburgse 

Boys 
6 november 2022 Etten – Erix 
13 november 2022 VIOS B. – Erix 
20 november 2022 Erix – GWVV 
22-24 november 2022 Inhaal/Beker midweeks
27 november 2022 AD’69 – Erix 
4 december 2022 Erix – SC Meddo 
11 december 2022 SP Lochem – Erix 
18 december 2022 Inhaal/Beker

15 januari Inhaal/Beker
22 januari Inhaal/Beker
29 januari 2023 Inhaal/Beker
5 februari 2023 SV Basteom – Erix 
12 februari 2023 Erix – KSV
19 februari 2023
(Carnaval) Inhaal/Beker
26 februari 2023  Inhaal/Beker
5 maart 2023 Ulftse Boys – Erix 
12 maart 2023 Erix – Reünie 
19 maart 2023 Keijenburgse Boys – 

Erix  
26 maart 2023 Erix – Etten 
2 april 2023 Erix – VIOS B.  
8/10 april 2023 (Pasen) Inhaal/Beker 
16 april 2023  GWVV – Erix 
23 april 2023 Erix – AD’69 
30 april 2023 Inhaal/Beker  
7 mei 2023 Inhaal/Beker
14 mei 2023 Erix – SP Lochem
18 mei 2023 (Hemelvaart) 

Inhaal/Beker
21 mei 2023 SC Meddo – Erix 
29 mei 2023 (Pinksteren) 

Inhaal/Beker

4 juni 2023 Start nacompetitie

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 half speel-
veld voor JO08 / JO09 

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

Internet: www.vverix.nl

E-mail: info@vverix.nl

Clubkleuren: blauw-wit

Aantal leden: 210 spelende leden

Aantal teams: 21 (12x jeugd in samenwerking met KSV, 4x seni-
oren heren, 1x senioren dames i.s.m. KSV, 2x 45+ 
herenteam (7 tegen 7), 1x damesteam 30+ en 1x 
damesteam 18+ (7 tegen 7))

Onderdelen: zondagvoetbal, heren- en jongensvoetbal, dames- 
en meisjesvoetbal 

Indeling: Eerste team van v.v. Erix speelt in de vierde klasse 
C 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

Selectie Erix 1 seizoen 2022-2023
Bovenste rij van links naar rechts: Viggo 
te Woerd, Igor Okothin, Juup te Woerd, 
Twan Spekschoor, Toon klein Avink en Luuk 
Weenink. Middelste rij van links naar 
rechts: Nordin Stevens, Mart Donderwin-
kel, Bennie Oosterholt (verzorger), Eric 

Ressing (assistent-trainer), Mick Hermsen 
(hoofdtrainer), Quint Hulshof (leider), Mar-
cel te Have (ass.scheidsrechter), Rick ten 
Have en Duke Gralike. Onderste rij van 
links naar rechts: Dennis van der Geest, 
Dave Ressing, Tim Oude Elferink, Tim klein 

Tank, Nick Stinissen, Harm Spekschoor en 
Rowan Weenink. Op de foto ontbreken: 
Wouter ten Have, Rob van Ittersum, Arno 
Leemreize (keeperstrainer), Barry Ressing 
(ass.scheidsrechter) en Hugo klein Tank 
(ass.scheidsrechter).



John Eekelder van RKZVC:

De eerste selectie is nog steeds hoofdklasse-waardig!
Zieuwent - “Of wij het nu hebben over de vierde divisie of over de hoofdklasse, 
ik ben ervan overtuigd dat wij dit niveau nog steeds waardig zijn. Dat wij als 
een relatief kleine club reeds voor het vijfde achtereenvolgende seizoen in 
de hoofdklasse van de KNVB jaar acteren, is al een prestatie van formaat. En 
wanneer dit op termijn in de eerste of tweede klasse gaat plaatsvinden, is 
dat nog geen ramp. Wat je als club alleen niet kunt gebruiken, is een soort 
vrije val. Maar ik ben er helemaal van overtuigd dat iets dergelijks bij een 
goed georganiseerde en zich uitstekend presenterende club als RKZVC niet 
gaat gebeuren!”

Door Theo Huijskes

Aan het woord is John Eekelder, niet al-
leen hoofd van het uit zeven personen 
bestaand medisch team, maar ook reeds 
jaren achtereen hersteltrainer bij de Zieu-
wentse voetbalclub. Gezeten op het terras 
van het sportpark De Greune Weide, vertelt 
de 52-jarige Eekelder over zijn voetbal-
loopbaan bij RKZVC, maar in het bijzonder 
over zijn bemoeienissen met de behande-
ling van blessuregevallen in het algemeen 
en het aspect hersteltraining. “Naast mijn 
dagelijkse werk -ik ben mede-eigenaar en 
fysiotherapeut van en bij Praktijk Fyrtuo-
os in Borculo- heb ik mij toegelegd op het 
medische onderdeel bij de vereniging en 
dat met als doel: Hoe houden wij spelers 
blessurevrij en hoe brengen wij spelers zo 
snel en verantwoord mogelijk terug bij de 
groep!” Aldus de op 5 mei 1970 in een gezin 
met drie kinderen geboren John Eekelder. 
“Ik ben gelukkig getrouwd met Marcial en 
samen hebben wij twee kinderen, te weten 
zoon Finn (17), die voetbalt en dochter Esri 

(13), die de handbalsport beoefent. Samen 
wonen wij aan de Zieuwentseweg, onge-
veer halfweg Zieuwent - Lichtenvoorde.”

Circa drie jaar in de hoofdmacht van 
RKZVC gespeeld
“Na alle jeugdteams doorlopen te hebben, 
heb ik bij de senioren voornamelijk in het 
tweede gespeeld, maar daarnaast ook een 
drietal jaren als middenvelder in de hoofd-
macht van RKZVC geacteerd. In een later 
stadium heb ik mij toegelegd op andere 
zaken binnen de club. Naast cursussen, 
bijscholingen e.d., wil ik daarbij met name 
de circa drie jaar durende cursus profes-
sioneel hersteltrainer voor amateur- en 
profvoetbal, gevolgd in Papendal, niet on-
vermeld laten. Vervolgens betekende het 
voor mij een ware uitdaging om hetgeen 
ik daar heb opgestoken, in de praktijk te 
brengen bij RKZVC. Dit vond ook nog eens 
plaats in een periode dat RKZVC over een 
bijzonder jonge, tevens talentvolle spelers-
groep beschikte, waarmee men in een kort 
tijdsbestek vanuit de vierde klasse richting 

de hoofdklasse koerste. Bovendien viel het 
een en ander ook nog eens samen met de 
succesperiode van trainer/coach Laurens 
Knippenborg, die de inbreng van mijn kant 
op alle mogelijke manieren omarmde. Ze-
ker wanneer je in het amateurvoetbal op 
hoog niveau voetbalt, is een in alle facet-
ten uitgebalanceerde hersteltraining van 
wezenlijk belang. In de praktijk bleek de 
invoering van het een en ander een goede 
zet te zijn en dat mede vanwege de bereikte 
resultaten. Niet alleen de spelersgroep ont-
wikkelde zich, maar ook de medische staf, 
waarbij bijvoorbeeld technologie om voet-
balbelasting te meten wordt gebruikt om 
spelers na een blessure weer verantwoord 
terug te laten keren in de groep.”

Kampioenschap van RKZVC in 2018 
was en blijft uniek
Wanneer John Eekelder gevraagd wordt 
naar een hoogtepunt gedurende zijn RK-
ZVC-tijdperk, hoeft de verenigingsman, 
die voorheen ook nog jeugdleider, jeugd-
trainer, verzorger, leider van RKZVC 1 en 
onlangs gedurende een korte periode een 
succesvol duo voor klasse-behoud vormde 
met interim hoofdtrainer en vriend John 
Krabbenborg, niet lang na te denken. “Dat 
was in 2018 toen er op bezoek bij Rohda in 
Raalte, en dat onder aanvoering van trai-
ner Laurens Knippenborg, een 1-2 over-
winning werd behaald. Een geschiedenis 
schrijvende overwinning betekende toen 
het derde kampioenschap op rij. En wat 
heden ten dage nog steeds als hét abso-
lute hoogtepunt wordt beschouwd, is het 

feit dat RKZVC, destijds met een ledenaan-
tal van slechts driehonderd, voor de eerste 
maal in haar bestaan naar de hoofdklasse 
van de KNVB promoveerde. Een legendari-
sche stunt, die ertoe geleid heeft dat RKZVC 
heden ten dage nog steeds op dat geweldi-
ge niveau acteert.”
Aldus clubman John Eekelder, die super 
trots is op het zevenkoppige medisch team 
van RKZVC. “Met ons allen, en dan heb ik 
het over bijzonder vakkundige mensen, 
zitten wij helemaal op één lijn. Dit geldt 
overigens ook voor de technische staf on-
der aanvoering van de huidige hoofdtrai-
ner Arjen Nijman. Dientengevolge is de 
samenwerking uitstekend en verloopt de 
taakverdeling zonder problemen. Al met al 
een genot om deel uit te mogen maken van 
een dergelijk succesvol en professioneel 
samenwerkingsverband!”

John Eekelder, staande bij zijn eigen reclame-
bord op het sportpark De Greune Weide in Zieu-
went. Foto: Theo Huijskes

Geschikt voor alle voertuigen met kraan    •    Bespaar tot 60% op werkuren en materiaal    

Zeer eenvoudig te bedienen    •    Ideaal in steden en langs spoor-, auto- en waterwegen      

Direct vanuit de boom in de container of versnipperaar

Veilig en efficiënt
snoeien en verwijderen
van bomen

GMT VELKOPPEN

www.gmt-equipment.nl    •    Telefoon 0544-370315

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.

Winterswijkseweg 64 | Vragender | 0544-848809 | www.vikingbuitenleven.nl
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Selectie KSV 1 seizoen 2022-2023
Bovenste rij van links naar rechts: 
Wout Oonk, Ivar Betting, Max Elshof, Tim 
Lageschaar, Teun Lageschaar, Antony Pors-
kamp, Tom Ribbers, Ruben Klein Gebbinck 
en Niek Berendsen. 

Middelste rij van links naar rechts: 
Daniël Gunnewick, Leon Lageschaar, Marijn 
Visser, Timo Ubbink, Stijn Ubbink, Wesley 
Keegstra, Bas Oonk, Pim Elshof, Rick Tanck 
en Stefan Tanck. 

Onderste rij van links naar rechts: 
Daan Reinders, Jorrit Spexgoor, Luuk Molen-
veld (verzorger), Jan Willem Rutgers (hoofd-
trainer), Stefan Wolterink (trainer KSV 2), 
Erwin van de Wolfshaar en Lars Gierkink. 
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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, alsmede een oefenhoek (allen met led ver-

lichting)
Secretariaat: Winterswijkseweg 51a
 7134 PN  Vragender
 Telefoon: 0544 - 373675 of 06 - 8126 0093
Internet: www.ksv-vragender.nl 
E-mail: secretaris@ksv-vragender.nl
Clubkleuren: groen-zwart-wit
Aantal leden: 279
Aantal teams: 5 heren senioren + 2 herenteams 35+, 7-tegen-7, 

1 dames senioren (KSV/Erix VR1) + 1 damesteam 
25+ 7-tegen-7, 12 jeugdteams; JO 19-1, JO 17-1, JO 
15-1, JO 13-1, JO 12-1, JO 11-1, JO 11-2, JO 10-1, JO 
9-1, JO 9-2, JO 8-1 en JO -7, (4 tegen 4) in combina-
tie met Erix

Onderdelen: zondag- en zaterdagvoetbal, heren- en jongens-
voetbal (prestatief en recreatief), dames- en meis-
jesvoetbal (prestatief en recreatief)

Indeling: Eerste team van KSV speelt in het seizoen 
2022/2023 wederom 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
Hoofdsponsors: Viking Buitenleven
 GMT Equipment B.V.
Hoofdtrainer: Jan-Willem Rutgers
Ereleden: Theo Wolterink, Bennie Overkamp †, Wim 

Rutgers, Henk Wessels, Joris ter Bogt, Jos 
Overkamp, Jos Lageschaar, Hemmie Wolterink, 
Wilfried Olyslager, Bennie Spijkers, Wilfried 
Spijkers, Dennis Wallerbos en Tonnie Gebbink

Bijzonderheid: KSV beschikt over een ondergrondse sproei instal-
latie voor al haar velden en vanaf dit seizoen heeft 
KSV ledverlichting op het gehele complex.

‘Met meer creativiteit ons  
handhaven’ 
KSV-talenten Bas Oonk en Niek Berendsen kenden een hoopvol 
debuutseizoen in KSV 1. Beide spelers hopen het komend 
seizoen op meer creativiteit in de ploeg. “Verdedigend stond het 
afgelopen seizoen goed, aanvallend creëerden we te weinig. Dat 
moeten we beter doen”, zegt Bas (20). „Wanneer dat lukt en we 
ons handhaven, dan is ons seizoen geslaagd”, vult Niek (20) aan. 

Beide jonge spelers leggen met deze 
conclusies de vinger op de zere plek. 
Een gebrek aan creativiteit en sco-
rend vermogen speelt de ploeg al 
jaren parten. KSV 1 scoorde slechts 
23 keer in 26 wedstrijden, veruit het 
minst van alle ploegen in de compe-
titie. Zelfs degradanten MEC en Ajax 
Breedenbroek troffen ieder 30 maal 
doel. Daarentegen stond het ver-
dedigend wel goed. Met 47 treffers 
kreeg KSV de minste tegendoelpun-
ten van alle staartploegen. Aange-
zien KSV slechts vijf keer won en zes 
keer gelijkspeelde, eindigde de ploeg 
als twaalfde in de vierde klasse C. 
Via de nacompetitie handhaafde de 
ploeg zich ternauwernood. 

‘Het kan wel’
Bij vlagen liet KSV 1 afgelopen sei-
zoen aardig voetbal zien. “De twee-
de helft in de laatste nacompetitie-
wedstrijd tegen Terwolde speelden 
we echt goed. Het kan dus wel”, 
concludeert Niek. “Thuis tegen Ajax 
Breedenbroek wonnen met 3-0 en 
kregen we na afloop complimenten 
voor ons spel. De tweede helft in 
Etten speelden we ook uitstekend. 
Toen draaiden we een 3-0 achter-
stand om in een 3-4 overwinning. 
Na rust gingen we toen 4-4-2 spe-
len in plaats van 4-3-3”, aldus de 
creatieve middenvelder. “Misschien 
past 4-4-2 ook wel beter bij ons”, 
vraagt Niek zich af. “Zeker tegen 
sterkere tegenstanders, wanneer wij 
nauwelijks balbezit hebben en voor-
al moeten verdedigen. We hebben 
namelijk vaak moeite om het spel te 
maken. Direct na de winterstop te-
gen MEC speelden we belabberd en 

verloren met 2-0. We hadden toen 
ook nog geen oefenwedstrijd ge-
speeld en zaten er niet lekker in”, 
herinnert Niek zich. “Op de counter 
spelen tegen een sterke tegenstan-
der, kunnen we beter dan het spel 
maken tegen een gelijkwaardige”, 
valt Bas hem bij. “Tegen titelkan-
didaat Dinxperlo speelden we thuis 
knap gelijk en verloren we uit in 
de laatste minuut, terwijl we een 
strafschop hadden moeten krijgen. 
In Dinxperlo hadden zij het meeste 
balbezit, maar waren wij in de om-
schakeling dreigender. Helaas zon-
der te scoren.”

Vaker scoren 
Vanwege het geringe aantal doel-
punten degradeerde KSV bijna. Aan-
valler Bas kijkt hierbij ook kritisch 
naar zichzelf. Hij scoorde voor de 
winterstop drie keer en in de tweede 
seizoenshelft geen enkele keer. Dit 
mede omdat hij direct na de winter-
stop een blessure aan zijn teen op-
liep en een groot aantal wedstrijden 
miste. “Ik wil komend seizoen vaker 
scoren. Ook moet ik soms wat rusti-
ger zijn aan de bal en meer doseren, 
zodat ik aan het eind van de wed-
strijd nog energie over heb voor een 
actie of een sprint.” KSV 1-trainer 
Jan Willem Rutgers roemt Bas om 
zijn acties en explosiviteit en Niek 
om zijn overzicht en passing. Hij is 
heel tevreden over het eerste seizoen 
van zowel Bas als Niek in KSV 1. 
“Wanneer ze zo blijven doorgroeien, 
hebben we de komende seizoenen 
weer spelers met extra kwaliteiten”, 
zegt Rutgers. Evenals Bas wil ook 
Niek aspecten aan zijn spel verbete-

ren: „Ik ben soms nog te gehaast en 
moet iets meer rust aan de bal hou-
den en mijn energie beter doseren. 
Soms zit ik er in de tweede helft he-
lemaal doorheen en moet ik gewis-
seld worden. Ook wil ik graag scoren 
en assists geven.” Door blessures 
speelden de twee vrienden afgelopen 
seizoen nauwelijks samen. “Aange-
zien we in de jeugd veel hebben sa-
mengespeeld, voelen we elkaar goed 
aan. Met de passes van Niek hoop ik 
vaker te scoren of een assist te kun-
nen geven”, zegt Bas met een brede 
glimlach op zijn gezicht.  Hopelijk 
is er een nieuw koningskoppel ge-
boren, waar KSV de komende jaren 
veel plezier aan gaat beleven.”

Bas Oonk (links) en Niek Berendsen

COMPETITIEPROGRAMMA 
SEIZOEN 2022-2023 VOOR 

KSV
25 september 2022 Keijenburgse Boys – 

KSV
2 oktober 2022 KSV – Erix
9 oktober 2022 VIOS B. – KSV 1   
16 oktober 2022 KSV – GWVV
23 oktober 2022  Inhaal/Beker
30 oktober 2022 AD’69 – KSV
6 november 2022 KSV – SC Meddo
13 november 2022 SP Lochem – KSV
20 november 2022 KSV – SV Basteom
22-24 november Inhaal/Beker midweeks
27 november 2022 KSV - Etten
4 december 2022 Ulftse Boys – KSV
11 december 2022 KSV – Reünie
18 december 2022 Inhaal/Beker

15 januari Inhaal/Beker
22 januari Inhaal/Beker
29 januari 2023 Inhaal/Beker
5 februari 2023 KSV – Keijenburgse 

Boys
12 februari 2023 Erix – KSV
19 februari 2023
(Carnaval) Inhaal/Beker
26 februari 2023  Inhaal/Beker
5 maart 2023 KSV – VIOS B.
12 maart 2023 GWVV – KSV
19 maart 2023 KSV – AD’69 
26 maart 2023 SC Meddo – KSV
2 april 2023 KSV – SP Lochem 
8/10 april 2023 (Pasen) Inhaal/Beker 
16 april 2023  SV Basteom – KSV
23 april 2023 Etten – KSV
30 april 2023 Inhaal/Beker  
7 mei 2023 Inhaal/Beker
14 mei 2023 Reünie – KSV
18 mei 2023
(Hemelvaart) Inhaal/Beker
21 mei 2023 KSV – Ulftse Boys
29 mei 2023 (Pinksteren) 

Inhaal/Beker

4 juni 2023 Start nacompetitie



EVERY DAY IS A RIDEEVERY DAY IS A RIDE

Ruurloseweg 22, 7141 KC Groenlo • Tel. 0544 461 730 • www.goossensgroenlo.nl

Goossens-adv-130x186-21.indd   1Goossens-adv-130x186-21.indd   1 31-08-2021   16:4531-08-2021   16:45

EEFTINK RENSING GROEP

Wij wensen alle clubs 
een sportief en 

succesvol seizoen toe!

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
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17Marboma B.V. - Keukens | Badkamers | Vloeren:

‘De trotse hoofdsponsor van VIOS Beltrum!’
Borculo - “Weet je dat ik ongelooflijk trots ben dat 
ik met mijn bedrijf de hoofdsponsor mag zijn van de 
voetbalvereniging VIOS in Beltrum. Dit niet alleen omdat 
ik geboren en opgegroeid ben in het mooie dorp Beltrum, 
maar ook omdat ik jaren achtereen de voetbalsport actief 
heb mogen beoefenen bij deze gezellige vereniging, 
waarbij ik zelfs een aantal jaren heb mogen opdraven in 
het eerste team, oftewel het visitekaartje van de club. Een 
vereniging die bekend staat vanwege de gemoedelijke, 
onderlinge sfeer, die gepaard gaat met een aanstekelijke 
clubliefde. Ik beschouw het derhalve als een eer dat ik, beter 
gezegd Marboma, de opvolger is van het legendarische 
horecabedrijf Spilman-Huinink, die decennia achtereen 
het hoofdsponsorschap op een voorbeeldige wijze heeft 
behartigd. Waarvoor chapeau en nogmaals chapeau!”

Door Theo Huijskes

Gezeten in de showroom van 
zijn kleurrijke, tevens bijzon-
der uitnodigende bedrijf aan 
het Jonkerspad in Borculo, heeft 
uw verslaggever onder het ge-
not van een kop koffie een ge-
animeerd gesprek met Mar-
boma-directeur Bjorn Klein 
Gunnewiek. De 45-jarige on-
dernemer maakt daarbij tevens 
van de gelegenheid gebruik om 
te melden dat hij niet alleen 
een trouwe aanhanger is van de 
90 jaar bestaande voetbalclub 
VIOS, maar ook van FC Twente 
Enschede, een betaalde club die 
eveneens zijn voetbalhart heeft 
gestolen.

De start van Marboma aan 
de Avesterweg in Beltrum
Wanneer er inhoudelijk op het 
bedrijf Marboma wordt inge-
gaan, komt Bjorn Klein Gun-
newiek superlatieven tekort om 
daarbij zijn vader Vincent Klein 
Gunnewiek (67) te betrekken.  
“Niet alleen als destijds tegel-
zetter, maar ook in een later 
stadium als hovenier heeft hij 
de basis gelegd voor het be-
drijf Marboma, dat in 2003 aan 
de Avesterweg in Beltrum werd 
opgestart en in 2013 verhuisde 
naar de huidige locatie in Borcu-
lo. Mijn vader deed in 2016 een 
stapje terug, maar blijft evenals 
mijn moeder doorlopend be-
langstelling tonen voor alle ont-

wikkelingen. Daarenboven ste-
ken beiden ten behoeve van het 
bedrijf nog steeds de handen uit 
de mouwen. Een bijzonder wel-
kome medewerking!”

Marboma geniet met name 
regionale bekendheid
Als bedrijf, waarbij men terecht 
kan voor een nieuwe keuken, 
badkamer, toiletvoorziening of 
bijvoorbeeld een nieuwe vloer, 

richt specialist Marboma zich 
met name op de gehele regio 
rond Borculo. “Denk daarbij in 
eerste instantie aan de Gelderse 
Achterhoek en daarbij uitgaan-
de van een cirkel van twintig 
kilometer rond Borculo”, geeft 
Bjorn Klein Gunnewiek aan. 
“Het werk voeren wij uit met 
achttien medewerkers in vas-
te dienst en daarnaast weke-
lijks een zestal zzp’ers. Maar 

wat ik in het verlengde daarvan 
niet onvermeld wil laten, is dat 
wij bijzonder graag goede vak-
krachten verwelkomen. Dit is 
nodig, willen wij aan ons uit-
hangbord ‘Wij zijn specialist 
in ons vakgebied en staan ga-
rant voor kwaliteit en vakman-
schap!’ gehoor en uitvoering 
kunnen blijven geven. Mar-
boma heet u daarom van harte 
welkom!”

Marboma-directeur Bjorn Klein Gunnewiek in zijn bedrijf in Borculo. Foto: Theo Huijskes



Laat de bal in
2022/2023

maar weer rollen!

Een heel sportief voetbalseizoen gewenst
aan alle voetballers, vrijwilligers én

supporters van de voetbalverenigingen
in Oost Gelre!

AFVOER 
VERSTOPT?

Bel: 0544 - 464011

AFVOER 
VERSTOPT?

Bel: 0544 - 464011

AFVOER 
VERSTOPT?

Bel: 0544 - 464011

riooltechniek bv plastics bv

AFVOER 
VERSTOPT?

Bel: 0544 - 464011

www.tevogt.nlwww.tevogt.nlwww.tevogt.nl

24/7 BEREIKBAAR
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Selectie HMC ’17 1 seizoen 2022-2023
Bovenste rij van links naar rechts: Karsten 
van der Aa, Tom Tankink, Roy Visser, Stan 
Wopereis en Siemen van der Aa.
Middelste rij van links naar rechts: Tiemen 
Harbers, Thijs Schutten, Luuk Vossers, Roy 

Berentsen, Alexander Esseling, Kevin Jansen, 
Nick Spekschoor, Jetze Wiegerinck en Dirk 
Bokkers.
Onderste rij van links naar rechts: Men-
no Waenink, Chiel Hulshof, Giel Karnebeek, 

Remco Bokkers, Sander Kolkman, Jasper Gie-
sen en Tjerk Koldeweij.
Op de foto ontbreken: Bart Bokkers, Stan 
te Brake, David Hulshof, Tim Leemreize, Niek 
ten Have, Maik Weustenenk en Max ten Have.

Samenwerking opgericht: 2017

Samenwerking tussen: KSH en VVM

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

Locatie Mariënvelde: BMV Mariënvelde
 Waalderweg 7
 7263RX Mariënvelde

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

Aantal teams: 4 senioren heren zondag, 1 senioren dames 
zondag, 1 senioren heren zaterdag, 2 35+ 
teams (7x7) vrijdag, 1 45+ team (7x7) vrijdag, 
1 dames team (7x7) vrijdag, 6 jeugd teams 
zaterdag

Indeling: Het 1e elftal van HMC’17 is ingedeeld in de 
5e klasse B van de KNVB zondagcompetitie.

Hoofdtrainer: Alexander Esseling

Aanvang thuiswedstijden: 14.00 uur

Clubkleuren: Blauwe shirts, zwarte broek, blauwe kousen

Shirtsponsor HMC’17 1: Wolters Poelier 
 Insieme

Dagelijks bestuur: Voorzitter: Maja Visschers
 Penningmeester: Herman Houwers
 Secretaris: Jetze Wiegerinck

Website: www.hmc17.nl

E-mail: info@hmc17.nl 

19We hebben er weer zin in!!! 
Ik ben blij dat na 2 seizoenen die voornamelijk in het teken van 
corona en de daarbij horende coronaregels stonden, de focus 
afgelopen seizoen gelukkig weer voornamelijk op het voetballen 
lag. Want uiteindelijk is dat toch wat we met z’n allen graag willen: 
Lekker voetballen! We hebben weer een compleet seizoen kunnen 
voetballen met aan het eind kampioenschappen, promoties en 
degradaties. 

Dubbel genoeg betekende dit voor 
het 1e elftal van HMC’17 helaas de-
gradatie naar de 5e klasse. We had-
den mede door het vertrek van een 
aantal ervaren spelers een ontzet-
tende jonge selectie en hadden daar-
bij ook (te) veel last van blessures. 
Ondanks alles heeft deze groep spe-
lers laten zien dat ze goed kunnen 
voetballen en ook zeker in de 4e 
klasse thuishoren echter zakte men 
in sommige wedstrijden ook te vaak 
door de ondergrens wat uiteindelijk 
betekende dat we aan het eind van 
de competitie 1 punt te kort kwa-
men om de nacompetitie te ontlo-
pen. In de nacompetitie kwam het 
aan op 1 wedstrijd waarin we helaas 
onze meerdere moesten erkennen in 
Hoeve Voorruit.
Onze hoofdtrainer Roberto Tuin-
stra gaf halverwege het seizoen aan 
dat hij na 1 seizoen zijn contract bij 
HMC’17 niet zou verlengen. We wa-
ren vorig jaar erg trots dat we als 
kleine club de gedreven oefenmees-
ter uit Deventer hadden binnenge-
haald echter bleek de samenwerking 
door verschillende oorzaken niet 
altijd even goed te werken. Maar 
zoals het spreekwoord luidt ‘Als de 
ene deur dicht gaat, gaat er een an-
dere deur open’. We zijn als HMC’17 
daarom erg blij dat kind van de ver-
eniging Alexander Esseling zich na 
dit nieuws vrijwel direct melde bij 
de voetbaltechnische commissie. Hij 
wou graag bij de vereniging, die hij 
zelf heeft helpen opzetten de functie 
van hoofdtrainer invullen. Alexan-
der heeft in het verleden jarenlang 
in het 1e van VVM gespeeld en is 
daarna altijd bij de selectie betrok-
ken geweest als assistent. Afgelopen 

jaren heeft Alexander via HMC’17 
de benodigde diploma’s gehaald 
voor het hoofdtrainerschap en het 
is daarom juist extra mooi dat wij 
daar op deze manier de vruchten 
van kunnen plukken. Alexander zal 
aankomend seizoen worden bijge-
staan door Roy Berentsen en Kevin 
Jansen die samen met hem de tech-
nische staf zullen vormen. Aan am-
bities ontbreekt het bij de heren niet 
want ze zijn zeer uitgesproken over 
de doelstelling voor aankomend sei-
zoen: Kampioen worden en zo weer 
promoveren naar de 4e klasse. Als 
bestuur zouden we uiteraard graag 
zien dat ons 1e elftal weer zo snel 
mogelijk naar de 4e klasse promo-
veert, maar over het algemeen kom 
je in deze competitie vaak stugge, 
fysieke tegenstanders tegen. Het zal 
voor onze jonge selectie dus alles-
behalve makkelijk worden maar we 
hebben er alle vertrouwen in dat ze 
vanaf de eerste wedstrijd laten zien 
wat de ambities zijn!
Ondanks dat ons 1e elftal helaas is 
gedegradeerd hadden we afgelopen 
seizoen ook iets te vieren. We kun-
nen namelijk met trots vermelden 
dat de heren van het allereerste he-
ren zaterdagteam uit de geschiede-
nis van onze vereniging in hun eer-
ste seizoen meteen kampioen zijn 
geworden van de reserve 5e klasse 
zaterdagcompetitie. Dit zaterdag-
team is ontstaan uit een fanatieke 
groep vrienden die het bestuur heeft 
weten te overtuigen om een team 
in te schrijven voor de zaterdag. We 
gingen hiermee akkoord onder voor-
waarde dat de mannen er zelf voor 
zouden zorgen dat ze iedere zaterdag 
genoeg spelers zouden hebben. Aan 

deze voorwaarde werd ruim voldaan 
aangezien HMC’17 dankzij dit team 
onderhand al zeker 10 nieuwe leden 
heeft mogen bijschrijven. Ook een 
aantal oud leden hebben hierdoor de 
weg naar het voetbalveld weer weten 
te vinden. We kunnen hier toch wel 
spreken van een succes en we la-
ten als vereniging zien dat we open 
staan voor verandering en nieuwe 
ideeën. 
Op moment van schrijven doen de 
veldheren er weer alles aan om de 
velden speelklaar te maken wat met 
de droge en hete zomer waar we ook 
dit jaar weer mee te maken hebben 
absoluut geen gemakkelijke opgave 
is. Onze trainers en leiders zijn al-
weer volop bezig om hun team klaar 
te stomen voor het aankomende sei-
zoen. Alle spelers jong en oud staan 
als koeien die de hele winter op stal 
hebben gestaan te trappelen om 
weer de weide in te mogen! 
Onze vereniging zal aankomend 
seizoen weer worden vertegenwoor-
digd door tal van jeugdspelers, 35+ 
en 45+ heren en damesteams, een 
heren team op de zaterdag en op de 
zondag een dames en 4 heren teams. 
Kortom er zal ieder weekend weer 
genoeg te beleven zijn op de velden 
van HMC’17!

Ik wens iedereen een mooi en spor-
tief voetbalseizoen en hopelijk tot 
snel op of langs onze velden in Har-
reveld of Mariënvelde. We hebben er 
weer zin in!!!

Namens bestuur HMC’17
Jaap Spieker

COMPETITIEPROGRAMMA 
SEIZOEN 2022-2023 VOOR 

HMC ‘17

25 september 2022 HMC’17 – ZZC’20
2 oktober 2022 Lochuizen – HMC’17
9 oktober 2022 HMC’17 – GSV’63   
16 oktober 2022 Halle – HMC’17 
23 oktober 2022  Inhaal/Beker
30 oktober 2022 HMC’17 – Sp. Haarlo
6 november 2022 De Hoven – HMC’17
13 november 2022 Ratti/Socci – HMC’17 
20 november 2022 HMC’17 – MEC 
22-24 november Inhaal/Beker midweeks
27 november 2022 SVBV – HMC’17 
4 december 2022 HMC’17 – DEO 
11 december 2022 Inhaal/Beker
18 december 2022 Inhaal/Beker

15 januari Inhaal/Beker
22 januari Wolfersveen – HMC’17 
29 januari 2023 HMC’17 – Bredevoort
5 februari 2023 ZZC’20 – HMC’17
12 februari 2023 HMC’17 - Lochuizen
19 februari 2023
(Carnaval) Inhaal/Beker
26 februari 2023  Inhaal/Beker
5 maart 2023 GSV’63 – HMC’17
12 maart 2023 HMC’17 – Halle 
19 maart 2023 Sp. Haarlo – HMC’17 
26 maart 2023 HMC’17 – De Hoven
2 april 2023 HMC’17 – Ratti/Socci 
8/10 april 2023 (Pasen) Inhaal/Beker 
16 april 2023  MEC – HMC’17
23 april 2023 HMC’17 - SVBV
30 april 2023 DEO – HMC’17  
7 mei 2023 Inhaal/Beker
14 mei 2023 Inhaal/Beker
18 mei 2023
(Hemelvaart) Inhaal/Beker
21 mei 2023 Bredevoort – HMC’17
29 mei 2023
(Pinksteren) HMC’17 - Wolfersveen

4 juni 2023 Start nacompetitie



GENIETEN IN
UNIEKE SFEREN

LIEVELDERWEG 118,  LIEVELDE    
T: 0544 371287    

WWW.LOCOLIEVELDE.NL

MARKT 8,  GROENLO   
T: 0544 762928   

WWW.CUBANOS.NL

HERINGSAWEG 18,  LIEVELDE    
T: 0544 762972    

WWW.TOSCANAACHTERHOEK.NL

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR
HORECATOPPERS: 

VOOR BEDIENING, KEUKEN EN AFWAS!

MAILEN KAN NAAR  TIMPETERS@LOCOLIEVELDE.NL
OF STAP BINNEN IN EEN VAN ONZE RESTAURANTS



sportveldbeheer

boomverzorging

groenaanleg en 
groenonderhoud

www.axentgroen.nl

sportveldbeheer

boomverzorging

groenaanleg en 
groenonderhoud

www.axentgroen.nl

www.siebertwassink.nl

21Alexander Esseling:

Gepromoveerd van jeugd- naar hoofdtrainer bij HMC’17
Mariënvelde - Hij is geboren en opgegroeid in 
Mariënvelde en heeft ook na zijn huwelijk met 
Linda Feith uit Arnhem -en dat op 17 april 2015- 
het rustieke, voorheen tot de gemeente Ruurlo 
en inmiddels sedert een groot aantal jaren tot de 
gemeente Oost Gelre behorende kerkdorp nooit 
verlaten. Wij hebben het hier over Alexander 
Esseling, geboren in een gezin met drie kinderen 
en van jongs af aan helemaal bezeten van de 
voetballerij in het algemeen en dientengevolge 
van voorheen zijn club VV Mariënveld en heden 
ten dage HMC’17 in het bijzonder. De persoon 
in kwestie, geboren in 1975 en dus 47 jaar jong, 
staat met ingang van het seizoen 2022-2023 als 
verantwoordelijk hoofdtrainer aan het roer van 
fusieclub HMC’17.

Door Theo Huijskes

Wij treffen de kersverse trainer/coach op het buitenter-
ras aan de achterzijde van de BMV (Brede Maatschappe-
lijke Voorziening), maar dat wel met uitzicht op het, op 
het sportpark ’t Hach gesitueerde Mariënveldse voetbal-
veld, dat reeds jaren achtereen bekendheid geniet van-
wege een kwalitatief hoogstaande grasmat, bewerkstel-
ligd als gevolg van onder andere de vorm van bemesten 
en dientengevolge de nimmer aflatende inzet van eigen 
vrijwilligers.

Medewerker gezondheidsdienst dieren
“Vanzelfsprekend gaat al mijn aandacht en dientenge-
volge mijn belangenbehartiging op de eerste plaats uit 
naar mijn gezin en mijn dagelijkse werkkring, maar 
direct daarna komt vanzelfsprekend de club, in dit ge-
val de voetbalfamilie HMC’17, waarvoor ik als het moet 
door het vuur ga!” Aldus Alexander Esseling, die na zijn 

schoolopleidingen thuis aan het werk ging als melkvee-
houder binnen het bedrijf van zijn ouders. “Omdat er 
vanwege tal van omstandigheden in 2019 een punt is 
gezet achter dat bedrijf, ben ik vervolgens extern aan de 
slag gegaan en dat bij Royal GD oftewel de Gezondheids-
dienst voor dieren in Deventer. Een inmiddels meer dan 
honderd jaar bestaande dienst, die zich bezighoudt met 
de diergezondheid in het belang van dier, dierhouder en 
samenleving. Een missie waaraan vol overgave invulling 
wordt gegeven en dat niet alleen in Nederland, maar ook 
internationaal.”

Een kwart eeuw in de eerste selectie
Terug naar de hobby voetbalsport, moet Alexander Es-
seling in eerste instantie kwijt dat hij bijzonder trots is 

op zijn beide kinderen, te weten de zonen Niek (13) en 
Jayden (11), die zich onder het mom van ‘Zo vader, zo 
zoon!’ ook helemaal uitleven in het voetbal.

“Dat wil overigens niet zeggen dat in huiselijke kring 
dag in, dag uit het voetbal op het menu staat. Maar 
los daarvan, is het wel leuk dat wanneer jezelf ietwat 
voetbalgek bent, ook de beide zonen graag een balle-
tje trappen.” Aldus papa Esseling, die zelf tot en met 
zijn 45ste levensjaar bij de VV Mariënveld actief heeft 
gevoetbald, waarvan circa een kwart eeuw in de eerste 
selectie. Het trainerschap heeft mij altijd aangetrokken. 
Dit is af te leiden aan mijn jarenlange trainerschap bin-
nen de jeugdafdeling, waarbij ik praktisch alle leeftijds-
groepen onder mijn hoede heb gehad. Vervolgens heb de 
nodige trainers- opleidingen c.q. cursussen gevolgd en 
stagegelopen binnen de jeugdafdeling van buurtvereni-
ging Longa ’30.”

De vijfde klasse als leerschool zien
Het vorenstaande overziende, is het geen verrassing dat 
Esseling door het bestuur van HMC’17 is gevraagd om 
met ingang van het seizoen 2022-2023 het hoofdtrai-
nerschap te behartigen. Een en ander lag in de lijn der 
verwachtingen, omdat hij zich daarvoor min of meer 
zelf heeft klaargestoomd. Naast zijn periode binnen de 
jeugdafdeling tevens met het samenstellen van een be-
leidsplan op voetbaltechnisch gebied voor de club en ver-
volgens met het zelf in de praktijk vorm en inhoud geven 
aan de uitvoering van de functie assistent-trainer van 
de eerste selectie. Daarbij vindt de nieuwe hoofdtrainer 
het jammer dat ‘het eerste’ in het afgelopen seizoen is 
gedegradeerd naar de vijfde klas KNVB. “Maar gelet op 
de aanstormende jeugd, met dadelijk een selectie met 
een gemiddelde leeftijd van 22 jaar, zie ik daarin ook 
weer voordelen. Als trainer/coach krijg je in deze situatie 
ruimschoots de gelegenheid om te kunnen opleiden dan 
wel om te bouwen aan een nieuwe goed op elkaar inge-
speelde selectie, die in een later stadium hopelijk goed 
meedraait in de vierde klas!”

Alexander Esseling, de nieuwe hoofdtrainer van HMC’17. Foto: 
Theo Huijskes
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7141 JL  Groenlo
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7131 ME  Lichtenvoorde
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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. 
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Selectie VIOS B. 1 seizoen 2022-2023
Bovenste rij van links naar rechts: Brent 
Nijhuis (assistent-scheidsrechter), Lars Bleu-
mink (assistent-scheidsrechter), Raoul Groot 
Zevert, Douwe ten Have, Bouke Ratering, 
Raun te Bogt, Jesse Papen (leider) en Roel 
Goldewijk (leider).

Middelste rij van links naar rechts: Sven 
Haarlink, Twan te Woerd, Ian Groot Zevert, 
Flin Schutten, Tom Walterbos, Wim Helmers 
en Freek Helmers.
Onderste rij van links naar rechts: Fenne 
Knops (verzorging), Ruud Westhoff, Ynse 

Hoitink, Maarten te Velthuis (trainer), Nick 
van der Luyt (trainer), Chiqo Pol, Lars Kroeze 
en Wilfried Hoitink (materiaalman)

Op de foto ontbreken: Fenne Knops, Wilf-
ried Hoitink en Freek Helmers.

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 ver-
lichting. Speel/trainingsveld 3: natuurgras 
met verlichting. Sportveld 4: natuurgras met 
verlichting

Internet: www.viosbeltrum.nl
E-mail : info@viosbeltrum.nl
Twitter : @viosbeltrum

Clubkleuren: geel-rood-zwart

Aantal leden: 737

Aantal teams: 26, 3 (vrouwen), 10 (heren) senioren en 13 
jeugdelftallen

Onderdelen: zaterdag- en zondag competitievoetbal, re-
creatief avondvoetbal, Bootcamp en Loop-
groep, heren- en jongensvoetbal (prestatief 
en recreatief), dames- en meisjesvoetbal 
(prestatief en recreatief)

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

Aanvang thuiswedstrijden
eerste team: 14.00 uur

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

Hoofdsponsor: Marboma

Hoofdtrainers: Maarten te Velthuis en Nick van der Luyt

Nieuw trainersduo bij VIOS
Nadat Kevin Vos had aangegeven dat hij na dit seizoen een 
sabbatical zou nemen, moest de Technische Commissie van 
VIOS B. op zoek naar een opvolger. Al heel snel in dit proces 
kwamen de namen van Nick van der Luyt en Maarten te Velthuis 
bovendrijven. Na verschillende positieve gesprekken van beide 
heren met de Technische Commissie en daarnaast en ook met een 
vertegenwoordiging van de eerste selectie, is besloten om met 
elkaar in zee te gaan. Nick en Maarten zijn de nieuwe trainers voor 
het seizoen 2022-2023.

Nick was in zijn actieve voetbal-
carrière (o.a. HSC’21, RKHVV, Jon-
ge Kracht en Rigtersbleek) spits op 
hoog niveau en woont in Rekken. 
Maarten was in zijn actieve voet-
balcarrière (o.a. FC Zutphen, Jonge 

Kracht) keeper op hoog niveau en 
woont nu in Eibergen. Beiden heb-
ben al de nodige trainerservaring. 
Nick onder ander bij de Tukkers en 
Maarten bij RKZVC 2 en als perfor-
mance trainer bij de jeugd van AJAX. 

Op dit moment zijn ze trainer bij 
buurman Sp. Neede.

Met de aanstelling van Maarten en 
Nick hebben we opnieuw twee uit-
stekende trainers aan het roer staan.

DEO en VIOS gaan samenwerken

DEO en VIOS Beltrum passen bij elkaar. Beide clubs staan 
centraal in kleine gemeenschappen en kennen het belang van 
samenwerken. Samen kom je verder, niet altijd sneller, maar 
je kunt meer bereiken. Beide verenigingen willen hun leden 
een goed product aanbieden en zijn bereid daarbij grenzen te 
verleggen. Een eigenschap die diep in de clubs is geworteld. Zo 
vieren beide verenigingen dit jaar hun 50-jarig jubileum in het 
damesvoetbal! Toen waren het pioniers, nu een plek waar dames- 
en meidenvoetbal op waarde wordt geschat.

Plezier door de historie heen
Voor leden is plezier in het voet-
bal op een niveau dat bij je past een 
belangrijke waarde. Dat geldt voor 
zowel DEO als VIOS. Beide clubs 
kennen een lange geschiedenis in 
het damesvoetbal. Al in de jaren 70 
konden de dames bij ons voetballen. 
Recent heeft het dames- en mei-
denvoetbal een grote vlucht geno-
men. Dit zeker na het door Oranje 
gewonnen EK in 2017. Het is één van 
de snelst groeiende sporten binnen 
Nederland. Steeds meer clubs bieden 
het aan, maar niet overal krijgt het 
de waardering die het verdient.

Focus op MO17
Net als in de jaren 70 hebben DEO en 
VIOS aandacht voor het dames- en 
meidenvoetbal en willen de besturen 
dit zo goed mogelijk faciliteren. VV 
DEO en VV VIOS Beltrum hebben el-
kaar dan ook gevonden om volgend 
seizoen een gezamenlijk MO17-elf-
tal in te schrijven voor de voetbal-
competitie. Zeker in deze leeftijds-
categorie wordt het voor speelsters 
belangrijk om als meiden met elkaar 
te kunnen voetballen.  
Met de opgedane ervaringen uit het 
verleden en het juiste aantal speel-
sters in deze leeftijdscategorie, zijn 

VIOS en DEO de juiste partners. Bei-
de verenigingen gaan vol vertrou-
wen de samenwerking aan om het 
meidenvoetbal een goede toekomst 
te geven. De eerste indrukken zijn in 
ieder geval zeer positief, mede om-
dat beide verenigingen een gelijke 
beleving hebben over hoe sport aan 
de leden moet worden aangeboden.

COMPETITIEPROGRAMMA 
SEIZOEN 2022-2023 VOOR 

VIOS B.
25 september 2022 VIOS B. - SP Lochem
2 oktober 2022 SV Basteom - VIOS B. 
9 oktober 2022 VIOS B. -  KSV   
16 oktober 2022 Ulftse Boys - VIOS B.
23 oktober 2022  Inhaal/Beker
30 oktober 2022 VIOS B. - Reünie
6 november 2022 Keijenburgse Boys - 

VIOS B. 
13 november 2022 VIOS B. - Erix
20 november 2022 Etten - VIOS B.
22-24 november Inhaal/Beker midweeks
27 november 2022 GWVV - VIOS B.
4 december 2022 VIOS B. - AD ‘69
11 december 2022 SC Meddo - VIOS B.
18 december 2022 Inhaal/Beker
 
15 januari Inhaal/Beker
22 januari Inhaal/Beker
29 januari 2023 Inhaal/Beker
5 februari 2023 SP Lochem - VIOS B. 
12 februari 2023 VIOS B. – SV Basteom
19 februari 2023
(Carnaval) Inhaal/Beker
26 februari 2023  Inhaal/Beker
5 maart 2023 KSV - VIOS B.
12 maart 2023 VIOS B. – Ulftse Boys
19 maart 2023 Reünie - VIOS B.  
26 maart 2023 VIOS B. – Keijenburgse 

Boys
2 april 2023 Erix - VIOS B. 
8/10 april 2023 (Pasen) Inhaal/Beker 
16 april 2023  VIOS B. - Etten
23 april 2023 VIOS B. - GWVV
30 april 2023 Inhaal/Beker  
7 mei 2023 Inhaal/Beker
14 mei 2023 VIOS B. – SC Meddo
18 mei 2023
(Hemelvaart) Inhaal/Beker
21 mei 2023 AD ’69 - VIOS B.
29 mei 2023
(Pinksteren) Inhaal/Beker

4 juni 2023 Start nacompetitie
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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

BEGINTBIJ 

MARBOMA

LEKKERWONEN


