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Inhoudsopgave Voorwoord

Van zomer naar nieuw voetbalseizoen

Zoals je wellicht al vermoedde ben ik sportief echter ik ben meer 
een sportkijker geworden. De bril is handig bij het vinden van de 
afstandsbediening van de tv. Ik ben dan ook in mijn sas dat wij de vakantie 
in eigen land houden en ik naar zowel de Tour de France als de Olympische 
Spelen kon kijken. Ik zag Sifan vallen en Daphne Schippers huilen. 
Regelmatig heb ik door vakantie een prachtig sportmoment gemist zoals 
Ellen van Langen in Barcelona. Het mooiste  sportmoment op tv blijft nog 
altijd de volleybalfinale met de gouden Nederlandse ploeg in Atlanta 1996. 
We zaten in een groot vakantiehuis en iedereen ging naar bed. Prachtig was 
de ontknoping. In 1994 stond ik op een camping en had een draagbare tv 
meegenomen voor het WK voetbal. Geen ontvangst was mogelijk. Ik heb 
toen diverse avonden op de camping rondgelopen om toch nog maar een 
glimp van de wedstrijd ergens op te vangen. Ik stam nog uit de tijd dat je 
naar de tv moest lopen om van kanaal te wisselen. Nu heb ik  een slimme tv 
waarop ik de voetbal vanaf mijn slimme telefoon of iPad kan streamen. Af en 
toe moet ik nog oppassen dat ik niet loop te mopperen omdat het wat traag 
gaat.

In tegenstelling met anderen vond ik de zomer in Nederland goed als ik 
het vergelijk met de voorgaande zomers. Nu kon ik regelmatig ’s avonds 
rustig in de tuin zitten. In voorgaande zomers was het tot ver in de avond 
nog onrustig. De opzetzwembadjes en jacuzzi’s brachten geschreeuw en 
gegil. Op het moment dat dit stopte zwengelde vaak een buurman zijn 
motormaaier aan. Nee, deze zomer was wat dat betreft beter. 

In de presentatiegids voor het seizoen 2021/2022 is weer van alles te vinden. 
De coverfoto is dit keer gemaakt door Han Balk. Belangrijk is dat we het 
seizoen kunnen uit voetballen. De afgelopen twee jaar is dit helaas niet 
gelukt. Hopelijk kunnen we weer de gezelligheid en de leuke ontmoetingen 
ervaren. We kunnen rustig stellen. We hebben er zin in !

Tekst: Rinus Koetsier
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De veiligheidscilinder van CES
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‘Nieuwe ronde, 
nieuwe kansen...’
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Het mooie van sport is; er is altijd weer een volgende wedstrijd. Of zoals nu, 
een nieuw seizoen welke op het punt staat om te beginnen. Eerlijk is eerlijk. 
Twee seizoenen achter elkaar zijn teleurstellend verlopen. Niet omdat die 
ene wedstrijd werd verloren, maar omdat opnieuw het seizoen vroegtijdig 
is afgebroken in verband met de coronamaatregelen. Ook in dit nieuwe 
seizoen ontkomen we er met elkaar niet aan om in ons achterhoofd rekening 
te houden met mogelijke aanscherpingen óf versoepelingen. Wat dat betreft 
spelen we naast de reguliere competities ook een wedstrijd tegen een 
onzichtbare tegenstander. We hebben dan ook verschillende scenario’s klaar 
liggen, waarbij wij net als jullie hopen dat deze onder een grote laag stof 
ergens onder in de la blijven liggen.

Duidelijk zichtbaar en merkbaar is dat iedereen staat te trappelen om  
weer de wei in te mogen. Met frisse energie is de voorbereiding gestart  
en borrelt het binnen alle geledingen van de vereniging. Van spelers, 
trainers, vrijwilligers en bestuurders: iedereen wil graag met het vizier op  
de toekomst van start gaan en het afgelopen seizoen achter ons laten.

Tot op heden is de impact van corona voor ons als c.s.v. VIOS Vaassen 
beperkt gebleven. Uiteraard hebben we financieel het een en ander 
ingeleverd en ontkomen we er niet aan om ook dit seizoen scherp op 
de kosten te letten, maar er is voldoende perspectief. Hier en daar, in 
samenspraak met onze leden, zien wij ook weer ruimte ontstaan voor 
gerichte investeringen.

Qua ledenaantal zijn we stabiel gebleven. Op zichzelf een bijzondere 
prestatie, mede gezien de landelijke cijfers op dit vlak. De selectieteams 
heren én vrouwen zijn beiden intact gebleven en maken zich op voor hun 
wedstrijden in de 3e klasse. Bij de heren onder leiding van het bekende 
duo Maikel Amzand en Thomas Prins. Bij de vrouwen hebben we een 
nieuw gezicht als hoofdtrainer in de persoon van Johan Bos, een ervaren 
hoofdtrainer in het vrouwenvoetbal.

Bij de recreanten hebben meer spelers dan normaal de voetbalschoenen 
definitief in de wilgen gehangen. In deze categorie is dat ook wat sneller te 
verwachten na min of meer anderhalf jaar stilstand en breekt het gebrek aan 
wedstrijdritme snel op. Ook is een andere besteding van de zaterdag snel 
gevonden. Al zien wij wel de eerste leden alweer terugkomen op het besluit 
om te stoppen en lonkt het groene gras zo sterk dat zij alsnog willen aansluiten. 
Of is het de derde helft die wordt gemist? Mede door de inzet en de creativiteit 
van onze nieuwe recreantencommissie hebben we dit verloop prima kunnen 
opvangen. We starten het seizoen met acht senioren teams (vrouwen & heren) 
op het grote veld en drie teams waarvoor een half veldje al een grote uitdaging 
is (35+/45+). In de zaal hebben we twee zaalvoetbalteams, een vrouwen- en 
een herenteam. In de jeugd zijn we opnieuw gegroeid als vereniging en 
starten we het seizoen met maar liefst zeventien teams, waaronder twee 
volwaardige meidenteams bij de MO10. Een direct gevolg van de succesvolle 
Koninginnespelen van eind vorig seizoen.,

Naast dit initiatief zijn wij binnen de gemeente Epe ook 
de kartrekker geweest van het Walking Football. Onder 
bezielende leiding van Tom & Rein heeft dit inmiddels 
geresulteerd in plus minus 15 – 20 spelers die met 
elkaar genieten van de voetbalsport. Een waardevolle 
aanvulling in ons voetbalaanbod als meest complete 
familievoetbalvereniging van Vaassen.

Wat staat er verder nog op stapel dit seizoen? Ergens, 
zodra het maar enigszins kan, willen wij een mooi (her)
openingsfeest organiseren samen met de Vrienden van VIOS 
en onze activiteitencommissie. Dit kan helaas pas wanneer 
alle maatregelen van tafel zijn en we met elkaar onbezorgd 
een feestje kunnen vieren. Dit vraagt dus nog wat geduld. 

Ervan uitgaande dat we in dit seizoen als bestuur a.i. een 
definitieve aanstelling krijgen, willen wij ook de handschoen 
oppakken om met elkaar een nieuw beleidsplan op te stellen 
en de koers te bepalen voor de komende jaren. Als één ding 
duidelijk is geworden in deze bijzondere tijden is het wel, dat 
het bij een voetbalvereniging draait om meer dan voetbal.  
Dat nemen we dan ook zeker mee in de koers voor de 
komende jaren. Wij zijn én blijven een familievoetbalvere- 
-niging met elkaar, voor elkaar en door elkaar!

Sportieve groet,

Arjan Hummel
Voorzitter a.i.

Voorzitter Arjan H
um

m
el

Tekst: Arjan Hummel



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 & LINDA

Dorpsstraat 56
8171 BS Vaassen

T 0578 571384
info@opticontact.nl

opticontact.nl
Het adres voor
brillen en contactlenzen

ARJAN & LINDA

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
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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
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Voetbal hoeft niet snel te gaan om 

leuk te zijn!
Tekst: :Gerard van Gurp

Vele (ex)sporters in de 60+ leeftijdscategorie willen in de nadagen 
van hun (in dit geval voetbal) sportleven nog sportief en actief bezig 
blijven. Bij VIOS zijn we met Walking Football gestart in april 2021  
als onderdeel van het Lokaal Sport en Beweegakkoord van de  
gemeente Epe, waar met name Rein van Wijngeeren en Tom Beek-
man de adoptievaders waren van dit mooie initiatief. Gesteund door 
het bestuur van VIOS als faciliterende club (deelnemen staat bij 
ons los van het lidmaatschap van de club) en gepromoot door het 
ouderenfonds, dat iedereen gezond oud wil laten worden zijn we 
gestart met enkele proeftrainingen en zes enthousiastelingen die 
positief reageerden op de oproep op de site en de nieuwsbrief. 

Ook ondergetekende als oud-voetballer besloot om zijn ‘kunsten’ 
weer eens te gaan vertonen op het voetbalveld. Dit alles onder de 
bezielende en deskundige leiding van Rein en Tom. Rein vertelde  
mij afgelopen zaterdag nog: ‘Elke zaterdag stap ik als trainer met  
een grote glimlach van het veld. Ik zie positief fanatisme en een  
heel gezellige sfeer in de groep.’ En ook ik ervaar dat zo. Het heilige 
moeten is eraf en plezier staat inderdaad voorop. 

Toch is er voor mij wel degelijk een wedstrijdelement. Tom, maar  
met name Rein weet elke week weer oefeningen uit de hoge hoed te 
toveren die niet alleen leuk zijn om te doen, maar waar je ook punten 
mee kunt verdienen. En natuurlijk prikkelt het dan de wil om te 
winnen. Als ik een team moet vormen met mijn zwager gaat het altijd 
fout. Ik ken hem al ca 50 jaar. Hij is accountant, alleen tellen mijn kant 
op is tijdens het spel niet zijn sterkste kant. Maar leuk blijft het. 

Mochten we eerst alleen vanwege de coronaregels spelletjes en 
voetbaloefeningen doen, mogen we vanaf half juni ook een klein 

partijtje doen, waarbij we de regels van het wandelvoetbal tussen  
de oren moeten krijgen. En dat valt voor een oud hardwerkende 
keeper (dat was mijn talent – hard werken) niet mee. Natuurlijk ging 
het toen mis. Met mijn onmiskenbare werklust ging ik rennen en  
kon ik scoren bij het allereerste partijtje. Ik trapte in de grond met 
als gevolg: 2 tanden door de lip en een gebroken pink en duim.  
Dit leidde tot verbazing in het ziekenhuis toen ik moest antwoorden 
op de vraag hoe dit gebeurd was. Toch rennen bij het wandelvoet-
bal. Mijn mede sportgenoten belden weliswaar vol belangstelling 
hoe het met mij was, maar voorop stond de hilariteit over de 
slapstick val. Op TikTok zou een filmpje van de val goed gescoord 
hebben. Dit weerhoudt mij er echter niet van opnieuw mee te doen 
in dit nog prille nieuwe seizoen. Alleen de regel ‘niet rennen’ zit nu 
wel tussen mijn oren. 

Inmiddels doen er 15-19 enthousiastelingen mee en niet alleen 
vanuit de eigen VIOS-gelederen. We trainen op zaterdagochtend van 
10:00uur tot ca 11:00uur, maar de gedachten gaan ook naar de don-
derdagmiddag. Vrijheid en blijheid zijn de basis van het wandelvoet-
bal. We behoren tenslotte tot de groep ‘grijs op reis’. Dus zijn er onder 
ons nog enkelen die lekker genieten van een vakantie. En ook dat kan!

Iedereen is welkom, en de capaciteiten zijn van ondergeschikt 
belang. Na een van de eerste trainingen werd mij door een van de 
deelnemers in het oor gefluisterd: ‘Ik snap nu waarom jij vroeger in 
de goal moest staan.’ En dat klopt ook haha! We zouden ook graag 
dames bij de ‘Old stars’ betrekken. Dus dames wie durft?

Ik zou zeggen: kom eens kijken op de zaterdagochtend en nog veel 
leuker: KOM en DOE MEE.

Er waren 6 deelnemers op vakantie tijdens dit fotomoment. 



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

Meiling 
Juwelier Optiek
Dorpsstraat 39
8171 BL Vaassen

Gediplomeerd opticien 
en contactlensspecialist

info@harleman-autoschade.nl
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Geluk, welvaren, winst, waardering. Allemaal woorden waarmee  
je succes kunt duiden. Bij het bedrijf waar ik werk, is voor de inves- 
teerders een graadmeter voor succes het bedrag dat onder de streep 
overblijft om uit te keren. Onze HR-medewerker is succesvol als de 
juiste kandidaat voor een vacature is aangenomen. Succes wordt op 
verschillende vlakken door verschillende mensen op verschillende 
manieren ervaren, afhankelijk van de doelen die je als bedrijf, organi-
satie of als mens stelt. 

Hetzelfde geldt voor onze voetbalclub. Wij zijn op allerlei vlakken 
succesvol. De teams, de leden, de toeschouwers, de trainers, de vrij- 
willigers, de commissies en het bestuur ervaren ieder en gezamenlijk 
successen. We hebben plezier, we motiveren elkaar, we verbeteren 
onze conditie, we juichen samen bij winst, we peppen elkaar op 
bij verlies, we maken vrienden, we maken plannen, we hebben 
een gezellige derde helft. We zijn er voor elkaar, we helpen elkaar. 
Jong en oud. Daarmee krijgt VIOS onder de streep een grote krul 
voor succes en zijn we sportief succesvol. Ik weet zeker dat we met 
deze groep ook het komende seizoen op hetzelfde sportieve succes 
mogen rekenen.

Met elkaar in gesprek gaan over hoe wij de club, nu en in de toe-
komst, sportief en financieel gezond, dus succesvol, kunnen houden, 
hoort daar ook bij. Zonder financieel succes geen sportief succes. 
Dankzij ledencontributie, sponsors, activiteiten, subsidies en schen-
kingen waren wij als bestuur a.i. in staat om het operationeel verlies 
van de afgelopen twee seizoenen te beperken, ook ondanks de  
COVID-19-maatregelen waardoor bijvoorbeeld de kantine zeer 
beperkt open was. De trainers droegen bij met een lagere of geen 

financiële vergoeding, waardoor we kosten binnen de perken konden 
gehouden. Met de ervaring van de oprechte en warme betrokkenheid 
van allen, gaan we met het volste vertrouwen het nieuwe seizoen in. 

Als penningmeester werp ik alvast een vooruitblik op komend seizoen. 
Om als voetbalclub succesvol te blijven, is het belangrijk dat we onze 
kosten, nu en in de toekomst, kunnen blijven betalen. Crisis of geen 
crisis, de kosten stijgen harder dan de inkomsten. Niet omdat we als 
VIOS duurder zijn gaan leven, maar omdat ons als vereniging een 
duurder leven wordt opgelegd. De almaar toenemende wet- en  
regelgeving gaat gepaard met extra lasten. Zo zijn we verplicht  
om het kunstgrasveld elke twee jaar te laten keuren, waarvoor we 
jaarlijks € 1.500 moeten reserveren.

Er zijn allerlei maatregelen en oplossingen te bedenken om ondanks 
die stijgende kosten als club financieel succesvol te blijven. Gaan 
we extra leden werven en hoeveel meer leden hebben we nodig? 
Kunnen we de contributies meer verhogen dan de gebruikelijke 
inflatiecorrectie? Snijden we in vergoedingen of gaan we extra 
activiteiten ontplooien die inkomsten genereren? Kunnen we het 
sportpark overdag aan derden verhuren? Het zijn ideeën waar we 
gezamenlijk over na willen denken om daarna de ideeën die het 
meest opleveren uit te voeren. Misschien zijn er onder de leden nog 
wel meer ideeën? We vernemen ze graag. We staan voor beleids- 
matige keuzes die we gezamenlijk en zorgvuldig, met alle partijen 
die bij onze club betrokken zijn, voor de toekomst maken.  

Graag sluit ik af met een uitspraak van mijn voetbalheld Johan 
Cruijff: ‘Winnen doe je met z’n allen!’ Dan heb je sportief succes!

Sportief succesvol is meer dan winnen

Tekst: Jesse de Vlugt
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Oh, wat een schrik vorig jaar! De elektrische heggenschaar 
begaf het. Met zoveel groen om de verenigingsgebouwen 
kan de dinsdagmiddagploeg niet zonder. 

En omdat het voor de vereniging financieel zware tijden 
zijn, heeft de dinsdagmiddagploeg gezamenlijk besloten 
VIOS een set heggenscharen te schenken.

Op dinsdag 29 juni hebben enkele vrijwilligers van de 
dinsdagmiddagploeg de heggenscharen in ontvangst 
genomen. 

“We horen vaak van bezoekers van andere verenigingen dat 
ons sportpark er zo netjes uitziet. Dat willen we graag zo 
houden, en wij ‘oudjes’ zullen ons best doen om onze prach-
tige vereniging zo goed en mooi mogelijk te promoten.”

Dinsdagmiddagploeg 

schenkt VIOS set 

heggenscharen

Bij deze willen wij het bestuur, de leden en de dinsdag-
middagploeg heel hartelijk bedanken voor de kaarten en 
bloemen die wij hebben ontvangen voor onze 50-jarige 
huwelijksdag.

Corrie en Bertus van den Oosterkamp.

bedankje

VIOS kan alleen bestaan door vrijwilligers die week in 
week uit helpen. Onder andere scheidsrechters, trainers en 
mensen in de kantine zorgen dat elke week vele jongens, 
meisjes, mannen en vrouwen kunnen genieten van een 
mooie wedstrijd voetbal. Want ‘wat is een vereniging 
zonder vrijwilligers?’ Ik betaal toch contributie is tegen-
woordig echt te kort door de bocht. We hebben elkaar 
nodig om onze vereniging bloeiend en sportief te houden. 
Dus ook jou hebben wij hierbij nodig.

Kantine
Lijkt het je leuk om in de kantine te helpen? Het bakken 
van een patatje, het verkopen van een broodje kaas en van 
een bakkie koffie? Gezellig een praatje te maken met de 
andere leden? Loop dan eens binnen en vraag naar Linda of 
Ronald, of mail naar kantinevios@outlook.com.

Wedstrijdsecretariaat
Elke zaterdag vanaf 12.00 uur wordt het wedstrijdsecre- 
tariaat bemant door twee vrijwilligers. Je ontvangt de  
leiders en de scheidsrechters, zorgt er voor dat de wed-
strijdballen klaar liggen en in de rust verzorg je de thee 
voor de teams. Na afloop loop je de kleedkamers even na. 
Interesse? Mail dan naar secretaris@viosvaassen.nl of  trek 
Bart Dijkstra of Janneke Brugman even aan de mouw.
 
Kidsclub
Op zaterdagochtend is de jongste jeugd al vroeg van 
de partij. Op een spelende manier wordt er dan kennis 
gemaakt met voetbal, een paar handen zijn dan ook altijd 
welkom om voor deze jonge spelers een leuke zater- 
dagochtend te organiseren.
Voor meer informatie kun je vragen naar Tom Beekman  
of mail naar jeugd@viosvaassen.nl
 
Dorpsavonden
In 2022 hopen we de Vaassense Dorpsavonden weer te  
organiseren. Lijkt het je wat om tijdens één van die 
avonden te genieten van goeie muziek en ondertussen de 
mensen van een drankje te voorzien? Meld je dan aan bij 
Mariska Tijssen of mail naar activiteiten@viosvaassen.nl

Wat is een 

vereniging zonder 

vrijwilligers?
Tekst: Janneke Brugman

Nieuwtjes
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VIOS OndernemersClub ideeenbus

De VIOS OndernemersClub bestond in 2020 10 jaar. Een mijlpaal 
die door corona stil aan ons voorbij is gegaan. Toch kijken we 
met gepaste trots terug op 10 jaar VOC waar we met een nog 
steeds groeiende groep ondernemers in staat zijn geweest 
gemiddeld per jaar ruim €10.000 te besteden aan initiatieven 
van leden van VIOS. Daarmee zijn er zowel grote als kleine initi-
atieven van VIOS-leden gerealiseerd, van zonnepanelen op het 
kantinedak tot nieuwe EHBO-dozen. 

Corona heeft er ook toe geleid dat de initiatieven die de VOC 
wilde realiseren voor 2020 doorgeschoven werden naar 2021 
en 2022. Opnieuw mooie initiatieven zoals het kledingplan voor 
alle leiders en trainers van de VIOS-jeugd, een verwarmde AED 
buiten zichtbaar opgehangen, ballenkarren voor beter onder-
houd van de ballen, twee terrasspeakers zodat buiten dezelfde 
muziek is te horen als binnen, tactiekdeuren voor de kleedkam-
ers en trainingspoppen voor de keepers.

Ook de komende jaren gaat de VOC door met het financieel 
ondersteunen van initiatieven vanuit de VIOS-leden. 
Wel gaan we de aanpak die we daarbij hanteren veranderen. 
We plaatsen een VOC ideeënbus in de kantine zodat
 VIOS-leden niet 1 maal per jaar maar op ieder gewenst 
moment ideeën aan kunnen dragen. Het bekende emailadres  
aanvragen@viosondernemersclub.nl blijft natuurlijk ook bestaan.

Ook zal de VOC je helpen met het uitwerken van je idee waarna 
2 maal per jaar bepaald zal worden welke ideeën in aanmerking 
zullen komen voor een financiële 
ondersteuning. Naast de bekende 
toetsingscriteria eenmalig, VI-
OS-breed, zichtbaar en maatschap-
pelijk zal je idee ook getoetst 
worden in welke mate het voetbal 
gerelateerd is.

Tekst: Gert van der Ziel
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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!



Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

Kom vrijblijvend langs voor advies betreffende autoschade.

Koppelstraat 49, 7391 AK Twello, Tel. 0571-274804
Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen, Tel. 0578-576777

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

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

Aan het begin van een nieuw seizoen is het de laatste jaren ge-
bruikelijk om een zogenoemde presentatiegids uit te geven. Daarin 
wordt het verenigingsgebeuren zo breed mogelijk neergezet waar-
door de lezer een goed beeld krijgt van wat er binnen de vereniging 
allemaal gebeurt en mogelijk is. Voorts zijn er ontwikkelingen die in 
breder verband de voetballerij betreffen en die wellicht interessant 
zijn om ze in dit kader te benoemen.

Allereerst wil ik opmerken dat het zaterdagvoetbal bij de actieve 
voetballers een steeds grotere plaats inneemt. Immers, de laatste 
seizoenen zijn er steeds weer verenigingen die besluiten van het 
zondagvoetbal over te gaan naar de sportbeoefening op zaterdag. 
Zo had en heeft ons eerste elftal al enkele seizoenen te maken met 
clubs als K.H.C., Zwolsche Boys en Hattem die het zondagvoetbal 
vaarwel hebben gezegd en nu hun niet onbelangrijke rol in het 
zaterdagvoetbal spelen. En daarmee is de uittocht uit het zondag-
voetbal nog lang niet beëindigd. In het nieuwe seizoen maakt de 
v.v. Heerde de overstap en gaat ook de grootste amateurclub van 
Deventer – v.v. Helios – het op zaterdag proberen. Voorts gaat ook 
v.v. Epe in het seizoen 2021/2022 over naar het zaterdagvoetbal. 

In plaatsen waar al sinds jaar en dag een respectabele zaterdag- 
vereniging actief is zal men niet altijd blij zijn met deze ontwikke-
ling. Immers, het is niet denkbeeldig dat de onderlinge rivaliteit en 
concurrentiestrijd toeneemt en dat de individuele voetballer nóg 
gemakkelijker van club verandert dan tot dusver. Tenslotte zal elke 
vereniging die van wedstrijddag verandert te maken krijgen met het 
feit dat alles op één dag – de zaterdag – moet plaats vinden.  

Ik zou me voor kunnen stellen dat capaciteitsproblemen – vol-
doende velden, kleedkamers en vrijwilligers voor kantines e.d.- 
menig bestuur de nodige kopzorgen kunnen bezorgen.

Een tweede opmerking betreft de toepassing van de spelregels. Het 
valt me op dat – tot in de hoogste regionen van het (betaald) voetbal 
- corners zelden worden genomen vanuit de kwartcirkel in elke hoek 
van het veld. Noch de grensrechters, noch de scheidsrechter corrig-
eren als de bal vrijwel altijd óp de kwartcirkel of daarbuiten wordt 
gelegd. De ingooi wordt ook steeds vaker niet volgens de regels 
– beide benen op de grond en de bal met twee handen gooien en 
boven het hoofd loslaten – uitgevoerd. Zelfs bij het EK werden deze 
regels met voeten getreden. Ik heb vroeger nog een scheidsrechter 
cursus gevolgd en nooit gehoord dat beide hiervoor genoemde 
overtredingen officieel gelegaliseerd zijn.

Los van bovenstaande ontwikkelingen proberen we bij VIOS maar 
onze eigen weg te gaan. Dat betekent dat iedereen bij onze vereni- 
ging meer dan welkom is en op elk niveau zijn sport kan bedrijven. 
Natuurlijk wordt daarbij gestreefd naar een maximale prestatie 
waarbij de sportiviteit nooit in het geding mag zijn. En ik ben wel 
zoveel supporter dat ik daarbij vooral denk aan onze eerste elftallen 
(vrouwen en heren), de vlaggeschepen van de vereniging. Ik hoop 
dat inzet van de eerste tot de laatste minuut van elke wedstrijd de 
basis zal zijn voor een aantal spectaculaire wedstrijden waarvoor 
iedereen zaterdagsmiddags graag van huis gaat. En natuurlijk zullen 
ook alle overige elftallen – van pupil tot vrouwen- en herensenioren 
– zeker op onze belangstelling kunnen rekenen.
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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

Grootste speciaalzaak van Nederland

Twello 0571 271593 / info@veldwijk.com

Radeweg 4   8171 MD Vaassen

Ook op de zaterdagmarkt in Vaassen



Inez geeft na 5 jaar PR-stokje door

Op de laatste zaterdag van mei was er eindelijk weer wat reuring 
op ons mooie sportpark. De jeugd liep veel geld bij elkaar tijdens 
de sponsorloop en er werd weer fanatiek getraind door een aantal 
seniorenteams. Het was een gezellige drukte, die bijna voelde als 
vanouds. Bijna... want het was ook de zaterdag waarop afscheid werd 
genomen van Inez van ‘t Einde als kartrekker van de PR commissie. 
Een taak die zij de afgelopen jaren met verve heeft vervuld. Met een 
mooie bos bloemen en een persoonlijk woordje van het bestuur 
werd Inez bedankt voor haar bewezen diensten. Daarna was het tijd 
voor een interview met Inez en haar opvolger Estelle van Wijngeeren.

Inez, van wie en wanneer heb jij de PR van VIOS overgenomen?
‘Bijna exact vijf jaar geleden nam ik de taken van Richard Smit over.  
In eerste instantie lag de focus op het maken van verslagen van alle ac-
tiviteiten die bij VIOS plaatsvonden. Die stuurde ik naar de verschillen-
de kranten en andere nieuwsplatforms. Zo maakten we VIOS zichtbaar 
voor de eigen leden, Vaassenaren en andere geïnteresseerden. Op 
dat moment was VIOS nog niet superactief op sociale media. Arjan 
Mensink onderhield dat naast het bijhouden van de website. Op een 
gegeven moment voelde het logischer om dit onder te brengen bij 
PR. Daarom heb ik dat er toen bij gepakt.’

Wat is er de afgelopen vijf jaar veranderd?
‘Het ging van schrijven van verslagen over VIOS activiteiten, naar 
een combinatie met sociale media. Inmiddels is het beheren van de 
sociale media mijn hoofdtaak. Als VIOS zijn we online goed zichtbaar. 

Inez (links) geeft na 5 jaar op symbolische wijze het PR stokje door 
aan Estelle

18
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Tekst: :Anniek Stoker

We hebben nu Facebook, Instagram, TikTok en sinds kort zelfs een 
LinkedIn profiel. Hoewel dat laatste wordt onderhouden door de 
sponsorcommissie, omdat dit echt gericht is op de zakelijke con-
tacten van de club. Daarnaast hebben we natuurlijk onze eigen web-
site, die wordt beheerd door de website commissie, maar die wordt 
door de PR commissie regelmatig ingezet als communicatiekanaal. 
Vijf jaar geleden was ik alleen verantwoordelijk voor de PR, inmiddels 
is er echt een commissie. Samen met Lieke Brummel en Anniek  
Stoker heb ik het afgelopen jaar de PR commissie gevormd.’

Waarom stop je er mee?
‘Nu ik het vijf jaar heb gedaan, is het tijd voor ‘vers bloed’. Het kost 
toch vrij veel tijd en het is nu mooi geweest. Tijd dus om dat PR-stok-
je door te geven!

Je hebt Estelle gevraagd jou op te volgen, waarom?
‘Estelle en ik kennen elkaar heel goed. Ik weet dat zij de wereld van 
PR, en specifiek social media, goed kent en leuk vindt. Ze leverde 
regelmatig iets bij ons aan. Dus toen ik haar eens polste om het van 
me over te nemen, reageerde ze enthousiast. En dat is wat we nodig 
hebben natuurlijk: enthousiasme!’

Estelle, waarom heb je ‘ja’ gezegd op de vraag van Inez om haar 
op te volgen?
‘Het klopt dat ik het leuk vind om me met PR en social media bezig te 
houden. Inez had al eens laten vallen dat ze erover dacht om er mee 
te stoppen, toen heb ik haar gezegd dat het mij een leuke uitdaging 
lijkt. Inez heeft het natuurlijk heel lang gedaan, dus ik wilde haar ook 
gewoon graag helpen door het van haar over te nemen.’

Wat worden jouw taken binnen de commissie?
‘In principe neem ik de taken van Inez 1 op 1 over. Ik zal dus de social 
media accounts beheren en samen met Lieke en Anniek kijken wat 
we nog meer kunnen doen om de club onder de aandacht te bren-
gen. Naast onze online zichtbaarheid wordt er natuurlijk nog steeds 
verslag gedaan van wat er bij VIOS zoal gebeurt in woord en in tekst 
voor onze eigen website en de plaatselijke en regionale kranten. De 
PR commissie helpt bijvoorbeeld ook bij het inrichten van de e-mail 
nieuwsbrief die naar de leden wordt gestuurd. We hebben de taken 
verdeeld, dat werkt wel zo prettig!’

Inez bedankt!
De afgelopen jaren heeft Inez zich enorm ingezet om de zichtbaar-
heid van VIOS, met name online, te vergroten. En dat heeft ze enorm 
goed gedaan! Dit op een goede manier doen, kost ontzettend veel 
tijd. Het is daarom niet meer dan terecht dat we Inez ook op deze 
plek nog een keer enorm bedanken voor haar inzet voor de club. 
Daarom: Inez enorm bedankt!!

VIOS wordt goed gevolgd!
Facebook 1.216 volgers
Instagram  914 volgers
TikTok  86 volgers
LinkedIn  129 volgers

WhatsAppen door en voor leden - 
meld je aan 
Leuk hè, al die berichtgeving op onze 
socials. Zo houden we elkaar op de 
hoogte van de laatste nieuwtjes, uit-
slagen, activiteiten en andere weetjes 
die te maken hebben met het wel 
en wee binnen onze vereniging. De 
meeste berichten zijn afkomstig van 
de leden van de communicatiecom-
missie, maar... dat kan anders! Om 
beter op de hoogte te zijn van wat 
er allemaal speelt binnen elk team, 
binnen alle vrijwilligerscommissies 
en anderen gelederen binnen de 
vereniging zijn we op zoek naar 
mensen die het leuk vinden om af 
en toe een foto te delen binnen de 
daarvoor aangemaakt WhatsApp 
groep. Simpel eigenlijk, even een foto 
maken, de context ervan erbij typen, 
delen in een groep zodat de com-
municatiecommissie steeds opnieuw 
leuke items heeft om te delen op de 
socials. Wil je daar je bijdrage aan le- 
veren? Stuur een berichtje aan Estelle 
van Wijngeeren via 06-22373030.

VIOS Vaassen



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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TEL. 055 31 22 193
WWW.JVANAMERSFOORT2WIELERS.NL

JOHAN VAN AMERSFOORT:    06 51 06 66 31
RONALD VAN AMERSFOORT: 06 29 38 26 47

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 
deuren • Kunststof schuifpuien • Dakkapellen • Gevelbekleding

In elke gewenste maat en kleur.

www.aarnink.nl
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Het is donderdagavond 2 september. De zon schijnt zoals dat bijna 
de gehele zomer nog niet het geval was. Op het kunstgras- en 
trainingsveld zijn diverse elftallen al druk in de weer. In de multifunc-
tionele ruimte tref ik Maikel Amzand en Thomas Prins, resp. hoof-
dtrainer en assistent-trainer van het mannelijke vlaggenschip van 
onze vereniging.

Hoe kijken jullie terug op het afgelopen jaar? Een seizoen dat 
door de coronapandemie nooit een echt seizoen werd?
Maikel: In de eerste wedstrijden ga je toch vier keer met een verlies 
het veld af. Dat is natuurlijk teleurstellend. Het team bleek daarin ook 
best kwetsbaar en had moeite met het omgaan met tegenslagen. 
Het was natuurlijk een jonge groep en oudere spelers moeten dan 
eigenlijk opstaan en de rest bij de hand nemen. Als het dan even 
tegenzat in de wedstrijd, bleek het moeilijk te zijn ons daar overheen 
te zetten. Natuurlijk speelden we wel anders dan voorheen en  
hebben soms ook op een lullige manier verloren. Belangrijk is wel 
dat we hebben gezien dat de jongens niet negatief werden en  
keihard bleven trainen. De coronatijd heeft ons tijd gegeven om 
eens goed te evalueren hoe we nu verder willen en moeten.

Levert deze reflectie op het afgelopen jaar een nieuwe speelstijl 
op in het komende seizoen?
Thomas: VIOS kenmerkte zich in het spel vooral door het inspelen 
van het middelveld. Daarbij beschikten we ook over meerdere 
spelers die goed aan de bal waren en het spel konden maken. Op 
het middelveld missen we binnen de huidige selectie op dit moment 
nog het vermogen om creatief te spelen, balbezit te houden en het 
spel snel te kunnen verplaatsen. Juist hierom zullen we meer gebruik 
gaan maken van opkomende backs. Daar beschikken we over veel 
mogelijkheden als het gaat om loopvermogen en power. In het in-
ternationale voetbal wordt dit systeem ook steeds vaker gehanteerd. 
De resultaten tot nu toe zijn nog wel wisselend. Als de tegenstander 
hoog druk zet, blijken wij daar op dit moment nog best veel moeite 
mee te hebben. Als we wel veel ruimte krijgen, zoals de laatste 
oefenwedstrijd tegen WWNA, dan zijn we in staat er overheen te 
vliegen. We merken wel aan de jongens dat zij zich prettiger voelen 
bij deze speelwijze.

Maikel: Je zag ook het ook tegen VV Heerde en KCVO. Daarbij 
stonden we als team wat hoger en werden vervolgens in de om-
schakeling afgeslacht. Vorig jaar tegen vv Oene was het eigenlijk 
hetzelfde verhaal: het stond heel lang 0-0 en in twee omschakel- 
momenten loop je tegen een nederlaag aan. Dus nu zakken we 
wat meer in en als we de bal veroveren hebben we genoeg spelers 
met specifieke kwaliteiten waardoor we altijd wel kansen creëren. 
Daarnaast hebben we ook meerdere spelers die het vuile werk 
kunnen doen en daarmee van grote waarde zijn.

Is er een hierbij een vergelijk te maken met een club uit het 
betaald voetbal?
Maikel: Allereerst moeten we ons wel bedenken dat we een 
derdeklasser zijn. Daarbij is het bij VIOS wel allemaal heel goed 
geregeld, zeker in vergelijking met veel andere verenigingen. De 
jongens hoeven zich over niet veel meer druk te maken dan het 
voetbal zelf: fanatiek trainen en op zaterdag je stinkende best doen.

Thomas: Kijkend naar de manier van voetballen komen we nu wel 
uit bij een club als PSV. Hoe ze omgaan met de omschakeling en de 
opbouw vanuit achteren, is echt wel een voorbeeld.

Van oudsher is het eerste elftal het vlaggenschip van de vereni- 
ging. Hoe is bij jullie de taakverdeling geregeld? Twee kapiteins 
op één schip?
Maikel: Zeker niet. Allereerst is het echt teamwork. Vergeet hierbij 
de belangrijke inbreng van Mark en Jelle ook niet. Thomas is dan 
formeel wel assistent-trainer maar we overleggen alles. Hij heeft 
zijn eigen kwaliteiten en dan moet ik dingen durven loslaten. Als 
hij ‘poep’ zou trainen, zou de groep ook reageren. De trainingen 
worden door Thomas heel goed voorbereid. Als ik dan per ongeluk 
vergeet aan Thomas door te geven dat een bepaalde speler niet 

Een nieuw seizoen, een andere speelstijl

Tekst: Gert Visser
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aanwezig is bij een training, is dat natuurlijk heel vervelend. Ook 
de jongens zelf moeten leren dat het belangrijk is hier zorgvuldig 
in te zijn.

Thomas: Maikel is natuurlijk de ‘eindbaas’. Dat is ook wel fijn: als het 
niet goed gaat, krijgt hij dat van iedereen te horen. Gaat het wel 
goed, dan kan ik zeggen dat het te danken is aan ons beiden. Ik vind 
het heel leuk om de trainingen te verzorgen en een plan daarop te 
maken: wat gaan we trainen in welke weken. De kwaliteit van Maikel 
is dat hij in staat is de kwaliteiten van anderen te zien en te benutten. 
Dat is voor mij persoonlijk heel fijn.

Vormen de bekerwedstrijden een aparte uitdaging of is het 
vooral een voorbereiding op de reguliere competitie?
Maikel: Voor ons is het vooral een verlengde van de voorbereiding. 
We krijgen de kans om te werken aan de details en de puntjes op 
de i. Vanaf 25 september weet je dat bepaalde zaken niet meer fout 
mogen gaan. Het moet allemaal strak staan en het vertrouwen in 
elkaar moet dan ook 100% zijn.

Wat is de ambitie voor het seizoen 2021-2022?
Maikel: Het zou mooi zijn als we in het linker rijtje zouden kunnen 
eindigen. Hierbij denk ik aan plek vijf tot en met zeven. Hoewel we 
natuurlijk altijd zo hoog mogelijk willen eindigen, moet je realis-
tisch zijn en willen we daarbij niet te veel druk op de jongens. We 
zijn daarbij ingedeeld met veel fysiek sterke en goed voetballende 
ploegen. Maar het kan natuurlijk ook raar lopen, je wint bijvoorbeeld 
de eerste wedstrijden en dan kan er in een groep wat gaan groeien. 
Dat is het leuke van voetbal. Hoewel ik van een uitdaging houd en 
graag mag bluffen, moet je ook reëel zijn en dan is het linker rijtje 
een mooie doelstelling.

Wat willen jullie de trouwe lezers van De Treffer nog meegeven?
Maikel: Kom vooral weer kijken en blijf vertrouwen houden! De start 
van het afgelopen seizoen was natuurlijk vervelend met vier verloren 
wedstrijden, maar blijf vooral positief! Ga lekker weer naar de club en 
geniet van de zaterdag in goede en slechte tijden. 

Thomas: Daar sluit ik me helemaal bij aan! Samen weer lekker langs 
de lijn staan en de spanning voelen van weer een nieuwe wedstrijd. 
Dat is toch gewoon lekker?

Foto’s: Han Balk
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Keeperstrainer Grensrechter

TeammanagerGrensrechter

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!

Pop-Up Toilet Events • Beemterweg 3 • 7341 PB Beemte-Broekland • 055 - 312 12 71 
contact@popuptoiletevents.nl • www.popuptoiletevents.nl

 toiletverhuur

Wij maken het verschil! Voor iedereen een passende oplossing.
Van enkele stuks tot eindeloos schakelbaar, alles is mogelijk!

     makkelijk,
    voordelig 
      en fris 

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

0144693.pdf   1 30-3-2015   16:40:45
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0618480647

3 rookworsten voor 

€ 6,50
+ 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.

tuinaanleg  |  tuinonderhoud  |  tuinontwerp   
 

Poelweg 68, 8171 NG Vaassen, Tel. 0578 - 576 899 
e-mail: info@veldhuishovenier.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: Willeke van Huffelen-Snijder

Voor reserveringen en zaalhuur: 

0578-571247 (b.g.g. 0578-573469)

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



Celeste Tiemens

Inge Huiskamp

Sabrina Machielsen

Daphne Smit

Johan Bos

Sanne van Mossel

Deborah Kers

Kirsten van Schoonhoven

Santiago Leatemia

Dennis van Zuuk

Melissa Prins

Sarah Ronner

Hoofdtrainer

Ass. Trainer

Grensrechter



Tessa Fontaine Tessa van Huffelen Zoe Leerkes
..

Elisa Snijder

Nicole Bos

Estelle van Wijngeeren

Nienke Gorelikow

Esther Kers

Nina Meijer

Everlien den Besten

Romee Boeve

Teammanager
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                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
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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!

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:

Vulcanusweg 7 • 8171 NC Vaassen
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stationsstraat 130   |   apeldoorn   |   www.11teamsports.nl

EEN NIEUWE NAAM, DEZELFDE GEZICHTEN, 
SERVICE ÉN HET GROOTSTE ASSORTIMENT 
VAN DE BENELUX!

JE KENDE ONS ALS 100% FOOTBALL, MAAR SINDS APRIL 2021 
ZIJN WIJ ONDERDEEL VAN 11TEAMSPORTS; DE GROOTSTE 
VOETBAL EN TEAMWEAR SPECIALIST VAN EUROPA! 
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vastbijters
met karakter

Gezocht

i-u.nl
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Wat doet De Jachthondenwinkel in  

de Treffer?
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: “SCOREN” natuurlijk. 
We hopen de leden van VIOS erop attent maken dat Vaassen een 
(jacht)hondenwinkel rijker is aan de Manegeweg 1a. (Het voormalige 
pand van Kempes, de fietsenwinkel waar in de laatste dagen van het 
jaar ook vuurwerk verkocht werd).

In de vorige editie van jullie clubblad de Treffer zul je wellicht al 
opgemerkt hebben dat er een nieuwe advertentie in staat. Maar wat 
doet een advertentie van een hondenwinkel nu in een voetbalclub-
blad? 

Nou ik kan jullie vertellen dat dat ook het eerste was dat ik zelf dacht 
toen een van jullie clubleden ons benaderde met de vraag om VIOS 
Vaassen te gaan sponsoren. Ik kan zelf namelijk echt geen bal raken, 
en van een voetbalwedstrijd vind ik alleen de penalty’s leuk. Toch 
staat er nu een advertentie van ons op een mooie plek in jullie veel 
gelezen blad.

Als nieuwe ondernemer in Vaassen is het voor mij even aftasten 
en ontdekken in welke omgeving ik terecht ben gekomen, en wat 
daar leeft. Ik (Moniek Ophey) kom oorspronkelijk uit Brabant, maar 
ben voor de liefde naar Vaassen verhuisd. En met die verhuizing is 
dus ook mijn winkel meegekomen. In november 2020 hebben we 
het pand aan de Manegeweg 1a gehuurd en zijn we begonnen met 
een complete metamorfose van deze voormalige fietsenwinkel en 
werkplaats. 

We waren eigenlijk pas net begonnen met de verbouwing van het 
winkelpand, toen Bertus van den Oosterkamp plotseling voor onze 
neus stond. Zijn vraag of we jullie club wilden sponsoren kwam ge-
heel onverwachts, en ook nog eens op een vrij ongunstig moment. 
We hadden veel investeringen op het programma staan voor de 
verbouwing, en door COVID-19 waren de omstandigheden voor 
ondernemers niet bepaald gunstig. Toch hebben we besloten 
gehoor te geven aan jullie sponsorverzoek.

Waarom? Natuurlijk omdat we onze betrokkenheid willen uitten naar 
de plaatselijke club(s), maar zeker omdat wij sporten zo ontzettend 
belangrijk vinden voor jong en oud. Sporten kan een echte uitlaat-
klep zijn. Het leert kinderen al op jonge leeftijd omgaan met emoties 
zoals boosheid en vreugde die je krijgt bij het winnen of verliezen 
van een wedstrijd. Sporten heeft ook een heel sterk sociaal aspect, 
en natuurlijk is het gezond en goed voor je conditie zowel men-
taal als fysiek. Het zou mooi zijn als sporten voor alle mensen in de 
samenleving mogelijk is, en dat kan alleen als sportclubs laag- 
drempelig en betaalbaar blijven. Wij hopen dat onze sponsor- 
bijdrage ervoor zorgt dat veel mensen kunnen genieten van hun 
hobby bij VIOS Vaassen.

Onze hobby is het trainen en werken met jachthonden. En van deze 
hobby heb ik mijn beroep kunnen maken. Een speciaalzaak met heel 
veel producten op het gebied van (jacht)hondentraining, energie- 
rijke hondenvoeding, natuurlijke beloningsbrokjes,  hondensnacks, 
riemen, fluiten, lijntjes, hondenspeelgoed en nog veel meer. Wij 
proberen een zo volledig mogelijk assortiment aan te bieden voor 
hondenliefhebbers die er graag op uit trekken, en sportief bezig 
willen zijn met hun hond. 

Op het moment van schrijven is de verbouwing afgerond en zijn 
we klaar om de winkel te openen. We hopen vele van jullie dan ook 
binnenkort eens in de winkel te mogen ontmoeten.

Openingstijden:
Maandag:  Gesloten
Dinsdag:  13:00 tot 17:00 uur
Woensdag:  op afspraak
Donderdag:  13:00 tot 17:00 uur
Vrijdag:  13:00 tot 17:00 uur
Zaterdag:  op afspraak*

*Vaak zijn we op zaterdag gewoon aanwezig, wil je langskomen?
 Bel ons dan even op 06-18708550

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je vast een kijkje nemen 
op een ander tijdstip? Dan kan dat ook via onze webshop 
www.jachthondenwinkel.nl waar alle producten die we in de 
winkel hebben ook 24/7 digitaal beschikbaar zijn.
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Het afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest. Voor ons als kan-
tinebeheerders was het helaas veel te rustig. Het was zullen we maar 
zeggen geen vliegende start. Wel heeft het ons de tijd gegeven om 
alles eens goed op een rijtje te zetten. Zo hebben we het assortiment 
aangepast naar de wensen van de leden. We hebben besloten weer 
ijs te gaan verkopen. Voor nu is dit Cornetto, Magnum, Calippo, 
Bumba en de vertrouwde Rakketjes. Daarnaast is zoals eerder aange-
geven de koffiemachine vervangen en hebben we nu ook cappuccino, 
Wiener, chocolademelk en diverse thee soorten. 

Er is een groot assortiment aan sportdranken gekomen, dus niet 
alleen de standaard AA drinks die jullie al kenden maar ook sport- 
water, Aquarius, en Barleduc in plastic flessen. De grootste aan- 
passing is dat er tegenwoordig statiegeld zit op alle plastic flesjes  
(15 cent ) Als je dus nu een product koopt, zit dit in de aankoop 
bedrag verwerkt. Je kunt je lege flessen inleveren bij de supermarkt 
of aan de club doneren in de speciale blauwe bakken die overal staan. 
Voor de opbrengst van de lege flessen gaan we samen een mooi doel 
bedenken. In de kantine staat een thermometer waar we op aangeven 
wat het doel wordt en hoeveel statiegeld we al hebben verzameld.

We zijn altijd op zoek naar mensen die de club kantinevrijwilligers 
wil versterken door een keer achter de bar of keuken willen staan. 
Mocht je interesse hebben laat het ons weten via kantinevios@
outlook.com.

We hopen jullie allemaal weer te zien, in goede gezondheid op de 
club!

Kantine weer compleet
Na de verbouwing van onze kantine was de scheepsbel voor het 
geven van een rondje helaas verdwenen. Dat vonden Ronald en 
Linda echt een gemis en hadden de wens uitgesproken dat deze 
weer terug kwam. De bestaande bel was terug naar de recht- 
matige eigenaar en had onder tussen een ander plekje gekregen. 
Het was dus tijd voor een nieuwe. 

Gezien de kosten van de bel werd deze even uitgesteld naar 
betere tijden. Zaterdag 3 juli werden Ronald en Linda blij verrast 
door een van onze trouwe VIOS-mensen .Hij had te horen 
gekregen dat we graag weer een mooie scheepsbel bij de bar  
wilde hebben en wil deze schenken aan de vereniging. Ook hij 
was van mening dat er een bel voor het geven van een rondje 
terug moest komen. Dinsdag 13 juli voegde hij woord bij daad en 
kwam de nieuwe scheepsbel brengen. Hij had er wel een voor-
waarde bij voor alle VIOS-mensen. Eenieder die gaat spelen met 
deze bel i.p.v. er een rondje mee te geven moet € 2 boete betalen. 
Dit boete geld moet ten goede komen van de jeugd.  Koos  
Koornsuper bedankt voor dit geweldig mooie scheepsbel! 

Nieuw assortiment in de kantine

Tekst: Linda & Ronald Snijder
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 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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  Oude apeldoornseweg 7 - 8171 LV  
       Vaassen - Tel: 0578- 571392 
    www.bloemencentrumdelelie.nl  
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Wat een seizoen hebben we achter de rug. Een seizoen van 
vallen en opstaan. We startten met de competitie en na een paar 
wedstrijden gespeeld te hebben, werd alles weer stil gelegd om 
vervolgens aan het eind van het seizoen een verkapte competitie 
te spelen. 

In de tussen liggende periode is er een hoop gebeurd in Neder-
land. De corona heeft ons allen bezig gehouden en ook bij onze 
jeugd was dit goed te merken. Er kon alleen maar getraind worden 
en hierdoor raakte bij een aantal de motivatie zoek. Waar doe je het 
nog voor als je die wedstrijden niet mag en kan spelen?

Gelukkig zijn we een zeer actieve vereniging en hebben we in 
deze periode veel proberen te organiseren voor de jeugd. Voor de 
allerkleinsten kon de Kidsclub gelukkig gewoon doorgaan. Voor de 
pupillen en junioren is er een onderling toernooi geweest, waarbij 
individueel punten gehaald konden worden om aan het eind van 
de periode een winnaar over te houden. Voor de werving van  
meiden voor onze vereniging werden de Koninginnespelen geor-
ganiseerd. Hier kwamen bijna 80 meiden op af, met als resultaat 
dat we aankomend seizoen twee meidenteams hebben kunnen 
formeren. Ook werd er een sponsorloop georganiseerd waarmee 
een fantastisch bedrag voor de club is opgehaald.

Al met al hebben we ons goed door deze corona periode weten 
te slepen, maar natuurlijk willen we op zaterdag de wei in om een 
wedstrijd te spelen.

Aankomend seizoen gaan we dan ook gelukkig weer van start. 
We zullen nog wel te maken hebben met een aantal maatregelen, 
maar dat er gevoetbald wordt is zeker. 

Heel mooi om te zien is dat de Kidsclub een begrip wordt in Vaassen 
en omgeving. Veel kinderen komen op zaterdagmorgen, onder  
begeleiding van een fantastisch gedreven team van vrijwilligers, 
naar VIOS om hier kennis te maken met voetbal. Dit werpt zijn 
vruchten af, want we zien dat de jeugd van onderaf aan het groeien 
is. Onze JO8 zal dit jaar dan ook bestaan uit 25 kinderen die hun 
eerste potjes voetbal zullen spelen. 

Daarnaast mogen we twee meidenteams welkom heten binnen 
de jeugd. Een grote groep dames heeft hard hun best gedaan om 
deze meiden te werven voor onze vereniging.

Voor aankomend seizoen hebben we een mooie groep trainers bij 
de jeugd, waarbij het geweldig is om te zien dat er de nodige eigen 
jeugd hun verantwoordelijkheid weet te pakken en training geeft 
aan de jongere jeugd. 

Binnen de jeugd zullen we aankomend 
seizoen nadrukkelijk gaan werken met 
technisch coördinatoren. Zij zullen met de 
trainers periodiek gesprekken voeren ron-
dom het geven van trainingen. Ook zullen 
deze coördinatoren regelmatig op het veld 
te zien zijn om trainers te ondersteunen bij 
de trainingen zodat we al onze spelers kun-
nen laten ontwikkelen en groeien en bloeien. 

Ik vind dat we met elkaar trots mogen zijn op 
onze jeugd en vereniging. Een vereniging die 
gedraaid wordt door vrijwilligers en er in een 
lastige periode staat voor elkaar, met elkaar 
de schouders er onder wil zetten en samen 
onze jeugd wil helpen bij het ontwikkelen, 
het groeien en het bloeien. 

Laten we er met elkaar een zeer geslaagd 
seizoen van maken met veel plezier, saam- 
horigheid en verbinding!

Sponsorloop jeugd groot succes 
Zaterdag 29 mei was een geweldige dag! Natuurlijk omdat er 
weer een klein beetje meer mogelijk was, na een lange tijd 
van weinig tot geen activiteit bij de club. Maar vooral ook 
omdat er voor het eerst een sponsorloop werd georgani-
seerd. Het hoofdveld was omgetoverd tot een echte ‘runners 
arena’, met een mooie start/finish boog, een lekker muziekje 
en natuurlijk heel veel (meestal) enthousiaste jeugdleden. 
De loop werd gesponsord door de Rabobank en Heijenhuis. 
Mede hierdoor kon de organisatie er een geweldig evene-
ment van maken. 

In totaal hadden 74 kinderen van de Kidsclub, JO8, JO9, JO10 
en JO11 in de dagen en weken voorafgaand aan de loop al 
hun familie, vrienden en kennissen gevraagd hen te spon-
soren. Per rondje of voor een totaalbedrag. Het was ze er dus 
alles aan gelegen om zoveel mogelijk rondjes te lopen in de 
20 minuten die ze ervoor kregen, zodat de clubkas goed ge- 
spekt kon worden. En wat hebben ze samen een topprestatie 
neergezet! Er werden 1046 rondjes gelopen! Achteraf gezien 
bleek elk rondje gemiddeld ruim € 5,50 waard. In totaal werd 
er namelijk een bedrag van € 5.785,03 bij elkaar gelopen. Dit 
resultaat zorgde ervoor dat het toch wat saaie seizoen beëin-
digd kon worden met een mooie gouden randje!

Ondanks coronaseizoen mooie 

ontwikkelingen bij de jeugd
Tekst: :Arwolt Brummel
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Zomerpret en vertier op de VIOS Pupillendag 12 juni
We konden en we mochten weer. En wat uitgelaten waren de  
bijna 90 pupillen die deelnamen aan de VIOS pupillendag. 
Wat een vrolijke stemming. De pupillen speelden een realtime 
fortnite lasergame. Ze mochten over pallets, achter strobalen, 
door duikers en via andere obstakels bij de tegenstander de vlag 
veroveren. En of dat niet genoeg was werden ze opgesloten in 
de kleedkamers. Via cryptische puzzels en lastige vragen werd 
de code gekraakt en kon de schat, chips met limonade worden 
buitgemaakt. Ondertussen probeerden anderen de stormbaan, 
die gesponsord werd door de Vrienden van VIOS, te trotseren en 
de ren je rot bingo te overwinnen. En wie dacht droog te blijven 
op deze dag vergiste zich. Met super soakersen een groene zeep-
baan was dat niet mogelijk. Richting het einde van de middag 
werden de vrijwilligers onder applaus van de kinderen bedankt 
en werd afgesloten met een heerlijk patatje en een snack. Een 
geslaagde dag en het voelde weer een beetje als vanouds.



DORPSSTRAAT 86, 8171 BT VAASSEN, TEL. 0578-574848
WWW.APOTHEEKSTELLENDAM.NL, INFO@APOTHEEKSTELLENDAM.NL
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Al jarenlang een 
begrip op de 
zaterdagmarkt 
in Vaassen.

www.jachthondenwinkel.nl • sales@jachthondenwinkel.nl
Bezoekadres: Manegeweg 1, 8171 ND Vaassen • Tel. 06-18708550

Jachthondenwinkel Hunter & Co        hunter_en_co

Dé winkel voor de sportieve hond

HCO_adv1/4_clubbladVAASSEN.indd   1HCO_adv1/4_clubbladVAASSEN.indd   1 15-03-2021   15:4915-03-2021   15:49

Veenweg 5, 8171 NJ Vaassen
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Tekst: :DaniEl Tuasela

Wanneer het seizoen bijna ten einde loopt en de laatste wedstrijden 
nog gespeeld moeten worden. Reizen de eerste vraagtekensomtrent 
de indeling van de elftallen voor het nieuwe seizoen al rondt het 
sportpark. Bij menig speler en ook ouder, is de vraag al in welk elftal, 
zij of hun kind, in het nieuwe seizoen zullen gaan spelen. Dat brengt 
dan al de nodige spanningen met zich mee en in de daarop bekend-
making van de indeling de nodige op en aanmerkingen. Waarom hij 
wel en ik niet of een ouder die daar toch een ander gedachte over 
heeft. Dat is dan ook een periode zo aan het eind van het seizoen, 
dat hier en daar de nodige gesprekken gevoerd worden en er 
verschillende meningen en inzichten zijn. Hierop vooruit vloeiend 
keuzes worden gemaakt door speler of speelster en/of ouder, om de 
club te gaan verlaten. Wat uiteraard denk ik nooit de bedoeling moet 
zijn, maar helaas nogal wel eens gebeurt.

Het selecteren, indelen van de elftalen, wordt uiteraard met een 
goed overwogen besluit en gedachte gedaan, wat in samenspraak 
gaat met verschillende personen binnen de vereniging. Personen 
die vanuit hun functionele en verantwoordelijke taken, hun zeggen 
kunnen en mogen doen om tot een uiteindelijke invulling van de 
elftalen te komen. Eigenlijk wil ik het woord selecteren in deze 
niet gebruiken, maar is het indelen van de elftallen een passende 
verwoording. Aangezien selecteren meestal een beladen besluit-
vorming heeft en hier dan onderscheid wordt gemaakt in goed en 
niet goed. Voor menige kan dit dan een ongewenst effect hebben op 
de beleving van het spelletje en teleurstelling zijn, waardoor ze het 
plezier verliezen in het voetbal.

Maar hoe kom je dan toch uiteindelijk tot de keuzes van de indeling 
van de elftallen binnen de jeugdafdeling? Wie bepaalt dan wat en 
wanneer een speler of speelster geschikt is, om in welk elftal te gaan 
voetballen? Vragen die niet enkel in de peridode aan het eind van 
het seizoen worden gesteld, maar gelang het seizoen al meerdere 
malen de revue zijn gepasseerd. 

Het begin van dit proces vindt al plaats eind november en begin 
december. Waar er door de coördinatoren per leeftijdscategorie, bij 
de trainers per elftal, geïnventariseerd wordt, welke spelers en speel-
sters door gaan of waarschijnlijk gaan stoppen. Hier door ontstaat er 
een overzicht hoeveel spelers en speelsters er in het nieuwe seizoen 
per leeftijdscategorie zullen zijn en wordt er een eerste concept 
opgesteld m.b.t. het totaal aantal spelers en speelsters. 

Rond eind januari en begin februari wordt er dan een tweede concept 
gemaakt, om te kijken hoeveel elftallen er per leeftijdscategorie 
geformaliseerd kunnen worden, om hier dan het technische kader 
(trainers) op in te tekenen en wellicht te nieuwe trainers te benaderen. 
Wanneer dan het streven is om ook in deze periode een derde concept 
te hebben, wat betreft de indeling van de spelers en speelster per 
elftal. Na gelang het seizoen zich voorzet, kan en wordt dit concept 

meerde malen aangepast, i.v.m. met de eventuele mutaties in het 
ledenbestand. 

In de maand mei is dan het streven om een concrete voorlopige 
indeling te maken en deze te delen aan de spelers en speelsters door 
middel van bekendmaking op de website. Vooraf hebben er al dan 
de nodige verschillende overleggen plaatsgevonden door trainers, 
coördinatoren, jeugdcommissies en bestuurlijke verantwoorde- 
lijke, om vorm te geven aan de indeling van de elftallen. Waarbij het 
uiteindelijk aan de trainers is om er wellicht een beslissend oordeel 
over te vellen en invulling aan de elftalen te geven. 

Uiteindelijk ben je wel afhankelijk van de aantal spelers per leeftijds- 
categorie, om daadwerkelijk een schifting te kunnen maken en 
indien mogelijk meerdere elftallen per leeftijdscategorie te kunnen 
formaliseren en ben ik van mening dat we dan van het specifiek 
selecteren af moeten. Maar de indeling van de elftalen op natuurlijke 
wijze moeten laten verlopen en het verloop van de pupillen naar de 
junioren zijn eigen gang moet laten gaan. Want waar men vroeger 
nogal eens ‘selectiewedstrijden’ speelde om te bepalen wie in welk 
elftal kwam te spelen, is dat denk een achterhaalt proces en een  
moment opname. Waar menig speler en speelster door de spanning 
van deze wedstrijd, soms geen reële afspiegeling is, wat hij of zij  
wellicht kan. Maar men een beeld moet vormen over het hele 
seizoen en wellicht het seizoen daarvoor en kijken moeten naar de 
potentie van de speler of speelsters. Het eigenlijk scouten van je 
eigen spelers en speelsters, waardoor je een meer relevant beeld  
heb van wie wat en waarschijnlijk wat kan en zo de potentie van  
een speler en speelster weet in te schatten.

Zo hoef je dan niet te selecteren, maar krijgt alles een natuurlijk verloop 
en wijzigt alles zich wellicht vanzelf, maar blijft het communiceren  
binnen het jeugdkader een belangrijk geven om dit proces te coördi-
neren en te bewaken. Zal het natuurlijke proces beginnen bij de 
pupillen en hier wellicht alleen werken in clustervorm. Kan een indeling 
wellicht plaats vinden op enkel vriendjes of vriendinnetjes of de basis- 
school waar men naar toe gaat en niet specifiek alleen op kwaliteit. 

Uiteindelijk zullen de briljanten 
en talenten zich wel gaan onder-
scheiden. Zullen elftallen en daar 
waar zich meerde elftallen per 
leeftijdscategorie bij de junioren 
zich zelf gaan vormen en zal er 
soms op individuele geval, wel 
eens een verschuiving plaats- 
vinden. Maar deze briljanten en 
talenten wel waarborgen voor de 
toekomst en daar waar mogelijk 
is op niveau te gaan acteren.

Selecteren of niet selecteren
..
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