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Van de voorzitter
Hoe presenteert een vereniging zich naar buiten toe?
Dit is met deze nieuwe uitgave van de presentatie gids 2011-2012 een mooie inkopper.
Alweer een tiental jaren wordt er door het Sponsor Platform voor gezorgd dat rond augustus Sc. Overwetering zich 
door middel van een goed verzorgde presentatie gids profileert naar buiten toe.
Belangrijk daarbij is dat deze presentatie breed uitgemeten wordt door de vereniging heen, zo moeten we zorgen dat 
alle afdelingen op hun tijd meegenomen worden in deze gids.
Hierdoor krijgt iedereen, in- en buiten de vereniging, een goed inzicht van het reilen en zeilen binnen onze club.
Ook belangrijk is het, hoe een vereniging zich profileert via de randvoorwaarden.
Onder de randvoorwaarden versta ik hoe de stand van zaken is met betrekking tot de diverse faciliteiten.

Welnu, het is niet zo moeilijk om vast te stellen dat wij - rondom ons heen kijkende - kunnen zeg-
gen dat er een sportpark ligt met velden en accommodatie waarbij je je vingers kunt aflikken. We 
zijn dan ook trots op ons park.
Wij willen dit dan ook graag goed beheren en hebben daarbij de hulp van deskundige mensen 
ingeroepen en bovendien hebben wij een groep mensen die dagelijks toeziet op de gang van 
zaken aangaande kleedkamers en onderhoud.
Ook durven wij onze nek uit te steken als het gaat om toepassing van moderne technieken. Hierbij 
doel ik dan op het digitale LED scherm, dat zijn vruchten nu al afwerpt.
Waren wij in het begin sceptisch omtrent de kaalslag die dit teweeg zou brengen, nu kunnen we 
vaststellen dat het positief uitvalt.
In een tijd van moeilijke omstandigheden voor sponsoren hebben wij door middel van deze aan-
schaf zelfs extra bronnen weten aan te boren.

Dat er ook nog een extra reclame moment bij is gekomen, is alleen maar meegenomen voor de 
sponsoren. Dit dus door een 1 op 1 schakeling van het buitenscherm met het binnenscherm in het 
clubhuis.
Ook belangrijk voor onze vereniging is de prestatie en de daarbij behorende uitingen.
Over de prestaties zijn we tevreden, de jeugdopleiding krijgt steeds meer profiel en daarbij zie je een  

   oplopende prestatiecurve.
Dit willen wij dan ook doorzetten binnen de seniorenselecties en wij mogen dan ook vaststellen dat de contouren hier-
van steeds zichtbaarder worden zowel bij handbal als bij voetbal.

Om uit te bouwen, zijn wij afhankelijk van ons leger aan vrijwilligers, vrijwilligers waar je er nooit teveel van hebt.
Hierbij is het ook van belang dat je je toont als een volwassen club die de normen en waarden meeneemt in haar 
beleid.
Ook wij zullen elke keer weer ons best doen om respect op te brengen voor een ieder die met onze club van doen 
heeft. Hierbij moet je jezelf als goede buur presenteren en het is dan ook belangrijk om je oor te luister te leggen, bij je 
zusterverenigingen, om – indien nodig - op tijd te kunnen schakelen.
Ook belangrijk is het om de maatschappelijke discussies niet uit de weg te gaan en hierin een steentje bij te dragen en 
verantwoording te durven nemen.
Hierin is een goed contact met andere verenigingen en het gemeente bestuur belangrijk.
Ook de sportraad speelt hierin een belangrijke rol.
Tot slot ben ik blij dat wij ons ook neer kunnen zetten als een mooie gezonde club die ook het komend seizoen zich 
van haar goede kant wil laten zien door respect en prestatie te koppelen.
Ik wens dan ook een ieder een mooi en goed seizoen toe, met veel kijkplezier.

Geert Kruitbos,
voorzitter.
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Aan het woord

2011-2012

Trainer coach Cor Kiezebrink staat aan de start van zijn derde seizoen bij Sportclub Overwetering. Het eerste 
jaar had hij te maken met een te krappe selectie en was handhaven zijn eerste taak. Nadat deze taak boven 
verwachting volbracht was begon hij aan het tweede seizoen met drie versterkingen. Maikel van Breukelen en 
Bram van Bessen kwamen van UD terug op het oude nest en Mark Balster trad ook weer toe tot de selectie. 
Meedoen om de prijzen, dat werd het doel.

Cor, voordat we beginnen: Ik stel voor dat we elkaar tutoye-
ren, je bent inmiddels zo eigen met club en leden, dat ik denk 
dat we ons dit wel kunnen veroorloven.

Vraag aan Cor: Ben je tevreden over het eindresultaat over het sei-
zoen 2010-2011?
Antwoord: Ja en Nee. Nee omdat ik had gehoopt wat eerder mee 
te kunnen doen om de eerste plaats. Ja, als je kijkt naar de laatste 
wedstrijden in de competitie en we er een leuke inhaal race van 
hebben gemaakt en daardoor toch nog verdiend de nacompetitie 
hebben gehaald.

Hans:Wat vind je van de ontwikkeling die de groep gedurende het 
seizoen heeft doorgemaakt?
Cor: Die is te wisselvallig geweest met - soms - uitstekend voetbal, 
vooral in sommige thuiswedstrijden, maar ook weer opgevolgd 
door mindere wedstrijden. Wij zijn ten opzichte van verleden jaar 
wel meer vooruit gaan voetballen en over deze ontwikkeling ben ik 
wel tevreden, ook al zijn hier natuurlijk nog de nodige verbeterpun-
ten.

Hans: We hebben inmiddels een kijkje bij je in de keuken mogen nemen en gezien dat je de selectie – tenminste op het 
oog – opnieuw hebt weten te versterken. Enkele talentvolle spelers uit de A jeugd kloppen nadrukkelijk aan de poort. Zie 
jij dat ook zo?
Cor: Zeker. Deze jongens kloppen nadrukkelijk aan de poort, hebben een uitstekend seizoen gehad in de A-jeugd, en 
zijn - na de winterstop - regelmatig mee geweest met de eerste selectie. Enkele jeugdspelers hebben ook dit jaar weer 
hun debuut gemaakt en hebben dit tot volle tevredenheid gedaan.
Ze zijn fysiek volwassen geworden en spelen steeds beter vanuit de positie. Dit is een compliment aan het hele team. 

Hans: Dan de komst van de broers Paulino, Mohammed en Velasco Kifeta, Wat kunnen zij betekenen voor het team?
Cor: Dat is natuurlijk nog even afwachten hoe ze gaan aarden in een nieuwe groep / nieuwe omgeving, maar als dit 
proces goed verloopt weet ik dat zij zeker een aanwinst voor ons zullen zijn gezien hun achtergrond als voetballer. 
Wanneer je in de jeugd bij FC. Twente / Zwolle en Rohda Raalte hebt gespeeld moet je wel wat in je mars hebben. Het 
zijn alle drie vleugelaanvallers, dus ook hier krijgen we meer concurrentie.

Hans: Stel dat we straks in de A jeugd een eerstejaars groeibriljantje ontdekken waarvan jij denkt dat hij een versterking 
kan zijn voor het eerste team, ga je die dan halen?
Cor: Ha, ha, dan hebben wij ons voorwerk niet best gedaan, maar dat terzijde. Ik ga er mij zeker hard voor maken. De 
beste spelers horen in het Eerste te spelen, ongeacht leeftijd. Het eerste elftal is het uithangbord van de club en als je 
hiermee een win-win situatie van creëert moet je het niet laten. Elftal beter/ speler beter, zo moet het werken.

Hans: Wat verwacht je het komend seizoen vanuit het tweede aan ondersteuning wanneer dat nodig is, ze spelen nu 
immers reserve 3e klas?
Cor: Het afgelopen jaar hebben we kunnen zien dat er nog een te groot verschil bestond in kwaliteit is tussen beide 
selectie`s en dat de spelers in de A jeugd er dichter bij zaten dus lijkt het mij beter daar de prioriteit neer te leggen.

Trainer Cor Kiezebrink 
aan het woord
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Rioolbeheer  Feller
Ontstoppingen - Stankdetectie - Camera inspectie
Dakgotenreininging - Glasbewassing 

Eikenweg 1 8124 RH Wesepe

Ontstoppen Leidingen
Oplossen stankproblemen
Vernieuwen riolering
Camera inspectie
Compleet rioolbeheer

Problemen met uw riolering?
Bel dan direct Emiel Feller

06 - 53 724 028

Dan de slotvraag: Wat gaan we doen? Doen we mee om de prijzen?
Cor: Wij moeten onze lat zeker hoger leggen dan afgelopen seizoen
We moeten ons zeker als doel stellen om kampioen te willen worden of anders maar met de nacompetitie te promove-
ren naar de derde klasse. Voetballend kunnen wij daar zeker in mee komen, hier ben ik van overtuigd.

Cor, dank voor dit interview en als supporter, fan, erelid, commissielid en wat al niet meer…
Namens het gehele Sponsor Platform wens ik je het succes dat we verdienen. Promotie naar de derde klas zou mooi 
zijn.

Hans Voskamp 



Sponsorm
ogelijkheden

Kledingsponsor
3-Jarig contract voor € 575 per jaar voor voetbal
en € 475 per jaar voor handbal.

Vrienden van Overwetering
Lidmaatschap € 50 per jaar.

Digitaal reclamebord en LCD-TV in kantine
Samen € 175 per jaar.

Wedstrijdbal
Beschikbaar stellen wedstrijdbal € 80

Baniervlag
Langs het hoofdveld € 75 per vlag 
per jaar.

Geluidsreclame
Kosten vanaf € 50 per jaar.

Advertenties presentatiegids
Hele pagina in kleur  € 320
Halve pagina in kleur  € 160
Kwart pagina in kleur  € 80
Een derde pagina in kleur € 110

 Sponsormogelijkheden
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Voor uitgesproken drukwerk
www.drukkerijmanuel.nl

passie
  pas·sie de; v 1-s hartstocht, 
drift; hartstochtelijke liefhebberij

bezoekadres Aalbosweg 23 - 8171 MA Vaassen     
postadres Postbus 59 - 8170 AB Vaassen  
telefoon 0578 573 615   e-mail info@drukkerijmanuel.nl
internet www.drukkerijmanuel.nl     2011-2012
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Tijdens de zeer succesvolle veiling werden, als onderbreking van het programma, de speler en de 
supporter van het jaar bekend gemaakt.

In de bomvolle feesttent, welke aan het einde van het seizoen, toch al gehuurd werd voor de grote toernooien als 
Harleman Sixday en het Overwetering Friendship Tournament werd onder grote publieke belangstelling de Speler 
van het Jaar (2010-2011) bekend gemaakt evenals de supporter van het jaar.

Supporter van het Jaar:
Uitsluitend tot zijn eigen verbazing ging de allereerste titel voor Supporter van het Jaar naar Hein te Riele. Hein 
werd vooral geroemd vanwege zijn vele werk op de achtergrond. De thee in de rust, het programmaboekje, de 
standen en uitslagen, de supporterskas of het wekelijks maken en bijwerken van de formulieren voor de speler 
van het jaar, Hein doet dit allemaal en al vele jaren.
Tijdens het voorlezen van deze specifieke werkzaamheden werd het ook Hein geleidelijk duidelijk dat er maar 
één persoon kon zijn die de oorkonde verdiende.

Speler van het Jaar:
Zoals Voskamp, woordvoerder van de Supporters Vereniging, in zijn voorwoord al memoreerde, was de strijd 
om deze eretitel ongemeen spannend dit afgelopen jaar. Uiteindelijk brachten de vier extra wedstrijden 
welke gespeeld werden in de twee ronden van de nacompetitie de beslissing. Ruim honderd goed ingevulde 
formulieren – ingevuld door kenners van Overwetering – brachten uiteindelijk een definitieve winnaar. Hij werd 
vooral geroemd om zijn leidende rol en zijn tomeloze inzet.

En de winnaar werd: Maikel van Breukelen!

De bloemen, waardebon van sponsor Telstar en de trofee werden hem onder luide 
bijval uitgereikt waarna zijn ploegmaats hem op de schouders hesen.

Maikel, namens club, selectie en supporters vereniging van harte!

Supporters Vereniging

Speler van het jaar en 
supporter van het jaar
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OUD: Na 15 jaar hoofdsponsorschap door Rabobank Olst kwam er aan deze vorm van sponsoring een eind. 
Door de vele fusies, welke zich in sneltreinvaart voltrokken, binnen de wereld van Rabobank Nederland 
was het logisch dat men niet langer het vlaggenschip van de vereniging kon blijven steunen. Immers, 
in het huidige verspreidingsgebied van de bank bevinden zich tientallen voetbalclubs en andere 
sportverenigingen. Gelukkig blijft ook Rabo Salland onze club financieel steunen. Onze dank aan 
de Rabobank voor de afgelopen jaren is groot en ook de toekomst zien wij, mede dankzij Rabobank 
Salland, met vertrouwen tegemoet.

NIEUW: Waar oud gaat, moet nieuw komen, nieuw dat niet zo maar te vinden is. Of wel, Eddy en Frank? 
Immers jullie weten zelf, als voortrekkers binnen het Sponsor Platform, hoe moeilijk het is om – mede  
gezien de tijd – tijdens het broze economisch herstel, na een diepe recessie, nieuwe sponsoren te 
vinden, en dan ook nog een hoofdsponsor!

 “Dat klopt precies en na veel zoeken naar alternatieven, veel onderling overleg hebben wij de knoop 
doorgehakt en hebben wij tweeën, privé, als ondernemers, een voorstel neergelegd bij het bestuur,” 
aldus Eddy.

Frank vult aan:
 “Dit voorstel werd in het Platform al breed gedragen en aangezien ook de voorzitter deel uitmaakt van 

het Platform, werd het voor hem ook wat gemakkelijker dit door het bestuur geaccordeerd te krijgen.
 In dit voorstel zorgen wij er voor dat ons eerste elftal de komende drie jaren niet met één maar met 

twee sponsoren (op borst én rug) de wei kunnen betreden.”

Eddy: “Het is ons dan ook een groot genoegen bekend te kunnen maken dat met ingang van het seizoen 
2011-2012 het shirt gesierd wordt door: op de borst: Autobedrijf Frank Overweg en op de rug door 
Hafkamp Natuursteen.”

 De mannen goed in de kleding, de club haar financiële bijdrage en Frank en Eddy delen de kosten. Dit 
lijkt een goede en gezonde basis te zijn voor de toekomst van de club en hopelijk ook van de beide 
bedrijven.

 Wij van het Sponsor Platform zijn zeer ingenomen met het resultaat en mede namens de vereniging 
danken we beide ondernemers van ganser harte.

 Hans Voskamp

Nieuwe hoofdsponsoren
Nieuwe hoofdsponsoren

2011-2012

FrankEddy



www.hafkampnatuursteen.nl

www.frankoverweg.nl
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Bovenste rij van links naar rechts: Henk Bultman, (leider) Ronnie Haverkamp, Erik Balster, Erwin Kremer, 
Wesley de Graaf, (keeper) Mark van Gurp, Sven Hafkamp, (keeper) Auke Steerneman, Dennis Lokate, Bram van Bessen, 
Mark Balster, Cor Kiezebrink, (trainer) Nienke Dollenkamp, (verzorgster).

Onderste rij van links naar rechts: Nick Logtenberg, Mohammed Kifeta, Jelle van Tongeren, Paulino Kifeta, 
Maikel van Breukelen, Velasco Kifeta, Jordy van Breukelen.

1e elftal

2011-2012

1e voetbalelftal 
seizoen 2011-2012



Wij verzorgen ook graag voor u:
 - Feesten tot +/- 200 personen.
 - Vergaderingen.
 - Koude & warme buffetten.
 - Barbecues.
 - Hapjesbuffet.
 - Salades.
 - Warme & koude hapjes.

Wij bezorgen ook aan huis, inclusies bar-
becue, borden & bestek, enz. 

En halen het weer op!

Er is veel mogelijk, neem vrijblijvend eens 
contact met ons op om uw wenseen te 
bespreken!

Jolande ten Dam & Lea van den Belt

Hooiberglaan 9, 8121 RA Olst.
T: 0570-562014

E: info@sportcafedehooiberg.nl

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

A U T O S C H A D E S P E C I A L I S TA U T O S C H A D E S P E C I A L I S T

GARANTIEBEDRIJF
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Foto individueel

2011-2012

Nienke Dollenkamp
geb.: 26-02-1983
Verzorgster selectie 

Cor Kiezebrink
geb.: 09-08-1954 

Trainer

Jeroen Hoonhorst
geb.: 17-11-1977

Grensrechter

Henk Bultman
geb.: 13-05-1967

Elftalleider

Henry Hendriks
geb.: 20-06-1962

Keeperstrainer

Mark van Gurp
geb.: 10-07-1980

Verdediger

Jelle van Tongeren
geb.: 15-03-1984

Aanvaller

Mark Balster
geb.: 25-10-1983

Verdediger

Sven Hafkamp
geb.: 19-09-1988

Keeper

Wesley de Graaf
geb.: 02-01-1990

Keeper

Bram van Bessen
geb.: 12-05-1990

Middenvelder

Velasco Kifeta
geb.: 10-01-1992

Aanvaller

Erik Balster
geb.: 22-08-1991

Verdediger

Dennis Lokate
geb.: 17-02-1990

Middenvelder

Mohammed Kifeta
geb.: 24-08-1991

Aanvaller 

Auke Steerneman
geb.: 01-07-1989

Verdediger

Erwin Kremer
geb.: 04-09-1979

Verdediger

Nick Logtenberg
geb.: 05-09-1992

Middenvelder

Paulino Kifeta
geb.: 09-10-1990

Aanvaller

Jordi van Breukelen
geb.: 29-05-1986

Verdediger

Maikel van Breukelen
geb.: 15-06-1989

Verdediger

Ronnie Haverkamp
geb.: 22-06-1981

Aanvaller

Foto individueel



VERKOOP

REPARATIE

APK-KEURING

INRUIL

FINANCIERING

SCHADE

De Meente OLST - Tel.: (0570) 56 14 56

Oude Deventerweg 2
8121 RL Olst

Tel. (0570) 53 12 32 

Heesweg 21
8102 HJ Raalte

Tel. (0572) 35 62 63

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!
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Interview

2011-2012

Drie, in Angola geboren broers, Paulino, 
Mo(hammed) en Velasco Kifeta gaan 
dit seizoen de selectie van Sportclub 
Overwetering versterken.
In 1999 zijn ze in Nederland gekomen en 
via de nodige tussenstops en voorlopige 
huisvestingen uiteindelijk in Olst 
terechtgekomen. Paulino heeft in Nederland 
gevoetbald bij: Steenwijker Boys, vv Steenwijk, 
daarna Heerenveen en vandaar af kwamen ze 
in Raalte terecht en was Rohda de logische 
stap. Twente en Zwolle waren ook clubs waar 
Paulino een deel van zijn sportieve opleiding 
genoot.
Moh bij: Ook bij beide clubs in Steenwijk en 
ook via Heerenveen naar Rohda en FC Zwolle 
en nu dus Overwetering en Velasco begon 
ook in Steenwijk net als zijn broers en ging 
vanaf daar via Rohda en naar Zwolle en nu dus 
samen met zijn broers mee naar Overwetering

Alle drie de jongemannen wonen in Olst en 
studeren in Zwolle. Paulino doet Windesheim 
FSM (Financial Service Management). Moh doet straks ook Windesheim, HBO rechten en de jongste van de 
drie, Velasco begint aan zijn laatste jaar op niveau 3, Deltion College om daarna verder te kunnen studeren op 
Windesheim.
Op mijn vraag aan de gebroeders waarom ze gekozen hebben voor Overwetering kwamen er een aantal redenen: 
Samen spelen in een team, dicht bij huis en weer voetballen met Bram en Dennis leek ons erg leuk.

Vraag: Voetbalden jullie in Angola ook al? 
Jawel, maar dan in niet in clubverband. Dat kon door onze leeftijd nauwelijks en ook door de politieke situatie 
was het voetballen niet goed mogelijk. Paulino, Moh en Velasco spelen alle drie het liefst als spits. Rechts, links 
of in het centrum, dat maakt ze niet uit.

Vraag: Jullie hebben al wat opgestoken van je nieuwe club, wat is jullie eerste indruk?
Antwoord: Belangstellend, warm en gastvrij. We hebben er een goed gevoel bij.

Vraag: Een aantal jongens van de huidige selectie kenden jullie, Paulino, jij hebt bij FC Zwolle gespeeld met 
Bram (van Bessen) en jij Moh, met Dennis (Lokate) bij Rohda. Heeft dat meegespeeld in jullie besluit om naar 
Overwetering te komen?
Antwoord: Jazeker, we hebben daar bewust voor gekozen. Zoals we al eerder aangaven, we hebben een goed 
gevoel bij de hele overgang.

Laten we het nog even hebben over het komende seizoen, drie broers in het eerste, is dat mogelijk en gaan we 
ervoor?
Antwoord: Jazeker, wat we gezien hebben tot nu toe en met spelers die we kennen zoals Bram, Maikel en Dennis 
moeten we zeker mee doen om de bovenste plek. Al is promotie via de nacompetitie ook goed.

Jongens, van harte welkom bij de club en een geweldige tijd toegewenst!

Hans Voskamp

Interview met de 
gebroeders Kifeta



INSTALLATIE
WERK ?

Wij zijn gespecialiseerd in:
 • Elektrotechniek
 • Loodgieterswerken
 • Verwarmingstechniek
 • Ventilatiesystemen
 • Inbraak-/ 
    brandmeldinstallatie
 • Zink en koperwerken

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

 de Meente 16 B - 8121 EV Olst
Industrieterrein de Meente

0570-563 642

www.schuilingoptiek.nl
Nieuwstraat 10 • 7411 LL Deventer • Tel.  0570 612984 • info@schuilingoptiek.nl

Aandacht voor uw ogen,

Prachtige kleuren. Onafhankelijk. Ondernemend. Helder. In ieder geval 

kunst over de wereld van zien en kijken. Goed om te zien, kijken en te 

ontdekken. Als zelfstandige opticien verenigen wij twee werelden die op 

het eerste oog niets met elkaar te maken hebben, medisch & modisch. 

Van goed zien en gezond zien. Van ambacht en passie. Een professionele 

manier van werken, met aandacht voor sfeer, tijd voor advies en oog voor 

de wereld om ons heen.

Wij nodigen u van harte uit ons een bezoek te brengen. U ervaart dan 

persoonlijk alle facetten van onze oogzorg en expertise.

• 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 

Ensink
personenvervoer

Airportservice
stedendriehoek

De Meente 27
8121 EV Olst

Tel: 0570-564444
www.taxiensink.nl
www.airportservicestedendriehoek.nl

Ensink
personenvervoer

Airportservice
stedendriehoek

De Meente 27
8121 EV Olst

Tel: 0570-564444
www.taxiensink.nl
www.airportservicestedendriehoek.nl



Jeugdvoetbal

Als jeugdvoorzitter vind ik het belangrijk dat het jeugdvoetbal 
binnen Overwetering een belangrijke plek inneemt. 
Het fundament van de club moet goed zijn om door te 
kunnen groeien. Zowel op voetbaltechnisch gebied als op 
organisatorisch vlak zien we dat er stappen gezet zijn de 
laatste jaren en dat we trots kunnen zijn op de ingezette koers, 
waarvan de eerste resultaten zichtbaar zijn. Daarnaast zullen 
we kritisch blijven kijken naar de verbeterpunten!
De jeugdafdeling is een stabiele factor binnen de club en 
dat moet het blijven.We merken in het jeugdledenaantal dat 
er aantrekkingskracht is,we merken uit het enthousiasme 
waarmee mensen bezig zijn dat de club leeft en dat er een 
grote groep mensen is die de schouders eronder willen zetten.

We vinden het heel belangrijk dat het enthousiasme behouden 
blijft en daarom willen we de sfeer binnen de club en de wijze 
van omgang met elkaar verder uitbouwen. Omgangsvormen 
en omgangsnormen zullen nog nadrukkelijker aan bod komen 
in de verdere uitwerking van het Fair Play gebeuren. De club 

moet voor iedereen een veilige plek zijn, een basis om te komen tot ontwikkeling. Welke waarden zijn belangrijk 
en durven we elkaar daarop aan te spreken! Ook de betrokkenheid binnen de club,het samen werken aan, willen 
we verder uitwerken. We willen nog meer gaan inzetten op het enthousiasme binnen onze, vooral oudere, jeugd 
m.b.t. het uitoefenen van kaderfuncties. Het coachen, trainen en begeleiden van jongere jeugd kan alleen als 
daar een goed opleidingsplan ligt! Zo willen we onze jeugd ook de mogelijkheid bieden om maatschappelijke 
stages uit te oefenen! Op deze wijze binden we de jeugd aan de club! Dit heeft alleen een kans van slagen als 
we een goed vangnet hebben en het enthousiasme niet wegnemen omdat er onvoldoende ondersteuning is. 
Leden vanuit de senioren en ouders hebben dan ook een belangrijke taak om samen met onze oudere jeugd in 
kaderfuncties op te trekken. We willen kijken hoe we hier verder structuur aan kunnen geven,we zijn namelijk 
samen SC.Overwetering.

Communicatie richting alle betrokkenen op het juiste moment en op de juiste wijze is en blijft belangrijk om 
uit te kunnen dragen waar we als club voor staan en waarom we bepaalde zaken doen! Communicatie richting 
jeugdafdeling om onduidelijkheden en/of onvolkomenheden te signaleren en op te lossen zijn verhelderend 
en sturend i.v.m. het kritisch blijven kijken naar de wijze waarop wij dingen doen! We gaan kijken hoe we 
nog beter met ouders en betrokkenen in gesprek kunnen komen! De voetbaltechnische doelstellingen voor de 
prestatiegerichte teams en de recreatief ingestelde teams zijn middels een technisch beleidsplan vastgesteld 
en worden nauw bewaakt door het Technisch Team Overwetering. Hier wordt ook veel waarde gehecht aan het 
spelplezier van de leden. Niveau en kwaliteit van trainen en spelen wordt met zorg bewaakt,gevolgd,geëvalueerd 
en bijgesteld! Willen we hier ontwikkeling blijven maken,zoals in het seizoen 2010-2011 al meerdere malen 
is gebleken,dan kan dit alleen als we met zorg kijken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de 
individuele speler en de groep! We moeten daarbij natuurlijk wel uitdagingen aan durven te gaan anders staan 
we stil. Doel is toch dat we ons doorontwikkelen!
De basis voor succes is aanwezig!

Rudi Logtenberg
Jeugdvoorzitter Overwetering afdeling voetbal

Jeugdvoetbal basis 
voor doorontwikkeling 
Overwetering
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10% korting
voor leden van 

 Sportclub Overwetering

Hans Haverkamp
Bonekamp 15

8124 PX  Wesepe
Tel: (0570) 53 21 48



Diamantstraat 18
7554 TA HENGELO
074-249 04 90



Autobedrijf 

”Boskamp”

Koekoeksweg 19-21

8121 CS Olst

info@autobedrijf-boskamp.nl

www.autobedrijf-boskamp.nl

tel: 0570-561 290

fax: 0570-561 151
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1e team
 Handbal

Bovenste rij van links naar rechts: Maaike Derksen, Linde Nijenkamp, Daniëlle Klein Koerkamp, 
Lisa Damman, Maaike ten Broeke, Lisa Overweg, Jacqueline Eilander.

Onderste rij van links naar rechts: Sheila Hannink, Ella van Breukelen, Tany van der Kamp, 
Leonie Klein Koerkamp.

Handbal 1e team 
seizoen 2011-2012

2011-2012



AUTOSCHADE?
Dan bent u bij ons op het juiste adres

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 563434EUROGARANTBEDRIJF



 

Angeren 1
Wesepe 1
SDOL 1
Groessen 1

Pacelli 1
Regioteam Gaz
Dalfsen 2
Hastu 1

Haarle 1
Overwetering 1
ACC 2
Lettele 1

Jacqueline Eilander
geb.: 21-04-1962

Verzorgster

Vacant

Trainer / coach

Maaike Derksen
geb.: 16-11-1977

Keepster 

Lisa Overweg
geb.: 13-01-1995

Keepster

Tany van der Kamp
geb.: 22-09-1987

Rechterhoek

Sheila Hannink
geb.: 09-05-1984

Linkerhoek 

Linde Nijenkamp
geb.: 26-01-1993

Linker-rechteropbouw 

Lisa Damman
geb.: 24-09-1991
Middenopbouw

Ella van Breukelen
geb.: 06-06-1992
Middenopbouw 

Leonie Klein Koerkamp
geb.: 14-11-1991

Linker-rechterhoek 

Daniëlle Klein Koerkamp
geb.: 12-07-1989

Linker-rechteropbouw 

Maaike ten Broeke
geb.: 05-11-1992

Cirkel

Joyce Lokate
geb.: 27-10-1987
Middenopbouw

Foto individueel
Foto individueel
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Ad Interim Trainer / Coach

Poule indeling handbal



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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Toppers

2011-2012

Wanneer je handbal speelt bestaat er meer kans op doorstroming en op ontdekking dan wanneer je voetbalt, 
dat moge duidelijk zijn. Toch verklaart dit niet het opmerkelijk grote aantal handbalsters wat haar opleiding 
genoten heeft bij Sc. Overwetering en wat, soms al in een zeer vroege fase van de carrière, de overstap 
maakte naar bvb. Kwiek Raalte, E & O Emmen of Dalfsen. Ploegen die uitkomen in de eredivisie van het 
N.H.V.

Helma Meijerman Logtenberg was niet zo iemand. Zij speelde 
al op jonge leeftijd in Dames I en heeft dit lang volgehouden. 
Toen ze uiteindelijk aangaf te stoppen met het spelen in de 
selectie raakten de dames daarmee de leading lady kwijt.
Al tijdens haar carrière begon ze met het volgen van 
trainerscursussen en gaf ze ook al leiding en opleiding aan 
diverse jeugdteams, ze deed dit al vanaf haar 14e jaar.
Nu is Helma inmiddels al een aantal jaren hoofdtrainster en 
dat met goed gevolg. Het afgelopen seizoen promoveerde 
ze met haar Dames I team van Plus-Severijn Heeten naar de 
hoofdklasse en volgend seizoen gaat ze dit huzarenstukje 
proberen te herhalen bij haar nieuwe club: LHC Lemelerveld 
waar ze met veel vertrouwen aan haar nieuwe opdracht begint.

Helma: Na een mooie periode als actief handbalsters liep ik 
geleidelijk aan tegen steeds meer blessureleed op en dat deed 
me al vroeg na de geboorte van onze zoon Lucas besluiten te 
stoppen en zelf het geleerde in praktijk te brengen.
Ik kom uit de opleidingsschool van Eric van de Well, een trainer 

op eredivisieniveau en werd mede daardoor gevraagd door Monique Swartjes, zij was de grote voortrekster 
van het handballen op niveau in Salland. Met Kwiek bereikte ze zelf als speelster de top van Nederland en later 
deed ze dat als trainster. Ik was dan ook zeer vereerd met haar verzoek om les te komen geven aan haar CHTC, 
ondergebracht bij het Carmel College Salland te Raalte.
Met de blik gericht op Overwetering is ze er niet gerust op. Eind juli - nog geen nieuwe trainer voor Dames I - en 
vorig seizoen maar kantje boord gehandhaafd in de 1e klas. Niet overtuigend vind ze. Er zal duidelijk een andere 
wind moeten gaan waaien om te komen tot een beter prestatie niveau. Veel meer werken aan het niveau en de 
opleiding over de volle breedte van de handbaltak. Dat garandeert klasse behoud of mogelijk zelfs meedoen om 
de prijzen op termijn. 
Nu lopen alle talenten weg waar er een aantal beter bij Overwetering hadden kunnen blijven, wanneer daar de 
opleiding op niveau zou zijn, deel je die mening?
Helma: “Weet ik niet, ik denk dat je je talenten altijd de kans moet geven zich te ontwikkelen en wanneer dat bij 
de eigen club niet meer kan, dan zoek je het elders.”

Terugkomen als hoofdtrainer bij je oude club, is dat een optie?
Op termijn, wie weet, aldus Helma, Overwetering is nooit uit mijn zicht en ik volg de prestaties van de club nog 
immer.

Helma, dank voor dit interview en veel succes volgend jaar bij LHC.

Hans Voskamp

Toppers vliegen uit



turnaround
B E A U T Y S A L O N

Draaiomsweg 29a    Diepenveen    T (0570) 59 11 63

www.turnarounddiepenveen.nl

KAPSALON 

BEAUTYSALON

NAGELSTUDIO

MASSAGESTUDIO

ZONNESTUDIO

ACCESSOIRES

Onafhankelijk
A.P.K. keuringsstation

(erkend door de Rijksdienst Wegverkeer)

Tevens verkoop diverse 
gebruikte auto’s.

turnaround
B E A U T Y S A L O N

Draaiomsweg 29a    Diepenveen    T (0570) 59 11 63

www.turnarounddiepenveen.nl

KAPSALON 

BEAUTYSALON

NAGELSTUDIO

MASSAGESTUDIO

ZONNESTUDIO

ACCESSOIRES
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Interview

2011-2012
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Interview met 
Jacqueline Eilander

Interview

2011-2012

Al sinds jaar en dag is Jacqueline Eilander –Top betrokken bij de selectie van de 
handbaldames.
Het 1e team, maar ook regelmatig andere speelsters of voetballers, maken 
gebruik van haar kennis en kundigheden op het gebied van sportmassage en 
blessure behandeling.

Vraag: He, Jackie, Jij bent van huis uit toch een echte Actief aanhanger, hoe ben je 
bij Overwetering terecht gekomen?
Ik ben destijds benaderd door het handbalbestuur om de A en B jeugd te gaan trainen. 
Ik was op dat moment trainster bij Actief in Deventer van de A jeugd en heren 1. Maar 
omdat ik ondertussen met een Olsternaar was getrouwd en niet veel mensen in Olst 
kende vond ik dit een goede aanleiding om meer bekend te worden met Olst.

Vraag: Hoe zit dat dan, heb je Frank leren kennen tijdens handbal of heb jij Frank leren handballen?
Ik heb Frank niet bij de handbal leren kennen, maar in een discotheek, waar hij dj was. Wij bleken elkaar te 
kennen van de MTS, waar wij samen in het handbalteam van school hadden gespeeld. Wel heb ik Frank later nog 
getraind bij de heren1 van Actief, waar hij nog gespeeld heeft toen wij samenwoonden in Deventer.

Vraag: Wat doe jij in het dagelijks leven?
Ik ben Coördinator Steriel magazijn op de Centrale sterilisatie afdeling in het Deventer Ziekenhuis.

Vraag: Ben jij mede door je beroep geïnteresseerd geraakt in de verzorgende kant van de sportbegeleiding?
Wel mede, maar niet direct de reden. Dit was eerder doordat mijn vader 36 jaar lang, 3x in de week fysiotherapie 
aan huis kreeg en ik dus met mijn neus boven op dit werk zat. Deze therapeut was een deel van onze familie en 
hij zag dat mijn interesse verder ging dan alleen maar kijken. Hij heeft mij het advies gegeven om de opleiding 
voor sportmasseur te doen.

Vraag: Toch ben jij een van de leden met de meeste diploma’s op trainersgebeid bij Overwetering, is het 
denkbaar dat we jou binnenkort zien opereren als trainer van één van de selectie teams?
Het liefste blijf ik mij bezig houden met de verzorgende kant en de keeperstrainingen. Daar ligt toch mijn hart, 
maar zeg nooit, nooit is het gezegde. Nood kan wetten breken… zoals nu in de aanloop naar het nieuwe seizoen 
en er nog geen nieuwe hoofdtrainer benoemd is.

Vraag: Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om de handbalsport binnen de club op een hoger peil te brengen?
Veel aandacht voor de jeugd. Vooral de juiste trainers (liefst gediplomeerd) op deze groep. Als we de basis breder 
en beter kunnen krijgen zal dit vanzelf doorspelen naar de senioren. Hier kan dan een bredere selectie worden 
gevormd en een tweede dames team kan dan ook een opleidingsteam worden.

Vraag: Betekent dat ook dat jij voorstander bent van de terugkeer van de meiden - die bij ons zijn opgeleid en 
inmiddels eredivisie niveau spelen- zodra ze dat aangeven?
Dit is nooit verkeerd, zij brengen een enorme bagage aan ervaring mee, waarvan wij zeker kunnen leren.

Tot slot: Wat verwacht je van het volgend seizoen?
Allereerst hoop ik dat er spoedig een nieuwe trainer wordt gevonden.
Zo niet zullen er zeker ook oplossingen worden gevonden, zodat wij er met de huidige selectie een succesvol 
seizoen van kunnen maken.

Jacqueline, bedankt en de redactie van de presentatiegids wenst je veel plezier en succes in het komende 
seizoen.

Hans Voskamp

Noot der redactie: Inmiddels is duidelijk dat de vereniging al een beroep op Jacqueline heeft gedaan om – ad interim – als trainer/coach de dames I naar het  
 nieuwe seizoen toe te begeleiden en te blijven coachen totdat de zoektocht naar een nieuwe trainer/coach met succes afgerond is.



Hendrik Droststraat 20
8121 BH  Olst
Tel: 0570-561731
Fax: 0570-564303
Mob: 06-53286003

Hendrik Droststraat 20

8121 BH  Olst

Tel: 0570-561731

Fax: 0570-564303

Mob: 06-53286003
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Vrijwilliger
2011-2012

Vanaf 1974 lid, daarvoor al vele jaren supporter en vooral 
lid geworden om ook officieel namens zijn club te kunnen 
optreden want Hein werd in 1974 gelijk gebombardeerd tot 
elftalleider van de A1 voetbaljeugd.  En dat hield hij in totaal 17 
seizoenen vol, met inbegrip van zijn periodes bij de B1 of C1 
selecties.

Hein( inmiddels 56 jaar) werd daarnaast ook tegelijkertijd nog 
grensrechter bij het tweede in 1975, hij trainde jeugd, gaf 
keeperstraining, organiseerde samen met Cees Ripperda en 
Rob Dinsbach vijf jaar de jeugdkampen (buitenshuis) regelde 
selecties “onder 23” voor het roemruchte Karel Oosthof 
toernooi of bezocht met het eerste elftal het internationale 
Frans Hemmelder toernooi.

In 1990 werd Hein benaderd door de toenmalige 1e selectie – 
jongens die hij inmiddels allemaal al in zijn jeugdteams voorbij 
had zien komen – om het leiderschap van het eerste op zich te 
nemen. Hein te Riele deed dat vijftien seizoenen lang. Nimmer 

werd er een boete opgelopen voor foutief of te laat inleveren van formulieren, trainingsstages werden opgezet, 
waarbij vooral Eindhoven/Veldhoven nog tot de verbeelding spreken en die ook  nu nog steeds, al dan niet met 
Hein’s hulp, plaats vinden. 

Ondanks een wat mankerende fysiek kon Hein het niet laten en speelde jarenlang mee in zijn eigen achtste elftal 
waar hij en passant meteen maar de leidersrol jarenlang op zich nam.

Verder was Hein altijd actief bezig achter de schermen. Helpen met stencillen van de “oude” Inspeler, het 
bezorgen ervan, de donateurs kaarten rondbrengen en plaats nemen in diverse commissies voor het organiseren 
van allerhande zaken zoals die bij een sportclub voorkomen.

In 2005 stopte Hein met zijn leiderschap bij het eerste toch weerhield hem dit er niet van dagelijks actief te 
blijven binnen de club. Als penningmeester van de Supportersvereniging zorgt hij er mede voor dat de verkiezing 
tot voetballer van het jaar in goede banen geleid wordt, dat wekelijks de uitslagen worden nagebeld en de 
standen worden bijgewerkt en ook dat - in de rust van het eerste - het roemruchte kopje thee staat te wachten 
op spelers en scheids.

Nog steeds is Hein een geweldig voorbeeld voor velen, kritisch, altijd eerlijk in zijn mening, windt hij nergens 
doekjes om. 
Kortom: Hein te Riele is een man waar Sc. Overwetering veel aan te danken heeft en de eretitel die hem het 
afgelopen seizoen ten deel viel: “SUPPORTER VAN HET JAAR” is dan ook volkomen terecht toegekend. Sterker 
nog, ze denkt bij lange na niet de lading!
Ik ben er trots op al die jaren met Hein te hebben mogen werken aan de club.

Hans Voskamp

Vrijwilliger van het 
jaar - Hein te Riele
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De Club en de nieuwe 
Media
Sportclub Overwetering heeft haar website compleet vernieuwend in de markt gezet.
Na jarenlang voornamelijk gecommuniceerd te hebben via een –  zeer verzorgd – clubblad wordt nu afscheid 
genomen van dit medium.
Als eerste vereniging in de regio verzorgt Overwetering alle communicatie voor en aan de leden vanaf het seizoen 
2011/2012 uitsluitend nog digitaal. Deels uit kostenoverweging maar vooral ook om, in de tijdsgeest, snel te kun-
nen communiceren.

De clubbladredactie, onder leiding van Ton Roesink, Peggy Hendriks, Hans Nijkamp en Jan Harmsen, waren het al lang 
met elkaar eens. Het clubblad “De Inspeler” kon bogen op een lang en roemrucht verleden maar de toekomst eist een 
snellere communicatie.
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Sponsoren

RIPPERDA

De Meente 9
8121 EV Olst

Sportschool Edo Zeën

Telefoon 06 53 78 70 16

Om tegemoet te komen aan alle wensen en eisen van deze tijd werd de commissie uitgebreid met Pascal IJsseldijk, 
Martin Schaap en Rolf Lugtmeier, de beheerders van de bestaande site.
Samen is men gekomen tot een professioneel gebouwde, interactieve verenigingssite waarop niet alleen alle rele-
vante informatie te lezen valt, ook afgelastingen, wijzigingen in het programma, aan- en afmeldingen kunnen vanaf nu 
uitsluitend en volledig digitaal worden aangeleverd.

Ook kunnen de diverse “toeleveranciers” van nieuws, wedstrijdverslagen en foto’s vanaf nu rechtstreeks inloggen op 
de site en de voor hen toegankelijke pagina’s aanpassen en wijzigen.
Zo komt de verantwoordelijkheid van het updaten van de site te liggen daar waar ze thuishoort, bij de commissies.

Om aan de leden, die privé niet beschikken over een internet aansluiting tegemoet te komen wordt in het clubhuis een 
touch screen geplaatst waar achter verschillende iconen de benodigde wetenswaardigheden voor iedereen zichtbaar 
zijn.
Dit zal variëren van Nieuws tot Activiteiten, van Sponsoren tot Kantinediensten, van Uitslagen tot KNVB rangen en 
standen, kortom; alle beschikbare en nodige informatie voor het dagelijks reilen en zeilen van de club is voor iedereen 
inzichtbaar.

De internetcommissie zal waken voor oneigenlijk gebruik en er op toezien dat misbruik wordt voorkomen. Ook zal het 
touch screen geen andere toegang geven dan de site van de club en de aangesloten bonden.
De club maakt dus opnieuw een stap voorwaarts en denkt hiermee de dienstverlening aan de leden te verbeteren.

Namens beide redacties

Ton Roesink

2011-2012



Bij uitstek geschrikt 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

A. Geertstraat 33 Tel. : 0570 - 561336
8121 BK Olst  Fax : 0570 - 564446

    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

Voor vers vlees
en vleeswaren

Vleesbedrijf van Essen
Holstweg 1a
8121 EJ Olst

Telefoon (0570) 56 15 23
www.vleesbedrijf-vanessen.nl
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Het Bestuur

Algemene info
Het Bestuur

Voorzitter
Geert Kruitbos 
Ringmus 35 
8121 JL Olst 
0570 56 38 83  
geertkruitbos@
hotmail.com

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

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

Handbal
Miranda Jansen 
Jan Hooglandstraat 69
812 BW Olst 
0570 56 35 53
jansenmiranda@hetnet.nl

Penningmeester
Henny Logtenberg
Boskamp 13
8121 CW Olst 
Tel: (0570) 56 38 25
hgmlogtenberg@home.nl

Technische zaken
Ron Stegeman
Vijverhof 4
8121 GZ Olst
0570 63 23 82
ronstegeman@home.nl

Jeugd voorzitter
Rudi Logtenberg
Weth.H.J.J. Vlaskamplaan 1
8121 HA Boskamp
0570 56 25 34 
rudi.logtenberg@planet.nl

Accommodatie/kantine
Pieter Everts 
Industrieweg 7 
8121 BZ Olst 
0570 56 56 94 
pieter.w.everts@hetnet.nl

2011-2012
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Poule indeling voetbal
 

 1 Overwetering
 2 Raalte
 3 Zutphen
 4 Warnsv. Boys
 

 
 5 Diepenveen
 6 Turkse Kracht
 7 Haarle
 8 IJsselstreek
 

 
 9 ABS
 10 AZC
 11 Davo
 12 Colmschate

04 sep 11  
1  Overwetering Colmschate
1  Raalte Davo
1  Zutphen AZC 
1  Warnsv. Boys ABS 
1  Diepenveen IJsselstreek 
1  Turkse Kracht Haarle

11 sep 11
2  Davo Overwetering 
2  AZC  Raalte 
2  ABS  Zutphen 
2  IJsselstreek Warnsv. Boys
2  Haarle Diepenveen 
2  Colmschate Turkse Kracht

 18 sep 11
3  Davo Colmschate 
3  Overwetering AZC 
3  Raalte ABS 
3  Zutphen IJsselstreek 
3  Warnsv. Boys Haarle 
3  Diepenveen Turkse Kracht

25 sep 11
4  AZC  Davo 
4  ABS  Overwetering 
4  IJsselstreek Raalte 
4  Haarle Zutphen
4  Turkse Kracht Warnsv. Boys 
4  Colmschate Diepenveen 
    
2 okt 11
5  AZC  Colmschate 
5  Davo ABS
5  Overwetering IJsselstreek 
5  Raalte Haarle 
5  Zutphen Turkse Kracht
5  Warnsv. Boys Diepenveen 

9 okt 11
6  ABS  AZC 
6 IJsselstreek Davo
6  Haarle Overwetering 
6  Turkse Kracht Raalte
6  Diepenveen Zutphen 
6  Colmschate Warnsv. Boys

 16 okt 11
7  ABS  Colmschate 
7  AZC  IJsselstreek 
7  Davo Haarle 
7  Overwetering Turkse Kracht 
7  Raalte Diepenveen 
7 Zutphen Warnsv. Boys

 23 okt 11 inhaal/beker

30 okt 11
8  IJsselstreek ABS
8  Haarle AZC
8  Turkse Kracht Davo
8  Diepenveen Overwetering
8  Warnsv. Boys Raalte
8  Colmschate Zutphen

06 nov 11
9 IJsselstreek Colmschate
9  ABS  Haarle
9  AZC  Turkse Kracht
9 Davo Diepenveen
9  Overwetering Warnsv. Boys
9 Raalte Zutphen

13 nov 11 
10  Haarle IJsselstreek 
10  Turkse Kracht ABS 
10  Diepenveen AZC 
10  Warnsv. Boys Davo 
10  Zutphen Overwetering 
10  Raalte Colmschate 
    

20 nov 11 
11  Colmschate Haarle 
11  IJsselstreek Turkse Kracht 
11  ABS Diepenveen 
11  AZC Warnsv. Boys 
11  Davo Zutphen 
11  Overwetering Raalte 
    
27 nov 11 beker/inhaal  
   
4 dec 11 
12  Colmschate Overwetering 
12  Davo Raalte 
12  AZC Zutphen 
12  ABS Warnsv. Boys 
12  IJsselstreek Diepenveen 
12  Haarle Turkse Kracht 
    
11 dec 11
13  Overwetering Davo 
13 Raalte AZC 
13  Zutphen ABS 
13  Warnsv. Boys IJsselstreek 
13  Diepenveen Haarle 
13  Turkse Kracht Colmschate 
    
18 dec 11 inhaal/beker 
15 jan 12 inhaal/beker  
22 jan 12 inhaal/beker  
29 jan 12 inhaal/beker 
0 5 feb 12 inhaal/beker  
  
12 feb 12 
14  Colmschate Davo 
14  AZC Overwetering 
14  ABS Raalte 
14  IJsselstreek Zutphen 
14  Haarle Warnsv. Boys 
14  Turkse Kracht Diepenveen 
    
19 feb 12 inhaal/beker  
26 feb 12 inhaal/beker  
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4 mrt 12 
15  Davo AZC 
15  Overwetering ABS 
15  Raalte IJsselstreek 
15  Zutphen Haarle 
15  Warnsv. Boys Turkse Kracht 
15  Diepenveen Colmschate

11 mrt 12 
16  Colmschate AZC 
16  ABS Davo 
16  IJsselstreek Overwetering 
16  Haarle Raalte 
16  Turkse Kracht Zutphen 
16  Diepenveen Warnsv. Boys 
 
18 mrt 12 inhaal / beker  
   
25 mrt 12 
17  AZC ABS 
17  Davo IJsselstreek 
17  Overwetering Haarle 
17 Raalte Turkse Kracht 
17  Zutphen Diepenveen 
17  Warnsv. Boys Colmschate 
    

1 apr 12 
18  Colmschate ABS 
18  IJsselstreek AZC 
18  Haarle Davo 
18  Turkse Kracht Overwetering 
18  Diepenveen Raalte 
18  Warnsv. Boys Zutphen 
    
7/9 apr 2012 beker/inhaal 
 
15 apr 12 
19  ABS IJsselstreek 
19  AZC Haarle 
19  Davo Turkse Kracht 
19  Overwetering Diepenveen 
19  Raalte Warnsv. Boys 
19  Zutphen Colmschate 
    
22 apr 12 
20  Colmschate IJsselstreek 
20  Haarle ABS 
20  Turkse Kracht AZC 
20  Diepenveen Davo 
20  Warnsv. Boys Overwetering 
20  Zutphen Raalte 
    

29 apr 12 
21  IJsselstreek Haarle 
21  ABS Turkse Kracht 
21  AZC Diepenveen 
21  Davo Warnsv. Boys 
21  Overwetering Zutphen 
21  Colmschate Raalte 
    
6 mei 12 
22  Haarle Colmschate 
22  Turkse Kracht IJsselstreek 
22  Diepenveen ABS 
22  Warnsv. Boys AZC 
22  Zutphen Davo 
22  Raalte Overwetering 

Sponsoren

2011-2012

Onze sponsoren
Aannemersbedrijf Journee Dokman.B.V. Wijhe Broekland
ABC Development Deventer
Ajax supporters
Albers Techniek Wijhe
Amstel Malt
Autobedrijf Bennie Mulder Olst / Wijhe
Autobedrijf Boskamp   Olst Boskamp
Autobedrijf de Snipperling Deventer
Autobedrijf Frank Overweg  Den Nul (gem. Olst) 
Autobedrijf Isfordink Boskamp (gem. Olst)
Autobedrijf Ripperda Olst
Autobedrijf Timmer Olst
Autobedrijf van Vreden Schalkhaar
Autobedrijf Voskes Middel (gem. Olst) en Raalte
Autohuis Olst
Autoschade Henk Nijkamp Olst
Autoschade Kastelein Olst
Autoschade Roessink Wijhe
Autoservice Wesepe  Wesepe(gem. Olst)
Baltus Transport  Den Nul (gem. Olst)
Beldman Transport Olst
Belisol Kozijnen Apeldoorn

Berg Electronics Wijhe
Bloemparadijs van Megen Olst
Bouwbedrijf Hemeltjen Wijhe
Bouwbedrijf Obdeijn B.V. Diepenveen
Brummel Woninginrichting Olst
Buiting staalbouw Broekland (gem. Raalte)
Buro BIM 3D-engineering Deventer
Café Restaurant Ripperda  Den Nul (gem. Olst)
Café Ruimzicht E&E Boskamp (gem. Olst)
Camping ‘t Haasje Fortmond (gem.Olst)
Canon Duiven 
Care Dienstengroep Nijverdal
Centerwold Woonfashion Terwolde
Dabeko Automaterialen Dalfsen
Deli XL Zwolle
Drukkerij De Kroon Olst
Drukkerij Manuel Vaassen
Eet Tapperij Bijsterbosch
Eetcafé de Lepelaar Eikelhof (gem. Olst)
Ekdé werk en mobiliteit Deventer
Elektro Centrum Wijhe   Wijhe
Esselink Daktechniek Olst B.V.  Olst
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Eugene Boxebeld onderhoud renovatie Den Nul (gem. 
Olst)
Feller rioolbeheer Olst
Feyenoord supporters
Fixet Tiebot Bouwmarkt Olst
Flierman en zn B.V. Schalkhaar
Fortron B.V. Schoonmaakbedrijf Barneveld
Freek van Essen ongediertebestrijding  Epe
Frits van der Linden woningstoffering
Gonda’s nagelstudio Boskamp (gem. Olst)
Grolleman Vrieshuis Exploitatiemaatsch. B.V. Olst
Gubbels Loonbbedrijf Diepenveen
Hafkamp Grafwerken en Natuursteen Olst
Hans Meulman Tegelzetbedrijf Raalte
Harleman Rietdekkersbedrijf Middel (Gem. Olst)
Harleman Schildersbedrijf Olst
Harmsen Keurslager Diepenveen
Heineken Brouwerijen  Deventer
Ho-Be Bouw Johan van Bessen Olst
Hoogeboom Grontverzet Raalte
Image-sign Wijhe
Installatiebedrijf Henk van Tongeren Apeldoorn
Isfordink Olst B.V.  Olst
J. Westerhuis Hovenier Den Nul (gem. Olst)
Jan Boerhof APK keuringstation  Diepenveen
Jansen Wijhe loonbedrijf
Jansma G. Vleeswarenspecialist
Jean Nieuwenhuis Foto studio Olst
Kaashandel David van Zijl  Hele regio
Kappert tuinaanleg en onderhoud Boskamp (gem.Olst)
Karel Lassche Vastgoed Deventer
Keukenland Wijhe
Keukenstudio Stormink  Gorsel
Klein Beernink kantoorboekhandel Deventer
Knol Assurantie
Korten’s Boek- en kantoor vakhandel Olst
KroeseWevers Raalte
Lesscher IT
Lieferink Horesca Groothandel M.L. Twello
Logt Installatietechniek   Olst
Logt tweewieler centrum Olst
Loodgietersbedrijf Elshof B.V.  Olst
Meeuwsen ten Hoopen  Epe
Mike de Wilde Electronics
Nijboer Interieur & Design Marienheem
Nobach Schoenen  Olst
O.A.F.  Holland Olst
Oldenhof Schildersbedrijf  Boskamp  (Gem. Olst)
Olster Pont Schuitema
Oosterhoff Meubelen  Olst

Oosterlaar Trucking
OSH Hoveniersbedrijf  Olst Apeldoorn
Overweg Olie Raalte
Pannenkoekenhuis Olst
Partycentrum IJsseldijk Boskamp (gem. OLST)
Paul Kappert bouwonderhoud Olst
PC Creatief Computers  Raalte
Rabobank Salland
Reiburo Salland
Renate Beauty & Haarstyling Olst
Restaurant Veerhuis
Roelofs Notariaat  Olst
Ruitenbeek en Simons  Makelaardij 
Salland Hypotheekadvies Olst
Sallandse Sierbestrating  Lemerlerveld
Schuiling Opticiens  Deventer
Schulten mode Wijhe
Sikkens grafische afwerkers  Deventer
Slaapzaal Wijhe
SMG Groep goed in media Hasselt
Spekschate B.V. Installatie techniek  Olst
Sportcafé De Hooiberg  Olst
Sportschool Edo Zeeen  Deventer
StuytVriezen  Olst
Swolltax BV   Wijhe
Tankstation Calpam Olst
Taxi Ensink Olst
Telstarshop Deventer Hardewijk
Ton Jansen recreatie Olst
Tuincentrum Hollegien  Olst
Turnaround Kapsalon Diepenveen
Uni Com Oost B.V. Deventer
V.M.B. Wesepe Olst
Van Ginkel Hengelsport  Diepenveen
Van Gurp LMB Wijhe
Van Riel Schoonmaakbedrijf Wesepe  (gem. Olst)
Veerhuys Restaurant
Veerman Machinefabriek  Olst
Veldpape Garantiemakelaars  Olst
Veldwijk  Twello
Vemka Carclaening Olst
Verkeersschool Paul van Aken  Olst
Verkeersschool van Dam  Olst
Vishandel ter Beek  Hele regio
Vleesbedrijf P. van Essen Den Nul (gem. Olst)
Voetdijk Service Diepenveen
Vrielink Makelaars
Wessels Tapijt Eikelhof (gem. Olst)
Wolters B.V.  Deventer
Zalencentrum Logtenberg  Boerhaar (gem. Wijhe)
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Reproscan, Imageworld, Lochemdruk, EgaMail, 

Hoekmantotaal en Schuttersmagazijn: samen zijn 

we de mediaspecialisten van de SMG Groep.

Wij zorgen ervoor dat uw communicatieuitingen van optimale 

kwaliteit zijn! Binnen de SMG Groep hebben we voor al uw 

crossmedia wensen een oplossing. Op welke manier u ook 

wilt communiceren, de spelers van de SMG Groep maken 

het mogelijk! Meer weten? Kijk op onze website: 

www.smg-groep.nl of neem contact op met 

Arend Hartlief, algemeen directeur 

(a.hartlief@smg-groep.nl) of 

Evert Feith, commercieel directeur 

(e.feith@smg-groep.nl).



Midden in de samenleving




