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De bal heeft even stil gelegen. Als u dit leest rolt ie waarschijnlijk 

alweer en is iedereen terug van vakantie en weer aan het werk en/

of aan het sporten. En ofschoon ik heb geleerd altijd vooruit te 

kijken is een korte terugblik op het vorige seizoen wel gepast. Er is 

best veel gebeurd namelijk. We kenden zowel hoogte- als diepte-

punten en daar zie je de grote kracht van onze club zeer sterk naar 

boven komen. Daar mogen we best trots op zijn en moeten we 

koesteren.

Sportief gezien was het een geslaagd seizoen maar was het voor 

meerdere teams het jaar van net niet! Zowel binnen voetbal als 

handbal en ook binnnen de jeugdtak zaten we dicht bij kampi-

oenschappen en/of promotie maar werd het niet verzilverd. Dat 

is dan jammer maar het geeft tegelijkertijd aan dat we er wel bij 

zaten en dus meetellen. 

We zijn gestart met het programma Vullen of Voeden. Een 

enthousiaste groep mensen heeft zich hier voor ingezet en inmid-

dels is dit een aardig succes aan het worden. De gezonde kantine 

heeft de nodige aandacht gekregen (en een mooie prijs) en wel-

licht pakken we eind van het jaar nog de hoofdprijs. Het is zowel 

binnen als buiten onze gemeentegrens niet onopgemerkt gebleven 

dus dat is goede PR voor de club.

De afsluiting van het seizoen was zeer geslaagd mede door de 

fantastische feestavond opgezet voor medewerkers en sponsoren. 

Ook de fietstocht op Hemelvaartsdag en het Sixday toernooi 

konden zich verheugen in grote belangstelling en prima verloop. 

Compliment aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Dan maar vooruit kijken.

Voor ons 1e voetbalelftal ligt een nieuw seizoen in de 3e klasse in 

het vooruitzicht. Met een aantal nieuwelingen (en de IJsselderby 

met Wijhe) is deze klasse zeker niet zwakker geworden. We moe-

ten aan de bak. Maar met de juiste instelling en motivatie kunnen 

we weer een mooi seizoen draaien. De Handbaldames 1 waren 

afgelopen seizoen opnieuw heel dicht bij het zo verlangde kam-

pioenschap. Ook de beker ging dit jaar net aan hun neus voorbij. 

Met een nieuwe technische staf ligt ook hier een mooie taak. Bij 

de jeugdselecties van zowel voetbal als handbal komen er wat 

talenten door die zich zo nu en dan al mogen laten zien op de zon-

dagmiddag of zaterdagavond. Dit is een goede ontwikkeling maar 

kan en moet nog beter in de toekomst. 

Er zijn buiten de sportieve kant ook allerlei initiatieven die we de 

komende maanden verder gaan uitwerken en waar we zodra we 

meer nieuws hebben op terug gaan komen. 

En als ik dat zeg brengt mij dat op het thema vrijwilligers. De 

groep mensen die zich voor onze club op allerlei fronten inzetten. 

Ik kan ze niet genoeg bedanken. Maar het is inmiddels ook geen 

geheim dat we een groot tekort aan ondersteuning hebben en dit 

ernstige vormen begint aan te nemen. Zoals het er nu uitziet zul-

len we in de nabije toekomst (lees komend seizoen) maatregelen 

moeten nemen om ons kader/team vrijwilligers op aanvaardbaar 

peil te krijgen en te houden. Dat we hier aan een meer verplich-

tend karakter denken zal duidelijk zijn. Komende tijd zullen we 

hier een beslissing over nemen en komen uiteraard hier op terug. 

Er is dus genoeg te doen. Laten we er een mooi seizoen van 

maken. Er ligt voor ons allen een mooie Uitdaging!

De Voorzitter

UITDAGING
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Bouwkundig ingenieursburo BURO BIM ontzorgt u 
tijdens het complete ontwerp- en bouwproces met BIM. 

Innovatief, verbindend en oplossend.

www.burobim.nl
info: Mark van Gurp



Terugkijkend op het afgelopen ben ik best tevreden. We hebben 

met een relatief kleine spelersgroep nog tot en met de finaleronde 

meegedaan om promotie. Helaas kwamen we een paar doelpunten 

tekort om te promoveren. 

De vele wedstrijden eisten hun tol in het laatste kwartier in 

Ootmarsum. Een ploeg die voor ons zeker te kloppen was geweest.

Dus sportief was het zeker een prima seizoen. Wat betreft kader 

om het 1e elftal heen moeten we ten opzichte van vorig seizoen nog 

een verbeterslag maken en daar moeten we hard voor werken maar 

gaat ons zeker lukken. 

Mark van Gurp en Ronnie Haverkamp maken vanaf dit seizoen 

deel uit van de technische staf en Harry Bolink is na zijn ziekte zo 

goed als terug. 

De selectie is er voor dit seizoen niet groter op geworden dus blijft 

het behelpen met een relatief kleine selectie. Ik zal dan ook zuinig 

met de jongens om moeten springen. 

Het spelsysteem dat ik het afgelopen jaar heb ingebracht moet 

naar een next level. Het publiek zal het aanvallende voetbal van 

afgelopen seizoen dan ook zeker terugzien en hopelijk kunnen we 

hiermee de grote supportersschare weer aan ons binden. Steun 

hebben we keihard nodig.

Nieuw bij de selectie zijn dit jaar de gebroeders Rozen. Ik heb ze 

een aantal jaren onder mijn hoede gehad en weet wat ik aan ze heb. 

Het zijn hardwerkende jongens met extra kwaliteit die we nog niet 

in huis hadden. Met hun gedreven speelwijze zullen deze jongens 

snel opgenomen worden binnen de club. 

Beide broers zijn multifunctioneel en in iedere linie inzetbaar.

Mijn verwachtingen voor komend seizoen zijn in ieder geval hoog. 

Ik vind zeker dat we nog stapjes kunnen maken en wil minimaal 

de prestatie van afgelopen seizoen evenaren. Er komen een paar 

lastige ploegen bij in onze derde klasse dus we zullen vol aan de bak 

moeten. 

Een plek bij de eerste vijf en nacompetitie is ons doel.

groet,

Robert Slinkman,

Hoofdtrainer Sportclub Overwetering

ROBERT 
SLINKMAN
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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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Even voorstellen:

Henry en Orlando Rozen,

Beiden afkomstig van de zaterdagtak van RDC en voorheen van 

CJV’ers. Na de fusie van de Deventer clubs hebben beide broers 

in het eerste zaterdagelftal gevoetbald van RDC maar na acht sei-

zoenen in het eerste (Orlando een paar jaartjes korter), werd het 

tijd voor een nieuwe uitdaging.

Door de verhalen van hun oud trainer, onze huidige trainer, 

Robert Slinkman kwamen ze terecht bij Sportclub Overwetering. 

De sfeer en ambiance van de dorpsclub sprak beiden aan en na 

kennismaking met de rest van de staf en de spelersgroep was 

de beslissing gemakkelijk genomen. Beiden hopen op een fijn 

seizoen bij hun nieuwe club en zijn net als de rest van het team 

gebrand op een goede klassering.

Beide broers zijn vooral aanvallend ingesteld maar kunnen prak-

tisch op iedere positie uit de voeten.

Tom Koers,

Tom komt van de A1 jeugd van 

Schalkhaar en heeft daar een 

prima opleiding gehad. Tom, zoon 

van onze oud speler Ben Koers, 

heeft naast veel familie ook veel 

vrienden in Olst en aangezien de 

kansen op een eerste selectie bij 

Schalkhaar niet erg groot zijn en 

ook vanwege de enthousiaste ver-

halen van zijn vader en neef Stefan hebben hem doen besluiten 

de overstap te wagen.

Favoriete positie: middenvelder of verdediging.

Linda Marsman:

Linda komt de lege plek invullen 

die Nienke van der Hoeve achter 

heeft gelaten en gaat samen met 

Daniëlle van den Esschert de 

sportmassage en de verzorging 

van de selectie voor haar rekening 

nemen. Voor Linda is dit de eerste 

echte job na het behalen van haar 

diploma. De kennismaking stage 

bij onze buren, sportclub Wesepe, 

heeft haar doen besluiten een club in de buurt van haar woon-

plaats Diepenveen te zoeken.

Wij wensen alle nieuwkomers een supertijd toe bij ‘onze’ club en 

hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen.

Hans Voskamp

NIEUWE GEZICHTEN IN DE SELECTIE
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Diamantstraat 18
7554 TA HENGELO
074-249 04 90



SUPPORTER EN VRIJWILLIGER 
VAN HET JAAR:
Berrie Jansen en niemand anders;

Hij werd unaniem gekozen tot supporter van het jaar, uit en thuis, altijd steun en toe-

verlaat van zijn eerste elftal maar ook zijn nog voetballende zoons kunnen wekelijks een 

bezoekje van pa langs de lijn verwachten. Daarnaast is hij, samen met Henk Veurtjes, 

vast jurylid als het aankomt op de verkiezing van de speler van de week en dus uiteinde-

lijk: de speler van het jaar. Daarnaast is hij steun en toeverlaat van de kantinecommissie, 

zorgt hij voor de eerste lijn controle van de muntuitgifte en beheert de kassalades met 

wisselgeld voor de verschillende diensten. Ook staat Berrie nog steeds zijn mannetje als 

het gaat om accommodatie en onderhoud. Kortom: deze dubbele Oscar komt hem vol-

ledig toe.

SPORTVROUW VAN HET JAAR:
Tussen alle jonge meiden van dames handbal 1 loopt één oude rot (nou ja, oud.)

In elk geval is ze volgens de ‘keuzecommissie handbal speelster van het jaar’ degene die er met kop en schou-

ders boven uit steekt, een rots is de branding is wanneer dit gevraagd wordt en als doelvrouw de best denkbare 

en meest solide basis vormt die het team zich wensen kan: Maaike Stegeman – Derksen. Maaike heeft de 

bloemen, blijvende herinnering en de waardebonnen tijdens de bekendmaking in ontvangst genomen

SPORTMAN VAN HET JAAR:
Wat goed is komt snel, dat geldt zeker voor de speler van het seizoen 2015-2016:

Ferdi van Breukelen, de jongste van de drie voetballende broers en in alles de mix van zijn twee oudere 

broers, hard en snel wanneer nodig, listig en slim wanneer mogelijk. Jongemannen waarvoor onze suppor-

ters iedere zondag weer van sportpark naar sportpark trekken. Beide broers gingen hem al eens voor met deze 

eretitel waarvan Maikel zelfs twee maal maar de eerlijkheid dient gezegd te worden, dit jaar was de aftekening 

duidelijk. Het was dat zijn blessure nog even voor oponthoud zorgde anders was hij zoals dat heet: “Met de 

Kerst al binnen geweest!”

Voor alle winnaars geldt: Hulde namens de Vrienden van Overwetering en laten we het vooral nog eens dunnetjes overdoen.

Hans Voskamp
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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

• 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 



Ieder jaar laten we in de gids een sponsor van Sc. Overwetering aan het woord en 

geven die de mogelijkheid om zijn of haar bedrijf nader te introduceren. Dit keer is de 

redactie op bezoek bij bouwbedrijf Paul Kappert.

Paul, introduceer jezelf even bij het grote publiek:

Nou dat ik Paul Kappert ben is je inmiddels wel duidelijk. Ik ben geboren op de Boskamp en 

woon al weer 26 jaar in Olst, ben getrouwd met Jacintha en heb 2 kinderen, dochter Myrthe 

van 18 en zoon Oskar van 15.

Nadat ik zo’n 24 jaar in loondienst had gewerkt kreeg ik van Jacintha te horen dat ik mijn “gouden handen” (volgens haar dan) beter 

kon gebruiken en zo kon het zijn dat ik in 2002 voor mijzelf begon. Als ZZP’er dus, zonder personeel. Een bewuste keus en inmiddels 

hebben we 14 jaar een mooi bedrijf. Ik werk veel samen met andere ZZP’ers, jongens waar ik al een goed contact mee had toen ik nog 

in loondienst werkte. Hierdoor ben ik in staat ook grote werken aan te nemen. 

Mijn specialiteit ligt vooral op timmerwerk, dit heb ik van mijn vader geërfd. Ik maak graag dingen met mijn handen; overkappin-

gen, tuinhuizen, kozijnen, kasten, bedenk het maar, kortom alles wat tussen fundering en dak zit. Opdrachten waar meer dan tim-

merwerk bij komt kijken doe ik ook. Denk aan een badkamerrenovatie. Ik coördineer dan dat soort klussen en huur collega’s op hun 

eigen specialisme, zoals installateurs en tegelzetters waarop ik kan vertrouwen en die goed werk afleveren. Mijn motto is altijd: de 

beste reclame is het leveren van kwaliteit dus een tevreden klant.

Paul ik zie dat je beschikt over een mooie bedrijfsruimte:

Ja, inderdaad, in 2010 heb ik een mooie bedrijfshal gezet op de Meente. Hierin heb ik natuurlijk mijn eigen gedeelte om mijn werk 

voor te bereiden en al mijn materiaal opsla. De drie andere units, waaruit deze hal bestaat, verhuur ik. Dit zijn mooie ruimtes met 

ieder hun eigen ingang.

Ook werk ik nog voor de vrijwillige brandweer als manschap en sinds kort ook als schipper. Heb n.l. net mijn vaarbewijs gehaald. 

Alles is te leren!

Paul, in tegenstelling tot je broers ken ik je niet zelf als Overwetering lid, hoe dan toch je betrokkenheid bij de club?:

Doordat de kinderen bij Sc. Overwetering zijn gaan voetballen kwam ik natuurlijk met de club in aanraking. Zelf was ik een fanatieke 

badmintonner bij BACO. Mensen zeiden weleens “Goh Paul jij hier bij de voetbal?” Ze associeerden mij niet met voetbal maar wat 

niet is kan natuurlijk komen A Ik ben het spel leuk gaan 

vinden en ben dan ook vaak bij de wedstrijden van het 

1e. Natuurlijk houd ik ook van wat gezelligheid erom 

heen. De beroemde derde helft!

Natuurlijk sponsor ik Sc. Overwetering omdat de kinde-

ren er voetballen, mijn dochter speelt in dames 1 waar ik 

binnenkort shirtsponsor van word en mijn zoon speelt 

in de B1, zij zijn gedreven en hebben veel plezier bij Sc. 

Overwetering Ik hoop er nog veel te komen.

Dank je Paul, voor dit interview, 

succes met je bedrijf en tot ziens bij de club.

AANNEMERSBEDRIJF 
PAUL KAPPERT
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 VERKOOP

 REPARATIE

 APK-KEURING

 INRUIL

 FINANCIERING

 SCHADE

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



1E VOETBALELFTAL 
seizoen 2016-2017

Bovenste rij van links naar rechts: Robert Slinkman (trainer / coach), Jeroen Hoonhorst (grensrechter), Henry Hendriks (herstel 

trainer), Henry Rozen, Stefan Koers, Jelle Lucassen, Dennis Lokate, Ronnie Haverkamp (elftalleider) Jeroen Bouwhuis, Harry Bolink 

(team manager), Wesley de Graaf, Mark van Gurp (elftalleider), Bram de Haas, Bram van Bessen, Jesper Kleijn, Linda Marsman, (ver-

zorgster) Daniëlle van den Esschert (verzorgster).

 

Onderste rij van links naar rechts: Ferdi van Breukelen, Bunyamin Ozkok, Orlando Rozen, Jordy van Breukelen, Jelle Steerneman, 

Maikel van Breukelen, Stefan Hekman, Tom Koers.
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Linda Marsman
geb.: 04-08-1969

Verzorgster

 Mark van Gurp 
geb. 10-07-1980 

(Elftalleider)

Jeroen Hoonhorst
geb.: 17-11-1977

Assistent Scheidsrechter

Henry Hendriks
geb.: 20-06-1962

Hersteltrainer

Wesley de Graaf
geb.: 02-01-1990

Keeper

Bram van Bessen
geb.: 12-05-1990

Middenvelder

Dennis Lokate
geb.: 17-02-1990

Middenvelder

Bunyamin Ozkok 
geb.: 02-01-1990 

Middenvelder

Jesper Kleijn 
geb.: 10-11-1995

Aanvaller

Maikel van Breukelen
geb.: 15-06-1989

Verdediger

FOTO INDIVIDUEEL

Jelle Lucassen 
geb.: 06-10-1993

Middenvelder

Robert Slinkman 
geb.: 11-02-1975
Trainer/ Coach

Jeroen Bouwhuis  
geb.: 02-05-1989

Keeper

Ferdi van Breukelen
geb.: 10-02-1993

Verdediger

Harry Bolink
geb.: 29-05-1955
Teammanager

Jordy van Breukelen
geb.: 29-05-1986

Verdediger

Stefan Hekman
geb.: 02-08-1993

Aanvaller

Stefan Koers 
geb.: 05-08-1993

Middenvelder

Orlando Rozen
geb.: 24-07-1989

Aanvaller

Tom Koers
geb.: 29-12-1997

Verdediger

Henry Rozen
geb.: 11-08-1984

Aanvaller

Bram de Haas
geb.: 24-10-1991

Middenvelder

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

Verzorgster

 Ronnie Haverkamp 
geb. 22-06-1981

(Elftalleider)
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Hans Haverkamp
Bonekamp 15

8124 PX Wesepe
Tel: (0570) 53 21 48



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

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



RIPPERDA

De Meente 9
8121 EV Olst

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.





INTRODUCTIE

Buitink Sport 2000 is de nieuwe kleding- en sportartikelen leve-

rancier van Sportclub Overwetering .

Na het wegvallen van de oude leverancier heeft de club gezocht 

naar een nieuwe en betrouwbare partner waar de Hummel 

kledinglijn, net als de Derby Star wedstrijd- en trainingsballen, 

gewoon in het assortiment zaten. Fabrikant en zusterverenigin-

gen wezen al snel naar John Buitink.

Begonnen in het bedrijf van zijn vader in Twello en al vrij 

snel een sportzaak overgenomen aan de Flora in Deventer-

Colmschate, tegenover de kunstijsbaan, maakte John al heel lang 

naam en faam in de regio. De kennismaking met hem en met zijn 

Deventer vestiging verlopen dan ook erg plezierig en al vrij snel 

worden beide partijen het eens over de business to do.

Voor een nadere kennismaking stuurt John me naar Deventer 

omdat hij verwacht dat de Overweteringleden daar het meest 

hun keuze zullen maken omdat dit een locatie is die vanuit Olst 

makkelijk aan te reizen is.

Daar ontmoet ik Jacqueline Vloedgraven en Glenn Breider, bei-

den al jaren werkzaam in het bedrijf en erg begaan met de win-

kel, de sport, hun werkgever en de ontwikkelingen.

Zoals Jacqueline het verwoordt: “Alles kan bij ons. Onze service 

gaat heel ver! Wij zijn blij met de komst van Overwetering en 

we zullen er alles aan doen een goede relatie op te bouwen. John 

(Buitink, red.) is er ook altijd alles aan gelegen dat onze vakken-

nis up to date is. We worden regelmatig bijgeschoold en ook de 

nieuwste ontwikkelingen op sportgebied volgen we op de voet.”

In de frisse, mooie winkel vindt je naast het voetbalassortiment 

ook heel veel op het gebied van fitness, hockey, tennis, running 

en zwemmen. Er is een uitgebreid assortiment zwemkleding.

Net als we al gewend waren, ook Buitink Sport 2000 opent rond 

september op haar website eigen “Overwetering pages” waar 

alle leden en belangstellenden tegen aantrekkelijke prijzen club-

kleding kunnen bestellen. Ervaringen op dit gebied hebben ze al 

met andere verenigingen.

Het is aan ons de nieuwe lijn binnenkort vast te stellen.

Kort en goed: Het is thuiskomen in een vertrouwd huis.

Hans Voskamp

INTRODUCTIE: 

BUITINK SPORT 
2000
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Spijkerbospad 2 - 8121 DC Olst - telefoon 0570-564541 - mobiel 06-20606882 - kapperttuinaanleg@hetnet.nl
bank 13.92.81.800 - K.v.K. 38023809 - B.T.W. nl1368.12.776.b.01  

Spijkerbospad 2 - 8121 DC Olst - telefoon 0570-564541 - mobiel 06-20606882 - kapperttuinaanleg@hetnet.nl
BIC RABONL2U - IBAN NL47 RABO 013.92.81.800 - Bank 13.92.81.800 - K.v.K. 38023809 - B.T.W. nl1368.12.776.b.01Spijkerbospad 2 • 8121 DC Olst • 06-20606882 • www.kapperttuinaanleg.nl
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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



HANDBAL 1E TEAM 
seizoen 2016-2017

POULE INDELING 

HANDBAL
1e klasse NO-Oost DS 1a Z

1. Zwolle / Tyfoon DS1

2. Ha-STU DS1

3.  Klink Nijland/ 

Kwiek DS3

4. Nijhof/Broekland DS1

5.  Seine Wonen Heino/

H.H.Z.D DS1

6. Overwetering DS1

7. Auto Service/Haarle DS1

8. Artemis ’15 DS1

9. Groesbeeks Glorie DS1

10. ABS DS1

11. Duiven DS1

12. SDOL DS1

Bovenste rij van links naar rechts: Jacqueline Eilander (verzorgster), Roos van Breukelen, Rianne Kappert, Linde Nijenkamp, Joyce 

Lokate, Lisa Damman, Iris ten Broeke, Shana Nijboer, Danielle Klein Koerkamp, Merle van Vreden, Ben Bulten (trainer / coach)

Onderste rij van links naar rechts: Lisa Overweg, Ella van Breukelen, Ashley Sarink, Leonie Klein Koerkamp, Veerle IJsseldijk, 

Eline Schutte, Maaike Stegeman

 

Op de foto ontbreken: Maaike ten Broeke en Bian Everts.
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Autobedrijf 

”Boskamp”
Koekoeksweg 19-21

8121 CS Olst

info@autobedrijf-boskamp.nl

www.autobedrijf-boskamp.nl

tel: 0570-561 290

fax: 0570-561 151

OLST



Merle van Vreden
geb.: 13-12-1995

Keepster

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

Rianne Kappert
geb.: 01-06-1996

Linker-rechteropbouw 

Ben Bulten
geb.: 25-06-1947
Trainer / coach

Jacqueline Eilander
geb.: 21-04-1962

Verzorgster

Lisa Overweg
geb.: 13-01-1995

Keepster

Leonie Klein Koerkamp
geb.: 14-11-1991

Linker-rechterhoek 

Linde Nijenkamp
geb.: 26-01-1993

Linker-rechteropbouw 

Lisa Damman
geb.: 24-09-1991
Middenopbouw

Eline Schutte  
geb.: 16-09-1997

opbouw

Daniëlle Klein Koerkamp
geb.: 12-07-1989

Linker-rechteropbouw 

Shana Nijboer
geb.: 25-03-1996

Linker-rechteropbouw

Maaike ten Broeke
geb.: 05-11-1992

Cirkel

Bian Everts 
geb.: 20-07-1997

Linker rechterhoek

Joyce Lokate 
geb.: 27-10-1987
Midden opbouw

Veerle IJsseldijk
geb.: 11-03-1976

Cirkel

Roos van Breukelen 
geb.: 16-08-1989

Opbouw

Iris ten Broeke 
geb.: 25-03-1996

Linker rechter opbouw

Ashley Sarink
geb.: 23-02-1998

Cirkel

FOTO INDIVIDUEEL

Maaike Stegeman 
geb.: 16-11-1977

Keepster 
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Voor de ontwikkeling van de jongste voetbalsters en voetballers 

zijn jeugdtrainers ontzettend belangrijk. En dan bedoel ik niet 

om de prestaties, veel jeugdtrainers willen belangrijk zijn en 

kampioen worden, omdat het succes op hen afstraalt. 

Is een jeugdtrainer die met zijn team kampioen wordt, ook 

tegelijk een goede trainer? 

Hoeft natuurlijk lang niet altijd zo te zijn! Het gaat om wat de 

speler aan het begin en aan het einde van het seizoen kan. De 

spelers moeten beter zijn geworden, dan is het een goede jeugd-

trainer namelijk.

Jeugd trainen is een “vak”. Techniek is de basis van elke training, 

maar dat wil nog niet zeggen dat een voetballer met een fantasti-

sche techniek ook meteen een goede jeugdtrainer is.

Een jeugdtrainer redt het echt niet met techniek alleen, hij moet 

vooral:

 • met kinderen/spelers kunnen omgaan

 • goed kunnen uitleggen

 • structuur bieden

 • het “perfecte” voorbeeld kunnen geven

Jeugdtrainers moeten de volgende 2 punten goed in de gaten 

houden:

 1.  Het is van essentieel belang dat je als trainer de oefenstof 

zelf kan voordoen. 

 2.  Je moet met hart en ziel geloven dat je werkwijze werkt, en 

dat dan uiteraard ook enthousiast overbrengen.

Rudi Logtenberg    

jeugdvoorzitter

Hieronder de visie op opleiding van onze jeugdtrainers:

Bram van Bessen…trainer JO19

Als speler

Als voetballer ben ik bij Overwetering begonnen. Ik heb hier nog 

in verschillende jeugdelftallen gespeeld voordat ik werd gescout 

door Go Ahead Eagles en ( toen nog ) FC Zwolle. FC Zwolle 

bood mij al vrij snel de kans om daar te komen voetballen en 

zodoende ben ik naar FC Zwolle gegaan. Ik heb daar 6 jaar in de 

jeugd gevoetbald met een aantal wedstrijden in de beloften als 

hoogtepunt.

Nadat ik helaas weg moest na 6 mooie jaren, ben ik samen met 

mijn goede vriend Maikel van Breukelen gaan voetballen bij 

het Koninklijke UD in Deventer. Daar heb ik twee jaar in de 1e 

klas gespeeld om vervolgens weer terug te keren naar mijn club, 

Overwetering. Dit jaar was het alweer mijn 6e jaar als speler van 

het 1e elftal waarin de twee kampioenschappen zeer zeker als 

hoogtepunten mogen worden beschouwd.

Als trainer

Toen ik weer terug kwam bij Overwetering, en toen ook mijn 

TC3 had behaald, leek het mij ook leuk om een team te gaan 

trainen. Zo ben ik begonnen met de eerste twee jaar met de 

C, twee jaar de B en volgend jaar word het mijn 3e jaar als 

trainer van de A1. Hoogtepunt tot nu toe was het kampioen-

schap met de B1. Met de A1 spelen wij nu 2e klas. Te laag voor 

Overwetering begrippen, dus als het goed is komt hier nog een 

kampioenschap bij!

Zelf ben ik een trainer die voornamelijk bezig is met het balbe-

zittende verhaal. Ik hou van verzorgd voetbal vanuit achteruit 

om vanuit daar kansen te creëren. Ik vind het fantastisch om 

bezig te zijn om bijvoorbeeld met mijn centrale duo te bespreken 

met wat de goede momenten zijn om in te schuiven, hoe moet 

het middenveld reageren als één van hen inschuift? Wanneer 

maak ik dan als spits mijn loopactie? Wanneer start ik als buiten-

speler? Etc. Mijn taak daarin is wel om daar een balans in te vin-

den. Prestatie hoort ook zeer zeker thuis in selectie elftallen. Met 

mooi voetbal win je niet alleen wedstrijden! Daarbij is het voor 

GOEDE JEUGDTRAINERS 
ZIJN ONMISBAAR

Opleiden vanuit eigen kracht
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de spelers de laatste stap naar de selectie en daar ook aan mij de 

taak om ze daar klaar voor te stomen.

Voor de A1 is doelstelling helder: Zo snel mogelijk weer op 1e klas 

niveau spelen!!

Eray Canlioz…trainer JO17

Mijn naam is Eray Canlioz en op 6-jarige leeftijd ben ik gaan 

voetballen voor Sc. Overwetering. In de afgelopen jaren heb ik 

het hele traject doorlopen en momenteel speel ik in het eerste 

van Sc. Overwetering. Tijdens mijn opleiding Sport en Bewegen 

heb ik mijn Trainer/Coach 3 diploma behaald. In de tussentijd 

ben ik ook begonnen met het trainen van de pupillen en inmid-

dels ben ik dit seizoen trainer van de B1. 

Bij de B-junioren besteed ik aandacht aan een aantal ontwikkel-

punten. Het resultaat wordt steeds belangrijker en hiervoor ben 

ik van mening dat iedere speler zich moet kunnen specialiseren 

in een teamtaak waarin hij het best is. Ook valt er veel winst 

te behalen uit spelhervattingen dus daar zal veel aandacht aan 

besteed worden. Fysiek wordt er meer van de spelers gevraagd 

dus het stukje conditie zal ook vaak aan de orde komen. Regels, 

afspraken en het leren omgaan met spanning en druk van de 

wedstrijd zijn ook nog steeds belangrijke punten en ook hier zal 

aandacht aan besteed worden. B-junioren kun je steeds beter op 

hun verantwoordelijkheid aanspreken en je kunt ze ook laten 

meepraten over het spel en hoe zij het zien. Het belangrijkste 

blijft voor mij nog steeds wel het teambelang. Een prestatie lever 

je met het hele team!

Ook volgend seizoen zal ik de trainer van de B1 zijn. Ik vind het 

belangrijk dat de spelers zich ontwikkelen maar ook dat ze veel 

plezier beleven aan het spel. Ik ben van mening dat de sport soci-

ale binding geeft en dat de jeugd hier leert omgaan met normen, 

waarden en regels (denk hierbij aan Fair-Play). Dit seizoen heeft 

de B1 laten zien dat ze, ook al was het niet altijd met mooi voet-

bal, als TEAM een mooie prestatie kunnen neerzetten met als 

eindresultaat handhaving in de eerste klasse. 

Stefan Koers…trainer JO15

Dit jaar ben ik wederom trainer van de C1 van Overwetering. Ik 

ben nu 23 jaar en dat houdt in dat dit mijn 8e jaar als trainer is bij 

de club. In het begin hielp ik bij de 4 tegen 4 en kort hierna was 

ik trainer bij de F4 en de F1. Vanuit de F1 ben ik doorgestroomd 

DE KLEURRIJKSTE
DRUKKER VAN NEDERLAND...

...zit in 
Vaassen

Kennis maken? 

Kennis maken? Bel voor een afspraak 0578 - 57 36 15

of laat uw gegevens achter op www.drukkerijmanuel.nl/kennismaken
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als trainer van de E2 en later de E1. Ik heb altijd erg veel waar-

dering gehad voor het trainen met pupillen. Toen ik gevraagd 

werd om bij de C1 te gaan trainen, heb ik hier ook lang over na 

moeten denken. Toch heb ik de stap naar de junioren gemaakt. 

Afgelopen 3 jaar ben ik samen met Maikel van Breukelen trainer 

geweest bij de C1 en de B1. Afgelopen jaar ben ik in mijn eentje 

de C1 gaan doen en dat ga ik aankomend seizoen wederom doen. 

Zelf voetbal ik in de selectie van Overwetering en kom ik ook uit 

de jeugd van deze vereniging.

Binnen het voetbal moeten er door de spelers veel keuzes 

gemaakt worden. Ik vind het belangrijk dat de voetballers deze 

keuze zelf leren, maar ook durven te maken. Als trainer moet ik 

hierbij ondersteunen, maar het belangrijkste is dat de keuze door 

de speler zelf gemaakt wordt. Vaak zie ik in het jeugdvoetbal dat 

trainers zo de overhand hebben, dat ze de spelers opdragen wat 

ze met de bal moeten doen. De keuze wordt dan niet gemaakt 

door de speler, maar door de trainer. Dat vind ik erg jammer, 

want als voetballer leer je zo niet om zelf iets te verzinnen.

Spelers van de C-jeugd beginnen echt om te gaan met het grote 

speelveld en het spelen in een bepaalde opstelling. Naast dat 

er op techniek wordt getraind, wordt er veel aandacht besteed 

aan de veldbezetting en de taken die je als speler krijgt. Ik ben 

iemand die hier oefeningen bij verzint waar niet teveel regels aan 

verbonden zijn, zodat de spelers hun aandacht aan het spel kun-

nen geven.

Samenwerking is een belangrijk begrip in het voetbal. Spelers 

krijgen van mij altijd een taak mee in het voetbal. Eén van de 

mooie momenten van voetbal vind ik als een speler door krijgt 

dat hij door zijn taken uit te voeren, het zijn medespelers makke-

lijk maakt. In het begin zien de spelers nog niet dat de posities op 

het veld verbonden zijn met elkaar. Het moment dat ze dit door 

hebben en de taken goed uitgevoerd worden, zie je pas hoe mooi 

samenwerken is!

Erik en Mark Koudijs…trainers JO13

In onze leeftijdscategorie maken de spelers een enorme ontwik-

keling door zowel op het persoonlijke vlak als op het gebied van 

voetbal. JO13 is voor de spelers de eerste kennismaking met het 

grote speelveld en het spelen van 11-tegen-11. Het spel krijgt 

hierdoor andere kenmerken en vergt andere vaardigheden van de 

spelers. We zien veelal dat spelers hier in het begin veel moeite 

mee hebben waardoor ook de resultaten op het gebied van wed-

strijden winnen in het begin van het seizoen vaak achterwege 

blijven.

Het is onze taak als jeugdtrainers om spelers beter te maken in 

het voetbalspel, als jeugdtrainer zijn wij daarom veel minder 

gericht op de resultaten in de wedstrijden. Dat is veelal tegen-

strijdig met de doelstellingen van spelers en ouders, die in veel 

gevallen vooral wedstrijden willen winnen en hoog willen ein-

digen op de ranglijst. Uiteraard willen wij ook graag winnen en 

zullen we er alles aan te doen om het team op de wedstrijddag 

zo goed mogelijk aan de start te laten verschijnen. Het is echter 

belangrijker om de ontwikkeling van de spelers in de gaten te 

houden en er voor te zorgen dat hier een zo stijl mogelijke stij-

gende lijn in zit. 

Maar wat vinden wij dan belangrijk, en wat is onze visie op 

onze rol als jeugdtrainer?

Een goede speler heeft een aantal belangrijke kenmerken, goede 

spelers beschikken over een goede balbehandeling, een goed 

inzicht in het spel, zijn fit en zitten lichamelijk goed in elkaar en 

beschikken over een goede mentaliteit. 

Het is onze taak om die spelers te selecteren die van de hierbo-

ven genoemde eigenschappen de beste mix hebben. In het ver-

leden keken we daarbij met name naar de balbehandeling en het 

overzicht van spelers, dit zijn immers voetbaleigen kenmerken. 

Echter merken we dat het in de loop der jaren steeds belangrij-

ker is geworden om ook een goede inschatting te maken van de 

bereidheid van een speler om beter te worden. De bereidheid van 

een speler om te investeren in zichzelf en hoever wil de speler 

gaan om zijn team te helpen. Kortom de voetbalmentaliteit van 

de speler. Ook in hun verdere leven zijn dat belangrijke eigen-

schappen om (persoonlijke) doelstellingen te kunnen realiseren. 

Talent is een cadeautje van de natuur, wat je er mee doet is een 

keuze.

In de leeftijd JO13 hebben we ten aanzien van voetbalmentaliteit 

ook te maken met ouders, ook van de ouders verwachten wij de 

juiste voetbalmentaliteit. Dat wil zeggen, dat wij van ouders ver-

wachten dat zij er alles aan doen om te zorgen dat de speler op de 

training- en wedstrijddagen aanwezig is. Dat zij de speler stimu-

leren om beter te worden en te investeren in zichzelf en vooral 

dat er positieve aandacht is voor de speler en zijn team.

Onze rol als jeugdtrainer is dan vooral gericht op het beter 

maken van de individuele speler, dit doen we voornamelijk door 

eisen te stellen tijdens trainingen, door oefeningen aan te bieden 

in wedstrijdvorm en door met spelers te praten en hen bewust te 

maken van hun eigen ontwikkeling.

Daarbij is het belangrijk om een competitieve maar vooral ook 

veilige omgeving te creëren waarin spelers de strijd met elkaar 

aan kunnen gaan, zonder zich daarin op wat voor manier dan 

ook belemmerd te voelen. Boven alles is het ontzettend belang-

rijk dat spelers barsten van het zelfvertrouwen, want alleen dan 

zal hun talent tot volle wasdom komen. Aan ons de mooie taak 

om spelers hierbij te helpen.
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Om als nieuwkomer even een stukje te schrijven voor de pre-

sentatiegids, is zeker geen eenvoudige opgave. Zeker omdat alles 

nog nieuw is voor mij bij Overwetering.

Allereerst zal ik even vertellen wie ik ben, dus even een voor-

stelling: Mijn naam is Ben Bulten:

Wonend in een prachtig stukje Achterhoek, geboren en getogen 

in Doetinchem, mijn leeftijd vind ik niet zo belangrijk, al loop 

ik inmiddels wel 37 jaar mee in het handbal en nog steeds is dit 

voor mij een mooie uitdaging.

Begonnen als doelverdediger bij de Gazellen en daarna een paar 

cursussen doorlopen en heb bij verschillende jeugd- en senio-

renteams getracht mijn visie op handbal over te brengen.

Ik moet zeggen dat dit redelijk gelukt is. 

Tussendoor heb ik mij nog wel verdiept in wat andere sporten, 

heb 5 jaar in het management van volleybalvereniging Orion 

in Doetinchem gezeten, toen spelend in de eredivisie en 3 jaar 

meegelopen in de jeugdopleiding van de Graafschap. Toch bleef 

het handbalspelletje kriebelen en de laatste jaren met veel ple-

zier weer op het handbalveld gestaan. 

Twee jaar Groessen - met promotie - was erg leuk. Afgelopen 

jaar weer succesvol met Lettele, waar we een geweldige prestatie 

hebben neergezet met het bereiken van de 2e plaats in de hoofd-

klasse.

En dan wacht nu Overwetering. Na de eerste gesprekken had ik 

al een warm gevoel bij deze ambitieuze vereniging en vandaar 

mijn keuze voor Overwetering.

Jammer was het dat het net niet lukte om promotie te halen, 

maar dat mijn voorganger Aldo ruim 4 jaar lang goed werk heeft 

verricht voor Overwetering staat buiten kijf.

Helaas heeft hij met de dames niet de beloning gekregen die ze 

verdienden.

Aan mij nu de taak om dit samen met de meiden te proberen.

Het zal zeker geen gemakkelijke opgave worden om dit te halen, 

maar samen met de speelsters zullen we er alles aan doen om dit 

te laten slagen. Natuurlijk hebben we hier ook de steun van het 

thuispubliek voor nodig en daar rekenen we dan ook op.

We zullen er alles aan doen om te zorgen voor mooie wedstrij-

den en wat ik daarin erg belangrijk vind, zijn de 3 P’s:

Plezier---------Progressie--------Prestaties

Want als je plezier hebt in het spelletje, maak je progressie en 

komen de prestaties ook.

We hopen allen op een mooi seizoen

Is getekend:

Ben Bulten

BEN BULTEN 
trainer/coach 
Dames Handbal
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ALGEMENE INFO
Het Bestuur

Voorzitter

Ferco van Breukelen 

Joke Smitlaan 15

8121 KD OLST

Tel: 0570 56 38 23

Mob: 06 53 86 85 02

breuk582@planet.nl

PR-commissie

Ton Roesink

Dr. H.G. Pluimstr.16

8121 AH Olst

Tel: 0570 56 32 94 

Mob: 06 43 49 50 54

ton.roesink@home.nl

Secretaris

Rolf Lugtmeier

Vlaskamplaan 10b

8121 HA Olst

Tel: 0570 56 38 45 

Mob: 06 22 98 52 50

rlugtmeier@hotmail.com

Handbal

Miranda Jansen 

Jan Hooglandstraat 69

8121 BW Olst 

Tel: 0570 56 35 53

Mob: 06 18 05 88 55

jlinde1962@kpnmail.nl

Penningmeester

Henny Logtenberg

Boskamp 13

8121 CW Olst 

Mob: 06 14 27 41 72

hgmlogtenberg@gmail.com

Technische zaken

Ron Stegeman

Koekoeksweg 106 

8121 CS Olst

Tel: 06 48 07 45 94

ronstegeman@ziggo.nl

Jeugd voorzitter/2e voorzitter

Rudi Logtenberg

Weth. H.J.J. Vlaskamplaan 1

8121 HA Olst

Tel: 0570 56 25 34 

Mob: 06 20 27 89 25 

rudi.logtenberg@planet.nl

Accommodatie/kantine

Pieter Everts 

Industrieweg 7 

8121 BZ Olst 

Tel: 0570 56 56 94 

Mob: 06 48 87 79 96 

pieter.w.everts@hetnet.nl

Vilstersedijk 9
8152 EB Lemerlerveld

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

www.sallandsesierbestrating.nl
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POULE INDELING VOETBAL
    Aanvang wedstrijd

Albatros De Boomgaard 43 7325 GS Apeldoorn 14.00 uur

Columbia  Winkewijertlaan 80 7425 NG Apeldoorn 14.00 uur

Eerbeekse Boys Veldkantweg 8A 6961 HJ Eerbeek 14.00 uur

Heeten Dorpsstraat 10 8111 AA Heeten 14.00 uur

Lemelerveld  Verbindingsweg 1 C 8151 PP Lemelerveld 14.00 uur

Lochem SP De Elzelaan 3 7241 RX Lochem 14.00 uur

Sc. Overwetering  Koekoeksweg 11B 8121 CS Olst 14.00 uur

TRA Apeldoorn Sportpark Orderbos 45 7313 HN Apeldoorn 14.00 uur

Turkse Kracht Nico Bolkensteinlaan 14  7416 SG Deventer 14.00 uur

Twente VV Gruttostraat 1 7471 EP Goor 14.00 uur

Vaassen Woestijnweg 67 8172 CN Vaassen 14.00 uur

Warnsveldse Boys Veldsebosweg 30 7231 DW Warnsveld 14.00 uur

Wijhe ’92 Zandhuisweg 8 8131 SP Wijhe 14.00 uur

Witkampers Holterweg 47 7245 SB Laren (Gld) 14.00 uur

03-09-16 

 Wijhe ‘92 Twenthe
 Lemelerveld Heeten 
 Vaassen Witkampers 
 Columbia TKA 
 Eerbeekse Boys Lochem SP 
 Turkse Kracht Overwetering
 Warnsv. Boys Albatross

10-09-16 

 Heeten Wijhe ‘92
 Albatross Lemelerveld
 Lochem SP Vaassen
 Witkampers Columbia
 Overwetering Eerbeekse Boys
 Twenthe Turkse Kracht
 TKA Warns. Boys

17-09-16 

 Lemelerveld Turkse Kracht
 Eerbeekse Boys Twenthe
 Lochem SP Overwetering
 Albatross Witkampers
 Vaassen Wijhe ‘92
 Warnsv. Boys Columbia
 TKA Heeten

24-09-16 

 Wijhe ‘92 Lemelerveld
 Columbia Vaassen
 Turkse Kracht Eerbeekse Boys
 Heeten Warnsv. Boys
 Twenthe Lochem SP
 Overwetering Albatross
 Witkampers TKA

01-10-16 

 Lochem SP Heeten
 Twenthe TKA
 Eerbeekse Boys Wijhe ‘92
 Warnsv. Boys Lemelerveld
 Albatross Vaassen
 Turkse Kracht Columbia
 Overwetering Witkampers

08-10-16 

 Wijhe ‘92 Turkse Kracht
 Lemelerveld Eerbeekse Boys
 Vaassen Warnsv. Boys
 Columbia Albatross
 Heeten Overwetering
 TKA Lochem SP
 Witkampers Twenthe

15-10-16 

 Eerbeekse Boys Warnsv. Boys
 Twenthe Heeten
 Albatross TKA
 Overwetering Wijhe ‘92
 Witkampers Lemelerveld
 Turkse Kracht Vaassen
 Lochem SP Columbia

29-10-16 

 Wijhe ‘92  Albatross 
 Lemelerveld  Lochem SP 
 Vaassen  Eerbeekse Boys 
 Columbia  Twenthe 
 Heeten  Witkampers 
 TKA  Overwetering 
 Warnsv. Boys  Turkse Kracht 

05-11-16 

 Lemelerveld  Vaassen 
 Turkse Kracht  TKA 
 Lochem SP  Witkampers 
 Twenthe  Overwetering 
 Albatross  Heeten 
 Warns. Boys  Wijhe ‘92 
 Eerbeekse Boys  Columbia 
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12-11-16 

 Lemelerveld  Vaassen 
 Turkse Kracht  TKA 
 Lochem SP  Witkampers 
 Twenthe  Overwetering 
 Albatross  Heeten 
 Warnsv. Boys  Wijhe ‘92 
 Eerbeekse Boys  Columbia 

26-11-16 

 Wijhe ‘92  Lochem SP 
 Lemelerveld  Columbia 
 Vaassen  TKA 
 Eerbeekse Boys  Heeten 
 Turkse Kracht  Witkampers 
 Warnsv. Boys  Overwetering 
 Albatross  Twenthe 

03-12-16 

 Witkampers  Wijhe ‘92 
 TKA  Lemelerveld 
 Heeten  Vaassen 
 Overwetering  Columbia 
 Albatross  Eerbeekse Boys 
 Lochem SP  Turkse Kracht 
 Twenthe  Warns. Boys 

10-12-16 

 Wijhe ‘92  TKA 
 Lemelerveld  Twenthe 
 Vaassen  Overwetering 
 Columbia  Heeten 
 Eerbeekse Boys  Witkampers 
 Turkse Kracht  Albatross 
 Warnsv. Boys  Lochem SP 

28-01-17 

 Twenthe  Wijhe ‘92 
 Heeten  Lemelerveld 
 Witkampers  Vaassen 
 TKA  Columbia 
 Lochem SP  Eerbeekse Boys 
 Overwetering  Turkse Kracht 
 Albatross  Warnsv. Boys 

04-02-17 

 Wijhe ‘92  Heeten 
 Lemelerveld  Albatross 
 Vaassen  Lochem SP 
 Columbia  Witkampers 
 Eerbeekse Boys  Overwetering 
 Turkse Kracht  Twenthe 
 Warnsv. Boys  TKA 

11-02-17 

 Wijhe ‘92  Vaassen 
 Columbia  Warnsv. Boys 
 Heeten  TKA 
 Turkse Kracht  Lemelerveld 
 Twenthe  Eerbeekse Boys 
 Overwetering  Lochem SP 
 Witkampers  Albatross 

18-02-17 

 Vaassen  Columbia 
 Eerbeekse Boys  Turkse Kracht 
 Warnsv. Boys  Heeten 
 Lochem SP  Twenthe 
 Albatross  Overwetering 
 TKA  Witkampers 
 Lemelerveld  Wijhe ‘92 

11-03-17

 Wijhe ‘92  Warnsv. Boys 
 Columbia  Eerbeekse Boys 
 Vaassen  Lemelerveld 
 TKA  Turkse Kracht 
 Witkampers  Lochem SP 
 Overwetering  Twenthe 
 Heeten  Albatross 

18-03-17 

 Lochem SP  TKA 
 Twenthe  Witkampers 
 Turkse Kracht  Wijhe ‘92 
 Eerbeekse Boys  Lemelerveld 
 Warnsv. Boys  Vaassen 
 Albatross  Columbia 
 Overwetering  Heeten 

25-03-17 

 Wijhe ‘92  Eerbeekse Boys 
 Lemelerveld  Warnsv. Boys 
 Vaassen  Albatross 
 Columbia  Turkse Kracht 
 Witkampers  Overwetering 
 Heeten  Lochem SP 
 TKA  Twenthe 

01-04-17

 Turkse Kracht  Warnsv. Boys 
 Albatross  Wijhe ‘92 
 Lochem SP  Lemelerveld 
 Eerbeekse Boys  Vaassen 
 Twenthe  Columbia 
 Witkampers  Heeten 
 Overwetering  TKA 

08-04-17

 Wijhe ‘92  Overwetering 
 Lemelerveld  Witkampers 
 Vaassen  Turkse Kracht 
 Columbia  Lochem SP 
 Warnsv. Boys  Eerbeekse Boys 
 Heeten  Twenthe 
 TKA  Albatross 

22-04-17

 Wijhe ‘92  Columbia 
 Lemelerveld  Overwetering 
 Vaassen  Twenthe 
 Eerbeekse Boys  TKA 
 Turkse Kracht  Heeten 
 Warnsv. Boys  Witkampers 
 Albatross  Lochem SP 

29-04-17 

 Twenthe  Albatross 
 Lochem SP  Wijhe ‘92 
 Columbia  Lemelerveld 
 TKA  Vaassen 
 Heeten  Eerbeekse Boys 
 Witkampers  Turkse Kracht 
 Overwetering  Warnsv. Boys 

06-05-17

 Wijhe ‘92  Witkampers 
 Lemelerveld  TKA 
 Vaassen  Heeten 
 Columbia  Overwetering 
 Eerbeekse Boys  Albatross 
 Turkse Kracht  Lochem SP 
 Warnsv. Boys  Twenthe 

13-05-17 

 TKA  Wijhe ‘92 
 Twenthe  Lemelerveld 
 Overwetering  Vaassen 
 Heeten  Columbia 
 Witkampers  Eerbeekse Boys 
 Albatross  Turkse Kracht 
 Lochem SP  Warnsv. Boys 

inhaal
 22-10-16 19-11-16
 17-12-16 21-01-17
 25-02-17 04-03-17
 15-04-17 17-04-17
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ONZE SPONSOREN
Amstel Malt

AA Drink

AH Boomgaard Wijhe

Autobedrijf Bennie Mulder Olst / Wijhe

Autobedrijf Boskamp Olst Boskamp

Autobedrijf de Snipperling Deventer

Autobedrijf Erik Struik Wesepe (gem. Olst)

Autobedrijf Frank Overweg Den Nul (gem. Olst) 

Autobedrijf Isfordink Boskamp (gem. Olst)

Autobedrijf Ripperda Olst

Autobedrijf Timmer Olst

Autobedrijf van Vreden Schalkhaar

Autoschade Henk Nijkamp Olst

Autoschade Kastelein Olst

Autoschadeherstel Raalte 

Autoservice Wesepe Wesepe (gem. Olst)

Bakhuus Olst

Beldman Transport Olst

Belisol Kozijnen Apeldoorn en Nieuwegein

Berg Electronics Wijhe

Berghuis Compleet wonen Schalkhaar 

Berström koeltechniek Deventer 

Bij Ripperda Den Nul (gem. Olst)

Bloemparadijs van Megen Olst

Boschloo Kookstudio Diepenveen

Bouwbedrijf Hemeltjen Wijhe

Bouwbedrijf Obdeijn B.V. Diepenveen

Brummel Dynamics Service B.V. Olst

Brummel Woninginrichting Olst

Buro BIM 3D-engineering Deventer

Camping ‘t Haasje Fortmond (gem.Olst)

Care Dienstengroep Nijverdal

Catering en Kookstudio Boschloo Diepenveen

De 4 Klavertjes Bloem & Sfeer Olst

De Grutter slapen en wonen Terwolde

Drukkerij De Kroon Olst

Drukkerij Manuel Vaassen

Eet Tapperij Bijsterbosch Welsum

Eijkelboom Apeldoorn

Ekdé werk en mobiliteit Deventer

Elshof metaaldak B.V.

Erik Kieftenbeld Glasmontage-Glasherstel

Esselink Dakspecialist Olst

Flierman en zn B.V. Schalkhaar

Fortron B.V. Schoonmaakbedrijf Barneveld

Frits van der Linden woningstoffering

Grolleman Vrieshuis Exploitatiemaatsch. B.V. Olst

Gubbels Loonbbedrijf Diepenveen

Hafkamp Grafwerken en Natuursteen Olst

Hannink Financiële dienstverlening 

Harleman aannemersbedrijf Deventer

Harleman Rietdekkersbedrijf Middel (Gem. Olst)

Harleman Schildersbedrijf Olst

Harmsen Keurslager Diepenveen

Heeren2 Breukelen

Heineken Brouwerijen Deventer

Het Minjon APK keuringstation Diepenveen

Hetebrei Personenvervoer.

Hollegien van Bloem tot tuin Olst

Hoogeboom Grontverzet Raalte

Image-sign Wijhe

Isfordink Olst B.V. Olst

J. Westerhuis Hovenier Den Nul (gem. Olst)

Jansen Wijhe loonbedrijf

Kappert tuinaanleg en onderhoud Boskamp (gem.Olst)

KC&M B.V. Olst Erik Koudijs

Keukenland Wijhe

Keukenstudio Stormink Gorsel

Kieskamp Accountants Epe

Knol Assurantie

Korten’s Boek- en kantoor vakhandel Olst

KroeseWevers Raalte

L & K Montage 

Lesscher IT

Lieferink Horesca Groothandel M.L. Twello

Logt Installatietechniek Olst

Logt tweewieler centrum Olst

Logtenberg feest en sfeerlocatie. Boerhaar (gem. Wijhe)

Marie-Thérèse Donderwinkel Olst

Meeuwsen ten Hoopen Epe

Multimate Peter en Mariët Tiebot Olst

Nijboer Interieur & Design Marienheem

Nobach Schoenen Olst

O.A.F. Holland Olst

Olster Pont Schuitema

Ondergoedland.nl Eikelhof (gem. Olst)

Oosterhoff Meubelen Olst

Oosterlaar Trucking

Opiek Monique Olst

OSH Hoveniersbedrijf Olst Apeldoorn

Pannekoekhuis Olst

Paul Kappert bouwonderhoud Olst

PCI Nederland 

Plus Olst Ron Vermaning

Rabobank Salland

Renate Beauty & Haarstyling Olst

Roelofs Notariaat Olst

Ruitenbeek en Simons Makelaardij 
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Salland Hypotheekadvies Wijhe

Sallandse Sierbestrating Lemerlerveld

Schrijver Stalinrichting Broekland 

Schuiling Opticiens Deventer

Schulten mode Wijhe

Sikkens grafische afwerkers Deventer

Sjaak Koster Cleaning Olst

SMG Groep goed in media Hasselt

Spekschate B.V. Installatie techniek Olst

Sportcafé De Hooiberg Olst

Stipp Deventer

Swolltax BV Wijhe

Taxi Ensink 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)

Veldpape Garantiemakelaars Olst

Veldwijk Twello

Vemka Carclaening Olst

Verkeersschool Paul van Aken Olst

Verkeersschool van Dam Olst

Vishandel ter Beek Hele regio

Vital Centre Raalte-Heino

Vleesbedrijf P. van Essen Den Nul (gem. Olst)

Vloedgraven Interieur en Decorations 

Voetdijk Service Diepenveen

Vogelzang Bouwservice Den Nul (gem. Olst)

Vrielink Makelaars

Wessels Tapijt Eikelhof (gem. Olst)

Wolters B.V. Deventer
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Midden in de samenleving


