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Van de voorzitter,
Een goede traditie blijft in stand.

Ook dit jaar presenteer t Spor tclub Overwetering zich weer middels de jaar lijkse
presentatiegids.Wij zijn er trots op om de diverse aspecten binnen onze vereni-
ging bij u onder de aandacht te brengen. Diverse vrijwilligers dragen hun steentje
bij om zowel de selectieteams als de meer recreatieve spor ter op een plezierige
manier hun spor t te kunnen laten bedr ijven. Laat duidelijk zijn dat dit niet kan z on-
der de financiële ondersteuning van de diverse sponsoren. Een breed scala aan bedr ijven is bij onze club
betrokken en wij waarderen dit bijzonder.Wij doen er dan ook alles aan om te z orgen voor een positieve
exposure voor onze sponsoren.

Zowel de selectieteams van de Handbal als van de Voetbal hebben weer een belangrijke uitdaging voor komend
seizoen. De Handbal heeft het afgelopen seizoen een stapje terug moeten doen. Vanzelfsprekend is de ambitie
om het verloren terrein weer zo spoedig mogelijk terug te veroveren. De Voetbal is erin geslaagd om het
afgelopen seizoen een belangrijke rol te spelen in de 4e klasse . In de nacompetitie misten we na een spannende
wedstrijd nipt de promotie naar de 3e klasse . De ambitie voor dit seizoen moet dan ook weer zijn om weer een
prominente rol in de 4e klasse te spelen.

De selectieteams zijn de b likvangers voor onze vereniging en daar zijn we natuurlijk bijzonder trots op. Maar de
grootste basis voor onze vereniging zijn onze recreatieve spor ters. Als club doen we onze uiterste best om de
beste voorwaarden te scheppen zodat een ieder op zijn of haar gewenst niveau de spor t kan bedrijven, zowel
prestatief als recreatief.

Voor mij als voorzitter a.i. is de tijd gekomen om terug te treden. Met heel veel plezier en voldoening heb ik ca.
9 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van Spor tclub Overwetering.Voor al de samenwerking met al diegenen
die op wat voor manier dan ook bij de club betrokk en zijn heb ik bijzonder gewaardeerd en als positief er varen.

Graag nodig ik u uit k ennis te nemen van deze presentatiegids (met dank aan de samensteller s) en daarnaast
natuurlijk voor een bezoek aan een van onze wedstrijden of andere activiteiten.

Sikko Cazemier
Voorzitter a.i.

Colofon:
Presentatiegids 2007/2008

Uitgave: Sponsorplatform S.C. Overwetering
Interviews Miro Stare, Bert Hinnen, René Temmink, kantinecommissie, Driek ter Beek,

Hendri Zwinselman, Gero Meijerman, Maikel van Breukelen en Bram van Bessen,
Bert van Marwijk: Nees Westerhout (De Stentor / Sallands Dagblad)

Eindredactie: Nees Westerhout
Foto’s: Sponsorplatform, Nees Westerhout, de Stentor,

vv IJsselmeervogels
Lay-out: Reproscan
Druk: Drukkerij Schuttersmagazijn
Binden: Sikkens Grafische Afwerkers
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INSTALLATIE
WERK ?

B ERH F
JAN

Onafhankelijk
A.P.K. keuringsstation

(erkend door de Rijksdienst Wegverkeer)

Tevens verkoop diverse
gebruikte auto’s.

MOLENWEG 32B DIEPENVEEN
TEL. (0570) 59 10 88
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Wij zijn gespecialiseerd in:
• Elektrotechniek
• Loodgieterswerken
• Verwarmingstechniek
• Ventilatiesystemen
• Inbraak-/ 

brandmeldinstallatie
• Reparatie huishoudelijke

apparaten

Deskundige adviezen en aanleg, onderhoud
van alle installaties in woningbouw, kantoren,
industrie en agrarische bedrijven.

de Meente 16a - 8121 EV Olst
Industrieterrein de Meente

0570-563 642
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Spekschate werkt graag
aan maatoplossingen

Olster Installatiebedrijf al jaren 
trouwe sponsor Overwetering

‘Noem het maar maatschappelijke betrokkenheid. Ik denk dat je als plaatselijk bedrijf ook de sociale verplichting
hebt het verenigingsleven actief te ondersteunen. En het is daarbij een leuke bijkomstigheid dat je als bedrijf wat
bekender wordt’.

Aan het woord is Gero Meijerman uit Herxen, directeur van Spekschate Installatietechniek B.V. te Olst aan de
Meente 16B in Olst. Zijn bedrijf is al jaren een trouwe sponsor van S.C. Overwetering.

Om de echte naamsbekendheid hoeft Meijerman nu niet direct te adverteren in clubbladen, feestgidsen en
schoolkranten.Want Spekschate Installatietechniek B.V. is al ruim 25 jaar een begrip in Olst en wijde omgeving.
Meijerman nam de firma in 2002 over van oprichter Bennie Spekschate, die een mooi bedrijf had opgebouwd,
maar als echte praktijkman genoeg had van alle rompslomp die bij de directievoering van een bedrijf om de
hoek komt kijken.Voor Gero Meijerman een mooie kans om voor zichzelf te beginnen. Eigen baas zijn. Daarvoor
was hij in loondienst, ondermeer bij de technische dienst van PTT P ost en een technisch bedrijf in Hasselt. In
2005 nam Meijerman tevens de firma Grievink Installatietechniek uit Wesepe over.

Spekschate Installatietechniek beschouwt zichzelf graag als een soort speciaalzaak onder de installatiebedrijven,
gericht op het echte maatwerk. Dit gaat op voor vrijwel alle terreinen van de installatiesector: electrotechniek,
loodgieterswerken, verwarmingstechniek, zink- en koperwerken, ventilatiesystemen, inbraak- en brandmeld-
installaties en reparatie van industriële machines en systemen. Het bedrijf krijgt opdrachten van de woningbouw,
kleine utiliteit, middenstand, scholen, overheden, industrie, verenigingen, cultuur historische stichtingen en
agrarische bedrijven.

Voor Meijerman en zijn vijftien personeelsleden bij voorkeur geen grote standaard bouwprojecten, waarvan er
dertien in een dozijn gaan, maar voornamelijk verbouwingen, renovaties en andere (nieuwbouw)projecten die
om een maatoplossing vragen. De directeur: ‘Wij doen liever een lastige en ingewikkelde (ver)bouw(ing) waar
veel bij komt kijken dan ‘seriematige’ nieuwbouw installaties.Wij vinden het belangrijk dat we voor de keuze van
de materialen en de uitvoer van het werk fatsoenlijk de tijd kunnen nemen voor overleg met de klant. Als een
woning compleet wordt gestript en er moet een nieuwe installatie inkomen dan denken we graag zelf na hoe we
zo mooi mogelijk van a naar b gaan. Daarom komen we ook met veel klanten in gesprek die ons om (maatwerk)
oplossingen en ideeën vragen’.

Grote uitbreidingsplannen heeft Gero Meijerman op dit moment niet. ‘Het is prima zoals het tot op heden
gegaan is. Zeker het samenvoegen met Grievink was een enorm goede beslissing en oplossing voor beide
partijen. Groeien is altijd een optie maar dan moet je de aard van het bedrijf niet wijzigen. Het is juist onze
kracht dat we klein en gespecialiseerd zijn'.
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AUTOSCHADE ?

Dan bent u bij ons op het juiste adres
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Voor
• Service en kwaliteit
• Vervangend vervoer aanwezig
• Voorkeursreparateur van verzekeringsmaatschappijen:

- Achmea Schadeservice
- Interpolis
- Unive
- Schadegarant 
en diverse andere maatschappijen

• Kwaliteitszorgsysteem
• Uitdeuken zonder spuiten

Autoschade Henk Nijkamp
De Meente 19 - 8121 EV Olst
Telefoon: 0570 563434

Nieuwendijk 39
8131 CD Wijhe
Telefoon: (0570) 52 23 34

www.roessinkautoschade.nl

EUROGARANTBEDRIJF

GARANTIEBEDRIJF

AUTO S CH A D E S P E C I A L I ST
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Kledingsponsor
3-Jarig contract voor € 575 per jaar voor voetbal
en € 475 per jaar voor handbal.

Club van Honderd
Lidmaatschap € 50 per jaar of € 100 per jaar.

Reclameborden
Kosten van vervaardigen van het bord ca. € 175;
huurprijs vanaf € 115 per jaar.
2e ring kosten: € 250 ; huurprijs vanaf € 175 per jaar.

Advertenties
Advertenties clubblad: (prijzen per jaar) 
Kwartpagina € 25
Halve pagina € 50
Hele pagina € 100
Hele pagina binnenblad € 115

Sponsormogelijkheden
Wedstrijdbal
Beschikbaar stellen wedstrijdbal € 75

Vlaggen
Éénmalige aanschaf vlaggenmast € 115 
Huur per jaar € 70.

Geluidsreclame
Kosten vanaf € 50 per jaar

Advertenties presentatiegids
Hele pagina in kleur € 320
Hele pagina in zwar t/wit € 230
Halve pagina in kleur € 160
Halve pagina in zwar t/wit € 115
Kwart pagina in zwar t/wit € 60
Kwart pagina in kleur € 80
Een derde pagina in kleur € 110

Supportersvereniging Sc. Overwetering
Vanaf 1 september 2007 kan iedereen lid w orden van de suppor tersvereniging van Spor tclub Overwetering.Voor de
kosten hoef je het niet te laten, deze bedragen namelijk slechts € 10,- per seizoen.

Van deze contributie zullen zaken worden bekostigd zoals het organiseren van (bus)reizen naar verre uitwedstrijden
indien hiervoor voldoende belangstelling bestaat en tevens de mogelijkheid creëren om de selectie te steunen daar
waar mogelijk.
Uiteraard worden er ook leuke dingen georganiseerd zoals kaartavonden, bingo’s enz.

De doelstelling van de suppor tersvereniging is tweeledig; enerzijds willen we de selectie in haar str ijd om succes
steunen en zorgen voor een goede sfeer langs de lijn en indien nodig bij te spr ingen in goede voorzieningen en
anderzijds willen we de vereniging in haar totaliteit steunen door het (mee helpen) or ganiseren van aller lei
activiteiten.

Eén van de eerste initiatieven is de aanmelding bij Eurospor tring om een groot internationaal jeugdtoernooi naar
Olst te halen. Onder de naam “Holsto Cup” zal er dan gestreden worden door tweeëndertig teams uit aller lei
landen waarbij het één en al promotie dient te w orden voor de spor tbeleving door en voor onze jeugd.
Vele geledingen binnen de club hebben al hun medewerking toegezegd.

Ook is onder de noemer van de Proma yon club (een twintigtal leden die in onder ling verband strijden om de titel
“coach van het jaar”) in de voetballoze periode een 150 m2 groot terras aangelegd tussen clubhuis en derde v eld
waardoor hier in de toekomst gebruik gemaakt van kan worden bij teamfeestjes, barbecues en toernooien.
De leden van deze groep bij deze geweldig bedankt voor het vele en zware werk.
Uiteraard zal dit terras, vooral bij goed weer, door alle leden gebruikt kunnen worden om lekker buiten aan een
lange tafel gezellig met de maten de derde helft te spelen.

Hoewel we niet van u verwachten dat er werk verricht moet worden verwachten we wel van u een lidmaatschap
omdat u de club een war m hart toedraagt en samen met ons er v oor wilt zorgen dat het leuk is en b lijft langs de
lijn.

Namens de Suppor tersvereniging i.o.

Hans Voskamp
Wnd. voorzitter
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Voor al uw:

tapijt/gordijnen
binnen- en
buitenzonwering

� grootste keus
� laagste prijs
� tapijt gratis gelegd
� kwaliteit-service-garantie

Boxbergerweg 25 
Eikelhof (gem. Olst)

Tel. 0570 - 591 708

Fortmonderweg 17
8121 SK Olst

Tel. (0570) 56 12 26 
Fax (0570) 56 20 89

Email: camping.haasje@wxs.nl
www.kampeeridee.nl

Camping & 
Restaurant

’t Haasje

Bij uitstek geschikt voor o.a.:
• Diners
• Bruiloften
• Barbecue
• Recepties
• Koffietafels
• Gourmetten
• Klootschieten
• Broodbuffetten
• Personeelsfeesten
• Oudhollandse spelen
• Koude en warme buffetten

Rijksstraatweg 97 - 8121 ED Den Nul (gem. Olst)
Telefoon (0570) 56 13 91 - Telefax (0570) 56 42 07
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1e voetbal elftal seizoen 2007 - 2008

Achterste rij (staand v.l.n.r.) Hendri Zwinselman (trainer/coach), Henk Bultman (elftalleider), Jeroen Willems,
Frank Willemsen, Remco Klompstra, Erwin van Weenum, Martin Dollenkamp, Arjan van Weenum, Jordi van
Breukelen, Jelle van Tongeren.

Middelste rij (staand v.l.n.r.) Nienke Dollenkamp (verzorgster), Emiel Logtenberg, Mark Koudijs, Mark Balster,
Hugo Hoonhorst (keeper), Sven Hafkamp (keeper), Erwin Kremer, Frits Haak (keeperstrainer), Jeroen Hoonhorst
(grensrechter).

Voorste rij (zittend v.l.n.r.) Ronnie Haverkamp, Niek Haverkamp, Gerjen Oeseburg, Arjen Harleman, Sebastiaan
Lugtmeijer, Mark van Gurp.

www.hafkampnatuursteen.nl
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Nienke Dollenkamp
geb.: 26-02-1983

Verzorgster selectie

Hendri Zwinselman
geb.: 02-04-1962

Trainer/coach

Jeroen Hoonhorst
geb.: 17-11-1977

Grensrechter

Henk Bultman
geb.: 13-05-1967

Elftalleider

Frits Haak
geb.: 02-01-1948

Keeperstrainer

Hugo Hoonhorst
geb.: 02-01-1980

Keeper

Sven Hafkamp
geb.: 19-09-1988

Keeper

Ronnie Haverkamp
geb.: 22-06-1981

Aanvaller

Martin Dollenkamp
geb.: 14-12-1979

Aanvaller

Jelle van Tongeren
geb.: 15-03-1984

Voorhoede

Arjen Harleman
geb.: 09-03-1979

Middenvelder

Remco Klompstra
geb.: 21-08-1988

Voorhoede

Niek Haverkamp
geb.: 19-02-1985

Middenvelder

Edwin van Weenum
geb.: 16-10-1974

Middenvelder 

Emiel Logtenberg
geb.: 25-07-1988

Middenvelder

Mark Koudijs
geb.: 17-11-1988

Middenvelder

Mark Balster
geb.: 25-10-1983

Middenvelder

Gerjen Oeseburg
geb.: 25-11-1978

Verdediger

Frank Willemsen
geb.: 30-08-1983

Aanvaller

Jeroen Willems
geb.: 17-10-1982

Voorhoede

Mark van Gurp
geb.: 10-07-1980

Verdediger

Arjan van Weenum
geb.: 22-11-1971

Verdediger

Erwin Kremer
geb.: 04-09-1979

Middenvelder

Jordi van Breukelen
geb.: 29-05-1986

Middenvelder

Sebastiaan Lugtmeijer
geb.: 08-10-1986

Verdediger
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‘Profiteren van elkaars
sterke punten’

Trainer Hendri Zwinselman verwacht
opnieuw een goed seizoen 

‘Er waren het afgelopen seizoen meer titelkandidaten, we speelden te wisselvallig, raakten tussentijds een paar
goeie spelers kwijt, kregen te veel goals tegen en opereerden te w einig als team en te veel als eenling’. Zo analy-
seert hoofdtrainer Hendri Zwinselman uit Lemeler veld het verloop van het seizoen 2006-2007 voor het eerste
elftal van S.C Overwetering.

Geen kampioenschap voor de Olstenaren, wel een periodetitel en een zinderende f inale van de play-offs tegen
Eerbeekse Boys, die - nogal schlemielig - op str afschoppen werd verloren. Ondanks het teleurstellende einde was
voor trainer Zwinselman het optreden van zijn jongens in de nacompetitie een openbar ing. ‘Ze speelden als
team, het was niet altijd even mooi wat we zagen, maar er werd tenminste knetterhard gewerkt.’

Ondanks alle kritiek en negatieve geluiden binnen de club, die ook de trainer niet zijn ontgaan, stelt Zwinselman
dat er sprake is geweest van een goed seizoen. Zijn eerste jaar als hoofdtrainer is hem uitstekend bevallen. ‘Ik kan
nu kiezen welke spelers ik wil gebruiken. De selectie heeft er twee A-spelers bij gekregen en drie van het twee-
de. Een goeie groep. Als je steeds op het tweede moet terugvallen ben je altijd afhankelijk van schorsingen en
blessures. De jeugd blijf ik een kans geven, maar je hebt in een elftal w el ervaring nodig. En dan het liefst in de
assen want daar gebeur t het spelletje .’

Bij zijn aantreden als tr ainer kondigde Zwinselman aan dat hij de discipline van de selectie wilde v erbeteren.
Heeft hij succes gehad? ‘Ik ben nog niet helemaal tevreden, maar die is duidelijk toegenomen. Voorheen werden
alle klusjes gedaan door de elftalleider. Daar ben ik mee gestopt. Ze hebben nu corvee en pompen zelf hun bal
op. Dat was wel even schrikken, maar ze hebben het goed opgepakt. Ik denk dat ik met mijn aanpak een positie-
ve invloed heb gehad op het elftal. Er is meer zelfkritiek en acceptatie . Ze willen niet meer altijd de mond heb-
ben. Ik heb het dit jaar bijgehouden, maar in 22 competitiewedstrijden en drie bekerduels hebben ze niet een
rode kaar t gekregen’.

Zwinselman valt op door zijn beheer ste optreden tijdens de wedstrijd. Geen geschreeuw vanaf de zijlijn, maar
een oefenmeester die rust uitstraalt. Hij heeft er een duidelijke filosofie over. Zegt: ‘Een schreeuwende trainer is
een roepende in de woestijn, want het negatieve kan ook negatief uitgelegd worden.Voor de groep was het op
dat punt met mij wel even wennen. Maar met geschreeuw kan je een v erloren wedstrijd niet meer veranderen.
Gezag win je niet door verbaal geweld. En op de training ben ik echt wel aanwezig hoor’.

De oefenmeester verwacht dat Overwetering opnieuw een goed seizoen tegemoet gaat. ‘We zijn als elftal beter
georganiseerd en moeten nog meer gebruik maken van elkaars sterke punten. Als de veldbezetting en de
organisatie goed is, de ploeg rust uitstraalt en geduld heeft en er geloof is in de eigen mogelijkheden dan kunnen
er dit seizoen nog leuke dingen gebeuren’.
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Bert Hinnen:
‘Overwetering is Olst’

Scheidende burgemeester roemt kracht
en betrokkenheid in de vereniging 

‘Overwetering is Olst’. Met die ene, krachtige zin vat burgemeester Bert Hinnen de betekenis van spor tclub
Overwetering samen voor de Olster samenleving. ‘Het is de grootste vereniging van het dorp en speelt daarom een
hele belangrijke rol in de vr ijetijdsbesteding van de Olstenaren. En je moet niet alleen kijken naar de verrichtingen van
het eerste elftal. Er zit veel meer onder. Ik denk dat Overwetering veel sociale binding geeft in Olst. De keren dat ik er
was merkte ik de kracht en de betrokkenheid in de club’.

Bij echt belangrijke wedstrijden van het eerste van Overwetering stond Hinnen de afgelopen jaren meestal wel langs de
lijn. Op Tweede Pinksterdag ontbrak de burgemeester in Twello bij de zinderende finale van de play-offs tussen
Eerbeekse Boys en Overwetering om een plek in de derde klasse . Hij keek die bewuste zondagmiddag in Laren hoe
Wijhe ’92 het er tegen Twenthe Goor afbracht in de str ijd om promotie naar de tweede klasse. Gemeentesecretaris
Arie Oeseburg hield hem vanuit Twello telefonisch op de hoogte van het verloop van deze regelrechte voetbalthriller.
Hinnen treurt nog steeds over de afloop. Zegt: ‘Met Wijhe ging het gelijk al mis. Dat vond ik niet zo erg.Wijhe was al
tevreden, maar Overwetering was toe aan promotie naar de derde klas. Jammer dat het uiteindelijk met de strafschop-
pen mis is gegaan. Het was har tstikke mooi geweest wanneer Overwetering en Wijhe dit seizoen in dezelfde klas had-
den gespeeld.Twee derby’s van dit kaliber horen toch bij Salland. ’

De gemeente Olst-Wijhe voert een actief spor tbeleid en is bereid de komende jaren ook flink te investeren in spor t-
faciliteiten. Het is een van de vier pijler s van de Toekomstvisie Olst-Wijhe. Hinnen is ingenomen met de nota accommo-
datiebeleid. Die moet vragen beantwoorden als hoe zitten de dor pen in hun voorzieningen, welke rol speelt de
gemeente in het beheer en hoe wordt alles betaalbaar en toegankelijk gehouden. Hinnen: ‘Wat niet moet gebeuren is
dat we muurtjes om de dorpen gaan bouwen. Een kunstgrasveld in Wijhe moet ook voor de andere kernen beschik-
baar zijn. Ik sluit trouwens niet uit dat we gaan kijken of er voor Overwetering een kunstgrasveld in zit’.

De hele discussie over de spor taccommodaties heeft in elk geval een ding aangetoond: er is Olst-Wijhe grote behoefte
aan een instituut als een spor traad die als klankbord en gesprekspartner van de gemeente fungeer t. Hinnen: ‘Er komt
een voorstel van het college voor zo’n platform, net als het economisch platform en het toeristisch platform. Het idee
van een platform is door de verenigingen zelf naar voren gebracht. Je voorkomt versnippering en bereikt ermee dat
deskundigheid optimaal wordt benut en er draagvlak onder de verenigingen ontstaat. Het is een structurele vorm van
overleg met de belangengroep. Het moet niet zo zijn dat degenen die het hardst roepen de meeste aandacht krijgen’.

Bert Hinnen blijft in Wijhe wonen. Hij is
geboren in Almelo, maar voelt zich meer
Sallander dan Tukker. ‘Ik ben al veertig jaar
weg uit Twente en heb in Salland een boeien-
de tijd gehad. De Sallandse mentaliteit ligt me
wel. Je moet proberen aan te voelen wat er
in de gemeenschap leeft. Ik heb dat wel
moeten leren’.

Ambteloos burger vanaf 1 september. Hinnen
moet er nog erg aan wennen.‘Maar ik ga wel
wat andere dingen doen. De maatschappelij-
ke betrokkenheid blijft. Er zal meer tijd zijn
voor mijn priveleven. Er komt een tweede
kleinkind aan en wil ook wat meer gaan
reizen en aan geschiedkundig onderzoek
doen. Daarnaast ben ik voor wat functies
benaderd, ondermeer voor de landinrichting
en het debatcentrum Overijssel. En ik blijf
uiteraard Overwetering in de gaten houden’.

Bert Hinnen (61) is per 1 september v ertrokken als
burgemeester van Olst-Wijhe.Hij kwam eind 1996 als eerste
burger naar Wijhe. Na de fusie met Olst in 2001 kreeg hij de
nieuwe dubbelgemeente Olst-Wijhe onder zijn hoede .Voor
1996 bekleedde Hinnen zes jaar het burgemeesterscha p van
het Drentse Zweeloo. Hinnen, die weg- en waterbouw stu-
deerde aan de HTS, had nooit de ambitie v oor het burge-
meestersambt. ‘Ik wilde graag w egen aanleggen en bruggen
bouwen’.Maar na een succesvolle wethoudersperiode (1985-
1990) in Heino had hij de smaak van het bestur en te pakken
gekregen. Voor hij bestuur der werd werkte de scheidende
burgemeester bij de Heidemij en het waterscha p Gr oot-
Salland. ‘Ik was projectleider bij de bouw van de nieuw e zui-
veringsinstallatie in Olst’. Hinnen was ooit een v erdienstelijk
tafeltennisser en in zijn Heinose periode een redelijk fanatie-
ke tennisser.Voor het waterscha p groot Salland speelde hij
mee in de zaalvoetbalbedrijfscompetitie. Sinds een aantal
jaren is Hinnen een actief bridger.
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Autobedrijf

”Boskamp”

Koekoeksweg 19-21

8121 CS Olst

info@autobedrijf-boskamp.nl

www.autobedrijf-boskamp.nl

tel: 0570-561 290

fax: 0570-561 151

Voor vers vlees

en vleeswaren

Vleesbedrijf van Essen
Holstweg 1a
8121 EJ Olst

Telefoon (0570) 56 15 23
Fax (0570) 56 27 44

VERKOOP

REPARATIE

APK-KEURING

INRUIL

FINANCIERING

SCHADE

De Meente OLST - Tel.: (0570) 56 14 56
Oude Raalterweg 2a WIJHE - Tel.: (0570) 52 45 85
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Handbal 1e team seizoen 2007 - 2008

Bovenste rij (staand v.l.n.r.) Miro Stare (trainer), Francien Steerneman, Francien Vrielink, Silva Naslin,Veerle
Haak, Joyce Lokate, Jacqueline Eilander (verzorgster).

Onderste rij (zittend v.l.n.r.) Renske van der Maaten, Daniëlle Klein Koerkamp, Maaike Derksen, Bianca Kuiper,
Sheila Hafkamp,Tany van der Kamp.

Op de foto ontbreekt Pamela Peters.

bedankt alle sponsoren voor het tot stand 
brengen van deze presentatiegids

OverweteringSportclub
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alJacqueline Eilander
geb.: 21-04-1962

Verzorgster

Miro Stare
geb.: 23-11-1957
Trainer / coach

Maaike Derksen
geb.: 16-11-1977

Keepster 

Bianca Kuiper
geb.: 03-05-1986

Keepster

Francien Steerneman
geb.: 13-12-1968

Rechterhoek

Tany van der Kamp
geb.: 22-09-1977

Rechterhoek

Sheila Hafkamp
geb.: 09-05-1984

Linkerhoek 

Veerle Haak
geb.: 11-03-1976

Rechterhoek

Pamela Peters
geb.: 14-04-1982

Linkeropbouw

Silva Noslin
geb.: 06-09-1979
Rechteropbouw

Renske van der Maaten
geb.: 26-09-1989
Rechteropbouw 

Joyce Lokate
geb.: 27-10-1987

Linker-rechteropbouw 

Daniëlle Klein Koerkamp
geb.: 12-07-1989

Linker-rechteropbouw 

Francien Vrielink
geb.: 12-10-1988

Circelspeelster

Indeling competitie zaal, afdeling oost
1e klasse Dames 1 1 Kwiek/Gibo groep 3 ZON

2 Sc. Overwetering ZAT
3 SDOL 1 ZAT
4 UGHV 1 ZAT
5 Wesepe 1 ZON
6 Raalte 1 ZON
7 Dalfsen/Spoda 2 ZAT
8 AAC 1899 3 ZAT
9 HVA/Rene Hieltjes 1 ZON
10 Schuytgraaf/Swift A
11 Groessen 1 ZON
12 Broekland/Nijhof 1 ZON

Overwetering 07_08  13-08-2007  8:54  Pagina 19



20

O
nz

e 
Sp

on
so

re
n

Vestiging Schalkhaar
Oerdijk 21
7433 AE  Schalkhaar
Tel. 0570-623447, 
fax 0570-625830
Internetsite: www.l-r.nl
email: schalkhaar@l-r.nl

Vestiging Deventer
Brinkgreverweg 200
7415 CH  Deventer
Tel. 0570-626414, 
fax 0570-626064
Internetsite: www.l-r.nl
email: deventer@l-r.nl

Vestiging Raalte
Brugstraat 8
8102 ES  Raalte
Tel. 0572-352066
Fax 0572-355806
email: simons03080@nvm.nl

� MAKELAARDIJ
� TAXATIES
� VERZEKERINGEN
� HYPOTHEKEN

� PENSIOENEN
� SPAREN
� LID NVM

Foto service

Post agentschap

Stomerij

Foto service

Post agentschap

Stomerij
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Hard trainen,snelheid,
kracht en doorgaan tot 
bittere einde

Nieuwe handbalcoach Miro Stare wil 
mentaliteit verbeteren

Hij staat in het Sallandse handbalwereldje bekend als een harde en gedreven coach, die veel van zijn meiden vr aagt
en altijd gaat voor de winst.Verliezen komt in het woordenboek van de Zwolse handbaltrainer Miro Stare eigenlijk
niet voor. Stare deed het de afgelopen vijf jaar als coach dan ook helemaal niet z o gek: een keer promotie, twee
keer een tweede plaats op de r anglijst en een club op de valreep behoed v oor degradatie.Toch een lijstje om
trots op te mogen zijn.

De handbalsters van Overwetering, die afgelopen seizoen degradeerden uit de Regioklasse , hebben dan ook
hoge verwachtingen van Stare. Is hij de man die de bezieling ter ugbrengt in Olst er er voor zorgt dat de club
over een jaar weer in de Regioklasse speelt? De redder in nood? Is hij de man die w eer leven brengt in de
Olster handbalbrouwerij?

Stare trainde de dames van Overwetering de laatste maanden van de noodlottig v erlopen competitie en weet
dus aardig goed wat voor vlees hij in de kuip heeft. Zegt: ‘De meiden zijn een beetje in de steek gelaten. Ze
hadden geen vaste trainer en er zijn de afgelopen jaren te v eel trainerswisselingen geweest. Dat kan niet goed
zijn.Tussen alle tranen door kon je merken dat de degradatie uiteindelijk een opluchting was. Ze konden bijna
niet meer wachten op het laatste fluitsignaal. De ploeg was mentaal en conditioneel zwak. Daarom heb ik ze
ook niet direct hard willen aanpakken.We hebben tot nu toe een beetje lief getraind. Maar dat wordt de
komende tijd een heel ander verhaal. Geen honderd procent inzet, maar driehonderd procent’.

De Zwollenaar beseft dat hij met het sterk uitgedunde, kwalitatief vrij zwakke eerste team nog een lange weg te
gaan heeft. ‘Ik mis in de ploeg mentaliteit. De wil om te winnen. Uit ervaring weet ik dat de bal rond is. Een keer-
tje pieken is niet genoeg, maar door vaak te oefenen bereik je uiteindelijk je doel. Geen slap gedoe meer. Ze zul-
len meer moeten zweten.Voor mij is handbal hard tr ainen, snelheid, kracht en nooit denken dat de tegenstander
beter is. Spelen tot de laatste seconde . Zo wil ik aan deze ploeg bouwen’.

Stare geldt als een harde coach. ‘Klopt. Bij mij zijn er wel eens tranen en ruzies, maar iemand moet de leiding
hebben. En bij mij draait alles om de winst. Je mag verliezen, het maakt niet uit hoe , als je maar alles hebt gege-
ven. Mij is in mijn jeugd al geleerd nooit op te gev en. Ik heb een vechtersmentaliteit. Doorgaan tot het bittere
einde. Een wedstrijd is pas afgelopen als de z estig minuten voorbij zijn’.

De coach uit Zwolle is populair bij de Sallandse handbaldames. Hij vindt zichzelf ook een echte damescoach.
‘Werken met meiden is veel gezelliger dan met jongens. Die gaan voor het bier tje en de lol na afloop van de
wedstrijd. Dames zijn gevoeliger voor sfeer en resultaat en luisteren beter. Daarom vind ik het f ijn om met
meiden te werken en willen ze me overal hebben’.

De Zwolse handbaltrainer Miro Stare (49) is afkomstig uit Bosnië en behoort tot het Kroatische
volksdeel. Samen met zijn vr ouw en dochter ontvluchtte Mir o in 1994 zijn door oorlogsge weld
geteisterde land en w eek hij uit naar Nederland. Het gezin Star e kwam ter echt in het toen pas
geopende vluchtelingenopvangcentrum in Zwolle.
Stare was in het v oormalige Joegoslavië een verdienstelijk handbalkeeper. Hij speelde tussen 1975
en 1990 als semi-prof voor de subtopper Krivaya in de landelijke eredivisie.
Miro Stare zat nog geen vier weken in het Zwolse opvangcentrum toen hij al werd benaderd door
de Zwolse handbalclub Tyfoon, die op zoek was naar een doelman. De Bosniër, die tegenwoordig
als draaier werkt bij het Zwolse metaalbedrijf IHB, maakte er in de zes jaar die hij voor de club uit-
kwam als g oalie grote naam. Stare was eer der trainer van de handbaldames van Tyfoon, Auto Van
Ewijk/LHC Lemelerveld, SV Raalte en Nijhof/Broekland.
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Bij promotie naar 
de 3e klasse
één vat bier 
aangeboden door 
Manuel Graphics

www.manuelgraphics.nl

Randweg 10, 8061 RW Hasselt, Tel: 038 - 4778090,

www.reproscan.nl, E-mail: r eproscan@reproscan.nl
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Kantine steeds moeilijker te bemensen
De kantine is het warm kloppend har t van spor tclub Overwetering. Het is de ontmoetingsplek van speler s,
leden, vrijwilligers, elftalleiders, supporters en bestuursleden. En niet onbelangrijk, de omzet van de kantine is een
van de belangrijkste financiële peilers waar de vereniging op rust. Zonder kantine geen Overwetering.

Dankzij de inzet van enkele tientallen vrijwilligers kan de kantine de hele w eek door draaiende worden gehouden.
José Brinkhof en Ineke Hekman vormen samen de kantinecommissie; een belangrijke schakel binnen de interne
organisatie van Overwetering. Kortgezegd komt het erop neer dat Ineke en José er voor moeten zorgen dat er
altijd personeel achter de bar staat en bij toernooien en speciale evenementen voldoende vrijwilligers beschik-
baar zijn om de handen uit de mouw en te steken. Schema’s opstellen, mensen bellen, zorgen voor invallers, kort-
om heel veel geregel.

Het werk van de inmiddels sterk uitgedunde kantinecommissie, die ooit uit vrij mensen bestond, is er niet
gemakkelijker op geworden. Steeds meer vrijwilligers houden het kantinewerk namelijk voor gezien. Ineke spreekt
zelfs van een ‘penibele’ situatie. Zegt: ‘Je krijgt de handen voor het kantinewerk steeds moeilijker op elkaar. Dat
heeft met de ontwikkeling in de maatschappij te maken. In veel gezinnen werken beide ouders. Die hebben zater-
dag en zondag vrij en gaan dan niet achter de bar bij Ov erwetering staan, maar samen shoppen of in de tuin
werken’. José: ‘We hebben allerlei noodoproepen voor kantinediensten gedaan, maar je krijgt nauwelijks reacties.
En ik vind het moeilijk om steeds maar w eer mensen te benaderen die al z oveel doen voor de vereniging. Je kan
iemand niet elk weekend achter de bar laten staan’.

De kantinecommissie geeft zelf
in elk geval het goede voor-
beeld. Ineke staat elke zaterdag-
morgen trouw achter de bar.
Week in, week uit. ‘Het begint zo
langzamerhand wel een belasting
te worden. Je kan nooit uitsla-
pen. Als ik echt niet kan is er w el
iemand die voor me invalt. maar
je voelt toch altijd die dr uk’.
Ook José heeft haar vaste kanti-
nedienst: om de week is ze elke
zondagmorgen paraat. Ze ziet
het niet als verplichting en geniet
van het werk. ‘Het is een bonk
gezelligheid. Zondagsmorgens
hoor je heel veel verhalen over
de avond ervoor. Er hangt een leuke sfeer. Iedereen praat tegen je. Ik heb wel eens gedacht: zo’n bruin cafeetje
lijkt me wel wat.’

José en Ineke hopen vurig dat zich de komende tijd nieuwe vrijwilligers zullen aanmelden. ‘We hebben zo’n acht-
honderd leden. Daar moeten toch mensen tussen zitten die af en toe eens een bardienst willen draaien?’

Ter Beek Tournament mooie kaskraker voor Overwetering
Fair play, gezelligheid en muziek. Dat zijn ook in juni 2008 de belangr ijkste ingrediënten van het inmiddels al w eer
derde Ter Beek Friendship Tournament (TBFT) op de velden van SC Overwetering. Een voetbaltoernooi voor
vriendenteams uit de regio Salland, dat op zaterdag 9 juni j.l. – mede dankzij de aanwezigheid van teams van
IJsselmeervogels en Spakenburg – een groot succes werd. Een belangrijke bijdrage aan het welslagen van het
toernooi leverden de talr ijke vrijwilligers van Overwetering onder leiding van José Br inkhof.

Initiatiefnemer Driek ter Beek twijfelt er niet aan dat ook volgend jaar het TBFT weer een ‘kaskraker’ voor de club
wordt. ‘We gaan wat verbeteringen aanbrengen aan de biervoorziening en de barbecue na afloop str akker orga-
niseren. Dat moet weer een prachtige omzet voor Overwetering opleveren. Er is dit jaar duizend liter bier getapt’.
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Vishandelaar Ter Beek is dit jaar gestopt met bordsponsor ing, omdat hij denkt dat een happening als het TBFT
Overwetering veel meer oplevert. ‘Het kost me meer geld, maar het is voor de club financieel veel interessanter
dan het sponsoren van een bord. Zo’n jaarlijks toernooi zie ik als een goeie in vestering in de toekomst van de
vereniging. En daarmee in de jeugd. Want daarmee staat of valt Overwetering. Bovendien heeft zo’n toernooi
een goeie uitstraling naar andere verenigingen in de regio. Het bevordert de onder linge verstandhouding. Ik denk
dat we voor Overwetering met het TBFT een goeie vervanger hebben neergezet voor het Albert Heyn-
toernooi dat een paar jaar geleden naar Raalte is v ertrokken’.

Driek ter Beek over de filosofie achter het toernooi: ‘Je ziet bij veel toernooien vaak ruzie en trammelant, maar
ons toernooi wil juist de vr iendschapsbanden met andere verenigingen aanhalen. Niet altijd dat gescheld. De
nadruk ligt op gezelligheid, fair play en lol in het voetbal. Daarom hebben we ook prijzen voor de gezelligste en
de spor tiefste ploeg. We richten ons puur op de lagere seniorenelftallen. Daarvoor wordt over het algemeen
genomen weinig georganiseerd. Het zijn altijd toernooien voor selectie-elftallen.’

Volgend jaar zijn in elk geval naast de Sallandse clubs ook Spak enburg en IJsselmeer vogels weer van de par tij.
De sfeerteams van de ‘rooien’en ‘blauwen’, die voor het eerst op het toernooi in Olst te gast waren, lieten de
Sallanders lieten zien dat langs de boorden van het IJsselmeer niet alleen een aardig potje w ordt gevoetbald
maar dat ze er ook weten wat feestvieren is. Ze waren de smaakmakers van het voetbalfeest.

Veel zal er aan de opzet van het TBFT volgend jaar niet veranderen. Het TBFT wordt in elk geval gespeeld. Ter
Beek: ‘We groeien misschien door naar twintig teams en mogelijk dat w e een tent plaatsen. Van de medewerking
van de scheidsrechters zijn we in elk geval verzekerd. Ze hebben dit jaar en b loc laten weten dat ze in 2008
opnieuw van de par tij zijn. Ik denk dat dat voldoende zegt over ons toernooi’.

Voor vishapjes en alle soorten salades plus barbeque.
Ook verhuur barbeque.

Olst Telefoon (06) 11222330
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RIPPERDA

Oude Deventerweg 2
8121 RL Olst

Tel. (0570) 53 12 32 
Fax (0570) 53 17 38
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In en verkoop 2e hands auto’s

• Telecom • Beveiliging
• Schotels • Navigatie

Kuierpad 1, 8131 TZ Wijhe
Tel. (0570) 52 45 24

SPECIAAL VOOR U
zijn wij elke avond open!

Openingstijden winkel:
ma - do 13.30 uur - 20.00 uur
vr 13.30 uur - 21.00 uur
za 09.00 uur - 16.00 uur 
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JE MAAKT HET MET FIXET

Mariët en Peter Tiebot

De Meente 20, 8121 EV Olst
Telefoon: (0570) 563 803

Klusmarkt en klussendienst
een vertrouwd adres!

Kornet van Limburg Stirumstraat 14
8121 DZ OLST, Tel: (0570) 56 13 87, Fax: (0570) 56 11 87

SCHILDER
GLASZETTER
BEHANGER

ERKEND SCHILDERS-
EN AFWERKINGSBEDRIJF

HARLEMAN
S C H I L D E R S B E D R I J F
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‘Er is meer in het leven 
dan voetbal’

Ex-toparbiter Rene Temmink uit Deventer

Hij had nog vijf jaar door kunnen fluiten, maar toparbiter Rene Temmink besloot een klein jaar geleden vr ij
onverwacht definitief een punt te zetten achter zijn imposante scheidsrechter scarrière ‘Scheids’Temmink vond
op een gegeven moment zijn sociale leven belangrijker dan wekelijks de lakens te kunnen uitdelen op de
eredivisievelden. ‘Er is meer in het leven dan voetbal’, stelt hij nuchter vast.

‘Ik wilde veel meer tijd besteden aan mijn dochter s van vijftien en twaalf. Ik moest altijd op zaterdagmor gen in
de zaak zijn en kon ze daarom bijvoorbeeld nooit bezig zien als z e aan het spor ten waren. Ik heb nu in het
weekend weer tijd om gewone dingen te doen met mijn gezin. Een weekendje weg bijvoorbeeld. Als ik op
zondag moest fluiten lag ik op zaterdaga vond om halfelf in bed. Feestjes, verjaardagen, gewoon eens een avondje
lekker naar tv kijken, het ging allemaal aan je neus voorbij.’

Het fluitje mag dan opgebor gen zijn, zijn passie
voor het scheidsrechterswerk is onverminderd
groot. Sinds 1 januari 2007 maakt Temmink deel
uit van de technische staf van de scheidsrechter s-
commissie betaald voetbal van de KNVB.
Temmink bevindt hier in gezelschap van voormalige topfluitisten als Jaap Uilenber g, Mario van de Ende en Rien
Koopman. De technische staf ziet regelmatig oud-collega’ s aan het werk en is betrokken bij de opleiding en het
coachen van scheidsrechters. Rene: ‘Ik hoop dat ik aan jongere mensen het plezier kan overbrengen waarmee ik
altijd heb gefloten.’ Ook internationaal is Temmink nog in de picture . De UEFA heeft hem gevraagd als mentor
op te treden van twee jonge, getalenteerde arbiters: de Duitser Felix Br ich en de Engelsman Martin Atkinson.
De mentor volgt een keer of vier, vijf per jaar tijdens toer nooien en in de Duitse en Engelse competitie de
verrichtingen van zijn ‘pupillen’ vanaf de tr ibune.

Wat maakt iemand tot een toekomstig internationaal voetbalscheidsrechter? Temmink, die zelf vijfenzeventig keer
internationaal in actie kwam, somt een hele ser ie eigenschappen en vereiste kwaliteiten op. ‘Je bent een spellei-
der. Ik gebruik het woord scheidsrechter niet graag omdat aan dat ‘rechter’ een negatieve klank zit. Je straalt rust
en zelfverzekerdheid uit, je hebt affiniteit met voetbal en je kunt omgaan met emoties. Belangrijk is ook dat de
mensen in je omgeving achter je staan. Je par tner, je werkgever’.

Het Nederlandse voetbal heeft te
maken met een groot tekort aan
scheidsrechters.Voor de 30.000 voet-
balwedstrijden in het weekend zijn er
maar vijfduizend KNVB-scheids-
rechters beschikbaar.Temmink: ‘Toen
ik bij de KNVB begon waren het er
nog der tienduizend. Er is sprake van
een enorme leegloop. Daarom pleit
ik voor een aanwas van onderop.
Clubs zoals Overwetering moeten
hun jeugd meer stimuleren om te
gaan fluiten. Ik zei laatst nog tegen
een jongen: wat is nou leuker als je
gek bent van je spor t? Op zaterdag-
ochtend een potje voetbal fluiten of
vakken vullen bij de plaatselijke
supermarkt? Je verdient er nog meer
mee ook en je bent lekker bezig
geweest voor je kluppie. En het is
toch veel aardiger dat een jongen uit
de A op zaterdagmorgen een pupil-

‘Overwetering moet jeugd
stimuleren te gaan fluiten’
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René Temmink (47), geboren en getogen Deventernaar, is een bekende Nederlandse voetbal-
scheidsrechter. Hij floot meer dan 400 w edstrijden in het Nederlandse betaald v oetbal. Zijn laatste
wedstrijd was de eredivisiewedstrijd SC Heerenveen-Excelsior op 23 december 2006.
Hij nam op al in november 2005 afscheid als internationaal scheidsrechter.Temmink floot toen in de
Champions Leaguewedstrijd tussen Barcelona en Panathinaikos.Temmink floot sinds 1995 75 inter-
nationale wedstrijden. De Deventernaar maakt vanaf 1 jan uari 2007 deel uit van de technische staf
van de scheidsrechters betaald voetbal van de KNVB. Temmink is mede-eigenaar van Autocity AVK
in Deventer.

lenwedstrijdje fluit dan een vader in een regenjas’. Zelf floot Temmink als 22-jar ige jeugdleider bij Helios in
Deventer zijn eerste wedstrijd. Hij kreeg de smaak te pakken, volgde alle scheidsrechtersopleidingen die denkbaar
waren en maakte acht jaar later, in 1990, zijn debuut in de eredivisie.

De Deventernaar dwong als arbiter altijd veel respect af door zijn consequente manier van fluiten, eerlijkheid en
beheerste optreden. Het gebrek aan respect voor de scheidsrechter is volgens hem de oorzaak van de gestage
uittocht van arbiters. ‘Als ik soms zie en hoor wat er op de amateurvelden allemaal gebeurt en tegen scheids-
rechters wordt geroepen. Het is de verantwoordelijkheid van de spelers zelf, maar ook van de verenigingen om
hun leden en de ouders aan te spreken op gedrag op en langs het veld.’
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Olster voetbaltalenten dromen
van spelen bij een Engelse club

Zes jaar geleden stapten Bram van Bessen (17) en Maikel van Breukelen (18)
over van de pupillen van S.C. Overwetering naar resp. FC Zwolle en GA
Eagles. Zeer getalenteerde voetballertjes voor wie, zo schatten de kenners toen
in, wel eens een leuke profcarrière in het verschiet zou kunnen liggen. Het
Olster vriendenduo heeft tot op heden de verwachtingen aardig waargemaakt.
Maikel heeft een geslaagd eerste jaar in de A1-jeugd van de Eagles achter de
rug, zijn maatje Bram komt in het nieuwe seizoen voor het eerst uit de hoogste
jeugd van de Zwolse profclub.

Het felbegeerde profcontract komt voor de Olstenaren dus steeds dichterbij,
zeker voor Maikel, die aan zijn tweede jaar in de A1 begint. ‘Voor mij wordt het
het jaar van de waarheid. Aan het eind van het seizoen valt de beslissing of ik in
het beloftenteam word opgesteld. Ik geef mezelf vijftig procent kans. Ik heb in
het eerste jaar in de A1 alles gespeeld. Dat is positief. Maar het zegt ook weer
niet alles. Jongens die afgelopen seizoen ook goed hebben gespeeld hebben
toch geen kans gehad. Het hangt heel erg van de trainer af. Gerard Marsman,
de trainer van Jong Go Ahead Eagles, is vertrokken. Hij gaf de jeugd veel kan-
sen, maar je weet niet hoe of de nieuwe technisch manager Gerard Somer die
lijn doortrekt’.

Bram van Bessen heeft nog twee jaar te gaan en zal zich in de A1 van FC
Zwolle dus eerst nog moeten zien waar te mak en. ‘Ik denk dat ook voor mij de
kansen fifty-fifty liggen. Het ligt er helemaal aan of z e je zien zitten en of ze je
nodig hebben. FC Zwolle heeft geen beloftenteam met alleen maar jeugdspelers. In Jong FC Zwolle spelen ook
eerste elftal spelers mee die niet zijn opgesteld voor de reguliere competitiewedstrijden’. Bram verwacht veel
van zijn eerste jaar in de A1. ‘Ik denk dat ik er veel ga leren en me als voetballer sneller en beter zal ontwikkelen’.
Zijn vriend Maikel beaamt het volmondig: ‘Jongens uit het eerste kunnen je inderdaad veel leren. En je speelt
tegen betere tegenstanders.Wel heb ik erg moeten wennen aan de omschakeling van twee keer naar vijf keer
per week trainen. Je moet de wil hebben om profvoetballer te worden. Anders hou je het niet vol’.

Een carrière als voetbalprof, Bram en Maikel dromen er van. Maikel: ‘Als ik dat niet zeker zou weten had ik nu al
helemaal voor m’n school gekozen. Je moet er helemaal voor gaan, anders haal je het niet. En dan hoop ik bij
een Engelse club te kunnen gaan spelen’. Bram: ‘Dat lijkt mij ook het mooiste wat er is. Het publiek, de ambiance.
Wat zou het mooi zijn als je van je hobby je werk kunt maken’.Trouwens, het Olster duo houdt ook de optie
op een gewone maatschappelijke loopbaan open. Bram volgt de opleiding Sport en Bewegen bij Landstede in
Zwolle, Maikel gaat fysiotherapie studeren aan de Hogeschool Amsterdam.

Bram en Maikel zijn sinds hun jongste jeugd gezworen kameraden. Ze gaan samen stappen, op vakantie en op
zondag naar de thuiswedstrijden van Overwetering. Bram: ‘Dat blijft onze club, maar ze zijn het aan de supporters
wel verplicht volgend jaar te promoveren. Dat had dit jaar al moeten gebeuren’.
Een paar keer per jaar komen de twee makkers elkaar in het veld tegen. Maikel: ‘Dan zijn we niet elkaars beste
vriend en is er flinke rivaliteit. Dat moet ook zo blijven.’ Over elkaars voetbalkwaliteiten. Maikel: ‘Bram is als voetbal-
ler opbouwender en technischer dan ik’. Bram: ‘Maikel moet het hebben van inzet en mentaliteit. Hij is tactisch slim’

Maikel van Breukelen

Bram van Bessen
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‘Je koopt geen ploeg,die
moet je maken’

Feyenoord-trainer Bert van Marwijk 
tempert te hoge verwachtingen

Is hij de redder in nood, die na een miserabel seizoen de lucht boven de Kuip doet opklaren? Lukt het hem met zijn
compleet gerenoveerde selectie bij Feyenoord een makeover tot stand te brengen? Van bleek zorgenkindje en
voormalig topclub tot stralende titelkandidaat? Ber t van Marwijk weet dat het Legioen in jubelsferen verkeert en
dat de verwachtingen hooggespannen zijn. Maar hij blijft, zoals we dat van de nuchtere oefenmeester gewend zijn,
voorlopig met beide benen op de Rotterdamse grond staan.

‘Het zal in ieder geval beter zijn dan v orig jaar. Je moet altijd het hoogste nastreven. Maar je moet ook realistisch
zijn. Het lukt nooit om van een negende plaats in de competitie in no-time PSV , AZ en Ajax voorbij te streven. Maar
met de selectie die we nu hebben mag je minimaal beter voetbal verwachten dan in het vorige seizoen dat een van
de slechtste was uit de histor ie van de club. Ja, en of we meer meedoen om de grote pr ijzen hangt van zoveel fac-
toren af. De sfeer rond Feyenoord is op dit moment goed, maar dat is ook typisch voetbal. Het kan van de een op
de andere dag veranderen. Inderdaad, Feyenoord heeft weer een positieve uitstraling, maar zo opportunistisch is de
voetbalwereld nu eenmaal’.

De teruggekeerde trainer, die bij zijn aanstelling eiste dat er fors in nieuwe spelers zou worden geïnvesteerd erkent
dat die te hoge verwachtingen zijn eerste zorg zijn. ‘Je koopt geen ploeg, die moet je maken. Chelsea kocht alles,
maar stond er ook niet direct. We zullen er hard aan moeten w erken.We zijn nu een week of vijf bezig en het is al
aardig een team aan het worden. Dat betekent echter niet dat je vanaf het begin alles wint. Daar is volgens mij nog
geen enkel nieuw team in geslaagd. Maar ik heb er wel veel vertrouwen in.’

Is de selectie met klinkende namen als Van Bronckhorst, Sahin,Tim de Cler, Roy Makaay, Kevin Hofland, Luigi Bruins
en Andwélé Slory af? Van Marwijk. ‘We hebben goeie zaken op de transfermarkt gedaan, maar we zijn ook weer
spelers kwijtgeraakt. En er blijven altijd wensen. Belangrijk is dat we onze organisatie blijven versterken en spelers
laten doorstromen.We moeten nuchter zijn, een club als Feyenoord is niet in staat een topspeler uit het b uitenland
aan te trekken. Daarom moeten we in Nederland onze spelersopleidingen koesteren.We hebben daar wel eens
een grote mond over, maar we mogen nooit vergeten dat die opleidingen het voetbal in Nederland groot hebben
gemaakt. Het is alleen jammer dat sommige goeie speler s na hun opleiding vr ij snel naar het buitenland vertrekken’.

Vanuit het Nederlandse amateurvoetbal dringen relatief weinig spelers door tot de echte top.Van Marwijk is er
derhalve groot voorstander dat het vak van jeugdtr ainer stevig wordt opgewaardeerd. Zegt: ‘De hele cultuur is
veranderd. Er gaan steeds minder kinderen voetballen. Die spelen niet meer zoals wij vroeger op str aat, maar zitten
achter de computer. Er is dus veel minder potentieel. Een goeie jeugdtrainer kan jonge voetballers bijbrengen wat
wij op straat leerden. Dat was vooral leren weerstanden te overwinnen’.
Van Marwijk, geboren in Deventer, is al ruim dertig jaar uit deze contreien weg. Hij lijkt, na een lange carriere bij
MVV en For tuna Sittard, zo’n beetje een halve Limburger te zijn geworden. Heeft ‘ie nog wel wat met Deventer en
Salland? De oud-speler van de Eagles: ‘Ik woon al heel lang in het zuiden met een onderbreking van een paar jaar in
Alkmaar, maar zal mijn roots nooit vergeten. Die liggen daar. Ik voel me sterk met Deventer en Salland verbonden,
maar ik heb een dr uk leven en kom er daarom, behalve als ik bij mijn moeder op bezoek ga, niet meer zo vaak.’

Bert van Marwijk (55)is Deventernaar van geboorte.Als aanvaller en middenvelder speelde hij
390 w edstrijden in de er edivisie. Zijn v oetbalwieg stond bij Go Ahead Eagles waar hij speelde 
tussen 1969 en 1975. In de jar en daarna kwam de huidige oef enmeester van F eyenoord uit v oor
AZ’67, MVV en F ortuna Sittar d. Hij speelde één interland, in 1975 aan het eind van zijn laatste 
seizoen bij de Eagles. Na zijn actieve carrière als profvoetballer maakte hij naam als v oetbaltrainer.
Bert begon als jeugdtrainer bij MVV en was daarna hoofdtrainer bij F ortuna Sittard, Feyenoord en
Borussia Dortmund. Sinds juli 2007 is Van Marwijk,die met het behalen van de UEFA Cup Feyenoord
in 2002 naar het grootste succes van de laatste decennia leidde, weer hoofdcoach in de Kuip.
De oud-voetballer heeft een contract getekend voor twee jaar.

Overwetering 07_08  13-08-2007  9:00  Pagina 33



34

O
nz

e 
Sp

on
so

re
n

Overwetering 07_08  13-08-2007  9:00  Pagina 34



35

Al
ge

en
e 

in
fo

 H
oo

fd
be

st
uu

r

Algemene info
Hoofdbestuur

Voorzitter a.i.
Sikko Cazemier
J. Smitlaan 2
8121 KC Olst
tel. (0570) 56 51 29
cazemier@tref.nl

PR-commissie
Ton Roesink
Dr. H.G. Pluimstr. 16a
8121 AH Olst
Tel: (0570) 56 32 94
ton.roesink@home.nl

Secretaris
Bart Otter
Torenvalk 16
8121 JH Olst
Tel: (0570) 56 28 46
l.otter@deventer.nl

Senioren
Rolf Lugtmeijer
Vlaskamplaan 10b
8121 HA Olst
Tel: (0570) 56 38 45
sscw@daxis.nl

Penningmeester
Henny Logtenberg
Boskamp 13
8121 CW Olst 
Tel: (0570) 56 38 25
logtenberg@gmx.net

Jeugdzaken
Harry Hoonhorst
Koekoeksweg 25
8121 CS Olst 
Tel: 0570-56 39 83
harryhoonhorst@
home.nl

Technische zaken
Réne de Krosse
Kuiperstraat 71
8121 AL Olst
Tel: (0570) 56 22 13
renedekrosse@
wanadoo.nl
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Vilstersedijk 9
8152 EB Lemerlerveld

overdag te bereiken via 06 - 185 16 853
s’ avonds via 0572 - 373 988

www.sallandsesierbestrating.nl
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Eetcafe De lepelaar Eikelhof gem. Olst / Wijhe
Aannemersbedrijf De Combi Deventer
Aannemersbedrijf Journee Dokman.B.V Boerhaar Broekland
Ajax Supporters Olst
Albers Techniek Wijhe
Amstel Malt
Autobedrijf Bennie Mulder Olst
Autobedrijf Boskamp Opel Dealer 
Autobedrijf de Snipper ling Fiat Dealer Deventer
Autobedrijf Frank Overweg Den Nul Gem. Olst / Wijhe
Autobedrijf Ripperda Olst
Autobedrijf Timmer Olst
Autobedrijf van Vreden Schalkhaar
Autobedrijf Voskes Middel gem. Olst / Wijhe
Autoschade Henk Nijkamp Olst
Autoschade Kastelein Olst
Autoschade Roessink Wijhe
Autoservice Wesepe Hans Haverkamp 
Belisol Renster Kozijnen Apeldoorn
Berg Electronics Wijhe
Berghuis Compleet Wonen Schalkhaar
Bloemisterij Overmars Boskamp gem. Olst / Wijhe
Boerhof Meubelen Olst
Bouwbedrijf Obdijn Diepenveen
Bouwbedrijf Overmars Olst
Brendeke Schilderwerken Olst
Brummel Woninginrichting Olst
Cafe Restaurant Ripperda Den Nul Gem. Olst / Wijhe
Café Ruimzicht Boskamp gem. Olst / Wijhe
Camping 't Haasje Olst
Centerwold Woonfashion Terwolde
Dames- en Herenkapsalon Renate Olst
Damman Versmarkt Olst
DBA Bouwbedrijf Deventer
DPV Montage Olst
Drogisterij van Wonderen Olst
Drukkerij De Kroon Olst
Drukkerij Manuel Graphics Vaassen 
Drukkerij Ozi Print Deventer
E.S.N. Olst
Ekde werk en mobiliteit Deventer
Esselink Daktechniek Olst B .V.
Feyenoord Supporters Olst
Fixet Tiebot Bouwmarkt Olst
Flierman en zn B .V. Schalkhaar
Fortron B.V. Schoonmaakbedrijf Barneveld
Go Ahead Eagles Suppor ters Olst
Grafwerken en Natuursteen Hafkamp Olst
Grill en Pannekoek Restaurant Pebbels Olst
Grolleman Vrieshuis Exploitatiemaatsch. B.V. Olst
Harleman Rietdekkersbedrijf Olst
Harleman Schildersbedrijf Olst
Hefra Olst B.V.
Heineken Brouwerijen Deventer
Ho-Be Bouw Olst 
Image-Sign Wijhe
Installatiebedrijf Henk van Tongeren Apeldoorn
Installatietechniek De Goijer Olst

Isfordink Olst B.V.
Jan Boerhof APK keuringstation Diepenveen
Joop van de Enk Cater ing Raalte
Jos Optiek Olst
Kaashandel David van Zijl bij u aan huis
Kappert tuinaanleg en onderhoud Olst
Kapsalon Art of Hair Olst
Keukenland Wijhe
Keukenstudio Stormink Gorsel
Keurslager Harmsen Diepenveen
Klein Beernink Kantoorboekhandel Deventer
Korten's Boek- en kantoor vakhandel Olst
KroeseWevers Raalte
Lankamp & Ruitenbeek Makelaardij hele Regio
Leo Pelgrom vastgoed Olst
Lieferink Horesca Groothandel M.L. Twello
LMB en Multimate van Gurp Boerhaar gem. Wijhe
Logt Installatietechniek Olst
Loodgietersbedrijf Elshof B.V. Olst
Machinefabriek Veerman Olst
Makelaars Oost en Oost Diepenveen
Nobach Schoenen Olst
Notariaat Roelofs Olst
O.A.F. Holland Olst
Ontstoppingsbedrijf Van Riel Wesepe
Oosterhoff Meubelen Olst
OSH Hoveniersbedrijf Den Nul Gem Olst / Wijhe
PC Creatief Computers
Rabobank Olst
Reproscan B.V. Hasselt
Roessink Keukens op maat Boskamp Olst
Sallandse Sierbestrating Lemerlerveld
Schuiling Opticiens Deventer
Schulten Mode Wijhe
Sikkens grafische afwerkers Deventer
Solvay Pharmaceuticals B.V. Olst
Spaany Auto's Olst
Spekschate B.V. Installatie techniek Olst
Sportcafe De Hooiberg Olst
Sportschool Edo Zeën Deventer
StuytVriezen Olst
Swolltax BV Wijhe
Tankstation Calpam Olst
Taxi Ensink Olst
Telstar Spor t And Fashion Deventer 
Tuincentrum Hollegien Olst
Tweewieler Centrum Logt Olst
Van Zijl Gevelrestauratie Lochem
Veldpape Garantiemakelaars Olst
Veldwijk Twello
Verkeersschool Van Dam Olst
Vishandel Ter Beek Olst
Vleesbedrijf P.Van Essen Den Nul Gem. Olst / Wijhe
Voetreflexzonetherapie Gerda Duits Olst
Wessels Tapijt Olst
Witteveen Caraudio Zwolle
Wolters B.V. Deventer
Zalencentrum Logtenberg Boerhaar gem. Wijhe

Lijst sponsoren
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SEIZOEN 2007 - 2008
Heeten 1 14.00
Raalte 1 14.00
Klarenbeek 1 14.00
Haarle 1 14.00
ZAC 1 14.00
Wilp 1 14.30

Dalfsen 1 14.00
Helios D. 1 14.00
Dieze West 1 14.00
Overwetering 1 14.00
Hattem 1 14.00
Holten 1 14.00

17 februari 2008
15 Hattem 1 Overwetering 1
15 Heeten 1 Dieze West 1
15 Raalte 1 Helios D. 1
15 Klarenbeek 1 Dalfsen 1
15 Haarle 1 Wilp 1
15 ZAC 1 Holten 1

24 februari 2008
16 Holten 1 Overwetering 1
16 Dieze West 1 Hattem 1
16 Helios D. 1 Heeten 1
16 Dalfsen 1 Raalte 1
16 Wilp 1 Klarenbeek 1
16 ZAC 1 Haarle 1

09 maart 2008
17 Overwetering 1 Dieze West 1
17 Hattem 1 Helios D. 1
17 Heeten 1 Dalfsen 1
17 Raalte 1 Wilp 1
17 Klarenbeek 1 ZAC 1
17 Haarle 1 Holten 1

16 maart 2008
18 Holten 1 Dieze West 1
18 Helios D. 1 Overwetering 1
18 Dalfsen 1 Hattem 1
18 Wilp 1 Heeten 1
18 ZAC 1 Raalte 1
18 Haarle 1 Klarenbeek 1

30 maart 2008
19 Dieze West 1 Helios D. 1
19 Overwetering 1 Dalfsen 1
19 Hattem 1 Wilp 1
19 Heeten 1 ZAC 1
19 Raalte 1 Haarle 1
19 Klarenbeek 1 Holten 1

06 april 2008
20 Holten 1 Helios D. 1
20 Dalfsen 1 Dieze West 1
20 Wilp 1 Overwetering 1
20 ZAC 1 Hattem 1
20 Haarle 1 Heeten 1
20 Klarenbeek 1 Raalte 1

20 april 2008
21 Helios D. 1 Dalfsen 1
21 Dieze West 1 Wilp 1
21 Overwetering 1 ZAC 1
21 Hattem 1 Haarle 1
21 Heeten 1 Klarenbeek 1
21 Holten 1 Raalte 1

27 april 2008
22 Dalfsen 1 Holten 1
22 Wilp 1 Helios D. 1
22 ZAC 1 Dieze West 1
22 Haarle 1 Overwetering 1
22 Klarenbeek 1 Hattem 1
22 Raalte 1 Heeten 1

02 september 2007
1 Heeten 1 Holten 1
1 Raalte 1 Hattem 1
1 Klarenbeek 1 Overwetering 1
1 Haarle 1 Dieze West 1
1 ZAC 1 Helios D. 1
1 Wilp 1 Dalfsen 1

09 september 2007
2 Hattem 1 Heeten 1
2 Overwetering 1 Raalte 1
2 Dieze West 1 Klarenbeek 1
2 Helios D. 1 Haarle 1
2 Dalfsen 1 ZAC 1
2 Holten 1 Wilp 1

16 september 2007
3 Hattem 1 Holten 1
3 Heeten 1 Overwetering 1
3 Raalte 1 Dieze West 1
3 Klarenbeek 1 Helios D. 1
3 Haarle 1 Dalfsen 1
3 ZAC 1 Wilp 1

23 september 2007
4 Overwetering 1 Hattem 1
4 Dieze West 1 Heeten 1
4 Helios D. 1 Raalte 1
4 Dalfsen 1 Klarenbeek 1
4 Wilp 1 Haarle 1
4 Holten 1 ZAC 1

30 september 2007
5 Overwetering 1 Holten 1
5 Hattem 1 Dieze West 1
5 Heeten 1 Helios D. 1
5 Raalte 1 Dalfsen 1
5 Klarenbeek 1 Wilp 1
5 Haarle 1 ZAC 1

07 oktober 2007
6 Dieze West 1 Overwetering 1
6 Helios D. 1 Hattem 1
6 Dalfsen 1 Heeten 1
6 Wilp 1 Raalte 1
6 ZAC 1 Klarenbeek 1
6 Holten 1 Haarle 1

14 oktober 2007
7 Dieze West 1 Holten 1
7 Overwetering 1 Helios D. 1
7 Hattem 1 Dalfsen 1
7 Heeten 1 Wilp 1
7 Raalte 1 ZAC 1
7 Klarenbeek 1 Haarle 1

28 oktober 2007
8 Helios D. 1 Dieze West 1
8 Dalfsen 1 Overwetering 1
8 Wilp 1 Hattem 1
8 ZAC 1 Heeten 1
8 Haarle 1 Raalte 1
8 Holten 1Klarenbeek 1

04 november 2007
9 Helios D. 1 Holten 1
9 Dieze West 1 Dalfsen 1
9 Overwetering 1 Wilp 1
9 Hattem 1 ZAC 1
9 Heeten 1 Haarle 1
9 Raalte 1 Klarenbeek 1

11 november 2007
10 Dalfsen 1 Helios D. 1
10 Wilp 1 Dieze West 1
10 ZAC 1 Overwetering 1
10 Haarle 1 Hattem 1
10 Klarenbeek 1 Heeten 1
10 Raalte 1 Holten 1

18 november 2007
11 Holten 1 Dalfsen 1
11 Helios D. 1 Wilp 1
11 Dieze West 1 ZAC 1
11 Overwetering 1 Haarle 1
11 Hattem 1 Klarenbeek 1
11 Heeten 1 Raalte 1

02 december 2007
12 Holten 1 Heeten 1
12 Hattem 1 Raalte 1
12 Overwetering 1 Klarenbeek 1
12 Dieze West 1 Haarle 1
12 Helios D. 1 ZAC 1
12 Dalfsen 1 Wilp 1

09 december 2007
13 Heeten 1 Hattem 1
13 Raalte 1 Overwetering 1
13 Klarenbeek 1 Dieze West 1
13 Haarle 1 Helios D. 1
13 ZAC 1 Dalfsen 1
13 Wilp 1 Holten 1

16 december 2007
14 Holten 1 Hattem 1
14 Overwetering 1 Heeten 1
14 Dieze West 1 Raalte 1
14 Helios D. 1 Klarenbeek 1
14 Dalfsen 1 Haarle 1
14 Wilp 1 ZAC 1
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Midden in de samenleving
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