
PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2016-2017

MAxIM 
HARTMAN 

over  
vrouwenvoetbal

VIA DE HEUGHTE
NAAR OLYMPISCHE 
SPELEN

NIEUwE
TENUES

A b D I  N A G E E Y E

MERCHANDISING

KaNaRIEPIETJES

ZATERDAG IS DE
MOOISTE DAG
VAN DE wEEk 



   4.000 m2

                 landelijk
woongenot

Workshops
             voor alle leeftijden

Tevens gezellige high-tea party’s!

          Meer dan 3000
                    artikelen online!
kleinewinst.nl

DKW WOONVISION • Zuiderzeestraatweg 220, 8096 CH  Oldebroek • tel. 0525 633707 •



p de voorpagina pronken dit jaar 
selectiespelers Ruben Buijserd 
en Grietje de Zwaan. Want 

mannen- en vrouwenvoetbal gaan hand 
in hand bij VSCO’61. Dat vrouwenvoetbal 
populair is, kan niemand ontgaan zijn. 
Afgelopen jaar deed ons nationale 
vrouwenelftal voor het eerst mee aan 
een WK. Inmiddels is voetbal veruit de 
grootste vrouwenteamsport ter wereld. 
Er voetballen 29 miljoen meisjes en 
vrouwen. En dat aantal groeit snel, ook in 
Nederland. Inmiddels zijn er in Nederland 
bijna 140.000 vrouwelijke clubleden. 
Daarmee is het na hockey de populairste 
teamsport voor vrouwen in ons land. 
VSCO’61 telt inmiddels bijna negentig 
spelende vrouwen en meisjes.

MEER vooR MaNNEN
In deze presentatiegids besteden 
we daarom extra aandacht aan 
vrouwenvoetbal. We kijken positief naar 
deze ontwikkeling, maar ook kritisch. 
Voor die kritische blik hebben we 
Maxim Hartman om raad gevraagd. De 
eigenzinnige programmamaker neemt 
het in zijn RTL7 programma ’Nog Meer 

voor Mannen’ op voor de mannenrechten. 
We mochten hem interviewen over het 
snelgroeiende aantal vrouwen binnen 
onze vereniging. Hij geeft zijn mening 
over vrouwenvoetbal en legt uit dat, wij 
mannen, ons geen zorgen hoeven maken. 

FIlMPJE 
Zoals u inmiddels van ons gewend bent, 
lanceren we de presentatiegids met 
een online video. De parodie op Harry 
Vermeegen z’n ’Man van Fiets’ is met 
duizenden hits wel het meest succesvol 
geweest. Dit jaar is gekozen voor een 
video waarbij we ons sportpark voor 
het voetlicht brengen. Er is hier de 
laatste jaren nogal wat gerealiseerd. 
Met prachtige beelden maakt u kennis 
met VSCO’61 en de beleving van een 
zaterdagmiddag op het voetbalveld. 
Inmiddels zijn al onze video’s te zien op 
ons Youtube-kanaal VSCO’61. 

vERTRouwEN
De foto’s zijn dit jaar gemaakt bij de 
voormalige Willem de Zwijger Kazerne in 
Wezep. Geen logische plek zult u denken, 

zo dicht bij de thuisbasis van WHC. Maar 
niets is minder waar. Want onze trotse 
hoofdsponsor Prins Bouw heeft zijn 
contract met zes jaar verlengd en bouwt 
hier aan een prachtig project. In opdracht 
van drie regionale ondernemers worden 
hier meer dan zeventig appartementen 
gerealiseerd. Op de foto’s is het 
bouwproces te zien. Dat staat symbool 
voor de uitdaging waar onze kersverse 
hoofdtrainer Bülent Akar voor staat. Hij 
vertelt hoe hij met de jonge generatie 
spelers bouwt aan de toekomst. 

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

IK wENS JE vEEl lEESPlEzIER! 

Met vriendelijke groet,

Colin Pelleboer
Voorzitter Presentatiegidscommissie

O

Melissa van Dorp

Ruben Buijserd

Bert Schipper

Rinze Kaatman

Jan Borgers

lammert vlieger

Colin Pelleboer
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Op de foto ontbreken Marieke van Gelder en Thomas Mulder. 
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Een korte terugblik op de sportieve prestaties van 
het seizoen 2015-2016 is er één met gemengde 
gevoelens. Enerzijds wist de hoofdmacht van onze 
vereniging er niet in te slagen te promoveren 
naar de tweede klasse. anderzijds behaalden het 
derde en zevende elftal met ruime afstand het 
kampioenschap. Binnen de jeugdafdeling lukte 
dat de teams van F1 en E1. ook de vrouwen van 
vSCo’61 leverden niet alleen op voetbaltechnisch 
kunnen, maar ook op wilskracht en mentaliteit 
een uitstekende prestatie. Jammer dat dit in een 
zinderende beslissingswedstrijd om de titel niet 
rijkelijk werd beloond. 

n het voorbije seizoen heeft ons 
clubhuis een ware metamorfose 
ondergaan. Naast de verbouwing 

van de keuken en de uitbreiding van de 
bergings- en koelruimte is de inrichting 
van de kantine volledig vernieuwd. Dit 
werd mede mogelijk gemaakt door een 
forse financiële bijdrage van onze actieve 
Supportersvereniging. 

In de laatst gehouden ledenvergadering is 
groen licht gegeven voor het toepassen van 
zonne-energie door middel van het plaatsen 
van zonnepanelen. Dit in het kader van 
verduurzaming van sportaccommodaties. 
Het definitieve besluit wordt genomen 
als er duidelijkheid is over de benodigde 
subsidies en in samenhang daarmee de 
terugverdientijd van de investering. Met het 
vervangen van het plafond en de verlichting 
en de aanpassing van de bar is de renovatie 
van de kantine afgerond. Daarmee komt 
voorlopig een einde aan grote investeringen 
in onze accommodatie. Met trots mogen we 
stellen dat het sportpark er fantastisch bij 
ligt. Niet in de laatste plaats ook te danken 

aan alle vrijwilligers die wekelijks bereid zijn 
het nodige onderhoud aan gebouwen en 
velden te plegen.

Een aantal personen binnen onze vereniging 
hebben in de wintermaanden een cursus 
gevolgd voor het werven van vrijwilligers op 
korte termijn. De kennis die is opgedaan zal 
worden ingezet om steeds weer bereidwillige 
mensen te vinden, die een deel van hun 
vrije tijd willen inzetten voor het goed 
functioneren van hun en onze club.

De komende jaren zal het accent van 
het beleid sterk komen te liggen op het 
opleiden van de jeugd. Met de aanstelling 
van het Hoofd Jeugdopleiding Lucas 
Voorn is een flinke stap voorwaarts gezet. 
Het is bovendien verheugend te kunnen 
constateren dat voor het nieuwe seizoen het 
kader (trainers, leiders en coördinatoren) 
is ingevuld. Voor het jeugdvoetbal zal een 
afzonderlijk beleidsplan worden vastgesteld.

Nieuw is het project Talentontwikkeling. 
Op de website en in de media is hier reeds 

aandacht aan geschonken. Jeugdspelers 
(vanaf D en ouder) worden in de 
gelegenheid gesteld om naast hun twee 
reguliere trainingen een extra training 
te kunnen volgen om zodoende de 
ontwikkeling van hun voetbalcarrière te 
bevorderen.

Namens de vereniging heet ik Bülent Akar 
van harte welkom als nieuwe Hoofdtrainer 
en wens hem veel plezier en succes.

Tot slot kijk ik uit naar 24 augustus als onze 
club vijfenvijftig jaar bestaat. Oosterwolde 
staat dan de hele dag centraal in het 
radioprogramma ‘Zomer in Gelderland’, dat 
live wordt uitgezonden vanaf ons sportpark. 
Er zijn dan talloze activiteiten en de dag 
wordt ’s avonds afgesloten met een live 
TV-uitzending.

Verder wens ik iedereen een fantastisch en 
sportief seizoen toe. 

Ben Schreurs
Voorzitter VSCO’61

I

  VSCO’61 bLIJFT 
  bOUwEN AAN TOEkOMST

5Presen t at i eg i d s  VS CO ’61  |  Se i zoen  2016 -  2017

VOORZITTER 



Persoonlijk, low budget en servicegericht... 

Jufferenstraat 1 • 8081 CP Elburg • Tel. 0525 - 65 61 87
Oostendorperstraatweg 92 • 8097 PN Oosterwolde • Tel. 0525 - 62 20 31  

www.boeveenvandorp.nl

Financiële 
administratie

NU OOK VOOR 

AL UW 

VERZEKERINGEN!

Advies

Verzekeringen

Fiscale
diensten

Agrarisch



In het aankomende seizoen staat er een nieuwe hoofdtrainer voor de 
groep bij het eerste elftal van vSCo’61. Bülent akar neemt het stokje 
over van wilfred westerhuis, die na drie seizoenen overstapt naar Be 
Quick’28. De 42-jarige akar is, nadat hij bij diverse clubs in de regio 
actief is geweest, blij met deze nieuwe uitdaging: “overal om me heen 
hoor ik dat vSCo een warme club is.”

oewel Akar op relatief jonge leeftijd 
is gestopt met voetballen, heeft hij de 
nodige ervaring opgedaan op het veld. 

Als junior wordt de getogen Epenaar gescout 
door Go Ahead Eagles. De talentvolle aanvaller 
speelt een paar wedstrijden in het eerste elftal 
en speelt zelfs voor Oranje onder 18 jaar, maar 
een definitieve doorbraak blijft uit. Ondanks 
interesse van aansprekende verenigingen, 
keert hij terug naar vierdeklasser EZC’84: “Ik 
heb in mijn jeugd veel te danken gehad aan 
mijn begeleider Henk Jonker bij EZC. Ik had 
hem beloofd dat ik terug zou komen bij EZC, 
mocht het avontuur bij de Eagles eindigen.” 
Aansluitend speelt Akar voor sv Epe, SEH, 
Koninklijke UD en kiest vervolgens voor WHC. 
Vanwege een zware blessure komt hij daar 
uiteindelijk niet aan spelen toe en besluit hij 
zich volledig te richten op zijn trainerscarrière.

H

 
NIEUwE 
HOOFDTRAINER

Gevoelsmens Akar 
voelt zich thuis 
bij VSCO’61
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TC1
Na drie jaar trainer te zijn geweest van 
Hatto Heim, doet Akar bewust een stapje 
terug en wordt hij assistent-trainer bij 
Nunspeet: “Ik ben ambitieus. Daarom heb 
ik ook mijn TC1 diploma behaald. Dat was 
echter niet te combineren met mijn gezin, 
werk en vervolgens ook nog een functie als 
hoofdtrainer. Bij Nunspeet kreeg ik de kans 
om mij als assistent verder te ontwikkelen 
en zou ik op termijn aan de slag gaan als 
hoofdtrainer.” Het leek er op dat Akar in 
2015-2016 als hoofdtrainer bij Nunspeet aan 
de slag zou gaan, maar door een conflict 
ging dat niet door. “Gelukkig kon ik als 
assistent-trainer bij mijn oude club WHC 
terecht. Het is echter altijd mijn ambitie 
geweest als hoofdtrainer voor de groep te 
staan en daarom heb ik heel veel zin in deze 
uitdaging bij VSCO.”

GEvoEl
De in Wezep woonachtige Akar heeft 
bewust gekozen voor de Kanaries: “Van 
tevoren heb ik informatie ingewonnen bij 
verschillende mensen die de club kennen. 
Van iedereen hoorde ik dat VSCO een 

hechte en warme club is. Dat past bij mij. Ik 
ben een open en eerlijk mens. Verder ben ik 
gedreven en ambitieus, dat verwacht ik ook 
van de spelersgroep.” Het worden drukke 
tijden in huize Akar. Naast een drukke baan 
als supply chain manager, zitten zoons 
Dennis (12) en Milan (10) ook niet stil. Met 
gepaste trots vertelt hij: “Mijn oudste zoon 
voetbalt bij PEC Zwolle en onze jongste is 
actief als hiphopper. Vlak voor de zomer is 
hij met zijn groep derde geworden op het 
NK.”

vISIE
“Voetbal speel ik het liefst in een 4-3-3 
systeem. Dan heb je naar mijn mening de 
optimale veldbezetting. Het systeem is 
echter niet heilig, je spelersgroep vormt 
de basis. Je kijkt naar de kwaliteit van de 
groep en vervolgens kies je het systeem 
dat bij de jongens past. Daarbij vind ik het 
belangrijk om de spelers actief te betrekken 
en mee te laten denken. Ik ben niet het type 
trainer dat continu langs de kant staat te 
schreeuwen. Het is uiteindelijk het doel dat 
de spelers elkaar corrigeren en in het veld 
zelf afgewogen keuzes maken.” Akar is een 

winnaar en wil die strijdlust overbrengen 
naar de groep: “Natuurlijk houd ik van 
aanvallend, verzorgd voetbal. Maar je 
voetbalt om te winnen, die mentaliteit staat 
centraal.”

DoElSTEllING
Een uitgesproken doelstelling voor het 
nieuwe seizoen heeft de trainer nog niet: 
“Ik bepaal de doelstelling niet alleen. 
Dat doe ik samen met de spelersgroep. 
Zij moeten het uiteindelijk in het veld 
doen, dus ik vind het belangrijk dat zij 
volledig achter de doelstelling staan.” Dat 
gezegd hebbende, Akar kent de ambitie 
van de club: “We hebben het als club 
fantastisch voor elkaar. Een prachtige 
accommodatie, een financieel gezonde 
huishouding en uitstekende faciliteiten. 
Alle randvoorwaarden zijn aanwezig om 
te promoveren. Het is in de afgelopen 
seizoenen gebleken dat een terugkeer naar 
de tweede klasse niet eenvoudig is. Maar 
we hebben een jonge, leergierige groep. 
Als we die een aantal jaar bij elkaar weten 
te houden, heb ik er vertrouwen in dat we 
naar de tweede klasse terugkeren.”

“Ik ben niet het 
type trainer dat 
continu langs 

de kant staat te 
schreeuwen”

NIEUwE 
HOOFDTRAINER
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JAN VISCH

ij de naam Jan Visch zal 
menigeen eerst roepen: 
Twaalfde Kanarie. Niet 

zo vreemd, want de actieve 
VSCO’er stond aan de wieg van 
deze supportersgroep. Hij doet 
echter meer. Reden voor de 
vrijwilligerscommissie hem te 
benoemen tot Gouden Kanarie 
2016.

SlaGER
Oosterwoldenaar Jan ziet in 
1961 het levenslicht en wordt 
in 1971 lid van VSCO’61. Hij 
doorloopt de jeugdelftallen, 
maar moet in verband met zijn 
werk als slager tijdelijk afhaken. 
Als hij in de jaren tachtig aan de 
slag gaat bij Plukon (Friki) kan 
hij op zaterdag de kicksen weer 
aantrekken. Jan speelt in het 
achtste elftal en wordt in 1986-
1987 kampioen. “Ik scoorde 
in dat seizoen maar liefst 47 

doelpunten”, blikt Jan terug.

BEENBREuK
In de jaren negentig houdt 
Jan zich actief bezig met 
voetballen en niet zozeer 
met vrijwilligerswerk. Dat 
verandert na 2001 als hij een 
gecompliceerde beenbreuk 
oploopt tijdens een wedstrijd. 
Een operatie is noodzakelijk 
en er wordt een pen geplaatst. 
“Het eerste wat ik dacht toen 
het gips verwijderd was; verrek, 
mijn voet staat scheef.” Zijn 
voetbalcarrière is voorbij en hij 
wordt vaste supporter van het 
eerste elftal. Zijn carrière als 
vrijwilliger begint vanaf dan 
vorm te krijgen.

KaNaRIE
Begin jaren 2000 ziet hij bij 
de uitwedstrijd tegen Blauw 
Geel’55 in Ede supporters van 

buurvereniging DTS’35 met 
dezelfde jassen. Hij weet enkele 
sponsors te werven die bereid 
zijn de vaste supporterskern in 
herkenbare kleding te steken. 
Aan de bar wordt de naam 
Twaalfde Kanarie geboren. 
Meest in het oog springend is 
wel het eigen vervoermiddel, het 
knalgele Kanariebusje. “Het busje 
is ooit vanuit Polen meegekomen 
met enkele medewerkers van 
Henk van Os”, aldus Jan. 

BESTuuRSlID
Jan is secretaris van 
Supportersvereniging V.S.C.O. en 
als bestuurslid van de Club van 
100 belast met ledenwerving. 
Namens de supportersvereniging 
organiseert hij bij thuiswed-
strijden de verloting en het Rad 
van Fortuin. Ook is hij actief 
betrokken bij verbouwingen en 

de herinrichting van de kantine. 
“Ik vind het mooi dat wij in 
relatief korte tijd een mooie som 
geld bij elkaar hebben weten te 
brengen voor dit project”, zegt hij 
met trots.

ENERGIE
Daarnaast zijn er veel 
andere zaken waaraan hij 
zijn steentje bijdraagt. Zo 
is hij clubscheidsrechter, 
draait bardiensten, monteert 
reclameborden en verricht ook 
het nodige onderhouds- en 
schilderwerk. Hij brengt een 
groot deel van zijn vrije tijd op 
het sportpark door, maar dat 
lijkt geen belasting. “Ik heb 
vaak vroege dienst, dus kan 
het goed combineren met mijn 
werk. En wat je graag doet, kost 
geen energie”, besluit hij met 
een bijna Cruijffiaanse wijsheid.

b

“wat je graag 
doet, kost geen 

energie”
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  Opleiden 
  is jezelf 
ontwikkelen

oor een amateurvoetbalvereniging als VSCO’61 is het 
opleiden van eigen jeugdspelers de levensader van de club. 

Het ontwikkelen van talenten tot beloften en uiteindelijk tot eerste 
elftalspelers bepaalt sportief gezien de kwaliteit van de vereniging. 
Maar ook de wat minder getalenteerde voetballer heeft recht 
zich volop te ontwikkelen. 

De komende jaren wil VSCO’61 een extra impuls 
geven aan de jeugdopleiding. Door het aanstellen van 
een Hoofd Jeugdopleiding in de persoon van Lucas 
Voorn wil de vereniging meer structuur aanbrengen 
in de opleiding. “Het is de bedoeling dat de visie van 
de vereniging wordt nagestreefd. Iedereen binnen 
de jeugdopleiding moet kennis hebben van het 
jeugdvoetbalplan. Het belang van de individuele speler 
staat voorop. Vaak wordt gezegd dat de jeugdspeler in 
feite twee vijanden heeft. Allereerst de Jeugdtrainer die 
kampioen wil worden en ten tweede de ouders die vaak 
te hoge eisen stellen aan het kind”, aldus Lucas Voorn.

DoElSTEllINGEN
“De afgelopen maanden heb ik vooral geobserveerd met 
het huidige jeugdvoetbalplan in mijn achterhoofd. Ik 
kom daarbij tot de conclusie dat het plan onvoldoende 

wordt nageleefd. En dat vooral de onderlinge 
communicatie moet worden verbeterd”, vervolgt 
Lucas Voorn. Er is een werkgroep samengesteld 
ter ondersteuning van het Hoofd Jeugdopleiding. 
Belangrijke doelstellingen voor dit seizoen zijn allereerst 
de posities van jeugdtrainers en jeugdleiders goed in te 
vullen en de bezetting van de Jeugdvoetbalcommissie op 
peil te brengen. 

Ondertussen wordt het huidige jeugdvoetbalplan 
geëvalueerd en aangepast naar actuele inzichten. 
Lucas: “Binnen de Jeugdvoetbalcommissie willen we 
het vooral hebben over voetbal en niet over bijzaken. 
Er zal dan ook veelvuldig overleg plaatsvinden met de 
jeugdtrainers. Ook willen wij een extra talententraining 
in het leven roepen waaraan spelers vrijwillig kunnen 
deelnemen.”

V
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JEuGDTRaINERS
De stap naar één van de nieuwe 
jeugdtrainers bij B1, oud-eerste elftalspeler 
Arjan Witteveen, is snel gemaakt. In 
het seizoen 2003-2004 is Lucas Voorn 
Hoofdtrainer en Arjan Witteveen basisspeler 
van het eerste elftal. Gezamenlijk 
promoveren ze naar de eerste klasse en 
weten zich in het daaropvolgende seizoen te 
handhaven. Nog steeds een unieke prestatie 
in de geschiedenis van VSCO’61. Arjan: “We 
hebben mooie wedstrijden gespeeld tegen 
ploegen als HHC, SVZW, DETO, Excelsior’31 
en Go Ahead Kampen.” Arjan is zelf 
voortgekomen uit de jeugdopleiding van 
VSCO’61 en is jarenlang een dragende speler 
van het eerste elftal. Het afgelopen seizoen 
werd hij als aanvoerder kampioen met het 
derde elftal.
De andere nieuwe Jeugdtrainer voor het 
B1-team is de 33-jarige Maurizio Lamanna. 
Maurizio is geboren in Nederland en 
van Italiaanse afkomst. Hij heeft bij 
enkele buurtverenigingen al de nodige 
trainingservaring opgedaan bij jeugdteams. 
“Ik heb gevoetbald bij VSCO in de C- en 
B-jeugd. Daarna ben ik teruggegaan naar 
ESC en heb ik in een lager team gespeeld. 
Uiteindelijk moest ik vanwege een 

knieblessure stoppen en ben ik Jeugdtrainer 
geworden”, aldus Maurizio.

KEuzES
Maurizio kiest voor VSCO’61 omdat het een 
mooie club is met veel jeugdspelers. “Daarbij 
was VSCO slagvaardiger en boden ze mij 
aan het trainersdiploma TC3 te behalen”. Ik 
wil mezelf de komende jaren ontwikkelen 
binnen de jeugdafdeling en wellicht voor 
de TC2 opleiding gaan”, licht Maurizio zijn 
ambities toe. Voor Arjan ligt de keuze anders. 
“Ik heb altijd al TC3 willen halen. Ik ben nu 
27 jaar betrokken bij de club en ik wil graag 
mijn spelerservaring delen. Het is mooi dat 
dit binnen je eigen vereniging kan”, aldus de 
35-jarige Witteveen.

aaNDaCHT
Dat de voetbalopleiding meer is dan alleen 
maar trainen en opleiden op technisch 
vlak, maakt Lucas snel duidelijk: “Natuurlijk 
moeten we spelers op technisch vlak goed 
ontwikkelen, maar fysiek moet het ook in 
orde zijn. En niet te vergeten de mentaliteit 
van de individuele spelers en de groep. 
Ook wil de vereniging aandacht voor 

sociale aspecten, zoals omgangsvormen en 
taalgebruik.”

RolvERDElING
Maurizio: “We hebben voor de zomerstop 
een oefenwedstrijd met het nieuwe team 
gespeeld. Er zitten leuke talenten in de 
groep. Jongens die gemotiveerd zijn en 
goed luisteren. We willen spelers vooral 
beter maken, daarvoor zijn wij trainer.” Op 
de vraag hoe de rolverdeling is tussen beide 
jeugdtrainers legt Maurizio uit: “We vullen 
elkaar goed aan. Arjan brengt veel ervaring in 
het veld mee en zal vooral tijdens trainingen 
zijn voetbaltechnisch inzicht overbrengen. Ik 
heb meer ervaring als trainer en ben voor de 
spelers het eerste aanspreekpunt.”

HaRT
Opleiden is een kwestie van eerst zaaien, 
voordat er geoogst kan worden. Daarvoor 
moeten goede voorwaarden gecreëerd 
worden met de juiste mensen op de juiste 
plaats. VSCO’61 wil dat zoveel mogelijk op 
eigen kracht doen. Met mensen die hart 
voor de vereniging hebben en betrokken 
zijn bij de jeugd.

JEUGDOPLEIDING

V.l.n.r.: 

Arjan Witteveen, 

Lucas Voorn en 

Maurizio Lamanna.
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1961-
1966

1967-
1971 

1972-
1976 

1977-
1981 

1982-
1986  

HET bEGIN

op 24 augustus 1961 wordt de 
verenigde Sport Club oosterwolde 
opgericht in dorpshuis De Heerdt 
in aanwezigheid van zo ’ n honderd 
mensen. aanvankelijk bestaat de 
vereniging uit drie takken van 
sport, te weten voetbal, korfbal en 
tafeltennis. 

bET EN HANDHAVING
In 1982 ziet het Berend Elzerman Toernooi (BET) het 
levenslicht. Genoemd naar het gelijknamige erelid dat in 
1991 overleed. In het seizoen 1981-1982 degradeert 
vSCo’61. De Kanaries weten zich snel te herstellen van deze 
teleurstelling. Het seizoen erop keert vSCo’61 terug naar de 
derde klasse door in 1983 kampioen te worden. Dit is tot op 
heden het laatste kampioenschap van het eerste elftal.

GESTAGE GROEI
In 1971 neemt door de gestage groei van de vereniging de behoefte 
aan meer speelvelden en een groter clubhuis toe. In 1972 wordt een 
extra speelveld aangelegd en worden de kantine en kleedkamers 
uitgebreid. Enkele jaren later neemt de behoefte aan nog een extra 
veld toe. Een tijdelijke oplossing wordt gevonden door achter De 
Meule een veld voor vijf jaar te huren.

SPORTIEF SUCCES

Nadat in 1964 het tweede elftal als 
eerste kampioen van de vereniging 
begroet wordt, doet het eerste team 
van zich spreken in het seizoen 
1966-1967. Het eindigt met vHK uit 
Sint Jansklooster in de tweede klasse 
op een gedeelde eerste plaats. Een 
beslissingswedstrijd is nodig en deze 
weet vSCo’61 met 2-0 te winnen en 
promoveert hierdoor naar de eerste 
klasse.

SUCCESVOLLE LICHTING

Dat vSCo’61 in deze jaren over een 
gouden lichting beschikt komt tot 
uiting in de tweede helft van de 
jaren zeventig. In het seizoen 1977-
1978 wordt na elf seizoenen het 
eerste elftal weer eens kampioen 
en promoveert het naar de vierde 
klasse. Het seizoen erop wordt 
opnieuw de kampioensvlag gehesen. 
In 1979 wordt uitgerekend in het 
hol van de leeuw tegen mede-
kampioenskandidaat DSv’61 de titel 
binnengehaald door met 0-0 gelijk te 
spelen. Promotie naar de derde klasse 
is een feit.

Dit jaar bestaat VSCO’61 
vijfenvijftig jaar. Het elfde lustrum 
van de vereniging. Door middel 
van een ‘heughtepunt’ per lustrum 
kijken wij terug in de historie 
van de vereniging en staan stil 
bij de meest gedenkwaardige 
gebeurtenissen.
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1987-
1991 

1992-
1996 

1997-
2001 

2002-
2006 

2007-
2011 

2012-
2016 

SPORTIEF HOOGTEPUNT

wat niemand voor mogelijk houdt, 
gebeurt in het seizoen 1992-1993. 
vSCo’61 promoveert naar de eerste 
klasse door in de finale van de 
nacompetitie van Excelsior’31 uit 
Rijssen met 3-2 te winnen. Een 
huzarenstukje, temeer omdat de 
ploeg zich pas op de laatste speeldag 
van de competitie wist veilig te 
spelen. vSCo’61 wordt vervolgens 
verkozen tot sportploeg van het jaar 
1993 van de gemeente oldebroek.  

SPORTIEF IN DE LIFT

Het vlaggenschip drukt in deze 
periode nadrukkelijk de neus tegen 
het venster van de eerste klasse. Na 
zesmaal de nacompetitie te hebben 
behaald, lukt het in het seizoen 
2002-2003 wel om te promoveren. In 
Nunspeet wordt met 2-1 gewonnen 
van advendo’57. vSCo’61 handhaaft 
zich het seizoen erop in de eerste 
klasse. 

GULDEN GIDS AwARD

In 2009-2010 wordt de 
presentatiegids verkozen tot 
beste presentatiegids van 
het amateurvoetbal door de 
Belangenorganisatie amateur 
voetbalverenigingen en wint vSCo’61 
de Gulden Gids award. In 2014-2015 
weet vSCo’61 als enige vereniging in 
Nederland voor de tweede keer de 
beste presentatiegids uit te brengen. 
waar een relatief kleine vereniging 
groot in kan zijn.

SPONSORING NEEMT VLUCHT

In de jaren zestig en zeventig is er 
slechts in beperkte mate sprake van 
sponsoring. In 1965 is sportzaak 
B&J Karssen de eerste bordsponsor 
met een handgeschilderd bord. In 
de jaren zeventig wordt de eerste 
kledingsponsor (trainingspakken en 
sporttassen) geïntroduceerd binnen 
vSCo’61. De eerste shirtreclame doet 
haar intrede in 1981. Sponsoring 
door middel van shirtreclame en 
bordreclame neemt hand over hand 
toe en is heden ten dage niet meer 
weg te denken. 

UITbREIDING SPORTPARk

De vereniging kent een forse 
ledengroei waardoor uitbreiding 
van het sportcomplex broodnodig 
is. Een nieuw trainingsveld wordt 
aangelegd en een volledig nieuwe 
kleedaccommodatie met twaalf 
kleedkamers, massageruimte, 
krachthonk en scheidsrechtersruimtes 
wordt gerealiseerd. Het vijftig jarig 
jubileum in 2011 wordt groots 
gevierd met o.a. een Taptoe door 
oosterwolde. Kort daarna wordt het 
kunstgrasveld aangelegd. 

NIEUw CLUbLOGO

op 24 augustus 2001 bestaat de 
vereniging veertig jaar. onder het 
motto ‘voor elk wat wils’ wordt 
feestelijk uitgepakt met een officiële 
receptie, een rommelmarkt, een 
groots opgezette Ballonfiësta en 
een geweldige feestavond. Tijdens 
dit jubileum wordt het nieuwe 
logo onthuld door ontwerper arjan 
witteveen en voorzitter Kees Boeve. 
Tevens wordt een geheel nieuwe 
kledinglijn geïntroduceerd.

P re s en t at i eg i d s  VS CO ’61  |  Se i zoen  2016 -  2017 17



New arrivals



wISSELSPONSOR VSCO’61



HOOFDSPONSOR VSCO’61-JEUGD

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.

door klein 
te beginnen.

De top
kunnen

bereiken



‘ZATERDAG IS DE 
MOOISTE DAG

VAN DE wEEk’

De Kanariepietjes
Elke zaterdagochtend van 10.00 tot 

11.00 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. 

Zij behalen bij deelname een echt 

voetbaldiploma.

Alle faciliteiten zijn 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, schoenen en douchespullen 

voor na de activiteiten. Ouders kunnen 

op deze manier hun kinderen kosteloos 

laten sporten en bewegen en zo ook 

vrijblijvend met voetbal en VSCO'61 kennis 

maken.

Stan Schuurmans (5) 

Kanarie
  pietjes

Yes, vandaag is het zaterdag. 
Eindelijk weer voetballen.

Stan maakt zich klaar om 
voor het eerst in een echt 
VSCO-tenue te voetballen.

Vol trots in het 
geelzwarte tenue loopt 
Stan naar het veld.

Ik hoop dat 
ik veel ga 
scoren.

Wij moeten 
tegen ESC. 
Als we 

maar niet 
verliezen

Stan, nie
t zo snel 

fietsen Papa kan je 

niet bijhoude
n.

Daar moeten 

jullie scoren, 

doe je best!

Kom op
jongens naar

voren!

HOOFDSPONSOR VSCO’61-JEUGD

Ik vind 
voetbal het 
allerleukste, 

hopelijk mag ik 
snel naar de 

F-jes.”

Ook meedoen met 
de kanariepietjes?  

Bel Erika Spijkerboer op 
0525 - 62 22 23 of 06 - 304 47 059
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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, 

VSCO022016

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 



VSCO’61 staat voor een rijk verenigingsverleden. Al 
vijfenvijftig jaar staan we midden in de samenleving. 
Als voetbalvereniging, maar ook als ontmoetingsplek. 
De V van VSCO’61 vind je op meerdere plekken in dit 
tenue terug. Met onder andere een subtiele verwijzing 
naar het historische V-teken in de hals. De V van 
Victorie, de basisgedachte van de oprichters van 
VSCO’61. De V die staat voor Verenigen, want samen 
maken we de club. De V staat ook voor Voetbal, de 
factor die ons bindt. Decennialang staan we in de 
regio bekend als de Kanaries. Dit symbool is dan ook 
nadrukkelijk terug te zien op het shirt en het broekje.

 
ovER HET oNTwERP 
No nonsense, strak met moderne lijnen. Dit maakt 
het tenue tot een verzorgd en rustig geheel. De manier 
waarop we ook willen voetballen. Met inzet 
en discipline. Niet meer, niet minder.

Nieuw tenue, 
nu verkrijgbaar 
     in de  
       fanshop

Kijk voor de 360 graden 
foto’s op www.vsco.nl
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  kledingsponsor 
Muta Sport:
 Vakmanschap 
& Specialisme

al JaREN PaRTNER vaN vSCo’61
Het nieuwe tenue van VSCO’61 is wederom tot stand 
gekomen in samenwerking met Muta Sport. Zij hebben 
het traject van ontwerp tot productie volledig begeleid.

Vanuit haar eigen kledinglijn biedt Muta Sport veel 
mogelijkheden. VSCO’61 heeft daarvan gebruik 
gemaakt door een volledig eigen ontwerp te maken. 
Daarnaast biedt de kledinglijn ruime keuze uit veel 
verschillende modellen en stoffen. Tevens is er de 
mogelijkheid tot jarenlange nalevering, ook in kleine 
aantallen. De uitstekende samenwerking is recent 
opnieuw bekrachtigd door het verlengen van het 
sponsorschap met zes jaar. 

ADVERTORIAL



 Bruisend 
van energie

Vakmanschap in installatietechniek
HulstFlier bedient en ontzorgt zowel de particuliere woningmarkt 
als de professionele utiliteitsbouw en maakt daarbij gebruik van de 
nieuwste technologische ontwikkelingen. 

www.hulstfl ier.nlProfessioneel  |  Servicegericht  |  Duurzaam  |  Milieubewust

Vestigingen HulstFlier Installateurs

Robbertsmatenstraat 15
8081 HL Elburg
Tel. 0525 68 12 10
info@hulstfl ier.nl

Aventurijn 246
3316 LB Dordrecht
Tel. 078 617 63 00
dordrecht@hulstfl ier.nl

Gasthuisdijk 13
8041 AE Zwolle
Tel. 038 421 10 31
zwolle@hulstfl ier.nl

Kerkenbos 13-09 A
6546 BG Nijmegen
Tel. 024 202 75 20
nijmegen@hulstfl ier.nl

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



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.

NR.1 IN BBQ & BUFFETTEN



In augustus strijken twee jeugdselecties van Newcastle united neer op de veluwe. zij beleggen een kort 
trainingskamp op sportpark De Heughte. vSCo’61 verheugt zich op hun komst en zal er uiteraard alles 
aan doen de zaken piekfijn op orde te hebben en het de gasten zo goed mogelijk naar de zin te maken. 

SPoRTRElaTIoNS
De vereniging is trots op haar sportpark en de faciliteiten 
die zij te bieden heeft. Alle reden dus de mogelijkheden 
beter uit te nutten. Dat gebeurt in samenwerking met 
selectiespeler Thomas van de Kolk. Hij kwam vorig seizoen 
over van Nunspeet en begint nu aan zijn tweede seizoen in de 
hoofdmacht. Vanuit zijn studie heeft hij stage gelopen bij E2 
Sportrelations, een organisatie die zich richt op de organisatie 
van trainingskampen en voetbalactiviteiten voor de jeugd. Na 
zijn stage is hij hieraan verbonden gebleven.

uPGRaDE
In de afgelopen tien jaar heeft ons sportpark een stevige 
renovatie en upgrade ondergaan. Vrijwel alle faciliteiten zijn 
vernieuwd, verbouwd of uitgebreid. Er is een volledig nieuwe 
kleedaccommodatie gerealiseerd, het sportpark is uitgebreid 
met een nieuw trainingsveld en er is een kunstgrasveld met 
sproei-installatie gerealiseerd. Bij de kantine is een fraai 
overdekt terras aangelegd, de keuken is uitgebreid evenals de 

gekoelde opslagruimtes en de inrichting is vernieuwd. Deze 
zomer is de herinrichting van de kantine afgerond met een 
nieuw, verlaagd plafond, renovatie van de bar en duurzame 
verlichting.

PRoFCluBS
E2 Sportrelations is gevestigd in Enschede en organiseert 
trainingskampen voor (inter)nationale betaalde 
voetbalorganisaties. Veelal in de omgeving van Enschede, 
omdat daar diverse profclubs gevestigd zijn zoals FC Twente, 
Heracles en Go Ahead Eagles, wat het organiseren van 
oefenwedstrijden vergemakkelijkt. Desalniettemin wordt ook 
nadrukkelijk naar de Veluwe gekeken, omdat daar diverse 
amateurverenigingen beschikken over goede faciliteiten en er 
uiteraard ook hotelaccommodaties voorhanden zijn.

Wat VSCO’61 betreft, is de ontvangst van Newcastle United 
de eerste aanzet naar de ontvangst van grote (inter)nationale 
profclubs op ons sportpark.
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  DE HEUGHTE 
  NAAR GROTE HOOGTE?
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Bekijk nu 
de VSCO’61 promotievideo 

op Youtube.com

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



VIDEO

Bekijk nu 
de VSCO’61 promotievideo 

op Youtube.com

VOLG ONS OP:  

Abonneer je nu! 
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Samenstelling Derde Klasse C
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DERDE kLASSE C
SEIzoEN 2016-2017
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wEDSTRIJDPROGRAMMA
SEIzoEN 2016-2017 

03-sep-16 
VSCO’61 Oene
Hattem Harde ‘t
Olympia’28 Teuge SP
WZC Wapenveld SEH
DSV’61 Elburger SC
VEVO Hatto Heim
SVI FC RDC

10-sep-16 
Harde ‘t VSCO’61
FC RDC Hattem
Elburger SC Olympia’28
Teuge SP WZC Wapenveld
Hatto Heim DSV’61
Oene VEVO
SEH SVI

17-sep-16 
Hattem VEVO
DSV’61 Oene
Elburger SC Hatto Heim
FC RDC Teuge SP
Olympia’28 VSCO’61
SVI WZC Wapenveld
SEH Harde ‘t

24-sep-16 
VSCO’61 Hattem
WZC Wapenveld Olympia’28
VEVO DSV’61
Harde ‘t SVI
Oene Elburger SC
Hatto Heim FC RDC
Teuge SP SEH

01-okt-16 
Elburger SC Harde ‘t
Oene SEH
DSV’61 VSCO’61
SVI Hattem
FC RDC Olympia’28
VEVO WZC Wapenveld
Hatto Heim Teuge SP

08-okt-16 
VSCO’61 VEVO
Hattem DSV’61
Olympia’28 SVI
WZC Wapenveld FC RDC
Harde ‘t Hatto Heim
SEH Elburger SC
Teuge SP Oene
  
15-okt-16 
DSV’61 SVI
Oene Harde ‘t
FC RDC SEH
Hatto Heim VSCO’61
Teuge SP Hattem
VEVO Olympia’28
Elburger SC WZC Wapenveld
  

29-okt-16 
VSCO’61 FC RDC
Hattem Elburger SC
Olympia’28 DSV’61
WZC Wapenveld Oene
SVI VEVO
Harde ‘t Teuge SP
SEH Hatto Heim
  
05-nov-16 
Hattem Olympia’28
VEVO SEH
Elburger SC Teuge SP
Oene Hatto Heim
FC RDC Harde ‘t
SVI VSCO’61
DSV’61 WZC Wapenveld
  
12-nov-16 
Elburger SC FC RDC
WZC Wapenveld VSCO’61
Hatto Heim Hattem
Oene Olympia’28
SEH DSV’61
Harde ‘t VEVO
Teuge SP SVI
  
26-nov-16 
VSCO’61 Elburger SC
Hattem WZC Wapenveld
Olympia’28 SEH
DSV’61 Harde ‘t
VEVO Teuge SP
SVI Hatto Heim
FC RDC Oene
  
03-dec-16 
Teuge SP VSCO’61
SEH Hattem
Harde ‘t Olympia’28
Hatto Heim WZC Wapenveld
FC RDC DSV’61
Elburger SC VEVO
Oene SVI

10-dec-16 
VSCO’61 SEH
Hattem Oene
Olympia’28 Hatto Heim
WZC Wapenveld Harde ‘t
DSV’61 Teuge SP
VEVO FC RDC
SVI Elburger SC
  
28-jan-17 
Oene VSCO’61
Harde ‘t Hattem
Teuge SP Olympia’28
SEH WZC Wapenveld
Elburger SC DSV’61
Hatto Heim VEVO
FC RDC SVI
  

04-feb-17 
VSCO’61 Harde ‘t
Hattem FC RDC
Olympia’28 Elburger SC
WZC Wapenveld Teuge SP
DSV’61 Hatto Heim
VEVO Oene
SVI SEH
  
11-feb-17 
VSCO’61 Olympia’28
WZC Wapenveld SVI
Harde ‘t SEH
VEVO Hattem
Oene DSV’61
Hatto Heim Elburger SC
Teuge SP FC RDC
  
18-feb-17 
Olympia’28 WZC Wapenveld
DSV’61 VEVO
SVI Harde ‘t
Elburger SC Oene
FC RDC Hatto Heim
SEH Teuge SP
Hattem VSCO’61
  
11-mrt-17 
VSCO’61 SVI
WZC Wapenveld DSV’61
Olympia’28 Hattem
SEH VEVO
Teuge SP Elburger SC
Hatto Heim Oene
Harde ‘t FC RDC
  
18-mrt-17 
Elburger SC SEH
Oene Teuge SP
VEVO VSCO’61
DSV’61 Hattem
SVI Olympia’28
FC RDC WZC Wapenveld
Hatto Heim Harde ‘t
  
25-mrt-17 
VSCO’61 DSV’61
Hattem SVI
Olympia’28 FC RDC
WZC Wapenveld VEVO
Teuge SP Hatto Heim
Harde ‘t Elburger SC
SEH Oene

01-apr-17 
VEVO SVI
FC RDC VSCO’61
Elburger SC Hattem
DSV’61 Olympia’28
Oene WZC Wapenveld
Teuge SP Harde ‘t
Hatto Heim SEH
  

08-apr-17 
VSCO’61 Hatto Heim
Hattem Teuge SP
Olympia’28 VEVO
WZC Wapenveld Elburger SC
SVI DSV’61
Harde ‘t Oene
SEH FC RDC
 
22-apr-17 
VSCO’61 WZC Wapenveld
Hattem Hatto Heim
Olympia’28 Oene
DSV’61 SEH
VEVO Harde ‘t
SVI Teuge SP
FC RDC Elburger SC
  
29-apr-17 
Oene FC RDC
Elburger SC VSCO’61
WZC Wapenveld Hattem
SEH Olympia’28
Harde ‘t DSV’61
Teuge SP VEVO
Hatto Heim SVI

06-mei-17 
VSCO ‘61  Teuge SP 
Hattem  SEH 
Olympia’28  Harde ‘t 
WZC Wapenveld  Hatto Heim 
DSV ‘61  FC RDC
VEVO  Elburger SC
SVI  Oene 
  
13-mei-17 
SEH VSCO’61
Oene Hattem
Hatto Heim Olympia’28
Harde ‘t WZC Wapenveld
Teuge SP DSV’61
Elburger SC VEVO
FC RDC SVI

BEKERPROGRAMMA
Zaterdag 20 augustus 2016
14.30 uur   Wilsum - VSCO’61
Dinsdag 23 augustus 2016
19.30 uur   BAS - Wilsum
Zaterdag 27 augustus 2016
14.30 uur   VSCO’61 - BAS

INHAALPROGRAMMA
22-okt-16 inhaal / beker
19-nov-16 inhaal / beker
17-dec-16 inhaal / beker
21-jan-17 inhaal / beker
25-feb-17 inhaal / beker
04-mrt-17 inhaal / beker
15-apr-17 inhaal / beker
17-apr-17 inhaal / beker



Eerste selectie VSCO’61 2016-2017 
Staand bovenste rij van links naar rechts: Richard Leusink (keeperstrainer), Ruben Sleurink, Ruben Buijserd, Dominique van de Grift, Gerjan van der Maaten, Rick Sleurink,  

Maikel ten Klooster en Aleid Lans (elftalleider).

Staand middelste rij van links naar rechts: Wichert Spijkerboer (assistent-scheidsrechter), Wesley Pater, Thomas van de Kolk, Francis van Olst (assistent-trainer), Bülent Akar (hoofdtrainer), 

Martijn Pluim, Gerwin de Leeuw en Lammert Schoonhoven (verzorger).

Zittend onderste rij van links naar rechts: Jan van ’t Oever, Tim Kamp, Rick Pul, Arjen ten Klooster, Alex Grootenhuis, Bart Schoonhoven, Rinse van der Velde en Wilbert van der Kolk.
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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



Bülent Akar

Hoofdtrainer
42 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Francis van Olst

Assistent-trainer
40 jaar
Aantal seizoenen selectie: 4

Richard Leusink

Keeperstrainer
47 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5

Aleid Lans

Elftalleider
36 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

Lammert Schoonhoven

Masseur/verzorger
61 jaar
Aantal seizoenen selectie: 7

Wichert Spijkerboer

Assistent-scheidsrechter
56 jaar 
Aantal seizoenen selectie: 7
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Met IMMUNOFORTIS®: ondersteunt je peuter van binnenuitM

Met de groei van je kind, verandert ook zijn voedingbehoefte. 

Nutrilon groeit met je kind mee. Omdat een peuter andere 

voedingsbehoefte heeft dan een volwassene, is er speciaal voor 

peuters van één tot drie jaar Nutrilon Peuter Groeimelk.

Je kiest voor Nutrilon Peuter Groeimelk omdat deze:

•  IMMUNOFORTIS® bevat, 

een gepatenteerde mix van prebiotische vezels

•  28 belangrijke bouwstoffen bevat voor 

een optimale groei en ontwikkeling

• Gezonde vetzuren bevat in de juiste verhouding

• Verkrijgbaar is in poedervorm en kant en klaar

Je peuter 
heeft recht op 
zijn eigen melk!

460020032 Adv Nutrilon&Olvarit.indd   1 10-12-10   14:10

Dit zijn de vanzelfsprekendheden van PLUS De Vrijheid

PLUS De Vrijheid - Elburg
Klokbekerweg 164   8081 JJ Elburg   T: 0525-681886

www.plus.nl

vanzelfsprekendheden van PLUS De Vrijheid

www.plus.nl

garantieactie

Wij bezorgen uw 

boodschappen graag thuis.

Wij garanderen u  

elke dag verse producten.

Wij garanderen dat u  

snel geholpen wordt.

Wij garanderen dat u altijd kunt  

profiteren van onze aanbiedingen.

Wij pakken uw 

boodschappen graag in.

Wij garanderen u  

de beste producten.

Wij garanderen u  

een correcte kassabon.

Bij PLUS maken wij het u graag naar uw zin. Elke 

dag opnieuw. Daarom zijn er bij ons acht punten 

volkomen vanzelfsprekend. Het zijn stuk voor  stuk 

zaken waar u bij ons van op aan kunt. Op het lijstje 

hierboven ziet u exact om welke belangrijke punten 

het gaat. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen 

dat ze daadwerkelijk in orde zijn. Dus, als u bij ons 

boodschappen doet, controleert u dit lijstje dan ook 

gerust. En mocht u een keer zien dat wij een steekje 

laten vallen, laat het ons dan direct weten. Graag 

zelfs! Want, wij zijn pas tevreden wanneer voor u 

alles naar wens is!

Geopend ma. - wo. 8.00 - 20.00 uur, do. en vr. 8.00 - 21.00 uur, za. 8.00 - 20.00 uur

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 - 27 jaar
Aantal seizoenen selectie: 8

Ruben Sleurink

Verdediger - 21 jaar
Aantal seizoenen selectie: 4

Wilbert van der Kolk

Verdediger - 23 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Alex Grootenhuis 

Keeper - 20 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

Gerjan van der Maaten

Verdediger - 22 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Tim Kamp  

Verdediger - 21 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

Rick Sleurink  

Verdediger - 25 jaar
Aantal seizoenen selectie: 7

Ruben Buijserd 

Verdediger - 30 jaar
Aantal seizoenen selectie: 10

Maikel ten Klooster

Middenvelder - 20 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1
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Thomas van de Kolk  

Middenvelder - 22 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Dominique van de Grift

Aanvaller - 20 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

Martijn Pluim

Aanvaller - 24 jaar
Aantal seizoenen selectie: 6

Rick Pul

Middenvelder - 23 jaar
Aantal seizoenen selectie: 1

Gerwin de Leeuw 

Aanvaller - 29 jaar
Aantal seizoenen selectie: 12

Bart Schoonhoven

Aanvaller - 19 jaar
Aantal seizoenen selectie: 2

Rinse van der Velde

Aanvaller - 23 jaar
Aantal seizoenen selectie: 3

EERSTE SELECTIE
SEIzoEN 2016-2017

Wesley Pater

Middenvelder - 23 jaar
Aantal seizoenen selectie: 6

Jan van ’t Oever  

Middenvelder - 22 jaar
Aantal seizoenen selectie: 5
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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 



VIA DE HEUGHTE 
NAAR OLYMPISCHE SPELEN
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AbDI NAGEEYE

De Boston Marathon is één van de oudste marathons die de wereld kent. Het 
deelnemersveld is kleurrijk en bestaat uit vele nationaliteiten. op de derde maandag 
in april 2016 loopt ook abdi Nageeye mee in deze wedstrijd. De in Somalië geboren 
Nederlander eindigt op de achtste plaats. Hij baalt. Twee kilometer voor het einde 
krijgt hij een inzinking en verliest drie à vier plekken. Een achtste plaats is een 
wereldprestatie, maar abdi is niet tevreden. wie is deze atleet? En wat is zijn link met 
vSCo’61? Dit is het levensverhaal van abdi Nageeye.
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  Voor elke klus 
 een passende 
oplossing!

Kijk voor ons  verhuuraanbod op:

www.machineverhuuroosterwolde.nl

MVO Machineverhuur 
Oostendorperstraatweg 90
8097 PN Oosterwolde
Tel. (0525) 62 12 80
Fax (0525) 62 19 29
E-mail: info@machineverhuuroosterwolde.nl

Bouw
Transport
Groene Sector
Grondwerken
Hoogwerkers
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A bdi wordt in 1989 geboren in 
Somalië. Het Afrikaanse land 
wordt op dat moment geteisterd 

door een burgeroorlog. Sinds 1980 is er 
geen stabiele regering meer geweest. 
Nadat in 1991 de perikelen in Somalië 
toenemen, besluiten de Verenigde Naties 
een vredesmissie te sturen om stabiliteit in 
het land te brengen. Abdi is dan drie jaar 
en maakt weinig mee van de oorlog. Daar 
komt in 1995 verandering in wanneer de 
Somalische regering valt. Wie de film Black 
Hawk Down, geregisseerd door Ridley 
Scott, kent weet hoe ernstig de situatie 
destijds was. Eind december 1995 vlucht 
Abdi daarom met zijn broer en andere 
familieleden naar Nederland, zijn ouders 
blijven achter.

STRaaTvoETBallER
De inmiddels zesjarige Abdi komt 
terecht in Den Helder. Daar past hij zich 
gemakkelijk aan de Nederlandse cultuur 

aan. In de avonduurtjes voetbalt Abdi 
veel op straat. Hij wil ook graag op 
voetbal, maar zijn broer ziet dat niet 
zitten. Ondanks dat Abdi geen lid mag 
worden van een voetbalvereniging, heeft 
de straatvoetballer een goede en prettige 
jeugd in Nederland. Plotseling verandert 
zijn leven. 

SyRIë
In de koele zomer van 2000 neemt de 
broer van Abdi hem mee op vakantie naar 
Syrië. Abdi is dan elf jaar en weet dan niet 
wat hem te wachten staat. Aangekomen 
in Syrië blijkt het niet om een vakantie te 
gaan, maar om een permanent verblijf in 
het Islamitische land. Het zijn zware tijden, 
maar de elfjarige Somaliër past zich, net 
zoals hij in Nederland deed, snel aan. En 
dat is maar goed ook. Kinderen die niet 
meekomen op school worden geslagen. 
Abdi komt zelden met dikke handen thuis, 
sommige klasgenootjes wel.

Drie jaar later lopen de spanningen op in 
Syrië. Op jonge leeftijd moet Abdi opnieuw 
vluchten voor het geweld wat dan komen 
gaat. Het komt tot een hereniging met 
zijn ouders in Somalië. Hij pakt zijn oude 
leven op. Maar er gaat iets aan hem 
knagen. Abdi wil terug. Een toekomstig 
leven als boer ziet hij niet zitten. Leren, 
een universitaire studie volgen, dat is zijn 
toekomstplan. En die toekomst ligt niet in 
Somalië.

Het elftal waarmee Abdi in het seizoen 
2006-2007 kampioen werd.
Staand v.l.n.r.: Eibert Leusink, Henk Koops 

(elftalleider), Stefan Bakker, Roel Kroes (verzorger), 

Ramon Casteel (trainer), Bertrik Fikse, Peter Lans, 

Gerrit van de Werfhorst, Gert Ruitenberg, 

Alwin van de Weg, Vincent Bastiani, Thom Cornelisse, 

Mathijs van Essen (elftalleider), Jan Willem Kroes.

Zittend v.l.n.r.: Abdi Nageeye, Rudy Klomp, Gert 

Schreurs, Arjan ten Klooster, Robert Bonestroo, 

Robin Augustin, Stephan Beijeman en Peter Sleurink. 
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RIJSCHOOL HENDRIKS

• Al meer dan 50 jaar ervaring
• Rijles in elke categorie
• Gratis theorieles
• Eigen oefenterrein
• Code95 cursussen

50
1966 - 2016

Zuiderzeestraatweg 164  |  8096 CE  Oldebroek  |  0525-633975  |  06-21626105

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Voor al uw
geldzaken.

Alle bankproducten
in huis

Heldere voorwaarden
en gunstige tarieven

Altijd een aantrekkelijke 
spaarrente

Compleet betaalpakket: 
Wereldpas, Internet
Bankieren, iDEAL

RegioBank is onderdeel 
van SNS REAAL en valt 
onder het deposito-
garantiestelsel

Koele Assurantiën
Zuiderzeestraatweg 53
8096 BD Oldebroek
T 0525 - 63 14 52
E ga.koele@hccnet.nl

Zuiderzeestraatweg 53, 8096 BD  Oldebroek
Geopend van di. t/m vr. 9.00-12.00 uur en volgens afspraak • ’s maandags gesloten

Telefoon (0525) 63 14 52 • www.regiobank.nl • e-mail: ga.koele@hccnet.nl
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olDEBRoEK
In 2004 komt Abdi terecht in Oldebroek, 
waar hij in huis trekt bij Jos en Jantine 
Boeve. Niet lang daarna fietst diezelfde 
jongen richting Oosterwolde, waar 
hij samen met kennissen van Jos gaat 
zaalvoetballen. Via leeftijdgenoot Bert 
van ‘t Hof komt Abdi terecht bij VSCO’61. 
De droom die hij elf jaar geleden had 
in Den Helder om te voetballen bij een 
voetbalvereniging, gaat dan eindelijk in 
vervulling. Abdi staat voor het volgende 
seizoen op de lijst van VSCO’61 A1. Eibert 
Leusink, Mathijs van Essen en Henk Koops 
zijn dan de leiders, Ramon Casteel de 
trainer. 

KEET
Het is een onvergetelijke tijd voor hem. 
Voor het eerst mag hij eindelijk dezelfde 
kleren aantrekken als zijn teammaatjes. 
Abdi heeft het naar zijn zin bij VSCO’61. 
Samen met vrienden en teamgenoten 
beleven ze nachtelijke avonturen in de 
Keet aan de Schiksweg of in Kampen in 
De Buitenwacht. Abdi mag eindelijk doen 
waar hij zin in heeft. 

vSCo’61
Het seizoen 2006-2007 verloopt dan 
sportief gezien ook voorspoedig. VSCO’61 
A1 gaat vanaf het begin van het seizoen 
fier aan kop en stevent af op de titel. Eind 
mei gaat VSCO’61 A1 daadwerkelijk met de 
titel aan de haal. Promotie naar de tweede 
klasse wordt bewerkstelligd. A1-spelers 
als Arjan ten Klooster, Peter Sleurink, Gert 
Schreurs en Bert van ’t Hof zullen later 
deel uitmaken van de eerste selectie van 
VSCO’61. Abdi niet. Voor hem, zal later 
blijken, ligt er een andere toekomst in het 
verschiet. 

CoNDITIE
Het volgende seizoen treft A1 betere 
tegenstanders. Er wordt vanuit de leiding 
geadviseerd de vrije tijd niet alleen te 
besteden aan strand en drank, maar ook de 
conditie op peil te houden. Abdi weet niet 
goed wat hij moet doen. Zwemmen, dat 
lijkt hem wel wat. Fietsen of hardlopen, 

bezigheden die andere teamgenoten 
die zomer wel ondernemen, lijken hem 
helemaal niets. 

HaRDloPEN
Uiteindelijk geeft Abdi toch toe aan 
hardlopen. André Plette stelt voor mee 
te doen aan de Bank tot Bank-loop in 
Heerde. Gekleed in een katoenen T-shirt, 
VSCO’61-shorts en lopend op gewone 
sneakers begint Abdi aan zijn eerste 
hardloopwedstrijd. De tegenstanders 
merken hem snel op. Een Afrikaan bij een 
hardloopwedstrijd, dat betekent vaak 
concurrentie. En ze hebben gelijk. Abdi 
ziet de finish opdoemen, trekt een sprint 
en komt in zijn eerste hardloopwedstrijd 
als winnaar over de finish. Tijdens de 
prijsuitreiking vraagt de speaker voor 
welke vereniging hij actief is. Terwijl Abdi 
het prijzengeld van vijftig euro ophaalt, 
antwoordt hij: “Bij VSCO.” De speaker in 
het ongewisse achterlatend. 

zoMERSToP
In de zomerstop blijft Abdi hardlopen. 
Naast zijn vakantiewerk in Doornspijk, waar 
hij werkzaam is bij een marktkraambedrijf, 
verdient hij in de weekenden ook geld met 
hardlopen. Abdi heeft de smaak te pakken. 
In de weekenden gaat de vrolijke Somaliër 
door met feesten en stappen. In de weken 
en maanden daaropvolgend verandert 
er veel. De aandacht voor de onbekende 
hardloper wordt steeds groter, naarmate 
hij aan meer wedstrijden meedoet. 

KEuzE
Tijdens de Zwolse Berkumloop wordt Abdi 
zesde, achter de Nederlandse topper Neals 
Strik en voor hem vier Kenianen. Er ligt 
zeshonderd euro aan prijzengeld op hem 
te wachten, maar uiteindelijk krijgt Abdi 
dat bedrag niet. Hij heeft geen licentie van 
een hardloopvereniging en moet het doen 
met de prijs voor beste recreant. Dat levert 
hem een bos bloemen en een T-shirt op.
Kennissen prijzen zijn resultaten en 
moedigen hem aan verder te gaan in 
atletiek. Dat is het moment waarop Abdi 
een knoop moet doorhakken. Of blijven 

voetballen bij VSCO’61, waar hij op sportief 
vlak redelijk aan zijn plafond zit, of zich 
richten op hardlopen, waarin hij zijn 
grenzen steeds meer weet te verleggen. 
Het wordt het laatste. Abdi belt de trainer 
op met de mededeling dat hij zich gaat 
toespitsen op hardlopen. Volgens de trainer 
een verstandige keuze. 

TRoTS
De sportieve carrière van de oud-VSCO’er 
komt dan in een stroomversnelling. In 
september heeft Abdi zijn licentie en 
binnen drie maanden is hij al de beste 
junior. In hetzelfde jaar dat hij stopt met 
voetballen, vertegenwoordigt hij in Spanje 
de Nederlandse kleuren tijdens het EK 
Cross. 

RIo
Tegenwoordig traint Abdi de meeste 
dagen van het jaar in Kenia, waar hij zich 
voorbereidt op de Olympische Spelen in Rio 
de Janeiro. De jongen die als vluchteling 
naar Nederland trok, via vele omwegen 
terecht kwam bij VSCO’61 en daar zijn heil 
vond in het hardlopen, is nu Neerlands 
Hoop tijdens de Olympische Spelen van 
2016.
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iet alleen de aantallen, maar ook 
de prestaties zijn verrassend goed. 
Zo is VSCO’61 MB1 bijna kampioen 

geworden in de tweede klasse. Door het 
verlies tegen de directe concurrent was er 
geen mogelijkheid meer om op de eerste 
plek te eindigen. Toch heeft dit jonge elftal 
de derde plek weten te behalen en een 
knappe prestatie neergezet.

STRaFSCHoPPEN
Het vrouwenelftal van VSCO’61 heeft 
het spannend gemaakt tot de laatste 
competitiewedstrijd. Na 22 wedstrijden 
deelde VSCO’61 VR1 de koppositie met 
IJVV VR2. In een beslissingswedstrijd 
moest uitgemaakt worden wie zich 
kampioen van de vijfde klasse mocht 
noemen. Na 90 minuten was de stand 1-1, 
dit betekende dus een verlenging. 
Na ruim 120 minuten moesten 
strafschoppen de doorslag geven. IJVV 
VR2 won deze spannende reeks nipt, 

waardoor VSCO VR1 als tweede in de 
competitie eindigde.

KaMPIoENSCHaP
Dit seizoen verheugt het vrouwenelftal 
zich op de komst van vier nieuwe spelers. 
Twee jonge meiden uit het meisjes B-elftal 
komen over en twee nieuwe leden hebben 
zich aangemeld. Trainer Wim Schreuder 
heeft aangegeven nog een seizoen 
door te gaan. Wim en zijn elftal hebben 
zich ten doel gesteld opnieuw voor het 
kampioenschap te spelen en minimaal in de 
top drie te eindigen. 

TRaINERS
Het meisjes B- en C-elftal behouden hun 
vertrouwde trainers. Grietje de Zwaan 
is de nieuwe technische coördinator van 
de meisjes. Samen met de commissie 
voetbalzaken gaat zij de vrouwen, meiden 
B en meiden C coördineren.

PuPIllEN
Voor het eerst in de geschiedenis van 
VSCO’61 komt er een pupillenelftal dat 
bestaat uit meisjes. Vorig seizoen zaten 
ze in een gemengd elftal. Door eerste- en 
tweedejaars samen te voegen, komt het 
totaal op tien en is er een meisjes E1-team 
gevormd. Een primeur voor de vereniging.

N

Meer meisjes 
en vrouwen 
op De Heughte
 wereldwijd voetballen ruim 29 miljoen meisjes en vrouwen. voetbal 
is de grootste internationale sport voor vrouwen. Sportpark 
De Heughte is steeds vaker het decor van vrouwenvoetbal. De 
vereniging kent inmiddels een vrouwenelftal, een meisjes B-, en 
C-elftal en voor het eerst in de historie een meisjes E-team. Dat 
brengt de teller op bijna negentig vrouwelijke leden.
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et bericht over de groei van vrouwenvoetbal 
bij VSCO’61 heeft zelfs programmamaker, 
presentator en acteur Maxim Hartman 

(52) bereikt. In zijn tv-programma ‘Nog meer voor 
Mannen’ op RTL7 neemt hij het op voor de man die 
zich in de moderne wereld vaak onderdrukt voelt 
door de vrouw. Moeten de mannen, met de toename 
van vrouwen op ons sportpark, zich zorgen gaan 
maken? We vragen het de bekende überman. 
 

WAArOM NEEM jij HET iN jE  
prOgrAMMA VOOr MANNEN Op?  
“Omdat het hoognodig is. Maar laat één ding 
duidelijk zijn: Ik vind vrouwen geweldig. Ik heb veel 
respect voor ze. Vrouwen kunnen heel goed voor 
zichzelf zorgen. Alleen vertellen ze ons mannen steeds 
vaker wat wij moeten doen. Zij bepalen inmiddels 
onze aankopen, waar we op vakantie gaan en wat we 
eten. Ik ben bang dat als het in dit tempo doorgaat, 
de vrouwen ons volledig overheersen.” 

WAT KuNNEN MANNEN lErEN VAN VrOuWEN? 
“Meer voor zichzelf opkomen. Vrouwen zijn verbaal 
sterker en hierdoor geven wij sneller aan ze toe. Wij 
vermijden de confrontatie. Maar we moeten terug 
naar onze rol als man in de maatschappij. Wie zijn wij 
als man en waar staan we voor? We beginnen steeds 
meer op vrouwen te lijken. Dat is niet de bedoeling.” 
 

HEBBEN VrOuWEN VErSTAND VAN VOETBAl? 
“Het zijn ook mensen. Mannen hebben vaak ook geen 
verstand van voetbal.” 
 

MOET Er MEEr MEDiA-AANDACHT KOMEN 
VOOr VrOuWENVOETBAl?  
“Als het boeiend is, volgt de media-aandacht vanzelf. 
Aandacht uit medelijden lijkt mij geen leuke aandacht 
voor vrouwen.” 
 

WAT ViND jij VAN DE TOENAME VAN 
VrOuWEN Op HET VOETBAlVElD? 
“Om naar te kijken, vind ik vrouwenvoetbal een 
beetje langzaam. Maar ik zie liever een vrouw 
hardlopen, dan een man. Toch moeten we niet bang 
worden voor meer vrouwen op het sportpark. Ze zijn 
mooi om naar te kijken en vaak best gezellig. En laten 
we niet vergeten: door te sporten blijven ze slank en 
hebben ze geen tijd om spullen te kopen.”

“ MaNNEN HEBBEN vaaK 
ooK GEEN vERSTaND  
vaN voETBal”

H
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  Hans Hoek, 
een markante 
scheidsrechter

et het Berend Elzerman Toernooi (BET) voor de deur kijken 
we in dit artikel terug met oud-scheidsrechter Hans Hoek 
(71), die jarenlang scheidsrechter was op dit toernooi. 

Hij heeft bij velen een grote indruk achtergelaten. De oud-
scheidsrechter woont tegenwoordig met zijn vrouw Rita in Goor en 
bezoekt nog regelmatig het BET.

KENNISMaKING
De eerste kennismaking tussen scheidsrechter Hoek en VSCO’61 
dateert van 15 november 1980, één van de gedenkwaardige 
bekerwedstrijden tegen Zwolsche Boys, toen nog behorend tot de 
top van het zondagamateurvoetbal. Hierna leidt hij enkele malen 
een competitiewedstrijd van VSCO’61 om vervolgens vanaf de 
start van het Berend Elzerman Toernooi in 1982 zo’n vijf jaar als 
scheidsrechter deel te nemen aan dit toernooi. Veel oudgedienden 
binnen VSCO’61 zullen zich deze markante man zeker nog 
herinneren.

BET
Dat Hans geen doorsnee scheidrechter was, bleek tijdens het 
Berend Elzerman Toernooi. Menigmaal kreeg hij applaus van het 
publiek of waardering vanwege de manier waarop hij wedstrijden 
leidde. Vaak loste hij het al pratende op en riep hij de spelers tot 
de orde, wat ook binnen de lijnen waardering opriep.

HERINNERINGEN
“Bij VSCO herinner ik me nog een aantal spelers uit die tijd”, zegt 
Hans Hoek. “De latere voorzitter Bert Schipper, spits Eibert van ’t 
Hul en Klaas van Olst. Met die laatste had ik het vaak te stellen 
tijdens wedstrijden. Hij daagde me regelmatig uit, maar met 
een goed gesprek kwamen we er samen wel uit.” Kenmerkend 
voor Hans Hoek was de gezelligheid na afloop van de wedstrijd. 

Nippend aan een glaasje sherry werd nagepraat over de wedstrijd. 
Voordat huiswaarts werd gekeerd, bezocht hij nog even de kantine 
om geanimeerd met de supporters het gesprek aan te gaan. 

waRM
“VSCO is een vereniging die ik diep in mijn hart gesloten 
heb”, vertelt Hans. “Het is jammer dat na mijn verhuizing naar 
Hoenderloo het contact verloren is gegaan. Sinds vijf jaar is 
dit contact hersteld doordat Lammert Vlieger mij op het spoor 
kwam. Ik kom hier nog steeds graag met mijn vrouw Rita. VSCO 
is een warme vereniging met fijne mensen. Ik bewaar goede 
herinneringen aan wijlen Berend Elzerman. Een bescheiden, maar 
zeer aardige man die veel voor de vereniging heeft betekend”, 
besluit Hans zijn verhaal.

Speelschema berend Elzerman Toernooi 2016
Zaterdag 6 augustus 2016
14:00 uur VSCO’61  - Zwolsche Boys
16:00 uur WHC  - Be Quick’28

Dinsdag 9 augustus 2016
19:30 uur VSCO’61  - Be Quick’28

Woensdag 10 augustus 2016
19:30 uur Zwolsche Boys - WHC

Zaterdag 13 augustus 2016
14:00 uur Be Quick’28 - Zwolsche Boys
16:00 uur VSCO’61  - WHC
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bEREND ELZERMAN 
TOERNOOI
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vrijdagavond 23 september 2016 is de start en finish van Run for Joyce op sportpark De Heughte. Er is gekozen 
voor deze locatie vanwege de groei en professionalisering van het evenement. op het sportpark zijn meer 
mogelijkheden op het gebied van parkeren en kleedkamers. De organisatie verwacht ongeveer 300 deelnemers. 
De opbrengst gaat zoals elk jaar volledig naar projecten binnen Huize Joyce, een weeshuis voor gehandicapte 
weeskinderen in China. Kinderen krijgen hier onderdak, voeding en educatie. 

iet alleen de locatie is gewijzigd. De organisatie 
voelde zich ook genoodzaakt de datum te verplaatsen. 
Belangrijkste oorzaak is de afgelasting van vorig jaar. 

“We hebben twee jaar slecht weer gehad en vorig jaar was het 
te warm en moesten we het afgelasten”, legt Niels Visser uit. 
Dat leverde hen veel media-aandacht en positieve reacties op. 
“We kregen van sporters veel waardering voor deze keuze. Het 
kwik steeg vorig jaar naar 32 graden. Dan loop je als organisatie 
teveel risico. Ons uitgangspunt is een kwalitatief hoogstaand en 
veilig evenement organiseren. Eind september loop je dan minder 
risico”, aldus de oud-eerste-elftalspeler. 

aFSTaNDEN
Er is dit jaar meer rekening gehouden met de ervaren loper. Zo 
zijn er geen Chinese afstanden meer. Volwassenen lopen 2,5, 5 
of 10 kilometer. Hierdoor kunnen lopers hun persoonlijke record 
verbeteren. Kinderen tot en met acht jaar lopen 500 meter. 
Kinderen van negen tot en met twaalf lopen 1000 meter. Dat 
doen ze op het hoofdveld.

RouTE
De hardlooproute is 2,5 kilometer en door ervaren hardlopers 
uitgezet in Oosterwolde. Daarbij is kritisch gekeken naar ruimte 
voor de lopers, veiligheid en de mooie omgeving. Daarnaast is het 
parcours ook sneller. Waar er voorheen veel bochten in het parcours 
zaten, zijn dat er nu minder. Door elektronische tijdwaarneming zijn 
tijden nauwkeurig en snel beschikbaar op de website. 

GoED DoEl
De stichting Run for Joyce organiseert de run om weeshuis Huize 
Joyce financieel te ondersteunen. Dit weeshuis is in de afgelopen 
vier jaar gegroeid van twintig naar zestig weeskinderen. De 
organisatie wil met het hardloopevenement meer aandacht geven 
aan de nood van gehandicapte weeskinderen in China. Daarvoor 
verzorgen ze ook de werving en afhandeling van sponsorouders 
voor kinderen in het tehuis. Daarnaast bieden ze Nederlandse 
studenten stages aan in Huize Joyce. Meer informatie is te vinden 
op www.runforjoyce.nl. 

L @Run4Joyce  F Facebook.com/runforjoyce.

N

RUN FOR JOYCE 

HARDLOOPEVENT IN NIEUw JASJE V.l.n.r.: Niels Visser, Jan Polinder, 
Peter Bos, Edward Hofman, Jaap 
Schoonhoven, Henri van ’t Hof, 
Simon Visser en Paul Visser.
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luc van de weg (9 jaar) is middenvelder in F2. Hij woont in oosterwolde en heeft twee broertjes en 
een zusje. Hij interviewt Ruben Buijserd (30) die dit jaar aan zijn tiende seizoen in het eerste elftal 
begint. Ruben woont samen met zijn vriendin Saskia in zwolle.

Wat vind je het leukste aan VSCO’61?
Ruben: “De mensen en gezelligheid. Maar ook dat we het 
allemaal zo goed voor elkaar hebben. We spelen op een 
mooi sportpark, hebben een gezellige kantine en nieuwe 
kleedkamers. Alles is netjes en verzorgd en daar werkt 
iedereen hard voor.”

Luc: “Ik vind het sportpark ook het leukst en VSCO heeft 
lekkere patat in de kantine.”

Waar sta je in het veld?
Ruben: “Meestal sta ik in de verdediging, niet aan de zijkant 
maar in het midden, zo kan ik alles goed zien.”

Luc: “Ik ben een middenvelder, kan ik lekker veel lopen.”

Hoe ben je zo goed in voetbal geworden? 
Ruben: “Thuis veel voetballen en op trainen goed je best doen. 
Ook door gezond leven en gezond eten, maar niet teveel. 
Je moet fit zijn om hard te rennen, hoog te springen en een 
goede schouderduw te geven.”

Luc: “Als ik vrij ben van school dan voetbal ik altijd voor 
ons huis met mijn buurjongen. Ik wil later ook in het eerste 
voetballen en veel scoren.”

Wat is je lievelingsdier?
Ruben: “Ik ben afgelopen zomer naar Afrika geweest, daar 
zag ik voor het eerst een leeuw in het echt. Wow! Dat is de 
koning van het dierenrijk.”

Luc: “De hond van mijn opa vond ik heel erg lief, maar die 
leeft niet meer. Nu vind ik dieren niet meer zo leuk.”

Heb je een favoriete film?
Ruben: “Eigenlijk niet. Al vind ik Bassie & Adriaan wel 
behoorlijk gaaf.”

Luc: “Ik kijk alleen voetbal op televisie.”

Ooit een rode kaart gehad?
Ruben: “Niet direct rood, wel twee keer geel binnen tien 
minuten. Dat was niet zo slim van mij.” 

Luc: “Bij de F’jes doen we nog niet aan kaarten. Misschien als 
ik groot ben dat ik dan een rode kaart krijg.”

Ruben: “Als jij later in het eerste voetbalt, dan kom ik kijken!”

  bALLETJE  
  HOOGHOUDEN MET…

INTERVIEw
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Marit Broekhuizen (9 jaar) is spits en middenvelder in vSCo’61 F2. Marit woont in Elburg samen met 
haar vader Hendri, moeder Renate en broertje levi. ze interviewt Cynthia Plender (24 jaar) die in het 
vrouwenelftal speelt. ook zij staat in de spits of op het middenveld.

Waarom ben je gaan voetballen?
Cynthia: “Er werd een tweede vrouwenelftal opgericht, omdat 
veel vrouwen gingen voetballen. Zo ook mijn buurmeisje 
en nichtje. Ze vroegen mij mee en zo maakte ik kennis met 
vrouwenvoetbal. Nu wordt dit alweer het negende seizoen bij 
VSCO.”

Marit: “Wauw dat is al lang. Ik ben begonnen omdat mijn opa 
en oom op voetbal zaten. En ik vind voetbal heel leuk.”

Wat is jouw mooiste voetbalervaring?
Cynthia: “Wij hebben een wedstrijd met 12-0 gewonnen in de 
competitie, dat was tegen Heerde Vrouwen 1. Ik heb toen zes 
keer gescoord. Dat is mijn mooiste voetbalherinnering tot nu 
toe.”

Marit: “Ik ben pupil van de week geweest bij het eerste. Zij 
moesten tegen Doornspijk voetballen en ik had toen bijna de 
keeper van DSV gepoort.”

Waar mag iemand jou ’s nachts voor wakker maken?
Cynthia: “Liever helemaal niet. Als ik echt moet kiezen dan 
mag je mij wakker maken en meenemen op vakantie naar een 
warm land.”

Marit: “Wat grappig, mij mag je ook alleen wakker maken 
voor vakantie. Het liefst Ameland of Disneyland Parijs.”

Wie is jouw grote voorbeeld?
Cynthia: “Dat is mijn opa, hij was altijd heel positief. Ook als 
we dik verloren, dan kon hij altijd wel iets positiefs vinden.”

Marit: “Mijn voorbeeld is het eerste elftal van VSCO. Ik wil net 
zo goed worden als die spelers.”

Ben je ooit kampioen geworden?
Cynthia: “Ja, in het seizoen 2013-2014 kregen we een nieuw 
vrouwenelftal. Veel dames stopten en ik bleef met drie 
anderen over. Het meisjes B-elftal kwam over en samen 
werden we het nieuwe Vrouwen 1. We waren onverwachts 
heel goed en zijn kampioen geworden. Dat was echt heel leuk 
om mee te maken.”

Marit: “Ik ben nog nooit kampioen geworden. Afgelopen 
winter was het bijna gelukt, maar toen zijn we tweede 
geworden. Ik hoop nog wel een keer kampioen te worden.”

Cynthia: “Dat gaat je zeker lukken. Hard blijven trainen en 
lekker voetballen.”

  bALLETJE  
  HOOGHOUDEN MET…

INTERVIEw





oen vorig jaar via social media 
rondging dat presentatiegidsen 
van VSCO’61 in Elburg werden 

weggegooid, bedacht Wippe een 
ludieke actie. Wie zijn presentatiegids 
wilde weggooien, kon die bij zijn 
viskar inleveren. Dat leverde hem twee 
volle dozen en honderden reacties op. 
“Sommigen waren boos, maar de meeste 
Elburgers konden er wel om lachen”, 
vertelt Wippe. 

MElKEN
De liefde voor VSCO’61 is niet zomaar 
ontstaan, want Wippe is geboren aan 
de Zwarteweg in Oosterwolde. Rond 
zijn twintigste jaar wordt hij leider van 
het zesde elftal en is hij regelmatig als 
scheidsrechter op De Heughte te vinden. 
“Ik kan mij herinneren dat het altijd 

gezellig was. Er speelden toen alleen maar 
boerenjongens uit Oosterwolde. In de 
ochtend melken, helpen op de boerderij 
en dan opschieten om op tijd op het 
voetbalveld te zijn. Tijdens de wedstrijd 
ging het er fysiek hard aan toe. Vooral 
tegen omliggende verenigingen”, lacht 
Wippe. 

BoERDERIJ
Wippe heeft goede herinneringen aan 
zijn tijd als leider bij VSCO’61. “De meeste 
spelers uit mijn team kwamen niet voor 
voetbal, maar voor de gezelligheid en om 
even van de boerderij weg te zijn. Want 
thuis was er altijd werk. Zo konden ze even 
ontsnappen aan de dagelijkse sleur en 
onder het genot van een biertje met elkaar 
ouwehoeren. Als leider en scheidsrechter 
deed ik daar natuurlijk graag aan mee.”

GEMoEDElIJK
Ondanks dat Wippe al veertig jaar niet 
meer in Oosterwolde woont, is hij altijd een 
Kanarie gebleven. “Ik kijk elke zaterdag op 
Teletekst wat ze gedaan hebben. En als de 
drukte het toelaat volg ik de wedstrijd via 
de radio. Een Elburger zal ik nooit worden. 
Ik voel mij een eenvoudige boerenzoon en 
die mentaliteit past bij VSCO. Daar zijn de 
mensen gemoedelijk.” 

Ondanks zijn leeftijd wil Wippe nog lang 
niet stoppen: “Zolang ik kan, ga ik door 
met vis verkopen. Ik spreek veel mensen 
en ik heb extra barkrukken bij de kraam 
voor mensen die even een praatje willen 
maken.” Op de vraag of hij het druk heeft, 
antwoordt Wippe: “Als ESC gewonnen 
heeft is het hier druk, als ze verloren 
hebben van VSCO is het hier erg rustig.”

wie de binnenstad van Elburg bezoekt kan niet om de viskar van wippe Koops (68) heen. De geboren en 
getogen oosterwoldenaar verkoopt al vijftien jaar vis op de ‘Knip’ en is inmiddels een bekende Elburger. 
Maar wie denkt dat hij door de jaren heen ook ESC-supporter is geworden, heeft het mis. “als ik stop met 
werken, ga ik terug naar de zaondweg”, aldus de amicale visboer. 

 Elburger visboer 
met geelzwart hart 

T

61

 
wIPPE kOOPS
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Nergens treft u zoveel apparatuur aan als bij ons:
meer dan 40 inbouwvaatwassers
meer dan 40 inbouwkoelkasten
meer dan 80 inbouwovens, magnetrons, stoomovens etc.
meer dan 40 inbouwkookplaten
meer dan 50 wasmachines
meer dan 50 wasdrogers
meer dan 60 koel en vrieskasten
meer dan 15 vaatwassers
graniet, composiet werkbladen
keuken mengkranen/zeepdispensers
heet water kranen
fornuizen
spoelbakken
en veel meer. Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 13:00 tot 14:00
Vrijdagavond           18:00 tot 20:30
Zaterdagochtend         09:00 tot 12:30
En de hele week op afspraak!mail voor een o�erte naar: veldkampkeukens@gmail.com

0653373571 0620504049
Bel nu voor een afspraak!
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In het historisch item van deze editie gaan we terug naar de jaren tachtig. Een periode met vele 
hoogte-, maar ook een aantal dieptepunten. Samen met vier oud-eerste-elftalspelers gaan we terug 
naar de tijd van de bouillon van aalt Grootkarzijn, de borrel van ‘petroleumboer’ lammert vlieger en veel 
meer sterke verhalen… 

aan tafel zitten Eibert van ’t Hul, Bert Schipper, wim Korenberg en wim wastenecker. vier spelers die 
jarenlang in het eerste elftal hebben gespeeld. Eibert en Bert vormden een gevaarlijk duo in de aanval, 
wim wastenecker regelde het spel als mid-mid of laatste man en wim Korenberg was een aanvallende 
en felle back. Terwijl de hete damp van de koffie opstijgt, komen de anekdotes in rap tempo naar boven.
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HISTORISCH ITEM

 DE JAREN TACHTIG: 

OVER bEkERSTUNTS, bOUILLON  

  EN bELEVING V.l.n.r.: Wim Korenberg, Wim Wastenecker, Eibert van ’t Hul en Bert Schipper.
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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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Het eerste elftal van VSCO’61 dat in het seizoen 

1982-1983 kampioen werd.

Staand v.l.n.r.: Fred Visser (hoofdtrainer), Bertus Bruins 

(elftalleider), Jack Wastenecker, Rijk Smit, 

Dick Plender, Cor Blaauw, Bert Schipper, Albert Steert, 

Harry van ’t Hul, Bertus van de Grift (elftalleider), 

Gert van Dorp, Gerrit Schoonhoven (assistent-scheidsrech-

ter), Driekus van de Schootbrugge (verzorger). 

Zittend v.l.n.r.: Wim Wastenecker, Wim Korenberg, 

Jan Schoonhoven, Gerrit Steert, Eibert van ’t Hul, Cor 

Duitman, GertJan Veldkamp, Hermen van Dorp en Jan 

Hup (elftalleider).

ert Schipper trapt af: “Vroeger 
trainden we aan de overkant van 
de weg, achter de molen. VSCO was 

toen nog een kleine vereniging, we hadden 
een klein clubhuis, in de kleedkamer lag een 
betonnen vloer. De veldverlichting was zo 
slecht dat als je een voorzet kreeg, je geen 
idee had waar die bal terecht kwam. Je kunt 
je er in vergelijking met nu bijna geen voor-
stelling meer van maken.”
Tijdens de training ging het er volgens de 
heren fel aan toe. Niet alleen in het veld, 
maar ook daarbuiten.

Eibert vertelt: “Onze trainer was Fred 
Visser, een oud-militair. Tijdens de voor-
bereidingen liet hij ons kilometers door 
de zandverstuiving rennen. En vervolgens 
moest je zelf teruglopen naar het voet-
balveld. Spelers stonden kotsend langs de 
kant van de weg.” Op het trainingsveld 
werd vooral Wim Wastenecker gevreesd: 
“Als je Wim Wastenecker een keer door de 
benen speelde, was je je leven niet veilig”, 
lacht de andere Wim. Desondanks werd 
er destijds goed voor de mannen gezorgd. 

Wim Wastenecker: “Na de training stond 
Aalt Grootkarzijn altijd met zijn blauwe 
Volkswagenbusje klaar met een grote 
ketel hete bouillon, om weer energie op te 
doen.”

wINTER
Als het veld in de winter niet bespeelbaar 
was, werd er alsnog flink afgezien. Wim 
Wastenecker gruwelt nog van de 8,4 kilo-
meter die de mannen dan twee keer per 
week liepen: “En dan zat Fred Visser in z’n 
auto achter ons aan. Tegen de laatsten liep 
hij dan constant te zeuren: Kom op jongens, 
kunnen jullie niet harder?”

wEDSTRIJDEN
Ook tijdens de wedstrijden werden de 
mouwen flink opgestroopt. Eibert roemt 
de kracht van het elftal in de jaren tachtig: 
“We waren fysiek en mentaal ijzersterk. 
Voetballend waren we de tegenstander vaak 
de baas, maar ook als het op strijd en werk-
lust aankwam, stonden we ons mannetje. 

Dat was prachtig voetballen.”
Bert Schipper, begonnen bij buurtvereniging 
WHC, is het met Eibert eens: “Dat is volgens 
mij wel een verschil met tegenwoordig. Het 
voetbal is op technisch gebied natuurlijk 
veel verzorgder geworden. Maar als het om 
werklust, strijd en fysieke kracht gaat, was 
dat vroeger toch echt een stuk beter. Dat 
zie je trouwens niet alleen bij VSCO, volgens 
mij is het kenmerkend voor het Nederlands 
voetbal.”

BElEvING
Als het gaat om beleving rondom voetbal, 
dan kunnen de heren allemaal wel een 
boekje opendoen. Eibert trapt af: “Vroeger 
speelde voetbal een veel belangrijkere rol 
dan tegenwoordig. Je kon op gymnastiek, 
muziek of voetbal. Nu is er veel meer te 
doen en zijn mensen veel drukker.”
Wim Wastenecker vult aan: “Er stond in de 
jaren tachtig ook veel meer publiek langs 
de lijn. 
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Groote Woldweg 3, 8097 RN Oosterwolde

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

Website: www.bakkerijspijkerboer.nl

De details maken het verschil

Attractie Verhuur Meppel
Eekhorstweg 19b
7942 JC Meppel

0522-241578
06-12084000

www.attractieverhuurmeppel.nl



Wim Wastenecker met de Millenniumtrofee.

Iedere wedstrijd stond er minimaal vijf-
honderd man langs de kant. En tijdens de 
derby’s nog veel meer.”
Het woord derby is gevallen. Als het gaat 
om de wedstrijden tegen OWIOS, Elburger 
Sportclub en DSV’61, dan gaan alle remmen 
los. Wim Wastenecker weet het nog goed: 
“Al drie weken van tevoren had iedereen 
het erover. In het dorp en in de kleedkamer. 
En als je verloor, dan was iedereen er flink 
ziek van.” Eibert herinnert zich de wedstrijd 
tegen de Elburger Sportclub in het seizoen 
1979-1980 nog goed: “We waren dat sei-
zoen ervoor kampioen geworden en kwa-
men dus als nieuwe ploeg bij ESC in de com-
petitie. Toen wonnen we de eerste wedstrijd 
van het seizoen in het hol van de leeuw met 
0-1. Prachtig!”

TEaMGEvoEl
Zoals dat paste in die tijd, was het elftal van 
de Kanaries in en naast het veld een hecht 
team. Als er een kans was om bij moeders 
de vrouw de dans te ontspringen, gingen 
de mannen met elkaar op pad. Bert: “Zo 
gingen we op zaterdagavond na de wed-
strijd weleens naar Lammert Vlieger, de 
oude petroleumboer, voor een hapje en een 
drankje. Zijn huis stond op de parkeerplaats 
voor het sportpark.”

Ook op donderdagavond was het vaak raak: 
“Na de wedstrijdbespreking zaten we vaak 
met z’n allen bij elkaar te klaverjassen. Of 
we gingen bij elkaar op kraamvisite. Ik weet 
nog goed dat we ook een keer met z’n allen 
zijn gaan vissen bij de kolk. Stonden we ’s 
avonds allemaal met een flinke scheut op 
het trainingsveld”, lacht Wim Korenberg.

BEKERSTuNT
In de begin jaren tachtig weet VSCO’61 
tweemaal te stunten tegen zondaghoofd-
klasser Zwolsche Boys. De eerste keer is in 
het seizoen 1980-1981: “We deden alle vier 
mee in de bekerwedstrijd tegen Zwolsche 
Boys. Dat was een heel goed elftal, één van 
de betere ploegen op het hoogste amateur-
niveau van Nederland. Van de wedstrijd op 
zich weet ik niet heel veel meer, maar ik 

weet wel dat het de eerste wedstrijd enorm 
regende”, herinnert Eibert zich.

“Ik weet dat scheidsrechter Hoek die wed-
strijd floot, wat een mooie scheids was dat. 
Mijn broer Jack scoorde twee minuten voor 
tijd de winnende goal, de 2-1. Hij was een 
goeie voetballer, hij heeft zelfs nog eens 
een testwedstrijd voor Ajax gespeeld”, aldus 
Wim Wastenecker, die samen met zijn broers 
Marius, Frits en Jack in het eerste elftal 
heeft gespeeld.

Twee jaar later zijn de Zwolsche Boys 
opnieuw niet opgewassen tegen de 
Kanaries. “Na negentig minuten was de 
stand 2-2 en na verlenging 4-4. Het was een 
echte kraker en strafschoppen moesten de 
beslissing brengen. Die serie wonnen we 
en daarna barstte een geweldig feest los”, 
vertelt Bert. 

KwalITEITEN
Later op de avond, het tweede biertje 
staat inmiddels op tafel, delen de mannen 
elkaar nog de nodige ‘complimenten’ uit: 
“Wim Korenberg was een goeie, gedegen 
back. Hij was zijn tijd vooruit, want hij was 
toen al een opkomende back, zoals je dat 
tegenwoordig ook ziet. Alleen koppen 
was niet zijn sterkste punt, ‘hij leup er af 
en toe nog wel iens onderdeur’, lacht Wim 
Wastenecker.

Over Wim Wastenecker zijn de heren aan 
tafel het allemaal met elkaar eens: “Wim 
had een geweldige instelling, hij ging altijd 
voorop in de strijd en had een machtige 
hekel aan verliezen”, aldus Bert. Eibert vult 
aan: “In het veld was Wim een enorme 
‘duvel’ en hij had ook vlammend schot.” 
Niet voor niets wordt Wim in 2000 verkozen 
tot Millenniumspeler van VSCO’61.

“Bert was een flitsende buitenspeler. We 
zeiden vaak: ‘Hekk’n los en dwars door de 
buuz’n henne’. Hij kon op meerdere posities 
uit de voeten, dat was goed voor het elftal. 
Niet slecht voor een Wezeper, al had ‘ie wel 
een beetje last van klutsknieën”, lacht Wim 
Wastenecker.

Ook over de voetballer die tot beste 
aanvaller werd gekozen tijdens de 
Milenniumverkiezing, zijn de mannen vol 
lof: “Eibert was een echte goaltjesdief, hij 
stond altijd op de goede plek”, aldus Bert. 
“Maar het werd hem ook wel makkelijk 
gemaakt, dankzij die goede voorzetten van 
de zijkant”, lacht Wim Korenberg. Zoals 
vaker deze avond heeft Wim Wastenecker 
het laatste woord: “Eibert was een fantasti-
sche spits. Alleen jammer dat hij een jaar bij 
WHC heeft gevoetbald. Toen hij terugkwam, 
was ‘ie een beetje eigenwijs, maar gelukkig 
is dat weer goed gekomen.”

De laatste slokken van het bier worden 
opgedronken, in stilte. De mannen sluiten 
gezamenlijk af: “De jaren tachtig, het was 
een prachtige periode. Voetballen was je 
lust en je leven. Met een hechte groep, 
die binnen en buiten het veld voor elkaar 
door het vuur ging. Een geweldige tijd. 
Uiteindelijk is VSCO toch echt de mooiste 
vereniging van allemaal.”

HISTORISCH ITEM

67Presen t at i eg i d s  VS CO ’61  |  Se i zoen  2016 -  2017



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.

VSCO‘61 sportpark De Heughte
Dit is de achttiende 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
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Met dank aan 

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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ROUTEbESCHRIJVING



a Rondweg 76, 8091 XK Wezep  
t (038) 376 33 90  w www.bredewold.nl    

Bredewold is uw betrokken, creatieve en productieve partner 

      in  offline & online communicatie. Communicatie 

  die informeert, prikkelt, enthousiasmeert, overtuigt en activeert. 

bredewold.nl/portfolio



AMBITIES 
WAARMAKEN

Nijverheidsweg 20
8084 GW ’t Harde
Postbus 41
8084 ZG ‘t Harde

Telefoon 0525-653211
Fax 0525-652678
Internet: www.prinsbouwbv.nl
E-mail: info@prinsbouwbv.nl


