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oetbal zonder supporters is als 
een café zonder bier. Supporters 
geven sfeer, beleving en zijn 

de cultuurbewakers van een club. Deze 
negentiende presentatiegids heeft als 
thema: Supporters. Een actueel thema, 
want VSCO’61 kende nog nooit zoveel 
sportief succes in een seizoen. Dat 
zorgde natuurlijk voor veel geluk bij de 
geelzwarte aanhangers. Op de voorkant 
staan de kampioenen Arjan ten Klooster 
en Rinse van der Velde omringd door 
supporters. 

LANDGOED MORREN 
Wat zijn we als presentatiegidscommissie 
trots dat we na ruim tien jaar weer foto’s 
kunnen maken op Landgoed Morren. 
Ziekte van de vorige bewoonster, 
leegstand en gedoe over de erfenis 
zorgden ervoor dat het landgoed lange 
tijd niet representatief was. Hoewel er 
nog veel moet gebeuren, heeft de nieuwe 
bewoner al veel gerealiseerd. Zowel in 

het huis als in de tuin. We spreken Marcel 
van Dam uitgebreid over zijn plannen en 
zijn visie op voetbal. Leuk detail is dat 
Gerwin de Leeuw de enige selectiespeler 
is die tien jaar geleden hier ook op de 
foto ging.  

VLEUGELS 
Supporters komen helaas vaak negatief 
in het nieuws. Zonde eigenlijk, want 
supporter zijn kan heel mooi zijn. Een 
mooi voorbeeld zag ik in Duitsland 
bij Schalke’04. Supporters die voor 
de wedstrijd in een supportershome 
naar een wedstrijd toeleven, tijdens de 
wedstrijd hun team aanmoedigen met 
schorre stem en versleten spandoeken. 
Maar na de wedstrijd drinken de 
supporters van beide clubs een biertje 
met elkaar. Natuurlijk is daar ook strijd, 
maar een ‘gezonde’. Bij VSCO’61 hebben 
we ook die gezonde supporters. Dat 
mocht ik met eigen ogen zien tijdens 
derby’s in Doornspijk, Elburg en ’t Harde. 

SUPPORTERS 
In deze editie spreken we van die echte 
supporters. Dicht bij huis en zelfs in 
Canada. We reizen ook af naar onze 
hofstad voor een interview met John 
van Zweden, alias de Behangkoning 
van Den Haag. Dit is een waargebeurd 
jongensverhaal, dat je vol verbazing 
zult lezen. Tot slot spreken we VSCO’61-
supporters die zitplekken voor het leven 
kochten en daar nog steeds van profiteren.  

Als presentatiegidscommissie zijn we trots 
op deze editie boordevol informatieve en 
vermakelijke artikelen over onze mooie 
club. Ik bedank iedereen die hier een 
bijdrage aan heeft geleverd.

VEEL LEESPLEZIER!  

Met vriendelijke groet,

Colin Pelleboer
Voorzitter Presentatiegidscommissie   

V

V.l.n.r.: Melissa van Dorp, Rinze Kaatman, Thomas Mulder, Colin Pelleboer, Erik Wijnne, Pascal van der Stroom, Jan Borgers en Ruben Buijserd.  
Op de foto ontbreken Bert Schipper en Lammert Vlieger.

Presentatiegidscommissie
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en week later mocht ook VSCO’61 
JO13-4 de kampioensvlag hijsen. 
VSCO’61 JO9-2 en JO11-2 deden 

dat al in december 2016 door beiden 
ongeslagen najaarskampioen te worden. 
Last but not least wist het derde elftal via de 
nacompetitie te promoveren naar de Reserve 
Tweede Klasse. Al deze sportieve prestaties 
zorgen ervoor dat we terugkijken op een 
onvergetelijk seizoen.

STEUN 
Prestaties worden allereerst op het speelveld 
behaald. Toch moeten we het belang van 
de randvoorwaarden niet onderschatten. Zo 
is financiële steun van sponsors onmisbaar 
om de juiste faciliteiten te bieden. Ook 
vrijwilligers zijn van levensbelang voor 
een vereniging en hebben een belangrijk 
aandeel in het succes. En natuurlijk zijn er de 
supporters die de vereniging een warm hart 
toedragen.

SUPPORTER 
Het is dan ook mooi dat juist in deze 
presentatiegids de supporter in al zijn 
facetten centraal wordt gesteld. Supporters 
zijn van onschatbare waarde voor een 
vereniging. Niet voor niets wordt er 
gesproken over de twaalfde man als we 
doelen op de steun van supporters langs 
de lijn. Vandaar ook dat we bij VSCO’61 
spreken van de Twaalfde Kanarie. Daarnaast 
kan een goed functionerende en bloeiende 
Supportersvereniging veel betekenen 
voor een club. Juist dit jaar viert onze 
Supportersvereniging haar vijftigjarig 
bestaan. In al die jaren is hun bijdrage, zowel 
materieel als financieel enorm geweest. 

BETEKENIS
Het woord supporter is ontleend aan de 
Engelse taal. Vrij vertaald: aanhanger, 
bondgenoot, fan of medestander, maar 
medestrijder is een nog mooiere betekenis. 
Supporter in tijden dat het goed gaat, 

maar juist ook als het even tegen zit. Geen 
successupporters, maar ook in mindere tijden 
de club trouw blijven en meestrijden voor 
een beter resultaat.   

TWEEDE KLASSE
Voor het nieuwe seizoen zal de doelstelling 
voor het eerste team handhaving in de 
Tweede Klasse zijn. Met dezelfde instelling 
als het afgelopen seizoen, een vrijwel 
ongewijzigde selectie en de onverminderde 
steun van een grote supportersschare, ligt 
dat zeker binnen handbereik.

Ik wens iedereen een bijzonder mooi en 
sportief seizoen toe. 

Ben Schreurs
Voorzitter VSCO’61

E

” SUPPORTERS ZIJN VAN 
ONSCHATBARE WAARDE”

Traditiegetrouw begint het nieuwe seizoen met de uitreiking van de presentatiegids. In dit magazine 
wordt vooral vooruitgekeken. Maar er valt niet aan te ontkomen toch nog even in de achteruitkijkspiegel 
te kijken naar het fantastische seizoen 2016-2017. Zaterdag 13 mei 2017 zal de geschiedenisboeken 
van VSCO’61 ingaan als een gedenkwaardige en historische dag. Het laatste kampioenschap van het 
eerste elftal dateerde van 1983. En nu, 34 jaar later, weet het vlaggenschip promotie af te dwingen 
naar de Tweede Klasse. Op dezelfde dag werden ook MO15-1 en Vrouwen 1 kampioen. Het feest was 
dan ook compleet.
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INTERVIEW 

 Hoofdtrainer 
Bülent Akar             
   schrijft 
 geschiedenis
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Hoofdtrainer Bülent Akar 
schrijft in zijn eerste seizoen bij 
VSCO’61 direct geschiedenis. Het 
kampioenschap wordt overtuigend 
binnengehaald en dit seizoen zal 
het vlaggenschip van VSCO’61 
actief zijn in de Tweede Klasse. 
Gaat er veel veranderen binnen 
de selectie en staf? Of blijft alles 
bij hetzelfde? We leggen een 
aantal stellingen voor aan de 
hoofdtrainer. 

1.  VSCO’61 WAS AFGELOPEN SEIZOEN DE 
TERECHTE KAMPIOEN

“Ja! Als je 61 punten haalt uit 26 
wedstrijden, 69 keer scoort en maar 25 
tegendoelpunten krijgt ben je volgens mij 
de terechte kampioen. We hebben als groep 
alle doelstellingen behaald: Een periode 
gepakt, kampioen geworden, niet meer 
dan 25 doelpunten tegen en we hebben 
in de derby’s tegen DSV’61, Elburger SC en 
’t Harde geen wedstrijd verloren. Ik ben 
enorm trots op onze jongens, de staf en ook 
de rest van de vereniging: Na 34 jaar weer 
kampioen, Vrouwen 1 kampioen, de Meiden 
onder 15, promotie van het derde elftal. 
Kortom, een fantastisch seizoen voor VSCO.”

2.  NU WE IN DE TWEEDE KLASSE 
ZITTEN, GA IK MIJN AANPAK DRASTISCH 
VERANDEREN

“Nee, ik zal weinig veranderen. We hebben 
vorig seizoen de basis gelegd en blijven op 
dezelfde manier spelen. Misschien kan je 
nu voorin wat minder druk zetten omdat 
je tegenstanders beter spelen. Ik heb een 
bepaalde speelwijze voor ogen waar de 
ploeg zich goed bij voelt en daar stappen we 
niet zo snel van af.”

3.  ER ZIT NOG VEEL REK IN DEZE SELECTIE
“Ja, dat vind ik wel. We hebben een mooie 
mix met een paar dertigers, maar de meeste 
jongens zijn nog voor in de twintig. We 
hebben afgelopen seizoen al gezien dat 
sommige jonge jongens zich goed hebben 
ontwikkeld. Met de komst van Roel Wolff 
komt er opnieuw een relatief jonge speler 
bij.”

4.  VSCO’61 HOORT THUIS IN HET LINKER 
RIJTJE VAN DE TWEEDE KLASSE

“Dat is lastig in te schatten. We zitten in 
een competitie met een aantal onbekende 
ploegen. De eerste acht wedstrijden zijn 
cruciaal, dan moet je direct veel punten 
pakken. Van daaruit kan je vrijuit gaan 
voetballen. Je moet daarbij wat geluk 
hebben met blessures en schorsingen. 
Weinig spelers hebben nog ervaring met 
het voetballen op dit niveau, dus ik ben 
benieuwd hoe zij het oppakken.”

5.  HET MOET DE AMBITIE VAN VSCO’61 
ZIJN OM BINNEN ENKELE SEIZOENEN TE 
PROMOVEREN NAAR DE EERSTE KLASSE

“Je mag als vereniging altijd ambitieus 
zijn. Maar als je naar de Eerste Klasse wilt 
promoveren, dan wordt dat een lastig 
verhaal. Dan ontkom je er bijna niet aan dat 
je spelers moet gaan betalen. Het gevaar 
bestaat dat je dan scheve gezichten krijgt bij 
vrijwilligers en supporters. Als club moet je 
je identiteit bewaken. Jongens voetballen 
nu bij VSCO omdat ze bij de club passen en 
zich er thuis voelen, niet om de zakken te 
vullen.”

6.  HOOFDTRAINER ZIJN ZIE IK ALS HOBBY, 
NIET ALS WERK

“Mmmm… het zit er tussenin. Ik doe het met 
veel plezier, maar het is niet alleen hobby. 
Je vraagt veel van jezelf en van je groep. Als 
je het alleen als hobby ziet, is dat volgens 
mij te vrijblijvend. Ik geniet er in ieder geval 
enorm van en sta het liefst 24 uur per dag op 
het voetbalveld.”

7.  ALS TRAINER STA IK DUIDELIJK BOVEN DE 
GROEP. IK BEN DE BAAS.

“Nee, ik wil graag in de groep staan, alleen 
als het nodig is sta ik erboven. Maar mijn wil 
is geen wet. Volgens mij is dat ook niet meer 
van deze tijd. Zo bepalen we ook dit seizoen 
samen met de spelersgroep de doelstellingen 
en ook de staf betrek ik nadrukkelijk bij de 
plannen en speelwijze.”

8.  IN HET EERSTE ELFTAL GAAT PRESTATIE 
BOVEN PLEZIER

“Dat gaat hand in hand. Zonder plezier kan 
je volgens mij niet presteren. Het is zeker 
ook niet alleen maar plezier en lol, je zit 
niet voor niets bij de eerste selectie. Je kiest 
uiteindelijk de beste elf spelers. Ik probeer 
altijd open en eerlijk te zijn als spelers 
minder vaak spelen. Uiteindelijk is het hun 
taak om ons als staf te overtuigen van hun 
kwaliteiten.”

9.  IK PAS ME NOOIT AAN DE TEGENSTANDER 
AAN EN GA ALTIJD UIT VAN EIGEN KRACHT

“Altijd is een beetje naïef, maar wij gaan 
zeker uit van eigen kracht. Onze speelwijze 
is in de basis iedere wedstrijd gelijk. Je 
kijkt natuurlijk naar de formatie van de 
tegenstander en we hebben verschillende 
tactieken om hiermee om te gaan. Daar 
trainen we op en juist door die kleine details 
kan je het verschil maken.”

10.  TIJDENS EEN WEDSTRIJD KAN  
JE ALS TRAINER WEINIG INVLOED 
UITOEFENEN

“Je kunt als trainer een wedstrijd beperkt 
beïnvloeden. Je kunt een speler wisselen en 
wat aanwijzingen geven, maar je wilt graag 
de groep volwassen laten worden. Als staf 
zorgen we voor een goede voorbereiding en 
dan kan je met beperkte signalen het team 
coachen. Als je als trainer iedere bal 
nacoacht, dan worden spelers daar heel moe 
van.”

11.  OVER VIJF JAAR BEN IK NOG STEEDS 
TRAINER BIJ VSCO’61

“Ik hoop het, hoewel je in de voetballerij 
vaak niet te ver vooruit kan kijken. Zolang 
wij ons in de Tweede Klasse handhaven 
heb ik het prima naar mijn zin. Ambities 
heb ik ook. Het zou fantastisch zijn om 
in die vijf jaar op eigen kracht de Eerste 
Klasse te halen. Ik besef dat het heel lastig 
gaat worden, maar qua accommodatie en 
voorzieningen is de vereniging er klaar 
voor.”

“ZONDER PLEZIER KUN JE 
NIET PRESTEREN”
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n 1967 ontstaat de Supportersvereniging V.S.C.O. Aanleiding is de kampioenswedstrijd tegen 
VHK uit Sint Jansklooster. Nu, 50 jaar later, jubileert de Supportersvereniging en opnieuw wordt 

het vlaggenschip van VSCO’61 kampioen. De geschiedenis herhaalt zich, hoewel het contrast groot is.

In het gesprek met de voorzitter van de Supporters-
vereniging, Henk van Os, wordt eerst teruggekeken 
op het ontstaan van de Supportersvereniging. ”De 
beslissingswedstrijd in 1967 tegen VHK was de 
aanleiding. In de competitie waren beide teams op 
een gedeelde eerste plaats geëindigd en daarom 
moest een beslissingswedstrijd de uiteindelijke 
kampioen aanwijzen. Deze wedstrijd werd gespeeld in 
IJsselmuiden. Om de spelers toch enigszins verzorgd naar 
de wedstrijd toe te laten gaan, hebben een aantal leden 
geld ingezameld en gezorgd voor sporttassen.”

CONTRAST 
De oprichtingsjaren zijn een groot contrast met de 
tijd waarin we nu leven. Sponsoring was toen niet 
aan de orde. Het clubgebouw was eenvoudig en 
een gelegenheid om te douchen ontbrak bij menig 

sportcomplex. Daar waar gedoucht kon worden was dat 
vaak een algemene douche met een betonnen vloer en 
muur. Gevoetbald werd op schoenen met stalen noppen 
en met een leren bal die zich vol zoog bij nat weer en 
loodzwaar werd. De vrije zaterdag, die in de jaren zestig 
steeds meer gemeengoed werd, was in Oosterwolde nog 
lang niet voor iedereen weggelegd. Het was hard werken 
voor de kost en daardoor was het voetbal vaak voor 
velen de enige uitlaatklep.

TEGENWOORDIG
“Tja”, vervolgt Henk zijn verhaal, ”het was toen een 
heel andere tijd dan nu. Nu wordt alles geregeld voor de 
spelers. De sportcomplexen en de velden zijn tiptop in 
orde en de faciliteiten rondom het team goed verzorgd. 
VSCO mag zich gelukkig prijzen met een van de mooiste 
sportcomplexen in de omgeving. Daar hebben wij als 
Supportersvereniging ook ons steentje aan bij mogen 

I
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dragen”, vertelt Henk trots. “In het begin 
van ons ontstaan verliep de samenwerking 
tussen de voetbalvereniging en de 
supportersvereniging wat stroefjes. Het was 
eerst vooral verkennen welke rol je moest 
innemen. Het was allemaal nieuw en alles 
moest ontdekt worden. Sinds begin jaren 
zeventig is de samenwerking heel goed 
geweest”, aldus Henk.

FINANCIËN
Het ontbrak de Supportersvereniging 
niet aan creativiteit om geld binnen te 
halen. Begin jaren tachtig ontstond het 
idee om een zittribune te bouwen. Om 
hiervoor geld binnen te halen werd een 
Lopathon (sponsorloop) georganiseerd. 
Een vrij onbekend fenomeen waardoor 
mensen zich behoorlijk vergisten in de 
inleg. Het aantal ronden dat gelopen 
werd, waren er behoorlijk wat meer dan 
vooraf ingeschat en de opbrengst was 
onverwacht hoog. Ook het ‘kopen voor het 
leven’ van zitplaatsen op de tribune sloeg 
goed aan onder de trouwe supporters. 

Vroeger behoorden de opbrengsten van 
de reclameborden tot de inkomsten van 
de Supportersvereniging. In 1990 is ervoor 
gekozen om dit over te hevelen naar 
de sponsorcommissie om commerciële 
doelen in één hand te houden. Ook 
werden vanuit de voetbalclub steeds meer 
commerciële activiteiten georganiseerd en 
gecombineerd.

GIFTEN
De afgelopen periode heeft de 
Supportersvereniging menig steentje 
bijgedragen aan de voetbalvereniging 
VSCO’61. Tijdens de jubilea van de 
voetbalclub werden forse giften 
geschonken. Ook aan de recente 
facelift van de kantine werd door de 
Supportersvereniging grif bijgedragen. 
Naast grote bijdragen worden jaarlijks 
diverse kleine ondersteuningen gedaan aan 
de vereniging, teams en kampioenen. De 
Supportersvereniging is niet meer weg te 
denken voor VSCO’61.

JUBILEUM 
Nu, 50 jaar later, beleeft VSCO’61 opnieuw 
een kampioenschap van het eerste elftal. 
Een prachtig moment om het jubileum te 
vieren. Dat de Supportersvereniging over 
ondernemersgeest beschikt, bleek wel uit 
de gehouden receptie op 28 april. Aan 
de vooravond van het kampioenschap 
toonde Henk daar vol trots de ontworpen 
kampioenssjaal. Het kampioenschap was op 
dat moment nog lang niet zeker, want de 
Kanaries stonden toen nog op een tweede 
plaats. “Ach ja, soms moet je lef tonen om 
succes te hebben”, glundert Henk. ”Het was 
een risico, maar we hadden als bestuur van 
de Supportersvereniging alle vertrouwen dat 
het nu ging lukken. En het heeft geweldig 
uitgepakt, prachtig om te zien dat zoveel 
supporters met de kampioenssjaals op de 
dag van het kampioenschap rondliepen. 
In tegenstelling tot 1967 konden we nu 
supportersbussen inzetten en voor muziek 
en optredens na afloop zorgen. Zo hebben 
we ook aan het kampioensfeest ons steentje 
kunnen bijdragen.”

JUBILEUM 

VIERHONDERDSTE LID VAN 
DE SUPPORTERSVERENIGING: 
HEIM BAKKER.

PRESENTATOR WILLIE 
OOSTERHUIS MET 
KAMPIOENSSJAAL OP DE 
FEESTAVOND.

DE SPORTTAS WAAR 
HET 50 JAAR GELEDEN 
ALLEMAAL MEE BEGON. 

“ ACH JA, SOMS MOET JE LEF    
TONEN OM SUCCES TE HEBBEN”
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Een aandeel in elkaar

Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/noordveluwe

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we

allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen.

Daarom ondersteunen we met trots de jeugd van VSCO’61.

Rabobank Noord Veluwe sponsort de jeugd van VSCO'61.
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KAMPIOENSCHAP

IN 1983 WERD HET LAATSTE 
KAMPIOENSCHAP VAN HET VLAGGENSCHIP 
VAN VSCO’61 GEVIERD. DE KANARIES VLOGEN 
HET AFGELOPEN SEIZOEN DOOR DE MOOIE 
DERDE KLASSE, LANGS VELE VERENIGINGEN 
IN DE REGIO EN MET DE BORST VOORUIT. 
VSCO’61 FLADDERDE VROLIJK. SOMS WERD 
GEVALLEN, MAAR STEEDS WEER OPGESTAAN. 
EN ZO WERDEN 61 PUNTEN VEROVERD EN 
MOCHT VSCO’61 ZICH IN 2017, NA 34 JAAR, 
OPNIEUW KAMPIOEN NOEMEN. TROTS EN 
OVERTUIGEND. OP ZATERDAG 13 MEI 2017 
WERD MET EEN MONSTERZEGE VAN 1-7 
TEGEN SEH IN HEERDE EEN HEEL DUIDELIJK 
UITROEPTEKEN ACHTER EEN STERK SEIZOEN 
GEZET EN HET KAMPIOENSCHAP OP EIGEN 
KRACHT BEHAALD.
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10 SEPTEMBER 2016, SV ’T HARDE - VSCO’61 0-4DE EERSTE DERBY IN EN TEGEN ‘T HARDE WORDT OVERTUIGEND GEWONNEN.

5 NOVEMBER 2016, SVI - VSCO’61 0-1

NA EEN WISSELENDE COMPETITIESTART ZORGT DE WINST 

IN ZWOLLE OP KOPLOPER SVI ERVOOR DAT VSCO’61 DE 

AANSLUITING MET DE KOPLOPERS BEHOUDT.

KANARIES 
KAMPIOEN



Huis aan Huis
Kijk ook op: huisaanhuiselburg.nl



10 DECEMBER 2016, VSCO’61 - SEH 3-2NA EEN MOEIZAME OVERWINNING OP SEH GAAT VSCO’61 ALS LIJSTAANVOERDER  
DE WINTERSTOP IN.

11 FEBRUARI 2017, VSCO’61 - OLYMPIA’28 3-1
VSCO’61 SLUIT EEN IJZERSTERKE TWEEDE PERIODE  
AF MET HET BEHALEN VAN DE PERIODETITEL. 

13 MEI 2017
HOOFDTRAINER BÜLENT AKAR STIJGT TOT GROTE HOOGTE. HIJ WEET DE KANARIES KAMPIOEN TE MAKEN IN ZIJN EERSTE SEIZOEN. 

KAMPIOENSWEDSTRIJD TERUGKIJKEN

DE PRACHTIGE KAMPIOENSWEDSTRIJD DIE 

OP ZATERDAG 13 MEI 2017 GESPEELD 

WERD TEGEN SEH OPNIEUW BELEVEN? 

DAT KAN MET DE VIDEO OP HET YOUTUBE 

KANAAL VAN VSCO’61. GEWOON ZOEKEN OP 

YOUTUBE KAN OOK MET DE ZOEKTERMEN: 

EERSTE ELFTAL VSCO’61 KAMPIOEN.

13 MEI 2017, SEH - 
VSCO’61 1-7

SPELERS EN SUPPORTERS 

SLUITEN EEN MOOI SEIZOEN 

IN STIJL AF MET EEN 

MONSTERZEGE: EUFORIE IN 
HEERDE.

30 APRIL 2017, ELBURGER SC - VSCO’61 2-4HET SLOT IS SPANNEND EN ZO OOK IN DE WEDSTRIJD IN EN TEGEN ELBURG, WAAR HET VENIJN IN DE STAART ZIT EN VSCO’61 ZICHZELF IN BLESSURETIJD BELOONT MET DRIE TERECHTE PUNTEN.

13 MEI 2017

FEEST OP DE HEUGHTE, DE SCHAAL  

IS IN OOSTERWOLDE!

KAMPIOENSCHAP

17

 



Kom langs in Elburg
en laat je inspireren!

620m2 winkelplezier

Dames & Heren

Alle grote merken

Vischpoortstraat 5-7 | Elburg | Poort5.nl
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HENK VAN ASSELT

en heus complot was 
nodig om Henk van 
Asselt (63) naar de 

jaarlijkse vrijwilligersavond te 
krijgen. Hij staat niet graag 
in de belangstelling. Henk is 
een stille kracht die veel doet 
voor de club. Een clubman 
in hart en nieren die door 
de vrijwilligerscommissie is 
benoemd tot Gouden Kanarie. 
De onderscheiding voor de 
vrijwilliger van het jaar. Een 
terechte waardering voor 
de nestor van zijn elftal, die 
al sinds 1978 actief is als 
vrijwilliger bij VSCO’61.

De naam van Henk van Asselt 
is onlosmakelijk verbonden 
aan het huidige zesde elftal. 
Henk begon pas op zijn 
eenentwintigste met voetballen. 
Zijn vader was geen voorstander 
van voetballen, dus moest Henk 
wachten tot hij volwassen was. 

Via vrienden kwam hij terecht 
in het toenmalige vijfde elftal. 
Na een aantal jaren werd 
Henk in 1978 ook leider en 
grensrechter van dit team. Zijn 
hoogtepunten zijn de behaalde 
kampioenschappen met zijn 
elftal in 1980, 1990 en 2004. 
Voor Henk staat gezelligheid 
voorop. Zijn elftallen zijn dan 
ook trouwe bezoekers van de 
kantine. Ondanks zijn leeftijd 
komt Henk soms ook als speler 
binnen de lijnen. Bij een tekort 
aan spelers of als de scherpte 
ontbreekt, is Henk nog altijd in 
voor een invalbeurt. 

OPA
Henk is geboren, opgegroeid 
en nog steeds woonachtig in 
Oosterwolde. Ruim veertig 
jaar was hij werkzaam 
als vrachtwagenmonteur. 
Helaas kwam hier door een 
faillissement een einde aan. 

Momenteel is Henk twee dagen 
in de week werkzaam als 
leermeester in de werkplaats 
van een transportbedrijf. 
Daarnaast fungeert Henk 
wekelijks als trotse ‘oppas opa’ 
van zijn kleinzoon. 

VRIJWILLIGER
Naast leider en assistent-
scheidsrechter van zijn elftal 
verricht Henk nog diverse hand-
en-spandiensten voor de club. 
Zo is Henk voorzitter van de 
leidersvergadering, verricht hij 
onderhoudswerkzaamheden, 
is hij scheidsrechter en 
draait hij zijn hand niet om 
voor een bardienst op de 
donderdagavond. Op de 
voorgrond zal hij niet snel 
treden, want Henk staat niet 
graag in de belangstelling. Op 
de vraag of Henk blij is met 
zijn onderscheiding is hij vrij 
duidelijk: “Jullie weten wel hoe 

ik erover denk. Ik wil best wat 
doen voor de vereniging, maar 
voor mij hoeft al die aandacht 
niet zo nodig.” 

COMPLOT
Zo was het voor de 
vrijwilligerscommissie een hele 
uitdaging om Henk naar de 
vrijwilligersavond te krijgen. 
Henk laat zich niet vaak zien op 
de vrijwilligersavond. Bovendien 
was hij nog niet terug van 
zijn jaarlijkse weekend 
Valkenburg. Via zijn zoon Henk 
jr., medeleider Niels van Os 
en de vrouw van Henk werd 
er toch wat geregeld. Toen 
Henk werd voorgehouden dat 
een teamgenoot zou worden 
uitgeroepen tot Gouden 
Kanarie voelde Henk zich 
verplicht toch komen. Zijn elftal 
laat hij namelijk nooit in de 
steek. 

E

”Voor mij hoeft 
die aandacht niet 

zo nodig”
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Mheneweg-Zuid 1b • 8096 RE Oldebroek • Tel. 0525 - 63 12 21 • www.trendhout.nl

Maak van uw droom werkelijkheid
U droomt er vast ook van om 4 seizoenen lang 
te genieten met familie en vrienden van het 
buitenleven. Dankzij uw buitenverblijf 
of tuinhuis kunt u alle avonden buiten zitten, 
heerlijk beschut zodat u langer geniet 
van uw tuin. Met Trendhout laat u dit 
werkelijkheid worden, wij bieden u 
een brede keuze aan mogelijkheden 
en leveren alles uit voorraad.

of tuinhuis kunt u alle avonden buiten zitten, 

VSCO2017

Vraag nu onze nieuwe 
uitgebreide catalogus aan 
met nóg meer modellen 
en mogelijkheden.
Bel 0525 - 63 12 21 of
zie www.trendhout.nl

Vraag nu onze nieuwe 
uitgebreide catalogus aan 
met nóg meer modellen 
en mogelijkheden.
Bel 0525 - 63 12 21 of
zie www.trendhout.nl

Vraag nu onze nieuwe 



andgoed Morren heeft sinds vorig 
jaar een nieuwe bewoner: Marcel 
van Dam. De voormalig minister 

van Volkshuisvesting, voorzitter en 
programmamaker van de VARA, heeft zich 
vol passie gestort op de renovatie van het 
huis en de omliggende tuin. Het Landgoed 
is één van de oudste van Nederland en 
heeft een sterke verbondenheid met 
Oosterwolde en VSCO’61. Tot 2007 
diende het regelmatig als decor voor de 
elftalfoto van de presentatiegids. Ziekte 
van de voorlaatste bewoner, mevrouw 
Meelissen, haar overlijden en ‘gedoe’ over 
de erfenis leidden tot een lange periode 
van verval en leegstand. Sinds de aankoop 
in 2016 door Marcel van Dam komt 
daar verandering in. Hoog tijd voor een 
hernieuwde kennismaking met Landgoed 
Morren en haar nieuwe bewoner. 

Het interview begint goed. Na een hartelijk 
ontvangst door zijn echtgenote Milou komt 
Marcel de bijkeuken binnen met een grote 
glimlach en zegt: “Weet u, ik weet niets 
van voetbal. Ik ben geboren en opgegroeid 
in Utrecht. Daar heb ik gestudeerd en 33 
jaar gewoond. Tijdens mijn lagereschooltijd 
heb ik twee jaar gevoetbald bij KDS, wat 
Kracht Door Samenspel betekende. Later in 
mijn studententijd bezocht ik met vrienden 
wedstrijden van DOS, de voorloper van FC 

Utrecht. Daarnaast trapten 
we in die tijd weleens een 

balletje op een trapveldje, 
maar dat moet je zien in de 

sfeer van gezellig een potje 
biljarten.”

TOPSPORT
“Ik heb later een lichte aversie ontwikkeld 
tegen topsport. Ik kan weinig begrip 
opbrengen voor de berekenende instelling 
van topsporters en de wijze waarop zij hun 
leven ondergeschikt maken aan sport. In 
mijn beleving doe je aan sport voor het 
spel en de lol. Ik begrijp dan ook niet hoe 
je een ander in het veld een doodschop 
kunt geven en er ongestraft mee wegkomt. 
Als je dat in de kroeg doet, word je 
opgepakt en volgt er een aangifte.” Ook 
de financiële uitwassen in bijvoorbeeld 
voetbal of wielrennerij zijn hem een 
doorn in het oog. “Ik erger mij eraan 
dat er enerzijds zwaar wordt bezuinigd 
en anderzijds professionele voetbalclubs, 
die door wanbeleid in de problemen zijn 
gekomen, worden ondersteund. Dat kun 
je aan iemand in de bijstand toch niet 
uitleggen?”

AMATEURSPORT
Daarentegen draagt hij amateursport 
een warm hart toe. “Het versterkt de 
gemeenschapszin en is gezond. Ik heb mijn 
kinderen altijd gestimuleerd te sporten en 
mensen beleven daar veel plezier aan. Nu 
wij wat ouder zijn, wandelen wij graag 
en veel. Dat heeft ons uiteindelijk ook 

hier gebracht. Wij woonden in Hulshorst 
en wandelden regelmatig op Landgoed 
Morren. Tijdens wandelingen werd ik vaak 
aangesproken, waaronder door mensen 
die op het landgoed gewerkt hebben. 
Dat maakte dat ik mij heb verdiept in de 
geschiedenis van Landgoed Morren. De 
teloorgang van het landgoed ging ons 
aan het hart. Ik heb Monumentenwacht 
Gelderland gevraagd een rapport op te 
maken en heb daarna een bod uitgebracht 
en dat werd geaccepteerd.”

ENGELSE STIJL
“Ik wil het landgoed weer terugbrengen 
naar de staat van 1910 toen de tuin is 
aangelegd. Dat was in Engelse stijl. De 
originele ontwerpen heb ik nog. Het huis 
is inmiddels grotendeels opgeknapt. Het 
dak was lek op zestien plaatsen. De vorige 
bewoner was een Engelandvaarder, die 
in de oorlog een trauma had opgelopen, 
waardoor hij niet meer tegen geluid kon. 
In het hele huis lag hoogpolig tapijt. Dat 
in combinatie met de lekkage maakte 
dat alle houten vloeren verrot waren en 
zijn vervangen. Op dit moment wordt 
er aan de buitenzijde nog schilderwerk 
verricht. Het opknappen kost veel 
energie. Vergeet niet dat het landgoed 
zeven hectare grond omvat. Gelukkig 
heb ik hulp van vrijwilligers uit de buurt 
die helpen bij de aanleg van de tuin en 
restauratiewerkzaamheden. We hebben 
het erg gezellig samen en het zijn fijne 
mensen”, besluit Van Dam. 

L

INTERVIEW

MARCEL VAN DAM
 ”Niets met voetbal, wel 
maatschappelijk betrokken”

P re s en t at i eg i d s  VS CO ’61  |  Se i zoen  2017 -  2018 21



Ontdek, proef
   en beleef...

Puur genieten bij strandpaviljoen  At Sea.  
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YEAH!! 
IK MAG OP

VOETBAL!!!

De Kanariepietjes

Elke zaterdagochtend van 9.30 tot 

10.30 uur worden er leuke voetbal- en 

spelactiviteiten voor vier- tot en met 

zevenjarigen georganiseerd. Kinderen 

kunnen hier gratis aan meedoen en 

hoeven geen lid te zijn van VSCO'61. Ze 

krijgen gratis een wedstrijdtenue en 

trainingspak. Verder zijn alle faciliteiten 

op sportpark De Heughte aanwezig 

zoals trainingsmaterialen, kleedkamers, 

douches en ook de kantine zal tijdens 

de activiteiten geopend zijn. Het enige 

wat de kinderen mee moeten nemen zijn 

sportkleding, voetbalschoenen en 

douchespullen. Ouders kunnen op deze 

manier hun kinderen kosteloos laten 

sporten en zo ook vrijblijvend met 

voetbal en VSCO'61 kennismaken.

Ook meedoen met 
de Kanariepietjes?  

Bel Erika Spijkerboer op 

0525 - 62 22 23 of 06 - 304 47 059.

Felicia Docter 

(7) uit Ooster-

wolde gaat 

elke zaterdag 

naar voetbal-

school De 

Kanariepietjes. 

Zij laat zien da
t 

voetbal niet all
een  

voor jongens is
.  

Kanarie
  Wil je op 

ballet zoals je 

vriendinnen?

Yeah 
ik mag op 
voetbal!

pietjes

Nog heel even 
geduld, ik heb 
mama bijna 
overgehaald. Heb je mooi voor

 

elkaar gekrege
n 

hè Felicia?!

Zou ik een 
lolly mogen 
halen van 

papa?

Ik wil op 
voetbal 
mama. 
Kijk, ik 
heb al een 
voetbalshirt.

Trots in het 
voetbaltenue.

Kennen jullie de dab? 
Ik zal het voordoen.”
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GRENZELOZE 
SUPPORTER

  ERNST JAN DOORNEWAARD 
VOLGT VSCO’61 VANUIT CANADA

iet alleen in Oosterwolde en omgeving worden 
de verrichtingen van VSCO’61 nauwlettend 
in de gaten gehouden. Ook in het buitenland 

leven supporters mee met de Kanaries. De supporter 
die waarschijnlijk het verst weg woont is Ernst Jan 
Doornewaard. De oud-Oosterwoldenaar emigreerde 
naar Ponoka, een klein dorpje in de provincie Alberta in 
Canada. Maar bij hem stroomt het geelzwarte bloed nog 
steeds door zijn aderen.

Twintig jaar was Ernst Jan lid van VSCO’61. Zo’n veertig 
jaar geleden zette hij als zesjarige zijn eerste stappen 
op het trainingsveld, toen nog ‘bie De Meule’. Na een 
aantal jaren op het middenveld te hebben gezworven, 
belandde hij op elfjarige leeftijd op doel. Hij kijkt daar 
met warme gevoelens op terug: “Ik weet nog goed dat 
we training kregen van ‘Rigter’ en keeperstraining van 
‘Sanne’. Als we een uitwedstrijd hadden, reden we met 
taxibusjes. Die waren soms zo gammel, dat onderweg de 
achterdeur openzwaaide.”

SHIRTSPONSOR 
Na zijn periode bij de junioren belandt Ernst Jan in 
het, naar eigen zeggen, legendarische tiende elftal. 
“Bijna mijn hele voetballoopbaan heb ik gevoetbald 
met Henk Korenberg (‘Frikandel’), Teun Kroes, Beert 
Doornewaard, Gert-Jan Boeve (‘Kriele’), Andre Mulder, 
Gerrit Schreurs en meer van dat soort mannen. Toen rond 
1987 onvoldoende plek was in de seniorenteams, werd 
het tiende elftal opgericht. De shirtsponsors stonden voor 
ons in de rij. Onze shirts stonden zo strak, dat de opdruk 
altijd heel goed leesbaar was. Wat ik verder nog weet 
is dat je in die tijd twee kratjes bier in de kleedkamer 
mocht hebben bij een thuiswedstrijd. Die kleine apen van 
Sleurink lieten we dan op en neer naar de kantine lopen 
voor frikandellen, gehaktballen en ijsco’s.”

KEEPERSSHIRT
Op zijn zesentwintigste hangt Ernst Jan zijn 
keepershandschoenen aan de wilgen. Tot een week voor 
zijn emigratie speelt hij zijn wedstrijden op De Heughte. 
“Ik weet nog goed dat ik na mijn laatste wedstrijd 
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mijn schoenen aan een teamgenoot heb gegeven, want die 
konden nog even mee. Later, toen er nieuwe tenues kwamen, 
heeft het elftal mijn oude keepersshirt opgestuurd naar 
Canada. Ik heb het shirt nog steeds.” Ook de tegenstanders 
waren de markante doelman niet vergeten. “Ik ben nooit 
een uitblinker geweest, maar ik was een grote vent met een 
krachtige stem. Toen ik gestopt was, vroeg de tegenstander 
regelmatig aan mijn oud-teamgenoten waar die grote keeper 
was gebleven die zo hard kon brullen.”

CANADA  
In 1997 emigreert Ernst Jan samen met zijn vrouw Henriette 
naar Canada, naar het kleine plaatsje Ponoka, qua 
inwonersaantal niet veel groter dan Oosterwolde. Zijn droom: 
Een eigen melkveebedrijf beginnen. Na een aantal jaar voor 
een melkveehouder gewerkt te hebben, start hij in 2000 
zijn eigen bedrijf. “In een paar jaar tijd waren de land- en 
quotaprijzen verdubbeld. Een melkveebedrijf was financieel 
niet haalbaar. Nu mesten we rundvee, doen wij loonwerk, 
veehandel en veetransport. Net as ‘mien va’: ‘Van alles om de 
boel an de vreet te hol’n’.”

ROCKIES
Spijt van zijn droom om de oceaan over te steken, heeft 
Ernst Jan niet. “Wij waren op zoek naar avontuur en ik had 
een droom om zelf wat vanaf de grond op te bouwen. De 
natuur en rust zijn hier geweldig. De Rocky Mountains zijn 
dichtbij. Laatst zijn we in de ‘Rockies’ gaan kamperen met 
de jeugdclub. Een paar karren mee met van alles om te 
overnachten en dan sta je na een paar uur rijden in de ruige 
bergen. Dat is genieten man.”

SOCCER
Ondanks de Noord-Amerikaanse invloeden blijft het voetbal 
in de genen zitten. “Onze jongens spelen soccer, zoals dat 
hier heet. Een van mijn zoons speelt ook American Football 
en in de basketbalcompetitie op school. Het voetbal is niet zo 
goed georganiseerd als in Nederland. Vaak wordt een veld 
ter beschikking gesteld door een school of een gemeente. 
Het onderhoud verschilt nogal eens, zodat je regelmatig op 
een knollenveld speelt. En er is meestal ook geen kantine.”

THUIS
Hoewel hij toegeeft dat hij familie en vrienden mist, geniet 
hij samen met zijn gezin volop van de ruigheid en ruimte van 
zijn nieuwe thuisland. “Canada is een wijds land met veel 
mogelijkheden. Dat sprak ons enorm aan. Er is volop ruimte 
en dat maakt de mensen volgens mij ook toleranter. Toch 
kom ik met veel plezier op bezoek in Nederland. Na een paar 
minuten met vrienden en familie lijkt het alsof we nooit zijn 
weggeweest.”

GRENZELOZE 
SUPPORTER

HET GEZIN DOORNEWAARD TIJDENS FAMILIEBEZOEK AAN NEDERLAND.ACHTERSTE RIJ V.L.N.R.: ERNST JAN, JEFF, BRAD EN HENRIETTE.VOORSTE RIJ V.L.N.R.: JACKSON, LUKE EN SAM.



U wilt een huis kopen of verkopen, een testament vastleggen, een contract maken? 
Of misschien hebt u wel plannen om een besloten vennootschap op te richten? 

De notaris regelt het allemaal voor u.

Notariaat Kremer heeft kantoren in Wezep en Oldebroek.
En da’s mooi makkelijk!

Bezoekadres Wezep
Stationsweg 87A
8091 AC Wezep
T: 038 - 376 00 80

Bezoekadres Oldebroek 
Beeklaan 10 
8096 AM Oldebroek 
T: 0525 - 63 13 35

Email info@notariaatkremer.nl
Website www.notariaatkremer.nl

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte:  

Oude Dijk 9 | 8096 RJ | Oldebroek | T. 0525 631501  
 h.v.ommen@AKBLOM.NL | www.AKBLOM.NL



INFOGRAPHIC

29Presen t at i eg i d s  VS CO ’61  |  Se i zoen  2017 -  2018

18
dames

385
mannen

13%
dames

87%
mannen

1

3 4 5

2

  VSCO’61 
IN CIJFERS

VSCO’61 HEEFT 700 LEDEN. 10 JAAR GELEDEN WAREN 
ER 550 MENSEN INGESCHREVEN ALS LID VAN VSCO’61.

DE SUPPORTERSVERENIGING HEEFT IN TOTAAL 403 LEDEN.
DE MANNEN ZIJN IN DE MEERDERHEID.

DE MEESTE VSCO’61-LEDEN KOMEN UIT DE PLAATSEN; 
ELBURG, OOSTENDORP, OOSTERWOLDE, KAMPERVEEN, 

NOORDEINDE, OLDEBROEK, WEZEP, ’T HARDE, 
KAMPEN, ZWOLLE EN NUNSPEET.

GEMIDDELD WORDEN ER 105 MERCHANDISING PRODUCTEN
PER JAAR VERKOCHT. DE TOP VIJF BESTAAT UIT 

TRAININGSPAKKEN, SJAALS, CAPS, SLEUTELHANGERS 
EN MUTSEN.

GEMIDDELD BESTEEDT EEN SUPPORTER VAN VSCO’61
15 TOT 20 EURO PER WEEK IN DE KANTINE.

DE TWEE OUDSTE LEDEN VAN VSCO’61 ZIJN 89 JAAR. 
HET JONGSTE LID IS 6 JAAR.



Samenstelling Tweede Klasse G

AGOVV
LAAN VAN SPITSBERGEN 2
7312 CM APELDOORN

AVW’66
BROUWERSLAAN 4
6931 AC WESTERVOORT

BLAUW GEEL’55
PEPPELENSTEEG 5
6715 CV EDE

ESA
DE PAS 44
6836 BK ARNHEM

HORST FC
BUITENBRINKWEG 70
3853 LZ ERMELO

LELYSTAD’67
SPORTPARKWEG 5
8223 PB LELYSTAD

LUNTEREN
WORMSHOEFWEG 4
6741 ZG LUNTEREN

OWIOS
BOVENHEIGRAAF 19
8096 PJ OLDEBROEK

RENSWOUDE
DE HOKHORST 5
3927 GX RENSWOUDE

SCHERPENZEEL
EIKENLAAN 6
3925 VK SCHERPENZEEL

VALLEIVOGELS
WILLAERLAAN 123
3925 HM SCHERPENZEEL

VEENSCHE BOYS
WESTERVEENSTRAAT 42
3864 EN NIJKERKERVEEN

VSCO’61
ZWARTEWEG 15
8097 PR OOSTERWOLDE

VVOP
ROELENENGWEG 37
3781 BA VOORTHUIZEN
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TWEEDE KLASSE G
SEIZOEN 2017-2018
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oen Albert mij uitnodigde dacht 
ik: Wat moet een Elburger als ik bij 
die boeren uit Oosterwolde. Maar 

eenmaal op De Heughte voelde ik mij direct 
thuis.” VSCO’61 is meer dan alleen voetbal, 
zo ervaart ook Loek dat. “De mensen maken 
de club, de sfeer is gemoedelijk en in goede 
en slechte tijden staan mensen voor elkaar 
klaar.” De Elburger kent inmiddels heel 
veel mensen binnen de vereniging en velen 
kennen hem. Samen met zijn voetbalmaten 
Albert van der Biezen, Arend Witteveen 
en oud-keeper Aart Schuurman reizen ze 
VSCO’61 overal achterna. De drie A’s nemen 
bij thuiswedstrijden standaard plaats op de 
tribune, maar Loek kiest altijd zijn eigen 
plaats op de bank bij de omroeper. Zo zit hij 
dicht op het veld en coacht hij de spelers van 
het eerste elftal vooruit.

ROLSTOEL
In zijn rolstoel belandt Loek op een 
wedstrijdvrije dag van VSCO’61 toen de 
mannen naar buurtverenigingen Elburger 
SC tegen SV ’t Harde gingen kijken. ”Het 

was een koude dag en ik voelde me niet 
lekker, plots klapte ik door de knieën.” Het 
is een gevolg van de zeldzame spierziekte 
die Loek al zijn hele leven heeft. Het maakt 
hem uniek, want hij is de enige Europeaan 
met deze ziekte. De rolstoel beperkt hem 
niet. Als tafeltennisser behaalde hij mooie 
prestaties en kwalificeerde hij zich voor de 
Special Olympics in Toronto. Maar hij ging 
niet: “Ik kende niemand en daar houd ik niet 
van.” Juist dat waardeert hij aan VSCO’61: 
“Alle leden maar ook trainers en spelers 
van het eerste elftal zijn toegankelijk. We 
maken met iedereen een praatje.” Muzikaal 
is Loek allesbehalve beperkt: Geef hem een 
drumstel, gitaar of harmonica en hij bespeelt 
het. Vragend naar zijn favoriete muziek, 
noemt hij ‘Listen to the Music’ en ‘gouwe 
ouwe Rolling Stones’ klassiekers. 

AANMOEDIGEN 
Een echt voetbaldier is Loek niet eens. 
Vroeger speelde hij door zijn spierziekte 
nooit bij een voetbalvereniging, al kon hij 

behoorlijk met de bal overweg. “Met twee 
benen en een kruk was ik behoorlijk handig.” 
Als voetbalvader belandde hij voor het eerst 
langs de lijn toen zijn zonen Niels (31) en 
Mark (28) in Elburg speelden. “Ik vond het 
prachtig om die jongens te coachen en aan te 
moedigen.” 

OPTREDEN 
”Een van de mooiste wedstrijden die ik als 
supporter zag was die tegen De Treffers in 
het seizoen 2015-2016. Daar bleek maar weer 
dat altijd alles mogelijk is, al liep het net 
verkeerd af. Ook de ontsnapping in Hasselt 
tegen Olympia’28 in het afgelopen seizoen 
staat me nog goed bij. Geweldig hoe we 
toen terugkwamen in de wedstrijd. Dat zijn 
wedstrijden waar muziek in zit.” Het tekent 
Loek misschien wel: niets is onmogelijk. “Wat 
ik nog mooi zou vinden? Een keer met de 
jongens van mijn oude band hier optreden in 
de kantine.”

T

SUPPORTER

Toen Loek Hup (65) zestien jaar geleden de drumstokken van de band waarin hij speelde neerlegde, 
vroeg vriend Albert van der Biezen hem mee naar een wedstrijd van VSCO’61. Het was liefde op het 
eerste gezicht. Sinds die dag zag Loek Hup in zestien jaar alle wedstrijden van de hoofdmacht.

  LIEFDE OP HET 
EERSTE GEZICHT



Eerste selectie VSCO’61 2017-2018 
Staand bovenste rij van links naar rechts: Kees Steert (keeperstrainer), Steven van de Grift, Ruben Sleurink, Dominique van de Grift, Thomas van de Kolk,  

Rick Sleurink, Roel Wolff, Gert Schreurs en Henk ten Klooster (verzorger).

Staand middelste rij van links naar rechts: Wichert Spijkerboer (assistent-scheidsrechter), Gerwin de Leeuw, Ruben Buijserd, Aleid Lans (elftalleider),  

Francis van Olst (assistent-trainer), Martijn Pluim, Wesley Pater en Lammert Schoonhoven (verzorger).

Zittend onderste rij van links naar rechts: Sander Stange, Jan van ’t Oever, Rick Pul, Arjen ten Klooster, Bülent Akar (hoofdtrainer), Alex Grootenhuis,  

Rinse van der Velde, Bart Schoonhoven en Wilbert van der Kolk.
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De unieke locatie voor lunch, Happerij diner, buffet, bruiloft, 
diverse soorten feesten met schitterend uitzicht over het Veluwemeer.

Graag tot ziens bij restaurant De Waterman
Flevoweg 5, Elburg. Tel. 0525 622 655

Genieten aan het Veluwemeer

Kijk voor meer informatie op www.dewaterman.net

• De Grootste Suzuki Exclusief 
Dealer van Nederland

• 1800 m2 Showroom 
• Volledige Suzuki line-up
• 500 m2  Kledingshop 
• Onderhoud van alle merken
• Gekwalificeerde monteurs
• Motorverhuur

TT Motoren  |  Marsweg 1  |  8013 PD Zwolle  |  T 038 465 80 58  |  WWW.TTMOTOREN.NL



Bülent Akar

Hoofdtrainer
43 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Francis van Olst

Assistent-trainer
41 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5

Kees Steert

Keeperstrainer
47 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Wichert Spijkerboer

Assistent-scheidsrechter
57 jaar 
Aantal seizoenen selectie: 8

Henk ten Klooster

Masseur/verzorger
55 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5

Aleid Lans

Eltalleider
37 jaar
Aantal seizoenen selectie: 4

Lammert Schoonhoven

Masseur/verzorger
62 jaar
Aantal seizoenen selectie: 8
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Goed eten. Daar houden we van. PLUS De Vrijheid, Klokbekerweg 164, 8081 JJ Elburg

Bestel uw
boodschappen
makkelijk en
snel op plus.nl
en haal ze in
Elburg op.

OOK BEZORGEN WIJ UW BOODSCHAPPEN
THUIS OF OP HET WERK

Uitzenden

Detacheren

Payrollen

Werving & selectie

Ons

personeel

flexibel

opgeleid

ervaren

de juiste tools

Telecom & infra

Transport & 

logistiek

Horeca

NEN
4400-1

NBBU

Kotterstraat 5, 8102 HZ  Raalte

088 3103 199

www.flexibleplus.nl

info@flexibleplus.nl@

Vestiging Elburg (bezoek op afspraak)

Bouw
Administratief



Arjan ten Klooster

Keeper - 28 jaar
Aantal seizoenen selectie: 9

Sander Stange

Verdediger - 20 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Rick Pul

Verdediger - 24 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Alex Grootenhuis 

Keeper - 21 jaar
Aantal seizoenen selectie: 4

Rick Sleurink

Verdediger - 26 jaar
Aantal seizoenen selectie: 8

Martijn Pluim  

Verdediger - 25 jaar
Aantal seizoenen selectie: 7

Ruben Sleurink  

Verdediger - 22 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5

Wilbert van de Kolk 

Verdediger - 24 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3
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EXTRAN ENERGY
De sportdrank die direct extra energie geeft. 
Gebruik Extran Energy  om je energievoor-
raad voor het sporten op te bouwen en na 
je prestatie weer aan te vullen. Kies uit de 
smaken Orange en Cranberry.

EXTRAN HYDRO
De isotone sportdrank die dorst krachtig 
lest en mineralen  snel weer aanvult. Drink 
deze dorst lesser voor het sporten om je 
vocht balans te optimali seren, tijdens de 
inspanning om je lichaam te voorzien van 
vocht en na de inspanning om het vocht-
verlies te herstellen. Extran Hydro  is er in 
de smaken Citrus en Lemon  Ice.

Wanneer je een optimale prestatie wilt neerzetten of het uiterste uit jezelf hebt gehaald, dan neem je 

Get serious
 about performance

Haal het maximale uit jezelf met Extran Energy en Extran Hydro. Hiermee creëer je de ideale vocht-, en energiebalans. 
Voor, tijdens en na het sporten. Zodat je lichaam in topconditie is om op het juiste moment optimaal te presteren. 

RIE0260 EX Adv 185x130 VSCO v3.indd   1 23-06-10   11:00

Wij scoren online!
E
T
W

info@unifact.eu
0578 63 17 17
www.unifact.eu 

Websites
Webshops
Innovatieve webconcepten



Ruben Buijserd  

Middenvelder - 31 jaar
Aantal seizoenen selectie: 11

Wesley Pater

Middenvelder - 24 jaar
Aantal seizoenen selectie: 7

Bart Schoonhoven

Aanvaller - 20 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

Jan van ‘t Oever

Middenvelder - 23 jaar
Aantal seizoenen selectie: 6

Gerwin de Leeuw

Aanvaller - 30 jaar
Aantal seizoenen selectie: 13

Gert Schreurs

Middenvelder - 27 jaar
Aantal seizoenen selectie: 9

Rinse van der Velde

Aanvaller - 24 jaar
Aantal seizoenen selectie: 4

Dominique van de Grift

Aanvaller - 21 jaar
Aantal seizoenen selectie: 4

Roel Wolff

Aanvaller - 25 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

EERSTE SELECTIE
SEIZOEN 2017-2018

Thomas van de Kolk

Middenvelder - 23 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

Steven van de grift  

Middenvelder - 21 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2
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Eee geweldigg afsluitinn
van jullie mooiste dag! 

DJ op je bruiloft heeft voor elke bruiloft een geschikte 
DJ! Wij denken graag met jullie mee over de muzikale 
invulling van het feest: van het openings- tot het 
eindnummer en alles wat jullie daartussen willen 
horen. Jullie voorkeuren in combinatie met onze 
kennis en ervaring resulteert in een onvergetelijk 
feest!

aanbevolee door trouwlocatii & horeccakee
meer dae 700 bruilooee aae ervarinn
100% DJ garantii

meee geboeke ie di regii

DJ op je bruiloft

www.djopjebruiloft.nl
@djopjebruiloft

Maaa nn gebruia vae hee VSCO’61 ledenvoordeee!
Kijk op www.djopjebruiloft.nl/ledenvoordeel

•  Altijd een ruime keuze in jonge auto’s
•  Onderhoud, reparatie alle merken
•  Actuele uitleesapparatuur voor alle merken
•  Bosch Car Service
•  Lease Service Center voor nagenoeg alle lease maatschappijen
•  Focwa-schadeherstelbedrijf en Focwa glasgarant ruitherstel

Autobedrijf Wijnne
Oude Harderwijkerweg 73
8085 PG Doornspijk

Telefoon: 0525-682433
Fax: 0525-683297
Website: www.wijnne.nl 



Melissa blijft slapen…

D e jongste telg heet Aron en 
is 16 jaar. Hij heeft dit jaar 
examen gedaan op het VMBO in 

Kampen. In september gaat hij naar de 
bouwopleiding op het Deltion College in 
Zwolle. Aron gaat vier dagen werken en 
één dag naar school. Naast school voetbalt 
Aron in de JO17-1. Hij is middenvelder. Zijn 
oudere broer Ruben is 22 jaar en al bijna 
vijf seizoenen actief in de hoofdmacht. 
Elke zaterdag staat hij op zijn vaste positie, 

rechtsback. Sinds twee jaar werkt Ruben 
bij Prins Bouw als timmerman. Momenteel 
is hij aan het werk bij de toekomstige 
bierbrouwerij in Elburg. De 26-jarige Rick 
werkt bij VDE Elektrotechniek in Kampen 
als elektricien. Net als broer Ruben voetbalt 
Rick in de selectie. Dit jaar wordt zijn 
achtste seizoen. Beide broers staan letterlijk 
en figuurlijk bekend als stille krachten in het 
eerste.

GESTOPT
De eerste Sleurink die het eerste haalde 
was Peter. Hij heeft zijn plek afgestaan 
aan zijn broertje Ruben. Peter is niet meer 
actief binnen VSCO’61. Hij is verhuisd 
naar Zeewolde. Dat geldt ook voor broer 
Gerald. Nadat hij de hele jeugd had 
doorlopen, stopte hij bij de A-junioren. 
Vader Cor is dagelijks te vinden bij Van 
den Berg architecten in IJsselmuiden als 
bouwkundig tekenaar. Hij begon pas op 

V.l.n.r.: Cor Sleurink, Aron Sleurink, Melissa van Dorp, Rick Sleurink en Ruben Sleurink.
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FAMILIE SLEURINK

Twaalf jaar geleden kwam elke zaterdag de welbekende ‘Sleurbus’ aanrijden op sportpark De Heughte. 
Vader Cor en zijn vijf voetballende zonen werden snel bekend binnen de vereniging. Het was elke zaterdag 
een mooi gezicht hoe de zes familieleden met dorpsgenoten de bus uitstapten. Er leek geen einde aan te 
komen. We schreven er twaalf jaar geleden zelfs een artikel over in de presentatiegids. Maar hoe is het nu 
met de familie uit Kamperveen? Redacteur Melissa van Dorp zocht ze op en bleef zelfs slapen. 
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www.frixfysio.nl

Wij accepteren alle 
(vreemde) vogels!

Een bezoek aan een HANOS-groothandel is niet zomaar iets, het is 
een beleving. In elke regio net even anders, omdat we graag aandacht 
besteden aan lokale ambachten en producten. Wel in elke groothandel 
hetzelfde: uitmuntende service. Wij fungeren graag als partner op uw 
gastronomische reis!  Welkom in de wereld van HANOS! 

www.hanos.nl

WAAR AMBACHT & GASTRONOMIE SAMENKOMEN

HANOS Zwolle
Schokkerweg 9, 8042 PC Zwolle

Tel: +31 (0)38 4256825

adv_haz_ambacht.indd   1 17-05-16   15:35



zijn zesentwintigste met voetballen. Zoals 
Cor zelf zegt: ”Als ik eerder was begonnen, 
had ik ook in het eerste gespeeld.” Na zijn 
carrière in VSCO’61 9, fluit Cor af en toe een 
wedstrijd. Hij is inmiddels gepensioneerd als 
chauffeur van de Sleurbus. 

BED & BREAKFAST
Twee jaar geleden is het Bed and Breakfast 
bij de familie Sleurink geopend. ”Er stond 
een oude schuur bij het huis. Die hebben we 
gesloopt en een vergunning aangevraagd 
voor een nieuwe schuur. Het leek ons een 
leuk idee om er een Bed and Breakfast 
van te maken”, legt Cor uit. Vaders begon 
met tekenen, materialen bestellen en alles 
uit te werken. Toen alles op papier stond, 
begon de bouw. Dat was een mooie taak 
voor de zoons samen met broer Arie. Zoon 
Rick heeft de elektriciteit aangelegd. Aron, 
Gerald en Cor hielpen waar nodig bij de 
bouw. Na een paar maanden hard werken 
was Bed and Breakfast ‘De Roskam’ aan 
de Hogeweg 3 in Kamperveen klaar voor 
ontvangst van gasten.

KAMERS
Er zijn twee kamers met elk een eigen 
badkamer en keuken. Cor’s vrouw Hetty 
maakt het ontbijt voor de gasten. Als ze 
gaat werken maakt Cor samen met zijn 
dochter Esther het ontbijt. ”We zijn een 
echt familiebedrijf”, vertelt Cor lachend. 
Jaarlijks ontvangen de Sleurinks nationale 
en zelfs internationale gasten. Zo hebben 
we zelfs gasten uit Amerika gehad”, vertelt 
Cor.

SLAPEN
Gastvrij als de Sleurinks zijn nodigen ze 
mij uit om te blijven slapen. Nadat ik snel 
wat positieve reviews had gelezen op 
www.bedandbreakfast.nl heb ik er alle 
vertrouwen in. Ik ben benieuwd naar 
het uitgebreide ontbijt waarover wordt 
geschreven. 

VERDEDIGERS 
”Toen de jongens nog klein waren, 
bracht ik ze naar het voetbalveld. Van ’s 
ochtends vroeg tot ’s avonds laat was ik in 
Oosterwolde.” Cor is jeugdleider geweest 

van Aron en heeft een poging gedaan 
om van hem een aanvaller te maken. “Al 
mijn zoons waren verdediger. Daarom leek 
het mij mooi als er ook een spits tussen 
zat. Aron bleek geen aanvaller en schoof 
langzaam naar achteren. Nu staat hij op 
het middenveld.” Aron lacht en zegt: 
“Nog een paar jaar en dan sta ik ook in de 
verdediging. Ik blijf een echte Sleur.”

BUURTBUS
Maar niet alleen zijn zoons zaten bij Cor in 
de bus, heel Kamperveen reed mee. Zo ook 
de broers Jan en André van ’t Oever. Rick 
vertelt lachend: ”Weten jullie nog dat Jan 
en André altijd regenlaarzen aan hadden?” 
De Sleurinks staan er ook om bekend 
dat ze als eerste klaar zijn met douchen. 
Vroeger hadden broers Peter en Gerald ook 
deze eigenschap. Dat kwam omdat vader 
zei: ”Snel douchen jongens, anders is de 
bus weg.”

WEDDENSCHAP
Na het behaalde kampioenschap was de 
hele familie op sportpark De Heughte te 

vinden. De maandag daarna kwam Ruben 
thuis met twee kratjes bier. “Gewonnen 
met een weddenschap. Ik had gewed dat 
VSCO’61 van ESC zou winnen en kampioen 
zou worden. Die weddenschap stond 
met een collega van Prins Bouw, een 
OWIOS’er.” Vol trots maken de gebroeders 
Sleurink een flesje open uit het gewonnen 
krat.

VOGELS
Ik leg het schrijfblok weg en praat nog wat 
na met de steeds spraakzamer wordende 
Sleurinks. Nadat het kratje leeg is, loop 
ik naar mijn kamer en val als een blok 
in slaap. De volgende ochtend word 
ik wakker van de vogels in het rustige 
Kamperveen. Cor en Hetty zijn al druk 
bezig met het ontbijt. Ik loop naar buiten 
en ontwaak rustig op de veranda. Wat een 
mooi uitzicht heb ik hier. Even later komt 
Hetty langs voor het uitgebreide ontbijt. 
Het is heerlijk en voor mij teveel om op te 
eten. Hetty biedt een boterhamzakje aan 
om wat mee te nemen naar huis. Ik sla 
het aanbod af en denk: wat een prachtige 
familie is dit.

BED AND 
BREAKFAST 
‘DE ROSKAM’
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• Autorijbewijs
• Motorrijbewijs
• BE dagopleidingen
• Tractor rijbewijs
• Code95 trainingen

Wij verzorgen o.a.: 1966

De meestcomplete rijschool sinds

Oldebroek  Tel. 0525 - 63 39 75   www.rijschoolhendriks.nl



fgelopen seizoen is er in het 
vrouwenvoetbal binnen VSCO’61 
veel gebeurd. Dankzij een 

succesvolle Vriendinnendag besloten nog 
meer vrouwelijke leden zich aan te melden 
bij onze club. Nog nooit heeft de jeugd zo 
veel meisjes gekend. Ook was er sportief 
succes. Op zaterdag 13 mei 2017 werden 
naast de hoofdmacht ook de vrouwen en 
de meisjes onder de 15 kampioen.

VROUWEN
VSCO’61 Vrouwen 1 heeft spectaculaire 
seizoenen achter de rug. Drie jaar geleden 
werd het kampioenschap behaald in de 
Vijfde Klasse. Na een seizoen in de Vierde 
Klasse degradeerden ze direct weer naar de 
Vijfde Klasse. Vorig jaar zaten de Vrouwen 
dichtbij promotie naar de Vierde Klasse, 
maar werd in een beslissingswedstrijd 
tegen IJVV verloren in de 
strafschoppenserie. Het afgelopen seizoen 
begonnen de Vrouwen met frisse moed. Na 
24 wedstrijden tellen de Vrouwen twintig 
keer winst, één gelijkspel en drie verloren 
wedstrijden. De voorlaatste wedstrijd werd 
thuis gespeeld tegen ASC’62 Vrouwen 3. 
De Vrouwen van VSCO’61 winnen deze 
wedstrijd en zijn kampioen. Volgend jaar 
spelen ze in de Vierde Klasse.

MEISJES MO15
Met negen overwinningen en één 
gelijkspel zijn de meiden van VSCO’61 
MO15-1 zaterdag 13 mei ongeslagen 
kampioen geworden in de Tweede Klasse. 
Om 10.00 uur stond de laatste wedstrijd 
op het programma tegen WHC uit 
Wezep. Een gelijkspel zou genoeg zijn om 
kampioen te worden. WHC bezette op dat 
moment een zevende plaats, maar in de 
najaarscompetitie was er met 3-0 van ze 
verloren. Dus VSCO’61 was gewaarschuwd. 
De meiden van VSCO’61 bleven scherp 
en geconcentreerd spelen en wonnen de 
wedstrijd met 2-1.

VRIENDINNENDAG
Het vrouwenvoetbal groeit in Nederland 
en ook VSCO’61 kent veel voetballende 
vrouwen en meisjes. VSCO’61 wil kinderen 
motiveren te sporten. Door middel van 
de Vriendinnendag zorgen de dames 
van VSCO’61 ervoor dat meisjes op 
een laagdrempelige manier kunnen 
kennismaken met voetbal. Via connecties 
waren er twee KNVB-trainers gestrikt. Deze 
dames gaven twee trainingen. Er werd ook 
een spellenparcours uitgezet en de meiden 
konden zich uitleven op een stormbaan, 
levend tafelvoetbal spelen en in grote 
bubbelballen voetballen.

A
VSCO’61 Vrouwen 1

VriendinnendagVSCO’61 MO15-1
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Ook uw eigen interie
ur is bij ons...

H E E F T  U  O N Z E  N I E U W E  S P O R T K A N T I N E  A L  G E Z I E N ?

IN VERTROUWDE HANDEN!
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John van Zweden 

VAN SUPPORTER  
TOT CLUBEIGENAAR

INTERVIEW

ohn van Zweden (1961) is het 
toonbeeld van een supporter. In 
2002 werd de markante Hagenees 

eigenaar van Swansea City AFC. Dan nog 
een nietszeggend clubje aan de zuidkust 
van Wales dat uitkomt in de laagste klasse 
van het Engelse voetbal. John wordt 
eigenaar van de club en blijft trouw aan de 
behangzaak die hij van zijn vader overnam. 
Dankzij connecties binnen VSCO’61 mocht de 
presentatiegidscommissie hem interviewen 
in de bekendste behangzaak van Nederland. 
Bij het binnenlopen van de winkel is John 
in het plat Haags aan het onderhandelen 
met een leverancier. Als het gesprek is 
afgerond volgt een glimlach, geeft hij mij 
een stevige handdruk en zegt hij vriendelijk: 
“Goedemorgen, ga lekker zitten.”

Het verhaal van John van Zweden is er een uit een 
jongensboek. John is een zestienjarige scholier als zijn 
vader hem meeneemt naar Engeland om zijn Engelse 
taal te verbeteren. De puberende John besluit een 
briefje op te hangen in een Engelse voetbalkantine 
met de oproep voor een penvriend. Niet veel later 
krijgt hij een brief van David Morgan, een supporter 
van Swansea City. De twee schrijven elkaar veel en 
samen bezoeken ze bijna alle clubs in Engeland. Als 
het in 2002 heel slecht gaat met Swansea City besluit 
de penvriend samen met vier Engelse vrienden de 
club te kopen voor 250.000 pond. Alles lijkt goed te 
gaan, tot een van de vrienden zich op het laatste 
moment terugtrekt. De overgebleven vrienden zitten 
met de handen in het haar. Maar David Morgan 
besluit John te bellen met de vraag of hij mee wil 
doen en 50.000 pond wil inleggen. John moet snel 
beslissen, want de afspraak met de notaris is de 
volgende ochtend. 

J
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Tel. 06 48 71 22 18    www.vangelderhoveniers.nl Tuinontwerp - Tuinaanleg - Tuinonderhoud

UW EIGEN DROOMTUIN
Wij ontwerpen, leggen aan en onderhouden uw tuin. Van groot tot klein 
en binnen elk budget. Benieuwd wat wij voor uw tuin kunnen betekenen? 



HYPOTHEEK  
John slaapt de hele nacht niet. De volgende 
ochtend stapt hij vroeg uit bed, pakt de 
auto en rijdt zonder iets tegen zijn vrouw 
te zeggen naar de bank. Daar verhoogt hij 
zijn hypotheek met 60.000 euro. Hij pakt 
de eerste vlucht naar Wales om samen met 
zijn penvriend en vrienden, Swansea City 
te kopen. Wat John niet weet, is dat de 
Britse pers direct naar Nederland vliegt met 
een cameraploeg om hem te interviewen. 
Daar aangekomen doet zijn vrouw 
nietsvermoedend de deur open. “Van die 
journalisten hoorde mijn vrouw dat ik 
eigenaar van Swansea City was geworden”, 
vertelt John lachend.

VRUCHTEN
De vrienden zijn van supporters in één 
klap eigenaren van een betaalde club. Ze 
spreken af niet meer geld uit te geven 
dan er in kas komt. Daarnaast krijgen alle 
spelers hetzelfde salaris en verdienen ze 
alleen meer door premies bij winst. Die 
tactiek werpt al snel zijn vruchten af. 
Swansea wint en klimt op van de onderste 
plaats in de laagstbetaalde voetbalafdeling 
(derde divisie) tot in de Premier League. 
Daar speelt Swansea het eerste seizoen 
2011-2012 met verfrissend voetbal mee in 
de middenmoot. De klap op de vuurpijl 
is de eindoverwinning in de League Cup. 
In een uitverkocht Wembley stadion 
wordt Bradford City met 5-0 verslagen. 
Uiteraard werd het team van Swansea 
City regelmatig versterkt met Nederlandse 
voetballers zoals Michel Vorm, Mike van 
der Hoorn en Jonathan de Guzman. In april 
2016 verkoopt Van Zweden zijn ooit voor 
60.000 euro gekochte Swansea-aandelen. 
Die leveren hem dan circa 8,5 miljoen euro 
op. “Er zijn dagen dat ik het niet verdien, 
maar ik ben er niet door veranderd. Ik 
loop nog steeds in een trainingspak en 
voor een dubbeltje buk ik nog steeds”, 
is de nuchtere reactie van de Haagse 
behangkoning.

BEHANGKONING
Zijn behangzaak heeft hij inmiddels 
overgedragen aan zijn zoon. Toch is hij hier 
nog drie dagen in de week te vinden. “Ik 
onderhoud de contacten met makelaars 

en projectontwikkelaars. Daarnaast geef ik 
drie tot vier lezingen per week over mijn 
ervaringen aan bedrijven en voetbalclubs. 
Zelfs in Engeland. De huidige eigenaren 
hebben mij gevraagd om ambassadeur te 
blijven van de club. In die hoedanigheid 
geef ik elke thuiswedstrijd rondleidingen 
aan groepen”, vertelt hij trots.

BESTUURDER
John kijkt met een voldaan gevoel terug 
op zijn tijd als mede-eigenaar van Swansea 
City. “Ik werd van de ene op de andere dag 
eigenaar en bestuurder van die club. Dat 
had nogal wat consequenties. We kochten 
geen dure spelers, alleen jonge talenten. 
Zelf hield ik mijn ogen open in Nederland. 
We haalden zelfs spelers bij Telstar en ADO 
Den Haag weg. Het leuke daarvan is dat er 
nog steeds spelers in de selectie zitten die 
ooit in de laagste divisie van Engeland zijn 
begonnen.”

SUPPORTERS
“Ik heb de club verkocht, omdat ik steeds 
meer moeite kreeg met relativeren. In Den 
Haag had ik een behangzaak waar klanten 
moeilijk deden over tien euro, terwijl ik een 
dag later een miljoenenonderhandeling 
voerde. Ik leefde in uitersten. Ik kon mij 
niet meer druk maken om tientjes, terwijl 
dat in een behangzaak je winst kan zijn. 
Toen Amerikaanse investeerders een 
goed bod deden op Swansea hebben we 
na goed overleg de club verkocht. Dat 
werd ons door de supporters niet in dank 
afgenomen. We waren de enige club in 
de Premier League die in handen was van 
supporters. Die boosheid werd erger toen 
de club ook slecht ging presteren. Dat werd 
zo erg dat ik nu met beveiligers door de 
stad moet lopen. De eens aanbiddende 
supporters kunnen nu mijn bloed wel 
drinken.”

ADO
Als we John vragen naar de situatie bij 
ADO Den Haag schudt hij zijn hoofd. 
“Ik ben een groot supporter en de 
langstzittende sponsor van die club. Het 
doet mij oprecht pijn als ik zie wat die 
gekke Chinees met onze club doet. Ik 

heb ook geleerd dat een club nooit door 
één persoon bestuurd moet worden. 
Die wordt niet gecorrigeerd en kan de 
gekste dingen doorvoeren. Dat gebeurt 
nu ook met ADO. Ik heb nu geen enkele 
invloed op de club. Maar ik ben met Dick 
Advocaat, Rob Jansen, Martin Jol en Kees 
Jansma bezig om te onderzoeken of wij de 
club kunnen overnemen. Want we willen 
zo snel mogelijk van de huidige Chinese 
eigenaar af. Zijn aandelen liggen nu bij de 
bewindvoerder, als hij nog een keer de fout 
in gaat, zijn we van hem af”, vertelt John 
hoopvol.

FELICITATIES
“Ik wil de supporters van VSCO’61 allereerst 
feliciteren met het kampioenschap. Tegen 
de supporters zeg ik, blijf aan dat moment 
denken. Blijf je club altijd steunen. Ook als 
het straks minder gaat in de Tweede Klasse. 
Blijf honkvast. Prestaties zijn belangrijk, 
maar niet het belangrijkste. Dat is het 
sociale aspect. Een voetbalclub, of het nu in 
de Premier League of Zesde Klasse speelt, 
is een belangrijke ontmoetingsplek. Daar 
kom je voor ontspanning en gezelligheid. 
Wees net als ik, bereid om net iets meer te 
doen voor je club. Want daar krijg je zoveel 
moois voor terug”, besluit John.

Voor het Liberty Stadium in Swansea.
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et Berend Elzerman Toernooi (BET) is eigenlijk net als wijn. 
Daar moet je even goed voor gaan zitten, op de juiste manier 
tot je nemen en intens van genieten. En wat voor wijn geldt, 

geldt eigenlijk ook voor het BET: Hoe ouder hoe beter. 

Tegelijkertijd wil het organisatiecomité van het oudste toernooi in de 
wijde omgeving graag het goede behouden. Het BET trapt het nieuwe 
seizoen traditiegetrouw af en is zo een eerste formele kennismaking 
met de eigen hoofdmacht. Zo was het in de jaren tachtig toen 
het toernooi rijpende was, zo is het anno 2017 wanneer de 36ste 
uitvoering plaatsvindt en zo zal het hopelijk nog tot in lengte van 
jaren plaatsvinden. 

DEELNEMERSVELD
Deze editie is doordrenkt met kwalitatief goede verenigingen. Het 
herbergt niet alleen gerenommeerde clubs, maar ook een kampioen 
en twee promovendi. De afdronk is wat Zwols met vier clubs: Be 
Quick’28 (Tweede Klasse), WVF (Tweede Klasse), SVI (promotie 
naar de Tweede Klasse) en Zwolsche Boys (promotie naar de Derde 
Klasse). DOS Kampen (Tweede Klasse) en uiteraard gastheer VSCO’61 
(promotie naar de Tweede Klasse) maken het deelnemersveld 
compleet.

GEWAAGD
Het zestal, dat op papier aan elkaar gewaagd is, betreedt het fraaie 
sportpark De Heughte niet begin augustus, maar in de tweede 
helft van die maand. Om precies te zijn van zaterdag 19 tot en 
met zaterdag 26 augustus. Dat komt ongetwijfeld de publieke 
belangstelling ten goede. Daarnaast geeft het de clubs een extra 
gelegenheid om zo compleet mogelijk aan de start van het BET te 
verschijnen. 

PROOSTEN
Van start tot finish. Uiteindelijk draait het allemaal om het winnen 
van de fraaie wisselbokaal en geldprijs. Zeg maar de afdronk 
van het toernooi. De vraag die dan meteen op komt borrelen 
is of VSCO’61 het zoet van de toernooizege dan eindelijk gaat 
proeven. Oftewel: Kan er voor het eerst in het bestaan van het BET  
geproost worden op de winst van de thuisploeg? 

Speelschema Berend Elzerman Toernooi 2017
Zaterdag 19 augustus
12:30 uur  SVI   -  Zwolsche Boys
14:30 uur VSCO’61  -  DOS Kampen
16:30 uur WVF   -  Be Quick’28

Dinsdag 22 augustus
19:15 uur SVI   -  WVF

Woensdag 23 augustus
19:15 uur VSCO’61  -  Zwolsche Boys

Donderdag 24 augustus 
19:15 uur Be Quick’28  -  DOS Kampen

Zaterdag 26 augustus
12:30 uur Zwolsche Boys  -  Be Quick’28
14:30 uur SVI   -  DOS Kampen
16:30 uur VSCO’61  -  WVF 

VOORBEREIDEND, 
VERTROUWD
    EN VEELZIJDIG

WHC winnaar BET 2016.

BEREND ELZERMAN 
TOERNOOI

H
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Nadat in 1980 het nieuwe hoofdveld in gebruik werd genomen, ontbrak er nog één ding op het sportpark: 
Een zittribune. In 1984 komen de ’Burgermeester van Oosterwolde’ Nanne Schoonhoven en de toenmalige 
penningmeester Gerrit Jan Veldhoen op het idee om iets unieks te organiseren om dit financieel mogelijk te maken. 

r wordt een ‘Lopathon’ georganiseerd en de zogenoemde 
‘levenskaart’ wordt geïntroduceerd. Het levert ruim 
voldoende geld op en met zo’n vijftig vrijwilligers wordt 

de bouw van de tribune in anderhalve maand geklaard. Tijdens 
het dan derde Berend Elzerman Toernooi op 15 augustus 1984 
wordt de tribune in gebruik genomen. Men neemt plaats op 
zeventig, dan nog groene, kuipstoeltjes. Vijf mannen met een 
levenskaart nemen voor de gelegenheid plaats op de inmiddels 
zwarte varianten.

LEVENSKAART
Maar liefst tweehonderd gulden betaalden ze voor een zitplaats 
voor het leven. En nog steeds dragen ze het bewijs bij zich, een 
geplastificeerde toegangspas voor het leven. “We droegen op 
deze manier ons steentje bij aan de ontwikkeling van de hele 
vereniging”, verklaart oud-bestuurder Jan van ’t Hof (eigenaar 
van stoel 11). In totaal kochten 57 leden zo’n zitplaats voor het 
leven, de overige stoeltjes werden ter beschikking gesteld aan de 
supportersvereniging.

E

HET VERHAAL ACHTER DE TRIBUNE V.l.n.r. Reijer Spaan, Jan van ’t Hof, 
Lammert Vlieger, Aart Schuurman 
en Klaas van Olst.

SUPPORTERS 
VOOR HET LEVEN
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57

STOEL 29
Alle vijf de mannen weten hun zitplaats uit het hoofd op 
te noemen, toch zitten ze er eigenlijk nooit. Behalve Reijer 
Spaan, zijn stoel 29 is een heerlijk plekje. “Mooi dicht bij de 
gezellige Oosterwoldenaren en gelukkig zat ik voor de lange, 
inmiddels overleden, politieagent Jan Hartkamp”, zegt de kleine 
Oostendorper. En ook in letterlijke zin droegen de mannen hun 
steentje bij. Zo was Aart Schuurman (stoel 6) als coördinator 
nauw betrokken bij de bouw. Zelf was hij door een blessure 
uitgeschakeld.

RONDJES
De levenskaarten leven een mooi bedrag op, maar niet 
voldoende. Als enthousiasteling is Lammert Vlieger (stoel 8) één 
van de initiatiefnemers van een op dat moment volledig nieuw 
fenomeen: De ‘Lopathon’. Zowel lopers als sponsoren weten niet 
goed in te schatten hoeveel rondjes haalbaar zijn. En dat pakt 
goed uit voor de club: het evenement levert maar liefst 31.210 
gulden op. Een gouden zet. ‘Good old’ Klaas van Olst (stoel 38) 
loopt met zijn gezin alleen al bijna duizend gulden bij elkaar.

HERINNERINGEN
Als supporters zagen ze samen honderden wedstrijden van de 
hoofdmacht van VSCO’61. En ze zullen er nog vele zien. Want 
supporter zijn ze voor het leven. 

SUPPORTERS 
VOOR HET LEVEN

BEN JE BENIEUWD NAAR DE MOOISTE 
SUPPORTERSHERINNERINGEN VAN DIT VIJFTAL? 
GA DAN NAAR HET YOUTUBE KANAAL VAN 
VSCO’61 VOOR HUN PERSOONLIJKE VERHALEN.
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De 23-jarige Melinda van Eck is keeper van het Vrouwenelftal. Esmee Zoet is 13 jaar en voetbalt sinds 
een jaar in de spits bij MO15. Ze ontmoeten elkaar in de kappersstoel van kapsalon Marjo’s Hair in 
Oosterwolde. Eigenaar Marjolein Wastenecker ondervraagt de beide dames.

Wat vinden jullie het allerleukste aan voetbal?
Melinda: ”Als een aanvaller alleen op mij af komt en ik de bal 
afpak. Dit noemen ze een één-op-één situatie. Ook wil ik nog 
eens een penalty tegenhouden.”
Esmee: ”Ik vind scoren het leukste. Misschien scoor ik wel bij 
jou.”

Waar hebben jullie een hekel aan tijdens de wedstrijd?
Melinda: ”Aanvallers willen vaak in de weg lopen, zodat 
ik niet bij de bal kan. Ik kan er heel slecht tegen als 
tegenstanders mij duwen. Ook vind ik schelden niet leuk. Dat 
heeft toch geen zin.”
Esmee: ”Ik heb ook een hekel aan schelden in de wedstrijd. 
Vooral woorden met een erge ziekte vind ik niet leuk.”

Zitten jullie op school of werken jullie?
Melinda: ”Ik zit nog op school, maar loop nu stage op het 
Carolus Clusius College in Zwolle. Als ik naar school moet dan 
ga ik naar Groningen.”
Esmee: ”Groningen? Dat is ver weg. Ik ga volgend jaar naar 
het Oostenlicht in Elburg. Dat is lekker dichtbij.”

Een vakantie in de zon of in de sneeuw?
Melinda: ”De zon. Ik heb nog nooit een vakantie in de sneeuw 
gehad. Misschien is dat wel heel leuk.”
Esmee sluit zich volledig bij Melinda aan. 

Hebben jullie een leuk persoon leren kennen dit jaar?
Melinda: ”Niet een persoon, maar een dier. Sinds een paar 
maanden heb ik een kat. Hij heet Felix en is superlief.”
Esmee vindt haar trainer Lubertus heel leuk. ”Hij geeft leuke 
trainingen en is heel aardig.”

Waar zijn jullie bang voor?
Melinda: ”Ik was altijd heel bang voor spinnen. Maar sinds 
ik alleen in een huis woon, vind ik ze niet meer eng. Iemand 
moet de spin wegpakken. Eerst liet ik dat altijd door andere 
mensen doen, maar dat vond ik niet meer kunnen.”
Esmee: “Spinnen zijn helemaal niet eng! Ik vind Walibi 
Halloween heel eng. Er lopen zulke enge mensen rond.”

Esmee heeft een mooie vlecht in het haar en is klaar bij 
de kapper. Ze bedankt Melinda voor het leuke gesprek en 
Marjolein voor de mooie vlecht.

IN DE KAPPERSSTOEL 
MET MELINDA & ESMEE   

INTERVIEW



WIJ GAAN VERDER WAAR DE 
KEUKENBOULEVARD STOPT…

Onze ervaring is dat mensen bij het kopen van een keuken in hun 
enthousiasme vaak vooral bezig zijn met hoe de keuken eruit moet zien, 
de kleur, de grootte en minder met praktische zaken zoals ‘hoeveel kuub 
moet de afzuigkap zuigen’, ‘is de vaatwasser stil’, ‘welke opstelling is 
handig’. Maar dan is daar Veldkamp, wij denken daar óók aan. Ons streven 
is een tevreden klant, ook nadat de keuken een tijdje in gebruik is! 

Veldkamp Witgoed & Keukenapparatuur is een winkel voor alle randzaken 
voor uw keuken met een ‘no nonsens’ mentaliteit en dat ook nog met 
concurrerende prijzen... wat wil je nog meer?!

SPECIALIST IN WERKBLADEN
WERKBLADEN IN GRANIET COMPOSIET KERAMIEK NEOLITH GRATIS INMETEN EN EIGEN MONTAGE TEAM

SHOP 
OOK

ONLINE!

KOM KIJKEN IN ONZE WINKEL, VOL MET WITGOED EN KEUKEN APPARATUUR!

ZUIDERZEESTRAATWEG 136 | 8096 CD OLDEBROEK | T 0525 63 17 96

WWW.VELDKAMPWITGOED.NL

RUIME KEUZE COMBI-MAGNETRONS WASMACHINES WASDROGERS 
KOELKASTEN VRIESKASTEN INBOUW VAATWASSERS



Arjan staat onder de lat in het eerste elftal van VSCO’61 en is 28 jaar. Manoah is 8 jaar en is ook 
keeper, maar dan in F2. Samen zitten ze in de stoel bij kapper Martin’s Haarmode in Elburg. Kapper 
Martin interviewt de mannen. 

Waarom zijn jullie gaan keepen?
Arjan: “Toen ik begon met voetballen in de F-jes, waren Cees 
en Willy van Oene mijn leiders. Samen met een teamgenootje 
gingen we om de beurt keepen. De leiders vonden dat ik wel 
goed kon keepen. Uiteindelijk ben ik blijven keepen.”
Manoah: “Onze keeper ging weg en toen heb ik de keepersrol 
overgenomen.”

Hebben jullie ook ergens anders gestaan in het veld?
Arjan: “Ik heb één jaar in VSCO 3 gespeeld. In dat jaar heb 
ik bijna overal gestaan. Mijn favoriete positie was toch wel 
laatste man.”
Manoah: “Ik heb ook in de verdediging gestaan, maar keepen 
is leuker.”
Arjan is het hier volledig mee eens.

Heeft één van jullie beiden als keeper ooit een doelpunt gemaakt?
Arjan: “Nooit in een wedstrijd. Een aantal jaar geleden 
speelden wij in de nacompetitie tegen Enter Vooruit. Als de 
stand gelijk is, moeten er penalty’s genomen worden. Ik mocht 
de laatste nemen en die heb ik, gelukkig, gescoord.”

Wie is jullie grote voorbeeld?
Arjan: “Edwin van der Sar. Hij is echt de beste keeper die ik 
ooit heb gezien. Als Van der Sar een reddende actie maakte, 
zag dit er altijd zo gaaf uit. En wie is jouw grote voorbeeld?”
Manoah: “Jij bent mijn voorbeeld. Vooral in de wedstrijd tegen 
SP Teuge was je heel erg goed.”
Arjan begint te blozen en bedankt Manoah. 

Wat is jullie mooiste voetbalherinnering? 
Arjan: “Kampioen worden met VSCO is toch wel een hele 
mooie ervaring. Super om zoiets mee te maken. Iedereen was 
ook heel erg blij. Na 34 jaar weer kampioen.” 
Manoah: ”Wij zijn ook kampioen geworden. Eén keer op het 
veld en één keer in de zaal.”

Heb je tips voor jonge keepers om een betere keeper te worden?
Arjan: “Zorg dat je veel plezier hebt in het keepen. Luister 
goed naar wat je keeperstrainer zegt. Mijn keeperstrainer 
heeft mij heel veel geleerd.”

Inmiddels zijn Manoah’s haren geknipt en kan hij naar huis. Hij 
bedankt Arjan voor de gezelligheid en kapper Martin voor de 
knipbeurt.

IN DE KAPPERSSTOEL 
MET ARJAN & MANOAH 

INTERVIEW
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De bal is rond...

Autobedrijf Jedi, onderscheidend in service en kwaliteit.

Schepenveld 49  |  3891 ZK  |  Zeewolde  |  Telefoon  036 - 522 13 30 

Markerkant 1402  |  1314 AR  |  Almere      |  Telefoon  036 - 533 20 20

www.jedi.nl

De bal is rond...

Esprit - Twinlife - State of Art - Tom Tailor - BWA - Base�eld - Falabella - Profuomo - Culture -  Wilvorst - Cossmo

De juiste kleding voor elk moment

Zuiderzeestraatweg 162, 8096 CE Oldebroek
telefoon 0525-633393, www.vandeschootbrugge.nl

Casual of Business... voor elk moment
hebben wij de juiste kleding voor u ...
Ook de bruidegom in spé die net 
even iets anders zoekt, is bij ons aan 
het juiste adres.

Kom eens vrijblijvend langs en 
overtuig uzelf. Ook ruime keus in
grote maten. 

Trendy mode voor Mannen
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Aan de vooravond van zijn vijftigste verjaardag gaan we op bezoek bij Henk Kruithof, oud-voetballer 
van VSCO’61 en tegenwoordig binnen de voetbalvereniging actief als lid van de technische commissie. 
Omdat Henk binnenkort Abraham ziet, past hij prima bij een ander onderwerp van deze editie van 
de presentatiegids: 50 jaar Supportersvereniging. Maar dat is niet de enige reden waarom wij Henk 
opzoeken. 

HISTORISCH ITEM

 VAN ESC’ER NAAR 

RASECHTE KANARIE
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Al 70 jaar werken we bij Van Werven samen aan échte oplossingen, 
met dank aan onze medewerkers. Door samen te werken scoren we 
hoe dan ook ook op het voetbalveld. Van Werven is de komende jaren 
trotse sponsor van VSCO’61. Samen Sterk! www.vanwerven.nl
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l meer dan 15 jaar is Henk 
werkzaam als Teammanager 
Customer Service and Purchase bij 

KGS Diamond in Elburg en hij heeft het daar 
naar eigen zeggen nog steeds prima naar zijn 
zin. Tegenwoordig is Henk gelukkig getrouwd 
met Roelien en vormen zij samen met 
Stephan, Vera en Marc een samengesteld, 
hecht gezin. 

Sinds zijn zesde jaar speelde Henk bij de 
Elburger Sportclub. Nadat hij alle jeugd-
elftallen heeft doorlopen, maakt Henk op 
jonge leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. 
Een debuut dat Henk niet snel zal vergeten, 
omdat hij met zijn gouden linker direct een 
doelpunt maakt. “Van zoiets droom je als 
jeugdspeler en als het dan echt gebeurt 
is dat het mooiste wat er is”, vertelt Henk 
met een glimlach. Vanaf dat moment zit 
Henk bij de selectie met toen nog Kees 
Boeve als assistent-trainer. Later wordt Kees 

hoofdtrainer van ESC en draagt hij bij 
aan het kneden en vormen 

van Henk als 
voetballer en 

wellicht 

ook als persoon. De paden van Henk en Kees 
zouden elkaar bij VSCO’61 opnieuw kruisen.

OVERSTAP
Als het eerste elftal van ESC steeds meer de 
contouren van een vreemdelingenlegioen 
krijgt, besluit Henk rond zijn eenentwintigste 
de overstap naar VSCO’61 te maken. Henk 
herinnert zich dat nog goed. “Bij Elburg 
werden een groot aantal spelers van 
buitenaf aangetrokken die uiteraard in de 
basis moesten spelen. Daardoor werden 
eigen spelers gepasseerd en dus genegeerd. 
Een slechte zaak, zoals later ook wel is 
gebleken. ESC is weer een stabiele, gezonde 
voetbalvereniging. Het is jammer dat we dit 
jaar niet meer bij ze in de competitie zitten, 
want een derby tegen ESC is mooi voor het 
publiek en de penningmeester.”

RIVALITEIT
De overstap van Henk naar de Kanaries lag 
destijds gevoelig. Henk legt uit: “Niet alleen 
omdat al mijn vrienden bij ESC voetbalden, 
maar vooral ook omdat ESC en VSCO, zeker 
in die tijd, elkaars rivalen zijn. ‘Botbekken’ 
tegenover ‘boeren’. Ik denk dat ik de eerste 
was die besloot om naar VSCO te gaan, maar 

van dat besluit heb ik nooit spijt gehad. 
Via mijn vader ben ik met Bertus 

Bruins in contact gekomen. Bertus 
was in die tijd elftalbegeleider 

van het eerste elftal van VSCO. 
Helaas is Bertus veel te vroeg 

overleden. Een prachtkerel. 
Samen met Klaas van Olst 

was dat een fantastisch 
duo die elkaar goed 

konden aanvullen. 
Daarna heb ik een 
goed gesprek 

gehad met Jan 
de Graaf die 
hoofdtrainer 
van VSCO was 
en dat nog 
lange tijd is 
gebleven. 
Ik had 
een goed 
gevoel bij 
VSCO. Er 
heerste 

toen al een gezellige en ontspannen 
familiesfeer. Zo ben ik een Kanarie 
geworden.”

HOOGTEPUNTEN
Henk heeft als controlerende middenvelder 
vanaf het seizoen 1990-1991 ongeveer 10 
jaar in de hoofdmacht van VSCO’61 gespeeld. 
De allereerste groepstraining staat Henk 
nog goed bij. “Met een graadje of dertig 
moesten we alleen maar lopen, rennen en 
sprinten. Ik vond het verschrikkelijk. Er kwam 
geen bal aan te pas. Ik dacht waar ben ik nu 
dan beland?” In al die tijd dat Henk eerste 
selectiespeler was, speelde hij voor de prijzen. 
De kampioensvlag heeft hij echter nooit 
mogen hijsen.

PROMOTIE 
“Wel heb ik meerdere keren via een 
periodekampioenschap de nacompetitie voor 
promotie gehaald. Eenmaal met succes. Dat 
was in het seizoen 1992-1993. Een bijzonder 
en bizar seizoen. Vanaf stijf onderaan in 
de winterstop tot ongeslagen in de tweede 
helft van de competitie, handhaving en het 
behalen van de periodetitel op de laatste 
speeldag en vervolgens promotie via de 
nacompetitie; en dat alles in één seizoen. 
In de nacompetitie scoorde ik thuis tegen 
Kesteren met een geweldige streep. We 
wonnen toen uiteindelijk met 3-2, daarna 
volgde DZC’68 uit Doetinchem (2-1 winst) 
en speelden wij de finale op het veld van 
Berkum tegen Excelsior’31 uit Rijssen. Het 
dorp is toen letterlijk leeggelopen en onder 
fantastische omstandigheden hebben wij 
met 3-2 gewonnen en was promotie een 
feit. Door deze prestatie zijn we in dat jaar 
sportploeg van het jaar van de gemeente 
Oldebroek geworden.”

LINKERBEEN
“Ik had een goed linkerbeen waarmee ik 
spitsen als Wim Vlieger en Pascal van der 
Stroom vaak in stelling bracht. Vrije trappen 
eindigden ook nog wel eens in de winkelhaak 
van het vijandelijke doel en een strakke pass 
over het hele veld was mijn handelsmerk. 
In het seizoen 1999-2000 hebben wij ook 
de nacompetitie gehaald. Op 13 mei 2000 
speelden wij in de halve finale eerst thuis 

HISTORISCH ITEM

A
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Uw fi nanciële 
huishouding in 
topconditie!

www.unive.nl

Oostendorperstraatweg 1k Elburg | tel. (0525) 688 858 | elburg@unive.nl

U geniet van het leven op uw eigen manier. U gaat uw eigen weg, maar soms kunt 
u wel wat onafhankelijk fi nancieel advies gebruiken. Bijvoorbeeld als u vragen heeft 
over uw hypotheek, pensioen of verzekeringen. Juist dan zijn wij er; van start tot fi nish. 
In onze winkels, op internet of gewoon bij u thuis. Om er samen voor te zorgen dat 
uw fi nanciële huishouding altijd in topconditie is. Zo bent u. Zo is Univé Stad en Land.
 
Benieuwd hoe wij altijd met u meewonen, meewerken én meeleven als trotse 
supporter van VSCO’61? Neem dan contact op of loop gewoon eens bij ons binnen. 
Wij zijn er wanneer u ons nodig heeft.

Groote Woldweg 3, 8097 RN Oosterwolde

Tel: 0525-621252, Email: bakkerij_spijkerboer@solcon.nl  

Website: www.bakkerijspijkerboer.nl



De Technische Commissie met v.l.n.r. Henk Kruithof, Wim Wastenecker en Albert Zieleman.

HISTORISCH ITEM

tegen Sparta Enschede. Ik herinner mij deze 
datum heel goed, omdat op die dag de 
verschrikkelijke vuurwerkramp in Enschede 
plaats vond. Nadat wij deze wedstrijd met 
enig fortuin met 3-2 hadden gewonnen, 
werd de return in verband met deze ramp 
pas weken later afgewerkt. Door blessures en 
schorsingen verloren we vrij kansloos met 3-0 
waardoor promotie die keer niet is gelukt. Dit 
was tevens mijn afscheid als speler van het 
eerste elftal.”

FEYENOORD
“Een ander hoogtepunt dat ik mij kan 
herinneren was een wedstrijd van het Noord 
Veluws Elftal tegen Feyenoord. Ik was net 
achttien jaar en mocht meedoen tegen 
Feyenoord, waar Peter Houtman net was 
teruggekeerd. Om die reden waren er zelfs 
nationale televisiezenders aanwezig. Een 
wedstrijd met ruim 2000 man publiek. We 
hielden Feyenoord toen op een spectaculaire 

4-4. Ook heb ik ooit driemaal gescoord 
tegen Gazelle Nieuwland uit Dieren en een 
doelpunt vanaf de eigen speelhelft gemaakt, 
iets wat ook niet regelmatig gebeurde.”

PENSIOEN
Wie denkt dat Henk na het ophangen van 
zijn kicks aan de wilgen niet meer sportief 
is, heeft het mis. “Om toch een beetje fit 
te blijven, zit ik twee keer in de week op 
de racefiets of mountainbike. Ik loop ook 
hard. Zo heb ik in 2004 de Marathon van 
Rotterdam gelopen, een groot evenement 
dat op mijn bucketlist stond. Na iets meer dan 
vier uur ben ik gefinisht. Een onvergetelijke 
ervaring. Ook ben ik een paar jaar leider/
jeugdtrainer van mijn zoon geweest. En 
soms trek ik de voetbalschoenen met 
bijvoorbeeld een sponsortoernooi aan. Tja, 
het blijft natuurlijk een leuk spelletje om te 
blijven doen. De verrichtingen van het eerste 
elftal volg ik op de voet. Ik ben een trouwe 

supporter. Net als mijn vader die sinds mijn 
overgang naar VSCO vrijwel alle wedstrijden 
heeft gezien.”

COMMISSIE
Vanaf de winterstop vormt Henk samen 
met ‘good old’ Wim Wastenecker en 
Albert Zieleman de Technische Commissie. 
Henk legt de taak en rol van deze 
commissie uit: “Als technische commissie 
zijn wij een soort klankbordgroep voor 
trainers en selectiespelers die tracht de 
randvoorwaarden zo optimaal mogelijk te 
laten zijn. We komen eenmaal per maand bij 
elkaar en hebben dan soms gesprekken met 
de hoofdtrainer en een aantal selectiespelers. 
Dat VSCO kampioen is geworden en 
daardoor is gepromoveerd naar de Tweede 
Klasse, levert uiteraard een positieve 
bijdrage. VSCO heeft mij veel gebracht. Ik 
vind het mooi om op deze manier iets aan de 
club terug te kunnen geven.”
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Vanuit Apeldoorn (A50) en
Meppel-Zwolle (A28):
• Bij knooppunt Hattemerbroek; 
 A28 richting Amersfoort volgen;
•  Neem afslag 17 (Wezep); einde 

rechtsaf Zuiderzeestraatweg
 (N308) volgen;
•  Na ± 6 kilometer rechtsaf afslag 

Oosterwolde (Mheneweg-Noord);
• Einde Mheneweg-Noord  
 (± 2 kilometer) rechtsaf op T-splitsing;
• Sportpark De Heughte ligt na 
 ± 100 meter links.

Vanuit Amersfoort en 
Harderwijk (A28):
•  Neem afslag 16 (‘t Harde); einde 

linksaf Eperweg (N309) volgen;
•  Na ± 3,5 km; bij rotonde rechtsaf 

Zuiderzeestraatweg (N308) volgen;
•  Na ± 5 kilometer linksaf afslag 

Oosterwolde (Mheneweg-Noord);
•  Einde Mheneweg-Noord 
 (± 2 kilometer) rechtsaf op
 T-splitsing;
•  Sportpark De Heughte ligt na 
 ± 100 meter links.

Dit is de negentiende presentatiegids uitgegeven door 
VSCO’61 uit Oosterwolde (Gld).
Sportpark De Heughte
Zwarteweg 15, 8097 PR Oosterwolde (Gld)
Telefoon 0525-621469
Fax 0525-621737
Website www.vsco.nl
E-mail info@vsco.nl
Twitter @VSCO61Nieuws
Facebook facebook.com/vsco61
YouTube VSCO’61

Redactie
Jan Borgers, Ruben Buijserd, Melissa van Dorp, Rinze 
Kaatman, Dries van Dijk, Thomas Mulder, Colin Pelleboer, 
Erik Riemens, Bert Schipper, Pascal van der Stroom en 
Erik Wijnne.

Commercie
Sjoerd Kwakkel, Ben Leusink, Aart Lokhorst, 
Christiaan Mulder, Hendrik Jan ‘Nanne’ Schoonhoven, 
Rick Spijkerboer en Lammert Vlieger.

Coördinatie advertenties
Rinze Kaatman

Beeldmateriaal
Ernie van Beek, Bram van de Biezen, Ruben Buijserd, 
Dries van Dijk, Ernst Jan Doornewaard, Foto Eljee, 
Dik Leusink, Colin Pelleboer, Susanne Stange, 
Herman van der Wal en John van Zweden.

Vormgeving en productie
Bredewold. Creatie, web & print.

Distributie
Ben Leusink, Aart Lokhorst en Beert Visch.

Secretariaat
Jan Kragt
De Maat 15
8265 SX Kampen
M: 06 - 481 34 680
E: j.kragt@vsco.nl

Public relations
Bert Schipper
De Savornin Lohmanhof 29
8091 XT Wezep
M: 06 - 119 07 404
E: b.schipper@vsco.nl

Oplage
7.500

Met dank aan 
Marcel van Dam, Milou Derks en John van Zweden.

Zuiderzeestraatweg 125, 8096 BE Oldebroek
Telefoon 0525-631911 - www.hermanvanderwal.nl

De luchtfoto geeft een goed beeld van de indeling van sportpark De Heughte. 
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Wil jij ook #LekkerWerken? Bestel dan gratis ons 
magazine boordevol praktische tips, verhalen en 

praktijkvoorbeelden op het gebied van marketing en 
communicatie. bredewold.nl/lekkerwerken

#LEKKERWERKEN 
MET VSCO’61




