
1 DE TREFFER APRIL 201642 AFSCHEID39 VIOS voetbalzaken 43
nieuwe beheerders 

van de kantine7 VIOS KIDSCLUB

Presentatiegids

Seizoen 2020 - 2021



VERHARDINGEN

 INFILTRATIE           

LEIDINGEN                

                ADVIES

Al ruim 30 jaar zijn wij als probleemoplosser actief binnen  verschillende disciplines. 
Van grootschalige rioleringswerkzaamheden tot regulier straatwerk en van grondverzet tot het door ons zelf ontwikkelde  
innovatieve verticale in�ltratiesysteem; onze professionals zoeken samen  met u als opdrachtgever naar de beste oplossing

Innovatieve
oplossingen

www.hoornstra-infrabouw.nl
Tel. 0313-476100
info@hoornstra-ophof.nl

GRONDWERK 

2



Uitgave:

september 2020

 

Oplage:

800 exemplaren

 

Redactieadres:

Postbus 235  

8170 AE Vaassen

Internet

www.viosvaassen.nl

detreffer@viosvaassen.nl

Redactie

Rinus Koetsier,  

Estelle van Wijngeeren

 

Vormgeving

totdrukwerk, Apeldoorn 

Verspreiding

Peter van Schoonhoven

ADVERTENTIES 

Peter van Schoonhoven

detreffer@viosvaassen.nl

BORDSPONSORING

Bertus v.d. Oosterkamp

bertus.oosterkamp@kpnplanet.nl

Met medewerking van: 

Gerard van Gurp, Mariska Thijsen, Lieke 

Brummel, Wim van der Maten, Hiddo de Vries, 

Gert Visser, Bart Dijkstra, Dian van Huffelen, 

Ronald Snijder en Daniël Tuasela

 

Fotografie

Bertus v.d. Oosterkamp

 

7

18

24

26

39

VIOS KIDSCLUB

Een terugblik op 

een bijzonder 

seizoen

c.S.V. VIOS 1

c.S.V. VIOS VR1

colofon

Inhoudsopgave Voorwoord

Het was alsof het nooit anders was geweest, die ene zaterdagmiddag eind 
augustus op het terras bij VIOS na een gewonnen pot voetbal. Het bier en  
de Jillz vloeiden rijkelijk en het zonnetje scheen. Wedstrijdverslagen vlogen 
over tafel en voorspellingen voor het nieuwe seizoen werden gedaan. 

Het leek weer zó normaal. Maar dat was het natuurlijk niet. Niet na de 
afgelopen maanden. Dat we het hadden gemist en hoe fijn het is, dat 
realiseerden we ons allemaal. En dat is goed om je soms te beseffen.  
Want als er iets is dat we het laatste half jaar hebben geleerd, is het wel 
hoe fijn het verenigingsleven is bij VIOS. Wat is er nu leuker dan gezellig 
ouwehoeren op het terras met vermoeide benen en drie punten op zak? 

Gelukkig hebben een aantal mensen bij de club ervoor gezorgd dat het  
weer kan. Achter de schermen is er hard gewerkt om alles volgens de  
nieuwe richtlijnen klaar te maken voor het nieuwe seizoen. We mogen  
daar heel dankbaar voor zijn. Ik hoop dat we ‘m mogen uitspelen, de  
nieuwe competitie. En dat er nog meer van zulke zaterdagen zullen volgen.  
We starten het seizoen in ieder geval traditiegetrouw met de Presentatiegids 
die nu voor je ligt. Namens de redactie: veel leesplezier!

Tekst:  
Estelle van Wijngeeren
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VIOS 

Voetbalzaken

Tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tussen VIOS 1 en 
KCVO 1 maakte Han Balk deze prachtige foto met zijn drone. 
Ons sportpark van boven af en de lucht in het VIOS-geel. 
Wil je vaker Balk fotografeert regelmatig bij verschillende 
amateurclubs. Op zijn Instagram-pagina @hanbalk komen 
de mooiste beelden voorbij, waaronder van onze club.



De veiligheidscilinder van CES

CES Nederland b.v. · Lage Brink 9 · 7317 BD  APELDOORN · Tel. 055 – 5266890 · infonl@ces.eu

Klein onderdeel,
een groot effect.

Een SKG gecertificeerde 
veiligheidscilinder in een 
woning levert een zeer be-
langrijke bijdrage aan de 
preventieve bescherming 
tegen indringers en ver-
hoogd de veiligheid van 
uw huis.

www.ces.eu/nl A company of CESGRUPPE
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VOORZITTER

van de Tekst: Gerard van Gurp
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Beste sportvrienden en -vriendinnen,
 
Je ontkomt er niet aan: corona én coronamaatregelen. Vreemd om nu een 
voorwoord te schrijven voor de Presentatiegids van seizoen 2020/2021.  
Een moeilijke tijd ligt achter ons, maar een even onzekere als denk ik 
moeilijke tijd ligt voor ons. Wat brengt het seizoen? Krijgen we het virus 
eronder en mogen we weer echt sporten en vereniging zijn? Of - je mag  
er niet aan denken - krijgt het virus ons eronder? 
 
Een begrijpelijk maar onbevredigend slot van de competitie voor alle 
elftallen van de een op andere dag: lock down en... totale stilstand van het 
verenigingsleven. Veel tijd hebben we als bestuur moeten besteden aan de 
opgelegde maatregelen om na een paar maanden weer te mogen trainen. 
Daarbij werden we goed geholpen door de KNVB, de gemeente Epe en de 
collegaverenigingen. Zo zie je dat sport ook echt kan verbinden. Samen in 
hetzelfde schuitje en niemand die alle regeltjes kent, die bovendien ook nog 
eens per week of maand aangepast worden. Slimme oplossingen werden 
met elkaar gedeeld en vragen beantwoord. 
 
Vanaf hier kan ik maar 1 ding roepen na de ervaringen van afgelopen tijd: 
alsjeblieft, houd je allemaal aan de opgelegde regels. Denk aan de 1,5 
meter. Daar is nog de meeste zorg, als ik zie hoe graag we bij elkaar willen 
staan en willen knuffelen enz. Ook bij de club! Was je handen, de middelen 
staan er overal. Schrijf je in als je het sportpark op komt, en neem je 
verantwoordelijkheid. Houd de site in de gaten en lees de nieuwsbrieven  
die we telkens laten verschijnen. Alleen zo winnen we met elkaar van het 
virus en voorkomen we boetes. 
 
Toch bracht deze tijd ook iets moois tot stand. Er is een jongere generatie 
bestuurders opgestaan. Zij gaan ons helpen de vereniging weer op te 
starten na corona. In de nieuwsbrief hebben jullie er al over kunnen lezen 
en voor deze Presentatiegids zijn de zittend en aantredende voorzitters 
geinterviewd. We zijn erg blij met de aanstaande verschuivingen en zullen 
blijven helpen waar mogelijk. Want ook hier weer: alleen samen winnen we.
 
Een ludieke manier voor mooie elftal foto’s van 18+ zagen we bij SV Epe. 
Hoe? Kijk in deze gids en zie hoe we ons kunnen houden aan de 1,5 meter 
regel. Verder in de Presentatiegids de bekende items en na het uitvallen van 
de Treffer in maart veel weetjes uit de afgelopen periode. Onder andere met 
betrekking tot ons groeiende vrouwenledenbestand. 
 
Voor mij persoonlijk is dit toch een beetje een weemoedig voorwoord. 
Het is heel goed om het stokje na 31 jaar besturen, waarvan de laatste 7 
jaar voorzitterschap, vol vertrouwen over te dragen aan Arjan en zijn team, 
maar ik zal de discussies met jullie allen en de 1-op-1-gesprekken missen. 
Verhelderend en leerzaam waren ze voor mij. 
 
Ik wil iedereen vanaf deze plek nog eens bedanken. Met name mijn mede 
bestuurders dat ze het zo lang met me hebben uitgehouden, maar ook alle 
overige leden, voor het vertrouwen wat ik kreeg om mede leiding te mogen 

geven aan onze mooie club (ook al kwam ik uit Apeldoorn 
zoals er wel eens werd gezegd!). De komende periode gaan 
we ons samen met het nieuwe team richten op de vraag: 
hoe we gezond vereniging blijven en zetten we een stip 
op de horizon voor na coronatijd. Hoe mooi kan het zijn: 
letterlijk oud en nieuw samen. 
 
Ik ga me meer richten op ons prachtige sponsorenbestand 
en alles daar omheen en ook voor het overige zullen we 
elkaar zeker treffen op ons prachtige sportpark. VIOS zit  
voor altijd in mijn hart en heeft me mede door jullie veel 
geleerd en gebracht. Voor nu, ondanks een andere aanpak 
van het vereniging zijn, heel veel leesplezier in deze weer 
prachtig samengestelde Presentatiegids (met veel dank  
aan de redactie voor het vele en goede werk) en geniet van 
het geelzwarte VIOS-gevoel en het vereniging mogen zijn.  
Maar vooral: houd je aan de regels en blijf gezond met allen 
die jullie dierbaar zijn.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jullie voorzitter Gerard van Gurp

Voorzitter G
erard van G

urp



HET ADRES VOOR BRILLEN EN CONTACTLENZEN!

A Antillen 11, 7333 PE  Apeldoorn T +31 (0)55 533 77 22 E verkoop@totdrukwerk.nl

P Postbus 1250, 7301 BM  Apeldoorn F +31 (0)55 534 08 88 I www.totdrukwerk.nl

LUUK en MARJA

Dorpsstraat 56
8171 BS  Vaassen

T 0578 57 13 84
info@opticontact.nl

opticontact.nl

ARJAN en  LINDA

Dorpsstraat 56
8171 BS Vaassen

T0578 571384
info@opticontact.nl

opticontact.nl
Het adres voor
brillen en contactlenzen

VOOR AL UW 
MACHINALE GRAAFWERK

Martin Pannekoek
Stationsweg 73, 8166 KA  Emst, Tel. 0578-661584
Ook uw adres voor zand- en grind.

VOOR AL UW 
MACHINALE GRAAFWERK

Martin Pannekoek Emst B.V.
Stationsweg 73, 8166 KA  Emst, Tel. 0578-661584
Ook uw adres voor zand- en grind.

VOOR AL UW 
MACHINALE GRAAFWERK

Martin Pannekoek
Stationsweg 73, 8166 KA  Emst, Tel. 0578-661584
Ook uw adres voor zand- en grind.
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In een oriënterend gesprek kunt u wensen en mogelijkheden met ons bespreken. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
Ongeacht of en waar u verzekerd bent. www.pelgromuitvaarten.nl

0578 57 03 17
Dag en nacht bereikbaar

Waardig afscheid nemen met aandacht en respect 
in liefde voor de medemens

Dag en nacht bereikbaar



Op 27 juni jl. was de laatste feestelijke training van de VIOS Kidsclub. 
En er waren meerdere redenen voor een feestje!
•    3 kids mochten hun volle stickerkaarten inleveren om hun cadeautje 

in ontvangst te nemen!
•   Er waren maar liefst 14 jongens en meisjes van de VIOS Kidsclub die 

ingedeeld zijn in de teams van JO8 en die dus komend  
seizoen echte wedstrijden gaan spelen!

•   En was er een verjaardag traktatie van één van de jarige trainers!

Kidsclub langs op scholen
Van 14 tot en met 25 september zijn de enthousiaste trainers van 
VIOS te gast bij de gymlessen van groep 1 en 2 op de basisscholen in 
Vaassen om de kinderen kennis te laten maken met het mooie en voor 
iedereen toegankelijke spelletje voetbal.

VIOS Kidsclub-event
26 september as. start de VIOS kidsclub weer het traditionele VIOS 
Kidsclub-event. Hierbij zijn alle jongens en meisjes uit Vaassen en 
omsteken van harte welkom! Om 9:15 uur starten de jongste kinderen 
van 2,5 tot 5 jaar om 10:00 uur zijn de jongens en meisjes van 5 en 6 
jaar aan de beurt. Het belooft weer een gezellig sport- en spelspek-
takel te worden. 

Wekelijkse trainingen
Na 26 september gaan de wekelijkse trainingen op zaterdag weer  
van start met leuke spelletjes, wedstrijdjes en het leren van de basis- 
technieken van voetbal. Het allerbelangrijkste is dat de kinderen veel 
plezier hebben. De trainingen worden gegeven door de enthousiaste 
en ervaren trainers welke elke zaterdag met veel plezier voor de  
kinderen klaar staan. Je vindt ze op het 4x4 veld op de terrein van 
VIOS, herkenbaar door het VIOS Kidsclub spandoek.

De kinderen leren spelenderwijs diverse technieken. Als ze deze onder 
de knie hebben ontvangen ze een sticker op hun spaarkaart. Is de 
kaart vol? Dan ontvangen de kids een cadeautje. Er staan voor dit 
seizoen ook weer een aantal leuke activiteiten en thema’s op het  

programma zoals de herfst, Sinterklaas en Pasen. In de winter trainen 
de kinderen door in de gymzaal zodat ze door eventuele slechte weers- 
omstandigheden geen training hoeven te missen. Ouders zijn van 
harte welkom om te komen kijken, mits ze onderling de 1,5 meter 
afstand bewaren.  Deelname aan de VIOS Kidsclub is gratis! Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met Tom Beekman (06 10201798). 

Tekst: Mariska Thijsen

VIOS Kidsclub
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Ca. 150 occassions 

op voorraad!

Autobedrijf Favoriet
Laan van Fasna 15, 8171 KH  Vaassen

Tel. 0578-571974, Mobiel 06-51297171, 
www.autobedrijffavoriet.nl, info@autobedrijffavoriet.nl
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Onderhoud alle merken

 

AVZ Asbest verwijdert uw asbest dak– en  
wandbeplating.      
Voor de Landbouw  /  Particulier  /  Bouw 
 
We regelen voor u: 
* Asbestinventarisatie 
* Sloopmelding  
* Asbestverwijdering (met SC-530 certificaat) 
* Eventueel leveren en plaatsen  nieuwe beplating 
* Begeleiding bij subsidie (€ 4,50 / m2 dak) 
 
    Informeer vrijblijvend maar de mogelijkheden! 
   

AVZ Asbest BV  

Holthoevensestraat 13 B 

7395 SE Teuge 

Tel. 0571-7690 30 

info@avz-asbest.nl 
www.avz-asbest.nl 

Meiling 
Juwelier Optiek
Dorpsstraat 39
8171 BL Vaassen

Gediplomeerd opticien 
en contactlensspecialist

info@harleman-autoschade.nl



GERARD VAN GURP
Getrouwd met Janet Prins
Vader van Mark & Linda
Schoonvader van Sanneke & Berry
Opa van Bram, Liz & Noud
Sinds 2018 pensionaris

ARJAN HUMMEL
Getrouwd met Tamar Jansen
Vader van tweeling Joppe & Foris
Ondernemer op het gebied van flexibele arbeid, 
tevens eigenaar –voornamelijk Tamar- van B&B Mollenvlied 
Vaassen 
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D'r is ’n tiet van 

kom'n en 'n tiet van goan’
Een gesprek met de aftredend en aantredend voorzitter

' Tekst: Lieke Brummel

Vertel eens, wie zijn Gerard & Arjan?
Gerard trapt af: ‘Gerard, dat ben ik. Al ruim 40 jaar gelukkig getrouwd 
met Janet Prins. Samen hebben we twee kinderen, zoon Mark van 36 
die ook bij VIOS voetbalt en we hebben dochter Linda van 33. In de 
afgelopen anderhalf jaar werd onze familie uitgebreid door de komst 
van drie kleinkinderen. De jongste, Noud, werd op mijn verjaardag 
geboren. Een mooier verjaardagscadeau kan een opa zich toch niet 
wensen?’ vertelt Gerard vol trots. Hij vervolgt zijn verhaal: ‘Ik ben 
sinds augustus 2018 met pensioen na 48 jaar werkzaam te zijn geweest 
voor een Amerikaans bedrijf dat glasvezel vliezen produceert. Ik was 
daar verantwoordelijk voor de kwaliteit en in die hoedanigheid mo-
cht ik veel van de wereld zien om klachten op te lossen. De laatste 2 

jaar was ik regelmatig in de US voor het trainen en begeleiden van 
de kwaliteitsoperators van een nieuwe fabriek in Gastonia – South 
Carolina. Een fantastische tijd waar ik erg goed op terug kijk.’

Als Gerard is uitgepraat vertelt Arjan: ‘Ik ben 45 jaar oud en 35 jaar 
lid van VIOS. Ooit in 1985 in Vaassen komen wonen en direct lid 
geworden van de voetbalvereniging. Inmiddels al zo’n 25 jaar samen 
met Tamar en wij hebben een tweeling Joppe & Floris. Onze jongens 
voetballen ook bij VIOS, komend seizoen in de O19. We wonen aan 
de Hattumseweg in Vaassen, waar wij, voornamelijk Tamar, een 
B&B hebben onder de naam Mollenvlied Vaassen. Zelf ben ik ook 
ondernemer en heb ik verschillende bedrijven op het gebied van 
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flexibele arbeid. Daarvan is voor velen Intermediair Uitzendbureau 
het bekendste denk ik.’

Hoe zijn jullie ooit bij VIOS terechtgekomen?
Gerard: ‘De achternaam van mijn wederhelft Prins zegt waarschijnlijk al 
genoeg. Eind jaren zeventig ontmoette Janet en ik elkaar. Toen bleek 
dat we elkaar wel heel aardig vonden en ik uiteindelijk schoorvoet-
end werd toegelaten tot de familie Prins, bleken broers Erik en Bert 
begenadigde voetballers die ik graag volgde tijdens hun wedstrijden 
voor het 1e. Omdat Vader Prins geen rijbewijs had, reed ik samen met 
hem het 1e achterna en volgde terzijde ook kleine broertje Kees (15 
jaar jonger dan Janet) op zijn eerste schreden bij VIOS. En zo rolde ik 
in de vereniging. Ik was toen ook nog hobby fotograaf en maakte wel 
eens foto’s bij het 1e voor ons familie album, en wist op mijn manier 
hoe bepaalde sponsor dingen beter konden. Dan roep je over je af 
dat voorzitter Arend Pannekoek op een avond op de stoep staat en 
vraagt of je Pr – Sponsoring wil komen doen bij VIOS. We schrijven 
dan voorjaar 1988, dus nu 32 jaar geleden. Omdat ik op dat moment 
nog voorzitter was van een mooie tafeltennisvereniging en in het 1e 
speelde, was het een beetje te vroeg, maar in het najaar kon ik geen 
nee meer zeggen omdat ik me ook steeds meer thuis voelde bij VIOS. 
Tja, en voor je het weet zit je dus bijna 32 jaar bij de club.’

Arjan: ‘In 1985 verhuisden mijn ouders vanuit Drenthe naar Vaassen in 
verband met een nieuwe baan voor mijn vader in Apeldoorn. Ik kwam 
toen in groep 7 van de basisschool, de Westerenk wat inmiddels ‘t  
Mozaiek is aan de Westerenkweg in Vaassen. Een christelijke basis- 
school waarbij het destijds vanzelfsprekend was dat je dan bij c.s.v. 
VIOS ging voetballen. En zo geschiedde.’

In 2013 werd je voorzitter Gerard. Kan je daar iets mee over  
vertellen?
‘Nadat ik in 2010 als voorzitter van de jubileumcommissie aftrad, werd 
ik door Gerben Smit al eens voorzichtig benaderd als zijn mogelijke 
opvolger. Ik voelde me gevleid, vond Gerben een geweldige voorzitter. 
Ik had ook het gevoel dat ik dat nooit zou kunnen evenaren. Gerben 
wist me ervan te overtuigen dat ik het op mijn eigen manier moest 
doen en na een heel aantal gesprekken met Gerben en het toen- 
malige bestuur besloot ik in 2012 mee te lopen en nam ik in 2013  
het stokje van hem over.’

“Het is ook een beetje een eerbetoon aan mijn schoonvader die 
vergroeid was met VIOS en waar ik een goede band mee had. Veel 
te jong is hij op 61-jarige leeftijd overleden. Toen ik aantrad heb ik 
even omhoog gekeken en gezegd: Vader Prins, dit is ook voor jou. 
Waarna hij bij leven ongetwijfeld gezegd zou hebben: ‘ene uut 
Apeldoorn? Ik weet ut niet.’” – GERARD VAN GURP

Wat waren de hoogte- en dieptepunten?
Gerard: ‘De promotie naar de tweede klasse met de penaltyreeks 
van 23-22 bij Columbia als apotheose was een hoogtepunt. Net als 
de jubileumweek ter ere van het 75-jarig bestaan van de vereniging, 
waarbij alles wat we als commissie bedacht hadden op zijn plek 
viel. En als ik daar een stukje uit mag pakken: Het moment dat er 
meer dan 100 gele en zwarte ballonnen de lucht in gingen waar ik 
het startschot voor mocht geven. Samen met mijn zoon Mark stond 
ik, arm op de schouder, te kijken. Symbolisch: alles wat VIOS zo 
mooi maakt. De blijdschap en het gejoel van vele jonge kinderen: 
de toekomst en samen met je zoon hetzelfde voelen. Onbeschrijflijk. 
Eigenlijk alle gelegenheden waarin we laten zien dat we een grote 
sportfamilie zijn koester ik, inclusief de verloren finale vorig jaar 
tegen Batavia. Dat maakt VIOS zo mooi. Dieptepunten zijn voor mij 
elke keer weer als we afscheid moeten nemen van een lid of een 
dierbare van een lid. Het verlies gevoel is er dan altijd en het maakt 
dan niet uit of iemand 40 jaar of 94 jaar is, natuurlijk 94 is een mooi 
leven geweest, maar je verliest een mens. Wel maakt het natuurlijk 
uit hoe je de persoon kende. Ik ga daarom bewust geen namen 
noemen, maar ik koester een aantal mensen bijzonder in mijn  
hart.’

Arjan, jij neemt het stokje over van Gerard. Hoe is dat zo  
gekomen?
‘Dat klopt inderdaad. Al langere tijd werd er een áppel gedaan op 
onze generatie om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. 
Er stonden een aantal verschuivingen binnen het huidige bestuur 
op de planning, wat zou leiden tot vacatures. Daarover waren we 
al in gesprek met het huidige bestuur toen de corona uitbrak, wat 
een enorme impact heeft op de vereniging. Niet alleen nu, het 
huidige seizoen, maar het kan ook voor een flinke nasleep zorgen 
de komende jaren. De keuzes die we nu als vereniging maken zijn 
rechtgevend voor de komende 3 tot 5 jaar. Dit bij elkaar genomen 
leek het mij, samen met een aantal anderen, een goed moment om 
in te stappen. 

We treden toe met een volledig nieuw bestuur en om tot een  
verdeling van rollen te komen hebben we gekeken naar ieders  
expertise en affiniteit. Toen bleef de rol van voorzitter over, die  
mocht ik gaan doen.’

Wat zijn jullie ambities?
Arjan: ‘Als team hebben wij de ambitie om de huidige koers 
voort te zetten. We willen een financieel gezonde en sportieve 
club blijven in deze bijzondere tijd. We willen betrokken zijn en 
verantwoordelijkheid nemen in de keuzes die er de komende jaren 
gemaakt moeten worden. In ons ideaalbeeld is de cultuur bij VIOS 
er een van vóór de leden, dóór de leden. Het een kan namelijk niet 
zonder een ander.
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Wij zijn er allemaal van overtuigd dat VIOS op eigen kracht alles  
in huis heeft om dé meest complete voetbalvereniging te zijn  
van Vaassen. Jong & oud, dames en heren, jongens en meiden 
iedereen kan bij ons terecht om deel te nemen aan de voetbal-
sport of dit nou op recreatieve basis is of meer een prestatief 
karakter heeft.’

Wat waardeer je aan Gerard als voorzitter?
Arjan: ‘Gerard is een mensenmens, een geboren diplomaat die zijn 
voelsprieten heeft binnen alle geledingen van de vereniging.  
Hij zorgt voor eenheid en verbinding waarmee hij de boel bij elkaar 
houdt. Een metselaar van mensen zoals hij zichzelf vaak noemt. Dat 
is een mooie eigenschap voor een voorzitter.’

Wat ga je anders doen?
Arjan: ‘In zijn algemeenheid zijn wij als kandidaat bestuurders niet 
voornemens om ‘alle gaten dicht te lopen’ die er zijn of zullen gaan 
ontstaan. De commissiestructuur die nu al op een aantal plekken 
binnen de vereniging is ingevoerd, willen wij integraal door- 
voeren. Daarnaast willen wij deze commissies versterken met 
taken én bevoegdheden zodat we het echt met elkaar gaan doen 
als vereniging.’

“C.s.v. VIOS is een warme familie voetbalvereniging die soms 
wat te bescheiden is. Wij hebben een geweldig technisch kader 
van de jeugd tot en met de senioren. We hebben jonge selecties, 
een bloeiende damesafdeling waarmee we de sportieve  
continuïteit en kwaliteit hebben geborgd. Financieel staan  
we er goed voor, dus we hebben alles in huis om ons nog wat  
steviger te positioneren als dé voetbalvereniging in Vaassen.”  
– ARJAN HUMMEL

“Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat ik van de leden en 
het bestuur heb gekregen om mijn voorzitterschap in te kunnen 
vullen zoals ik dacht dat goed was. Fijn dat ik al die jaren met 
hardwerkende doeners en geel zwarten heb mogen werken. Ik 
vond ons een team met prachtige karakters, maar… dit alles kun 
je niet doen als het thuisfront er niet achter staat. Ik wil dan ook 
Janet mijn wederhelft meer dan bedanken voor het begrip en 
de mogelijkheid om er voor VIOS te zijn. En voor de rest? Waar 
mogelijk zullen we als ‘oud team’ de jongeren terzijde staan en 
ik wens ze heel veel succes om onze mooie vereniging nog verder 
te brengen. Laten ze het vooral op hun eigen manier doen. En 
leden, bedankt voor jullie vertrouwen de afgelopen 31 jaar.”  
– GERARD VAN GURP
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Camping in het 
Teutoburger Woud 
 IN BAD ROTHENFELDE

• 700 M2 SAUNALANDSCHAP
• FITNESS & SPORT MOGELIJKHEDEN
• BEAUTY & WELLNESS
• EVENEMENTEN & ANNIMATIE
• FEESTZAAL & RESTAURANT
• STACARAVAN VERHUUR

Campotel | Heidland 65 | 49214 Bad Rothenfelde 
Telefon +49 (0)5424-210 600
Telefax +49 (0)5424-210 609

info@campotel.de
www.campotel.de

Recreatief plezier voor iedereen!



Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen   Telefoon 0578-576777   Website www.autoschade-dewilde.nl

Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

Kwaliteit van 
uit het verleden,
aangepast voor de 
toekomst!

VAN DE KAMP

Bruna van de Kamp | Dorpsstraat 59 | Vaassen | 0578-571370

Top1toys Vaassen | Jan Mulderstraat 3 | Vaassen | 0578-575229

Bruna van de Kamp
Dorpsstraat 59
Vaassen
0578-571370

Top1toys Vaassen
Jan Mulderstraat 3
Vaassen
0578-575229

VAN DE KAMP

Bruna van de Kamp | Dorpsstraat 59 | Vaassen | 0578-571370

Top1toys Vaassen | Jan Mulderstraat 3 | Vaassen | 0578-575229
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0488 44 12 20      WWW.VDGARDE.NL

Dalwagenseweg 17
Opheusden 
A15 afrit 36

Nieuwgraaf 7
Duiven 
A12 afrit 27

Kanaalnoord 190 
Apeldoorn 
A50 afrit 25

Al jaren het uitzendbureau 

in Vaassen!

TIP 
Personeelsdiensten

Actief Werkt!

David Goskerstraat 18
7334 DH Apeldoorn
055-8431740
06-10892451
robert@koppehypotheken.nl
www.koppehypotheken.nlDé Hypotheekadviseur van Vaassen  
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”Uit de Kolenstee’
Column WiM van deR Maten

Ik schrijf deze regels terwijl we midden in een hittegolf zitten, waar-
bij de buitentemperatuur ongekende waarden heeft bereikt. In de 
schaduw is het 31°C en in zon 34°C. Geen omstandigheden waar-
onder een mens zich erg druk maakt over lichamelijke inspanning als 
de voetballerij zoals we die binnenkort weer hopen mee te maken 
binnen onze vereniging.

Daar komt bij dat het vorig seizoen vanwege het coronavirus abrupt 
moest worden beëindigd. Op dat moment nam ons eerste elftal de 
tweede plaats in de rangschikking in en voorspelde ik in de vorige 
“Uit de Kolenstee” dat onze jongens het in de nog resterende wed-
strijden Hatto Heim nog terdege moeilijk zouden kunnen maken. 
Van dat alles kwam dus niets terecht en we proberen ons nu maar 
op te maken voor het nieuwe seizoen. In mijn overtuiging zijn we 
echter door de nieuwste ontwikkeling van het corona-epidemie nog 
allerminst zeker van de start van de beker- en daarna de reguliere 
competitie in augustus.

Helaas heeft bovenstaande gang van zaken een geweldig negatief 
effect gehad op het totale verenigingsleven. Financieel moesten 
alle zeilen worden bijgezet om de touwtjes aan elkaar te knopen 
en het sportpark was vele weken uitgestorven omdat de over-
heid verbood om veld- en teamsporten te beoefenen. Ook voor 
supporters waren het maanden die we niet licht zullen vergeten. 
Ik ben ruim 70 jaar lid maar heb nog nooit meegemaakt dat ik 
gedurende bijna een half jaar niet op het sportpark terecht kon 

om een wedstrijdje te bekijken en wat bij te praten met mede- 
supporters.

Toch zijn na de vakantie alle activiteiten weer gestart en zie je de 
jeugdspelers weer op hun fiets, met hun sporttas richting het sport-
park gaan. De trainingen zijn hervat en de nodige oefenwedstrijden 
worden weer gespeeld. Ik hoop dat dit alles nu weer ongestoord zijn 
gang kan gaan en dat we aan het begin staan van een fijn voetbal-
seizoen waarin we kunnen genieten van sportieve en enerverende 
krachtmetingen op alle niveaus voor zover mogelijk, inclusief de 
nodige winstpartijen.

Tenslotte: wie een beetje op de hoogte is met het verenigingsleven 
weet hoe moeilijk het is om in een vrijwilligersorganisatie mensen 
bereid te vinden om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. 
Dat betekent vaak dat vacatures niet of heel moeilijk kunnen worden 
opgevuld. Bij ons is dat echter geheel anders. Immers in een speciale 
sportbrief werden wij een tijdje geleden er van verwittigd dat het 
zittend bestuur op de a.s. jaarvergadering spontaan terug wil treden 
en dat zich een zevental jonge mensen bereid verklaard heeft om 
de vacante plaatsen in te nemen. Dat is, wat mij betreft, een prima 
zaak waar we ook in ons dorp reclame mee maken en eer mee in 
leggen. Ik hoop dat de lichting die straks aantreedt de vereniging op 
dezelfde traditionele en principiële wijze zal leiden. En, naar ik heb 
begrepen, zullen de vertrekkende mensen voor zover gewenst de 
eerste tijd nog graag het nieuwe bestuur met raad en daad bijstaan.
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We style you smile

verax-accountants.nl

Thuis in gezonde fi nanciën
• Accountancy
• Personeel en salaris
• Belastingaangifte en 

advies

• IT-consultancy
• Interim management
• Corporate fi nance
• Online diensten

• (+31)6 12 21 77 28 • www.wpannekoek.nl • info@wpannekoek.nl06 12 21 77 28• (+31)6 12 21 77 28 • www.wpannekoek.nl • info@wpannekoek.nl
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www.wildvandeveluwe.nl

T (055) 521 13 06
M 06 50 47 29 96

Zwolseweg 204
7315 GP  Apeldoorn

FRED KAMPHUIS - poelier

UW TWEEWIELERSPECIAALZAAK

JULIANALAAN 1 - 8171 AE  VAASSEN
TELEFOON 0578 - 571282

van Eek      Auto’s

Uw specialist
in Vaassen...

voor al uw 
onderhoud, 

APK en 
occasions.

Griftsemolenweg 26a (bedrijventerrein Eekterveld) 
tel: 0578 - 56 11 33 

www.vaneekautos.nl

voor al uw onderhoud, 
APK en occasions.

van Eek      Auto’s

Uw specialist
in Vaassen...

voor al uw 
onderhoud, 

APK en 
occasions.

Griftsemolenweg 26a (bedrijventerrein Eekterveld) 
tel: 0578 - 56 11 33 

www.vaneekautos.nl
Grifsemolenweg 26a (bedrijventerrein Eekterveld)

tel: 0578 - 56 11 33
www.vaneekautos.nl

Te

Radeweg 4   8171 MD Vaassen



Een terugblik op een bijzonder seizoen

We staan aan de start van een nieuw voetbalseizoen. Nooit eerder 
waren we zo blij dat het balletje weer mag rollen. Maar voordat het 
plezier weer kan losbarsten, kijken we terug op seizoen 2019-2020.  
Het beloofde zo’n mooi jaar te worden, maar daar kwam in maart 
ineens abrupt een einde aan.

Voetbalzaken
Het seizoen wordt door Heren 1 gestart in een nieuwe poule.  
De clubs komen voornamelijk uit het noordoosten, met o.a. Oene, 
Hattum en Zwolle. Het blijkt een leuke competitie te worden, met 
volop kansen voor onze jongens. Tot het ‘einde’ van de competitie 
wordt er meegedaan voor promotie. En ook de sponsordag  
met de thuiswedstrijd tegen v.v. Oene is een groot succes.  
In december gaven beide trainers van het eerste elftal aan nog  
een seizoen door te gaan bij VIOS. Voor trainer Maikel Amzand 
wordt het zijn 10e seizoen bij VIOS. Hij zal wederom worden  
geassisteerd door Thomas Prins.

Voor het eerst in de geschiedenis van VIOS spelen er maar liefst drie 
vrouwenteams een veldcompetitie. Vrouwen 1 start het seizoen 
na promotie in de 3e klasse. Daar spelen ze tot het einde van de 
competitie mee in de top 3. Bij Vrouwen 2 en 3is het plezier groot 
en worden er een aantal wedstrijden gewonnen. Ook is de groep 
vrouwen is inmiddels nog verder uitgebreid: meer dan 50 vrouwen 
starten in seizoen 2020-2021.

Bij de jeugd wordt gestart in de nieuwe structuur met een junioren 
– en pupillencommissie. Dit geeft een veel betere taakverdeling en 
maakt het geheel overzichtelijk, wat dan weer de kwaliteit ten goede 
komt. De Kidsclub blijft het goed doen en het aantal leden blijft 
groeien, mede dankzij een goede organisatie en jonge enthousiaste 
trainers. 

Kampioenen
Zaterdag 7 december werden de jongens van JO12-1 kampioen. 
Omdat de directe concurrent had verloren konden onze jongens  
niet meer worden ingehaald. Zaterdag 14 januari brachten ze de 
sponsoren Tiemessen, Van De Mars en Neijenhuis een bezoek,  
waarna ze in de kantine nog eens gehuldigd werden.

Accommodatie
In de ledenvergadering van oktober werd besloten om VIOS per 
01-01-2020 op de zaterdagochtend rookvrij te maken. Onze eerste 
ervaringen met de rookvrije zaterdagmorgen zijn erg positief.  
We zijn blij dat de rokende leden en de bezoekers rekening willen 
houden met de gezondheid van de kinderen.

De inrichting van de kantine met nieuw meubilair is gerealiseerd.  
Zo is er een nieuwe teamtafel geplaatst, tafelbladen zijn vervangen 
en de nieuwe stoelen zijn geplaatst. Tijdens de coronatijd is de  

nieuwe bank geplaatst. Inmiddels is de kantine ingericht naar de 
nieuwe anderhalve meter-norm. We kunnen nu nog 30 mensen 
ontvangen in de kantine. 

Samen met de VOC heeft VIOS stappen ondernomen om energie-
neutraal te worden. We hebben ons aangesloten bij ‘De Groene club’, 
een initiatief van de KNVB. Als onderdeel hiervan is een energiescan 
van de accommodatie uitgevoerd. De uitslag van de energiescan zal 
samen met de VOC worden besproken. Als onderdeel van ‘De Groene 
club’ is met de voetbalverenigingen uit de gemeente Epe gekeken 
naar een mogelijke samenwerking voor de aanschaf van ledverlichting 
op de velden. 

Sponsoring
Voor de pupillenafdeling werden nieuwe contracten afgesloten 
voor de sponsoring van de wedstrijdkleding. De shirtjes zullen op 
de voorkant worden voorzien van ‘Mobiliteitsplein’ (Autobedrijf 
Van De Mars en Autoschade Tiemessen) en op de rug komt sponsor 
Neijenhuis terug. Wij willen alle sponsoren heel hartelijk bedanken 
voor hun bijdrage.

Coronatijd
Half maart was het seizoen in één keer afgelopen. Op aangeven  
van de overheid en de gemeente ging ons sportpark op slot.  
De competitie stopte en er kwamen geen kampioenen of promoties 
dit jaar. Alle aandacht ging geheel terecht uit naar de gezondheid 
van eenieder. Gelukkig kon er vanaf juni weer worden getraind en  
af en toe een oefenwedstrijd worden gespeeld.

Financieel zijn we als club in deze periode veel inkomsten mis-
gelopen. Met dank aan de sponsoren, trainers en leden zijn we deze 
periode nog relatief goed doorgekomen. 

Veel tijd heeft het bestuur besteed aan het zo goed mogelijk 
opstellen, overleggen en begeleiden van de opgelegde regels 
door de gemeente en de overheid m.b.t. het indammen van het 
virus. Dank aan al die mensen die hier een bijdrage aan hebben 
geleverd. Bijzondere dank natuurlijk aan jullie, onze leden die 
zonder mopperen gehoor hebben gegeven aan alle regels. Houd 
vol: blijf dit doen op het sportpark en daar buiten. Het virus kan 
ons allemaal treffen!

Nieuw bestuur
Gelukkig kwam er ook goed nieuws deze periode. Er is een akkoord 
gekomen over een bestuurswisseling. Vanuit de leden hebben zich 
een aantal kandidaten gemeld die vanaf oktober 2020 het nieuwe 
bestuur willen vormen.

De kandidaten zijn:
-   Arjan Hummel: Voorzitter - PR en sponsoring, VOC, Vrienden van 
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VIOS en externe relaties (federatie, gemeenten, verenigingen etc.);
-   Mariska Thijssen: Activiteiten; 
-   Jesse de Vlugt: Penningmeester - financiële commissie; 
-   Daan Eggink: Secretaris - ledenadministratie, algemene adminis-

tratieve organisatie; 
-   Arwolt Brummel: Jeugdvoorzitter - pupillen- en juniorencommissie; 
-   Bart Dijkstra: Voetbalzaken - technische commissie jeugd en 

volwassenen, wedstrijdzaken, prestatiecluster (023/Heren 1 en 2 en 
Vrouwen 1), spelersraad, recreanten en scheidsrechters commissie;- 

Deze foto verwijst naar het interview met onze aftredende voorzitter 
Gerard van Gurp. Dit was het elftal welke hij met zijn schoonvader 

-   Harro Menkhorst: Facilitaire zaken - accommodatie, beheer en 
onderhoud kleding en materialen, kantine. 

Het nieuwe bestuur zal ook een start maken met het opstellen van 
een nieuw beleidsplan. Het huidige beleidsplan zal nog een jaar 
worden gebruikt. Door corona is het opstellen van een nieuwe 
blijven liggen. Ook de viering van het 85-jarige bestaan van de club 
moest worden uitgesteld. Naar verwachting zal dit in het najaar op 
de agenda komen, mits het kan volgende de dan geldende regels.

volgde. Het team werd in het seizoen 1988/1989 kampioen waarna 
Gerard begon aan zijn lange reeks functies voor VIOS.
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Tekst: Hiddo de Vries

Staand van links naar rechts: Vios 1 – 1988-1989.
Gerrit Malkus, Henri Sangers, Rinus Koetsier, Ad van der Hoek, Arjen Visser, Herman Kamphuis, Erik Prins,  
Henk Brummel, Hendrik Strijk en Bert Prins .

Zittend van links naar rechts:
Gerben van der Snel, Bertus Brummel, Gerrit Sangers, Hans Vosselman, Erik Roelofsen, Martin Dollenkamp  
en Peter Koorn.

VIOS 1 kampioen seizoen 1988-1989



ALTIJD WINST MET 
ZONNEPANELEN 
VAN GSB!
Gelders Service Bedrijf verzorgde de installatie van de zonnepanelen 
bij VIOS. Wij komen ook graag bij u langs voor een zonnig advies.

www.geldersservicebedrijf.nl Oude Apeldoornseweg 77
8171 LV Vaassen

Tel. 0578 57 26 15
info@geldersservicebedrijf.nl

WWW.GKLINK.NL

De complete
autoservice!

Volg ons op Facebook!

0578 - 57 1283
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Al meer dan 40 jaar een vertrouwd adres!

Voor alle merken auto’s verzorgen wij service 
en onderhoudsbeurten volgens fabrieks-
specificaties (met behoud van fabrieksgarantie).

Gratis haal en brengservice!*
APK blijvend in prijs verlaagd!

Uw autobedrijf 
sinds 1975

autoservice!autoservice!
Ook voor uw 
nieuwe auto!

Openingstijden 
Di t/m do: 09.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur
vrij: 08.30 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur
Wo avond: 18.00 - 20.30 uur / Za: 08.00 - 12.30 uur

www.kappershues.nl/0578- 560277

T KAPPERSHUES
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Reparatie, onderhoud, 
inkoop & verkoop

FIETSEN              |              E-BIKES              |              SCOOTERS              |              MOTOREN

• SERVICEPUNT APELDOORN, KANAAL NOORD 476
• SERVICEPUNT KLARENBEEK, HOOFDWEG 49

TEL. 055 31 22 193
WWW.JVANAMERSFOORT2WIELERS.NL

JOHAN VAN AMERSFOORT:    06 51 06 66 31
RONALD VAN AMERSFOORT: 06 29 38 26 47
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Laan van de Dierenriem 51 
7324 AB Apeldoorn
Tel: 055 360 30 50

www.autobedrijfboks.nl

Deventerstraat 55 | Vaassen | 0578 - 571332 | www.bouwmeesterbuitengewoonvers.nl

Voor gezond en verantwoord eten! 

Volg ons op Facebook!

U kunt uw geld maar één keer uitgeven

Kies zekerheid, kies Aarnink

Paderbornstraat 1, 7418 BP Deventer; tel: 0570 - 676600

Alle werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00, zat. 9.00 tot 16.00 uur.

Wij produceren, monteren en leveren o.a.: Kunststof kozijnen • Kunststof 
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Donderdagavond 28 augustus. Na vele maanden ongebruikt te zijn,  
liggen de velden er goed bij. Het hoofdveld oogt als een biljartlaken, 
maar wordt op dit moment niet bespeeld. Dat is op andere velden wel 
anders: diverse elftallen zijn zich -hoorbaar fanatiek- aan het voorbereiden 
 op de start van de nieuwe competitie. In de multifunctionele ruimte 
staan hoofdtrainer Maikel Amzand en assistent Thomas Prins druk te 
discussiëren voor het whiteboard. De training van deze avond wordt 
doorgesproken met behulp van diverse magneetjes met ‘rugnummers’. 
Het accent van vanavond komt in ieder geval te liggen op de rol van  
de opkomende centrale verdedigers. Na het nodige geschuif met de 
magneetjes, komen we te spreken over het nieuwe seizoen.

Thomas, je collega Maike gaat zijn tiende seizoen in als trainer 
van de hoofdmacht van VIOS. Kunnen wij hem als de Arsene 
Wenger van de Veluwe beschouwen?
‘Dat vind ik wel een goede typering. Niet alleen gezien de lengte van 
zijn contract, maar zeker ook om zijn persoonlijkheid. Maikel bewaart 
altijd de rust, zowel bij trainingen als tijdens de wedstrijden. Dat is echt 
een hele grote kwaliteit. Zelf ben ik wat meer opvliegerig van karakter.’

Ben jij dan meer de Diego Simeone van jullie twee?
Maikel hapt direct toe: ‘Dat klopt zeer zeker. Wij sturen elkaar nog wel 
eens filmpjes van wedstrijden. Hij reageert dan vaak: ‘Dat is pas passie, 
Maikel!’. Thomas vindt de vergelijking met de trainer van Atletico 
Madrid wel erg ver gaan en zou zich liever vergelijken met Guardiola, 
wat vervolgens een harde schaterlach bij Maikel veroorzaakt. 

Thomas: ‘Passie hoort er zeker bij, maar het moet wel binnen de  
perken blijven. Als assistent-trainer ben ik ook nog nooit weggestuurd, 
dat zou ik ook echt verschrikkelijk vinden. Wel heeft er eens een 
scheidsrechter tegen me gezegd dat er maar één trainer kan zijn die 
coacht, dat is dan ook prima. Maar ik houd er zeer zeker van om het 
spel met passie te begeleiden. Dat is dan ook mijn kwaliteit.
Maikel is rustiger en is zeer goed in het management van spelers.  
Hij praat veel met ze en creëert veel rust. Dat wordt ook zeker 
gewaardeerd. Ik ken bijna geen enkele club in het amateurvoetbal 
die al zolang samenwerkt met dezelfde hoofdtrainer. Qua onderlinge 
taakverdeling zou je kunnen zeggen dat Maikel meer de team- 
manager is en ik meer de veldtrainer ben.

Zoals jullie het zelf omschrijven, vullen jullie elkaar dus goed aan?
Thomas: ‘Ik denk zeker dat wel elkaars goede eigenschappen en kwali- 
teiten aanvullen en elkaars minder sterke punten kunnen versterken. 
Deze mix werkt voor mij echt geweldig.’ Maikel knikt instemmend. 

Het afgelopen competitieseizoen is voortijdig beëindigd door 
de Corona-pandemie. Voordat we de ranglijst bespreken: hoe is 

de overstap naar een andere poule-indeling bevallen?
Maikel: ‘In z’n algemeenheid moet ik wel zeggen dat er in de vorige 
poule meer voetbal zat met ploegen zoals Terschuurse Boys en  
Hoevelaken. We komen nu meer clubs tegen die massaal ‘voor de pot 
gaan hangen’. Wij krijgen nu veel complimenten van andere vereni- 
gingen over ons spel, zelfs als we verliezen. Hoewel dit dus niet altijd 
resulteert in punten, merken we dat andere ploegen wel ontzag voor 
ons hebben. Ook Hatto-Heim, vorig jaar dat moment koploper met 8  
punten voorsprong, kwam met zeer veel spanning naar ons sportpark.

Andere clubs kennen onze kwaliteiten en proberen daar op in te 
spelen door bepaalde spelers van ons stevig af te dekken. Met het 
vertrek van Noah en Levi Tuasela hebben we natuurlijk voetballend 
gezien ingeleverd, maar het is nu aan ons, als trainers, om andere 
accenten te leggen en verrassend te blijven. We kijken naar nieuwe 
spelpatronen hopen daar dit jaar weer mooie stappen in te zetten.’

Als het seizoen 2019-2020 wel op een ‘normale’ manier was  
afgemaakt, waar was VIOS dan geëindigd?
Maikel reageert onmiddellijk: ‘We waren zeker kampioen geworden, 
ook met de acht punten achterstand op dat moment. Wij hadden 
nog een pittig programma voor de boeg, maar voor Hatto-Heim gold 
dit nog veel meer. Ik was er heilig van overtuigd dat wij, of misschien 
toch Rouveen, kampioen zouden worden.’

Thomas is wat minder stellig: ‘Ik vind dat Hatto-Heim de terechte 
kampioen is met die acht punten voorsprong. Ook als de competitie 
was afgemaakt, waren zij waarschijnlijk als eerste geëindigd. Het was 
een hele volwassen ploeg en waren op veel punten een stuk slimmer 
dan wij, maar wij hadden het zeker nog spannend kunnen maken.’

Maikel beaamt deze constatering: ‘Dat klopt, wij hebben teveel punten 
in het rechter rijtje laten liggen. De maand november was daarbij 
zeker bepalend. In de wedstrijden tegen bijvoorbeeld HTC, Oene en  
Elspeet hebben veel onnodige punten gekost. Dit zijn vaak ploegen die 
gaan inzakken en VIOS de bal gunnen en het spel willen laten maken. 
We scoren wat moeilijk, maar zeker na de winterstop hebben we 
achterin vaak de nul weten te behouden. De organisatie staat verde- 
digend heel goed, maar je zult ook moeten scoren om te winnen.

Een dieptepunt vond ik echt de wedstrijd tegen Rouveen. We stonden 
2-1 voor, pakten vervolgens een onnodige rode kaart en stonden  
binnen de kortste keren met 4-2 achter. Dat was heel jammer.  
Waar wel alles klopte, was de uitwedstrijd tegen Oene. We hebben 
toen geen enkele kans weggegeven, eigenlijk zijn zij niet één keer 
gevaarlijk in ons 16-metergebied geweest. We wonnen bijna iedere 
tweede of derde bal. In die wedstrijd hebben we met veel macht en 

Wenger, , Simeone en Bayern MUnchen:: 
allemaal bij VIOS Vaassen

....

Tekst: Gert Visser
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controle gespeeld. Samen met de twee goals die wij zelf maakten 
kwam eigenlijk alles samen. Dat hebben we toen fantastisch gedaan.’ 

Thomas onderstreept dit: ‘In de thuiswedstrijd tegen Oene, al vroeg in 
het seizoen, ontbrak bij ons nog het echte gif om te willen winnen.  
Na de uitwedstrijd kregen we ook van hun supporters complimenten, 
dat is toch prachtig? Het kenmerkt ook de positieve ontwikkeling die 
wij als ploeg hebben doorgemaakt.’

Jullie werken met een relatief jonge ploeg. Vraagt dat een  
speciale aanpak?
Maikel: ‘Het begint al met het trainen en de bijbehorende mentali- 
teit. Op tijd komen, niet te snel afzeggen, je op tijd laten verzorgen. 
Als je op bepaalde onderdelen nog wat minder bent, pak dan de  
momenten om jezelf hierin te verbeteren, zoals bij het geven van 
een lange bal. Dat vraagt een kritische houding van de spelers en 
hierin kunnen we nog winst boeken.

Als speler van het eerste elftal moet je altijd willen spelen en dat 
vraagt keuzes. Ook verwacht ik van de oudere, meer ervaren spelers 
dat zij de jongere spelers corrigeren als het nodig is.

Thomas: ‘De afgelopen jaren hebben we veel gewerkt volgens een 
vast trainingsprincipe en dit heeft ons veel gebracht. Het aankomend 
jaar willen we de vaste spelprincipes doorontwikkelen en aanpassen 
waardoor spelers meer houvast krijgen en weten wat ze moeten doen 
bij bepaalde situaties tijdens een wedstrijd. Dit moeten meer auto- 
matismen gaan worden en niet afhankelijk zijn van de coaching vanaf 
de zijlijn. Het feit dat we maar twee keer per week trainen maakt dit 
soms wel lastig. Maar als je bepalende geoefende patronen dan wel 
terugziet tijdens een wedstrijd, maakt dit je wel blij.’

De eerste oefenwedstrijden zijn achter de rug, het Molenbeek-
toernooi in Heerde is gewonnen. Valt je nu al iets op? Kun je al 
voorzichtige conclusies trekken?
Maikel: ‘Eigenlijk beginnen we pas als de ploeg weer compleet is.  
Tot nu toe hebben we veel gebruik mogen maken van jongens van 
het tweede en stagespelers van onder-19. Voor de laatste groep is 
het spelen van dit soort wedstrijden ook een mooi leerproces.

We hebben veel voetbal in de ploeg. Zowel delen van de wedstrijd 
tegen v.v. Heerde als tegen Wijhe waren we heer en meester.  
Dit geeft houvast. De bekerwedstrijden gaan we gebruiken om 
bepaalde spelers die nog weinig hebben gespeeld minuten te laten 
maken. We mogen 5 keer wisselen en gaan zeker niet forceren. We 
gebruiken de bekerwedstrijden en de resterende oefenwedstrijden 
om vast te stellen hoe we in de competitie denken te gaan spelen.’

Wat zijn de ambities voor het komende seizoen?
Maikel: ‘We willen in ieder geval promoveren. Of dit nu via een  
kampioenschap of de nacompetitie is. We gaan absoluut niet voor 
het rechter rijtje spelen, dan doen we zowel onszelf als de jongens 
tekort. Thomas en ik pakken het serieus op en steken er veel tijd en 
energie in. Ook van de jongens vragen we commitment voor het 
aankomend seizoen. Dan hoort er dus niet bij dat je om 16.00 uur 
nog afbelt dat je teveel huiswerk of een verjaardag hebt.’

Thomas: ‘Bij VIOS hebben we het hartstikke goed voor elkaar.  
Een fantastisch mooie accommodatie, vrijwilligers die onder andere 

de kleedkamers schoonmaken en de ballen oppompen. Van de spelers 
mogen we dan ook verwachten dat ze dan ook hun stinkende best 
doen en de ‘ballen uit hun broek werken’. We moeten minder vaak 
wedstrijden weggeven waarvan het niet nodig is. Daarnaast hebben 
we trouwe supporters, zowel bij VIOS zelf alsook bij de uitwedstrijden. 
Die mogen spektakel gaan verwachten!

We hebben nu op de meeste posities binnen het elftal wat te kiezen 
en dat is prettig. De jongens trainen zichtbaar met plezier. Het is fijn 
werken met deze groep. Het eerste en het tweede elftal trainen in de 
eerste weken samen en zullen ook vaker op onderdelen de samen- 
werking aangaan.’ 

Jelle Pol en Arthur Prins zijn nu betrokken bij het tweede elftal. 
Kijkend naar de ontwikkelingen bij het bestuur is te verwachten 
dat ook hier eigen leden, waaronder veel oud-spelers, een  
nieuwe rol gaan invullen. Is dit tekenend voor VIOS?
Thomas: ‘Het huidige bestuur heeft het op alle posities fantastisch 
gedaan. Ze hebben soms te maken gehad met een niet-volledige 
bezetting en lastige periodes gekend, zoals nu ook in de coronatijd. 
Niets dan hulde voor de inzet en energie die zij in onze club hebben 
gestoken! Mooi dat er weer fris bloed gaat komen met een VIOS- 
verleden, ziet er zeker ook goed uit! 

Maikel: ‘Het heeft wat van Bayern München weg, oud-spelers die 
weer bepaalde functies gaan bekleden. Het is ook mooi dat de  
huidige bestuursleden ook straks nog actief willen blijven voor  
de vereniging en willen zorgen voor een goede overdracht van  
hun functies.’ 

Thomas, wat zou jij nog aan Maikel willen vragen?
‘Of ik wat van zijn salaris mag ontvangen!’ En dan, na enig nadenken: 
‘Ben jij over tien jaar nog steeds bij VIOS?’ Maikel: ‘Dat weet ik niet, 
alle partijen, spelers en bestuur, moeten hier tevreden mee zijn. Het 
ligt ook aan de ambities van de vereniging, maar ik voel me hier erg 
thuis en ben inmiddels een Vaassenaar geworden. Het blijft natuur- 
lijk ook afhankelijk van mijn prestaties met het eerste elftal. We zien 
het vanzelf wel. Mocht ik hier moeten stoppen, ook dan dank ik de 
Lieve Heer voor alles. Voetbal is toch het mooiste wat er is?’

En Maikel, wat wil jij Thomas vragen?
‘Thomas, word jij nog eens hoofdtrainer bij VIOS?’ Thomas kijkt  
nadenkend. ‘Daar ligt niet echt mijn ambitie. Ik heb het in mijn 
huidige rol enorm naar mijn zin met jou als hoofdtrainer en Jelle 
Rooijakkers als teammanager. Winnen we de wedstrijd, dan komt dat 
door mij. Verliezen we, dan is het jouw schuld. Dat is toch heerlijk?’
Afsluitend doe ik, namens enkele spelers van de woensdag- 
avond-recreanten, de voorzichtige oproep om ook eens te kijken 
naar de talenten bij deze oudere spelers van onze vereniging.  
Grijnzend wordt afgesproken dat zij op korte termijn worden  
uitgenodigd voor een training met nadruk op stabiliteits- en  
buikspieroefeningen…

Ik blijf nog even kijken naar de start van de training. Er wordt veel 
gelachen. Een speler met de keuze voor sportkousen van een andere 
club is even het mikpunt van verschillende grappen, maar al snel 
wordt het stiller en verschijnen de eerste zweetdruppels op de  
voorhoofden. Aan de voorbereiding zal het niet liggen. Op naar  
een mooi en hopelijk succesvol seizoen!
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Accountants  I   Belastingadviseurs

Belasting   |   Administratie   |   Jaarrekening   |   Salaris   |   Mediation

Elburgerweg 1
7345 ED Wenum-Wiesel (Apeldoorn-noord)

055 - 312 1265
06 - 42 25 00 16

T:
M:

info@gewoongastvrij.nl
gewoongastvrij.nl

E:
W:

Gewoon Gastvrij is een gezellig, laagdrempelig restaurant 
waar aandacht voor elkaar, samen zijn en genieten voorop 
staat. We serveren steeds variërende weekmenu’s, veelal 
bestaande uit lokale seizoensproducten. Iedereen is welkom 
en voor kinderen zijn er diverse speelmogelijkheden.

Bij Gewoon Gastvrij kun je genieten; binnen bij het haardvuur 
of met mooi weer buiten op het terras. Bij ons zijn gasten 
vrienden. Je krijgt persoonlijke aandacht en gaat 
met een � jn en voldaan gevoel weer naar huis. 
De woorden; “Samen Gezellig Genieten” 
staan centraal. We hopen jullie snel te mogen 
begroeten.
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Bij Boom
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Alexandro Johannes

Jelle Rooijackers

Marijn Visser

Siebe Wiersma Stef Koldenhof

Bahattin Seluck

Joas Pol

Mathijs meijer

Bente Visser

Julian Smit

Maurits Visch

Thomas Prins

Daan Gorelikow

Lex Schoemaker

Mehmet Ali Akalin

TEam manager

Ass. verzorger

ass. trainer



Dennis de Jong

Maikel Amzand

Nick Sluijmers

Dennis Gerritsen

Maikel Gerritsen

Ozan Borlu

Gerbert Tiemens

Marc Leerkes

Quincy Werinussa

Jaron Dijksterhuis

Marcel Strijk

Richard van Beek

hoofdtrainer

 Verzorger

ass. scheidsrechter

Keeperstrainer ass. scheidsrechter

VERHARDINGEN

 INFILTRATIE           

LEIDINGEN                

                ADVIES

Al ruim 30 jaar zijn wij als probleemoplosser actief binnen  verschillende disciplines. 
Van grootschalige rioleringswerkzaamheden tot regulier straatwerk en van grondverzet tot het door ons zelf ontwikkelde  
innovatieve verticale in�ltratiesysteem; onze professionals zoeken samen  met u als opdrachtgever naar de beste oplossing

Innovatieve
oplossingen

www.hoornstra-infrabouw.nl
Tel. 0313-476100
info@hoornstra-ophof.nl

GRONDWERK 



Auto Service Beekman

In- en verkoop  •  Reparatie en APK  •  Restauratie  •  Autoshop
Inbouw van accessoires en aan auto gerelateerde vakantie artikelen.

Openingstijden shop:
Ma. t/m Vr. 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Apeldoornseweg 80  •  8172 EM  Vaassen  •  Tel. 0578-571451 / 06-50803834
www.autoservicebeekman.nl  •  Op afspraak ook ‘s avonds geopend!

DE RUIF
KOFFIE       LUNCH       BAR

CANNENBURGHER

KOFFIESPECIALITEITEN

LUNCH

PLATES

SPECIAAL BIEREN

Dorpstraat 43
8171 BL Vaassen Tel. 0578-572859

NA ELK EVENEMENT GAAT HET 
FEEST VERDER IN DE RUIF!

Zeedijk 41  |  7397 NS Nijbroek  |  0571-292734  |  info@paintball-nijbroek.nl

0144693.pdf   1 30-3-2015   16:40:45

32

0618480647

3 rookworsten voor 

€ 6,-
+ GRATIS droge worst
Tegen inlevering van deze advertentie.

Je vindt ons o.a. op
donderdagmiddag 
op de standplek 
marktplein Vaassen.



www. veldhuishovenier.nl

 Voor al uw

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• tuinontwerp
• tuinadvies
• bestratingen
• etc.

Poelweg 68, 8171 NG Vaassen, Tel. 0578 - 576 899
E-mail: veldhuishovenier@planet.nl

tuinaanleg  |  tuinonderhoud  |  tuinontwerp   
tuinadvies  | bestratingen  |  etc. 

Poelweg 68, 8171 NG Vaassen, Tel. 0578 - 576 899 
e-mail: veldhuishovenier@planet.nl

‘TIPPEL INN’
���������������������������������

Familie van Schoonhoven
Krugerstraat 31 | 8172 BE Vaassen    
tel. 0578 - 571936 | info@tippelinn.nl 

www.tippelinn.nl

“De Rank”
Kerkelijk centrum
Torenstraat 15 te Vaassen

Beheer: Frieda Snijder

Voor reserveringen en zaalhuur: 

0578-571247

Zichtstede 14
8171 NB Vaassen
  

0578-561493
info@bouwontwerpdejong.nl
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Sportblessure?
Maak een afspraak

bij Veenstade!

GA NAAR WWW.VEENSTADE.NL 

Tel. 0578 - 57 29 90
Veenweg 5 • Vaassen 

J. van de Bunte
AUTOBEDRIJF

Jaap van de Bunte
     Mobiel: 06 223 83 687

Zwolseweg 412
7345 AM  Apeldoorn

E-mail: info@ajvandebunte.nl
Website: www.ajvandebunte.nl

Telefoon: +31 (0)55 - 312 13 10
Telefax: +31 (0)55 - 312 22 11
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Kirsten van Schoonhoven
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Dennis van Zuuk

Madelon Liefers

Tessa van Huffelen

Dian van Huffelen

Mandy Vogel

ZoE Leerkes
..
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Estelle van Wijngeeren

Nienke Gorelikow

Esther Kers

Romee Boeve

Gerrit van Wijngeeren

Sabrina Machielsen

Gert van der Linde

Santi Leatemia

Leider Hoofdtrainer

Ass. trainer

VERHARDINGEN

 INFILTRATIE           

LEIDINGEN                

                ADVIES

Al ruim 30 jaar zijn wij als probleemoplosser actief binnen  verschillende disciplines. 
Van grootschalige rioleringswerkzaamheden tot regulier straatwerk en van grondverzet tot het door ons zelf ontwikkelde  
innovatieve verticale in�ltratiesysteem; onze professionals zoeken samen  met u als opdrachtgever naar de beste oplossing

Innovatieve
oplossingen

www.hoornstra-infrabouw.nl
Tel. 0313-476100
info@hoornstra-ophof.nl

GRONDWERK 



Wij realiseren uw bouwplan met zorg en passie. 
Bouwbedrijf Van Laar biedt u flexibiliteit en 
persoonlijk contact. Maak een afspraak en 
ervaar het nieuwe bouwen.

BOUWBEDRIJF VAN LAAR

Vlijtweg 12, 8191 JP Wapenveld 

Telefoon 038 - 447 09 56

WWW.VANLAAR.NL

Passie voor bouwen !

De EmsterieDe Emsterie

Hoofdweg 25 I Emst I telefoon 0578 - 661 255 I www.deemsterie.nl

HOGE 
SUBSIDIES!

Gieterij 35 • 8171 ZC Vaassen 
06 54 66 14 22

matthijs@matthijsklimaattechniek.nl 
www.matthijsklimaattechniek.nl

Duurzaam verwarmen,
koelen en warm water

Nefi t EnviLine warmtepompen 
Verwarmen met energie uit de buitenlucht 
en fors besparen op uw energierekening!

   All-electric of combinatie met cv-ketel
   Geen grondbron nodig
   Geen aparte airco nodig
   Compleet duurzaam met Nefi t zonne-energie

Nefi t. Zo easy kan het zijn. 

Ook duurzaam besparen? 
Vraag ons vrijblijvend advies:

36



37

Apeldoorn  Deventer  
Epe  Zwolle

Gaan
met 
die
baan!
i-u.nl



 Hubo Vaassen
Oude Apeldoornseweg 67 - 8171 LV Vaassen
(0578) 57 15 16 - vaassen@hubo.nl

 Hubo Vaassen
Oude Apeldoornseweg 67 - 8171 LV Vaassen
(0578) 57 15 16 - vaassen@hubo.nl  Hubo Vaassen

Oude Apeldoornseweg 67 - 8171 LV Vaassen
(0578) 57 15 16 - vaassen@hubo.nl
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Tekst: Bart Dijkstra

VIOS Voetbalzaken

Sinds enkele jaren vormen wij, Herman Tiemens, Henri Sellis en  
Bart Dijkstra, de technische commissie voor de heren selectie-elftallen  
(1e, 2e, O23 en O19). Vanuit deze TC zijn wij verantwoordelijk voor het 
voetbaltechnisch beleid en de ondersteuning van deze teams. Voor u 
als lid, supporter, ouder of sponsor van onze vereniging willen wij graag 
eens toelichten vanuit welke principes wij als TC voor de selectieteams 
werken. Die principes spelen namelijk een belangrijke rol in de ontwikke-
ling van de spelers en de teams. 

Herkenbaarheid
Wij vinden het belangrijk dat de elftallen een VIOS identiteit 
hebben en echt onderdeel zijn van de vereniging. Spelers voelen 
zich betrokken bij VIOS en supporters voelen zich verbonden met 
de spelers. Mede daarom willen we graag dat onze selectieteams 
zoveel mogelijk uit eigen jeugdspelers bestaan. Uiteraard zijn  
spelers van ‘buiten’ welkom, maar wel met de intentie dat ze een 
lange termijn verblijf bij VIOS aangaan (en daar hebben we de  
laatste jaren mooie voorbeelden van gezien). Daarbij is een  
belangrijk uitgangspunt dat we bij VIOS geen spelers betalen:  
bij VIOS speel je voor je plezier. 

Herkenbaarheid geldt niet alleen op persoonlijk vlak, maar zeker ook 
voor het voetbal. We zien onze teams graag verzorgd en dominant 
spelen. Technisch vaardige spelers en vlotte combinaties in balbezit, 
de tegenstander direct onder druk zetten bij balverlies. We eisen niet 
dat er in een bepaalde formatie (bijvoorbeeld 4:4:2 of 4:3:3) wordt 
gespeeld. Die invulling laten we over aan de deskundigheid van 
onze trainers. Het is aan hen om, in samenspraak met de spelers,  
het juiste systeem te kiezen, afhankelijk van de specifieke kwaliteiten 
binnen de spelersgroep en tegenstander.

Kwaliteit
Om die manier van voetballen goed uit te voeren moeten spelers 
technisch vaardig genoeg en fit zijn. Binnen VIOS hebben we de 
afgelopen jaren een consistent beleid gevoerd in het opleiden van 
spelers. Bijvoorbeeld door het aanstellen van goede jeugdtrainers 
en het vervroegd doorschuiven van talenten zodat zij altijd onder 
maximale weerstand voetballen.

Het O23 elftal speelt daarin ook een belangrijke rol, daarin kunnen 
de jeugdspelers zich laten zien aan de selectietrainers en kunnen 
zij zich optrekken aan de senioren spelers. Om spelers te helpen 
zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen op diverse vlakken 
(fysiek, voetbaltechnisch, mentaal) zijn goede trainers natuurlijk 
onontbeerlijk. Bij VIOS hebben we op dit moment de luxe van  
3 trainers die gekwalificeerd zijn op het niveau van UEFA B  
(het vroegere TC2): Maikel Amzand, Thomas Prins en Daniël  
Tuasela. Alle 3 zijn ze al lange tijd aan VIOS verbonden. Daar zijn 
we natuurlijk heel blij mee maar het is ook een mooi compliment 
voor onze club. 

Deze trainers zorgen er samen voor dat er steeds weer nieuwe  
talenten doorstromen naar de selectie en dat ons 1e al jarenlang  
op niveau presteert met goed voetbal. Hierin overigens ook niet  
te onderschatten is de rol van leider Jelle Rooijackers, al vanaf het  
begin van zijn komst steun en toeverlaat van Maikel. Voor komend 
seizoen zijn we ook erg blij met de aanstelling van Jelle Pol als trainer 
van het 2e elftal. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Jelle, met 
ondersteuning van assistent Arthur Prins, de jonge selectie van het 
2e (gemiddelde leeftijd 21,5!) een volgende stap kan laten zetten.

Faciliteiten
Zoals aangegeven betalen wij geen spelers, maar we zorgen er wel 
voor dat de ‘randzaken’ rondom spelers en teams zo goed mogelijk 
geregeld zijn. De spelers en trainers krijgen een mooi kledingpakket 
met tas, mogelijk gemaakt door onze gewaardeerde sponsoren. 
Verdere goede faciliteiten bij VIOS zijn natuurlijk ons kunstgrasveld 
waardoor er altijd getraind kan worden en waarop ook bij slechte 
weersomstandigheden oefenwedstrijden gespeeld kunnen worden. 
Daarnaast hebben we natuurlijk de nette kleedkamers, een fris 
opgeknapte kantine en de multifunctionele ruimte voor wedstrijd-
besprekingen. Ook dit soort zaken leveren, naast hetgeen hiervoor 
beschreven, een belangrijke bijdrage aan een succesvol voetbal- 
klimaat binnen onze vereniging.

De voetbaltoekomst van VIOS ziet er zonnig uit. Naast de jonge  
selectie van het 2e is de gemiddelde leeftijd van ons 1e elftal niet 
veel hoger (23,6). En dan zijn er nog de aanstormende talenten. 
Bijzonder is het niveau waarop ons O19-1 team komend seizoen 
speelt: in de hoofdklasse. Daarin treffen zij de selectieteams van 
gerenommeerde clubs uit de regio (zoals c.s.v. Apeldoorn, s.v. Epe, 
Robur, SDC Putten). Zeker de moeite waard dus om dit team van 
trainer Daniël eens aan het werk te zien. Grote kans natuurlijk dat  
u een aantal van deze getalenteerde spelers later weer terugziet  
in onze senioren selectieteams.
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Nieuwe aanwinsten van VIOS 

Gezichtenpagina

VIOS 4 – Jelmer Pince van der Aa
Jelmer is 23 jaar en voetbalt sinds dit seizoen bij VIOS.  
Hij heeft een voetbalverleden van 18 jaar bij onze buren van 
KCVO. Na vele vragen van zijn vrienden heeft hij de keuze 
gemaakt om vanaf dit seizoen VIOS 4 te versterken onder de 
lat. Want voetballen met je vrienden is uiteindelijk wel het 
leukst. Hij hoopt dit jaar kampioen te worden met VIOS 4, 
want het team strijdt al een aantal jaar mee om het 
kampioenschap. Naast voetballen volgt hij nog een opleiding 
op het Saxion in Apeldoorn: Security Management. In zijn 
vrije tijd is hij regelmatig te vinden bij zijn vrienden, kijkt hij 
een serie op Netflix of is hij aan het werk bij Albert Heijn. 
Jelmer, heel veel plezier bij VIOS! 

Vrouwen 1 – Zoë Leerkes & Inge Huiskamp 
Zoë (17) en Inge (19) zijn dit seizoen nieuw bij VIOS Vrouwen 
1. Zij hebben beiden een voetbalverleden bij verschillende 
clubs uit de regio. De meiden hebben de keuze gemaakt om 
bij VIOS te komen voetballen, omdat ze plezier en uitdaging 
zoeken tijdens voetbal. Alle twee kenden ze al verschillende 
dames van VIOS. Dat maakte de overstap wat makkelijker.  
Ze zijn stuk voor stuk bloedfanatiek en hopen dan ook dat 
Vrouwen 1 in de top mee draait of zelfs kampioen wordt. 
Want ze houden allemaal wel van een feestje. Inge werkt  
bij de Belastingdienst en Zoë start dit schooljaar aan de 
opleiding Sportkunde aan het Windesheim in Zwolle.  
Van harte welkom bij VIOS!

JO19-1 – Roy Nijzing & Hessel van Lohuizen 
Roy (18) en Hessel (18) gaan dit seizoen de JO19-1 versterken. 
Roy heeft een voetbalverleden bij KCVO en Hessel heeft al 
heel wat doelpunten mogen maken voor SEH Heerde. Ze zijn 
beiden naar VIOS gekomen, omdat de JO19-1 hoofdklasse 
gaat spelen en ze al wat jongens kenden bij VIOS.  
Roy studeert Human Resource Management aan het Saxion  
in Deventer en Hessel loopt fulltime stage voor zijn diploma. 
Zij hopen dit jaar met de JO19-1 een goede teamprestatie 
neer te zetten en daarnaast moet het ook gezellig zijn.  
Beide heren voelen zich al op hun gemak bij VIOS. Dus bij 
deze, op naar een mooi seizoen, Roy en Hessel! 
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JO10-2 – Max le Febre
Max is 9 jaar en zit dit seizoen in de JO10-2. Max zit in op ’t 
Mozaiek in Vaassen. Het leukste op school vindt hij spelen  
met Finn en al zijn andere vrienden. Max heeft afgelopen 
seizoenen bij onze buren van SV Vaassen gevoetbald.  
Het leukste aan voetbal vindt hij doelpunten maken bij de 
tegenstander. Daarnaast kan Max veel oefenen met zijn zus 
Yara in de tuin. Zijn voorbeeld is Mathijs de Ligt en hij is blij 
dat Mathijs eerst bij AJAX voetbalde, want AJAX is zijn 
favoriete club. Heel veel plezier in de JO10-2!

JO10-3 – Rowen Broekhuis
Rowen is 10 jaar en zit op de Krugerstee. Rowen zit  
op voetbal, omdat hij het leuk vindt om samen met  
vrienden te voetballen. Zijn favoriete voetbalclub is AJAX!  
Naast voetballen vindt Rowen het leuk om buiten te spelen  
en om te gamen. En zijn idool is Iddo, een YouTuber die tips 
en tricks geeft over GTA. Heel veel voetbalplezier bij VIOS! 

Tekst: Dian van Huffelen



42

Tekst: Gerard van Gurp

Tekst: 

Op 25 juli jl. overleed in de leeftijd van 75 jaar ons trouwe lid Christiaan 
- Chris Sangers. Chris werd in de familiekring ‘jonge Chris’ genoemd.   
Dit om zo een onderscheid te kunnen maken tussen vader Chris en 
zoon Chris – de junior. Ze waren samen hun hele leven eigenlijk  
onafscheidelijk. Ze deelden samen een grote passie die VIOS heette. 
Vader Chris (ooit gehuldigd met 70 jaar lidmaatschap als oudste lid)  
en jonge Chris (die dit jaar 65 jaar lid zou zijn geweest) waren het  
structureel oneens over het spelletje en VIOS in het bijzonder en dat 
maakte een gesprek met beiden altijd boeiend. 

Vader Chris roemrucht en fanatiek voetballer in de beginjaren bij 
VIOS 1 en jonge Chris, bescheiden vanaf zijn 10e jaar in diverse 
elftallen spelend en meer genietend van het spelletje. En dat 
tekende tegelijk jonge Chris. Bescheiden in alle opzichten. Een 
hardwerkende vrijgezelle man, die bij de Vulcanus zijn plicht deed, 
totdat zijn lichaam hem een halt toe riep. Chris kreeg darmkanker. 
Dit leidde tot een blijvende stoma, waar hij eerst veel moeite mee 
had. Het weerhield hem echter niet om VIOS te blijven volgen zoals 
hij ook altijd met zijn vader deed. Bescheiden als altijd en niet meer 
mee naar de uitwedstrijden zoals hij zo graag deed.

Tekst wordt nog aangeleverd.

Voor hem was Radio Nunspeet een uitkomst en hij leefde intens 
mee met de uit wedstrijden van ons 1e. De enkele keren dat we 
hem bezochten was er maar 1 gesprek onderwerp, en dat was 
VIOS. Zijn ziekte stopte hij dan weg en genoot van het bezoek 
van ‘het bestuur’ van zijn club. De laatste keer dat we hem 
spraken ademde zijn hele huiskamer VIOS. Van de verdiende 
jubileum speldjes van zijn vader en hemzelf tot het ingelijste 
shirt van zijn vader vanwege het 70-jarig lidmaatschap van VIOS, 
en we kwamen niet weg na de nodige adviezen omtrent het 
eerste elftal en de verhalen over zijn eigen bescheiden voetbal-
carrière. 

Op de rouwkaart stond dat Chris na een moeizame laatste periode 
is overleden. Na problemen met de stoma en de noodzakelijke 
ziekenhuisopname en operatie is Chris niet meer echt bijgekomen 
en is in coma geraakt, waarna hij is ingeslapen. De rouwkaart 
stond net als bij zijn vader in het teken van voetbal, en zo zullen 
we ons Chris ook graag herinneren. Tot in zijn laatste momenten 
stond de trouw aan VIOS bij hem hoog in het vaandel. Hij ruste 
in vrede.

In memoriam Chris Sangers

Afscheid



Ronald en Linda Snijder nieuwe 

beheerders van de kantine

43

De afgelopen jaren was er een kantinecommissie: een fanatieke groep 
mensen die alles rond om de kantine regelden. Was het tijd voor veran-
dering? Zeker niet, ze hadden alles prima onder controle. Toch vonden 
ze het tijd voor verandering, mede omdat een aantal iets anders wilde 
gaan doen binnen de vereniging.

Maar ja, wie gaan we vragen en wat willen we als club? In de ideale 
situatie zouden we een echtpaar vinden die de kantine wil beheren. 
En dat is gelukt! Na wat gesprekken heeft het bestuur Ronald en 
Linda Snijder bereid gevonden het stokje over te nemen. 

Een geweldig resultaat, maar ook weer een uitdaging. De taken van 
Ronald binnen de vereniging moesten hierdoor wel weer opgevuld 
worden. En ook dit is gelukkig gelukt! De oplossing lag dichter bij 
dan we dachten. Een van de leden kantine (Arwolt) neemt, als de 
leden er mee akkoord zijn op de leden vergadering, het stokje als 
jeugdvoorzitter over van Ronald.

Gaat er nu veel veranderen in de kantine? ‘Zeker niet’, geven Ronald 
en Linda aan. ‘Iets wat goed gaat moet je niet willen veranderen.’ 
Een paar kleine wijzigingen zijn er natuurlijk wel. Het assortiment 
wordt iets verbreed en er gaan ook zaken verdwijnen die nagenoeg 
niet verkocht worden.

Een groot compliment aan de kantinecommissie van de afgelopen 
jaren, bestaande uit in de beginjaren: Marion Kuit, Claudia  
Steunenberg, Wim de Weerd, Marco van Amersfoort, Daan Eggink, 
Joas Pol en Arwolt Brummel. In de loop der jaren zijn er wat mensen 
vertrokkenen en is de commissie zoals deze nu is met Stef Meijer,  
Sibel Osbek, Sanneke van der Zwaag, Jaap en Frieda Snijder en 
Arwolt Brummel. 

We wensen Linda en Ronald veel succes en plezier! Dat we maar 
veel gezellige zaterdagen mogen hebben in onze prachtige kantine, 
voorlopig op 1,5 meter afstand. 



44

Al jarenlang een 
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in Vaassen.

DORPSSTRAAT 86, 8171 BT VAASSEN, TEL. 0578-574848
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Bij het plaatsen van dit stuk, staan we voor aanvang van de competitie. 
Steevast elk seizoen staat de voorbereiding van enkele weken op de 
planning. Weken waarin de trainers hun elftallen prepareren op de 
competitie. Een periode die door menig speler een doorn in het  
oog is en veelal als vervelend ervaren wordt. De laatste decennia 
wordt ook steeds meer gekenmerkt door incomplete elftallen, 
vakantiegangers en afgezegde oefenwedstrijden door diverse  
redenen. Ook wel een periode die wellicht door speler en trainer,  
dan ook wel overgeslagen kan worden. Ze zouden zo snel mogelijk 
in het vaste stramien willen komen. 

Waarom staat dan toch steeds weer die voorbereiding op het  
programma? Heeft het verleden ons geleerd dat deze periode  
niet ontzien kan worden? En dus ook elk seizoen weer terugkomt 
in de opbouw na de 1e wedstrijd van de competitie? Deze periode 
kenmerkt zich in fysieke en conditionele aspecten van het voetbal-
spel, maar in loop der jaren is dit aardig geëvolueerd in de invulling 
en benadering van deze fase van het seizoen. 

De ouderen onder ons kregen in deze periode, de eerste week  
of weken vaak geen bal onder ogen. De nadruk lag vooral op het 
conditionele aspect. Dat is gelukkig in de loop der jaren wat naar  
de achtergrond gedrukt, maar kenmerkt zich wel voor de voor-
bereiding. Waar in het verleden nogal eens het bos werd opgezocht 
en de bosloopjes steevast op het programma stonden, zoeken we  
nu meer naar voetbal gerelateerde vormen. De opbouw is de voor-
bereiding van heden en daarin komt in de eerste week of weken wel 
een bal aan pas. 

We zien steeds vaker dat een voorbereiding al begint aan het eind 
van het seizoen en in twee fase wordt ingedeeld, zowel voor de 
zomerstop als na de zomerstop. Specifieke trainingsvormen worden 
gehanteerd, men heeft het meer over periodisering en er wordt 
zorgvuldig nagedacht over de rust- en arbeidsverhouding in de 
trainingen als wel specifieke trainingsvormen. Stabiliteit is een rode 
draad in de periode en er zijn in loop der jaren steeds mee theorieën 
op het internet te vinden ten bate van de voorbereiding.

Het blijft wellicht toch een periode waar menig voetballer hier  
een broertje dood aan heeft en deze fase van het seizoen graag 
overslaat. Maar waarom dan toch weer die voorbereiding en kunnen 
we dit niet gewoon overslaan? We moeten toch vaststellen en  
constateren dat dit een essentieel onderdeel is in het voetbal en dit 
ook blijft. Hier wordt de basis gelegd voor de eerste helft van het 
seizoen en het kan in de 1e helft van het seizoen bepalend zijn voor 
het verloop van de rest van het seizoen. 

Een goede voorbereiding zal ook preventief kunnen werken op het 
voorkomen van blessures en mindsetting voor de doelen die gesteld 

worden. Maar dit zal voor de pupillen en junioren wat genuan-
ceerde zijn en zal hier meer de nadruk liggen op het teamopbouw 
en invulling, maar ook daar ligt de grondslag voor het rest van het 
seizoen.

Waar de eerste weken nog steeds in teken staan van de fitheid van 
het individu en het conditionele aspect, is het voor het individu  
zeker een bewustwording in het realiseren en meten van het  
mentale aspect. Een aspect waar men in het voetbal nogal eens  
aan voorbijloopt en waar weinig aandacht aan wordt geschonken. 
Wat is het investeren in je eigen conditionele inhoud als je voor- 
bijloopt aan het kweken van mentale hardheid? Ben je bereid en in 
staat om dat te doen wat een trainer je voordraagt, je eigen grens 
van je mogelijkheden te verleggen, het uiterste op te zoeken  
en soms ook die grens te overschrijden? Op die manier ben je  
uiteindelijk in staat om dat extra metertje of meters meer te kunnen 
en willen maken, als dat nodig is voor het belang van het team. 
Want ik ben van mening dat daar waar jij in de voorbereiding in je 
zelf investeert en al die extra arbeid mee pakt, zich uiteindelijk zal 
laten lonen. Maar dat wat je laat liggen aan intensiteit al je uiteindelijk 
in de competitie tekort komen. Dat wat je erin stopt, zal er ook ten 
goede uitkomen.

Al is niet alles gegarandeerd en een zekerheid voor succes: een 
goede voorbereiding is het halve werk.

De voorbereiding

Tekst: DaniEl Tuasela
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De leven-wonen-ondernemen 
adviseurs van Vaassen

Wij zijn er voor iedereen die z’n  
zaken goed voor elkaar wil hebben.  
Voor jezelf of je bedrijf. Hoe? Met ruim 
40 specialisten en meer dan 40 jaar 
ervaring halen we alles voor jou uit 
de kast. Zo zorgen we dat al jouw  
zaken echt goed geregeld zijn.

Of het nu gaat om advies op het gebied 
van verzekeringen, pensioen, belasting 
of je hypotheek. Maar ook als je een 
woning of bedrijfspand wil kopen, 
helpen we je graag echt verder. Wij zijn 
de leven-wonen-ondernemen adviseurs 
van Vaassen.

055 - 521 21 55 tijmenkroes.nl

Kijk op www.tijmenkroes.nl wat we voor je kunnen doen.


