
PRESENTATIEGIDS   2017/2018

6 De groen-witte familie 14 Betrokken in de maatschappij 21 Nieuw bij OWIOS 28 De jeugd van OWIOS 
in the spotlights 38 Belangrijke ondernemers steunen OWIOS 46 OWIOS in de eerste jaren na de oorlog

In deze editie:

prijsvragen 
voor de jeugd.

Win een mooie 

OWIOS-bal!



      

Online media:

 www.owios.nl

 www.facebook.com/Owios

 twitter.com/owios

 www.owios.muta.nl

Accommodatie:

Sportpark ‘Bovenmolen’ 

Bovenheigraaf 19a 

8096 PJ Oldebroek 

Tel.: 0525 – 631514

Oplage: 

16e editie, 1.250 stuks 

Foto’s:

Fotografie Herman van der Wal-Oldebroek, 

Dick van der Veen, Jan van de Pol, 

Eddy Bossenbroek, Ria Bolks en diverse leden 

Vormgeving & drukwerk:

Bredewold. Creatie, web & print, Wezep

Redactie:

Arno Klein, Jeroen Koele, Gerrit Nagelhout, 

Eef Spronk, Constan Uitslag en

Rop Woesthoff

Op de cover: bovenste rij v.l.n.r.  

Hendri Nagelhout, Bennie Veldhoen en 

Herrold Ponstein

onderste rij v.l.n.r. Lieke Fransman, 

Eva Doornewaard, Vivian Uitslag, 

Henri Hoogland en Sanne Jonker





    
COLOFON ORGANISATIESTRUCTUUR

Hoofdbestuur 

Voorzitter Jacko van den Bosch voorzitter@owios.nl 06-20423466 

Secretaris Leonard Visscher secretaris@owios.nl 06-44932347 

Penningmeester Bert Mostert penningmeester@owios.nl 06-53841263 

Sponsorzaken Alex Jonker sponsorzaken@owios.nl 06-51410401 

Technische zaken Jacko van den Bosch a.i. technischezaken@owios.nl 06-20423466 

Accommodatiezaken Thijs Brink accommodatiezaken@owios.nl 06-20929398 

Jeugdzaken Henk Sneller hj.sneller@gmail.com 06-21354412

Jeugdcommissie

Voorzitter Henk Sneller hj.sneller@gmail.com 06-21354412

Secretaris Heim Wolf jeugdzaken@owios.nl 06-51953686

Penningmeester Bert Mostert penningmeester@owios.nl 06-53841263

Algemene zaken Andrea Jacobs jacobs345@outlook.com 06-22622780

Algemene zaken Arend-Wim Estié aw.estie@xs4all.nl 06-14947050

Algemene zaken Rutger van ‘t Slot rvtslot07@gmail.com 06-43377122

Hoofd Jeugdopleiding Dick Kroon dickkroon2@kpnmail.nl 06-14484845

Coördinator O19-O12 Arnold van ’t Oever Arnoldendanielle13@gmail.com 06-10483099

Coördinator O11-O8 Arnold de Vries avries2@heijmans.nl 06-15859807

Meisjescoördinator Andrea Jacobs jacobs345@outlook.com 06-22622780

Wedstrijdsecretariaat 

Wedstrijdzaken senioren Gerrit-Jan Nagelhout wedstrijdzaken-senioren@owios.nl 06-10190723 

Wedstrijdzaken junioren vacature wedstrijdzaken-junioren@owios.nl

Wedstrijdzaken pupillen vacature wedstrijdzaken-pupillen@owios.nl 

Postadres v.v. OWIOS Westerakker 18, 8096 MP Oldebroek info@owios.nl 

Ledenadministratie Rika Koele-van het Ende ledenadministratie@owios.nl 0525-633235 

Supportersvereniging Willemien de Heer-Jans supportersvereniging@owios.nl 06-15571413 

Op de foto v.l.n.r. Leonard Visscher, Thijs Brink, Henk Sneller, 
Jacko van den Bosch, Bert Mostert, Alex Jonker

2 PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2017/2018  WWW.OWIOS.NL



   

OVER OWIOSINHOUD

5 Voorwoord presentatiegids

6  Voorwoord voorzitter v.v. OWIOS  

Jacko van den Bosch

11  Voorwoord Burgemeester  

Mr. A. Hoogendoorn

13 Kantinepersoneel

14 Maatschappelijk Verantwoord OWIOS

16 Fotocollage

19 Langs de lijn

20 Hoofdtrainer Guido Vlierhuis

21 Nieuw bij OWIOS

22 Pasfoto’s 1e selectie

24 Teamfoto 1e selectie

26 Competitie-indeling

27 Competitie-schema

28 Jeugd van OWIOS

30 Jeugdcommissie

33 Club van 50

34 Vrouwen 

36 2e selectie

37 HulstFlier Installateurs

38 Hoofdsponsoren

40 Sponsorcommissie

44 Ledenpasvoordeel

45 Supportersvereniging

46 Terugblik

06

28

40

21

34
46

De voetbalvereniging OWIOS is opgericht op 25 

september 1925. De letters OWIOS staan voor 

OverWinnen Is Ons Streven. De clubkleuren 

zijn groen-wit, wat in het dialect de bijnaam 

‘De Greunen’ heeft opgeleverd. OWIOS is een 

zaterdagvereniging, wat wil zeggen dat in 

principe alle wedstrijden op zaterdag worden 

gespeeld en eventueel op een doordeweekse 

dag. Op zondag zijn er geen activiteiten of 

evenementen van of door de vereniging. 

OWIOS speelt de thuiswedstrijden op het 

mooie sportpark ‘Bovenmolen’, waar het de 

beschikking heeft over vijf natuurgrasvelden, één 

kunstgrasveld, één pupillenveld (natuurgras), 

trainingsveld, 12 kleedkamers, een fitness-/

herstelruimte en een clubhuis. Het hoofdveld 

(natuurgras) wordt omringd door een zittribune 

met ongeveer 400 plaatsen en staantribunes. 

Aantal leden (per 1 juli 2017)  : 678 

Aantal seniorenteams 

(incl. Vrouwen 1 en 45+)  : 10 

Aantal jeugdteams (incl. meisjes)  : 21 

Aantal vrouwen- en meisjesteams  : 5  

(in de lagere pupillen geen 

specifieke meisjes teams) 

Het 1e elftal speelt in de 2e klasse G district Oost. 

De entreeprijzen bij thuiswedstrijden van het 1e 

elftal zijn: 

Toegang incl. toegang zittribune 

volwassenen (18 t/m 66 jaar)  : € 5,00 

67+  : € 3,00 

jeugd 13 t/m 17 jaar  : € 2,50 

kinderen t/m 12 jaar  : gratis

EN VERDER
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Persoonlijk, low budget en servicegericht... 

Jufferenstraat 1 • 8081 CP Elburg • Tel. 0525 - 65 61 87
Oostendorperstraatweg 92 • 8097 PN Oosterwolde • Tel. 0525 - 622 031 

www.boeveenvandorp.nl

Nu ook voor uw verzekeringen!
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Financiële 

administratie
Verzekeringen

Fiscale
diensten Advies

Thuis in  
Oldebroek

 



In deze presentatiegids hebben we als leidraad 

het thema ‘familie’ gekozen. Veel leden binnen 

onze mooie club hebben een familielid die 

ook betrokken is of was bij OWIOS. Een vader 

of moeder die heeft gevoetbald, een zoon 

of dochter die voetbalt, een zus of broer die 

vrijwilliger is of een ouder die langs de lijn staat. 

Een echt OWIOS-familielid is een ieder op zijn 

of haar eigen manier. Vriendschappen onstaan 

omdat je al zolang samen voetbalt, vrijwilliger 

bent of als supporter langs de lijn staat. Dat 

is het mooie van onze club, hierdoor ontstaat 

samenhorigheid in goede en mindere tijden.   

Op de voor- en achtergrond zorgen deze mensen 

ervoor dat we trots kunnen zijn op OWIOS.

In deze gids komen jong en oud aan bod. We 

presenteren een aantal vaste rubrieken en 

hebben daarnaast ook weer nieuwe items.  Extra 

pagina’s voor de jeugd met een prijsvraag, de 

club van 50 en een inkijkje hoe de kantine wordt 

gerund. De betrokken familie Tichelaar geeft 

een uniek verslag over ‘vroegere tijden’. Dit alles 

wordt omlijst door beeldende foto’s.

Als presentatiegidscommissie willen wij de vele 

vrijwilligers, bestuur, sponsoren en overige 

betrokkenen bedanken voor hun bijdrage om 

deze gids mogelijk te maken. Wij hopen dat 

iedereen de gids met plezier mag lezen en 

wensen een ieder een sportief en goed seizoen 

toe!

Tekst Constan Uitslag

Foto Herman van der Wal

Presentatiegidscommissie

Op de foto v.l.n.r.: Jeroen Koele, Eef Spronk, Constan Uitslag, Gerrit Nagelhout, Rop Woesthoff, Arno Klein

VOORWOORD

‘Een echt OWIOS-
familielid is een ieder 
op zijn of haar eigen 
manier’
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Voor een nieuwe start en nieuw seizoen worden er 

voor en rondom wedstrijden veel zaken geregeld, 

zodat een ieder kan genieten van de voetbalsport. 

Basis om dit allemaal mogelijk te maken is 

het plezier dat we met elkaar hebben van de 

voetbalsport. Plezier maak je met elkaar en daar 

hebben we iedereen voor nodig. Ook de KNVB 

heeft met ons meegedacht. Dit seizoen gaan we 

werken met een nieuwe speeldagenkalender. 

We starten later met de bekerwedstrijden (geen 

doordeweekse wedstrijden) en competitie en gaan 

aan het eind van het seizoen met het mooie weer 

langer door. 

Het nieuwe seizoen is begonnen en het vorige seizoen 
laten we alweer helemaal achter ons. Wat vliegt de tijd. 
Het mooie van sporten is dat er altijd een nieuw begin 
en een nieuwe start gemaakt kan worden. Dit kan in een 
nieuwe competitie na een promotie of een degradatie, 
een nieuw team of een individuele nieuwe start om meer 
uit je waardevolle talenten te halen. 

VOORZITTER

VOORZITTER: JACKO VAN DEN BOSCH

De groen-witte 
familie

Tekst Jacko van den Bosch  

Foto’s Herman van der Wal, Eddy Bossenbroek, Jan van de Pol
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Vrijwilligers

OWIOS brengt al jaren mensen samen van 

jong tot oud. Velen vinden plezier rondom 

het voetbalveld als speler, trainer, sponsor 

of supporter. Met elkaar zijn wij OWIOS: 

de groen-witte familie. Elke rol kan gezien 

worden als bouwsteen van OWIOS. Om hen 

draait het vaak in wedstrijden en binnen de 

club. Aan deze groepen wordt vaak aandacht 

geschonken en zij staan automatisch in 

de picture. Maar met alleen bouwstenen 

kun je geen stevig huis bouwen. Al deze 

belangrijke bouwstenen worden met elkaar 

verbonden door onze vrijwilligers. Om in de 

metafoor te blijven, zijn onze vrijwilligers 

eigenlijk het cement tussen de bouwstenen. 

Zonder vrijwilligers zijn er simpelweg geen 

wedstrijden, is er geen club en is er geen 

OWIOS. Vrijwilligers die zich, vaak achter 

de schermen, belangeloos inzetten voor 

het plezier van anderen. Aan het plezier 

van anderen ontleent een vrijwilliger weer 

zijn eigen plezier. Alleen door de inzet 

van al die vrijwilligers hebben we een 

bloeiende vereniging. Deze bloeiende 

verenging willen we graag zo houden voor 

de huidige generatie, maar ook voor de 

komende generaties. Dat onze kinderen 

en kleinkinderen nog jarenlang mogen 

genieten op sportpark ‘Bovenmolen’. 

Om een bloeiende vereniging te houden, 

zijn we continu op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers. Soms komen teveel taken en 

verantwoordelijkheid terecht op een enkele 

schouder. Hoe meer vrijwilligers, hoe lichter 

het werk wordt voor iedereen en hoe beter 

wedstrijden en trainingen en alle activiteiten 

daaromheen georganiseerd kunnen 

worden. Hoe beter het georganiseerd 

wordt, hoe meer we kunnen genieten van 

ons OWIOS. Onze club is groot geworden 

dankzij al deze vrijwilligers. Er is veel divers 

werk beschikbaar en aarzel niet om een 

bestuurslid aan te spreken of je beschikbaar 

te stellen. We hebben soms grote projecten 

zoals afgelopen seizoen de aanleg van het 

kunstgrasveld, zonnepanelen en het terras. 

Maar er zijn ook vele wekelijkse of jaarlijkse 

activiteiten die uitgevoerd moeten worden. 

De club is van ons allemaal. Hopelijk kunnen 

we (wederom) een beroep op u doen en 

zorgt u er mede voor dat we komend seizoen 

weer enorm genieten van het voetbal.

Senioren

OWIOS 1 staat voor het tweede jaar onder 

leiding van het technisch duo Guido 

Vlierhuis en Kees Nagelhout. De lijn van het 

duo werd vorig jaar langzaam zichtbaar. 

OWIOS ging hogerop voetballen en dat 

leidde tot veel doelpuntrijke wedstrijden. 

OWIOS scoorde veel, maar kreeg ook veel 

doelpunten tegen. Het waren vaak hele 

attractieve, doelpuntrijke wedstrijden. 

Voor de winterstop draaide OWIOS met 

de bovensten mee, maar na de winterstop 

liet OWIOS teveel onnodige punten liggen. 

Uiteindelijk eindigde OWIOS op een 7e 

plaats. Terugkijkend kan er geconcludeerd 

worden dat er na de eerste goede 

seizoenshelft te makkelijk gedacht werd. 

Maar juist in deze klasse zijn de verschillen 

zeer klein en zal er juist een schepje bovenop 

gedaan moeten worden om het verschil te 

maken. Voor het huidige seizoen zal dat niet 

anders zijn.

In de technische staf zijn er enkele 

mutaties. Na jarenlang trouwe dienst 

stoppen Hendri Rekers (leider), Bert 

Hoogland (keeperstrainer) en Martinus 

van ’t Hul (verzorger). De vervangers zijn 

respectievelijk Edwin Hoogland (leider), 

Arnold van de Kolk (keepertrainer) en Mark 

Polinder (fysio). Verandering op zijn tijd 

geeft weer een nieuwe dynamiek en kan 

de selectie weer nieuwe prikkels geven. 

Daarnaast begroeten we twee nieuwe 

spelers in de selectie. Patrick Bastiaan 

maakt de overstap van DOS Kampen 

naar OWIOS. Patrick is geen onbekende. 

Hij woont al enkele jaren in Oldebroek en 

is tevens trainer van onze JO17-1. Naast 

Patrick komt ook Rienk van de Wetering 

de selectie van OWIOS versterken. Rienk 

maakt de overstap van Go Ahead Kampen. 

Gedurende het vorige seizoen sloot 

Erik-Jan Korenberg reeds aan vanuit de 

tweede selectie. Er staat op papier een 

mooie selectie en laten we hopen dat we in 

de praktijk maximaal resultaat en plezier 

halen met elkaar. 

Henk Winters staat voor het zesde jaar voor 

de groep van OWIOS 2. Van beide kanten 

met volle tevredenheid. Elk jaar stromen 

er wat spelers door van de 2e selectie naar 

de 1e selectie. OWIOS 2 mag zich voor het 

derde jaar op rij gaan manifesteren in de 

1e klasse. Afgelopen seizoen ging boven 

verwachting. Het was het eerste jaar dat 

OWIOS 2 haar thuiswedstrijden en trainingen 

standaard op ons (nieuwe) kunstgrasveld 

afwerkte. Lange tijd stond OWIOS 2 in de top 

vijf. Door bekende omstandigheden werden 

‘Onze club is groot 
geworden dankzij 
al deze vrijwilligers’
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er in de laatste wedstrijden te weinig punten 

gepakt en hierdoor daalde OWIOS op de 

ranglijst.

Na de onverwachte promotie van 

OWIOS 3 volgde dit seizoen degradatie uit 

de 2e klasse. Onze oudjes – met alle respect 

– hadden het zwaar in de 2e klasse met alle 

jonkies, die twee keer in de week trainen. 

Velen van OWIOS 3 trainen helemaal niet 

meer. OWIOS 3 kon het ondanks al hun 

ervaring en geslepenheid niet bolwerken en 

acteert komend seizoen weer op een lager 

niveau. 

Bij de overige senioren (OWIOS 4 tot en met 

7) deed iedereen vrolijk mee, maar waren er 

helaas geen kampioenschappen te vieren. Ik 

dank een ieder die inviel om andere elftallen 

voort te helpen indien er te weinig mankracht 

was. Door elkaar te helpen, houden we met 

elkaar plezier. Komend seizoen hopen we 

weer op jullie samenwerking met af en toe 

ook andere gezichten bij de elftallen. Het 

tekort aan scheidsrechters  wordt komend 

seizoen helaas nijpender. Dit zal betekenen 

dat we vaker een ander elftal zullen moeten 

gaan fluiten. Onze matadoren (45+) zullen 

hun kunsten komend seizoen weer op de 

vrijdagavond vertonen. Indien u ook de 

glorie uit vervlogen tijden aan het werk wilt 

zien, dan bent u van harte welkom. Ons 

vrouwenteam heeft komend seizoen een 

nieuw gezicht voor de groep, Floor van der 

Haar uit IJsselmuiden. Floor neemt het stokje 

over van Jan Dickhof en William van den Hul, 

die vorig jaar zijn ingevallen. We wensen Floor 

met het vrouwenteam veel plezier en succes 

in de 4e klasse. Tevens zullen we dit seizoen 

een vrouwen 2 (25+) hebben. Zij voetballen 

hun wedstrijden op een half veld, 7 tegen 7.

Jeugd

Voor de jeugd staan er komende twee jaar 

grote veranderingen op stapel, die we als 

club, maar ook als andere tegenstanders 

moeten absorberen. Dit allemaal in het teken 

van meer plezier en een betere ontwikkeling 

van het kind. Ongetwijfeld zal het in het begin 

her en der nog wel tot vragen leiden. Nadat 

vorig jaar de teambenaming is aangepast 

(JO19-1, etc.), worden de komende twee 

seizoenen de wedstrijdvormen aangepast. 

Het jeugdvoetbal start vanaf het seizoen 

2017-2018 met nieuwe wedstrijdvormen. 

Kinderen van JO-8 en JO-9 spelen in de 

vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld 

partijtjes van 6-tegen-6. In het afgelopen 

seizoen speelden ze nog 7-tegen-7 op 

een half veld. Spelen op een kleiner veld 

sluit beter aan op de belevingswereld van 

kinderen van deze leeftijd. Ingooien wordt 

indribbelen en scheidsrechters worden 

spelbegeleiders, die het spel voor kinderen 

in goede banen leiden. Verder is er gekeken 

naar andere waarden die kinderen meer 

voetbalplezier geven. Een component 

daarvan is de ranglijst. Bij pupillen van de 

JO-8 en JO-9 worden vanaf dit seizoen 

geen klassementen meer bijgehouden. Voor 

kinderen van die leeftijd staat de uitslag op 

zaterdag centraal en hebben vooral ouders 

en begeleiders interesse in een ranglijst, wat 

tot onnodige spanningen en onplezierige 

situaties kan leiden. Wedstrijden winnen blijft 

natuurlijk belangrijk. Het seizoen 2018-2019 

starten de teams van JO-10, JO-11 en JO-12 

met de nieuwe wedstrijdvormen. Voor JO-7 

wordt er door de KNVB geen georganiseerde 

competitie meer georganiseerd. Deze spelers 

zouden op de vereniging in onderling verband 

partijtjes moeten gaan doen. Met VSCO en 

WHC zijn we aan het kijken om gezamenlijk 

iets te organiseren voor deze leeftijdsgroep. 

De Groentjes (JO-6) blijven gewoon op de 

vereniging elke zaterdagochtend trainen om 

kennis te maken met de voetbalsport.

Tot slot hoop ik dat u deze presentatiegids 

weer met veel plezier zal lezen. Een 

compliment voor de mensen die dit weer 

mogelijk hebben gemaakt. Namens de 

voetbalvereniging OWIOS wens ik een ieder 

een sportief en gezond jaar waarin iedereen 

zijn/haar verwachtingen en doelstellingen 

met veel plezier kan realiseren. 

‘Het tekort aan 
scheidsrechters  
wordt komend 
seizoen helaas 
nijpender’

Opening kunstgrasveld door wethouder 

Liesbeth Vos-van de Weg.
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Robbertsmatenstraat 15
8081 HL Elburg
T:  (0525) 68 12 10
E:  info@hulstflier.nl

Aventurijn 246
3316 LB Dordrecht
T:  (078) 617 63 00
E:  dordrecht@hulstflier.nl

Gasthuisdijk 13
8041 AE Zwolle
T: (038) 421 10 31
E:  zwolle@hulstflier.nl

Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl

Voetbalvereniging OWIOS brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht die veel

verder gaat dan voetbal alleen. Want de vereniging betekent ook veel voor Oldebroek en dat

ondersteunen we van harte.

Rabobank Noord Veluwe ondersteunt voetbalvereniging OWIOS

Waardoor 
iedereen wint.

Uw club én de 
buurt versterken.



BRUILOFTEN

VERJAARDAGEN

ZAALHUUR

ALL-INCLUSIVE FEESTEN AL VANAF €19,95 P.P.

BEDRIJFSFEESTEN

038 - 37 60 220

WWW.PARTYFACTORYWEZEP.NL
| Belegde broodjes
| Vismenu’s 
| Gebakken vis

| Gerookte vis
| Verse vis 
| Hollandse (Nieuwe) haring 

| Visschotels & (vis)salades
| Kant-en-klare gerechten
| Schaal- & schelpdieren
| Barbecuespiezen & pakketjes

 

De Passende Woning
Zuiderzeestraatweg 111 A, 8096 BE Oldebroek
T: (0525) 63 10 54  E: info@depassendewoning.nl

WAARDEBEPALING

depassendewoning.nl

  Alle gemak
onder één dak!

Maak vandaag nog een afspraak!

GRATIS

aankoop | verkoop | taxaties | huur en verhuur

Assurantie- en Hypotheekadvies

C� stan Uitslag

Assurantie- en HypotheekadviesAssurantie- en Hypotheekadvies

Vooronder 40, 8081 NM Elburg
T 0525-760200
www.kleinuitslag.nl

L� p eens bij � s
binnen, wij zijn � 
v� r u! K�  koffie
staat v� r u kla� .

WIJ HEBBEN DE KRACHTEN GEBUNDELD

Vischpoortstraat 5-7 | Elburg | Poort5.nl

 
Laat je inspireren!

620m2 winkelplezier  

Dames & Heren    

Alle grote merken

Vischpoortstraat 5-7, Elburg | www.poort5.nl
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Bij Bonergie kunt u terecht voor…
Lage collectieve energietarieven
Bonergie verzorgt ook energiecontracten OWIOS
Zonnepanelen tot 30 jaar opbrengstgarantie 
en omvormers tot 25 jaar fabrieksgarantie!
Ga van het gas af: Luchtwaterwarmtepompen 
met € 1.700 tot € 2.600 ISDE+ subsidie!

EPA-energiemaatwerkadvies

ZEER INTERESSANT: DUURZAAMHEIDSLENING GEMEENTE 
Tot € 25.000 tegen 1,6% fiscaal aftrekbare rente!

NIEUW: Lichtboiler 160 liter met € 1.116 ISDE+ subsidie

EMTÉ SUPERMARKT STEERT
Zuiderzeestraatweg 133D - 8096 BE  Oldebroek

Servicepunt
- eigen slagerij
- eigen slijterij
- geldautomaat

Openingstijden:
ma. t/m do. 8.00-18.00 uur, 
vrijdag 8.00-20.30 uur, 
zaterdag 8.00-17.00 uur



BURGEMEESTER

Tekst Mr. A. (Adriaan) Hoogendoorn

Foto Gemeente Oldebroek

OWIOS is 
een warme 
familie 

Het thema van deze nieuwe presentatiegids is ‘familie’. Een 

begrip met verschillende betekenissen, waarin woorden 

terugkomen als verwantschap, samenbinden, relatie en 

gezelligheid. Termen die zeer toepasselijk zijn voor OWIOS. 

De voetbalvereniging, die al meer dan 90 jaar bestaat, 

vormt namelijk één grote familie met bijna 700 leden. Niet 

alleen op de club zelf, maar ook buiten de velden komt 

OWIOS vaak ter sprake. Daar zorgen de leden, vrijwilligers, 

supporters, sponsors en andere belangstellenden wel voor. 

Dat maakt de OWIOS-familie veel groter dan de ruim 450 

leden die wekelijks op het veld staan om een balletje te 

trappen.

Ik heb de indruk dat OWIOS een warme familie is, waar 

sport voorop staat maar er ook aandacht is voor de 

sociaal-maatschappelijke functie van een sportvereniging. 

Bekend voorbeeld is natuurlijk de samenwerking met Toer 

De Dellen. Maar OWIOS zet zich ook in voor wie wel een 

steuntje in de rug kan gebruiken. 

In een familie geef je om elkaar. Als het goed gaat, maar 

ook als het even allemaal wat minder soepel verloopt. 

Of als familieleden in problemen verkeren of problemen 

veroorzaken. Dat komt bij de beste families voor, dus ook 

bij OWIOS. Als je echt om elkaar geeft, dan spreek je elkaar 

daarop aan. Niet om elkaar de les te lezen, maar om elkaar 

verder te helpen. Dat vraagt tact en moed. Dat wens ik de 

leden van de OWIOS-familie toe! Ook dat is Oldebroek voor 

mekaar!

‘OWIOS: één grote familie 
met bijna 700 leden’

Het prachtige sportpark ‘Bovenmolen’ is de thuishaven, 

tot in de puntjes verzorgd en onderhouden door de 

groenploeg en andere vrijwilligers. Dit sportpark is een 

sieraad voor onze gemeente.

Namens het gemeentebestuur van Oldebroek spreek 

ik daar mijn dank voor uit en wens ik OWIOS en haar 

familie een plezierig en sportief seizoen 2017-2018 toe. 

‘Dit sportpark is 
een sieraad voor onze 

gemeente’
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Kijk op onze website: www.mammoethekwerk.nl

Mammoet Hekwerk BV
Staalwijk 46-48
8251 JX Dronten
Tel. 0525 - 63 22 86
Fax. 0525 - 63 31 11
Mob. 06 - 533 662 28

DICKHOF
RIJWIELEN
Het juiste adres voor een goed 
en gedegen advies.

Oosterwolde
Mheneweg Noord 20
0525 - 62 1456

‘t Harde
Centrum 3
0525 - 65 3528

Oldebroek
Zuiderzeestraatweg 177-1
0525 - 63 3479

NIEUW 
Voorjaar

2013

Wezep
Ruitersveldweg 35A

Stevens, Colnago, Pinarello, Look, Cannondale, Jan Jansen, , 
Cervelo & Wilier

Stevens, Cervelo, Cannondale & Wilier

Dealer op Race gebied van

Dealer op ATB gebied van

Alpina, Cannondale, RIH, Batavus & Sparta

Dealer Stads�etsen van

Batavus, Flyer, Sparta, RIH, Stevens, Cannondale, Dutch ID

Dealer Elektrische �etsen van

Shimano, Campagnolo & Mavic
Servicecentrum van

Ook voor al uw wielerkleding en schoenen!

Mheneweg-Zuid 1b • 8096 RE Oldebroek • Telefoon 0525 - 63 12 21 • www.trendhout.nl

Maak van uw droom werkelijkheid

OW0717

Vraag nu onze uitgebreide 
catalogus aan met nóg meer 

modellen en mogelijkheden.

Bel 0525 - 63 12 21 of
zie www.trendhout.nl

Vraag nu onze uitgebreide 

Maak van uw droom werkelijkheid

ELBURG



KANTINEPERSONEEL

Tekst en foto Jeroen Koele

Wat houdt het in om vrijwilliger te zijn? Wat kan jij betekenen voor onze vereniging? 

Dit zijn twee vragen die centraal staan bij het vrijwilligerswerk bij OWIOS. 

Dit jaar willen wij stilstaan bij het kantinepersoneel. 

Een belangrijk persoon voor de kantinecommissie is 

de voorzitter Jack van der Meulen. We hebben hem 

gevraagd om eens te laten zien hoe zijn gemiddelde 

week voor de vereniging er uitziet. 

Het valt gelijk op dat hij elke dag wat voor de club 

doet. ‘Op maandag beginnen we met het bestellen 

van het eten en drinken. Hier komt op dinsdag een 

groot deel van binnen, wat in de avond opgeruimd 

wordt. De rest wordt de volgende avond verwerkt,’ 

zegt Jack. Op donderdag begint de dag met het 

maken van de welbekende gehaktballen. ’s Avonds 

doet Jack het licht uit in de kantine wanneer de 

laatste naar huis gaat. Op vrijdag maakt hij de 

Bovenmolen pool en drinkt daarna een welverdiende 

borrel met de Groenploeg. Dan is het eindelijk 

zaterdag “matchday” en begint hij al om 08.00 uur 

tot ’s avonds 21.00 uur. Dit betekent een lange dag 

om klaar te staan voor onze jeugd, senioren en de 

toeschouwers. 

Op zondag wordt de winnaar bekend gemaakt van 

de Bovenmolen pool. Om op maandag opnieuw te 

beginnen. 

Al met al een volle week die nog voller wordt wanneer 

er doordeweekse wedstrijden of toernooien gespeeld 

worden. Ook aan de verschillende acties worden vele 

uren besteed, zoals het verkopen van vlees en het 

regelen van de paashaas voor de jeugd. 

Daarnaast maakt Jack ook het rooster voor alle 

vrijwilligers die helpen in de kantine. Er is een groep 

van ruim 30 trouwe vrijwilligers die dit werk met veel 

passie en plezier doet, waarvoor onze dank! 

Hiermee komen we op de vraag: wat kan jij betekenen 

voor de vereniging?

‘Vaak staan dezelfde mensen achter de bar. Wij zijn 

blij met iedereen die wil en kan helpen,’ zegt Jack. 

Graag ziet hij de groep groter worden, zodat er wat 

meer gerouleerd kan worden. Voel jij je dus geroepen 

en vind je het leuk, loop dan gerust een keer naar 

Jack om te vragen wat jij voor hem, maar vooral voor 

de vereniging kan betekenen. Alle hulp is welkom, elk 

uur telt. 

De week van een 
kantinevrijwilliger

‘Wij zijn blij met iedereen 
die wil en kan helpen’
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MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD

Betrokken in de maatschappij

Zo heeft het sportpark LED-verlichting en zijn er 

samen met de sponsoren HulstFlier en Vrijzon 214 

zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de kantine 

en tribune. Ook is OWIOS lid geworden van het initiatief 

De Noordwest Veluwe Verduurzaamt, waaraan 

meerdere bedrijven en organisaties uit de gemeentes 

Oldebroek en Elburg meedoen. Het doel van dit 

initiatief is om samen met andere leden een bijdrage 

te leveren aan de verduurzaming van de regio. Deze 

bijdrage kan te maken hebben met het verminderen 

van energieverbruik, bewustwording creëren, kennis  

versterken, het sociaal rendement verhogen en 

het verbeteren van gezondheid  en veiligheid. De 

deelnemers ondergaan eerst een MVO-nulmeting. 

Daarna kunnen de doelen omgezet worden in concrete 

maatregelen. 

OWIOS heeft diverse maatschappelijke partners. De 

meest bekende partner is wellicht Stichting Toer 

de Dellen. Op zaterdag 17 juni werd samen met 

deze stichting al weer voor de zesde keer het 30 

km lange “rondje Dellen” georganiseerd met start 

en finish op sportpark ‘Bovenmolen’. Op die dag 

werd dit rondje door ruim 1.200 mensen wandelend, 

fietsend, hardlopend, skeelerend of op een andere niet 

gemotoriseerde wijze afgelegd.  De opbrengst van deze 

sponsortocht was € 61.663. Dit komt geheel ten goede 

aan Stichting KiKa. 

Een week later was de Homeride, een wielertocht over 

500 km in 24 uur met als doel om donaties binnen 

te halen voor de Ronald Mc Donald Huizen.  Het 

wielerteam Milla’s Friends deed mee aan deze tocht. 

Tekst Gerrit Nagelhout Foto’s Diverse leden

Zonnepanelen op de daken.

OWIOS is een vereniging die sterk geworteld is in de maatschappij. Zij heeft 

een grote maatschappelijke functie door het bieden van sport, beweging, 

ontspanning en plezier aan bijna 700 leden. Maar de maatschappelijke 

betrokkenheid van OWIOS houdt hier niet op. Het beleid van OWIOS is erop 

gericht om waar mogelijk samen te werken met andere maatschappelijke 

organisaties en om duurzaam te opereren. 

Opbrengst Toer de Dellen.
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Dit team bestaat uit 9 locale wielrenners, waaronder 

de OWIOS-leden Martinus van ’t Hul en Erik-Jan 

Korenberg en Adriaan Hoogendoorn, de burgemeester 

van de gemeente Oldebroek. 

Op vrijdagavond 17 maart werd er samen met het team 

van Milla’s Friends een sportavond georganiseerd 

in de kantine van OWIOS met medewerking van 

voormalig profwielrenner en schaatser Gert Jacobs. 

In een volle kantine werd het een gezellige en 

geslaagde avond. Gert Jacobs wist de aanwezigen te 

vermaken met passie en humor over zijn ervaringen als 

meesterknecht. Aan het eind van de avond bleek dat er 

totaal ruim € 4.300 was ingezameld, een fantastisch 

bedrag. Totaal moest Milla’s Friends minimaal 

€ 7.000 inzamelen om mee te mogen doen en dat is ze 

ruimschoots gelukt.

Vanaf mei 2016 loopt het project Sport en Participatie 

Oldebroek, een samenwerkingsverband tussen 

de Gemeente Oldebroek, DOEG BV en OWIOS. 

Uitgangspunt van het project is om mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt weer terug te laten 

keren in het arbeidsproces. DOEG BV begeleidt deze 

mensen en bemiddelt hen naar werk. OWIOS heeft drie 

mensen aan het werk (gehad) op het sportpark. Zij 

helpen met het beheer en onderhoud van de velden, 

het schoonmaken van kleedkamers, onderhoud 

van machines en het aanleggen van elektriciteit. 

Ook hebben zij geholpen bij de aanleg van het 

kunstgrasveld. Inmiddels is één van deze deelnemers 

aan het werk bij  één van de sponsoren. 

In april 2016 is samen met gymnastiekvereniging SOS 

Oldebroek, Paramedisch Centrum De Akker en Het 

Sportpunt het project Oldebroek in Beweging gestart, 

dat zich richt op vrouwen in de gemeente Oldebroek. 

Het belangrijkste doel van dit project is om meer 

vrouwen te laten bewegen. Door dit samen in een 

groep te doen, is dit ook gezellig en kom je in contact 

met anderen. Er is een gevarieerd sportaanbod dat 

o.a. bestaat uit fitness, wandelen, hardlopen, Total 

Body Gym en fietsclinics. De activiteiten staan onder 

deskundige begeleiding. 

Om er voor te zorgen dat ook toekomstige generaties 

kunnen blijven sporten op ‘Bovenmolen’ heeft OWIOS 

een accomodatiefonds opgericht. Dit was nodig, 

omdat de gemeente Oldebroek per 1 januari 2015 

het beheer en onderhoud van het sportpark heeft 

overgedragen aan OWIOS. Het renoveren/vervangen 

van de velden, dug outs, kleedkamers, CV-installaties, 

verlichting, beregening loods, etc is nu geheel de 

verantwoordelijkheid van OWIOS. Het bestuur heeft 

hiervoor een plan 2015–2050 gemaakt. Ieder jaar 

wordt hiervoor een bedrag opzij gelegd. 

Sportavond met Gert Jacobs.

Het wielerteam Milla’s Friends.

‘OWIOS heeft diverse 
maatschappelijke partners’
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FOTOCOLLAGE

Jubilarissen

Kampioen JO13-3
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Kampioen JO15-2

Vier generaties familie Tichelaar

Spelers en het talent van het jaar
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Wilt u ook #LekkerWerken 
in 2017? Bestel dan gratis 
ons magazine boordevol 

praktische tips, verhalen en 
praktijkvoorbeelden op het 

gebied van marketing en 
communicatie. 

bredewold.nl/lekkerwerken

Wilt u ook #LekkerWerken 

praktische tips, verhalen en 
praktijkvoorbeelden op het 

bredewold.nl/lekkerwerken

#LEKKERWERKEN

Tel.: 0525 655 381

info@visscherautotechniek.nl

www.visscherautotechniek.nl

Zuiderzeestraatweg 164a

8096 OldebroekCE
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Betrokken en saamhorig

Sinds mijn komst afgelopen seizoen naar OWIOS 

kreeg ik veel vragen. Guido, hoe vind je het bij OWIOS? 

Heb je het naar je zin? Heb je nog iets nodig? Zomaar 

wat vragen die ik kreeg van supporters, spelers en 

(bestuurs)leden, waaruit blijkt dat ze allemaal erg 

betrokken zijn. Die betrokkenheid komt ook mooi tot 

uiting als je het sportpark bekijkt. Ik zie een sportpark 

altijd als een de spiegel van de vereniging. Aan een 

sportpark kun je vaak zien hoe het met een vereniging 

gaat.

Die betrokkenheid en saamhorigheid kreeg ik ook bij 

de droevige familieomstandigheden die tijdens het 

afgelopen seizoen hebben plaatsgevonden, maar ook bij 

de gezellige evenementen die er waren. Kortom, ik heb 

OWIOS in mijn eerste jaar leren kennen als een warme 

vereniging waar mensen naar elkaar omkijken.

Het eerste elftal

Binnen het 1e elftal is dat niet anders. Ik moet eerlijk 

zeggen dat ik als speler en als trainer niet eerder zo’n 

hecht elftal heb meegemaakt. Na het winnen van de 

Veluwecup hadden we afgelopen seizoen een vliegende 

start in de competitie. Op twee doelpunten na misten 

we de eerste periode en rond de winterstop stonden 

we bij de bovenste elftallen in de competitie. Dit 

gecombineerd met leuk en aantrekkelijk voetbal, het 

zorgde voor enthousiasme binnen en buiten het veld. 

Na de winterstop waren de resultaten helaas een stuk 

wisselvalliger. 

Uiteindelijk hebben we een stap gezet in de 

ontwikkeling van de speelwijze en in de stand op de 

ranglijst. De basis is gelegd voor het verder ontwikkelen 

van onze spelers en speelwijze. Ik ben blij dat we 

deze spelersgroep voor het grootste deel bij elkaar 

hebben kunnen houden. Er zit namelijk nog veel rek 

in en met de komst van Oldebroeker Patrick Bastiaan 

en Wilsummer Rienk van de Wetering hebben we 

een mooie aanvulling op onze 1e  selectie. Allemaal 

omstandigheden om er een mooi seizoen van te maken.

Ik wens iedereen een sportief seizoen toe, waarin het 

OWIOS-familiegevoel weer volop aanwezig mag zijn!

De OWIOS familie

HOOFDTRAINER

Tekst Guido Vlierhuis

Foto’s Herman van der Wal

Voordat ik bij OWIOS aan de slag ging werd ik aan alle 

kanten ‘gewaarschuwd’ voor het OWIOS-familiegevoel. 

Als je er eenmaal mee te maken hebt, kom je er niet 

meer los van. Met die ‘waarschuwing’ op zak ben ik het 

vorige seizoen begonnen. Aan het einde van dit seizoen 

kan ik zeggen dat deze mensen gelijk hebben gehad. 

 ‘Ik zie een sportpark 

altijd als een de spiegel 

van de vereniging’
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Foto v.l.n.r. Patrick Bastiaan, Arnold van de Kolk, Edwin Hoogland, Mark Polinder en Rienk van de Wetering

NIEUW BIJ OWIOS
Patrick Bastiaan komt na zes seizoenen in de 

hoofdmacht van DOS Kampen naar OWIOS. 

Patrick is geen onbekende voor OWIOS, want hij 

is woonachtig in Oldebroek. Daarnaast is Patrick 

reeds drie jaar actief als jeugdtrainer bij OWIOS. Bij 

DOS Kampen heeft Patrick alle standaard elftallen 

doorlopen en maakt sinds zes jaar onderdeel 

uit van de hoofdmacht. Patrick kan zowel uit de 

voeten op het middenveld als in de achterhoede. 

Patrick was twee jaar jeugdtrainer bij DOS Kampen 

van JO13-1 en vanaf zijn verhuizing in 2014 had 

hij OWIOS JO15-1 twee jaar onder zijn hoede. 

Afgelopen jaar was Patrick verantwoordelijk voor 

de JO17-1 en ook komend seizoen zal hij dit elftal 

onder zijn hoede hebben.

Rienk van de Wetering kan in de verdediging 

en op het middenveld uit de voeten. De 

afgelopen zes jaar maakte hij onderdeel 

uit van de selectie van Go Ahead Kampen 

en heeft hij vele wedstrijden in het eerste 

gevoetbald. Hij komt uit Wilsum en is gestart 

bij de plaatselijke vv Wilsum. Op zijn 14e is hij 

vertrokken naar Go Ahead Kampen. Naast 

voetballer was Van de Wetering de afgelopen 

jaren ook trainer bij de JO13-1 (3 jaar) en 

JO15-1 (3 jaar) van Go Ahead Kampen.

De nieuwe leider van OWIOS 1 is Edwin Hoogland. 

Hij woont op het ‘t Loo en is getrouwd met Gerlinda 

Hoogland-Scheffel. Ze hebben samen drie kinderen: 

Arjen 14 jaar, Marlies 11 jaar en Henri 6 jaar oud en 

ze voetballen ook alle drie bij OWIOS. Edwin werkt 

bij de gemeente Elburg. Hij heeft gevoetbald tot 

in de A1. Daarna is hij bij de lagere senioren gaan 

voetballen, omdat hij nog een grote hobby heeft 

en dat is zijn duivensport. De laatste jaren was hij 

jeugdleider van de JO11-1 en JO13-1. 

De nieuwe keepertrainer Arnold van de Kolk is 

getrouwd met Elvera en trotse vader van dochter 

Stella (4) en zoon Réal (1). Hij heeft in zijn jonge 

jaren bij diverse verenigingen gespeeld, waaronder 

ASVD, ESC, SDVB, Zwart Wit ‘63 en Nunspeet. Op 

zestien jarige leeftijd is hij als doelman begonnen bij 

Nunspeet, de plaats waar hij is opgegroeid en nog 

steeds woonachtig is. Nunspeet was ook de plek waar 

hij zijn eerste stappen heeft gezet als keepertrainer. 

Na drie jaar de jeugd van Nunspeet onder zijn hoede 

te hebben gehad, wilde hij de lat wat hoger leggen. 

“En bij de mooie vereniging OWIOS wordt mij die 

mogelijkheid geboden”, zegt Arnold. Hij ziet er dan 

ook naar uit om zijn passie en keeperservaring (en 

alle aspecten die bij het huidige voetbal komen kijken) 

over te dragen aan de selectiekeepers van OWIOS!

Mark Polinder is ook afkomstig uit Nunspeet 

en zal aankomend jaar als fysiotherapeut 

van Louwen & Muilwijk de medische staf van 

OWIOS komen versterken. Zelf voetbalt hij 

al 15 jaar bij v.v. Hulshorst. Tot 3 jaar terug 

heeft hij altijd in selectie elftallen gespeeld 

waarbij hij ook een aantal wedstrijden in 

het eerste elftal heeft gevoetbald. Drie 

jaar geleden is hij lager gaan voetballen 

om ook andere hobby’s uit te kunnen 

oefenen. Mark heeft vijf jaar geleden de 

opleiding fysiotherapie gedaan op THIM 

hogeschool voor fysiotherapie en sinds 

een jaar is hij werkzaam bij Fysiotherapie 

Louwen & Muilwijk. Het is voor hem een 

mooie uitdaging om zijn voetbalhobby te 

combineren met zijn werk als fysiotherapeut. 

Mark zal gedurende het seizoen op dinsdag- 

en donderdagavond op de club aanwezig zijn 

om blessures te beoordelen en zo nodig te 

behandelen alsmede de verzorging van de 1e 

selectie op zich te nemen. In samenwerking 

met zijn collega’s van de medische staf willen 

zij de selecties van OWIOS zo fit mogelijk 

houden. Ook voor alle overige leden is het 

mogelijk om zijn of haar blessure op deze 

avonden te laten beoordelen door hem om 

zo een spoedig herstel in te zetten.



Cornell Balk
03-01-1996
aanvaller

Patrick Bastiaan
18-02-1993 
middenvelder  

Arjan Boon
03-09-1990
verdediger

Nabil Essaddouqi
09-12-1988
aanvaller

Dennis de Boer
15-07-1993
verdediger

Gerdo van ‘t Hul
03-07-1992
middenvelder

Erik-Jan Korenberg
25-02-1994 
verdediger

Hendri Nagelhout
29-08-1988
verdediger

Corné Hamelink
04-03-1996
middenvelder

Marco Hoogland    
28-04-1997
middenvelder

William van den Hul
02-06-1982
aanvaller

1E SELECTIE

Chris van de Poll
11-08-1981
doelman

Erik van Haagen
21-03-1994
middenvelder

22 PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2017/2018  WWW.OWIOS.NL

Selectie en 
technische staf 



Herold Ponstein
24-01-1994
doelman

Rienk van de Wetering
11-09-1992 
middenvelder/verdediger

Ben Snoek
06-02-1990
verdediger

Bennie Veldhoen
22-08-1986
middenvelder/aanvaller

Arjan Vorsselman
30-07-1993
aanvaller

Guido Vlierhuis
05-08-1975
hoofdtrainer

Mark Polinder
07-10-1995 
fysiotherapeut

Arnold van de Kolk
23-07-1978 
keepertrainer

Wieb van Hooren
11-02-1963
assistent-scheidsrechter

Hendrik Uitslag
16-01-1994
aanvaller

Edwin Hoogland
27-02-1973 
leider

Kees Nagelhout
04-06-1977
assistent-trainer
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SEIZOEN  2017/2018
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Boven v.l.n.r.   Dennis de Boer, Mark Polinder, Wieb van Hooren, Guido Vlierhuis, Edwin Hoogland, Arnold van de Kolk,  
Arjan Boon

Midden v.l.n.r.   Corné Hamelink, Ben Snoek, Nabil Essaddouqi, Erik-Jan Korenberg, Arjan Vorsselman, William van den Hul, 
Bennie Veldhoen, Rienk van de Wetering 

Voor v.l.n.r.   Hendrik Uitslag, Hendri Nagelhout, Gerdo van ’t Hul, Chris van de Poll, Herold Ponstein, Marco Hoogland, 
Cornell Balk, Patrick Bastiaan

Op de foto ontbreken Kees Nagelhout en Erik van Haagen
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2e klasse G 

2017/2018
District Oost

AGOVV
opgericht: 25 februari 1913
clubkleuren: blauw-wit
sportpark ‘Berg & Bos’ 
Laan van Spitsbergen 2
7312 CM  Apeldoorn
(055) 84 30 737
www.agovv.nl

AVW ’66   
opgericht: 10 februari 1966
clubkleuren: rood-zwart
sportpark ‘Hamerden’
Brouwerslaan 4 
6931 AC  Westervoort
(026) 31 18 679
www.avw66.nl

Blauw Geel ‘55
opgericht: 1 augustus 1955
clubkleuren: geel-blauw
sportpark ‘Peppelensteeg’
Peppelensteeg 5
6715 CV  Ede
(0318) 63 65 79
www.blauwgeel55.nl

ESA
opgericht: 22 december 1954
clubkleuren: blauw-wit-zwart
sportcentrum ‘Rijkerswoerd’
De Pas 44
6836 BK  Arnhem
(026) 32 70 523
www.esa-rijkerswoerd.nl

FC Horst
opgericht: 19-07-1971
clubkleuren: oranje-wit
sportpark ‘De Adelaar’
Buitenbrinkweg 70
3853 LZ  Ermelo
(0341) 55 62 36
www.fchorst.nl

Lelystad ‘67
opgericht: 1 november 1967
clubkleuren: rood-wit
sportpark ‘Langezand’
Sportparkweg 5
8223 PB  Lelystad
(0320) 23 23 81
www.svlelystad.nl

Lunteren
opgericht: 1 juni 1932
clubkleuren: geel-zwart
sportpark ‘De Wormshoef’
Wormshoefweg 4
6741 ZG  Lunteren
(0318) 48 39 00
www.vvlunteren.nl

OWIOS
opgericht: 25 september 1925
clubkleuren: groen-wit
sportpark ‘Bovenmolen’
Bovenheigraaf 19A
8096 PJ  Oldebroek
(0525) 63 15 14
www.owios.nl

Renswoude
opgericht: 3 april 1946
clubkleuren: rood-wit
sportpark ‘De Hokhorst’
De Hokhorst 5
3927 GX  Renswoude
(0318) 57 21 50
www.vvrenswoude.nl

Scherpenzeel
opgericht: 17 april 1918
clubkleuren: blauw-wit
sportpark ‘De Bree-Oost’
Eikenlaan 6
3925 VK  Scherpenzeel
(033) 27 78 937
www.vvscherpenzeel.nl

de Valleivogels
opgericht: 1 augustus 1947
clubkleuren: wit-rood
sportpark ‘De Bree-West’
Willaerlaan 123
3925 HM  Scherpenzeel
(033) 27 72 773
www.valleivogels.nl

Veensche Boys
opgericht: 07-06-1936
clubkleuren: blauw-wit
sportpark Nijkerkerveen
Westerveenstraat 42
3864 EN  Nijkerkerveen
033-2571257 
www.veenscheboys.eu

VSCO ‘61
opgericht: 24-08-1961
clubkleuren: geel-zwart
sportpark ‘De Heugte’
Zwarteweg 15
8097 PR  Oosterwolde
0525-621469 
www.vsco.nl

VVOP
opgericht: 23 april 1948
clubkleuren: blauw-wit
sportpark ‘de Roeleneng’
Roelenengweg 37
3781 BA  Voorthuizen
(0342) 47 23 80
www.vvop.nl 
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COMPETITIESCHEMA

Beker/Inhaalprogramma

Beker District Oost

Rabobank Veluwecup 2017

23-sep-17 

Valleivogels 1 Lelystad ‘67 1

Renswoude 1 Scherpenzeel 1

Horst FC 1 VSCO ‘61 1

OWIOS 1 AGOVV 1

Blauw Geel’55 1 VVOP 1

ESA 1 Veensche Boys 1

AVW ‘66 1 Lunteren 1

   

30-sep-17 

Lelystad ‘67 1 Blauw Geel’55 1

VSCO ‘61 1 Renswoude 1

Lunteren 1 ESA 1

Scherpenzeel 1 Valleivogels 1

AGOVV 1 AVW ‘66 1

Veensche Boys 1 OWIOS 1

VVOP 1 Horst FC 1

   

07-okt-17 

Valleivogels 1 VSCO ‘61 1

Renswoude 1 VVOP 1

OWIOS 1 Lunteren 1

ESA 1 Scherpenzeel 1

AVW ‘66 1 Lelystad ‘67 1

Veensche Boys 1 AGOVV 1

Blauw Geel’55 1 Horst FC 1

   

14-okt-17 

Lunteren 1 Veensche Boys 1

VVOP 1 Valleivogels 1

Horst FC 1 Renswoude 1

Lelystad ‘67 1 OWIOS 1

VSCO ‘61 1 Blauw Geel’55 1

AGOVV 1 ESA 1

Scherpenzeel 1 AVW ‘66 1

   

21-okt-17 

Valleivogels 1 AVW ‘66 1

Renswoude 1 ESA 1

Horst FC 1 OWIOS 1

Lelystad ‘67 1 AGOVV 1

Scherpenzeel 1 Blauw Geel’55 1

VVOP 1 Lunteren 1

VSCO ‘61 1 Veensche Boys 1

28-okt-17 

Valleivogels 1 Renswoude 1

OWIOS 1 VVOP 1

Blauw Geel’55 1 Lunteren 1

ESA 1 Lelystad ‘67 1

Veensche Boys 1 Scherpenzeel 1

AVW ‘66 1 Horst FC 1

AGOVV 1 VSCO ‘61 1

  

04-nov-17 

Renswoude 1 Blauw Geel’55 1

Lunteren 1 AGOVV 1

Horst FC 1 Valleivogels 1

Scherpenzeel 1 OWIOS 1

VVOP 1 ESA 1

VSCO ‘61 1 AVW ‘66 1

Lelystad ‘67 1 Veensche Boys 1

    

18-nov-17 

OWIOS 1 VSCO ‘61 1

Lunteren 1 Lelystad ‘67 1

Veensche Boys 1 VVOP 1

Blauw Geel’55 1 Valleivogels 1

AVW ‘66 1 Renswoude 1

ESA 1 Horst FC 1

AGOVV 1 Scherpenzeel 1

  

25-nov-17 

Valleivogels 1 ESA 1

Renswoude 1 OWIOS 1

Horst FC 1 Veensche Boys 1

Blauw Geel’55 1 AVW ‘66 1

VVOP 1 AGOVV 1

VSCO ‘61 1 Lunteren 1

Scherpenzeel 1 Lelystad ‘67 1

  

02-dec-17 

AVW ‘66 1 VVOP 1

Lunteren 1 Scherpenzeel 1

OWIOS 1 Valleivogels 1

Veensche Boys 1 Renswoude 1

AGOVV 1 Horst FC 1

ESA 1 Blauw Geel’55 1

Lelystad ‘67 1 VSCO ‘61 1

  

09-dec-17 

Valleivogels 1 Veensche Boys 1

Renswoude 1 AGOVV 1

Horst FC 1 Lunteren 1

VSCO ‘61 1 Scherpenzeel 1

Blauw Geel’55 1 OWIOS 1

AVW ‘66 1 ESA 1

VVOP 1 Lelystad ‘67 1

  

16-dec-17 

OWIOS 1 AVW ‘66 1

ESA 1 VSCO ‘61 1

AGOVV 1 Valleivogels 1

Lunteren 1 Renswoude 1

Lelystad ‘67 1 Horst FC 1

Veensche Boys 1 Blauw Geel’55 1

Scherpenzeel 1 VVOP 1

27-jan-18 

Valleivogels 1 Lunteren 1

Renswoude 1 Lelystad ‘67 1

Horst FC 1 Scherpenzeel 1

OWIOS 1 ESA 1

Blauw Geel’55 1 AGOVV 1

AVW ‘66 1 Veensche Boys 1

VVOP 1 VSCO ‘61 1

  

03-feb-18 

Lelystad ‘67 1 Valleivogels 1

Scherpenzeel 1 Renswoude 1

VSCO ‘61 1 Horst FC 1

AGOVV 1 OWIOS 1

VVOP 1 Blauw Geel’55 1

Veensche Boys 1 ESA 1

Lunteren 1 AVW ‘66 1

  

17-feb-18 

VSCO ‘61 1 Valleivogels 1

VVOP 1 Renswoude 1

Lunteren 1 OWIOS 1

Scherpenzeel 1 ESA 1

Lelystad ‘67 1 AVW ‘66 1

AGOVV 1 Veensche Boys 1

Horst FC 1 Blauw Geel’55 1

    

03-mrt-18 

Veensche Boys 1 Lunteren 1

Valleivogels 1 VVOP 1

Renswoude 1 Horst FC 1

OWIOS 1 Lelystad ‘67 1

Blauw Geel’55 1 VSCO ‘61 1

ESA 1 AGOVV 1

AVW ‘66 1 Scherpenzeel 1

  

10-mrt-18 

Blauw Geel’55 1 Renswoude 1

AGOVV 1 Lunteren 1

Valleivogels 1 Horst FC 1

OWIOS 1 Scherpenzeel 1

ESA 1 VVOP 1

AVW ‘66 1 VSCO ‘61 1

Veensche Boys 1 Lelystad ‘67 1

  

17-mrt-18 

Renswoude 1 Valleivogels 1

VVOP 1 OWIOS 1

Lunteren 1 Blauw Geel’55 1

Lelystad ‘67 1 ESA 1

Scherpenzeel 1 Veensche Boys 1

Horst FC 1 AVW ‘66 1

VSCO ‘61 1 AGOVV 1

  

24-mrt-18 

AVW ‘66 1 Valleivogels 1

ESA 1 Renswoude 1

OWIOS 1 Horst FC 1

AGOVV 1 Lelystad ‘67 1

Blauw Geel’55 1 Scherpenzeel 1

Lunteren 1 VVOP 1

Veensche Boys 1 VSCO ‘61 1

31-mrt-18 

VSCO ‘61 1 OWIOS 1

Lelystad ‘67 1 Lunteren 1

VVOP 1 Veensche Boys 1

Valleivogels 1 Blauw Geel’55 1

Renswoude 1 AVW ‘66 1

Horst FC 1 ESA 1

Scherpenzeel 1 AGOVV 1

  

07-apr-18 

Blauw Geel’55 1 Lelystad ‘67 1

Renswoude 1 VSCO ‘61 1

ESA 1 Lunteren 1

Valleivogels 1 Scherpenzeel 1

AVW ‘66 1 AGOVV 1

OWIOS 1 Veensche Boys 1

Horst FC 1 VVOP 1

  

14-apr-18 

Lunteren 1 Valleivogels 1

Lelystad ‘67 1 Renswoude 1

Scherpenzeel 1 Horst FC 1

ESA 1 OWIOS 1

AGOVV 1 Blauw Geel’55 1

Veensche Boys 1 AVW ‘66 1

VSCO ‘61 1 VVOP 1

  

21-apr-18 

VVOP 1 AVW ‘66 1

Scherpenzeel 1 Lunteren 1

Valleivogels 1 OWIOS 1

Renswoude 1 Veensche Boys 1

Horst FC 1 AGOVV 1

Blauw Geel’55 1 ESA 1

VSCO ‘61 1 Lelystad ‘67 1

  

12-mei-18 

ESA 1 Valleivogels 1

OWIOS 1 Renswoude 1

Veensche Boys 1 Horst FC 1

AVW ‘66 1 Blauw Geel’55 1

AGOVV 1 VVOP 1

Lunteren 1 VSCO ‘61 1

Lelystad ‘67 1 Scherpenzeel 1

  

19-mei-18 

AVW ‘66 1 OWIOS 1

VSCO ‘61 1 ESA 1

Valleivogels 1 AGOVV 1

Renswoude 1 Lunteren 1

Horst FC 1 Lelystad ‘67 1

Blauw Geel’55 1 Veensche Boys 1

VVOP 1 Scherpenzeel 1

  

26-mei-18 

Veensche Boys 1 Valleivogels 1

AGOVV 1 Renswoude 1

Lunteren 1 Horst FC 1

Scherpenzeel 1 VSCO ‘61 1

OWIOS 1 Blauw Geel’55 1

ESA 1 AVW ‘66 1

Lelystad ‘67 1 VVOP 1

11 november 2017 inhaal / beker 

10 februari 2018 inhaal / beker 

24 februari 2018 inhaal / beker 

28 april 2018 inhaal / beker 

5 mei 2018 inhaal / beker

Zaterdag 2 september 2017

14:30 uur KHC - Dos Kampen

17:00 uur Heerde – OWIOS 

Zaterdag 9 september 2017

14:30 uur OWIOS – KHC 

17:00 uur Dos Kampen - Heerde

Zaterdag 16 september 2017

15:00 uur Dos Kampen – OWIOS 

17:00 uur Heerde - KHC

Speelronde 1 zaterdag 12 augustus

12.30 uur ESC – Oene

14.30 uur OWIOS –  ’t Harde

16.30 uur  DSV ’61 – VIOS V.

Speelronde 2 zaterdag 19 augustus

12.30 uur ’t Harde – VIOS V.

14.30 uur OWIOS – Oene

16.30 uur DSV ’61 – ESC

Speelronde 3 zaterdag 26 augustus

12.30 uur Oene – VIOS V.

14.30 uur OWIOS – DSV ’61

16.30 uur ’t Harde – ESC

de Valleivogels
opgericht: 1 augustus 1947
clubkleuren: wit-rood
sportpark ‘De Bree-West’
Willaerlaan 123
3925 HM  Scherpenzeel
(033) 27 72 773
www.valleivogels.nl

Veensche Boys
opgericht: 07-06-1936
clubkleuren: blauw-wit
sportpark Nijkerkerveen
Westerveenstraat 42
3864 EN  Nijkerkerveen
033-2571257 
www.veenscheboys.eu

VSCO ‘61
opgericht: 24-08-1961
clubkleuren: geel-zwart
sportpark ‘De Heugte’
Zwarteweg 15
8097 PR  Oosterwolde
0525-621469 
www.vsco.nl

VVOP
opgericht: 23 april 1948
clubkleuren: blauw-wit
sportpark ‘de Roeleneng’
Roelenengweg 37
3781 BA  Voorthuizen
(0342) 47 23 80
www.vvop.nl 

1e periode 2e periode

3e periode
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Dit jaar zijn er vier pagina’s speciaal voor de jeugd. Op deze pagina’s stellen een aantal jeugdspelers 
zichzelf voor. Verder hebben wij per leeftijdscategorie een aantal leuke prijsvragen en worden de 
eindstanden vermeld. Henk Sneller blikt als voorzitter van de Jeugdcommissie terug op het afgelopen 
seizoen en kijkt vooruit naar het nieuwe seizoen.

DE JEUGD VAN OWIOS

JEUGD

Jurre van Es

Leeftijd: 8

Team: JO11-1

Positie: middenveld

Hobby: voetbal

Fav. ploeg: Ajax

Fav. speler: Kasper 

Dolberg

Stan Veldhoen

Leeftijd: 11

Team: JO13-1

Positie: rechtsvoor

Hobby’s: voetballen en 

FIFA op de PSP4

Fav. ploeg: Ajax

Fav. speler: Kasper 

Dolberg

Elise Bisschop

Leeftijd: 13

Team: MO15

Positie: linksbuiten

Hobby’s: voetballen en 

muziek luisteren

Fav. ploeg: Feyenoord

Fav. speler: Nicolai 

Jørgensen

Olivier van Luxemburg

Leeftijd: 9

Team: JO11-3

Positie: keeper

Hobby’s: voetballen en 

gamen

Fav. ploeg: Ajax

Fav. speler: Bertrand 

Traoré

Heb je de rebus opgelost? Stuur dan 
je oplossing voor 1 oktober 2017 naar 
‘sponsorcommissie@owios.nl’. Vermeld 
er duidelijk je naam, geboortedatum en 
team bij. In november 2017 worden de 
winnaars bekend gemaakt. 

Zie de voorwaarden voor deelname op pagina 31.

Samenstelling Rop Woesthoff   Foto’s Herman van der Wal
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Britt Rekers

Leeftijd: 14

Team: MO15

Positie: linksmidden

Hobby’s: voetballen en 

afspreken

Fav. ploeg: Ajax

Fav. speler: Justin 

Kluivert

Bart Wittingen

Leeftijd: 10

Team: JO11-2

Positie: spits/linksbuiten

Hobby: voetballen 

Fav. ploeg: Feyenoord

Fav. speler: Nicolai 

Jørgensen

Jordy ter Maat

Leeftijd: 16

Team: JO19-2

Positie: linksbuiten

Hobby: voetballen

Fav. ploeg: Ajax

Fav. speler: Václav Černý

Ramon Visscher

Leeftijd: 7

Team: JO9-2

Positie: middenveld

Hobby’s: voetballen en 

vissen

Fav. ploeg: OWIOS

Fav. speler: Nacer 

Barazite

Nu is de ontwikkeling van de speler en het 

team belangrijker dan de stand op de ranglijst. 

Maar toch kunnen we niet ontkennen dat we 

de eindstand wel bekijken. Daarom wil ik  per 

categorie kort terugblikken. JO19-1 had het 

eerst erg moeilijk, maar gedurende het seizoen 

ging het beter en hebben ze zich toch nog 

eenvoudig gehandhaafd. We begonnen het 

seizoen met een JO19-2, maar dat bleek na de 

winterstop niet meer haalbaar. Wel konden we 

een aantal oefenwedstrijden organiseren, om 

ook dit team hun voetbalplezier te geven. 

JO17-1 draaide een prima seizoen en wist 

uiteindelijk tweede te worden. JO17-2 wist 

sportief geen potten te breken, maar hier 

stond het plezier voorop. 

Het team JO15-1 speelde wisselvallig, goede 

wedstrijden werden met onnodige nederlagen 

afgewisseld wat uiteindelijk resulteerde  in 

een plek in de middenmoot. Voor JO15-2 

was het in de najaarscompetitie nog geen 

groot succes maar in de voorjaarscompetitie 

ging het lopen en dit werd beloond met het 

kampioenschap. JO15-3 was twee keer een 

goede middenmotor. 

In de JO13 categorie wist JO13-1 zich goed te 

handhaven in de 1e  klasse, JO13-2 eindigde 

prima in de middenmoot en JO13-3 werd in het 

najaar glansrijk kampioen. In het voorjaar werd 

het in een klasse hoger wel erg moeilijk. 

De 1e klasse was voor JO11-1 in het najaar 

wat te hoog gegrepen, maar in het voorjaar 

werd er prima gespeeld in de 2e klasse. De 

teams JO11-2 t/m JO11-5 hadden soms een 

wisselend succes maar uiteindelijk hebben 

ze allemaal een goede plek in hun competitie 

gevonden. 

De JO9 categorie teams wisten zich allemaal 

goed staande te houden in hun competitie. 

Kampioenen waren er niet, maar derde en 

vierde plaatsen zijn natuurlijk ook prachtig. 

Binnen de meisjes afdeling hadden we MO13, 

MO15 en MO17. Ook hier geldt dat plezier en 

ontwikkeling het belangrijkst is. MO13 draaide 

een goed najaar en ondanks dat er beter werd 

gespeeld in de voorjaarscompetitie was het 

qua stand op de ranglijst toch minder. MO15 

deed goed mee in hun competitie en wist in 

zowel het najaar als het voorjaar boven in de 

middenmoot te eindigen. MO17 speelde 1e 

klasse en hoewel het najaar nog stroef verliep, 

werden ze in de voorjaarscompetitie prima 

vierde. 

Een vermelding waard is het nieuwe regioteam 

voor de meiden, een samenwerking met VSCO 

en ’t Harde. Een stap om het meidenvoetbal 

verder te ontwikkelen. Een initiatief dat door de 

deelnemers als positief werd ervaren. 

EINDSTANDEN JEUGDCOMPETITIE
PLEK (AANTAL TEAMS)

Voorjaar ‘17 Najaar ‘16

JO19-1D 11 (14)

JO19-2D 9 (9)

JO17-1G 2 (10)

JO17-2D 11 (11) 9 (11)

JO15-1 8 (12)

JO15-2 1 (12) 8 (12)

JO15-3 5 (10) 8 (12)

JO13-1 6 (12)

JO13-2 10 (12) 8 (12)

JO13-3 12 (12) 1 (12)

JO11-1G 4 (12) 10 (11)

JO11-2G 10 (12) 8 (12)

JO11-3 8 (12) 10 (12)

JO11-4G 5 (12) 11 (12)

JO11-5G 3 (12) 12 (12)

JO9-1 3 (11) 8 (12)

JO9-2 11 (12) 3 (14)

JO9-3G 6 (12) 8 (12)

JO9-4G 3 (6) 4 (12)

JO9-5 11 (12)

MO17-1 4 (9) 8 (9)

MO15-1 5 (11) 5 (11)

MO13-1 9 (11) 6 (10)

Tekst Henk Sneller
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JEUGD

Op de foto v.l.n.r. Dick Kroon, Bert Mostert, Henk Sneller, Rutger van ‘t Slot, Andrea Jacobs, Arend-Wim Estié en Heim Wolf

Tekst Henk Sneller

Zo aan het begin van een 
nieuw seizoen is het goed 
om even terug te kijken.  
Wat is er het afgelopen jaar 
allemaal gebeurd? Wat is er 
kenmerkend voor het seizoen 
wat achter ons ligt?  

Wat het eerst opviel het afgelopen 

seizoen was de nieuwe benaming voor 

alle jeugdteams waar we nog wel wat 

aan moeten wennen. De zo jarenlang 

vertrouwde benaming als C3 is nu ineens 

JO15-3 geworden, niets anders dan een 

andere naam, maar het voelt eerst wat 

onwennig. 

In de algemene ledenvergadering is 

besloten om voor alle jeugdleiders- en 

trainers de Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG) verplicht te stellen. De regel gold 

al voor het nieuwe kader maar wordt op 

deze manier verder uitgebreid. Dit allemaal 

om bij OWIOS het maximale te doen om 

een veilig sportklimaat voor onze jeugd te 

creëren. Iets waar we met ons allen aan 

moeten blijven werken, elkaar aanspreken 

op ongewenst gedrag en wanneer waarden 

en normen overschreden worden.  

Gedurende het jaar is er door de 

vrijwilligerscommissie veel tijd besteed 

om meer personen te interesseren om als 

vrijwilliger hun steentje bij te dragen aan 

de organisatie van OWIOS. Dit heeft voor 

de jeugdcommissie geresulteerd in twee 

nieuwe krachten. Arend-Wim Estié draait al 

een aantal maanden mee en Rutger van ’t 

Slot is net begonnen. Dit betekent voor ons 

dat we het werk beter kunnen verdelen en 

er meer aandacht aan kunnen schenken. 

Binnen het technische kader waren er het 

afgelopen jaar drie nieuwe gezichten: Dick 

Kroon, Abdul Doufikar en Richard van der 

Zandschulp. Uiteraard moesten we eerst 

aan elkaar wennen, maar ieder heeft zijn 

Van de jeugdcommissie

Wil jij ook zo’n mooie Derby Star-bal 

mèt OWIOS-logo winnen? Er zijn twee 

van deze ballen te winnen als je in deze 

leeftijdscatogerie valt. Het enige dat je er voor 

hoeft te doen, is de onderstaande vragen te 

beantwoorden.  

1.  Hoeveel leden had OWIOS op 1 juli 2017?

2. Wat is het thema van deze presentatiegids?

3.  Op welke dag worden de gehaktballen 

gemaakt in de kantine?

4.  Welke twee jeugdteams zijn afgelopen 

seizoen kampioen geworden?

5. In welk jaar wordt OWIOS 100?

Heb je alle antwoorden gevonden? Stuur 

dan je oplossing voor 1 oktober 2017 naar 

sponsorcommissie@owios.nl. Vermeld er 

duidelijk je naam, geboortedatum en team bij. 

In november 2017 worden 

de winnaars bekend 

gemaakt. 

Zie de voorwaarden voor 

deelname op pagina 31.



Op de foto v.l.n.r. Dick Kroon, Bert Mostert, Henk Sneller, Rutger van ‘t Slot, Andrea Jacobs, Arend-Wim Estié en Heim Wolf

Janco van Boven

Leeftijd: 5

Team: Groentje

Positie: n.v.t.

Hobby’s: voetballen en 

zwemmen

Fav. ploeg: Ajax

Fav. speler: alle spelers

Daan Eibrink

Leeftijd: 10

Team: JO11-3

Positie: verdediger

Hobby’s: voetballen en 

Lego

Fav. ploeg: Ajax

Fav. speler: Davy 

Klaassen

Kevin van de Streek

Leeftijd: 12

Team: JO15-1

Positie: aanvallende 

middenvelder

Hobby’s: voetballen en 

gamen

Fav. ploeg: Ajax

Fav. speler: Justin 

Kluivert

Van de jeugdcommissie
plek inmiddels gevonden. Ook het komende seizoen 

gaan we met elkaar verder.  

Op sportief vlak hadden we dit jaar twee 

kampioensteams: in de najaarscompetitie werd 

JO13-3 kampioen en in de voorjaarscompetitie werd 

JO15-2 in de alles beslissende laatste wedstrijd 

kampioen door de directe concurrent te verslaan.  

Afgelopen jaar was een grote verandering het 

kunstgrasveld. Het is duidelijk dat het grote 

voordelen biedt met trainen. Zo hebben we de 

gehele winter kunnen doortrainen, ook met onze 

jongste jeugd. Dit levert meer trainingsuren op 

onder betere omstandigheden. Uiteindelijk moet dit 

resulteren in een betere opleiding. 

 

Het komende seizoen gaat er in de jongste 

leeftijdscategorie (JO9) weer iets veranderen door 

de invoering van de nieuwe wedstrijdvormen van de 

KNVB. In de vernieuwde opzet voetballen vanaf dit 

seizoen de pupillen onder 8 en onder 9 jaar op een 

kwart voetbalveld partijtjes van 6-tegen-6. Ingooien 

wordt dribbelen en de rol van scheidsrechters 

wordt ingevuld door spelbegeleiders. Hoe we dit 

bij OWIOS gaan invullen is op het moment van 

schrijven nog niet helemaal duidelijk. Dit hangt af 

van het aantal spelers in een leeftijdscategorie. Het 

aantal teams zal ongeveer gelijk blijven aan het 

afgelopen seizoen.  

Voor dit seizoen willen we extra gaan inzetten op de 

jeugd onder de 11 jaar. Hier wordt de basis gelegd 

voor het voetbal en dat vraagt al onze aandacht. 

Een goede basis is noodzakelijk voor de verdere 

opleiding. De ontwikkeling van de individuele speler 

blijft het speerpunt van de jeugdopleiding en we 

zullen verder blijven werken aan de kwaliteit van 

de jeugdopleiding. De ontwikkelpunten genoemd in 

het programma Kwaliteit & Performance zijn daar 

een leidraad voor. Hiervoor hebben we de inzet 

van iedereen nodig. Goed is het om te zien dat 

(oud) spelers zich inzetten als trainer. Daarnaast 

zijn er veel ouders die zich enthousiast inzetten als 

leider, om zo de OWIOS familie gestalte te geven. 

We hebben veel kennis in huis. Als we dit weten te 

benutten, dan gaan we stappen maken. Laten we 

allemaal ons steentje bijdragen voor het plezier en 

de sportieve inzet van onze jeugd. 

 

Namens de jeugdcommissie wens ik u een heel 

sportief en gezond jaar toe. 

‘We hebben veel 

kennis in huis’

Voorwaarden deelname 

prijsvragen: 

Alleen leden mogen meedoen. 

Ieder lid mag alleen in zijn/

haar leeftijdscategorie meedoen 

(peildatum leeftijd: 01-10-

2017). Je mag één keer een 

oplossing inzenden. In iedere 

leeftijdscategorie zijn twee 

winnaars.
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SlagerijvanGuilik.nl
NR.1 in BBQ & CATERING

HATTEMERBROEK - ZWOLLE

info@slagerijvanguilik.nl - 038 376 59 76
BBQ - BUFFETTEN - TOTALE CATERING

SALADES - PARTY PANNEN - HAPJESSCHOTELS

Van der Laan notariaat & mediation

Zuiderzeestraatweg 117 

8096 BE Oldebroek

 T (0525) 633 818 

De notaris komt u tegen op belangrijke momenten in uw 

leven. Van der Laan notariaat & mediation weet dat u de 

notaris dan moet kunnen vertrouwen. Daarom zijn wij 

toegankelijk, betrokken en spreken we duidelijke taal.  

Komt u kennismaken? Kijk voor ons gratis inloopspreekuur 

op onze website.

www.vanderlaannotariaat.nl

 
 
 
 
 

 
 
                     
      www.agj-elburg.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Robbertsmatenstraat 21, 8081 HL Elburg , Tel: 0525-685415 
 
 
 
 

Al het lekkers uit Italië!
Traditionele Italiaanse delicatessen, 

direct naast de Sassenpoort in 
centrum van Zwolle. Komt u ook 

een stukje Italië proeven?

Hilsdijk 108, Hattem    info@veluwenkamp.nl     www.veluwenkamp.nl     T  038 444 24 62

Partner in infra en cultuurtechniek
INFRATECHNIEK   CULTUURTECHNIEK    SPORT EN RECREATIE    GROENRECYCLING



CLUB VAN 50

Zichtbare bijdrage
Tekst en foto Constan Uitslag

OWIOS heeft vele actieve leden die zich inzetten om 

sponsorgelden te genereren. Mede hierdoor heeft de club 

bestaansrecht. Een onderdeel van de sponsoring is de Club 

van 50. Wim Schuld, Cor Bruijnes en Diane Nagelhout-

Bruijnes zijn de drijvende krachten achter deze vorm van 

sponsoring. Henry Schuurman verzorgt de administratie. 

Wat is de Club van 50?

In de kantine hangt een groot bord met de personen, teams 

en bedrijven die jaarlijks € 50,00 doneren. Hierdoor kunnen 

de bezoekers zien wie deze actie steunen. Momenteel zijn er 

meer dan 100 leden. De opbrengst wordt jaarlijks besteed 

aan verschillende zaken rondom de club. Afgelopen seizoen 

zijn de gelden besteed in de vorm van een bijdrage voor de 

aanschaf van zonnepanelen en opslagcontainers. Al met al 

een mooie vorm van sponsoring waarmee u direct zichtbaar 

OWIOS kunt ondersteunen.

Wilt u ook onze club op deze mooie manier helpen? Spreek 

dan Wim, Cor of Diane even aan bij OWIOS. Zij zorgen ervoor 

dat uw naam op het bord komt. U kunt natuurlijk ook mailen 

met sponsorzaken@owios.nl. 

Uw bijdrage wordt zichtbaar gewaardeerd!

KLEDINGLEvEraNcIErv.v. OWIOS

S P O R T S W E A R     •    P R O M O W E A R    •    S P O R T S  E Q U I P M E N T    •    M E R C H A N D I S E    •    M U T A S E R V I C E S



Nieuwe trainer Vrouwen 1 

FLOOR VAN DER HAAR  

VROUWEN 1

In het kort
Naam: Floor van der Haar 

Geboren: 19 januari 1969 te Kampen

Gehuwd: april 1991 met Alexandra

Kinderen: twee zonen Mike (21)

en Dave (17)

Werk: bouwsector 26 jaar  

waarvan de laatste 7 jaar als zelfstandige

Voetbalverleden
Van  9 – 12 jaar  gevoetbald bij v.v. Kampen

En van 12 – 18 jaar bij IJVV

Trainerservaring
Trainer | IJVV | 2000-2010 - 2013-2016

F, E,D,C- junioren                   

Vrouwen 1

2e selectie

Trainer | Olympia ’28 | 2010-2013

Vrouwen 1

Meisjes C

Opleiding
Diploma pupillentrainer | juni 2014 | KNVB te Zwolle

Diploma TC3 | juni 2015 | KNVB te Apeldoorn

Tekst Floor van der Haar   Foto’s Herman van der Wal 

Boven v.l.n.r Floor van der Haar (trainer), Talitha van Hooren, Kim Mensink, Tamara van Hooren, Lisa Dickhof, Alicia Ponstein, Diane Ponstein, Denice Sellis, 
Bianca Mensink (leidster) 
Onder v.l.n.r. Laura Schuld, Yella Kramer, Demi Sneller, Benice van Pijkeren, Sandra Ruitenberg (keepster), Lisanne Koele, Denise Oerlemans, Sarah van de Kamp, 
Ashley Schoeber. Op de foto mist: Kimberly van t’Veer
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Waarom OWIOS?
OWIOS is een vereniging met een goede 

structuur, aardige mensen en een duidelijk 

plan van aanpak. En bestuurlijk is alles tot 

in de puntjes verzorgd. Bij OWIOS schroomt 

men niet om het vuile werk op te knappen,

ze zullen er alles aan doen om het hoogst 

haalbare te bereiken.

Tenslotte
Ik hoop daar mijn bijdrage aan te kunnen 

leveren en er samen een goed seizoen van 

te maken.

‘Bij OWIOS 

schroomt men niet 

om het vuile werk 

op te knappen, 

ze zullen er alles 

aan doen om het 

hoogst haalbare te 

bereiken’
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‘Het voelt 

fantastisch om 

deelgenoot te 

zijn van de 

groen-witte 

OWIOS-familie’

OWIOS 2

Tekst Henk Winters

Foto Herman van der Wal

HET TWEEDE

Met veel plezier schrijf ik de bijdrage van de tweede 

selectie aan de presentatiegids voor het nieuwe 

seizoen. Ik realiseer me dat dit alweer de zesde 

keer is dat ik mijn bijdrage mag leveren. In mijn 

bijna 25-jarige trainerscarrière ben ik nog nooit zo 

lang bij een club gebleven. Elke keer als ik naar ons 

prachtige sportpark ‘Bovenmolen’ rijd dan heb ik er 

zin in en voel ik mij thuis.

Het voelt fantastisch om deelgenoot te zijn van de 

groen-witte OWIOS-familie en onderdeel te zijn 

van deze bijzonder mooie club. De betrokkenheid 

en de passie waarmee het clubgevoel wordt 

beleefd zijn uitzonderlijk. Hele gezinnen die van 

‘s morgens vroeg tot laat in de middag te vinden 

zijn op de velden. Gepensioneerden die dagelijks 

ziel en zaligheid in de club steken door diverse 

werkzaamheden uit te voeren. Maar ook het 

respect en het medeleven in moeilijke en trieste 

omstandigheden zijn puur en oprecht. Er voor elkaar 

zijn als dat nodig is. Kortom een hele fijne groen-

witte OWIOS-familie.

De tweede selectie zal er dit jaar iets anders uitzien. 

Marijn Schuld en Gerben Kolkman gaan lager 

voetballen en Mitch van ‘t Ende heeft besloten te 

stoppen met voetballen. Daar staat de komst van 

Peter Veldkamp en Niek Bultman vanuit de eerste 

selectie en William Schreurs uit de JO-19 tegenover. 

De staf van het tweede is dezelfde als de afgelopen 

seizoenen t.w. Freek van ‘t Hul, Gerrit van de Linde , 

Sonja Land en ondergetekende. 

Met deze groep gaan we het, voor het derde jaar 

op rij, doen in de reserve 1e klasse. De eerste 

doelstelling zal opnieuw handhaving zijn. Dit met 

verzorgd voetbal en met een juiste wedstrijd 

beleving. Met name op ons eigen kunstgrasveld zijn 

we haast onverslaanbaar. Mede door de supporters 

die ons wekelijks ondersteunen. We nodigen jullie 

dan ook weer van harte uit om half een op veld zes.  

Namens de gehele tweede selectie wens ik iedereen 

die OWIOS een warm hart toedraagt, een succesvol, 

sportief en blessurevrij seizoen toe. 

Boven v.l.n.r. Freek van ’t Hul (leider), Gerrit van de Linde (grensrechter), Sonja Land (verzorgster), Henk Winters (trainer)

Midden v.l.n.r.Kelvin Spronk, Jeroen Koele, Alex van de Brink, Kevin Burgmeijer, Niek Bultman, David Maat, Peter Veldkamp

Onder v.l.n.r. Ruben Veen, Patrick Schoeber, Willem Jan Vosselman, Rick Veldkamp, Richard Schoeber, Jarno Spronk, Allan Veldkamp

Op de foto ontbreekt William Schreurs
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PLATINA-SPONSOR

Ik heb in mijn jeugd met veel plezier bij 

OWIOS gevoetbald, vanaf de E- selectie 

tot de A-selectie. Doordat onze zoons, 

Bas en Gerben hier voetballen, zijn mijn 

vrouw en ik geregeld als toeschouwers op 

het voetbalveld te vinden. Ook ga ik naar 

bijna alle thuiswedstrijden en af en toe naar 

uitwedstrijden in de buurt.

Bij OWIOS kom ik nog steeds oude bekenden 

tegen. Het is leuk om elkaar dan weer 

te spreken en te horen waar iedereen 

tegenwoordig mee bezig is.

Ik heb goede herinneringen aan de tijd die 

ik bij OWIOS heb doorgebracht. Het is nog 

steeds een leuke club met een positieve en 

herkenbare uitstraling. Daarom verbinden 

mijn compagnon Helmig Flier en ik de naam 

van HulstFlier installateurs ook graag aan 

OWIOS.

OWIOS 2 heeft zich wederom weten te 

handhaven in de eerste klasse wat een 

knappe prestatie is, daarom vanaf onze 

kant proficiat. Het is belangrijk dat er goede 

amateurclubs zijn, waar jong en oud zich 

sportief uit kunnen leven en ontwikkelen. 

Als sponsor dragen wij graag ons steentje 

bij en aangezien wij de huisinstallateur van 

OWIOS zijn, wilden wij graag wat terug doen 

voor de vereniging. Wij zijn als HulstFlier 

dan ook trots dat wij hoofdsponsor van 

OWIOS 2 mogen zijn. Via deze weg willen 

wij HulstFlier verder promoten en wij hopen 

te bereiken dat onze betrokkenheid  bij 

OWIOS zal bijdragen aan een nog bredere 

naamsbekendheid in de regio.

Familiebedrijf

HulstFlier is een familiebedrijf waarvan 

de oorsprong ligt in 1937 toen Herman 

Hulst een smederij overnam in Elburg. 

In 1964 was het Herman Hulst die met 

zijn zonen Henk en Rien het bedrijf Hulst 

Installaties oprichtte. Zowel particulieren 

als bedrijven konden bij Hulst Installaties 

terecht. Na verloop van tijd trad Herman 

terug en nam zoon Henk de dagelijkse 

leiding over. Hulst Installaties ontwikkelde 

zich ondertussen tot een allround 

installatiebedrijf en verhuisde daarom in 

1974 van de binnenstad van Elburg naar het 

bedrijventerrein Kruismaten. Tot op heden 

is HulstFlier Installateurs op hetzelfde 

bedrijventerrein gevestigd. In 1996 vond 

Henk Hulst een gedreven en ervaren 

compagnon in de persoon van Helmig 

Flier. Vanwege zijn compagnonschap werd 

de bedrijfsnaam gewijzigd in HulstFlier 

Installateurs. Na verloop van tijd trok Henk 

Hulst zich terug. 

Uitgegroeid tot vier vestigingen

In 2007 ben ik begonnen als inkoper bij 

HulstFlier in Elburg en sinds 2014 ben ik 

compagnon/directeur. Ik werk er met veel 

plezier en hoop dat onze medewerkers nog 

steeds de oorsprong van een familiebedrijf 

ervaren.

Inmiddels heeft HulstFlier vier vestigingen 

te weten in Elburg, Zwolle, Dordrecht en 

Nijmegen. In  totaal zijn wij met ongeveer 150 

medewerkers. Vanuit onze locatie in Elburg 

en Zwolle bedienen we als totaalinstallateur 

op servicegerichte en professionele wijze de 

particuliere en zakelijke markt in de regio. Bij 

al onze oplossingen staan professionaliteit, 

duurzaamheid en milieubewustzijn centraal 

met gebruik van de nieuwste technologische 

ontwikkelingen. Zo hebben we samen met 

een aantal vrijwilligers van OWIOS

(waaronder een aantal medewerkers van 

HulstFlier) en Vrijzon 214 zonnepanelen 

geplaatst op het dak van de kantine en van 

de tribune. Met de ontvangen subsidie was 

het mogelijk voor OWIOS om zonnepanelen 

aan te schaffen. Hiermee kan OWIOS voor 

een groot deel de energie zelf opwekken en 

het sportpark verder verduurzamen, zodat 

ook de komende generaties met plezier 

kunnen sporten. 

Wil je meer weten over HulstFlier 

installateurs of ben je benieuwd wat wij voor 

jou kunnen betekenen? Kijk dan op onze 

website: www.hulstflier.nl

HulstFlier Installateurs

In deze editie van de presentatiegids krijgt Gerrit Kolkman, 
directeur bij HulstFlier Installateurs en hoofdsponsor van 
OWIOS 2 de gelegenheid iets te vertellen.

Tekst Gerrit Kolkman    Foto HulstFlier

‘Bij OWIOS kom ik 

nog steeds oude 

bekenden tegen, 

het is leuk om 

elkaar dan weer te 

spreken’

Gerrit Kolkman
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ONDERSCHEIDEND IN  FOURAGES EN DIERLIJKE MEST 

HOOFDSPONSOREN

“Seizoen 2017-2018 staat alweer voor de 

deur. Voor OWIOS weer een stap dichterbij 

het honderdjarig bestaan in 2025. Voor 

Jan Bakker pas het vierde seizoen als 

hoofdsponsor van de grote OWIOS familie, 

maar waarvan het einde nog lang niet in zicht 

is. Wij onderschrijven dan ook een uitspraak 

van de voorzitter:  “Maatschappelijke, 

regionale betrokkenheid vinden wij erg 

belangrijk”. Oldebroek en omgeving mag trots 

zijn op een vereniging die naast voetbal, zich 

ook inzet voor andere evenementen in de 

regio, zoals Toer de Dellen. 

In de bestaansgeschiedenis van Jan 

Bakker is te zien dat Jan Bakker haar 

samenwerkingspartners ook zoveel mogelijk 

uit Oldebroek en omgeving haalt. Dit heeft 

niet alleen voor Jan Bakker positieve effecten 

maar de hele regio profiteert hiervan mee. 

Want alleen kunnen wij niet veel maar samen 

kunnen we alles aan. Samen denken in 

oplossingen. Samen zullen wij dan ook het 

nieuwe seizoen ingaan en wij wensen OWIOS 

goede sportieve prestaties toe en vooral dat 

alle leden en vrijwilligers met veel plezier 

het nieuwe seizoen gaan beleven. Dat staat 

bovenaan. Wij als Jan Bakker zullen ons best 

doen om onze bijdrage ook te leveren.” Aldus 

Henk van de Vosse, Financieel Directeur van 

Jan Bakker. 

Tekst Arno Klein   Foto’s Herman van der Wal

OWIOS is zeer tevreden met de 
ondersteuning van de huidige 
twee hoofdsponsors Jan Bakker 
en Van Werven Infra & Recycling 
uit Oldebroek. Deze twee 
belangrijke ondernemers uit 
het Oldebroekse bedrijfsleven 
ondersteunen OWIOS en 
hierdoor is de continuïteit van 
OWIOS gewaarborgd en kan 
men zich verder ontwikkelen.

BELANGRIJKE ONDERNEMERS 
STEUNEN OWIOS

Jan Bakker



infra & recycling

Rolcontainer nodig?
Wij maken graag een offerte op maat.

Bestel in enkele klikken 
uw afvalcontainer online.

www.vanwerven.nl/webshop

Rolcontainer nodig?
Wij maken graag een offerte op maat.

uw afvalcontainer online.

HOOFDSPONSOREN

Technisch directeur Cor van Werven: “Na 

twee seizoenen op de voorkant van het shirt 

van OWIOS was Van Werven Infra & Recycling 

afgelopen seizoen op de achterkant van het 

shirt te bewonderen. Ons bedrijf is, samen 

met Jan Bakker, trotse hoofdsponsor van 

OWIOS, waar afgelopen jaar een prachtig 

kunstgrasveld gerealiseerd is.” 

Tweelingbroer Herbert van Werven 

is directeur van Heicom, een 100% 

dochteronderneming van Van Werven. Voor 

het nieuwe veld heeft Heicom de onderlaag 

en de sporttechnische laag (lava) geleverd. 

Deze onderlagen voldoen aan alle eisen die 

het NOC*NSF hieraan stelt. “Het was mooi 

dat we van betekenis kunnen zijn voor een 

voetbalvereniging uit ons eigen dorp, die we 

een warm hart toedragen. Dat zowel Heicom 

als Van Werven hierbij samen konden werken, 

maakt het ook voor ons extra speciaal”, zegt 

Herbert.

Speciaal project

Het was vorig jaar 24/7 live te volgen: de 

aanleg van het nieuwe kunstgrasveld op 

sportpark ‘Bovenmolen’. “Een prachtige klus, 

waarbij we als hoofdsponsors onze diensten 

konden inzetten om deze voetbalclub verder 

te helpen”, blikt Herbert van Werven terug. 

Voor de aanleg van het kunstgrasveld diende 

eerst de grond gekeurd te worden. Daarna 

werd de bovenste laag afgevoerd. In totaal 

is er een laag van ongeveer 50 centimeter 

verwijderd. Die grond ligt inmiddels bij 

Boomkwekerij Hoekert als onderlaag voor het 

nieuw aangelegde teelveld. Het restant werd 

opgeslagen bij het dochterbedrijf Heicom. 

Over Heicom

Heicom is producent van bodemverbeteraars 

en substraten waarmee de meest uitdagende 

omgevingen - zoals steden, parken en 

sportvelden - groen worden en blijven. 

Het is onze missie om steden, parken en 

sportvelden echt groen te houden, door 

de kwaliteit van de bodem te verbeteren 

en de natuur in zijn kracht te zetten. Want 

vergroening van de omgeving verbetert de 

kwaliteit van het samenleven. 

Herbert van Werven

Cor van Werven



SPONSORCOMMISSIE

Het afgelopen seizoen heeft de 

sponsorcommissie (SC) van OWIOS zeker 

niet stil gezeten. De SC, bestaande uit Alex 

Jonker, Dennis van Es, Henry Schuurman 

en Arno Klein, heeft o.a. verschillende 

sponsoractiviteiten georganiseerd, nieuwe 

sponsorcontracten afgesloten, bestaande 

sponsorcontracten verlengd of zelfs 

verhoogd. Er loopt een voordeelactie met de 

ledenpas. Naast het beheer en vernieuwing 

van de onderlangse bordsponsoren van 

het hoofdveld is het nieuwe kunstgrasveld 

binnen één seizoen helemaal voorzien 

van bordsponsoren. Verder zijn er veel 

activiteiten georganiseerd voor (potentiële) 

sponsoren om zo op een ontspannen wijze 

zaken te kunnen doen of gewoon elkaar 

te ontmoeten. In september werden alle 

sponsoren uitgenodigd voor de opening van 

het nieuwe kunstgrasveld met daarbij de 

schenking van een tractor door hoofdsponsor 

Jan Bakker. Eind november was er de grote 

sponsorfeestavond bij Goudsponsor The 

Partyfactory Zwolle - Wezep. Een geslaagde 

avond waar oud-voetballer, analist en 

vaste sidekick van het programma Voetbal 

Inside, René van der Gijp te gast was. 

Hij werd op een ludieke wijze door RTV 

Oost-sportverslaggever Bert van Losser 

geïnterviewd. Want iedereen kent René of 

heeft over hem gehoord. Hijzelf kijkt het 

liefst 24 uur per dag voetbal of gewoon 

echte topsport, maar praat er net zo graag 

over. In een boeiende, interactieve en 

leerzame bijeenkomst kon hij zijn mening 

en zienswijze vertellen. Het was duidelijk 

dat René van der Gijp zich niet laat 

dicteren en wars is van status en schone 

schijn. Hij wist prachtige anekdotes uit 

zijn voetbalwereld onder de aandacht te 

brengen, alsmede de arrogante kijk van de 

TV- of uitgeverijmensen op voetbal. Tijdens 

deze sponsoravond liet hij zien dat hij een 

nuchter en fatsoenlijk mens is. Ook werd 

er een unieke sportavond gehouden met 

wielrenner en schaatser Gert Jakobs in 

de voetbalkantine met als doel geld in te 

zamelen voor de Ronald McDonald Huizen. 

Afgelopen zomer heeft het Milla’s Friends 

team deelgenomen aan de Homeride 2017, 

een wielertocht over 500 kilometer in 24 

uur. Ook werd er in maart een ontbijtsessie 

gehouden voor sponsoren over het project 

Oldebroek in beweging o.a. bedrijfsfitness 

voor mannen en vrouwen bij OWIOS. Dit 

kan voor zowel ondernemer/werkgever als 

werknemer resultaat opleveren. De sessie 

werd verzorgd door Edwin Korenberg van 

het bedrijf Het Sportpunt. In april was er een 

paas-ontbijtsessie op gastlocatie bij onze 

Ster-sponsor: Dickhof Autoschadebedrijf in 

Elburg. Aan het eind van het seizoen was er 

de afsluitende BBQ. Deze keer niet bij OWIOS 

zelf maar bij één van onze hoofdsponsoren, 

Jan Bakker BV. En wel op een zeer bijzonder 

plek: op twee werklocaties van Jan Bakker 

in de polder. Met de bus werden de 

sponsoren naar het mooie melkveebedrijf 

Ook een sponsorfamilie bij OWIOS

JEUGDHOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOREN

Tekst Arno Klein   Foto’s Dick van der Veen, Arno Klein
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PLATINA-SPONSOREN

GOUD-SPONSOREN

De Haringhoeve in Dronten gebracht. Aldaar 

werden ze rondgeleid door Jan Bakker 

zelf in zijn moderne bedrijf met zo’n 500 

koeien. Daarna werd de reis vervolgd naar 

de Hondweg 20 in Dronten waar Jan Bakker 

beschikt over een modern akkerbouwbedrijf. 

Vanaf deze locatie worden op ruim 1100 

ha. akkerbouwproducten geteeld zoals 

aardappelen, bieten, mais, uien, groenten, 

etc. Naast een weegbrug zijn op deze 

locatie ook mestopslagen aanwezig en 

kunnen ruim 12000 ton product worden 

opgeslagen onder ideale condities. Om het 

geheel goed te laten verlopen beschikt het 

bedrijf over een modern machinepark. Na 

een uitgebreide rondleiding door dit mooie 

bedrijf kon men genieten van de BBQ, welke 

werd verzorgd door Brons-sponsor Slagerij 

van Guilik, en van elkaar onder het genot 

van een hapje en drankje. Met de sponsoren 

wil de SC op deze ontspannen manier het 

voetbalseizoen afsluiten en haar sponsoren 

bedanken voor de steun en hetvertrouwen 

in OWIOS.

De SC van OWIOS wil een langdurige relatie 

met de sponsoren opbouwen en het niet 

houden bij éénmalig zakelijk contact. De 

SC biedt haar sponsoren de kans om hun 

diensten of producten beschikbaar te stellen 

of exclusiviteit aan te bieden. Behalve 

een bord sponsoren of een wedstrijd van 

OWIOS 1 te bezoeken, kan men terecht in 

het sponsorhome om te netwerken met 

collega-ondernemers of klanten uit de regio 

Oldebroek. Want de sponsoractiviteiten 

hebben naast een uitermate ontspannen 

samenzijn ook tot doel de onderlinge 

persoonlijke band te verstevigen en 

interesse te tonen voor en kennis te 

nemen van elkaars bedrijven. Binnen deze 

activiteiten staan de sponsoren en hun 

zakelijke activiteiten centraal. Daarnaast 

speelt het sociale element een grote rol. 

Net als familie. Om in voetbalterminologie 

te blijven: Ondernemers spelen elkaar dan 

regelmatig de bal toe.

Op u als lezer doet de SC dan ook een 

beroep: kom met ideeën, wees enthousiast 

over de vereniging, wijs bedrijven op de 

sponsormogelijkheden binnen OWIOS, 

breng de SC in contact met bedrijven, 

etc. Laten we met elkaar trachten de 

sponsorinkomsten te verhogen om 

de vereniging haar ambities te laten 

waarmaken. Tenslotte roept de SC alle 

OWIOS-ers op om bij hun aankopen de 

sponsors niet te vergeten.

Voor meer informatie over de 

sponsormogelijkheden of het sponsorplan 

kunt u contact opnemen met de SC of via 

email: sponsorzaken@owios.nl
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Nunspeet               Epe

ZILVER-SPONSOREN

STER-SPONSOREN

BRONS-SPONSOREN
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PLUS-SPONSOREN

van  motman  metaal

SPONSOREN

Mercedesdemontagebedrijf
Van Schoten
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LEDENPASVOORDEEL

Dickhof Mode  
Zuiderzeestraatweg 162 A, 8096 CE OLDEBROEK 
www.dickhofmode.nl 

10% korting (niet in combinatie met 
andere aanbiedingen)

Intersport Meijers Mode
Dorpsstraat 42-44, 8071 BZ NUNSPEET
www.intersportmeijers.nl

10% korting op alle (kunst)gras- en 
indoorvoetbalschoenen

Restaurant Hao Hua
Havenkade 6, 8081 GP ELBURG
www.haohua.nl

5% korting exclusief afhalen

Machineverhuur Oosterwolde
Oostendorperstraatweg 90, 8097 PN OOSTERWOLDE
www.machineverhuuroosterwolde.nl

10% korting op de huur van machines

Schootbrugge Mannenmode
Zuiderzeestraatweg 162, 8096 CE OLDEBROEK
www.vandeschootbrugge.nl

10% korting (niet in combinatie met 
andere aanbiedingen)

Topslagerij van de Weg
Zuiderzeestraatweg 133, 8096 BE OLDEBROEK
www.slagerijvandeweg.nl

Varkensrollade van 1 kg van € 7,60 voor 
€ 5,95

Veldkamp Witgoedservice
Zuiderzeestraatweg 136, 8096 CD OLDEBROEK
www.witgoedenkeukenoutlet.nl

10% korting (niet in combinatie met 
andere aanbiedingen)

HulstFlier Installateurs BV
Robbertsmatenstraat 15, 8081 HL ELBURG
www.hulstflier.nl

10% korting bij onderhoudsbeurt centrale 
verwarming (niet in combinatie met andere 
aanbiedingen)

Slagerij van Guilik BBQ en Catering
Duurzaamheidsstraat 19 c, 8094 SP HATTEMERBROEK
www.slagerijvanguilik.nl

Gratis schoonmaken van BBQ of Megapan 
t.w.v. € 15,00 (max. 1 per bestelling)

Bon Ami
Zuiderzeestraatweg 132 / 1, 8096 CD OLDEBROEK
bonamioldebroek@gmail.com

10% korting uitgezonderd bloemen en 
cadeaubonnen

Visscher Autotechniek
Zuiderzeestraatweg 164-1, 8096 CE OLDEBROEK
www.visscherautotechniek.nl

Korting op uw apk-keuring normaal 
€ 30,00 nu voor € 20,00

Vrijzon B.V.
Broekerenk 6, 8095 RP ‘t LOO- OLDEBROEK
www.vrijzon.nl

Gratis een Waka-Waka-light 
www.vrijzon.nl/actie-waka-waka-light twv 
€ 30,00 (led-zaklamp op zonne-energie) bij 
aankoop van zonnepanelen-systeem (t/m 
31 december 2017)

Autorijschool Perspectief OLDEBROEK
Jan van den Bosch
tel: 0610517800
www.autorijschoolperspectief.nl

Gratis rijles bij aanmelding voor een 
Pakket (niet in combinatie met andere 
aanbiedingen).

REMONDIS Dusseldorp Rioolservice BV
Vestiging Tolweg 9, 3851 SL  Ermelo, Nederland
Telefoon: 0341-565755
www.remondis.nl

Bij rioolverstopping/reiniging of camera- 
inspectie worden geen voorrijkosten 
berekend t.w.v. € 64,00

Lowijs advies
Weegbree 6, 8096 XW OLDEBROEK
www.lowijsadvies.nl

10% korting op het geldende uurtarief

Bredewold. creatie, web & print.
Rondweg 76, 8091 XK WEZEP
www.bredewold.nl

Op familiedrukwerk en geboortecollectie 
20% korting en op traditioneel 
familiedrukwerk 10% korting

Thijs Stoel
Rondweg 70, 8091 XK WEZEP
www.thijsstoel.nl

5% korting op gehele assortiment (niet in 
combinatie met andere aanbiedingen)

Slagerij van Asselt
Zuiderzeestraatweg 228, 8096 CH OLDEBROEK
www.slagerijvanasselt.nl

5% korting bij aankoop van barbecuevlees 
(niet in combinatie met aanbiedingen en 
acties)

Jouw ledenpas is geld waard. Om onze sponsoren en trouwe leden dichter bij elkaar te brengen is OWIOS gestart met onderstaande actie
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SUPPORTERSVERENIGING

Van en door supporters
Tekst Eddie van Olst

Foto’s Herman van der Wal / Ria Bolks

Bestuurlijk hebben we veel wisselingen 

gehad. Na jarenlange inzet heeft Heim Wolf 

zich niet meer herkiesbaar gesteld. We 

hebben Heim al op een passende manier 

bedankt.  Als opvolger is Gerlinda Hoogland-

Scheffel aan ons bestuur toegevoegd. 

Tevens zal onze spreekstalmeester tijdens 

het rad van avontuur en bazaars, Egbert 

Nagelhout ons gaan bijstaan op bestuurlijk 

niveau.  We verwelkomen de twee nieuwe 

leden maar al te graag in ons bestuur. 

Zeker nu onze penningmeester/secretaris 

Willemien de Heer-Jans er even tussenuit is 

vanwege de geboorte van haar zoon Sven. 

We hebben ons ten doel gesteld om bij 

het eeuwfeest in 2025 een mooi cadeau 

te geven aan OWIOS. Dit willen wij doen 

in de vorm van een aanzienlijke bijdrage 

in de te verwachten kosten rondom de 

toekomstplannen van de kantine. Vandaar 

dat we proberen om zo zuinig mogelijk te 

kunnen zijn. Echter indien er een beroep 

op ons wordt gedaan, dan zullen wij zeker 

proberen ons steentje bij te dragen. Zo 

hebben we dit jaar een bijdrage kunnen 

leveren aan het aanschaffen van diverse 

trainingsmiddelen.

Tevens worden we regelmatig benaderd om 

teams of commissies te ondersteunen. Hier 

proberen wij zoveel mogelijk gehoor aan te 

geven. Indien nodig overleggen we met het 

hoofdbestuur. 

Afgelopen seizoen hebben we naast de 

vertrouwde familiebazaar in november ook 

weer een voorjaarsbazaar georganiseerd. 

Tijdens deze voorjaarsbazaar werden 

onder meer de prijswinnaars van de grote 

verloting bekend gemaakt. Echter doordat 

de medewerking en het aantal bezoekers 

terugloopt, willen we de voorjaarsbazaar 

komend jaar vervangen door een andere 

activiteit. 

We hopen ook het nieuwe seizoen 

weer invulling te kunnen geven aan het 

verwezenlijken van onze doelstellingen.

We hebben onze merchandising een update 

gegeven. Hierover zullen jullie de komende 

periode op de hoogte gehouden worden. Bij 

thuiswedstrijden van het eerste elftal zullen 

deze zaken ook verkocht worden vanuit het 

hokje van de poortverloting.

We wensen iedereen  in alle opzichten een 

succesvol seizoen toe in goede gezondheid.

Foto v.l.n.r. Eddie van Olst, Jan van Erven, Egbert Nagelhout, Gerlinda Hoogland-Scheffel. Op de foto ontbreekt Willemien de Heer-Jans 
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TERUGBLIK

Tekst Gerrit Nagelhout   Foto’s Herman van der Wal en familie Van Rijssen

In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog speelde OWIOS aan de Vierhuizenweg. 

De nu 82-jarige Hannes Tichelaar was er toen al bij. “Ik was een jochie van 10 jaar toen 

ik op zaterdagmiddag op mijn fiets met doortrappers naar de Vierhuizenweg ging om te 

kijken bij OWIOS”, zegt Hannes.

OWIOS IN DE EERSTE 
JAREN NA DE OORLOG

Elburger Courant 9 sept 1947

Na de oorlog werd er al snel weer gevoetbald aan de Vierhuizenweg. 

Zo werd er volgens de Elburger Courant op 17 mei 1945 een wedstrijd 

gespeeld tussen OWIOS 1 en Hatto Heim 1. OWIOS won met 4-3. Ook 

OWIOS 2 speelde, tegen de Oostendorper Boys en de gasten wonnen 

met 1-2. Op 20 juli en op 1 augustus speelde OWIOS volgens diezelfde 

krant twee keer tegen een elftal van hier ingekwartierde Canadezen. 

OWIOS won beide wedstrijden (4-2 en 5-1). 

OWIOS had in die tijd 65 leden. In oktober van dat jaar begon de 

competitie van de onderafdeling Zwolle, waarin OWIOS uitkwam tegen 

VVOG, Volharding (Nunspeet), Doornspijk, Elburger Sportclub, Hatto 

Heim, HVV (’t Harde) en WHC.

   

Het terrein aan de Vierhuizenweg had geen kleedkamers. “Omkleden 

gebeurde bij fietsenmaker Jan Zoombelt, die zijn fietsenzaak toen nog 

aan de Vierhuizenweg had, op de kruising met het Bovenpad”, zegt 

Hannes. “De vrouw van Jan Zoombelt kwam met een kistje langs het 

veld met een paar flesjes limonade en misschien een keer een rolletje 

pepermunt en een stukje chocola.” 

In de jaren na 1945 werd er ook steeds meer tegen Zwolse ploegen 

gespeeld in de competitie. De Elburger Courant van 11 april 1947 laat 

een competitie zien met de volgende tegenstanders: WVF 1, ESC 1, 

Hatto Heim 1, ’t Harde 1, Nunspeet 2, Be Quick 2, WHC 2 en CSV 1. 

Hannes en Pee Tichelaar

De familie Tichelaar is een echte OWIOS-familie. Hannes 

heeft zelf in de jaren ‘50 gevoetbald bij OWIOS en 

ook hun vier zonen Henk, Gerrit-Jan, Aalt en Joop en 

kleinzoon Marcel hebben bij de “Greunen” gespeeld. En 

achterkleinzoon Sem van 1 jaar was vorig jaar het 700e lid 

van OWIOS.  Daarnaast heeft deze familie zich op andere 

manieren verdienstelijk gemaakt voor de vereniging o.a. als 

kantinemedewerker, grensrechter, scheidsrechter of als 

trainer/leider. 
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“In die tijd zaten er ook 2e en soms 3e elftallen van andere 

verenigingen bij het 1e in de competitie” volgens Hannes.

Ook de opstellingen waren toen heel anders dan tegenwoordig, er 

werd met 5 aanvallers gespeeld. 

Aan het eind van de jaren ’40 was Jan Koele de keeper van OWIOS. 

Jan was een goede keeper, getuige het verslag in de Elburger Courant 

van 13 dec 1949 van de wedstrijd tegen HVV uit ’t Harde (3-0 winst 

voor OWIOS). “Bij een hachelijk moment voor het OWIOS-doel wist 

keeper Koele schitterend te redden”. En iets verderop in het verslag 

staat dat keeper Koele een penalty “meesterlijk stopte”. Hannes zegt 

over de keeper: “Jan Mop (dat was zijn bijnaam) was een grote kerel. 

Hij had altijd een pet op en hij had twee sporten: voetbal en duiven. En 

als tijdens de wedstrijd de bal ver van zijn goal was, zat Jan omhoog te 

kijken naar de duiven”.

Toen Hannes 17 jaar was, is hij zelf gaan voetballen bij OWIOS. Dat 

was in 1952. OWIOS was inmiddels gedwongen verhuisd naar de 

Bovendwarsweg, omdat ze het terrein aan de Vierhuizenweg in maart 

1951 moesten verlaten. De eigenaar had het terrein nodig voor zijn 

bedrijf.  In die tijd had Oldebroek twee voetbalverenigingen: OWIOS 

en O.V.V. “OWIOS was de club van ’t Loo en O.V.V. van het dorp” 

volgens Hannes. O.V.V. had voor de oorlog ook al bestaan, maar was 

op een gegeven moment opgeheven. In september 1947 werden ze 

heropgericht en kregen ze een veld aan de Bovendwarsweg. Toen 

OWIOS naar de Bovendwarsweg verhuisde, lag hun veld direct naast 

het veld van O.V.V. “Voor de uitwedstrijden maakte O.V.V. gebruik 

van een schaftkeet die op een vrachtwagen werd gezet. Hierin werden 

de spelers vervoerd”, zegt Hannes. O.V.V. heeft na de heroprichting 

echter maar een paar jaar bestaan.

In maart 1954 kreeg OWIOS een kleedgebouw aan de 

Bovendwarsweg. Volgens de Elburger Courant was dit “een houten 

gebouw, groot ongeveer drie bij zeven meter, waarin aan weerszijden 

een kleedgelegenheid is ingericht en in het midden een cantine”. In 

de beleving van Hannes was dit echter meer “een soort schuurtje dat 

met een schot middenin verdeeld was in twee kleedkamers: de ene 

kant was voor OWIOS en de andere kant voor de gasten. Het leek op 

een soort van kippenhok”. Volgens huidige maatstaven stelde het 

dus nog maar weinig voor, maar toen was het al heel wat als je een 

kleedruimte had.

OWIOS speelde in die tijd in verticaal gestreepte 

groen-witte shirtjes. Hannes heeft nog steeds 

zijn laatste voetbalshirt op zolder liggen (zie de 

achtergrondfoto op deze pagina). Hij speelde 

toen samen met o.a. Jan Elissen (keeper) 

en Puck Grootkarzijn. “Puck was nogal een 

pittige speler en die zei altijd: “kom op, ’t 

is je va of je moe niet”, zegt Hannes. “Het 

lidmaatschap kostte toen een paar gulden per 

jaar. Voetbalschoenen kreeg je door te ruilen 

met anderen. Voor nieuwe schoenen was toen 

geen geld en bovendien moest je daarvoor naar 

Zwolle”. 

In mei 1954 promoveerde OWIOS voor het 

eerst naar de ‘grote’ KNVB, naar de 4e klasse, 

nadat ze in de nacompetitie Oranje Nassau 

uit Almelo en Kloosterhaar hadden verslagen. 

Dit was een groot succes omdat ze tot dan altijd in de onderafdeling 

Zwolle hadden gespeeld. De beslissende wedstrijd tegen Kloosterhaar 

werd met 9-6 (!!!) gewonnen.

Aan de Bovendwarsweg speelde OWIOS ook voor het eerst in het 

bestaan tegen een buitenlandse club. Op 2 augustus 1956 kwamen 

twee elftallen van OWIOS uit tegen de Engelse club Hemel Hempstead 

Town FC uit Watford, die een tournee door Nederland maakte. 

Volgens de Elburger Courant kwamen er veel toeschouwers af op 

deze twee wedstrijden. In de eerste ontmoeting kwamen spelers van 

16 – 18 jaar tegen elkaar uit. OWIOS wist deze wedstrijd met 1-0 te 

winnen door een doelpunt van midvoor G. Wittingen. Het tweede duel 

tussen spelers van 18 – 21 jaar, leverde meer doelpunten op. OWIOS 

won deze sportieve ontmoeting met 6-3 door o.a. vier doelpunten van 

A. Sellis.

OWIOS heeft ruim vijf jaar aan de Bovendwarsweg gespeeld. Het veld 

aan de Bovendwarsweg was echter een tussenoplossing. Het voldeed 

niet aan de eisen en daarom verhuisde OWIOS in het najaar van 1956 

naar het nieuw aangelegde sportpark in het Stuivezand. De officiele 

opening van dat terrein was op zaterdag 3 november. De opening 

werd verricht door Burgemeester Mr. Luiting Maten. “Stuivezand was 

een grote verbetering”, zegt Hannes. “Daar waren twee velden en een 

grote, groene keet voor het omkleden. Ook was er een hokje, daar kon 

je een stukje worst kopen, iets snoep en een flesje drinken, een soort 

van kantine”. 

Hannes bezoekt samen met zijn vrouw Pee nog altijd alle thuis- en 

uitwedstrijden van het 1e elftal. Hij weet dus wat hij zegt als hij 

aangeeft dat OWIOS een geweldig mooi sportpark heeft (en daar 

heeft hij natuurlijk gelijk in), want hij heeft er al heel wat gezien.  “Alles 

is top en fantastisch netjes, dat zie je nergens” volgens Hannes, die 

nog steeds vol passie kan vertellen over OWIOS.

Bovenste rij v.l.n.r. Kanis (bestuur), Hendrik Jan Vierhuis (Kars), Joop Schoeber, 

Ke Kroes, Daan van de Kamp, Eibert Wittingen (De Greune), Jan Fijn (De Wekker) 

Scheidsrechter

Middelste rij v.l.n.r. Jaap van Boven (Rooie Nellie), Jan van ‘t Hul, Gerard van Rijssen

Onderste rij v.l.n.r. Gerrit Koele, van de Werfhorst (Peete Pele), Marinus van ‘t Hul

OWIOS 1945-1946
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infra & recycling

Van Werven wenst alle voetballers veel sportplezier op 
het nieuwe kunstgrasveld! www.vanwerven.nl

 

 

ONDERSCHEIDEND IN  FOURAGES EN DIERLIJKE MEST 


