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Redactioneel
Sportclub Overwetering presenteert 
u hiermee voor de 13e keer haar 
jaargids.
Deze gids maakt het ons mogelijk om de club in breed verband bekendheid te geven in de regio, onze selectie bekend te 
maken bij het grote publiek en onze bijzondere verenigingsaspecten naar voren te brengen.
Zo hebben we interviews met commissieleden, nieuwe trainers of stellen u bijzondere mensen voor die van groot belang zijn 
binnen de club.

Dit is uitsluitend mogelijk omdat we alle steun ontvangen van onze sponsors. Iets dat we nodig hebben om een gids van deze 
kwaliteit te kunnen maken. Het bestuur van de club danken we voor het vertrouwen.

Dankzij de grafische vaardigheden van Evert Feit, de inzet van Frank Overweg en Eddy Hafkamp, het schrijfwerk van mijzelf 
en de medewerking van velen achter de schermen kunnen we ook dit jaar u vol trots de presentatiegids aanbieden.

Wij hopen dat deze gids mede aanleiding mag zijn u, in het voor de deur staande seizoen, op sportpark Overwetering te 
kunnen begroeten.

Namens Sponsor Platform,
Hans Voskamp.

www.hafkampnatuursteen.nl
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Colofon:
Presentatiegids 2012/2013
Uitgave: Sponsorplatform S.C. Overwetering

Interviews Geert Kruitbos, Henk van Norel, aanstorment talenten 

 Ferdi van Breukelen, Stefan Hekman, Sjoerd Venneman, 

 Jelle Lucassen. Aldo Nijboer, Kantine Commissie 

 Gemma Harmelink, Berrie Jansen, Henny Dollenkamp, 

 Pieter Everts, Jochem Boxma en Rob Hannink (Sponsor 

 Belisol), Martin Bolhuis, Rudi Logtenberg, Jos van Dijk,   

 Ronnie Haverkamp, Bram Bessen, Erik Koudeis, 

 Alfred Koers en Erik Hulsman. 

 

Eindredactie: Hans Voskamp

Lay-out: SMG-Groep, Hasselt

Druk: SMG-Groep, Hasselt

Binden: Sikkens Grafische Afwerkers
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Interview met voor-
zitter Geert Kruitbos
Aan het woord is de scheidend voorzitter van Sc. Overwetering en in tegenstelling tot de afgelopen jaren nu geen 
beschouwelijk stuk van de voorzitter maar een terugblik op het gerealiseerde in de afgelopen jaren, onder zijn 
leiding. Vanzelfsprekend komt dan toch de toekomst aan bod.

Meneer de voorzitter, we staan aan het begin van een hernieuwd derdeklasserschap met het eerste elf-
tal. Hoe hoog schat u de kansen in? Kunnen ze meedoen om de prijzen?
Hallo zeg, meneer de voorzitter? We zijn hier bij Overwetering, mijn naam is Geert, we spreken 
met je en jij en natuurlijk mag je mij voorzitter noemen. Maar meneer de voorzitter?
Wat betreft de kansen in de derde klasse: Gezien de resultaten van onze voorgangers denk ik dat 
wij mee gaan doen voor een periode en minimaal in de middenmoot kunnen eindigen.

Oké, dank je Geert. Hoe denk je dat onze dames handbalsters zich zullen ontwikkelen. Ze krijgen de door 
hen zo gewenste trainer, hoe schat je dit effect in?
Gezien de eindresultaten en het enthousiasme van de meiden onder Aldo Nijboer, denk ik dat ze 
het komend seizoen mee kunnen doen om de bovenste positie. Uiteraard moet je meenemen dat 
er het afgelopen seizoen een herindeling heeft plaatsgevonden waarbij de bovenste 4 van het 
afgelopen seizoen zijn gepromoveerd.

Straks, eind oktober, neem je afscheid als voorzitter en kun je terugkijken op een periode waarin veel 
gebeurd is. Ben je tevreden?
Ik ben een tevreden voorzitter, met alles wat er zoal is bereikt in de afgelopen jaren. 
De uitbreiding van de sporthal, de nieuwe kantine en keuken, bestrating voor de kleedkamers en 
natuurlijk niet te vergeten de aanleg van een kunstgrasveld. Vooraf heb ik mij als doel gesteld om handbal en voet-
bal meer bij elkaar te brengen. Verder is het voor een club belangrijk dat er structuur komt en daaraan gekoppeld 
enthousiaste plannen voor de toekomst. Zie de Voetbalacademie en de Open Dag bij Handbal voor ledenwerving.

Waar moet de club volgens jou rekening mee houden in de eerstkomende jaren? Wat zou er in de planning komen te staan 
wanneer jij nog voorzitter zou zijn?
Waar de club aan moet denken is: nieuwe mensen betrekken bij de organisatie. Dit om het natuurlijke verloop in de 
geledingen op te vangen. Als ik nog beleid zou maken dan zou ik de nieuwe marktontwikkelingen goed blijven volgen. 
Ik zou het accent verplaatsen van uitbreiding van accommodatie naar beheer en eenheid verder stimuleren.

Wat ga jij je opvolger meegeven of tenminste aanraden?
Zorg ervoor dat er geen eilandjes ontstaan en blijf open, wees duidelijk, probeer de organisatie te vergroten en wordt 
niet afhankelijk van een te kleine groep enthousiaste leden.

Geert, de club is je dankbaar. Je laat een gezonde en ambitieuze club achter, een van de mooiste accommodaties in oost 
Nederland en tevens een club waar iedereen zich thuis voelt.
We gaan er als redactie wel van uit dat jij, net als bijna alle andere “oud bestuurders” binnen de club actief blijft.
Dat gaat ook zeker gebeuren. Overwetering is nog niet van me af.

Dank voor dit interview en jij en Annie graag tot ziens binnen de club.

Hans Voskamp
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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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Henk van Norel is vanaf 1 juli 2012 de nieuwe hoofdtrainer van 
Sportclub Overwetering en heeft de taak op zich genomen verder te 
gaan daar waar Cor Kiezebrink is gestopt:
Spelen in de derde klas van de KNVB.

Henk, ik neem tenminste aan dat ik nog steeds Henk mag zeggen, kun je 
jezelf in het kort introduceren bij dat deel van het Overwetering publiek 
dat jou nog niet of – misschien beter gezegd – niet meer kent?
Ha, ja, ik ben nog steeds Henk en ik hoop dat veel Overwetering mensen 
mij nog kennen. Maar het is lang geleden dat ik in Olst werkzaam was, 
dus daarom een korte introductie. Ik ben Henk van Norel, 55 jaar, geboren 
in Wijhe, getrouwd met Petra en wij wonen in Deventer. Wij hebben twee 
zoons, Martijn en Niels. Martijn is geboren in 1983, toen ik in het 1ste 
elftal van Sc. Overwetering voetbalde en tevens de A-1, B-1 en C-1 
trainde. 

In mijn eerste vraag gaf ik het al aan, ooit begon je officieel je carrière als jeugdtrainer tijdens je periode dat je bij ons 
voetbalde. Heeft dit nog meegespeeld in het besluit bij ons aan de slag te gaan? 
Inderdaad, ik ben mijn trainerscarrière begonnen als jeugdtrainer bij Sc. Overwetering en was toen tevens speler in 
het 1ste elftal. Vier bijzonder leuke en leerzame jaren. Daarna besloot ik, ik was toen 27 jaar, te stoppen met voetbal-
len om verder te gaan te gaan als hoofdtrainer. Een zwak voor Sc. Overwetering heb ik altijd gehouden en het verle-
den heeft zeker een grote rol gespeeld in mijn besluit om hier als hoofdtrainer aan de slag te gaan.

Op naar het heden: Overwetering begint samen met jouw aan een competitie in de derde klas, in hoeverre zal dit 
effect hebben op je aanpak?
Op zich maakt de promotie niets uit. Ik heb mijn eigen visie op voetbal en met deze jonge selectie moet handhaving 
in de 3e klasse het eerste zijn en mogelijk zelfs zit er wel meer in.

In het afgelopen jaar zijn er een viertal jeugdspelers geweest die nadrukkelijk aan de deur hebben geklopt bij het eer-
ste elftal. Hoe belangrijk is dat voor jou?
Ik geef graag jeugdspelers de kans. Zij moeten ten opzichte van oudere spelers gelijkwaardig of beter zijn en ze niet 
beoordelen op een of twee wedstrijden, maar op een echte kans om zich waar te maken. Vaak zie je na een bepaalde 
periode bij jeugdspelers even een terugslag, en hier moet je dan goed op inspringen en vertrouwen blijven geven.

Uiteraard zal met een kwalitatief flinke aanwas vanuit de jeugd de selectie over de volle breedte sterker worden. Dit 
gaat onverminderd positieve consequenties hebben in het tweede.
Dit zal een goede samenwerking vereisen met Olaf Hafkamp, de nieuwe trainer van het tweede. Is het een voordeel 
of een nadeel dat jullie beiden gelijktijdig nieuwkomers zijn? 
Ik denk een voordeel. We trainen in de beginfase met de hele selectie om de kwaliteiten van iedere speler te kunnen 
beoordelen en met de oefenwedstrijden proberen we veel spelers in te zetten om daarna een definitieve keuze te 
maken voor het eerste en tweede elftal.

Interview met 
Henk van Norel, 
hoofdtrainer 
Sc.Overwetering



In
te

rv
ie

w

10

Hoewel er bij mijn weten nog nooit een trainer geweest is die op voorhand voorspellingen doet, is de redactie wel 
benieuwd naar je verwachting.
Eerst maar eens kennismaken. Handhaving staat voorop en ik ga voor een plekje in het linkerrijtje. Wij gaan er een 
mooi seizoen van maken, ik heb er zin in!

Wij spreken af dat we hier over twaalf maanden weer bij elkaar zitten en dat je dan, inmiddels een jaar onderweg 
met de groep, duidelijker in beeld hebt waar we staan. Ga je me dan een minder voorzichtige prognose geven?
Daar hebben we het dan wel over. Laat ons eerst maar aan de slag gaan.

Henk, dank voor dit interview. Rest ons je, namens de gehele redactie, veel succes en een mooi seizoen te wensen bij onze 
soms vreemde maar altijd mooie club.

Hans Voskamp
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Aansluitend aan de kampioensreceptie van 16 mei werden de ereprijzen uitgereikt door de Supporters 
Vereniging. Het best bewaarde geheim was het eerst aan bod. 
De bekendmaking van de supporter van het jaar. 

Meestal wordt dat diegene die uitblinkt in een positieve benadering van de ploeg, 
uit- en thuiswedstrijden trouw bezoekt en alle ins en outs van het elftal kent.
’s Avonds hield hij ons – uitreikers van de prijs – lang in spanning of hij wel op deze clubavond bij uitstek zou 
verschijnen want een prijsuitreiking zonder dat de winnaar hierbij lijfelijk aanwezig zou zijn zou toch wat afbreuk 
doen aan de uiteindelijke vreugde.
Groot was dan ook onze opluchting toen we het beoogde feestvarken tegen kwart voor negen binnen zagen 
komen, net nadat we besloten hadden hem anders maar te gaan halen.
Met zijn eerste biertje in de hand toekijkend stond hij net aan de bar en mocht ik namens de Supporters 
Vereniging bekend maken dat de titel “Supporter van het jaar” dit jaar ging naar de heer:
 
 

Jos van Dijk
Pas bij de tweede keer horen van zijn naam zakte de verbaasde uitdrukking van zijn 
gezicht en brak er een brede lach door. 
De bloemen en de foto werden in dank aanvaard en Jos maakte die avond zijn 
uitverkiezing tot supporter van het jaar meer dan waar.

Daarna konden we vervolgen met de nieuwe eretitel:

TOPSCORER VAN HET JAAR
Hierbij is het verrassingselement natuurlijk minder groot aangezien wekelijks in de statistieken vermeld wordt 
wie er scoort en hoe de stand er uit ziet.
Naar voren geroepen werd:

Ronnie Haverkamp
Ook hij werd in zijn 10e seizoen als onomstreden spits gehuldigd en in de bloemen 
gezet en wederom tot topscorer uitgeroepen. 
De kampioenswedstrijd maakte het verschil, Ronnie scoorde hierin tweemaal waardoor 
hij alleen op kop kwam en de “gouden” schoen hem terecht werd uitgereikt.

Supporter, topscorer 
en speler van het jaar



Oude Deventerweg 2
8121 RL Olst

Tel. (0570) 53 12 32 

Heesweg 21
8102 HJ Raalte

Tel. (0572) 35 62 63
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Speler van het jaar
Ondanks vele speculaties is er nooit iemand zeker van de eindstand. Alleen na iedere thuiswedstrijd wordt 
“de speler van de week” bekend gemaakt maar worden de scores in de uitwedstrijden geheim gehouden.
Het afgelopen seizoen, ik denk mede door het behaalde kampioenschap, was de groep die uiteindelijk streed 
voor de titel ongekend groot.
Niet alleen gooiden Paulino en Moh Kifeta hoge ogen, ook de gevestigde orde met Bram van Bessen, de 
gebroeders van Breukelen, Mark Balster, doelman Sven Hafkamp en Dennis Lokate bleven tot aan de laatste 
twee wedstrijden allemaal volop in de race voor de eretitel.
Uiteindelijk ging – mede door zijn geweldige spel in de laatste twee wedstrijden – de eretitel over het afgelopen 
seizoen naar:

Bram van Bessen
Bram werd door de beoordelaars vooral geprezen voor het feit dat hij met name na de 
winterstop opstond en als een waar leider stuur gaf aan zijn teamgenoten en met grote 
inzet voorging in de strijd om het kampioenschap.
Een terecht trotse Bram werd gehuldigd met de bijhorende bloemen, de beker en een 
stoffelijk blijk van waardering.

Namens Supporters

             Hans Voskamp

Daarna was het de beurt aan de:



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     
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In gesprek met Jochem Boxman en Rob Hannink van 
Belisol Apeldoorn komt natuurlijk de allereerste vraag: 
”Mijne heren, wie of wat is Belisol?”

Jochem: Belisol is een bedrijf gespecialiseerd in het leveren 
en plaatsen van kozijnen, deuren en schuifpuien. Met 80 
vestigingen verdeeld over Frankrijk, België en Nederland zijn 
we een grote speler in ‘kozijnenland’. 
De verschillende vestigingen zijn allemaal wel zelfstandig, 
samen met Rob ben ik eigenaar van Belisol Apeldoorn. Wat 
betreft productmogelijkheden en naamsbekendheid hebben 
we de voordelen van een grote organisatie, richting de klant 
hebben we hele korte lijnen. Vanaf het eerste advies gesprek tot 
een uiteindelijke oplevering na de montage heeft de klant één 
aanspreekpunt die het gehele traject begeleid. 

Oké, dus dat alle puien en deuren de laatste jaren zijn vervangen 
door oplossingen van jullie onderneming is geen toeval. De club huldigt nu eenmaal het principe dat er eerst 
binnen het sponsorplatform gekeken wordt wanneer er iets aangeschaft of vervangen moet worden.
Dat we destijds zijn benaderd om het kozijnwerk in de kantine te bekijken vonden we erg leuk. Klussen in Olst 
hebben bij ons altijd een streepje voor, omdat we er beide het grootste deel van ons leven hebben gewoond. Als 
je dan de kans krijgt de puien te vervangen van de kantine waar je vroeger met je snoepzakje stond, is dat toch 
geweldig!! Om deze reden en het aanbod van het sponsorplatform voor de nodige reclame langs het hoofdveld 
hebben wij een scherp voorstel neergelegd, uiteindelijk denk ik een win win situatie voor beide partijen. 

Rob, aan jou de vraag, merk je dat door de sport sponsoring en natuurlijk het trouw supporteren van je 
echtgenote in Dames I jullie bedrijf een betere naamsbekendheid krijgt?
Rob: Dat merken we zeker, naast een verbetering van de naamsbekendheid merk je ook vooral dat mensen door 
de sponsoring weten wie erachter Belisol zit. 
Het is voor ons echt een positieve wisselwerking, zo hebben we er al enkele klanten aan over gehouden en 
recent nog de terrasoverkapping mogen plaatsen aan de kantine. Als het zo gaat draag je graag een steentje bij 
richting de vereniging, je kunt wat voor elkaar betekenen en zo moet het ook zijn. 

Wat zijn de toekomstverwachtingen voor Belisol? Heeft de huidige economische malaise voor jullie veel impact 
in negatieve zin of liggen hier juist jullie kansen?
Beiden:
We mogen niet klagen en hebben nog voldoende werk. De economische malaise heeft ervoor gezorgd dat 
minder mensen verhuizen en geld steken in hun huidige woning. Wij hebben ons altijd al op de renovatiemarkt 
gericht en kunnen wel stellen dat dit onze specialiteit is. Hierdoor weten de mensen ook in deze tijden de weg 
naar Belisol toch nog goed te vinden. 

Nou, laat één ding duidelijk zijn, Sc. Overwetering is trots op haar sponsors en denkt met name middels haar 
reclame uitingen zowel in het clubhuis als op- en rond de velden bij te kunnen dragen aan de naamsbekendheid 
van jullie in de wijde regio. De vereniging zal zeker niet schromen jullie onder aandacht te brengen bij derden en 
wenst jullie veel succes bij de verdere uitbouw van jullie bedrijf.

Hans Voskamp

Sponsor van het jaar: 
Belisol Apeldoorn



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

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

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

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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lBovenste rij van links naar rechts: Henk Bultman, Henk van Norel,  Ronnie Haverkamp, Sjoerd Venneman, 
Dennis Lokate, Erik Balster,  Sven Hafkamp, Auke Steerneman, Wesley de Graaf, Mark van Gurp, Maikel van Breukelen, 
Jelle Lucassen, Nienke Dollenkamp, Daniëlle van de Esschert, Jeroen Hoonhorst.

Onderste rij van links naar rechts: Ferdi van Breukelen, Mohammed Kifeta, Stefan Hekman, Nick Logtenberg, 
Eray Canlioz, Jordy van Breukelen.

1e voetbalelftal 
seizoen 2012-2013



• 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 

VERKOOP

REPARATIE

APK-KEURING

INRUIL

FINANCIERING

SCHADE

De Meente OLST - Tel.: (0570) 56 14 56
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Nienke Dollenkamp
geb.: 26-02-1983

Verzorgster 

Jeroen Hoonhorst
geb.: 17-11-1977

Assistent Scheidsrechter

Henry Hendriks
geb.: 20-06-1962

Keeperstrainer

Jelle van Tongeren
geb.: 15-03-1984

Aanvaller

Sven Hafkamp
geb.: 19-09-1988

Keeper

Wesley de Graaf
geb.: 02-01-1990

Keeper

Bram van Bessen
geb.: 12-05-1990

Middenvelder

Erik Balster
geb.: 22-08-1991

Verdediger

Dennis Lokate
geb.: 17-02-1990

Middenvelder

Mohammed Kifeta
geb.: 24-08-1991

Aanvaller 

Nick Logtenberg
geb.: 05-09-1992

Middenvelder

Paulino Kifeta
geb.: 09-10-1990

Aanvaller

Maikel van Breukelen
geb.: 15-06-1989

Verdediger

Ronnie Haverkamp
geb.: 22-06-1981

Aanvaller

Foto individueel

Jelle Lucassen 
geb.: 06-10-1993

Middenvelder

Henk van Norel
geb.: 02-09-1956

Trainer Coach

Henk Bultman
geb.: 13-05-1967

Elftalleider

Danielle van der Esschert
geb.: 03-02-1970

Verzorgster

Ferdi van Breukelen
geb.: 10-02-1993

Verdediger

Mark van Gurp
geb.: 10-07-1980

Verdediger

Auke Steerneman
geb.: 01-07-1989

Verdediger

Jordi van Breukelen
geb.: 29-05-1986

Verdediger

Eray Canlioz
geb.: 04-05-1993

Verdediger

Stefan Hekman
geb.: 02-08-1993

Aanvaller

Sjoerd Venneman
geb.: 22-07-1993

Aanvaller



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	&	Leo	van	den	Belt

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

E:	info@sportcafedehooiberg.nl

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.

 Voor al uw:

tapijt/gordijnen
binnen- en
buitenzonwering

• grootste keus

• laagste prijs

• tapijt gratis gelegd

• kwaliteit-service-garantie

Korenmolen 2  
8124 BA Wesepe

Tel. 0570 - 591 708

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!



Onafhankelijk
A.P.K. keuringsstation

(erkend door de Rijksdienst Wegverkeer)

Tevens verkoop diverse 
gebruikte auto’s.

RIPPERDA

De Meente 9
8121 EV Olst

www.frankoverweg.nl



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 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

Hans Haverkamp
Bonekamp 15

8124 PX Wesepe
Tel: (0570) 53 21 48
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De redactie is op bezoek bij Erik Koudijs, Alfred Koers en Erik Hulsman. Zij hebben na grondige voorbereiding 
de Overwetering Techniek Academie (TA) opgezet. Ze deden dit vanuit hun praktische betrokkenheid bij het 
Technisch Team Overwetering (TTO).

Voetbalacademie heren, wat moeten we ons daar bij voorstellen, geboren uit concurrentie overwegingen of een al lang 
gekoesterde wens?
Binnen het TTO zijn we al een paar jaar bezig de opleiding van jeugd op een hoger plan te brengen. Zo wordt er 
steeds meer gewerkt met gediplomeerde trainers en leiden we ook zelf trainers op. Specifieke techniek training 
kan bijdragen aan de ontwikkeling van de jeugdspelers. Veel voetbalscholen spelen hier op in al zijn die meestal op 
commerciële basis en daardoor niet voor ieder speler bereikbaar. Met onze eigen TA kunnen we elk kind dat zich 
verder wil ontwikkelen de mogelijkheid bieden.

Iedereen kan zich opgeven voor deze academie of is er een minimaal niveau aan verbonden?
Iedereen kan zich opgeven. Je hoeft zelfs geen lid te zijn van Overwetering. De kinderen worden op niveau en 
leeftijd ingedeeld, waardoor er voor iedereen wel een leuke groep is om je mee te ontwikkelen. Jongen of meisje, 
pas begonnen met voetbal of groot talent. Iedereen kan terecht!

Hoe past dit in het plaatje van selecteren naar je standaard teams?
We begonnen in 2009 met de organisatie neer te zetten en maken elk seizoen stappen, op organisatorisch als 
voetbaltechnisch gebied. Het starten van de TA past daar in. Dit zal direct leiden tot een kwaliteitsinjectie voor 
elk team van Sc Overwetering en aangezien we de basis verbreden, dus ook richting de selectieteams.

Gaan we hier zelf breder van worden of leiden we op voor de BVO’s in de regio?
Ons hoofddoel is om jonge voetballers meer technische bagage mee te geven voor zijn/haar voetbalcarrière. 
Gezien de belangstelling in ‘t afgelopen seizoen van BVO’s zullen de scouts zeker nog meer aandacht voor ons 
krijgen. Als clubmensen gaan we vooral voor onze eigen teams maar er zullen zeker wel spelers vertrekken naar 
BVO’s. Dit moeten we dan als een compliment zien.

Dus over pakweg tien jaar zijn al onze selectiespelers opgeleid via onze academie?
De TA is op vrijwillige basis. We zullen niemand verplichten, maar door de kosten laag te houden denken we dat 
deze extra opleiding voor iedereen haalbaar is. Bij de TA is alles gericht op het individu. Dit komt vooral tijdens de 
opleiding naar voren. Bij de reguliere trainingen moeten we vooral aandacht geven aan het groepsproces 
(Positiespel, partijspel). Wij hopen dat alle jeugdleden een of meerder periodes bij de TA mee draaien. 

Valt dit te rijmen met het Sallands initiatief om de “buitenverenigingen” qua opleiding onder te brengen in één kader of gaan 
we voor een blijvende eigen identiteit?
Veel trainingsstof zowel tijdens de TA als tijdens de reguliere trainingen wordt al gebruikt door verenigingen. Het wiel 
is al lang uitgevonden. De “Coerver-Meulensteen” methode zie je op veel velden terug. Door krachten te bundelen, 
kun je van elkaar leren, dat is positief. Het initiatief waar nu aan gewerkt wordt, is in lijn met wat de KNVB doet en 
we zullen moeten zien wat het effect is. Als spelers hierdoor beter worden is dat goed. Het doel van ons is om de 
jeugd op te leiden. Dat betekent dat wij in eerste instantie spelers opleiden om bij Sc. Overwetering in het eerste te 
komen. Dit zullen we met een blijvende identiteit doen. 

Mannen, veel succes. 
De club gaat zeker haar vruchten plukken van de door jullie ingezette weg en voor alle potentiële deelnemers aan de 
academie geldt dat - mede door het hoge opleidingspeil - de kansen op spelplezier, gekoppeld aan het gemak tot presteren, 
de uiteindelijke spelvreugde en het sportieve niveau zullen doen stijgen met alle positieve gevolgen voor Sc. Overwetering 
tot gevolg.

Hans Voskamp

Techniek Academie
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In gesprek met Stefan Hekman, Ferdi van Breukelen, Sjoerd Venneman en Jelle Lucassen, vier veelbelovende 
jonge spelers die in mei 2012 afzwaaiden uit de eigen jeugdopleiding. Alleen Ferdi heeft tussentijds twee 
jaar in de D’tjes bij de Eagles gespeeld. Voor alle vier geldt dat de kenners onder ons – en wie is dat niet – 
denken dat ze zo maar het eerste elftal en zeker het tweede elftal kunnen versterken.

  He,…. Mannen, alle vier in het ‘Eerste’ vanaf september?
   Ja, nou en of, klinkt het vol vertrouwen uit vier monden. We gaan het 
   zeker proberen en we zullen de gevestigde orde het vuur na aan de 
   schenen leggen.

Jullie hebben het afgelopen seizoen praktisch vanaf het begin meegedraaid bij het eerste en tweede en hebben dus al speel-
minuten gemaakt, meegetraind en sfeer geproefd. Hoe moeilijk is het om zo maar mee te doen?
Nou, echt moeilijk niet, zegt Jelle. De steun van de groep was zo groot, dat op het moment dat je aan de bak moest 
je heel veel vertrouwen kreeg. Stefan en Sjoerd bevestigen dit en Ferdi vult aan dat hij ook weinig zenuwen heeft 
gehad bij die partijen waar hij in de basis mocht starten. Gezonde spanning, dat wel!

Je kent allemaal de samenstelling van het huidige (kampioens)elftal. Daar zullen jullie tegenop moeten boksen. Is het niet veel 
reëler te stellen dat jullie in het tweede zullen starten, bij de nieuwe trainer Olaf Hafkamp, om daar je eerste seniorenervaring 
op te doen?
Als dat zo is, is dat zo zegt Sjoerd en vervolgt met te zeggen dat hij ook daar erg gemotiveerd naar toe zal gaan 
omdat hij met veel genoegen uitkijkt naar de hernieuwde kennismaking met Olaf.

In het komend seizoen staat er veel op het spel. Het eerste wil graag meedoen om een prijs in haar eerste seizoen in de 
derde klas en voor het tweede geldt dat aansluiting krijgen en dus promoveren haast een must is. Hoe schatten jullie deze 
kansen in?
Ferdi: ”We doen mee in het linker rijtje en pakken mogelijk een periode. We kunnen allemaal voetballen en ik zie ons 
niet onderdoen voor andere derdeklassers.” En de anderen vullen aan dat ook het ‘Tweede’ zo’n impuls krijgt met 
negen spelers uit eigen jeugd in de selectie, dat ook daar gewerkt moet worden aan promotie. 

Zullen we afspreken dat we er met z’n allen een mooi, sportief goed en succesvol jaar van maken en dat we, samen met 
onze vele supporters, over een jaar weer aanschuiven?
Sjoerd: “Dat lijkt me goed, maar wat ik nog kwijt wil is dit, we zijn erg blij met het feit dat we gaan werken met 
trainers die verzorgd voetbal voorstaan.

Mooi, met deze uitsmijter wenst de redactie jullie veel sportief succes en spreekt daarbij de wens uit dat je het de bestaande 
selectie maar heel lastig mag maken.

Hans Voskamp

Aanstormend talent
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Het is plezierig om 
bij Overwetering te 
voetballen

Echter........ Hoe kunnen we onze jeugd 
altijd laten voetballen?
SC.Overwetering wil de ingeslagen weg graag vervolgen, dat kunnen we alleen als er 
voldoende kaderleden zijn en blijven!

Door maatschappelijke ontwikkelingen is de beschikbaarheid van vrijwilligers geen van-
zelfsprekendheid meer. 
Zelfs intensieve persoonlijke contacten leiden niet altijd meer tot een voldoende aantal 
vrijwilligers voor de diverse functies. We willen daarom een beleid m.b.t. vrijwilligers-
werkzaamheden ontwikkelen.

Concreet betekent dit dat naast het recht om lid te worden van onze vereniging er nu 
voor een ieder lid en ouders verplichtingen m.b.t. vrijwilligerswerk zullen zijn/komen. 

Als Jeugdcommissie/TTO zullen we initiatieven ontwikkelen om een aantal jeugdspelers 
op te leiden tot jeugdtrainer. Hierdoor krijgen we meer gediplomeerde jeugdtrainers uit eigen geleding. Zij kunnen dan 
als gediplomeerd trainer worden aangesteld, krijgen daarvoor een vergoeding en worden begeleid

Ook het scheidsrechtersbestand behoeft dringend aanvulling en verjonging. Daarom zal het bestuur in samenwerking 
met de Jeugdcommissie in deze periode initiatieven ontwikkelen om scheidsrechters uit eigen geleding te werven en 
te laten opleiden. Een eerste initiatief is C en B junioren een pupillenscheidsrechterscursus aan te bieden!

Behoudens initiatieven die door de club worden ontplooid om het kader kwantitatief en kwalitatief op peil te houden 
verwachten we van onze (senior)leden en ouders ook iets terug! We zijn namelijk samen verantwoordelijk voor het 
laten voetballen van onze jeugd, daarin moet de kracht liggen van de vereniging.

Het is voor de vereniging ook belangrijk een beroep te kunnen doen op de ouders van onze jeugdleden. Hulp van 
ouders zal daarom ook nodig zijn om een goed activiteitenniveau voor onze jeugd te kunnen handhaven. 
De betrokkenheid van ouders is niet alleen in praktische zin, maar ook in gevoelsmatige zin een opluchting en een 
zekere vorm van waardering voor onze vereniging. Zeker wanneer die betrokkenheid tot uitdrukking komt in het 
verrichten van hand- en spandiensten bij jeugdactiviteiten waaraan door hun kinderen wordt deelgenomen. 

Kortom..... SAMEN MOETEN WE STERK STAAN!!!
Dan blijft het ook de komende jaren plezierig om bij Overwetering te voetballen!

Rudi Logtenberg
Jeugdvoorzitter Overwetering



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

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
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Bovenste rij van links naar rechts: Aldo Nijboer, Bianca Kuiper, Linde Nijenkamp, Daniëlle Klein Koerkamp, 
Nienke van Vreden, Sanne Hoonhorst, Maaike ten Broeke, Lisa Damman, Joyce Lokate, 
Jacqueline Eilander.

Onderste rij van links naar rechts: Kristel Overkempe, Lisa Overweg, Ella van Breukelen, Tany van der Kamp, 
Sheila Hannink, Francien Vrielink, Leonie Klein Koerkamp, Maaike Derksen, Veerle Haak.

Handbal 1e team 
seizoen 2011-2012

Vilstersedijk 9
8152 EB Lemerlerveld

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

www.sallandsesierbestrating.nl



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
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Overwetering
SDOL
HA-Stu
Haarle

Gazellen
Groessen
Esca
Dalfsen 3

HHZD
Broekland
Groesbeeks Glorie

Jacqueline Eilander
geb.: 21-04-1962

Verzorgster

Kristel Overkempe
geb.: 19-06-1994

Linker- / rechterhoek

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

Foto individueel

Poule indeling handbal

Sanne Hoonhorst
geb.: 10-09-1992

Linker-rechteropbouw 

Aldo Nijboer
geb.: 24-07-1975

Trainer / coach

Veerle Haak
geb.: 11-03-1976

Cirkel

Bianca Kuiper
geb.: 03-05-1986

Keepster 

Joyce Lokate
geb.: 27-10-1987

Middenopbouw

Nienke van Vreden
geb.: 01-12-1992

Linker-rechteropbouw 

Francien Vrielink
geb.: 12-10-1988

Cirkel
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In gesprek met de Handbal commissie kom je al gauw terecht bij Martin Bolhuis.
Mijn vraag aan Martin is natuurlijk als eerste:

Binnen de handbaltak ben je al langer een goede bekende maar bij de rest van 
de vereniging is dat (nog) niet het geval. Wie en wat is Martin Bolhuis?
Martin: In mijn jeugd heb ik naast elkaar zowel handbal gespeeld op divisie 
niveau bij de eredivisie vereniging V&K (nu V&S) en heb ik gevoetbald tot 
de senioren bij een 1e/2e klasser. Bij beiden heb ik in verschillende jeugd-
selecties in Groningen gespeeld. Op mijn 17/18e heb ik definitief gekozen 
voor handbal. Ik ben nu 48 jaar actief bij de handbal. Mijn specialiteit als 
handbalspeler was de linker hoek, zweefduik vanuit de hoek in de cirkel en 
scoren met een boogbal. Echt kicken als het goed ging. Op mijn 18e ben ik 
ook gaan fluiten en heb dat 35 jaar gedaan. Sinds 1986 woon ik met vrouw 
Hennie en dochter in Colmschate. Ik was jaren lid van Actief (bestaat niet 
meer.) Bij alle clubs was ik actief binnen besturen en commissies en nog 
steeds. Tien jaar geleden ben ik voor Sc. Overwetering gaan fluiten. Het 
eerste contact met de club. Toen ook jeugdtrainer geworden en heb mijn 
HT2. Ik ben ambitieus als het om sport gaat en ik wil altijd winnen. In het 
dagelijks leven werk ik als (programma)manager ICT afwisselend voor ver-
schillende klanten.

Dank je Martin, dit maakt de zaak voor iedereen een stuk duidelijker. Martin, je zit in de handbalcommissie van 
Sc. Overwetering, wat is daar zoal jouw taak?
Mijn taak binnen de handbalcommissie is breed. Met mijn ervaring met handbal, adviseer ik op allerlei gebieden, 
organisatorisch en technisch. Ik verzorg de externe contacten met andere clubs en de afdeling. Drie jaar geleden heb 
ik het Jeugd handbalplan 2009 – 2014(her) opgesteld en ben ik met het aanwezige kader aan de slag gegaan om 
deze te implementeren. Een hele klus maar, we vorderen gestaag en het creëert duidelijkheid. 
Ook verzorg ik – jaarlijks - een jeugdhandbal trainers cursus en we hebben nu 10 trainers op HT1 niveau. We hebben 
een kernteam Jeugdtrainers samengesteld met gediplomeerden op HT2 niveau die de lijnen uitzetten.

Vaak hoor ik nog het verwijt dat handbal een ondergeschoven kindje is bij de club. Ervaar jij dat ook zo of heeft het vooral te 
maken met de accommodatie en de mindere binding met het eigen clubhuis?
Ik heb niet dat gevoel. Het bestuur is op allerlei manieren bezig om de hand- en voetbal met elkaar te verbinden al 
kan het altijd beter. De scheiding in accommodatie bijvoorbeeld. Het zou mooi zijn als sporthal, clubhuis en tribune 
met hoofdveld geïntegreerd zouden zijn. Vanuit de handbal vinden nu al steeds vaker activiteiten plaats op eigen park 
of in het clubhuis. We zien ook meer dat hand- en voetballers bij elkaar komen kijken. Mooi toch!

Mooi zeker. Wat kunnen we nog doen aan die ‘betere’ binding?
Meer binding is zeker mogelijk. Ik heb in mijn jeugd aan 2 sporten gedaan: handbal en voetbal. Deze sporten sluiten 
goed op elkaar aan. Kinderen ontdekken op deze wijze welke sport het best bij hen past. Binnen onze club is zo’n 
integratie goed mogelijk en daarmee creëren we optimale binding. We bereiken daarmee zeker dat meer meisjes en 
jongens gaan handballen of voetballen. De promotie komt dan uit de jeugd zelf!

Laten we het over de sport hebben, hoe zie jij de ontwikkeling van onze handbaltak in de komende jaren? 
Jeugdtrainers zetten de lijnen uit voor onze jeugd. Door het toekomstplan, zien we dat de jeugd in de breedte groeit. 
Ook krijgt het aansluiten van de verschillende leeftijden steeds meer vorm. Als de club steeds meer jeugdleden krijgt, 
heeft de handbaltak een mooie toekomst. Het aantal vrijwilligers binnen het jeugdkader is de laatste drie jaren fors 
gegroeid. De groei van de jeugd zelf, zal hoofdzakelijk van onderuit moeten komen. Het afgelopen jaar hadden we 
voor het eerst een miniteam (6 – 7 jaar). Het komende jaar zullen dat meerdere teams worden. 

Handbal
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Ons doel: De teams in hogere klassen. De ambitie is om van nu (8-9 teams) te groeien naar 16 jeugdteams en met 
alle leeftijd- categorieën in de 1e klasse te spelen. Recent hebben we vriendjes en vriendinnetjesdag georganiseerd 
voor de 5 tot 12 jarigen. In totaal waren er 102 meisjes en jongens aanwezig. Nu al zien we het aantal mini’s sterk 
groeien. Een doel wat we wilden bereiken en zal doorwerken bij de senioren. 

Waar liggen de bedreigingen en waar liggen de kansen?
Een bedreiging voor handbal is handbal zelf. Binnen de Handbalbond rommelt het de laatste jaren veel te veel. Mooi 
om te zien is hoe de handbalverenigingen in Midden Salland elkaar wel opzoeken en samenwerken. De kans zit ook 
in de opbouw van jongenshandbal. In Nederland was het jongens handbal aan het teruggelopen maar met een breder 
kader kunnen we verder bouwen aan de groei van de meisjes én jongens handbal. 

Laten we daar dan naar streven met elkaar en zorgen dat we naast voldoende leden en kader vooral ook voldoende 
investeringsmogelijkheden zoeken om alles op niveau te kunnen trainen zodat Aldo Nijboer straks speelsters op 
niveau binnenkrijgt in zijn selectie en dat het voorwerk gedaan is.
Voordat de trainer van de damessenioren speelsters in de breedte op niveau binnen krijgt, hebben we zeker nog een 
aantal jaren nodig.

Martin Bolhuis bedankt. Wij zullen graag onze bijdrage leveren.

Hans Voskamp 

AVogelzang
Units  Bouwservice  Materialenhandel

Holstweg 6  8121 EH Olst  06-23769267
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Interview met 
kantinecommissie
Aan het woord zijn Gemma Harmelink, Berrie Jansen, Henny Dollenkamp en bestuursafgevaardigde 
Pieter Everts.

Als ik zeg dat jullie de gastouders zijn in de grootste huiskamer van Olst en ommelanden, wat zegt dit dan:
Goh, zegt Gemma, zo heb ik er nooit over nagedacht en dit wordt mede door de anderen beaamt. 
Maar, zegt ze, wanneer deze gedachte leeft, dan geeft dat wel een goed gevoel.

Gemma, jij doet vooral de personele bezetting, hoe gaat dit en hoe zou het eventueel beter kunnen?
Dat klopt als het gaat om de communicatie, maar Pieter is de man van de schema’s. Ik hou de vinger aan de pols bij 
de elftallen. Wel zou het goed zijn over een brede reserve bank te beschikken. Vooral bij drukke dagen zou het een 
geweldige uitkomst zijn. Ze krijgen zeker speeltijd om maar in wedstrijd termen te blijven. 
Met deze reserve bank bedoelen we natuurlijk een zo groot mogelijke groep leden die bereid zijn af en toe hiaten in 
te vullen of bij te springen bij evenementen, vult Gemma aan.

Henny, inkoop en voorraadbeheer, dit is de afgelopen jaren een taak op zich geworden. Hoe speel je in op de evenementen? 
Een kampioenschap van het eerste? Onverwachte zaken die zo maar een bres in je voorraad slaan?
De wekelijkse routine bepaalt de voorraad. Doordat we werken met tanks voor de bieropslag gaat een onverwacht 
kampioensschap altijd goed. Verder hebben we met het nieuwe magazijn alles goed op de rit en grijpen we – zonder 
menselijke fout – niet mis en bovendien geven terugkerende evenementen ook een herkenning te zien.

En als dit dan allemaal op rolletjes gelopen is, komt Berrie om de hoek kijken. De controle op het hele gebeuren. 
De afdrachten regelen naar de penningmeester en de werkelijke kascontrole uitvoeren, elke dag dat het clubhuis open is 
geweest maar weer. Laten we het niet te veel hebben over hoe het was maar ons concentreren op hoe het gaat worden: 
Munten, kluizen, afstorten, het woord aan Berrie:
Jazeker, de nieuwe aanpak gaat zijn vruchten afwerpen. Minder cash door de PIN transacties, je ziet dat dit meer en 
meer aanslaat. De nieuwe betaalmunt wordt machinaal geteld en ook dat werkt enorm tijdbesparend. Kortom, we zijn 
op de goede weg. Clubhuis nieuwe stijl voldoet aan alle wensen op het gebied van efficiëntie.

Dan naar de “baas” van het hele spul,: Pieter Everts: hoe bevalt de nieuwe uitstraling? 
Goed, maar zeg niet dat dit mijn verdienste is. Dit is ontstaan uit een breed gedragen wens om te moderniseren en 
vele handen hebben daar aan bij gedragen en mede daarom was het een leuk project om te doen.

Jawel, maar aan het hoofd van iedere commissie dient nu eenmaal een bestuurslid te staan dus…
Ja, dat is waar maar gelukkig gold dit niet binnen de commissie. Hier had iedereen een duidelijke eigen inbreng en ik 
coördineerde dat binnen het bestuur en we zijn allemaal blij met het eindresultaat.

Tot slot: Waarmee kan de redactie van deze presentatiegids jullie van dienst zijn? Een oproep? Brede steun uit de teams? 
Wat is de eerste behoefte?
Alles waar je mee helpen kunt is goed. Alles helpt en vooral mensen die een vaste keer kunnen invullen zijn van 
grote waarde. Teams draaien bij toerbeurt en afhankelijk van het team neemt men daar zelf de verantwoordelijkheid. 
Gelukkig hebben we veel goede leden en begrijpen de meesten wel hoe het werkt binnen een vereniging.
Verder zijn we erg trots op onze club en op onze taak binnen de club en we zijn blij met de steun die we ondervinden 
vanuit de hele club.

Daar sluiten wij ons als redactie graag bij aan. Succes in de komende jaren en laat alles wat goed is zo blijven en de din-
gen die in jullie ogen beter moeten met succes aangepakt worden. Dank, namens al die honderden mensen die wekelijks 
gebruikmaken van “ons clubhuis.”

Hans Voskamp
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Interview met 
Aldo Nijboer
Hoofdtrainer Handbaltak Sc. Overwetering

Dag Aldo, hoewel je al enige tijd bezig bent binnen het technische team van Sportclub Overwetering leek het 
de redactie toch goed om je wat nadrukkelijker aan de vereniging voor te stellen. Zeker nu je Dames I onder 
je hoede neemt.

Wie is Aldo Nijboer?
Geboren en getogen in Raalte, en na even in Deventer, verhuist naar het Limburgse 
Sittard. Na 6 jaar zijn we weer teruggekeerd naar Salland en we wonen nu al ruim 7 
jaar in Olst. Ik ben getrouwd met Heleen en we hebben vier kinderen: Melle (10) en 
Sam (9) zijn beiden actief bij de voetbal van Overwetering, Rune (6) en Suze (4) maken 
het lijstje compleet. 
Zelf heb ik gehandbald van mijn 11e tot mijn 34e. Ik ben nu 36, dus mijn handbal-
schoenen hangen sinds 2 jaar aan de wilgen. Het was tijd voor wat anders en een 
schouderblessure maakte de keuze nog wat makkelijker.

Aldo, het verhaal gaat dat jij zelf in Nederland op zeer hoog niveau hebt gehandbald, 
klopt dit?
Het verhaal klopt, maar laat ik het niet groter maken dan het is. Direct na mijn studie 

werd ik benaderd door Sittardia (Limburg Lions). Het was de toenmalige landskampioen die op zoek was naar een 
lange linkshander die kon schieten. Ik heb 2 jaar bij Sittardia gespeeld, waarin ik het 1e jaar regelmatig wat speelmi-
nuten kreeg en het laatste jaar als een volwaardig lid van het 1e team. Een mooie tijd waarin ik veel geleerd heb en 
mooie ervaringen heb gehad zoals Europacup handbal, de nationale bekertitel en 2x 2e van Nederland. 
Maar ik heb ook geleerd dat handballen met deze intensiteit in combinatie met werk en gezin niet mijn ding was. 
Daarom heb ik stapje terug gedaan en 3 jaar in Landgraaf in de 1e divisie gehandbald. Een geweldig leuk team waar-
mee me elk jaar meestreden voor promotie naar de eredivisie. Na mijn terugkeer uit Limburg ben ik weer lekker bij 
Heeten gaan spelen.

Betekent dit dan dat onze meiden les krijgen van een doorgewinterde boef, als het gaat om tactiek en techniek? 
Doorgewinterd is een groot woord. Ik was zelf een speler die het van techniek, snelheid, inzicht en schot moest heb-
ben. Zaken waar ik deze groep zeker beter in kan maken. Qua tactiek is de rol als coach natuurlijk een rol die nieuw 
is. Naast het veld staan vraagt toch een andere manier van schakelen dan als speler. Daar valt voor mij dus nog het 
één en ander te leren.

Voor de Dames I ben jij de gedroomde coach, legt dit niet een zware druk op je?
Ik ervaar het zeker niet als een zware druk. Het is mijn eerste echte taak als trainer/coach, dus soms even wennen 
en zoeken. De groep is enthousiast en leergierig en er hangt een prettige sfeer rond het team. Dit maakt het makke-
lijk om in te stappen.

Hoe schat je de kwaliteit en kwantiteit in van de groep die tot je beschikking staat?
Het is een brede groep met verschillende kwaliteiten. Er zit, zeker voor een damesteam, veel schotkracht uit de 2e 
lijn. Deze schotkracht moeten we benutten om ruimtes te creëren aan de cirkel en naar de hoeken. Het is fijn dat de 
selectie breed is, meerdere meiden studeren buiten de provinciegrenzen en kunnen minder trainen en zullen af en toe 
een wedstrijd missen. We zullen iedereen hard nodig hebben om er een succesvol jaar van te maken.

Heb je al een plan van aanpak? Ik bedoel, iedere trainer roept dan zoiets als:”De spelvreugde moet terug of Het gaat 
om het collectief!” Wat zijn jouw steekwoorden?
Lef, de wil om te winnen, rust en organisatie zijn de steekwoorden. Afgelopen jaar hebben we punten verloren door 
ons hoofd te verliezen als het even tegenzat. We werden dan slordig en een mooi opgebouwde voorsprong werd 
soms te eenvoudig weggegeven. Lef wil ik vooral terug zien in doelgerichtheid en het nemen van initiatief. 



Sportschool Edo Zeën

Telefoon 06 53 78 70 16

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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Algemene info
Het Bestuur

Voorzitter
Geert Kruitbos 
Ringmus 35 
8121 JL Olst 
Tel: (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 
Tel: (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
Koekoeksweg 106 
8121 CS Olst
Tel: (0)6 48 07 45 94
ronstegeman@home.nl

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

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

Je verkeert in de prettige omstandigheid dat je al uitgebreid kennis hebt kunnen maken met een deel van de selectie. 
Ongetwijfeld weet je ook wat er “aan” staat te komen aan jong talent, durf jij je al te wagen aan een voorspelling voor 
het seizoen?
Aan een voorspelling van de positie op de ranglijst doe ik niet, die is mede afhankelijk van de ontwikkelingen bij 
ons tegenstanders. Puur gespiegeld aan afgelopen seizoen en de herindeling van de klasses mag het één en ander 
verwacht worden van deze groep. Ik ben zelf tevreden als ik persoonlijke groei zie bij de speelsters en we als team 
sterker opereren dan afgelopen jaar. 

Aldo, de redactie wenst je veel succes en hoopt met jou op een plezierige en langdurige samenwerking binnen de 
club en mogelijke successen in de toekomst.

Hans Voskamp
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Poule indeling voetbal
 

 1 Albatros
 2 Zwolle
 3 Epe
 4 Heerde
 

 
  5 Gazelle
  6 ZVV
  7 Overwetering
  8 Vaasen
 

 
 9 Schalkhaar
 10 Helios
 11 Robur et Velocitas
 12 Kon. UD

 02 sep 12  
 1 Albatros Kon. UD
 1 Zwolle Robur et Velocitas
 1 Epe Helios
 1 Heerde Schalkhaar
 1 Gazelle Vaasen
 1 ZVV Overwetering

 09 sep 12
 2 Robur et Velocitas Albatros
 2  Helios Zwolle
 2  Schalkhaar Epe
 2  Vaasen Heerde
 2  Overwetering Gazelle
 2  Kon. UD ZVV

 16 sep 12
 3 Robur et Velocitas Kon. UD
 3 Albatros Helios
 3 Zwolle Schalkhaar
 3 Epe Vaasen
 3 Heerde Overwetering
 3 Gazelle ZVV

 23 sep 12
 4 Helios Robur et Velocitas
 4 Schalkhaar Albatros
 4 Vaasen Zwolle
 4 Overwetering Epe
 4  ZVV Heerde
 4 Kon. UD Gazelle
   
 30 sep 12
 5 Helios Kon. UD
 5 Robur et Velocitas Schalkhaar
 5  Albatros Vaasen
 5 Zwolle Overwetering
 5 Epe ZVV
 5 Heerde Gazelle
 

 

 07 okt 12
 6 Schalkhaar Helios
 6 Vaasen Robur et Velocitas
 6 Overwetering Albatros
 6 ZVV Zwolle
 6 Gazelle Epe
 6 Kon. UD Heerde

 14 okt 12
 7 Schalkhaar Kon. UD
 7 Helios Vaasen
 7 Robur et Velocitas Overwetering
 7 Albatros ZVV
 7 Zwolle Gazelle
 7 Epe Heerde

 21 okt 12 inhaal/beker

 28 okt 12
 8 Vaasen Schalkhaar
 8 Overwetering Helios
 8 ZVV Robur et Velocitas
 8 Gazelle Albatros
 8 Heerde Zwolle
 8 Kon. UD Epe

 04 nov 12
 9 Vaasen Kon. UD
 9 Schalkhaar Overwetering
 9 Helios ZVV
 9 Robur et Velocitas Gazelle
 9 Albatros Heerde
 9 Zwolle Epe

 11 nov 12 
 10 Overwetering Vaasen
 10 ZVV Schalkhaar
 10 Gazelle Helios
 10 Heerde Robur et Velocitas
 10 Epe Albatros
 10 Zwolle Kon. UD
  

 18 nov 12 
 11 Kon. UD Overwetering
 11 Vaasen ZVV
 11 Schalkhaar Gazelle
 11 Helios Heerde
 11 Robur et Velocitas Epe
 11 Albatros Zwolle
   
 25 nov 12 beker/inhaal 

 02 dec 12 
 12 Kon. UD Albatros
 12 Robur et Velocitas Zwolle
 12 Helios Epe
 12 Schalkhaar Heerde
 12 Vaasen Gazelle
 12 Overwetering ZVV
    
 09 dec 12
 13  Albatros Robur et Velocitas
 13  Zwolle Helios
 13 Epe Schalkhaar
 13 Heerde Vaasen
 13 Gazelle Overwetering
 13 ZVV Kon. UD
    
 16 dec 12 inhaal/beker  
 13 jan 13 inhaal/beker  
 20 jan 13 inhaal/beker  
 27 jan 13 inhaal/beker  
 
 03 feb 13 
 14 Kon. UD Robur et Velocitas
 14 Helios Albatros
 14 Schalkhaar Zwolle
 14 Vaasen Epe
 14 Overwetering Heerde
 14 ZVV Gazelle
   
 10 feb 13 inhaal/beker  
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 17 feb 13 
 15 Robur et Velocitas Helios
 15 Albatros Schalkhaar
 15 Zwolle Vaasen
 15 Epe Overwetering
 15 Heerde ZVV
 15 Gazelle Kon. UD

 24 feb 13 inhaal/beker 

 03 mrt 13 
 16 Kon. UD Helios
 16 Schalkhaar Robur et Velocitas
 16 Vaasen Albatros
 16 Overwetering Zwolle
 16 ZVV Epe
 16 Gazelle Heerde

 10 mrt 13 
 17 Helios Schalkhaar
 17 Robur et Velocitas Vaasen
 17 Albatros Overwetering
 17 Zwolle ZVV
 17 Epe Gazelle
 17 Heerde Kon. UD
  

 17 mrt 13 inhaal / beker  
 
 24 mrt 13 
 18 Kon. UD Schalkhaar
 18 Vaasen Helios
 18 Overwetering Robur et Velocitas
 18 ZVV Albatros
 18 Gazelle Zwolle
 18 Heerde Epe
    
 30 mrt / 1 apr 13 inhaal/beker

 07 apr 13 
 19 Schalkhaar Vaasen
 19 Helios Overwetering
 19 Robur et Velocitas ZVV
 19 Albatros Gazelle
 19 Zwolle Heerde
 19 Epe Kon. UD 
    
 14 apr 13 
 20 Kon. UD Vaasen
 20 Overwetering Schalkhaar
 20 ZVV Helios
 20 Gazelle Robur et Velocitas
 20 Heerde Albatros
 20 Epe Zwolle

 21 apr 13 inhaal/beker 
    
 28 apr 13 
 21 Vaasen Overwetering
 21 Schalkhaar ZVV
 21 Helios Gazelle
 21 Robur et Velocitas Heerde
 21 Albatros Epe
 21 Kon. UD Zwolle 
    
 05 mei 13 
 22 Overwetering Kon. UD
 22 ZVV Vaasen
 22 Gazelle Schalkhaar
 22 Heerde Helios
 22 Epe Robur et Velocitas
 22 Zwolle Albatros

Onze sponsoren
Aannemersbedrijf Journee Dokman.B.V. Wijhe Broekland 
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 Dynamics Service B.V. Olst 
Brummel Woninginrichting Olst 
Buro BIM 3D-engineering Deventer 
Café Restaurant Ripperda Den Nul (gem. Olst) 
Café Ruimzicht Boskamp (gem. Olst) 
Camping ‘t Haasje Fortmond (gem.Olst) 
Canon Duiven Care Dienstengroep Nijverdal 
Centerwold Woonfashion Terwolde 
Dabeko Automaterialen Dalfsen 
De Leeren Lampe Raalte 
De vier Klavertjes Bloem & Sfeer Olst
Deli XL Zwolle 
Drukkerij De Kroon Olst 
Drukkerij Manuel Vaassen 
Eet Tapperij Bijsterbosch Welsum 
Eetcafé de Lepelaar Eikelhof (gem. Olst) 
Ekdé werk en mobiliteit Deventer 
Elektro Centrum Wijhe Wijhe 
Esselink Daktechniek Olst B.V. Olst 
Eugene Boxebeld onderhoud renovatie Den Nul (gem. Olst) 
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Onze sponsoren
Fixet Tiebot Bouwmarkt Olst 
Flierman en zn B.V. Schalkhaar 
Fortron B.V. Schoonmaakbedrijf Barneveld 
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 
Kappert tuinaanleg en onderhoud Boskamp (gem.Olst) 
Karel Lassche Vastgoed Deventer 
KC&M B.V. Olst Erik Koudijs 
Keukenland Wijhe 
Keukenstudio Stormink Gorsel 
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 
Nagelstudio Heleen Olst 
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 
Paintball Nijbroek 
Pannekoekhuis Olst 
Pannenkoekenhuis Olst 

Partycentrum IJsseldijk Boskamp (gem. OLST) 
Paul Kappert bouwonderhoud Olst 
PC Creatief Computers Raalte 
Plus Olst Ron Vermaning 
Rabobank 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 
Toerkoop Reisburo Salland 
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 Olst 
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 
Vogelzang Bouwservice en materialenhandel 
    Den Nul (gem. Olst)
Vrielink Makelaars 
Wessels Tapijt Eikelhof (gem. Olst) 
Wichink-Kruit Rijwielhandel Wesepe 
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




