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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 2016) : 677

Aantal seniorenteams (incl. 35+ en 45+) : 10

Aantal jeugdteams : 18

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

OVER OWIOS
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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!

Agrarisch
Financiële 

administratie
Verzekeringen

Fiscale
diensten Advies

W i l l 2 S u s t a i n

Van principes
naar praktijk

w w w . w i l l 2 s u s t a i n . c o m

Uw partner in verduurzaming
 



‘Wat zal het 
ons brengen?’

VOORWOORD

Een (voetbal)jaar is voorbij. Voor u ligt dan 

ook alweer de volgende uitgave van de 

presentatiegids van v.v. OWIOS. Het seizoen 

2016/2017 staat voor de deur, wat zal het ons 

brengen?

In deze 15e editie presenteert de 

voetbalvereniging OWIOS zich weer vanuit al 

haar geledingen.

Zowel de Wethouder van Sport van de gemeente 

Oldebroek, mevrouw Liesbeth Vos-Van de Weg, 

als de voorzitter van de v.v. OWIOS, Jacko van 

den Bosch, laten hun licht schijnen over de 

vereniging.

Deze keer hebben we ook een bijdrage, in het 

dialect, van Driekus van de Zoandweg.

De jeugd is binnen OWIOS een heel belangrijke 

pijler. Daarom mogen zij niet ontbreken in deze 

presentatiegids. Daarvoor laten we de voorzitter 

van de jeugdcommissie, Henk Sneller, de 

(nieuwe) Hoofd Jeugdopleiding Dick Kroon en de 

trainers van O19-1 en O17-1, respectievelijk Abdul 

Doufikar en Patrick Bastiaan, aan het woord.

Veel foto’s laten allerlei activiteiten van het 

afgelopen seizoen zien, zoals o.a. de aanleg van 

het kunstgrasveld, toernooien, maatschappelijke 

activiteiten en wedstrijdmomenten.

Uiteraard stellen we ook de 1e selectie weer 

aan u voor. Door middel van spelersfoto’s, een 

selectiefoto, het competitieprogramma en 

gegevens van de tegenstanders geven wij u een 

volledig overzicht voor het seizoen 2016/2017. 

Ook de nieuwe hoofdtrainer en assistent-trainer 

krijgen alle ruimte om zich en hun zienswijze 

voor te stellen.

Al met al weer veel informatie over onze mooie, 

greune vereniging.

Namens de presentatiegidscommissie wil 

ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft 

geleverd aan deze uitgave. Want zonder die 

medewerking zouden wij niet in staat zijn een 

dergelijke presentatiegids af te leveren.

Ik wil u allen een sportief mooi, uitdagend en 

bovenal gezond seizoen 2016/2017 toewensen.

Tekst Jan Willem van ’t Oever 

Fotografie Herman van der Wal

Presentatiegidscommissie

v.l.n.r. Eef Spronk, Constan Uitslag, Arno Klein, Jeroen Koele, Jan Willem van ’t Oever
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Accommodatie

Voor dit seizoen is er hard gewerkt om de 

faciliteiten van sportpark ‘Bovenmolen’ op 

een nog hoger niveau te krijgen. Naast de 

aanleg van een kunstgrasveld, heeft OWIOS 

ook de beschikking over 214 zonnepanelen.

In de zomerstop is er in opdracht 

van SESO (Stichting Exploitatie 

Sportaccommodaties Oldebroek) een 

kunstgrasveld aangelegd op sportpark 

‘Bovenmolen’ door vrijwilligers, lokale 

sponsoren en leverancier Greenfields met 

aannemer CSC. Het natuurgras van veld 

6 heeft plaats gemaakt voor kunstgras. 

Het veld is groter geworden en heeft een 

afmeting van 103mx67m (3 meter langer 

en 3 meter breder). Tevens komt het veld 

dichterbij de kantine te liggen. Het veld zal 

dienen als wedstrijd- en als trainingsveld. 

Het veld zal de beschikking hebben over 

LED-verlichting om het energieverbruik 

verder te verduurzamen. OWIOS zal de 

hoofdgebruiker worden van dit veld, maar 

daarnaast zullen ook andere instanties het 

tegen een vergoeding kunnen gebruiken. 

Met de aanleg van dit kunstgrasveld kunnen 

we met name onze trainingsfaciliteiten flink 

verhogen en zullen er door overvloedige 

regenval minder vaak trainingen en/of 

wedstrijden afgelast moeten worden. Dit 

zal de kwaliteit van de trainingen en dus 

uiteindelijk onze jeugdopleiding verhogen. 

Met het kunstgrasveld is sportpark 

‘Bovenmolen’ weer helemaal bij de tijd en 

kan er onder bijna alle omstandigheden 

getraind en gevoetbald worden.

Tevens zijn onze sponsoren, te weten 

HulstFlier en Vrijzon, samen met onze 

vrijwilligers druk doende geweest om 

214 zonnepanelen te plaatsen 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 gaan we ons sportpark verder 

verduurzamen, zodat ook de komende 

generaties met plezier kunnen sporten. Met 

deze zonnepanelen hopen we een groot deel 

van de energie zelf op te kunnen wekken.

Aan het begin van vorig seizoen is zowel 

Tekst Jacko van den Bosch  

Fotografie Herman van der Wal

Een nieuw voetbalseizoen ligt weer voor ons. De zomerstop is 
altijd een mooi moment van reflectie. Tijdens deze voetballoze 
periode begint het al weer na een paar weken te kriebelen en 
heeft elke club, elk team en elke individuele speler weer dromen, 
doelstellingen en verwachtingen voor het komende seizoen. Een 
nieuw seizoen betekent voor velen een nieuwe start maken. Voor 
ons zal dat nu gelden op een vernieuwd sportpark ‘Bovenmolen’. 
Eén droom zal in ieder geval uitkomen en dat is, dat vanaf dit 
seizoen sportpark ‘Bovenmolen’ de beschikking heeft over een 
multifunctioneel kunstgrasveld.

Een nieuw 
seizoen

VOORZITTER

Voorzitter: 
Jacko van den Bosch
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‘Sportpark 
‘Bovenmolen’ weer 
helemaal bij de tijd’

letterlijk als figuurlijk het terras onder 

handen genomen. Naast het opnieuw 

aanleggen van het terras, is een deel van het 

terras overkapt met hulp van onze sponsor 

Unie Techniek.

Senioren

Komend seizoen staat OWIOS 1 onder 

leiding van een nieuw technisch duo, te 

weten Guido Vlierhuis en Kees Nagelhout. 

Na vier jaren Erwin Brem staan er 

weer nieuwe personen voor de groep 

waardoor ongetwijfeld weer een andere 

groepsdynamiek zal ontstaan. Het seizoen 

2015/2016 was voor OWIOS 1 een seizoen 

met een diepzwarte rand. Op 12 april 2016 

overleed Jan Jans, assistent-trainer van 

OWIOS 1. Al wisten we van zijn afnemende 

gezondheid, zijn afscheid kwam toch nog 

onverwachts. Jan Jans was jarenlang een 

bekend gezicht binnen de OWIOS-familie. 

Altijd leefde hij volop mee met het wel en 

wee van onze club en hij heeft zich binnen 

OWIOS jarenlang maximaal ingezet waarvan 

de laatste twee jaar als assistent-trainer 

van OWIOS 1. Door dit verlies werden we 

weer met beide benen op de grond gezet en 

werd weer duidelijk dat voetbal, wellicht een 

belangrijke, maar slechts een bijzaak in het 

leven is. Voor OWIOS 1 kwam het einde van 

de competitie als geroepen. 

Guido Vlierhuis komt uit de regio en 

was voorheen trainer bij DOS Kampen. 

Kees Nagelhout is een OWIOS-man en 

heeft jarenlang in OWIOS 1 gespeeld 

en is daarnaast al jaren jeugdtrainer bij 

OWIOS. Daarnaast zijn er drie nieuwe 

gezichten te begroeten in de selectie. 

Marco Hoogland schuift vanuit de jeugd 

aan, Nabil Essaddouqi komt over van BAS 

Biddinghuizen en Arjan Vorsselman maakt 

de overstap van DOS Kampen. Gedurende 

het vorige seizoen sloten reeds Hendrik 

Uitslag en Chris van de Poll aan bij de 1e 

selectie. Er staat een goede, evenwichtige 

selectie en we hopen dat er door geza-

menlijke inspanning maximaal resultaat 

behaald zal worden. Naast OWIOS 1 zal 

Guido Vlierhuis ook verantwoordelijk 

worden voor het elftal <23 jaar samen 
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met de nieuwe trainer van O19-1 Abdellatif 

Doufikar.

OWIOS 2 staat voor het vijfde jaar onder 

leiding van Henk Winters en zal zich weer 

gaan manifesteren in de 1e klasse. Na een 

sterk begin afgelopen seizoen, viel men in 

de tweede helft van het seizoen toch terug, 

maar het was voldoende. Komend seizoen 

sluiten enkele talentvolle jeugdspelers aan 

en tevens komen er twee spelers over die 

afgelopen jaren in de 1e selectie acteerden. 

Al met al een bredere selectie dan afgelopen 

seizoen. Vermeldenswaardig is zeker dat 

OWIOS 3 gepromoveerd is naar de 2e klasse. 

Deze oudjes – met alle respect – hebben 

de jonkies laten zien wat er op wilskracht 

allemaal bereikt kan worden. Teammanager 

Ronald Veldhoen heeft een ouderwetse, 

Spartaanse voorbereiding in petto en 

daarmee de zware taak om dit seizoen in 

een hogere klasse goed voor de dag te 

komen. OWIOS 6, onder leiding van de 

gedreven William Hamelink, heeft intern 

promotie gemaakt en zal komend seizoen 

als OWIOS 5 door het leven gaan. 

In tegenovergestelde richting zal OWIOS 5 

de stap naar OWIOS 6 maken. Rest mij met 

name ook de lagere senioren te bedanken 

voor hun onderlinge samenwerking het 

afgelopen seizoen. Deze samenwerking 

levert voor een ieder meer plezier op. Voor 

het komende seizoen gaan we uit van 

dezelfde betrokkenheid. De matadoren 

(45+ en 35+) zullen hun wedstrijden weer 

op de vrijdagavond gaan afwerken. Ons 

Vrouwenteam heeft komend seizoen een 

nieuw gezicht voor de groep. Nadat Henk 

Ponstein afgelopen seizoen is ingevallen, 

zal hij het stokje weer doorgeven aan Hans 

Wijgers. We wensen Hans met zijn dames 

veel succes komend seizoen in de 4e klasse.

Jeugd

Afgelopen seizoen werd Rabobank Noord 

Veluwe voor maar liefst vier jaar de nieuwe 

hoofdsponsor van de jeugdafdeling. OWIOS 

is bijzonder content dat de Rabobank 

zich prominent verbindt met OWIOS. Het 

eerste wapenfeit was reeds dat de gehele 

jeugdafdeling is voorzien van nieuwe tenues 

en nieuwe trainingspakken van de nieuwe 

kledinglijn van OWIOS. Hierdoor zijn alle 

elftallen weer een visitekaartje van OWIOS en 

de Rabobank. Een ander belangrijk moment 

afgelopen seizoen was dat de Jeugdopleiding 

de kwalificering Lokaal heeft gekregen van 

de KNVB. Dit via het programma Kwaliteit 

& Performance om de jeugdopleidingen 

in Nederland te verbeteren. Vanaf dit 

seizoen is Dick Kroon onze nieuwe Hoofd 

Jeugdopleiding en aan hem – met al zijn 

ervaring -  de taak om de jeugdopleiding 

verder te verbeteren. Komend seizoen zullen 

onze standaardelftallen staan onder leiding 

van nieuwe trainers: Abdellatif Doufikar is 

de nieuwe trainer van O19-1 (A1), Patrick 

Bastiaan schuift van O15-1 (C1) door naar 

de O17-1 (B1). Marco Hoogland zal de 

O13-1 (D1) voor zijn rekening nemen. Op 

het moment van schrijven zijn we nog op 

zoek naar een vaste trainer voor O15-1 (C1). 

Meer over de jeugd vindt u verderop in deze 

presentatiegids. Bij de Meiden hebben we 3 

elftallen: O17-M1 (B1), O15-M1 (C1) en O13-

M1 (D1). De meiden van O11 (E-pupillen) 

voetballen samen in een team met de 

jongens.

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.

‘Samenwerking 
levert voor een ieder 
meer plezier op’
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WETHOUDER

Tekst Liesbeth Vos - van de Weg, Wethouder Sport van de gemeente Oldebroek

Fotografie Gemeente Oldebroek

OWIOS heeft mijn hart
gestolen

Op het moment van het schrijven van dit voorwoord is OWIOS 

druk in de weer. Maar niet met voetballen. Eerder dit jaar kwam 

het verlossende woord dat het kunstgrasveld op sportpark 

‘Bovenmolen’ in 2016 echt gerealiseerd wordt. Veel vrijwilligers 

van OWIOS zetten zich hiervoor in. OWIOS gaat goed met haar 

tijd mee want de werkzaamheden voor de aanleg van dit veld 

zijn live te volgen via een webcam. Ik verheug me alvast op de 

openingswedstrijd in het nieuwe seizoen op dit nieuwe veld.

OWIOS is niet alleen actief op het voetbalveld, maar ook op 

andere vlakken. OWIOS heeft mijn hart gestolen met haar 

inzet voor de Wintertijdchallenge. Met deze landelijke actie, 

met sterk lokale inbedding, wordt geld opgehaald voor Spieren 

voor Spieren. Dit is een doel dat mij nauw aan het hart ligt. 

Als oma heb ik van dichtbij ervaren wat het betekent als een 

kind door een spierziekte belemmerd wordt. Veel kinderen 

lijden aan een spierziekte waar geen medicijn voor is. Dat moet 

echt veranderen. Voor zo’n 20.000 kinderen in Nederland is 

onbezorgd rennen, spelen en sporten niet vanzelfsprekend als 

gevolg van een spierziekte. Dankzij onder andere de inzet van 

OWIOS komt er nu geld binnen voor onderzoek en ontwikkeling 

van medicijnen. Ook zette OWIOS zich met hart en ziel in voor 

de vijfde editie van Toer de Dellen. Dit leverde een fantastisch 

bedrag op. OWIOS maakt hiermee niet alleen haar naam op het 

voetbalveld waar, maar ook daarbuiten: ‘OverWinnen Is Ons 

Streven’.

Ik heb grote bewondering voor alle vrijwilligers die OWIOS 

draaiende houden en die zowel hun sportieve als sociale kant 

tonen. Ik spreek hierbij dan ook graag mijn dank uit voor 

het bestuur, scheidsrechters, het wedstrijdsecretariaat, de 

kantinemedewerkers, de EHBO en de onderhoudsploeg. En ook 

de sponsoren die elk jaar weer hun bijdrage leveren aan het 

voortbestaan van OWIOS.

En tot slot wens ik natuurlijk aan het begin van een nieuw 

seizoen alle elftallen van OWIOS een heel sportief en succesvol 

seizoen toe.

‘ Ik heb grote bewondering 
voor alle vrijwilligers die 
OWIOS draaiende houden’
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• aankoop
• verkoop
• taxaties
• huur en verhuur

Zuiderzeestraatweg 160 A
8096 CE Oldebroek
Tel. (0525) 63 10 54
Fax (0525) 63 10 56

www.depassendewoning.nl

• aankoop
• verkoop
• taxaties
• huur en verhuur

Zuiderzeestraatweg 160 A
8096 CE Oldebroek
Tel. (0525) 63 10 54
Fax (0525) 63 10 56

www.depassendewoning.nl

BRUILOFTEN

VERJAARDAGEN

ZAALHUUR

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

BEDRIJFSFEESTEN

038 - 37 60 220

WWW.PARTYFACTORYWEZEP.NL

Oldebroek

| Belegde broodjes
| Vismenu’s 
| Gebakken vis

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

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

 



OWIOS, 
de mooiste 
klup van de 
gemeente

Ik bin d’r groos op dat ik een stukkien mag schrieven in de 

presentoatiegids van mien kluppien OWIOS. As jong kereltien kwam 

al bie de klup. En al bin ik al lange geen lid meer, greun blèf greun. 

Dat raak ie niet meer kwiet. 

 

Het mooie van OWIOS vint ik, dat ’t een klup is van echte 

liefhebbers met voetballers uut eigen geledern Zo was ’t vrogger en 

zo is ’t nog. En zo mut ’t ook blieven. 

 

A’j zo old bint as ikke, proat ie al gauw over de speulers van 

vrogger. Dat snap jullie wel. En doar woaren raspeerden bie, 

dat kan ik jullie verzekern. ’t Was in dee tied een echte Loose 

club. ’t Kleinste durpien van de gemeente, mar met allemoale 

rasvoetballers. Een echt sportveld was d’r niet. D’r worren 

‘evoetbalt op een knolleveld àn de Vierhuuzerweg en loater àn de 

Dwarsweg. De gemeente was toen niet zo scheutig met ’t ànleggen 

van sportvelden.

 

Pas in de joaren vuuftig van de veurige eeuw kwam sportpark 

Stoevezoand kloar. Doar hef OWIOS een glorietied ‘ehad. Kanjers 

van voetballers hadden wie toen. Teveule umme op te nuumen. 

Mar de beste van allemoale was zonder twiefel Jan van Màrre. De 

Wittingers konnen d’r allemoale wat van, zeker, denk mar àn Gàt, 

de Greune, een stopperspil dee as ’t grès opvrat.

 

Mar Jan, dat was een klasse apart. Wat een spits was dat. Kon 

alles, passeren, koppen en links en rechts schieten. In dee tied hà’j 

Jan Koops van ESC en de rooie Henk Kiel van Go Ahead. Goeie 

voetballers, dat wel en zee gungen ook as prof noar PEC, mar zee 

konnen niet in de schaduw stoan van Jan van Màrre. Hij kon een vet 

contract tekenen bie Feijenoord, mar moor Marre vont ’t niks, dat ‘e 

dan op zundag mos voetballen. Dat gung dus niet deur.

 

A’j ’t over OWIOS hep, mû’j altied de name nuumen van Jan 

Zoombelt. Wat dee niet allemoale veur de klup ‘edoan hef. Dà’s 

ongeleufelijk. Jan en OWIOS, dat was een twee-eenheid, een leven 

lank. ’t Zol niet verkeerd wezen umme zien name op één of oandre 

meniere veur altied àn de klup te verbinden.

 

Ik zol zèggen, bestuur en leden, goa zo deur en zorg d’r veur, dat 

OWIOS -uut sportief oogpunt ‘ezien- de beste klup blèf van de 

gemeente.

COLUMN

Tekst Driekus van de Zoandweg

Foto: Huis aan Huis Elburg – Oldebroek
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KUNSTGRAS

Tekst Constan Uitslag 

Fotografie Diverse leden

Kunstgras 
op sportpark 
‘Bovenmolen’

De Stichting Exploitatie Sport-

accommodaties Oldebroek (SESO) 

heeft een nieuw kunstgrasveld  

gerealiseerd op het sportpark  

‘Bovenmolen’. Het natuurgrasveld 

van veld 6 is vervangen door een 

multifunctioneel kunstgrasveld. 

SESO heeft voor de aanleg van 

het kunstgrasveld een financiële 

investeringsbijdrage van de 

gemeente Oldebroek ontvangen.

SESO heeft als doel de lokale gemeenschap 

in beweging te krijgen door de mogelijk-

heid te geven tot sportbeoefening. Dit doet 

ze door het aanleggen, het beheer en de 

exploitatie van sportaccommodaties in de 

gemeente Oldebroek.

SESO, opgericht in 1990, is op dit moment 

reeds eigenaar van het schaats- en skeeler-

complex d’ Wijhe Ruit in Oldebroek. 

Met het realiseren van het multifunctionele 

kunstgrasveld wil SESO nog nadrukkelijker 

sportactiviteiten in Oldebroek en ’t Loo 

bevorderen en hebben de basisvoorzie-

ningen in Oldebroek en ’t Loo een enorme 

impuls gekregen.

Het kunstgrasveld wordt voor de uitoefe-

ning van de sportactiviteiten ter beschik-

king gesteld aan OWIOS. OWIOS kan 

hierdoor de trainingsfaciliteiten uitbreiden. 

Ook andere sportverenigingen, muziek-

verenigingen, scholen en bedrijven kunnen 

gebruik maken van het kunstgrasveld om 

te sporten.  

Met de hulp van veel vrijwilligers en spon-

soren is het SESO gelukt om een modern 

kunstgrasveld aan te leggen. De mooie aan-

kleding van het geheel geeft het sportpark 

een fantastische uitstraling.
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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!

Zuiderzeestraatweg 357, 8096 BN Oldebroek
Tel.: 0525-633854  |  Mobiel: 06-22908191

Uw rijdende winkelwagen
voor al uw levensmiddelen,

melk, brood, groente en fruit

Kantoorboekhandel K. Pool
Sinds 1930 een begrip in Oldebroek en omtrek

(Christelijke) boeken, kantoorartikelen, speelgoed, 
tijdschriften, wenskaarten, drukwerk en stomerij.

www.boekhandelpool.nl

Zuiderzeestraatweg 157
8096 BG  Oldebroek

Tel.: 0525-633560



MVO

Tekst Arno Klein   Fotografie Jan van de Pol, diverse leden

Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen

Ook als OWIOS willen wij verantwoordelijk 

opereren in de maatschappij. Dit 

kan door iets terug te doen voor de 

samenleving waarin we acteren en als 

OWIOS zijn we sociaal betrokken bij 

verschillende initiatieven in Oldebroek. Het 

maatschappelijk verantwoord ondernemen 

geeft voldoening, maar is ook leerzaam. Dit 

kan op verschillende manieren: 

Op zaterdag 2 januari 2016 heeft OWIOS 

een overeenkomst gesloten om in 2016 

zonnepanelen te plaatsen op sportpark 

‘Bovenmolen’. De overeenkomst is gesloten 

met de lokale bedrijven c.q. sponsoren 

HulstFlier Installateurs en Vrijzon en 

met deze investering zal sportpark 

‘Bovenmolen’ duurzamer worden. 

Voorwaarde van deze goedkeuring was 

de toekenning van de overheidssubsidie 

aan OWIOS voor verduurzaming van 

sportaccommodaties in 2016. Met deze 

overheidssubsidie is het mogelijk om 

30% van het geïnvesteerde bedrag 

gesubsidieerd te krijgen. Een energiescan 

op sportpark ‘Bovenmolen’ leverde reeds 

inzicht op van het energieverbruik van 

OWIOS. Dit resulteerde vorig jaar al in 

de vervanging van de grote koeling. Een 

volgende grote stap is de investering in 

zonnepanelen. In totaal zullen er meer dan 

200 zonnepanelen geplaatst worden op 

de tribune en op de kantine. De verwachte 

jaaropbrengst hiermee wordt geschat op 

ongeveer 51.000 kWh. Met dit initiatief 

hopen OWIOS, HulstFlier en Vrijzon hun 

steentje bij te dragen aan een groenere 

omgeving, zodat ook toekomstige 

generaties kunnen blijven genieten van 

sporten op sportpark ‘Bovenmolen’.

Met maatschappelijk partner Stichting Toer 

de Dellen werd op 18 juni 2016 weer een 

fantastisch evenement georganiseerd met 

start en finish bij OWIOS met een opbrengst 

van € 67.050,00! Dit zorgt ervoor dat na 

vijf jaar de stichting 

€ 321.602,00 heeft overgemaakt aan KiKa.

Daarnaast is er in april gestart met 

“Oldebroek in Beweging”. Dit project 

biedt een gevarieerd sportaanbod 

aan onder deskundige begeleiding. 

Voorbeelden hiervan zijn fitness, wandelen, 

bewegen op muziek, conditietraining, 

hardlopen en fietsen. OWIOS is hiermee 

een samenwerking aangegaan met 

gymnastiekvereniging SOS Oldebroek 

en Paramedisch Centrum De Akker om 

overdag meer sportmogelijkheden aan 

te kunnen bieden voor vrouwen in de 

leeftijd van 30-65 jaar  in Oldebroek en 

’t Loo met een gevarieerd programma 

(8-12 weken). Deze mogelijkheden zijn 

er niet of nauwelijks, terwijl er goede 

sportaccommodaties zijn in Oldebroek 

welke beter benut kunnen worden. OWIOS, 

SOS en De Akker vinden het belangrijk 

een actieve bijdrage te kunnen leveren 

aan het ontwikkelen van aanbod voor 

deze doelgroep en hen in beweging te 

krijgen. Het project heeft dan ook de naam 

gekregen “Oldebroek in Beweging”. Het 

bedrijf Sportpunt is in de arm genomen 

om het project vorm te geven. Edwin 

Korenberg van Het Sportpunt geeft aan: 

“Het belangrijkste doel is om meer vrouwen 

te laten bewegen en dat zij daardoor actief 

en gezond blijven”. Jacko van den Bosch 

(voorzitter OWIOS) en Peter van Hattem 

(voorzitter SOS) voegen daar direct aan 

toe: “Wij combineren de verschillende 

beweegactiviteiten met gezelligheid en 

komen zo tot een aantrekkelijk geheel voor 

deze doelgroep”.

De activiteiten staan onder deskundige 

begeleiding, rekening houdend met de 

individuele mogelijkheden. Richard Wakker 

van De Akker: “Zo maar beginnen met 

sporten na lange tijd niets gedaan te 

hebben is onverstandig en kan leiden tot 

blessures”. Daarom biedt “Oldebroek in 

Beweging” de mogelijkheid om vooraf eerst 

mee te doen aan een gratis fittest. 

“Oldebroek in beweging” wordt een 

vast onderdeel van OWIOS i.s.m. de 

samenwerkingspartners zodat na juni 

2017 nog meer vrouwen en eventueel 

andere doelgroepen blijvend kennis 

kunnen maken met sport en bewegen. 

Wilt u meer informatie over dit project 

kunt u contact opnemen met projectleider 

Edwin Korenberg (Het Sportpunt) via 

06-50258960 of info@hetsportpunt.nl
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VERTROUWENSCOMMISSIE

Vertrouwenscommissie 
binnen v.v. OWIOS
Tekst: Bettie Vaessen, Harm Uitslag en Bert Lowijs

Fotografie: Demi van ‘t Oever

Sinds 2012 heeft OWIOS een vertrouwenscommissie, 

opgericht om toe te zien op de naleving van de 

gedragscode die binnen de voetbalvereniging geldt. 

Het bestaan van de commissie is in het huishoudelijk 

reglement opgenomen. 

Vanuit de KNVB is ondersteuning gekregen bij het 

opstarten van de commissie. Daar is ook duidelijk 

gemaakt dat de leden van de vertrouwenscommissie een 

onafhankelijk orgaan binnen de vereniging zijn. Dit maakt 

het mogelijk om het bestuur gevraagd en ongevraagd te 

adviseren. Uiteindelijk is het bestuur verantwoordelijk 

voor de uitvoering van een advies.

De vertrouwenscommissie bestaat uit drie personen: Bert 

Lowijs (voorzitter), Harm Uitslag en Bettie Vaessen. Harm 

en Bettie zijn tevens vertrouwenspersonen. Dit betekent 

dat iedereen binnen de vereniging zaken met Harm en 

Bettie kan bespreken en dat dit niet met anderen wordt 

gedeeld.

Het belang van een veilig sportklimaat voor de jeugd heeft 

veel aandacht. Inmiddels is besloten dat  alle begeleiding 

en kader rondom de jeugd een Verklaring Omtrent 

Gedrag moet hebben. Dit is geen garantie voor een veilig 

sportklimaat, maar geeft wel het signaal dat OWIOS er 

aandacht voor heeft.

Regelmatig worden door leden van de 

vertrouwenscommissie informatieavonden bezocht 

die door de KNVB en/of NOC*NSF over sportiviteit 

en respect worden aangeboden. Wat voor OWIOS van 

toepassing kan zijn, wordt doorgegeven aan het bestuur 

met het advies om hier iets mee te gaan doen.

Er vindt meerdere keren per jaar overleg met het 

hoofdbestuur plaats. Als er zaken zijn waarbij de 

vertrouwenscommissie wordt ingeschakeld, is er op heel 

korte termijn overleg of ondersteuning. 

De leden van de vertrouwenscommissie zijn binnen 

OWIOS een aanspreekpunt als er problemen zijn. Hoewel 

Harm Uitslag en Bettie Vaessen, op de foto ontbreekt Bert Lowijs

zij geen professioneel hulpverleners zijn, weten zij wel de weg te 

bewandelen naar professionele hulp.

Tot slot vindt de vertrouwenscommissie het belangrijk om 

aandacht te hebben voor sportief gedrag op en rondom de 

velden. Hier vragen wij blijvend aandacht voor. Heb je ideeën en/

of voorstellen om sportief gedrag te bevorderen en ongewenst 

gedrag tegen te gaan, dan horen wij dit graag.
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Guido Vlierhuis: “Ik ben getrouwd 

met Ellen en samen hebben wij een 

zoon, Joël van 2 jaar. Na de HAVO in mijn 

woonplaats Kampen ben ik naar het CIOS 

in Heerenveen gegaan. Een leuke opleiding 

waar ik onder leiding van Foppe de Haan de 

eerste stappen in het trainersvak heb 

gezet. Daarna ben ik de CALO in Zwolle 

gaan doen en heb ik voor de richting 

sportbeleid gekozen. Na het behalen 

van het diploma kon ik bij de afdeling 

sport van de gemeente Kampen terecht. 

Inmiddels werk ik daar nu bijna 15 jaar en 

ben ik daar beleidsontwikkelaar sport. Dat 

houd in dat ik me vooral bezig hou met 

de sportaccommodaties (bijvoorbeeld 

het aanleggen van kunstgrasvelden of 

het bouwen van een zwembad) en het 

stimuleren van sport in de gemeente 

Kampen. Een baan die ik goed kan 

combineren met mijn grote passie. Dat is 

voetbal. 

Ik heb het grootste deel van 

mijn voetballeven bij DOS Kampen 

gevoetbald. De eerste jaren in de 

hoofdklasse en de laatste jaren in de 1e 

klasse. Tijdens mijn ´voetballoopbaan´ 

heb ik allerlei elftallen getraind van 

de F-pupillen tot de C-junioren.  Op mijn 33e 

ben ik gestopt met voetballen en verder 

gegaan in het trainersvak. Na vier jaar de 

A1 te hebben getraind bij DOS Kampen 

wilde ik mijzelf verder ontwikkelen en heb 

ik me aangemeld bij de KNVB om de TC1-

opleiding te gaan doen. Ik werd toegelaten 

en kon stagelopen bij v.v. Nunspeet. Na 

het behalen van het diploma kon ik bij 

DOS Kampen aan de slag als trainer van 

het 1e elftal. Na twee mooie en leerzame 

jaren heb ik besloten om het contract niet 

te verlengen en op zoek te gaan naar een 

nieuwe uitdaging. En die uitdaging heb ik 

gevonden. Ik ben erg blij en trots dat ik bij 

OWIOS trainer ben. 

Ik kende OWIOS natuurlijk omdat ik er 

regelmatig tegen heb gevoetbald. Een 

mooie vereniging  met een rijke historie. Als 

trainer van DOS Kampen was OWIOS 

twee jaar geleden nog de tegenstander. 

Ik hoefde dus geen moment te 

twijfelen toen er een vacature ontstond.“ 

Kees Nagelhout: ”Ik woon in Oldebroek 

en hoop op 26 augustus 2016 te trouwen 

met mijn vriendin Reinalde van ’t Hof uit 

Oosterwolde. In het dagelijkse leven werk ik 

bij ABN AMRO in Utrecht.

Op mijn zesde jaar begonnen bij de 

F-pupillen. De hele jeugdopleiding 

doorlopen en via OWIOS 2 uiteindelijk ook 

‘Blij en trots trainer 

bij OWIOS te zijn’

Even voorstellen:

De nieuwe 
hoofdtrainer en 
assistent-trainer 
van de 1e selectie

NIEUWE TRAINERS

Fotografie Herman van der Wal
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Dit seizoen zijn nieuw in de 1e selectie Marco 

Hoogland uit A1, Nabil Essaddouqi van BAS 

uit Biddinghuizen en Arjan Vorsselman van 

DOS Kampen.  

 

Wij gaan dit seizoen proberen de speelwijze 

verder te ontwikkelen. Dat doen we door zowel 

de spelers individueel als team te trainen op 

technisch, tactisch en conditioneel gebied. 

Om stappen te maken is veel energie nodig. 

Onze indruk van de vereniging is dat die 

energie aanwezig is. Dat is de basis voor een 

mooi seizoen. Wij kijken daarom ook uit naar 

de start van dit nieuwe seizoen!

jarenlang in OWIOS 1 gespeeld. Tot aan 

afgelopen seizoen ben ik speler geweest 

van OWIOS 3. 

Na vele jaren jeugdleider/trainer van de 

E-pupillen te zijn geweest, ben ik vanaf het 

seizoen 2012-2013 drie jaar trainer geweest 

van OWIOS D1 en het afgelopen seizoen 

was ik assistent-trainer bij OWIOS A1. 

Als trainer heb ik mijn TC3-diploma gehaald 

in 2014 en dit seizoen ga ik de TC2- 

opleiding volgen bij de KNVB. Vanaf dit 

seizoen begin ik aan een nieuwe uitdaging 

als assistent-trainer bij OWIOS 1, waar ik 

heel erg veel zin in heb.

In mijn resterende spaarzame vrije tijd doe 

ik graag aan hardlopen, fietsen en sport 

kijken.”

‘Om stappen te maken is veel energie 

nodig. Onze indruk van de vereniging 

is dat die energie aanwezig is’
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Arjan Boon
03-09-1990
verdediger

Niek Bultman
03-09-1996
aanvaller

Erik van Haagen
21-03-1994
middenvelder

Corné Hamelink
04-03-1996
middenvelder

Nabil Essaddouqi
09-12-1988
aanvaller

Patrick Mensink
30-09-1990
middenvelder-verdediger

Sander Mensink
19-02-1995
middenvelder-verdediger

Hendri Nagelhout
29-08-1988
verdediger

Cornell Balk
03-01-1996
aanvaller

Dennis de Boer
15-07-1993
verdediger

Marco Hoogland    
28-04-1997
middenvelder

William van den Hul
02-06-1982
aanvaller

Gerdo van ‘t Hul
03-07-1992
middenvelder

1E SELECTIE

Chris van de Poll
11-08-1981
doelman
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Herold Ponstein
24-01-1994
doelman

Arjan Vorsselman
30-07-1993
aanvaller

Ben Snoek
06-02-1990
verdediger

Bennie Veldhoen
22-08-1986
middenvelder-aanvaller

Peter Veldkamp
09-07-1990
verdediger

Guido Vlierhuis
05-08-1975
hoofdtrainer

Bert Hoogland
08-10-1969 
keepertrainer

Hendri Rekers
01-08-1971
leider

Martinus van ‘t Hul
30-08-1960 
verzorger

Wieb van Hooren
11-02-1963
assistent-scheidsrechter

Hendrik Uitslag
16-01-1994
aanvaller

Kees Nagelhout
04-06-1977
assistent-trainer
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Boven v.l.n.r.  Erik van Haagen, Martinus van ’t Hul, Hendri Rekers, Wieb van Hooren, Guido Vlierhuis, Kees Nagelhout, 
Nabil Essaddouqi, Bert Hoogland, Bennie Veldhoen

Midden v.l.n.r.  Peter Veldkamp, Arjan Vorsselman, Sander Mensink, Cornell Balk, Patrick Mensink, Ben Snoek, Corné 
Hamelink, William van den Hul

Voor v.l.n.r.  Dennis de Boer, Hendrik Uitslag, Gerdo van ’t Hul, Herold Ponstein, Chris van de Poll, Marco Hoogland, 
Arjan Boon, Niek Bultman

Op de foto ontbreekt Hendri Nagelhout 
25PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 2016/2017  WWW.OWIOS.NL



COMPETITIE-INDELING

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

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

v.v. Dieren
opgericht: 25 april 2012
clubkleuren: lichtblauw-
donkerblauw
sportpark ‘Het Nieuwland’
Kolonieweg 7,
6952 GZ  Dieren
(0313) 42 79 38
www.vvdieren.nl

Hierden
opgericht: 16 december 1954
clubkleuren: rood-wit
Sportpark ‘Mheenzicht’
Dorpshuisweg 9A,
3849 BL  Hierden
(0341) 45 16 39
www.vvhierden.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

Unicum
opgericht: 10 mei 1970
clubkleuren: wit-blauw
sportpark ‘Schouw’
Schouw 54-01
8232 XK  Lelystad
(0320) 24 11 38
www.unicumlelystad.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

VIOS V.
opgericht: 24 mei 1935
clubkleuren: geel-zwart
sportpark ‘De Kouwenaar’
Woestijnweg 67,
8172 CN  Vaassen
(0578) 57 31 56
www.viosvaassen.nl

VRC
opgericht: 1 juli 1952
clubkleuren: geel-blauw
sportpark ‘Spitsbergen’
Spitsbergenweg 52
3902 HL  Veenendaal
(0318) 51 10 41
www.vv-vrc.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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Unicum
opgericht: 10 mei 1970
clubkleuren: wit-blauw
sportpark ‘Schouw’
Schouw 54-01
8232 XK  Lelystad
(0320) 24 11 38
www.unicumlelystad.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

VIOS V.
opgericht: 24 mei 1935
clubkleuren: geel-zwart
sportpark ‘De Kouwenaar’
Woestijnweg 67,
8172 CN  Vaassen
(0578) 57 31 56
www.viosvaassen.nl

VRC
opgericht: 1 juli 1952
clubkleuren: geel-blauw
sportpark ‘Spitsbergen’
Spitsbergenweg 52
3902 HL  Veenendaal
(0318) 51 10 41
www.vv-vrc.nl

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

COMPETITIESCHEMA

1e periode 2e periode

3e periode

Beker/Inhaalprogramma

Beker District Oost

zaterdag 3 september 2016 (1)  

Hierden - v.v. Dieren

Lunteren - AGOVV

VVOP - Blauw Geel ‘55

Scherpenzeel - OWIOS

VRC - Unicum

Renswoude - VIOS V.

Lelystad ‘67 - Valleivogels

  

zaterdag 10 september 2016 (2)  

AGOVV - Hierden

Valleivogels - Lunteren

Unicum - VVOP

Blauw Geel ‘55 - Scherpenzeel

VIOS V. - VRC

v.v. Dieren - Renswoude

OWIOS - Lelystad ‘67

  

zaterdag 17 september 2016 (3) 

Lunteren - Renswoude

VRC - v.v. Dieren

Unicum - VIOS V.

Valleivogels - Blauw Geel ‘55

VVOP - Hierden

Lelystad ‘67 - Scherpenzeel

OWIOS - AGOVV

  

zaterdag 24 september 2016 (4) 

Hierden - Lunteren

Scherpenzeel - VVOP

Renswoude - VRC

AGOVV - Lelystad ‘67

v.v. Dieren - Unicum

VIOS V. - Valleivogels

Blauw Geel ‘55 - OWIOS

  

zaterdag 1 oktober 2016 (5) 

Unicum - AGOVV

v.v. Dieren - OWIOS

VRC - Hierden

Lelystad ‘67 - Lunteren

Valleivogels - VVOP

Renswoude - Scherpenzeel

VIOS V. - Blauw Geel ‘55

  

zaterdag 8 oktober 2016 (6) 

Hierden - Renswoude

Lunteren - VRC

VVOP - Lelystad ‘67

Scherpenzeel - Valleivogels

AGOVV - VIOS V.

OWIOS - Unicum

Blauw Geel ‘55 - v.v. Dieren

  

zaterdag 15 oktober 2016 (7) 

VRC - Lelystad ‘67

v.v. Dieren - AGOVV

Valleivogels - OWIOS

VIOS V. - Hierden

Blauw Geel ‘55 - Lunteren

Renswoude - VVOP

Unicum - Scherpenzeel

  

zaterdag 29 oktober 2016 (8) 

Hierden - Valleivogels

Lunteren - Unicum

VVOP - VRC

Scherpenzeel - v.v. Dieren

Lelystad ‘67 - Renswoude

AGOVV - Blauw Geel ‘55

OWIOS - VIOS V.

zaterdag 5 november 2016 (9) 

Lunteren - VVOP

Renswoude - OWIOS

Unicum - Blauw Geel ‘55

v.v. Dieren - VIOS V.

Valleivogels - AGOVV

Lelystad ‘67 - Hierden

VRC - VIOS V.

  

zaterdag 12 november 2016 (10) 

Unicum - Valleivogels

Scherpenzeel - Hierden

VIOS V. - Lunteren

v.v. Dieren - VVOP

OWIOS - VRC

AGOVV - Renswoude

Blauw Geel ‘55 - Lelystad ‘67

  

zaterdag 26 november 2016 (11) 

Hierden - Unicum

Lunteren - Scherpenzeel

VVOP - OWIOS

VRC - AGOVV

Renswoude - Blauw Geel ‘55

Lelystad ‘67 - VIOS V.

Valleivogels - v.v. Dieren

  

zaterdag 3 december 2016 (12) 

Blauw Geel ‘55 - Hierden

OWIOS - Lunteren

AGOVV - VVOP

VIOS V. - Scherpenzeel

Valleivogels - VRC

Unicum - Renswoude

v.v. Dieren - Lelystad ‘67

  

zaterdag 10 december 2016 (13) 

Hierden - OWIOS

Lunteren - v.v. Dieren

VVOP - VIOS V.

Scherpenzeel - AGOVV

VRC - Blauw Geel ‘55

Renswoude - Valleivogels

Lelystad ‘67 - Unicum

  

zaterdag 28 januari 2017 (14) 

v.v. Dieren - Hierden

AGOVV - Lunteren

Blauw Geel ‘55 - VVOP

OWIOS - Scherpenzeel

Unicum - VRC

VIOS V. - Renswoude

Valleivogels - Lelystad ‘67

  

zaterdag 4 februari 2017 (15) 

Hierden - AGOVV

Lunteren - Valleivogels

VVOP - Unicum

Scherpenzeel - Blauw Geel ‘55

VRC - VIOS V.

Renswoude - v.v. Dieren

Lelystad ‘67 - OWIOS

  

zaterdag 11 februari 2017 (16) 

Hierden - VVOP

Scherpenzeel - Lelystad ‘67

AGOVV - OWIOS

Renswoude - Lunteren

v.v. Dieren - VRC

VIOS V. - Unicum

Blauw Geel ‘55 - Valleivogels

zaterdag 11 maart 2017 (18) 

Hierden - Lelystad ‘67

Scherpenzeel - VRC

VVOP - Lunteren

OWIOS - Renswoude

Blauw Geel ‘55 - Unicum

VIOS V. - v.v. Dieren

AGOVV - Valleivogels

  

zaterdag 18 maart 2017 (19) 

Unicum - OWIOS

v.v. Dieren - Blauw Geel ‘55

Renswoude - Hierden

VRC - Lunteren

Lelystad ‘67 - VVOP

Valleivogels - Scherpenzeel

VIOS V. - AGOVV

  

zaterdag 25 maart 2017 (20) 

Hierden - VRC

Lunteren - Lelystad ‘67

VVOP - Valleivogels

Scherpenzeel - Renswoude

Blauw Geel ‘55 - VIOS V.

AGOVV - Unicum

OWIOS - v.v. Dieren

  

zaterdag 1 april 2017 (21) 

Renswoude - Lelystad ‘67

Valleivogels - Hierden

Unicum - Lunteren

VRC - VVOP

v.v. Dieren - Scherpenzeel

Blauw Geel ‘55 - AGOVV

VIOS V. - OWIOS

  

zaterdag 8 april 2017 (22) 

Hierden - VIOS V.

Lunteren - Blauw Geel ‘55

VVOP - Renswoude

Scherpenzeel - Unicum

Lelystad ‘67 - VRC

AGOVV - v.v. Dieren

OWIOS - Valleivogels

  

zaterdag 22 april 2017 (23) 

Hierden - Scherpenzeel

Lunteren - VIOS V.

VVOP - v.v. Dieren

VRC - OWIOS

Renswoude - AGOVV

Lelystad ‘67 - Blauw Geel ‘55

Valleivogels - Unicum

  

zaterdag 29 april 2017 (24) 

v.v. Dieren - Unicum

Valleivogels - Hierden

Scherpenzeel - Lunteren

OWIOS - VVOP

AGOVV - VRC

Blauw Geel ‘55 - Renswoude

VIOS V. - Lelystad ‘67

  

zaterdag 18 februari 2017 (17) 

VVOP - Scherpenzeel

VRC - Renswoude

Lelystad ‘67 - AGOVV

Unicum - v.v. Dieren

Valleivogels - VIOS V.

OWIOS - Blauw Geel ‘55

Lunteren - Hierden

  

zaterdag 6 mei 2017 (25) 

Hierden - Blauw Geel ‘55

Lunteren - OWIOS

VVOP - AGOVV

Scherpenzeel - VIOS V.

VRC - Valleivogels

Renswoude - Unicum

Lelystad ‘67 - v.v. Dieren

  

zaterdag 13 mei 2017 (26) 

OWIOS - Hierden

v.v. Dieren - Lunteren

VIOS V. - VVOP

AGOVV - Scherpenzeel

Blauw Geel ‘55 - VRC

Valleivogels - Renswoude

Unicum - Lelystad ‘67

zaterdag 22 oktober 2016

zaterdag 19 november 2016

zaterdag 17 december 2016

zaterdag 21 januari 2017

zaterdag 25 februari 2017

zaterdag 4 maart 2017

zaterdag 15 april2017

maandag 17 april 2017

Groep 1 - L92

zaterdag 20 augustus 2016

KHC  -  DOS Kampen

OWIOS  -  CVVO

dinsdag 23 augustus 2016

CVVO  -  DOS Kampen

KHC  -  OWIOS

zaterdag 27 augustus 2016

CVVO  -  KHC

DOS Kampen  -  OWIOS
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Fotografie Herman van der Wal

OPLEIDEN (VAN) 
WELPEN IS ONS 
STREVEN

DICK KROON

Graag wil ik mij als nieuwe Hoofd Jeugd 
Opleiding (HJO) voorstellen.

Als kind uit een gezin van vader uit Oldebroek en moeder uit 

Oosterwolde ben ik geboren in 1951 in Doornspijk. Inmiddels 

al 64 jaar woonachtig in Kampen, waarvan 41 jaar gehuwd met 

Riekie, samen hebben we twee (getrouwde) kinderen en twee 

kleinkinderen. 

Voetbalverleden: Vrij laat, pas op 11-jarige leeftijd, ben ik begonnen 

met voetballen bij DOS Kampen en op mijn 15e heb ik mijn debuut 

gemaakt in het 1e elftal. Op mijn 28e moest ik stoppen vanwege 

blessures.

Trainerscarrière: Op mijn 15e jaar ook begonnen als pupillentrainer 

begonnen bij DOS Kampen. Ik heb diverse diploma’s gehaald, met 

als hoogste het diploma UEFA-A (voormalig TC1).

Onderstaand een overzicht van mijn 50-jarige trainersloopbaan: 

DOS Kampen: 11 jaar jeugdtrainer, 6 jaar HJO/TC, 13 jaar 

coördinator Voetbalschool, 6 jaar hoofdtrainer

(3x periodekampioen - 1x klasse, zaterdag en Algeheel kampioen 

van Nederland)

Sc Genemuiden: 3 jaar jeugdtrainer, 1 jaar assistent-trainer 1e elftal 

en trainer 2e elftal

(1x kampioen met Genemuiden 2)

Elburger Sport Club: 1 jaar jeugdtrainer, 8 jaar HJO/TC, 7 jaar 

coördinator Voetbalschool, 4 jaar hoofdtrainer

(3x periodekampioen)

Csv Apeldoorn: 1 jaar hoofdtrainer

(1x periodekampioen en 1x klassekampioen)

ASC ‘62: 2 jaar hoofdtrainer

(1x periodekampioen)

IJVV: 1 jaar jeugdtrainer (meisjes)

2 jaar hoofdtrainer

(1x periodekampioen en 1x klasse kampioen en 1x degradatie)

Waarom OWIOS? 

Hiervoor heb ik een drietal redenen aangegeven

1.  OWIOS geeft mij het gevoel een echte voetbalclub te zijn! 

2.  OWIOS gaat er vanuit voornamelijk met eigen opgeleide spelers te 

werken, dus zal de jeugdopleiding optimaal moeten zijn.

3.  Als een hommage aan mijn wijlen vader Hendrik, die vanuit 

Kampen op de brommer naar OWIOS ging supporteren.

HJO - OWIOS 

Ik hoop bij OWIOS de functie van HJO voor meerdere jaren 

aan mijn voetbal-CV te kunnen toevoegen. Ik wil graag aan 

een succesvolle periode bijdragen. Als HJO zie ik mijzelf als de 

verbindingsman tussen alle geledingen binnen de vereniging, met 

als doel de jeugdopleiding naar een zo hoog mogelijk niveau te 

tillen. Waarbij voor mij centraal zal staan: Opleiden (van) Welpen Is 

Ons Streven.

Als HJO heb ik de volgende taken

-  Toezicht en uitvoering geven aan het beleidsplan. 

-  Adviseren, begeleiden en beoordelen van jeugdtrainers en 

begeleiders.

-  Observeren van wedstrijden en trainingen, met daaraan 

gekoppeld een evaluatie naar uitvoerende en verantwoordelijken.

-  Functioneringsgesprekken voeren.

-  Adviseren en steunen bij het samenstellen van selecties en 

elftallen.

-  Voorbereiden en meedenken bij het aanstellen van trainers en 

leiders.

-  Voorbereiden en leiden jeugdvergaderingen.

-  Het bijwonen van voetbaltechnische vergaderingen.

HJO – Algemeen

Wat voor naam mijn functie heeft is voor mij niet belangrijk. Het 

streven is de jeugdopleiding naar een zo hoog mogelijk niveau te 

tillen en het geheel zo goed mogelijk in te vullen. Wie je ook bent of 

wat je ook doet, we hebben elkaar nodig om dit doel te bereiken. 

Door vooral met elkaar en niet over elkaar te praten.
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Terugkijkend op het afgelopen 

seizoen kunnen we zeggen dat het 

geen jaar geweest is met sportief 

gezien grote hoogtepunten.

Zo wisten wij bij aanvang van het seizoen al dat 

de meisjesteams het moeilijk zouden krijgen door 

de keus die we het jaar er voor moesten maken 

door veel meisjes door te schuiven. De meeste 

teams hadden speelsters waarvan de helft nog een 

leeftijdscategorie lager mocht spelen en dat was 

te zien in de resultaten. De najaarscompetitie ging 

moeizaam en fysiek hadden ze het zwaar. Dat ze 

zeker wel wat geleerd hebben werd duidelijk in de 

voorjaarscompetitie. Daar konden de MB1 en MC1 al 

veel beter meedraaien en dat geeft goede hoop voor 

dit seizoen, wanneer ze teams van gelijke leeftijd 

tegen komen. De MD1 bleef het moeilijk houden, 

hoewel ook hier aan het eind van de competitie 

duidelijk beter werd gespeeld.  De ME1 draaide 

zowel in de najaars- als voorjaarscompetitie prima in 

de middenmoot mee.

Bij de F-pupillen waren de resultaten van F1 prima, 

in de voorjaarscompetitie werden ze knap derde. 

De andere F-teams hadden het moeilijk, ook daar 

hadden we te maken met erg jonge teams en dat is 

bij de jongste leeftijdscategorie wel erg bepalend. 

Wel konden we in het voorjaar een extra F-team 

inschrijven, wat prima is voor de continuïteit. 

Wat altijd geweldig blijft om te zien is het plezier 

waarmee de kinderen met elkaar het spel beleven. 

De E1 heeft het geweldig gedaan door in het najaar 

te promoveren naar de hoofdklasse en zich hier in 

het voorjaar prima in de middenmoot te handhaven. 

Waar E5 het erg moeilijk had, hebben de andere 

E-teams zich in het voorjaar allemaal netjes in de 

Tekst Henk Sneller

Fotografie Herman van der Wal Jeugdopleiding met 
nieuwe gezichten

JEUGDCOMMISSIE

‘Met trots kunnen 

we zeggen 

dat OWIOS 

het certificaat 

gehaald heeft  

en zich “Lokale 

Jeugdopleiding” 

mag noemen’

v.l.n.r. Bert Mostert, Henk Sneller, Dick Kroon, Heim Wolf, Andrea Jacobs



    

middenmoot gespeeld. In de zaalcompetitie wist nog wel 

een E-team 1e te worden.

D1 heeft een moeizaam seizoen gedraaid. Er werd niet 

helemaal gehaald wat gedacht en gehoopt werd. Aan het 

eind van het seizoen moesten we concluderen dat we 

een stapje terug moeten doen. D2 daarentegen miste in 

het najaar op doelsaldo het kampioenschap maar mocht 

als beloning in het voorjaar wel een klasse hoger spelen. 

D3 draaide een gemiddeld seizoen en mag tevreden 

terugkijken.

C1 heeft lang meegedaan om het kampioenschap maar 

moest helaas op het laatst afhaken, al met al een goed 

seizoen met leuk voetbal. C2 en C3 eindigden in het 

voorjaar prima in de middenmoot en kunnen terug kijken 

op een seizoen waarbij vooral opviel met hoeveel plezier 

er gespeeld werd.

De B1 draaide een seizoen met twee gezichten, de eerste 

competitiehelft werd er in de middenmoot gespeeld, 

maar na de winterstop werden nog maar drie punten 

gehaald. De reden hiervan is bekend, door blessures en 

de aanvulling met spelers uit A2 was iedereen zich er van 

bewust dat de prestatie van het najaar niet geëvenaard 

zou worden. Het is echter een groot compliment voor alle 

spelers en betrokkenen hoe ze hier mee omgegaan zijn.  

We waren het seizoen begonnen met een A2 maar al snel 

werd duidelijk dat door een aantal afzeggingen dit team 

niet in de voorjaarscompetitie ingeschreven kon worden.  

Een moeilijke beslissing omdat er dan voor een aantal 

spelers geen plek was, maar een goede beslissing is er in 

deze niet. Afsluitend kan gezegd worden dat A1 zonder 

problemen in de middenmoot eindigde, hoewel iets meer 

verwacht was. 

Er is al gezegd dat het seizoen 2015/2016 in het teken 

zou staan van de certificering van het Kwaliteit & 

Performance programma van de KNVB. Met trots kunnen 

we zeggen dat OWIOS het certificaat gehaald heeft  en 

zich “Lokale Jeugdopleiding“ mag noemen. OWIOS is één 

van de slechts 13 andere verenigingen in Nederland die dit 

kunnen zeggen. Meer informatie hierover is te vinden op 

de website  www.nmcbright.nl/jeugdopleidingverbeteren. 

Dit betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. 

Nee sterker nog, dit moet de basis zijn van waaruit we 

verder willen bouwen. In het rapport staan een aantal 

aanbevelingen waar we mee aan de slag kunnen om onze 

jeugdopleiding verder te ontwikkelen. 

De benamingen voor de jeugdteams worden door 

de KNVB dit jaar allemaal veranderd. Zo wordt de 

A-categorie  Onder-19 (O19) genoemd en C1 heet vanaf nu 

O15-1 en C2 heet O15-2. Al met al een aanpassing die in 

nog wel wat gewenning zal vragen. 

Zo aan het begin van het seizoen is er al een klein 

succesje te boeken. We gaan namelijk de competitie in 

met twee O19-elftallen (A) en twee O17-elftallen (B). Op 

deze manier kunnen we iedere speler laten spelen op zijn 

of haar niveau en ambitie. Uiteindelijk is toch het doel om 

iedereen een plekje te bieden binnen onze vereniging.

Dit jaar zullen er ook een aantal nieuwe gezichten bij 

OWIOS te zien zijn. Zo is Dick Kroon onze nieuwe Hoofd 

Jeugdopleiding en Abdul Doufikar trainer van O19-1. 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we met deze twee 

zeer ervaren personen weer verdere stappen in de 

ontwikkeling van OWIOS kunnen maken. 

OWIOS zal de randvoorwaarden voor onze spelers en 

speelsters moeten bieden zodat zij optimaal kunnen 

presteren. Zo zijn we ook zeer blij dat we dit seizoen voor 

het eerst over een kunstgrasveld kunnen beschikken. 

Dit maakt meer en intensiever trainen mogelijk, minder 

afgelastingen van trainingen in de winter en geeft meer 

ruimte om te trainen. Al met al een grote stap vooruit. 

Bij de meisjes hebben we dit jaar geen O11-M team. In lijn 

met  het beleidsplan meisjes stimuleren we de meisjes 

om zo lang mogelijk gemengd te spelen. We zien dat dit 

bij de gemengde teams heel goed gaat en het komt de 

ontwikkeling van het meisjesvoetbal ten goede.

Om OWIOS verder vooruit te helpen willen wij met z’n 

allen graag de schouders eronder zetten, maar daar 

hebben we ook de steun van vele vrijwilligers voor 

nodig. Het is goed te zien dat er al veel jonge spelers en 

speelsters de handschoen oppakken en trainer of leider 

worden. Ook zijn het veelal de O19- en O17-jeugd die de 

wedstrijden van de O11-en O9-teams fluiten. Zo dragen we 

allemaal ons steentje bij om iedereen te laten voetballen. 

Toch merken we dat het steeds moeilijker wordt om 

vrijwilligers te vinden. Elk jaar is het weer lastig om de 

puzzel compleet te maken, maar we hebben wel al de 

stukjes nodig. Dus zeg JA als er een beroep op u gedaan 

wordt, ook uw bijdrage, hoe klein het ook mag lijken, 

wordt zeer gewaardeerd.

Namens de Jeugdcommissie wens ik u een heel sportief 

jaar toe.

‘ Wat altijd geweldig blijft om te zien is het plezier 

waarmee de kinderen met elkaar het spel beleven’
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TRAINER O17-1

Mijn naam is Patrick Bastiaan, 

oorspronkelijk kom ik uit 

Kampen. Twee jaar geleden 

ben ik in Oldebroek komen 

wonen.

Ik volg de studie Sportmanager aan de 

Hogeschool Windesheim in Zwolle en heb 

hiervoor het CIOS in Heerenveen gedaan, 

waar ik ook mijn TC3/TC2 behaald heb.

Voetbal is iets waar ik altijd al mee bezig 

ben, vanaf de jongste jeugd voetbal ik al bij 

DOS Kampen waar ik aankomend seizoen 

mijn zesde seizoen in het 1e elftal ga spelen. 

Ook ben ik al een aantal jaren actief als 

jeugdtrainer. Ik ben begonnen bij de C4 

van DOS Kampen als stagiair, na twee 

jaar heb ik de stap gemaakt naar de D1 als 

assistent-trainer. Twee jaar geleden kreeg 

ik een mooie kans: OWIOS was nog op 

zoek naar een trainer voor C1. Dit was voor 

mij de perfecte mogelijkheid om een team 

zelfstandig te gaan trainen, deze kans heb 

ik met beide handen aangegrepen.

Aankomend seizoen sta ik voor het derde 

jaar voor een groep, dit keer OWIOS 

O17-1! Ik heb de club goed leren kennen 

de afgelopen twee jaar en ben blij dat ik 

opnieuw een seizoen mag werken met 

jongens die zo gemotiveerd zijn.

Ik heb erg veel zin om met de O17-1 aan 

de slag te gaan samen met Gerco Plender, 

Kobus Heemskerk en Patrick Hoogland. 

Met daarbij de fanatieke OWIOS-aanhang 

die altijd aanwezig is.

Om af te sluiten, ik hoop dat we aankomend 

seizoen een grote stap kunnen zetten op 

technisch en tactisch gebied zodat we 

uiteindelijk over een paar jaar deze jongens 

in het 1e elftal zien spelen. Hierbij is alles 

leren belangrijker dan alles winnen.

n i e u w e  t r a i n e r  O 1 7 - 1

Patrick Bastiaan

‘Alles leren is 

belangrijker dan 

alles winnen’

Links op de foto trainer Patrick Bastiaan met C1 van vorig seizoen
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Fotografie Demi van ‘t Oever

Een aantal van u heeft mij 
wellicht al zien lopen op 
sportpark ‘Bovenmolen’, maar 
ik maak graag gebruik van de 
mogelijkheid me even voor te 
stellen. Vanaf dit seizoen zal 
ik Vrouwen 1 gaan trainen en 
begeleiden.

Mijn naam is Hans Wijgers, 51 jaar jong, 

getrouwd, twee kinderen (zoon en dochter 

(spelend bij KCVO Vaassen)), woonachtig in 

Vaassen en werkzaam als directeur van een 

verpakkingsgroothandel in Noord-Holland.

Voetbalcarrière

In de jeugd heb ik redelijk hoog gevoetbald in 

Zeeland (o.a. hoofdklasse in de B-jeugd en in 

het Zeeuws elftal) en later in de senioren in 

Zuid Holland 3e klasse zondag.

Door een knieblessure destijds gestopt met 

voetbal. Maar toen mijn zoon bij de 5-jarigen 

ging meetrainen ben ik op 34-jarige leeftijd 

toch weer begonnen bij KCVO Vaassen en 

uiteindelijk weer doorgestroomd naar KCVO 2  

en gaan keepen in de zaal. Daarna nog 

kampioen geworden met KCVO 3 en in de 

zaal. Dat gaat nooit vervelen! Het blijft een 

prachtig spelletje om te doen! Zelfs nu doe ik af 

en toe mee met de 35+ competitie en met de 

veteranen.

Trainerservaring

Zoals zo vaak gebeurt, ben ook ik gestart als 

leider van het team van mijn zoon, vervolgens 

trainer geworden bij de jeugd  en zo uiteindelijk 

selectieteams mannen gaan trainen.

Bij WWNA uit Wenum Wiesel, Albatros uit 

Ugchelen en KCVO 2e elftallen getraind en 

begeleid en als hoofdtrainer actief geweest 

bij SV Terwolde. Al die jaren mooie seizoenen 

meegemaakt met als sportief hoogtepunt de 

promotie van KCVO 2 naar de 1e klasse zondag! 

De laatste twee seizoenen ben met heel 

veel plezier actief geweest als trainer van de 

vrouwen van KCVO.

Ik ben in het bezit van TC3 en ik heb ik me 

ingeschreven voor UEFA B (TC2).

Binnen het vrouwenvoetbal valt nog veel 

progressie te boeken. De inzet is groot 

en de speelsters willen beter worden en 

zijn leergierig. Het is mooi te zien hoeveel 

vooruitgang er geboekt kan worden in een 

korte periode. Dit hoop ik binnen OWIOS te 

mogen meemaken en mede te realiseren!

Hobby’s

Naast voetbal mag ik heel graag fietsen, reizen 

en uitgaan en ben ik een echte “sportfan” en 

volg diverse sporten.

Doelstelling vrouwenvoetbal OWIOS

Ik hoop met de vrouwen te bereiken dat we met 

inzet, goede conditie, plezier en zelfvertrouwen 

de resultaten kunnen verbeteren. Hier kijk ik 

enorm naar uit. Inmiddels heb ik een aantal 

wedstrijden bekeken en al trainingen gegeven; 

mij is opgevallen dat er in deze groep, naar 

mijn bescheiden mening, heel veel kwaliteit 

zit. Je kunt zien dat er binnen OWIOS veel 

geïnvesteerd is in de jeugd, een compliment 

voor de jeugdtrainers!

Ik hoop u spoedig persoonlijk te treffen.

Hans Wijgers  
Nieuwe trainer 
Vrouwen 1

VROUWEN 1
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Aan de vooravond van het seizoen 2016/2017 

schrijf ik met veel plezier over OWIOS 2.

Om vooruit te kijken is het naar mijn mening 

goed om ook terug te kijken naar het afgelopen 

seizoen. Na jaren weer het eerste seizoen in 

de reserve 1e klasse. Doelstelling van vorig jaar 

was het handhaven in deze klasse en daar zijn 

we in geslaagd. Weliswaar moeizaam, maar de 

doelstelling is behaald. Na een prima eerste 

seizoenhelft (met een goede middenmoot positie) 

ging het na de winterstop moeilijk. Mijns inziens 

als voornaamste reden het wegvallen van een stuk 

scorend vermogen. Want in deze klasse eindigt 

nagenoeg geen enkele wedstrijd in de brilstand 

(maar vijf van de 156 wedstrijden!). Als je dus 

niet scoort, kun je niet winnen. Sterker nog, dan 

verlies je veelal. Vooral hierin zullen we ons moeten 

verbeteren om ons dit voetbaljaargang eerder 

veilig te spelen. Want het uitgangspunt zal opnieuw 

handhaving zijn.  

Dit zal dan moeten gebeuren met een gewijzigde 

selectie: Chris van de Poll en Hendrik Uitslag 

zijn beide definitief naar de 1e selectie gegaan 

en Wichert van Hooren gaat in het 3e zijn geluk 

beproeven. Vanuit de 1e selectie sluiten Richard 

Schoeber en Gerben Kolkman aan en uit A1 komen 

Alex van de Brink, Ruben Veen en Yannick van de 

Poll over. De staf blijft geheel in takt. 

Bij de 1e selectie komt een nieuwe hoofdtrainer 

in de persoon van Guido Vlierhuis. Na jaren zeer 

prettig met Erwin Brem te hebben samengewerkt is 

het nu de beurt aan Guido. Welkom, ik kijk uit naar 

de samenwerking. 

Wat ook is veranderd is ons vertrouwde veld 6. 

Hier zal nu op kunstgras gespeeld gaan worden. 

Dit is voor sommigen misschien even wennen, 

maar OWIOS kennende zal er een veld liggen van 

hoge kwaliteit. Het zal een verrijking zijn voor ons 

schitterende sportpark ‘Bovenmolen’. 

Ik wil u graag uitnodigen de (thuis)wedstrijden van 

het OWIOS 2 te supporteren. Het is voor ons een 

stimulans als er veel supporters zijn en wij willen 

u vele mooie wedstrijden aanbieden met goed 

veldspel en passie.

Tot slot wens ik iedereen die OWIOS een warm 

hart toedraagt een sportief en succesvol seizoen 

2016/2017.

Ons tweede
Tekst Henk Winters

Fotografie Herman van der Wal

OWIOS 2

Tekst Henk Winters

Fotografie Herman van der Wal
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JEUGDHOOFDSPONSOR

Rabobank Noord Veluwe: 
“Aandeel in een vitale 
Noord-Veluwe”

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.

Tekst Gerrit Wielink, directievoorzitter

Fotografie Ernie van Beek

Voor OWIOS, haar vrijwilligers en alle 

supporters breekt het voetbalseizoen 

2016/2017 aan. Als Jeugdhoofdsponsor 

ondersteunen wij ook komend seizoen ‘de 

toekomst’ van OWIOS.

Een aandeel in sportverenigingen 

Als Rabobank willen we een substantiële 

bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart 

op de Noord-Veluwe. We geloven daarbij in de 

kracht en het belang van het verenigingsleven. 

We hebben jarenlang een groot aantal 

verenigingen ondersteund in hun verbindende 

rol in de lokale gemeenschap. Ook in de tijd dat 

het economisch minder ging, bleven we achter 

de verenigingen staan. Al die verenigingen 

drijven op de inzet van mensen die zich met 

hart en ziel, meestal als vrijwilliger, inzetten 

voor hun club. Zij zijn de uitblinkers die het 

verschil maken! 

OWIOS 

OWIOS is ook zo’n mooie vereniging! Zij brengt 

jong en oud in beweging. Met een verbindende 

kracht die verder gaat dan voetbal alleen. Want 

de vereniging betekent maatschappelijk ook 

veel voor Oldebroek en ‘t Loo. En dat al ruim 90 

jaar! Als Jeugdhoofdsponsor steunen we ‘de 

toekomst’ van OWIOS.

Ons aandeel in een vitale Noord-Veluwe 

De rol van de bank in een regio is van groot 

belang voor de economische ontwikkeling. Door 

het faciliteren van bedrijven en inwoners op 

de Noord-Veluwe kunnen dromen en ambities 

worden waargemaakt. De Rabobank wil meer 

zijn dan een bank alleen. Al ruim 100 jaar 

investeren we in de lokale gemeenschap. Naast 

onze bancaire dienstverlening ondersteunen 

en stimuleren we met onze lokale fondsen de 

duurzame ontwikkeling van de samenleving op 

de Noord-Veluwe. We doen dat onder andere 

via de Rabobank Clubkas Campagne en het 

Rabofonds Noord Veluwe.

Samen maken we de Noord-Veluwe sterker! 

Een aandeel in elkaar.

We wensen alle spelers, begeleiders en 

supporters een sportief en succesvol seizoen 

2016/2017.

v.l.n.r. Jacko van den Bosch (voorzitter v.v. OWIOS), Gerrit Wielink (directievoorzitter Rabobank 
Noord Veluwe) en Henk Ruitenberg (Rabo-ambassadeur Oldebroek)



Met ingang van dit seizoen is als nieuwe trainer van O19-1 

Abdellatif Doufikar (roepnaam Abdul) aangesteld.

Ik ben geboren op 8 juli 1956 in 

Casablanca, Marokko en momenteel woon 

ik in Lelystad.

Ik ben nu al 33 jaar trainer en ben als 

trainer bij diverse verenigingen actief 

geweest. Onder andere heb ik de volgende 

clubs getraind: Lelystad ‘67, Unicum 

Lelystad, Zeewolde, Huizen, sv Urk, Muiden 

en EFC ’58.

In 2012 heb ik de Zilveren speld ontvangen 

van de KNVB voor mijn jarenlange dienst 

als jeugdtrainer. In het seizoen 2012/2013 

was ik genomineerd  door de KNVB voor de 

Rinus Michels Award met sv Urk voor de 

beste jeugdopleiding in het Nederlandse 

amateurvoetbal.

Dit zou ik ook graag met OWIOS willen 

bereiken. Voor mij is het een uitdaging iets 

moois neer te zetten met de jeugd. Het doel 

is om een hoog niveau te realiseren. En met 

gezamenlijke inzet kunnen we dit bereiken.  

“Het trainersvak werkt als een verslaving. 

Het is toch geweldig om spelers op te 

leiden en die later in het 1e elftal te zien 

spelen.”

Fotografie Herman van der Wal

e v e n  v o o r s t e l l e n

Abdul Doufikar

TRAINER O19-1

‘Het trainersvak 

werkt als een 

verslaving’
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Dat dit duo-hoofdsponsorschap uniek is 

blijkt wel uit het feit dat vanaf dit seizoen 

Jan Bakker als sponsor op de voorzijde van 

het shirt van het 1e elftal staat; de afgelopen 

twee seizoenen stond hier Van Werven, zij 

staan de komende twee seizoenen op de 

achterzijde. Daarnaast zijn beide sponsoren 

volop actief en betrokken geweest met 

de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld. 

Technisch Directeur Cor van Werven: 

“Onze slogan is ‘samen werken aan échte 

oplossingen’. De gezamenlijke aanleg van dit 

kunstgrasveld is zo’n samenwerking, waarbij 

we bijvoorbeeld samen konden werken met 

Jan Bakker. Ook ons dochterbedrijf Heicom 

werkte mee aan het project, als leverancier 

van speciale onderlagen voor sportgronden”.

“Het seizoen 2016/2017 is al weer het derde 

seizoen dat wij als Jan Bakker hoofdsponsor 

mogen zijn van OWIOS. Bij de aanvang 

van deze sponsoring hadden wij bepaalde 

verwachtingen bij deze samenwerking. Deze 

verwachtingen zijn meer dan waargemaakt 

en wij zijn er dan ook trots op deel te mogen 

uitmaken van de OWIOS-familie. Zo voelt 

dat ook, samen met elkaar in de regio iets 

voor elkaar kunnen betekenen. Dat doen wij 

ook binnen het bedrijf Jan Bakker. Als wij 

zaken kunnen doen met iemand in de regio 

waarom zullen wij het dan van ver halen. 

Door op deze wijze met elkaar samen te 

Tekst: Arno Klein

Fotografie: Herman van der Wal / Van Werven

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.

Hoofdsponsors die midden in de 
Oldebroekse samenleving staan

Jan Bakker



infra & recycling

Bestel in enkele klikken 
uw afvalcontainer online.

www.vanwerven.nl/afval

samen werken aan échte oplossingen

HOOFDSPONSOREN

werken ontstaat er een wij-gevoel. En vanuit 

dit wij-gevoel kunnen er voor het bestuur, 

de leden, de vrijwilligers en de sponsoren 

leuke dingen ontstaan. De recente realisatie 

van een kunstgrasveld is hier een mooi 

voorbeeld van. Dit is niet anders dan hoe 

het in het bedrijfsleven toegaat, ook daar 

staat samenwerking voorop, want niemand 

kan het alleen. Wij hopen dan ook dat de 

ingezette ontwikkelingen worden voortgezet 

en dat OWIOS een club blijft met een actief 

bestuur, vele enthousiaste vrijwilligers en 

veel fanatieke voetballers, waar winst en 

verlies dicht bij elkaar liggen maar waar 

sportiviteit voorop blijft staan.” Aldus Henk 

van de Vosse, Financieel Directeur van Jan 

Bakker.

Van Werven is een gespecialiseerde 

dienstverlener op het gebied van infra en 

recycling. Van Werven is al 70 jaar bezig met 

het zoeken naar toegevoegde waarde door 

logische verbindingen en échte oplossingen, 

en onderneemt oprecht en authentiek. De 

oorsprong van het bedrijf ligt in Oldebroek.

Geen boer kon een trekker betalen, maar 

samen konden ze dat wel. Dat was de 

collectieve gedachte van Willem van Werven. 

Daarom kocht hij er één, waarmee hij zijn 

bedrijf kon starten en ze elkaar konden 

helpen. Dat betekende de start van het 

verhuurbedrijf van Van Werven in 1945. 

Omdat de trekker van Willem vaker verhuurd 

moest worden om rendabel te kunnen zijn, 

was de bouwbranche de volgende doelgroep. 

Achter de trekker kocht Willem een kipper en 

zo ontstond grondverzetbedrijf Van Werven. 

En omdat een kipper economisch gezien 

eigenlijk nooit leeg terug kan aan het einde 

van de dag, besloot Van Werven later het 

bouwafval mee retour te nemen. Zo ontstond 

de afvalinzameling. En omdat het weggooien 

van afval geen échte oplossing is, zijn ze één 

van de meest innovatieve recyclers geworden.

“Als het niet kan zoals het moet, dan moet 

het zoals het kan,” zei Hendrik altijd. Hieruit 

is het ‘wij verkopen geen nee’ geboren. Men 

is uitgegroeid naar een bedrijf waar dagelijks 

meer dan 500 mensen aan het werk zijn. Er 

wordt geopereerd onder drie divisies, vanuit 

13 locaties, 60 bedrijfswagens en honderden 

machines. Maar bovenal is Van Werven nog 

steeds zichzelf. De derde generatie Van 

Werven is inmiddels actief in de directie 

van het bedrijf. Cor van Werven: “Ik hoop 

dat OWIOS ook in de toekomst kinderen en 

jongeren weet te binden, omdat dat enorm 

waardevol is. Het is goed om te bewegen, 

om samen op te trekken, te winnen en te 

verliezen. Dat is in deze tijd misschien wel een 

uitdaging, maar dat moet in Oldebroek toch 

lukken.”

Cor van Werven



SPONSORCOMMISSIE

De sponsorcommissie (SC) van OWIOS 

bestaande uit Alex Jonker, Dennis van Es, Henry 

Schuurman en Arno Klein, was het afgelopen 

seizoen volop bezig om het sponsorbeleid 

binnen OWIOS uit te voeren en te verbeteren. 

Zo is het huidige sponsorpakket inhoudelijk 

aangepast, hebben wij nu de Rabobank Noord 

Veluwe als nieuwe Jeugdhoofdsponsor, is 

er een nieuwe kledinglijn opgezet en zijn alle 

jeugdelftallen voorzien van OWIOS-kleding 

met sponsoring erop, het wedstrijdsponsor-

pakket uitgebreid, is er een voordeelactie 

opgestart met ledenpas met sponsoren, het 

beheer van alle onderlangse bordsponsoren 

van de Supportersvereniging overgenomen 

en proberen we nu ook de reclameborden 

langs het nieuwe kunstgrasveld te voorzien 

van sponsoring. We zijn actief geweest om 

nieuwe sponsoren aan te trekken maar ook 

te behouden. Verder zijn er veel activiteiten 

georganiseerd voor (potentiële) sponsoren 

om zo op een ontspannen wijze zaken te 

kunnen doen of gewoon elkaar te ontmoeten. 

Tijdens de derbywedstrijd OWIOS-’t Harde 

in oktober 2015 werden alle sponsoren 

uitgenodigd voor een warm buffet. En werd er 

in november in alle vroegte een ontbijtsessie 

gehouden op gastlocatie bij Brons-sponsor 

Bredewold in Wezep. In samenwerking met 

hoofdsponsor Van Werven zijn we in januari 

2016 met een bus vol sponsoren naar Thialf 

Heerenveen geweest om daar een fantastische 

schaatsmarathonwedstrijd van het schaatsteam 

Van Werven mee te maken. In maart 2016 

hebben wij een tweede ontbijtsessie gehouden 

bij OWIOS met als thema: “Hoe kunt u ook 

maatschappelijk verantwoord ondernemen?” 

Dit werd verzorgd door Geert Jan Prins van 

Will2Sustain. Zo zijn we in april 2016 bij 

restaurant ’t Boothuis in Elburg geweest voor 

een buffet met een speciale spreker. Aan het 

eind van het seizoen was er nog de afsluitende 

BBQ met een wedstrijd doelschieten voor 

sponsoren op het hoofdveld, met als 1e prijs de 

OWIOS Sponsorcup 2016. Deze ging dit keer 

naar Wessel Berghuis van Pleiter Makelaars, 

de 2e prijs ging naar Bert Spronk van Vrijzon 

en de 3e prijs naar Gerrit van de Streek 

Multidiensten. “Deze activiteiten zijn voor onze 

sponsoren een ideaal podium om te netwerken 

en zich aan andere bedrijven te presenteren en 

zaken te doen,” stelt Alex Jonker, bestuurslid 

sponsorzaken. “Daarbij proberen we een leuke 

en vaste groep te creëren, want OWIOS leeft en 

heeft een groot bereik met kansen voor onze 

sponsoren. Gezien de toenemende opkomst is 

er behoefte aan dit soort sessies en zullen wij 

het dit seizoen weer voortzetten.”

De SC van OWIOS wil een langdurige relatie met 

de sponsoren opbouwen en niet een éénmalig 

zakelijk contract en 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. 

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. Om in voetbalterminologie te 

blijven: Ondernemers kunnen op deze manier 

ook scoren.

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 

sponsoren 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

Netwerken bij OWIOS

JEUGDHOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOREN

Tekst Arno Klein      Fotografie: Herman van der Wal en diverse leden
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PLATINA-SPONSOREN

GOUD-SPONSOREN
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Nunspeet               Epe

ZILVER-SPONSOR

STER-SPONSOREN

BRONS-SPONSOREN
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auto- en infraservice
APK - ONDERHOUD - REPARATIE - AIRCO 

Zuiderzeestraatweg 164a Oldebroek | Tel. 06 523 831 06 
www.visschertechniek.nl

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)

Poort 5
Vischpoortstraat 5, 8081 EP ELBURG
www.poort5.nl

10% korting op alle keeperhandschoenen

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

auto- en infraservice
APK - ONDERHOUD - REPARATIE - AIRCO 

Zuiderzeestraatweg 164a Oldebroek | Tel. 06 523 831 06 
www.visschertechniek.nl

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 2016)

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

Gratis rijles bij aanmelding voor een 
Pakket.

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

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

We dragen graag ons steentje bij
Tekst Eddie van Olst    Fotografie Herman van der Wal

De vereniging stelt zich ten doel:

a.  Het steunen in het algemeen van de 

voetbalvereniging OWIOS

b.  Het bevorderen van de onderlinge 

kameraadschap en sportiviteit

c.  Indien mogelijk en noodzakelijk het 

vervoer van supporters naar uitwed-

strijden van het 1e elftal en z.m. bij 

belangrijke wedstrijden van andere  

elftallen, op meest voordelig wijze, 

door het verlenen van een reductie 

naar deze wedstrijden.

We kunnen zeggen dat wij met onze 

vrijwilligers ons uiterste best doen om 

dat ook daadwerkelijk te doen.

Zo hebben we dit jaar een bijdrage 

kunnen leveren in het aanschaffen van 

kunstgrasschoenen voor onze 1e selectie 

en zijn er inloophesjes aangeschaft. In 

het kader van het 90-jarig jubileum van 

de voetbalvereniging hebben we groene 

en witte tribunestoeltjes geschonken.

We hebben afgelopen seizoen voor 

het eerst een voorjaarsbazaar 

georganiseerd naast de traditionele 

najaarsbazaar. Dit om onze inkomsten 

op peil te houden na het overdragen van 

het beheer van de reclameborden rond 

het hoofdveld. We kunnen u melden dat 

het organiseren van een extra bazaar  

zeker voor herhaling vatbaar is. Dit gaan 

we komend seizoen combineren met het 

bekendmaken van de prijswinnaars van 

de grote verloting. 

Dit zal de komende jaren alleen maar 

belangrijker worden met een overheid 

die steeds meer de nadruk legt op de 

participatiemaatschappij. Hetgeen 

inhoudt dat er steeds minder geld 

beschikbaar komt en steeds meer 

met vrijwilligers gerealiseerd moet 

worden. Dus we zijn blij dat we de 

voetbalvereniging met dergelijke 

activiteiten kunnen ondersteunen.

Tevens worden we benaderd om teams 

of commissies te ondersteunen.

 Indien nodig overleggen we met het  

hoofdbestuur. Hiermee voorkomen we 

dat we als supportersvereniging een 

heel andere koers zouden varen dan de 

voetbalvereniging. Hieruit blijkt dat we 

een goede relatie met het hoofdbestuur 

hebben opgebouwd en dit willen we 

ook zo houden. We overleggen over 

zaken op het gebied van veranderend 

overheidsbeleid die op de vereniging 

afkomen, of plannen die de vereniging 

zelf wil realiseren. En daar proberen wij 

ons steentje in bij te dragen.

Dit laat zien dat de onderlinge 

kameraadschap goed is. Dat gedeelte 

van onze doelstelling geven we op 

deze manier vorm. Het bevorderen van 

sportiviteit is een wat lastiger punt, 

maar daar kan niet vaak genoeg op 

gewezen worden. Iedereen is bezig met 

het uitoefenen van zijn hobby en dat 

ook nog op vrijwillige basis, dus moet 

sportiviteit altijd hoog in het vaandel 

staan. 

We hopen ook het nieuwe seizoen 

weer invulling te kunnen geven aan het 

verwezenlijken van onze doelstellingen.

Bij thuiswedstrijden van het 1e elftal 

zullen onze merchandise artikelen 

verkocht worden vanuit het ‘hokje’ van 

de poortverloting.

We wensen iedereen in alle opzichten 

een succesvol seizoen toe in goede 

gezondheid.

v.l.n.r. Heim Wolf, Willemien de Heer-Jans, Eddie van Olst, Jan van Erven

Als supporters vereniging OWIOS 

hebben wij volgens onze statuten de 

volgende doelstellingen:
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Al voor 1925 werd er in de omgeving 

van ’t Loo gevoetbald, zij het 

ongeorganiseerd en op zondag. Echter 

in 1925 vond de hernieuwde oprichting 

plaats van de voetbalvereniging op ’t Loo. 

De initiatiefnemers waren Hannes Docter 

(De Rotte), Harm Eibrink (De Bok), Gerrit 

Sellis (Wissie), Eibert van ’t Hul (De 

Kulle) en Aalt Wensink (De Pluum). Als 

clubnaam kozen zij De Zwaluwen. Het 

eerste veld waarop gespeeld werd, was 

eigendom van Evert Sellis en lag aan 

de Harm Aartsweg. Het was een sterk 

leemveld dat door de voetballers zelf 

speelklaar werd gemaakt. Ballen werden 

destijds beschikbaar gesteld door Jasper 

Warner, eigenaar van het nabijgelegen 

vakantieoord Beltgraven. Een prettige 

bijkomstigheid was dat Warner 

toentertijd voorzitter van de KNVB was.

Kort na de oprichting werd het veld aan 

de Harm Aartsweg gelaten voor wat 

het was en verhuisden de voetballers 

naar een terrein van de heer Boele. De 

Zwaluwen kreeg de beschikking over een 

heideveld in het gebied dat tegenwoordig 

dienst doet als militair schietterrein 

(ASK).

En wederom moesten de spelers de 

handen uit de mouwen steken want om 

een speelklaar veld te krijgen moest 

een stuk heideveld worden afgestoken. 

Saillant detail was dat er in die tijd nog 

geen sprake was van zaterdagvoetbal. 

Vanwege de zesdaagse werkweek 

schopten de Oldebroekers op zondag 

tegen een bal. Van een competitie was 

overigens ook nog geen sprake. Er 

werd ‘wild’ gevoetbald. Met clubs uit 

de regio werden wedstrijden geregeld 

of men organiseerde een toernooi. 

Voetbalvereniging De Zwaluwen bestond 

uit één elftal. Men was al blij als er een 

team op de been kon worden gebracht. 

In de jaren dertig kregen de Oldebroekers 

weer met een verhuizing te maken. 

Aan de Harm Aartsweg, om precies te 

zijn achter Evert Koele, werd een beter 

terrein gevonden. Op dat veld heeft De 

Zwaluwen tot 1939 gespeeld.

1939 is een memorabel jaar in de 

geschiedenis van de voetbalvereniging. 

In dat jaar schreef de club zich in voor 

het competitievoetbal van de KNVB en 

dat leidde tot een naamsverandering 

omdat een selectieteam van de 

voetbalbond al actief was onder de naam 

De Zwaluwen. De toenmalige voorzitter, 

Hendrik Kwakkel, bedacht toen OWIOS. 

De afkorting van OverWinnen Is Ons 

Streven. In 1939 werd ook weer van 

terrein veranderd. OWIOS verhuisde naar 

TERUGBLIK

OWIOS 90 jaar jong met 
een RIJK VERLEDEN
Tekst Arno Klein

Fotografie Ernie van Beek

De beginjaren van OWIOS worden gekenmerkt 

door talrijke verhuizingen. De voetballers hebben 

vele omzwervingen moeten maken alvorens zij de 

beschikking hadden over een permanent sportpark. 

Officieel is OWIOS opgericht op 25 september 1925, 

maar de oorsprong moet veel verder terug worden 

gezocht. 
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de Vierhuizenweg waar een veld werd 

gehuurd van Jan Spronk. De huurprijs 

bedroeg 200 gulden per jaar. Dit bedrag 

moest door de spelers zelf worden 

betaald. 

Eertijds heeft een kleine groep van 

oprichters nooit kunnen vermoeden 

tot welke bloei OWIOS zou komen. Om 

van een clubje met weinig aspiraties te 

komen tot nu een grote voetbalvereniging 

met ongeveer 700 leden, die midden in 

de samenleving van Oldebroek en ’t Loo 

staat, is een zeer lange weg geweest. 

Zonder de sterke betrokkenheid kan 

OWIOS niet bestaan en het is dan ook 

fantastisch om te constateren dat er bij 

OWIOS nog talrijke mensen zijn die hun 

betrokkenheid tonen door het verrichten 

van veel vrijwilligerswerk. Zonder al deze 

vrijwilligers in de meer dan 90 jaar was 

OWIOS nooit geworden wat het nu is.

OWIOS is ruim 90 jaar jong en in alles 

wordt naar de toekomst gekeken. Er 

is een groot aantal eigen nieuwe jonge 

jongens die de sportieve uitdaging aan 

willen gaan en die samen met steun van 

de supportersvereniging en de schare 

supporters plezier willen beleven aan 

voetballen en willen presteren. Het elan 

en de veerkracht is nog steeds groot 

genoeg om te zeggen: OWIOS komt er 

aan.

90 jaar was een mijlpaal om uitgebreid 

bij stil te staan. Op vrijdagavond 25 

september 2015 speelde Oud-OWIOS 

in het kader van dit 90-jarig jubileum 

een wedstrijd tegen de oud-profs van 

PEC Zwolle. Bert Konterman, Marco 

Roelofsen, Arne Slot, Henk van Steeg, 

Albert van der Haar, Martin Koorn, 

Egbert Kragt, Henry Louwdijk, Maurice 

Pot, Jan van Raalte, Arie Smit, Michel 

Westerbeek, Mike Willems en Hans 

Zuiden zijn enkele namen tijdens deze 

jubileumwedstrijd tegen Oud-OWIOS. 

Het team van Oud-OWIOS werd die 

avond gecoached door oud-trainer 

Gerrit-Jan Bredewold met assistent 

Gerrit-Jan Tichelaar en bestond uit 

Harry van de Poll, Rob Buisman, Henk 

Uitslag, Sjaak Veldhoen, Gerrit van Olst, 

Marcel van Beek, Jan Dickhof, Dick en 

Kees Nagelhout, Bert Lowijs, Gerard van 

het Goor, Dick van de Streek, Dennis 

van Es, Helmig van Ommen, Arnold 

de Vries, Erwin van Norel en Ronald 

Veldhoen. OWIOS won de wedstrijd 

met 2-1 door doelpunten van Ronald 

Veldhoen en Erwin van Norel. Arne Slot 

van PEC scoorde tegen. Deze wedstrijd 

werd mede mogelijk gemaakt door de 

nieuwe Jeugdhoofdsponsor Rabobank 

Noord Veluwe. Het was een fantastische 

gezellige vrijdagavond voor iedereen.
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infra & recycling

Van Werven is trotse sponsor van Owios, een vereniging die al bijna een eeuw mensen 
weet te binden, kinderen aan het sporten krijgt en een belangrijke sociale functie vervult. 
Niet alleen omdat ons hart iets sneller klopt voor Owios, zijn we trotse hoofdsponsor.  
Iedere keer als Owios buiten de grenzen van ons Oldebroek scoort, hopen we dat de  
mensen ook dáár even denken aan Van Werven. Samen sterk! www.vanwerven.nl

ONDERSCHEIDEND IN FOURAGE EN DIERLIJKE MEST
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