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Inhoudsopgave Voorwoord

We staan weer aan het begin van een voetbalseizoen. Natuurlijk hebben we 
er allemaal weer zin. Als we terugkijken naar het afgelopen seizoen doen we 
dat met een goed gevoel. 

In deze Presentatiegids zet Julian Kneppers de regels en afspraken binnen 
onze vereniging duidelijk uiteen. Voor degene die nog niet zo lang bij onze 
club is of geen voetbalverleden heeft, is dit een aanrader. Misschien is dit  
ook wel zo voor iemand die al langer bij onze club is.

Zoals gebruikelijk is in de presentatiegids veel aandacht voor VIOS 1. Een 
heuse voorbeschouwing van trainers en oud-spelers op het komende 
voetbalseizoen bijeengebracht door Ruben Soppe.

Bé Petter heeft een prachtig artikel geschreven over de dug-out. Echt 
verrassend om te lezen wat daar allemaal plaats vindt. Eigenlijk is dit artikel 
te goed voor alleen een clubblad en verdient het een breder publiek.

Ook het artikel over vrouwenvoetbal geschreven door Hiddo de Vries is 
prachtig om te lezen. Wat een inzet en een resultaat heeft dit opgeleverd. 
Volgend jaar hebben we drie vrouwenteams!

Mocht je nog iets missen of het leuk vinden om eens een artikel te schrijven, 
meld je aan. Dit is de manier om aandacht te krijgen voor het onderwerp wat 
voor jou belangrijk is.

Vanuit de redactie hopen we wederom een fijn voetbalseizoen te gaan 
beleven op onze prachtige accommodatie. Lekker een wedstrijd spelen 
of langs de zijlijn kijken. Na afloop fijn in het zonnetje op het terras of in 
de vernieuwde kantine bijkletsen met degene die je toevallig of altijd 
tegenkomt. Wedstrijden analyseren en jouw visie geven om het geheel  
nog weer te verbeteren.

Belangrijk is hierbij het onderlinge respect. De voetballer doet zijn best,  
de trainer en leider wil het beste voor het team en de toeschouwers komen 
voor hun plezier kijken.

Veel plezier met het lezen van de Presentatiegids voor het seizoen 2019/2020 
van VIOS Vaassen.

Tekst:  
Rinus Koetsier
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voetbalzaken

Thomas en Tieme Prins



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
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Beste sportvrienden en -vriendinnen,

Wat was het prachtig afgelopen seizoen. Een aantal kampioenschappen bij de 
jeugd, ons 3e elftal, bekerwinst van Vrouwen 1 en JO17-2 en niet te vergeten  
de finale bij OWIOS van ons 1e elftal tegen Batavia’90 voor promotie naar de  
2e klasse. Saamhorigheid en geel-zwart in optima forma!!

Nauwelijks bekomen van alle hoogtepunten en overige activiteiten voor en 
door de diverse elftallen zet ik me neer voor het schrijven van een voorwoord 
voor de nieuwe Presentatiegids. Het lijkt alsof het seizoen niet meer stopt. 
De vernieuwde competitie opzet waardoor pas laat in september begonnen 
wordt met de competitie zorgt voor veel hoofdbrekens zo eind april, begin 
mei als de velden ‘rust’ zouden moeten hebben. Toernooien die zorgen voor 
extra inkomsten komen dan in het gedrang en kunnen leiden tot conflicten 
in de onderhoudsplanning. Gelukkig komen onze planning vrijwilligers en de 
onderhoud verantwoordelijken er altijd wel weer uit. Ik dank alle betrokkenen 
nog eens voor hun wederzijdse begrip (in een soms conflicterend belang van 
training en wedstrijden en onderhoud en rust voor de diverse velden). 

Eens te meer blijken overleg en communicatie de sleutelwoorden. Voor 
veel vrijwilligers wordt de voetballoze periode (naast de broodnodige 
vakantie) ingevuld door de organisatie en invulling van alle taken rondom de 
Dorpsavonden en de rustplaats dag voor de Apeldoornse vierdaagse. Maar 
ook vinden er dan al diverse gesprekken en voorzichtige trainingen plaats als 
voorbereiding op het nieuwe seizoen. 

Dit jaar extra spannend en uitdagend door de komst van een Vrouwen 2 en 
Vrouwen 3. Ik wil alle betrokken nieuwe dames (maar zeker ook de overige 
nieuwe leden) vanaf hier nog eens hartelijk welkom heten bij onze club en 
veel sportplezier wensen. Ik bedank alle dames die dit mede mogelijk hebben 
gemaakt nog eens voor hun VIOS betrokken inzet. 

Kortom, op ons sportpark is altijd wel wat activiteit gaande. Het laat zien 
dat VIOS leeft en dat we uitzien naar een nieuw seizoen. Voor ons 1e elftal is 
het eindelijk gelukt ingedeeld te worden in 3C, die een aantal leuke derby’s 
voor ons in petto heeft. Oude bekenden zoals Elspeet, Oene, ESC, Hattem en 
Hatto-Heim en nog een aantal anderen zullen zorgen voor het nodige (extra) 
publiek en we kunnen ons opmaken voor prachtige wedstrijden. Tijdens een 
van de thuiswedstrijden zullen we weer een sponsormiddag houden, zoals we 
deden tijdens VIOS-AGOVV. We houden u op de hoogte en hopen op een grote 
opkomst op deze derbydag. 

We hebben de selectie van ‘jonkies’ grotendeels bij elkaar kunnen houden. 
Dit aangevuld met de hernieuwde komst en ervaring van Richard van Beek 
en Dennis Gerritsen en de overgang van enkele talenten uit de JO19 geeft dit 
vertrouwen op een mooi seizoen. Voorzichtig hopen we bovenin mee te doen 
en weer zo’n prachtig seizoen te draaien. Ook dit jaar is de bal weer rond, maar 
optimistisch zijn we. Door de aanwas vanuit eigen jeugd is de selectie beter 
bezet en kan het 2e elftal hopelijk profiteren van de talenten die nog even in de 
wachtkamer gaan. Trainer Jeroen staat voor de sportieve uitdaging om bovenin 
mee te draaien met ons 2e en hopelijk kunnen we de felbegeerde aansluiting 
met ons 1e elftal bewerkstelligen. In de 1e trainingen heb ik gezien dat trainers 

en technische staf er veel vertrouwen in hebben en er vol voor 
gaan. Maar ook hier blijft de bal rond. 

Binnenkort zal het interieur van onze kantine mee gaan 
met de tijd. De door diverse teams gewenste ‘stam-tisch’ 
is inmiddels geleverd. De nieuwe stoelen zijn beoordeeld 
door de diverse kantinecommissieleden en samen wordt 
nog gekeken naar de tafels zodat we met ons allen vol trots 
kunnen spreken van een multifunctionele kantine. Een aantal 
elftallen hebben ons al een feestavond beloofd waar we de 
broodnodige extra muntjes uit kunnen halen voor de ‘extra 
dingetjes-verzoeken’ vanuit de teams. 

Het gemiste Rommelpottoernooi willen we eind oktober (als 
we een praktisch voetballoze zaterdag hebben) inhalen. Ik 
vraag alle teams om zich hiervoor op te geven zodra de details 
bekend zijn en we alsnog deze prachtige dag kunnen houden. 

In het najaar zullen we de afgelopen Dorpsavonden evalueren. 
Door gewijzigde wetgeving en doordat de ‘mensen steeds 
later op pad gaan’ blijven de zo gewenste extra inkomsten 
achter bij de verwachtingen en moeten we sleutelen aan 
de formule om het weer tot een succes te maken. Wel was 
het weer een feest om de inzet van de diverse vrijwilligers te 
zien, waarbij ook de dames niet schroomden om schop en 
bezem ter hand te nemen bij het opruimen. Al die vrijwilligers 
bedankt voor jullie onmisbare inzet. TOP gedaan. Dit maakt 
me blij en trots dat dit deel van de avonden altijd weer zorgt 
voor schouders eronder en samen doen. Hulde!! 

De inzet van de elftallen bij de te houden activiteiten komend 
seizoen is onontbeerlijk. Zeg dus niet direct nee als uw 
medewerking wordt gevraagd. Veranderingen zijn er in de 
inzet van de kantinevrijwilligers. Zoals overal in het moderne 
vrijwilligersland is het ook bij ons steeds moeilijker om 
vrijwilligers te vinden die (een deel) van de zaterdag in willen 
vullen met een kantinedienstje. Bij veel verenigingen is het 
gebruikelijk dat 1 of 2 team leden van een elftal 2 – 3 x per 
jaar een deel van de zaterdag kantinedienst mee draaien met 
ervaren krachten. Niet zo gek natuurlijk, want de vereniging 
heeft de kantine inkomsten hard nodig en dichtdoen is de 
enige optie als we geen vrijwilligers genoeg hebben. Op dit 
moment leggen we de hand aan de laatste details voor een 
goed en soepel rooster. 

De vereniging, dat zijn we allemaal. En vele handen maken ook 
nog eens licht werk zoals we met ons allen weten. Kortom er 
ligt wederom een uitdagend seizoen voor ons en niet alleen 
voetballend. Ik wens eenieder, spelend en niet spelend en 

mooi, prachtig en sportief seizoen 
toe. En tot slot: laten we het ook als 
vrijwilliger voor VIOS vooral met en 
voor elkaar doen in voor, maar zeker 
ook in tegenspoed, zoals ik zag bij het 
opruimen op de markt.

Met vriendelijke groet,
Uw en jullie voorzitter Gerard van Gurp



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

LUUK en MARJA

Dorpsstraat 56
8171 BS  Vaassen

T 0578 57 13 84
info@opticontact.nl

opticontact.nl

LUUK en MARJA

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.

www.pelgromuitvaarten.nlWim en Hilda Pelgröm

Advertentie 3

Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

0578 57 03 17
Dag en nacht bereikbaar. Voor Vaassen, Epe, 
Apeldoorn, Zwolle, Deventer en omgeving. 

Ongeacht of en waar u verzekerd bent.

Wim  & Hilda Pelgröm www.pelgromuitvaarten.nl
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Tekst: Gerard van Gurp

Een mooie aanhef voor een column in de Treffer? Dit waren letterlijk 
mijn woorden voorafgaande aan onze traditionele Nieuwjaars- 
verloting. Elk jaar is deze verloting een groot succes, niet in de laatste 
plaats vanwege het enorme enthousiasme en de inzet van de elftallen 
organisatie en de elftal verkopers & verkoopsters. Ik doe dan ook 
altijd wel mee, want de club heeft dit soort acties nodig voor de ‘leuke 
verzoeken’ vanuit de leden die we dan kunnen honoreren. Dus hoe 
meer loten er verkocht worden, hoe beter. Ook nu liet ik me figuurlijk 
verleiden door de dames en ik kocht de laatste 10 lootjes uit een doos. 

Tot mijn niet geringe verbazing trof ik in 2 zakjes een Joker aan. De 
ervaren bezoekers en lotenkopers weten na al die jaren meedoen dat 
dit recht geeft op de spannende eindronde met de 10 hoofdprijzen. 
Ook bij mij begon het te kriebelen: ik? - iets winnen? - 2 hoofdprijzen 
nog wel? Na een spannende trekking door de Clubman en Clubvrouw 
van het jaar won ik de fiets en ……. jawel de befaamde overnachtings-
bon in een van de prachtige Bilderberg hotels in Nederland.

In de folder las ik vooraf het volgende: Bilderberg is de hotelketen die 
zich al 100 jaar onderscheidt met de best denkbare service. Persoonlijke 
aandacht, vakmanschap en prachtige locaties maken dat elk verblijf, privé 
of zakelijk, een beleving op zich is. Onze hotels bevinden zich op schitte- 
rende locaties door heel Nederland. Midden in het hart van bruisende 
steden en verscholen in de natuur met volop rust en ruimte. Waar we u ook 
mogen verwelkomen, u kunt rekenen op een unieke ervaring. 

Op energiegebied voert Bilderberg een duurzame bedrijfsvoering 
in al haar hotels, staat er verder te lezen. Iets waar we bij VIOS ook 
mee bezig zijn in samenwerking met de VOC. Zo neemt men onder 
meer water- en energiebesparende maatregelen en reduceert het 
afval drastisch. Niet voor niets zijn alle Bilderberg hotels Green Key 
gecertificeerd, het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven 
in de recreatiebranche. Deze felbegeerde bon (ik had direct een viertal 
mensen om me heen die de bon wel wilden overnemen!) wordt al 
jaren beschikbaar gesteld door Harro Menkhorst, General Manager 
van Bilderberg Garden Hotel Amsterdam.

De bon kon besteed worden aan een luxe overnachting met  
uitgebreid ontbijtbuffet in het genoemde hotel. En zo geschiedde. 
Door allerlei andere (voetbal)seizoensgebonden afspraken konden 
we pas in juli gebruik maken van de aanbieding. Dus togen onder-
getekende en wederhelft Janet richting Amsterdam. Omdat we 
eerst nog wilden fietsen, waren we al voor 12:00 uur bij het hotel 
om te vragen waar we konden parkeren. Een allervriendelijkste 
receptionist stond ons te woord en na het overhandigen van de 
bon werd het nog mooier. 

We werden mee genomen naar buiten waar direct naast de voor-
deur een oranje pion een parkeerplaats markeerde. Deze is voor  
uw auto werd ons medegedeeld. “Nou,” zeiden we tegen elkaar, “dat 
kon een stuk slechter (en verder weg)”. Top geregeld. We mochten 
ook al naar onze kamer en ook daar zag het er zeer luxe en mooi 
uit. Precies wat de folder beloofde. Meer dan enthousiast liepen we 
Amsterdam in door het Vondelpark en binnen 15 minuten stonden 
we in het Rijksmuseum. Lekker dicht bij het centrum – relaxed. 

Toen we aan het eind van de middag weer op onze kamer waren, 
wachtte ons nog een aangename verrassing. Harro had gezorgd 
voor een prachtige fles wijn en een mooi opgemaakte schaal 
met wat amuses en een mooie kaart. Na een goede nachtrust in 
een meer dan goed bed, wachtte het ontbijtbuffet. De folder had 
niets te veel gezegd. De keuze was meer dan reuze en vriendelijk 
personeel vraagt of ze nog iets extra’s voor ons kunnen betekenen. 
Helemaal top! 

Na het ontbijt vroegen we aan de receptionist wat er door ons  
nog betaald moest worden. “Alles is geregeld,” was het verrassende 
antwoord. “We hopen dat uw verblijf bij ons naar genoegen was.” 
Naar genoegen? Het was fantastisch! Een regelrechte aanrader. 
Harro, middels deze column wil ik je namens de vereniging nog 
eens hartelijk danken voor de jaarlijkse bon. Ik kan nu uit eigen 
ervaring zeggen: ik win de bon graag weer en ik kom sowieso  
nog eens terug. Bedankt!

Ik win toch nooit wat!
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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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Deventerstraat 15A Vaassen 
0578-574460 

www.kolkmanwonen.nl

Niet alleen voor woninginrichting 
maar ook voor workshops, 

woonaccessoires en cadeautjes!

Ferdy en Annelieke, eigenaren Kolkman Wonen

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 



Bedankt
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Eind juni sloten de pupillen samen met een aantal vrijwilligers het 
seizoen af met een leuk pupillenkamp. Traditiegetrouw mogen de 
jongens en meisjes slapen in de kleedkamers. Op vrijdag vond er 
een sportquiz plaats en gingen de pupillen naar het bos voor het 
‘douanespel’. Ze moesten zoveel mogelijk geld langs de douane zien 
te smokkelen en daar waren ze heel goed in! 

Hierbij bedank ik het bestuur van VIOS, in het bijzonder Gerard en Hiddo, voor hun bezoek aan mij tijdens mijn verblijf in  
revalidatiecentrum Klimmendaal. En natuurlijk dank voor de heerlijke chocolade die ze meebrachten.

Super dat jullie dat doen.

Tevens nog dank voor de kaart die ik daarvoor al een keer heb ontvangen.

Sjaak Vosselman

Ook Gerrit de Weerd wil het bestuur van VIOS bedanken voor hun bezoek en attentie.

Zaterdagochtend werden de jongens en meisjes wakker geschut 
met een work-out op het veld. Vervolgens lieten de pupillen hun 
voetbalkwaliteiten zien in het landentoernooi. Door het prachtige 
weer werd er ’s middags een buikschuifbaan gemaakt en gingen 
de sproeiers aan. De waterballonnen vlogen door de lucht en het 
zwembad van de Vrienden van VIOS werd goed gebruikt. De  
organisatie kijkt terug op een geweldig weekend! 

Geslaagd pupillenkamp
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Ik zit om tafel met Bente en Mirte Visser en Kim Rorije. De meiden 
die met veel inzet en doorzettingsvermogen de afgelopen tijd het 
nodige hebben gedaan voor het vrouwenvoetbal bij VIOS.

Vorig seizoen had VIOS één vrouwenteam actief in de competitie. 
De resultaten van het team waren uitstekend. In de competitie 
werden ze tweede en de districtsbeker wisten de vrouwen zelfs  
te winnen. Met een selectie van 20 speelsters kon niet iedereen 
aan genoeg speelminuten komen. Hier hebben Bente, Mirte en 
Kim een oplossing voor bedacht. Zij hebben met ondersteuning 
van Domeniek en Jan Willem niet alleen een tweede, maar ook  
een derde team op de been gebracht. In seizoen 2019-2020  
zullen er dus maar liefst drie vrouwenteams actief zijn bij  
VIOS! 

Hoe zijn jullie er toe gekomen om vrouwen te vragen om bij 
VIOS te komen voetballen?
“Omdat we vorig jaar niet altijd konden voetballen, wilden we 

naast een selectieteam proberen om een recreatiefteam samen te 
stellen. In eerste instantie gingen we voor een Vrouwen 2. In dit 
team zouden dan de vrouwen kunnen voetballen die door om-
standigheden minder kunnen trainen. Kim, i.v.m. knieproblemen 
zelf geen voetbalster, wilde wel leidster worden van het team. Ook 
voor de gezelligheid wilde ze bij het vrouwenvoetbal betrokken 
blijven.”

Hoe zijn jullie te werk gegaan bij de werving van nieuwe 
leden? 
“Er zijn flyers gemaakt en alle vriendinnen en vriendinnen van 
vriendinnen zijn benaderd. Er zijn erg veel appjes verstuurd en de 
nodige aandacht is gevraagd via Instagram en Facebook. Natuurli-
jk zijn oud-speelsters benaderd en ook in de uitgaansgelegenhe-
den werden vrouwen gevraagd. 17 Mei is er een eerste proeftrain-
ing gegeven en daar kwamen al 18 voetbalsters op af. Inmiddels 
is de groep voor VR2 en VR3 gegroeid naar 31 speelsters en de 
verwachting is dat er nog nieuwe leden bijkomen.”

Vrouwenvoetbal
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Zijn jullie verrast door de grote groep die zich nu al hebben 
opgegeven?
“Absoluut, we hadden nooit verwacht dat dit zo’n succes zou 
worden. Toen een VR3 ter sprake kwam konden we dit eerst niet 
geloven.”

Hoe hebben jullie de verdeling van de vrouwen gedaan over 
beide teams?
In eerste instantie hebben we dat zelf uitgedacht. Vriendinnen 
bij elkaar en de voetbalkwaliteiten verdeeld over beide team. 
Komend seizoen zal uitwijzen of we een goede indeling hebben 
gemaakt. 

Uit welke begeleiding bestaan de teams en wanneer trainen 
jullie?
“VR2 en VR3 trainen samen op de woensdagavond van 20:00 
uur – 21:30 uur. We zijn erg blij met het feit dat Santi Leatemia 
en Alex Kappers de trainingen willen verzorgen. Als er dan een 
grote groep aanwezig is, kan deze altijd nog in tweeën worden 
verdeeld.” 

“De begeleiding van VR2 zal bestaan uit Kim, hierbij geassisteerd door 
Arik Roelofsen, Boet Wassink en Aldo Kuijt. Met grensrechter(s) zijn 
we nog in gesprek. Voor VR3 zijn we nog opzoek naar begeleiding. 
Thomas Diks zal tijdens de wedstrijden actief zijn als grensrechter. 
Als er nog vrijwilligers zijn die VR3 willen helpen bij de bege-
leiding dan zijn deze van harte welkom. Je zult er geen spijt van 
krijgen, want wij verwachten ook dat de derde helft erg gezellig 
wordt.”

Hebben jullie nog tips voor het bestuur en de leden van VIOS? 
“Rode Jillz in de kantine! Daarnaast hopen we dat het publiek  
massaal komt kijken bij onze wedstrijden. Uiteraard zijn ze ook  
bij de derde helft van harte welkom.” Daarmee wordt meteen 
duidelijk dat plezier voorop staat tegenover resultaat. 

Beiden teams komen uit in de 5e klasse. VR2 speelt met name in 
de omgeving, maar wel tegen teams waar ze vorig jaar met VR1 
tegen hebben gespeeld. VR3 moeten iets verder reizen. Hieronder 
de competitie indeling van beide teams.

Vrouwen 2: ‘t Harde VR1, ASC’62 VR2, Berkum VR3, EZC’84 VR1, 
HMC VR1, Oene VR2, SEH VR1, SVO VVZ VR2, VEVO VR1 en WVF VR1.

Vrouwen 3: Beekbergen VR1, DVOV VR1, DZC’68 VR3,  
De Kieviten VR1, FC RDC VR1, SDS’55 VR1, SP Teuge VR1,  
SV Otterlo VR1, V.V. Barneveld, VIOD VR1 en Zelos VR2.

Om VIOS kennis te laten maken met VR2 en VR3 wordt nog 
nagedacht over het organiseren van een ludieke actie. Tijdens 
ons gesprek vliegen er al een aantal voorbeelden over de tafel. 
Benieuwd naar wat het gaat worden? Je zult hier vast meer over 
gaan horen en lezen.

We hopen dat de vrouwenteams alle drie een goed seizoen  
draaien en dat de samenwerking onderling maar ook met het 
jeugdteam optimaal zal zijn. 

Tekst: Hiddo de Vries
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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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kbouwmeester.nl@zonnet.nl      www.keesbouwmeester.nl
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Gediplomeerd opticiën en contactlensspecialist.
Het adres voor uw bril, contactlenzen, zonnebril,
loepen en verrekijkers, horloges en sierraden.

Wij leveren onder anderen de volgende horloges en sieraden:
Alfex, Edox, Danish Design, Jacob Jensen, Casio, Betty Barclay,
Esprit, Davis, Orient, Kenneth Cole, Swiss Military Hanowa, 
S. Oliver, Zinzi, My Imenso en 
Aller Spanninga trouwringen

Dorpsstraat 39 – 8171 BL Vaassen – Tel. 0578 571201

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 meer dan 25 jaar hét 

uitzendbureau in Vaassen!

1990

TIP 
Personeelsdiensten

2017

Actief Werkt!



”Uit de Kolenstee’
Column WiM van deR Maten

Afgelopen week stond er in de weekendbijlage van de Stentor een 
aardig artikel over een drietal amateurvoetbalverenigingen, allemaal 
ouder dan 100 jaar. Eén daarvan was het Apeldoornse Robur et 
Velocitas, opgericht in 1882. Het ging in dat artikel met name over 
de in de loop van al die jaren veranderde voetbalmoraal, waarbij het 
blijkbaar zo is geweest dat voetbal aanvankelijk een sport was voor 
de beter gesitueerden. Dat is gelukkig al lang niet meer zo. 

Voetbal heeft in de afgelopen eeuw uiteraard ook een ontwikkeling 
doorgemaakt die de sportiviteit helaas niet heeft bevorderd. Daar 
wordt in de verschillende bijdragen ook gewag van gemaakt. Bij 
het artikel over Robur is een foto gevoegd van een belangrijk man 
in de geschiedenis van deze vereniging: Hans Elfring. Hans is 88 jaar 
en ziet er op de foto nog patent uit. Ik kan hem me ook nog goed 
herinneren uit zijn actieve voetbalcarrière. 

Dat begon al toen hij met het tweede elftal van Robur als toen 
nog A-junior - ik was zelf nog nauwelijks actief als junior bij onze 
club - tegen ons eerste elftal speelde. Ik was toeschouwer bij deze 
wedstrijd. Hij trof, als jonge veelbelovende speler, als opponent 
in ons elftal niemand minder dan onze onvolprezen Hein Karren-
beld. Hein wist als linkshalf – die schakelde de rechtsbuiten van 

de tegenpartij uit zoals toen te doen gebruikelijk - Hans geheel uit 
zijn spel te halen. 

Toen hem na de wedstrijd werd gevraagd hoe het kwam dat hij die 
middag niet zijn beste wedstrijd had gespeeld, was zijn antwoord: 
“Ik wist niet hoe ik zo’n klein mannetje met zijn felheid en uitgebreid 
arsenaal aan trucjes moest aanpakken”. Later werd hij de smaakmak-
er van Robur 1, samen met de toenmalige middenvoor Jan Ponstijn 
en heeft hij het nog tot speler van het Nederlands amateurelftal 
gebracht.

Tenslotte: we staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. 
Met voor het eerste een indeling in een andere 3e klasse met deels 
onbekende tegenstanders. Een extra uitdaging om daar iets goeds 
van te maken en er – maar dat geldt voor alle senior-, dames-, junior 
en pupillenelftallen – in ieder geval voor te zorgen dat de sportiviteit 
hoog in ons vaandel blijft staan. Dus zo weinig mogelijk kaarten en 
de beslissingen van de scheidsrechters – ook van de minder goede 
want die zijn er ook, dat weet ik – zonder commentaar te accepteren. 
Met zo’n instelling wens ik alle actieve leden een fijn seizoen en hoop 
ik dat de resultaten er naar zullen zijn. Ik zal het een en ander als 
supporter nog weer graag volgen.

15
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We style you smile

Runnenbergweg 7  Vaassen    tel. 06-13694873    info@kbschroot.nl

Inkoop van ijzer, metalen & accu’s
Eigen container service

70-Tons weegbrug

Runnenbergweg 7  Vaassen    tel. 06-13694873    info@kbschroot.nl

Inkoop van ijzer, metalen & accu’s
Eigen container service

70-Tons weegbrug

Runnenbergweg 7  Vaassen    tel. 06-13694873    info@kbschroot.nl

Inkoop van ijzer, metalen & accu’s
Eigen container service

70-Tons weegbrug

Runnenbergweg 7  Vaassen    tel. 06-13694873    info@kbschroot.nl

Inkoop van ijzer, metalen & accu’s
Eigen container service

70-Tons weegbrug

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.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
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Tekst: Marnes Bekamp

Iets terug doen voor het 
verenigingsleven in Vaassen

een clublid, toeschouwer of andere sponsor interesse hebben 
in onze producten of diensten, dan is men uiteraard van harte 
welkom. 

Mase Trading is gespecialiseerd in de verkoop, verhuur en reparatie 
van aanbouwdelen voor bouw, sloop -en graafmachines. Denk  
hierbij bijvoorbeeld aan puin -en graafbakken, hydraulische 
sloophamers, trilblokken, vergruizers en scharen, zoals een aantal 
van afgebeeld op het sponsorbord. Een complete presentatie van 
ons bedrijf is zichtbaar op www.masetrading.nl.

Sportieve groet, 

Marnes Bekamp 

MASE TRADING – Machinery Attachments 
Emsterweg 7, 8171PG, Vaassen 
0578-617750 | info@masetrading.nl

Als opgroeiend Vaassenaar ben ik zelf lid geweest bij verschillende 
sportverenigingen. Sinds mijn activiteiten als ondernemer snap ik 
dat deze verenigingen niet (of nauwelijks) kunnen bestaan zonder 
een stukje ondersteuning vanuit het bedrijfsleven. Op dit moment 
sponseren wij meerdere lokale verenigingen, VIOS is daar dus recent 
aan toegevoegd. Bertus heeft bij ons meerdere keren aan de deur 
gestaan, ook wel eens op het verkeerde moment. Ik heb hem ook 
wel eens vriendelijk bedankt en gevraagd een andere keer terug te 
komen omdat het dan echt te druk was… 

De laatste keer heb ik letterlijk gezegd: “Kom volgend jaar maar 
eens terug”. Bijna op de dag nauwkeurig stond hij er weer. Ik heb 
daar bewondering voor, zijn inzet en trots voor de club. Als we 
echt geen interesse hadden gehad, was het nooit tot sponsoring 
gekomen. Dit keer is VIOS aan de beurt, wat ons betreft blijft het 
5-meter bord dan ook nog lange tijd hangen langs het hoofdveld. 
Of het voor ons commerciële waarde heeft is niet de hoofdzaak, 
maatschappelijk bezig zijn heet dat! En mocht er toch een keertje 
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Linda Heesen werd tijdens de sponsor- en vrijwilligers- 
avond in juni verkozen tot Vrijwilligster van het jaar.  
Deze vrolijke en gezellige vrouw staat altijd klaar voor  
onze club. Ze verzorgt de ledenadministratie en staat  
op zaterdag bij de kaartverkoop. Daarnaast springt ze  
regelmatig bij in de kantine en staat ze achter de bar tijdens 
de Dorpsavonden. Een vrouw die veel doet voor VIOS en 
daarom terecht verkozen tot Vrijwilligster van het jaar!

Johan Koop werd bij de mannen verkozen tot vrijwilliger 
van het jaar tijdens de sponsor- en vrijwilligersavond. 
Johan is voorzitter van de Vrienden van VIOS en maakt 
deel uit van de dinsdagmiddagploeg en accommodatie-
ploeg. Hij heeft veel geholpen tijdens de verbouwing van 
de kantine en is tevens clubscheidsrechter. Een onmisbare 
man binnen VIOS die dit jaar terecht de titel Vrijwilliger 
van het jaar mag dragen!

Vrijwilligster 

van het jaar

Vrijwilliger 

van het jaar



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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RONALD VAN AMERSFOORT: 06 29 38 26 47

Laan van de Dierenriem 51 
7324 AB Apeldoorn
Tel: 055 360 30 50

www.autobedrijfboks.nl

 

          www.bouwmeesterbuitengewoonvers.nl    
           Deventerstraat 55 • 8171 AC Vaassen • T. 0578-571332  
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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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In elke gewenste maat en kleur.
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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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Het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur. We kunnen ons het vorige 
seizoen nog vers herinneren en gaan nu alweer van start. Vorig jaar was 
een prachtig seizoen, het begon lastig met enkele verliespartijen, maar 
na enige tijd en wat gelukjes viel alles op de juiste plek. Iedere speler 
ontwikkelde zich sterk en maakte het de trainers moeilijk. De uitkomst 
was een prachtjaar met mooie wedstrijden, veel strijd, veel passie en 
vooral een super goede sfeer.

Komend seizoen wil VIOS deze weg natuurlijk doortrekken of zelfs nog 
verbeteren. De jongere spelers kunnen nog belangrijker worden. Een 
fitte Mehmet die een heel jaar de tegenstanders dol gaat draaien en met 
twee grote aanwinsten (Dennis Gerritsen en Richard van Beek) moet dit 
toch haast gaan lukken?! 

De verwachtingen zijn in ieder geval hooggespannen, zoals je hieronder 
kunt lezen in een interview met de trainers Maikel en Thomas en de 
ervaren blik van oudgedienden, Jelle Pol en Jacco Verstraten. 

Wat vast staat is dat VIOS mag spelen tegen clubs uit de regio. Veel 
derby’s, dat is leuk voor de fans. De kantine zal meerdere keren 
afgeladen vol zal zijn. Maar wat helemaal vast staat is dat de jonge 

talenten van de eigen jeugd weer de kans krijgen en zich nog veel 
verder door ontwikkelen en doorbreken. De vraag blijft of VIOS ook 
kan doorbreken naar de zo gewenste 2e klasse. 

De doelstelling van trainer Maikel Amzand is duidelijk: promoveren 
door middel van het kampioenschap. Door de terugkeer van ervaren 
spelers Richard van Beek en Dennis Gerritsen ziet hij een kwaliteit-
simpuls in zijn nog jonge, talentvolle groep. Dit kan net het laatste 
stapje zijn om op belangrijke momenten de punten te pakken. 

Dit jaar komen de accenten te liggen bij het door ontwikkelen 
van de jonge talenten en gaan er nog meer wedstrijden gespeeld 
worden met VIOS onder de 23. Hierdoor krijgt de jeugd weer de 
kans en kunnen ze overtuigen en plekken afdwingen als basis-
speler of een mooie stage verdienen en zo ervaring opdoen in de 
trainingen. 

Een belangrijk accent wat hij wil gaan leggen is het spelen in diverse 
systemen. VIOS moet tegen de ‘onbekende’ tegenstanders, diverse 
spelsystemen kunnen hanteren en zo verrassend uit de hoek kunnen 
komen. 

Het seizoen van de... DOORBRAAK!
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Thomas Prins vindt dat deze groep een goede kans heeft om te 
promoveren en wellicht mee kan doen voor het kampioenschap, 
maar voor hem is de ontwikkeling van de spelers echter veel belang- 
rijker. Komend seizoen moet VIOS meer het spel gaan maken en 
dus beter worden op het in balbezit spelen en het kansen creëren. 
Daarnaast moet er ook meer variatie komen in het positiespel. 

Belangrijk hierbij is dat VIOS verder van de eigen goal moet kunnen 
verdedigen en de tegenstander nog sneller onder druk moet 
kunnen worden gezet. Dit wil Thomas bereiken door een andere 
trainingsopzet, waardoor bepaalde spelprincipes beter worden 
geperiodiseerd en spelers zich ontwikkelen in bovengenoemde 
punten.

Jelle Pol weet dat de verwachtingen hoog zijn aangezien afgelopen 
seizoen boven verwachting is verlopen. Hij denkt dat dit ook wel 
redelijk is als je kijkt naar de competitie indeling. Er zitten geen 
uitschieters in zoals vorige jaren met Batavia, Unicum en Nieuw-
land. Toch vindt hij dat het afwachten is hoe de jonge groep met 
deze favorietenrol kan omgaan. Er is dit seizoen genoeg kwaliteit 
binnen de groep en ook zal de sfeer goed blijven. Het gevaar ligt 

volgens Jelle dat er weinig ervaring in de groep zit en hoopt dat 
de jongens zoals Joas, Dennis en Noah hier een belangrijke rol in 
kunnen pakken. 

Jacco Verstraten is als penningmeester natuurlijk erg blij met deze 
competitie indeling en hoopt dat er veel punten gepakt worden  
thuis en dat de fans in de schitterende kantine lang zullen blijven  
zitten. Daarnaast ziet hij ook een voordeel in de korte reistijden, want 
in zijn tijd waren de ‘verre’ uitwedstrijden minder succesvol. Jacco 
deelt ook de mening van zijn oud-trainers en ziet een grote kans 
op een mooie eindklassering. De jonge jongens zijn grote spelers 
geworden en zullen de verantwoordelijkheid moeten pakken. Met 
de nieuwe aanwinsten denkt hij dat VIOS snel tweedeklasser zal zijn.

Ook de schrijver van dit stuk deelt deze mening. Met deze groep, met 
deze sfeer en met deze kwalitatief uitermate goede trainers moet dit te 
halen zijn. Wij hopen dat de fans in grote getale aanwezig zullen zijn 
om deze verwachtingen uit te laten komen en dan wordt dit niet alleen 
het seizoen van de doorbraak van één of enkele talentvolle spelers, 
maar wordt dit ook het seizoen van de doorbraak naar de zo gewenste 
2e klasse!

Tekst: Ruben Soppe

Het seizoen van de... DOORBRAAK!



C.S.V. VIOS 1 seizoen 2019 - 2020

Bovenste rij van links naar rechts: 
Gerbert Tiemens, Bente Visser, Ozan Borlu, Mehmet Ali Akalin, Stef Koldenhof, Koen Meijerink, Marcel Strijk, Jelle Rooijackers.

Middelste rij van links naar rechts: 
Richard van Beek, Daan Gorelikow, Lex Schoemaker, Mathijs Meijer, Maikel Gerritsen, Nick Sluijmers, Stijn Lavooij, Julian Smit. 

Onderste rij van links naar rechts: 
Quincy Werinussa, Joas Pol, Dennis de Jong, Thomas Prins, Maikel Amzand, Levi Tuasela, Noah Tuasela, Jaron Dijksterhuis. 

Op de foto ontbreken Maurits Visch, Bahattin Selcuk en Dennis Gerritsen.
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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
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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

Diverse belegde broodjes | van snacks tot buffet

Familie van Schoonhoven
Krugerstraat 31     8172 BE  Vaassen     Tel. 0578-571936

“Tippel-Inn”

www.tippelinn.nl

“De Rank”
Kerkelijk centrum
Torenstraat 15 te Vaassen

Beheer: Frieda Snijder

Voor reserveringen en zaalhuur: 

0578-571247

www.bouwontwerpdejong.nl

0578- 561 493
06- 513 611 13
harry@bouwontwerpdejong.nl

Zichtstede 14
8171 NB Vaassen
Nederland
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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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Datum Periode Thuisteam Uitteam Tijd

zaterdag 17 augustus 2019 Oefen Hatto Heim 1 VIOS V. 1 14:30

dinsdag 20 augustus 2019 Toernooi Heerde VEVO 1 VIOS V. 1 19:30

zaterdag 24 augustus 2019 Toernooi Heerde (troost-)Finale VIOS V. 1 15:30

zaterdag 31 augustus 2019 beker VIOS V. 1 Eerbeekse Boy's 1 14:30

dinsdag 3 september 2019 Oefen VIOS V. 1 Zalk 1 20:00

zaterdag 7 september 2019 beker DVV 1 VIOS V. 1 14:45

dinsdag 10 september 2019 Oefen KCVO 1 VIOS V. 1 20:00

zaterdag 14 september 2019 beker VIOS V. 1 Wodanseck 14:30

zaterdag 21 september 2019 1 Swift '64 1 VIOS V. 1 15:00

zaterdag 28 september 2019 1 VIOS V. 1 Zwolsche Boys 1 14:30

zaterdag 5 oktober 2019 1 DSV '61 1 VIOS V. 1 14:30

zaterdag 12 oktober 2019 1 VIOS V. 1 Oene 1 14:30

maandag 14 oktober 2019 Oefen O23 VIOS V. O23 Lage 4e klasser 20:00

zaterdag 19 oktober 2019 1 Hulshorst 1 VIOS V. 1 14:30

zaterdag 26 oktober 2019 1 Olympia'28 1 VIOS V. 1 14:30

zaterdag 2 november 2019 1 VIOS V. 1 HTC 1 14:30

zaterdag 9 november 2019 1 VIOS V. 1 ESC 1 14:30

dinsdag 12 november 2019 Oefen O23 VIOS V. O23 4e klasser 20:00

zaterdag 16 november 2019 inhaal/beker    

zaterdag 23 november 2019 2 BAS 1 VIOS V. 1 14:30

zaterdag 30 november 2019 2 VIOS V. 1 Hatto Heim 1 14:30

zaterdag 7 december 2019 2 Rouveen SC 1 VIOS V. 1 14:30

zaterdag 14 december 2019 2 VIOS V. 1 Elspeet 1 14:30

dinsdag 17 december 2019 Oefen O23 VIOS V. O23 4e klasser 20:00

zaterdag 21 december 2019 inhaal/beker    

zaterdag 28 december 2019     

zaterdag 4 januari 2020     

Programma Vios 1
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Datum Periode Thuisteam Uitteam Tijd

donderdag 9 januari 2020 Oefen Toernooi Robur ?? VIOS V. 1 19:30

zaterdag 11 januari 2020 Oefen Toernooi Robur ?? VIOS V. 1 16:00

dinsdag 14 januari 2020 Oefen O23 VIOS V. O23 4e klasser 20:00

zaterdag 18 januari 2020 inhaal/beker/Oefen VIOS V. 1 VSCO 1 14:30

zaterdag 25 januari 2020 2 Hattem 1 VIOS V. 1 14:30

zaterdag 1 februari 2020 2 VIOS V. 1 Swift '64 1 14:30

zaterdag 8 februari 2020 2 Oene 1 VIOS V. 1 14:30

zaterdag 15 februari 2020 2 VIOS V. 1 DSV '61 1 14:30

maandag 17 februari 2020 Oefen O23 VIOS V. O23 Lage 4e klasser 20:00

donderdag 20 februari 2020 Oefen VIOS V. 1 2e klasser/
top 3e klasser 20:00

zaterdag 22 februari 2020 inhaal/beker anders vrij ivm carnaval 14:30

dinsdag 25 februari 2020 Oefen O23 VIOS V. O23 4e klasser 20:00

zaterdag 29 februari 2020 inhaal/beker VIOS V. 1 2e klasser/
top 3e klasser 14:30

zaterdag 7 maart 2020 2 VIOS V. 1 Olympia'28 1 14:30

zaterdag 14 maart 2020 3 ESC 1 VIOS V. 1 14:30

zaterdag 21 maart 2020 3 Elspeet 1 VIOS V. 1 14:30

zaterdag 28 maart 2020 3 VIOS V. 1 Hattem 1 14:30

zaterdag 4 april 2020 3 Zwolsche Boys 1 VIOS V. 1 14:30

dinsdag 7 april 2020 Oefen O23 VIOS V. O23 4e klasser 20:00

zaterdag 11 april 2020 inhaal/beker VIOS V. 1 2e klasser/
top 3e klasser 14:30

zaterdag 18 april 2020 3 VIOS V. 1 Hulshorst 1 14:30

zaterdag 25 april 2020 3 HTC 1 VIOS V. 1 14:30

zaterdag 2 mei 2020 inhaal/beker    

zaterdag 9 mei 2020 3 VIOS V. 1 Rouveen SC 1 14:30

zaterdag 16 mei 2020 3 Hatto Heim 1 VIOS V. 1 15:00

zaterdag 23 mei 2020 3 VIOS V. 1 BAS 1 14:30

Programma Vios 1



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

WWW.TRIALISGROEP.NL
Tel. 055 - 506 45 34

Als het om letselschade gaat..!

WWW.TRIALISGROEP.NL
Tel. 055 - 506 45 34

Als het om letselschade gaat..!

Kleine, voordelige CV-ketels zijn er genoeg, maar de Nefi t ProLine NxT bewijst dat heel klein ook heel slim kan zijn. 
Slimme Nefi t-innovaties maken deze combi-ketel uniek in zijn klasse. Hij is extra comfortabel, betrouwbaar en ge-
bruiksvriendelijk. En zijn energiezuinigheid is onovertroffen. U haalt dus méér warmte en warm water uit elke euro.

Ook pro� teren van deze exclusieve actie bij Matthijs Klimaattechniek? 
Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens!

5 + 2 jaar
GRATIS garantie

ACTI
E-

AANBOD

NEFIT PROLINE NXT
DE KLEINSTE EN MEEST COMPLETE HR-KETEL!

Gieterij 35 • 8171 ZC Vaassen • T. 06-54661422 • info@matthijsklimaattechniek.nl
www.matthijsklimaattechniek.nl

* Vraag naar de actievoorwaarden
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Er komt veel kijken bij het organiseren van voetbalwedstrijden. 
We kunnen hier niet alles noemen. Maar hieronder hebben wij 
een aantal punten opgenomen, waarvan wij het als vereniging 
belangrijk vinden dit onder de aandacht te brengen.

Accommodatie
VIOS heeft de beschikking over 4 voetbalvelden, een 
trainingsveld en een vier-bij-vier veld. Daarnaast zijn er een 
kantine, een multifunctionele ruimte en 2 kleedkamergebouwen. 
Het kost de vrijwilligers van VIOS veel tijd en moeite om onze 
prachtige accommodatie mooi te houden. Van de gebruikers 
wordt verwacht respect voor deze inspanningen te hebben en 
op een normale manier gebruik te maken van de accommodatie. 
De kleedkamers dienen bijvoorbeeld altijd netjes en schoon 
achtergelaten te worden. Dit geldt voor zowel de wedstrijden als 
voor trainingen. 

Kunstgras
VIOS Vaassen beschikt al een aantal jaar over een kunstgrasveld. 
Het natuurgrasveld op veld 2 is vervangen voor een 
kunstgrasvoetbalveld. Met inzet van vele vrijwilligers en 
met behulp van sponsoren is dit veld aangelegd. Met dit 
kunstgrasveld hebben we onze trainings- en wedstrijdfaciliteiten 
flink kunnen verhogen. Daarnaast hoeven er ondanks 
bijvoorbeeld overvloedige regenval minder vaak wedstrijden 
afgelast te worden.

Om het kunstgras voetbalveld in de juiste conditie te houden, 
zodat we ook de komende jaren hier met plezier op kunnen 
sporten, gelden de volgende regels:
 -  Voeten vegen;
 -  Niet met stalen noppen het veld betreden;
 -  Niet met glaswerk op het veld;
 -  Niet met kauwgom op het veld;
 -  Geen afval op het veld;
 -  Geen consumpties op het veld nuttigen;
 -  Niet roken;
 -  Bij sneeuw of ijs het veld niet betreden;
 -  De goals niet slepen over het veld.

Afgelastingen
Het kan voorkomen dat wedstrijden of trainingen moeten 
worden afgelast om de velden en haar gebruikers te 
beschermen. Afgelastingen worden via de website en de 
voetbalapps bekend gemaakt.

Clubkleuren
Shirt    = geel
Broek    = zwart
Kousen  = zwart

De kleding voor de voetbalwedstrijden wordt door de club 
geregeld. Verwacht wordt om hiermee voorzichtig om te gaan. 
Spelers dienen tijdens de wedstrijden scheenbeschermers te 
dragen. Deze verplichting is opgelegd door de KNVB. Voor de 
trainingen gelden er geen regels betreffende het dragen van 
scheenbeschermers. Dit is echter wel aanbevolen. 

Webshop
VIOS heeft samen met het sportmerk Hummel een mooie 
collectie clubkleding samengesteld, die op de webshop te 
vinden is. Waarschijnlijk heb je al teams en medespelers in 
deze gave kleding zien lopen. Op de webshop vind je niet 
alleen kleding maar ook bijvoorbeeld diverse modellen tassen 
en scheenbeschermers. Via de website van VIOS kun je deze 
collectie bestellen en je kunt zelfs aangeven of je de kleding wilt 
voorzien van je naam of initialen. Jouw bestelling kun je dan 
ophalen bij Neijenhuis in Vaassen. 

Positief steunen
Wij verwachten bij VIOS van ouders en supporters een positieve 
belangstelling en ondersteuning richting uw kind of speler. 
Ondersteun uw kind met aanmoedigingen en complimenten. 
Help hen om vertrouwen te krijgen. Dit draagt bij aan een 
goede ontwikkeling. Leer ze dat groepsinzet en inspanning even 
belangrijk zijn als een overwinning. Applaudisseer voor goed 
spel, zowel van uw kinderen als van de tegenstander.

Respecteer beslissingen van de scheidsrechter en de leiding van 
het team. Laat het coachen over aan de trainers en leiders. Kritiek 
geven mag, echter wel op een gepaste manier en liefst niet in het 
openbaar. Aanmoedigen tijdens wedstrijden is prima, maar doe 
dit in nette bewoordingen. Gebruik vooral geen scheldwoorden.

(Club)scheidsrechters
De wedstrijden van de lagere seniorenteams, junioren- en 
pupillenteams worden door clubscheidsrechters geleid. Hiervoor 
heeft de vereniging een aantal clubscheidsrechters beschikbaar. 
Dit aantal is echter niet groot. Mocht je belangstelling hebben 
om scheidsrechter te worden, neem dan contact op met de 
scheidsrechtercoördinator. Bij de lagere pupillenteams wordt er 
gebruik gemaakt van een spelbegeleider. Deze probeert het spel 
zo min mogelijk te onderbreken en legt de spelregels uit aan de 
spelers wanneer het niet duidelijk is. 

Teams

VIOS Kidsclub

JO8 1 team

JO9 1 team

JO10 1 team

VOETBALZAKEN 
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JO12 1 team

JO13 1 team

MO13 1 team

JO15 3 teams

JO17 2 teams

JO19 1 team

MO19 1 team

Senioren Heren 5 teams

Senioren Vrouwen 3 teams

35+ Heren 2 teams

45+ Heren 1 team

Kidsclub
Veel kinderen staan te trappelen om eindelijk ‘op voetbal’ te 
mogen. Voor de allerkleinsten jongens en meisjes heeft VIOS 
een nieuwe opzet ontwikkelt om spelenderwijs kennis te 
maken met het spelletje voetbal. Elke zaterdag vanaf 10:00 
uur maken de kinderen met heel veel leuke spelletjes en 
oefeningen kennis met deze mooie en toegankelijke sport.

Voetbal is voor iedereen! Er is bijvoorbeeld een spaarsysteem 
ontwikkelt waarin de basisvaardigheden zijn opgenomen. 
Als je kaart vol is krijg je een leuke verrassing. In de winter 
gaan de jongens en meisjes verder spelen en trainen in de 
gymzaal. Gedurende het voetbalseizoen maken de kinderen 
van de VIOS Kidsclub kennis met de vereniging door leuke 
evenementen en een kijkje achter de schermen bij het eerste 
elftal.

JO8 – JO12 (pupillen) 
De pupillen trainen twee keer per week en spelen op de 
zaterdagen hun wedstrijden. De pupillen onder 8, onder 
9 en onder 10 spelen 6 tegen 6 wedstrijden op een bijna 
kwart veld (42,5m x 30m). De scheidsrechter neemt bij deze 
leeftijdscategorie voortaan de rol aan van spelbegeleider. 
Hij of zij beweegt niet in maar langs het veld en geeft de 
spelers zoveel mogelijk de ruimte het spel zelf te ontdekken. 
Alleen bij het duidelijk overtreden van de spelregels grijpt de 
spelbegeleider in en legt deze uit. De onder 12 pupillen spelen 
8 tegen 8-wedstrijden op een bijna half veld (42,5 x 64m). De 
wedstrijden worden bij deze leeftijdscategorieën geleid door een 
pupillenscheidsrechter.

JO13 – JO19 (junioren) 
De junioren trainen twee keer per week en spelen op 
zaterdag in competitieverband. De junioren spelen 11 tegen 
11 op een heel veld. Hierbij worden de reguliere spelregels 

gehandhaafd. De JO13 voetballen 2 x 30 minuten, de JO15 
2 x 35 minuten, de JO17 2 x 40 minuten en de JO19 2 x 45 
minuten. 

Senioren
Het eerste elftal voetbalt in de 3e klasse – C. Zij spelen net als 
de andere voetbalteams binnen VIOS hun wedstrijden op de 
zaterdagen. VIOS Vrouwen 1 speelt dankzij promotie van het 
afgelopen jaar ook 3e klasse. Alle senioren spelen op een heel 
veld 2 x 45 minuten. 

Gedragscode
VIOS beschikt over een gedragscode welke op de website is 
opgenomen. Een paar punten uit deze gedragscode zijn:
 -  Behandel iedereen met respect;
 -  Steun onze club op een positieve manier;
 -  Kom niet aan spullen van een ander;
 -  Gedraag je als sportieve supporter rondom de velden;
 -  Gebruik geen scheldwoorden en geweld;
 -  Laat velden, kleedkamers en de kantine netjes achter;
 -  Rook niet in de gebouwen;
 -  Ga verstandig om met alcohol (NIX18);
 -   Drugsbezit en -gebruik in en om het sportcomplex is 

verboden. Dit geldt eveneens voor wapens;
 -   Bovenal, wees sportief en beleef veel plezier aan het mooiste 

spel ter wereld.
Iedereen doet mee aan het handhaven van de gedragscode. 
Leden die zich misdragen kunnen daarop aangesproken 
worden. 

Algemene gegevens
Online media Algemeen mailadres
www.viosvaassen.nl  info@viosvaassen.nl
www.facebook.com/viosvaassen
www.twitter.com/viosvaassen Kantine mailadres
www.instagram.com/viosvaassen Kantinevios@outlook.com

Sportpark de Kouwenaar Postadres
Woestijnweg 63 Postbus 235
8172 CN Vaassen 8170 AE Vaassen
Tel. 0578-573156

Rekeningnummer
NL10RABO0364470682

KvK nummer 
40102406
   
Btw-nummer
NL5234694B01

Tekst: Julian Kneppers
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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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0578 - 57 16 29
VANTRIESTMAKELAARS.NL

Bij Boom

visitekaartje_bij-boom.indd   1 18-12-15   15:06

Bij Boom

visitekaartje_bij-boom.indd   1 18-12-15   15:06

Dé leverancier van rubberen 

elke toepassing.

Radeweg 23, 8171 MD  Vaassen
Tel. 0578 - 67 73 30
E-mail: info@tpp-bv.com
Website: www.tpp-bv.com

Dé leverancier van rubberen 
afdichtingsprofielen voor 
elke toepassing.

Radeweg 23, 8171 MD  Vaassen
Tel. 0578 - 67 73 30, Fax 0578 - 67 73 31
E-mail: info@tpp-bv.com
Website: www.tpp-bv.com

Dé leverancier van rubberen 

elke toepassing.

Radeweg 23, 8171 MD  Vaassen
Tel. 0578 - 67 73 30
E-mail: info@tpp-bv.com
Website: www.tpp-bv.com
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Over het algemeen vind ik mezelf nogal een saai mens. Ik ben niet zo 

gauw te betrappen op een grote verandering in mijn patroon of wijze 

van leven. Het liefst beweeg ik me ontspannen binnen de grenzen 

van mijn comfortzone. Als een eenmaal gekozen vakantiebestemming 

mij bevalt, blijf ik die graag trouw. Ik woon al ruim 43 jaar in hetzelfde 

huis. Als ik vandaag mijn voorkeursgerecht eet, waarom zou dan 

morgen iets anders lekkerder zijn? Ik ben al 50 jaar met dezelfde 

vrouw getrouwd. Ik wijk zelden af van vertrouwde rijroutes naar 

bekende bestemmingen. En dat alles onder het motto: ‘Wat goed is 

mag blijven, ontgin braakliggend terrein en zet het mes in wat niet 

deugt’.

Hoe anders is het als ik zaterdagsmiddags naar VIOS ga. Elke plaats 

langs de lijn is mij even lief. Of het nou de zon, de wind of de regen 

moeten zijn die mijn keuze medebepaald. Of misschien de kant van 

het veld waar VIOS moet scoren. Min of meer bij toeval was in de 

thuiswedstrijd tegen Dieren mijn plaats naast de dug-out van VIOS. 

Uiteraard achter de afrastering op gepaste afstand, maar voldoende 

dichtbij om waar te nemen wat zich daar afspeelde. Wat ik tijdens de 

wedstrijd zag, hoorde en voelde inspireerde mij tot het vastleggen van 

het volgende.

Een dug-out is een bouwwerk aan de zijkant van het veld waar gewisselde 

spelers, reservespelers en staf zich bevinden. De eigenlijke betekenis van 

dug-out is ‘uitgegraven schuilplaats’. Voor de bouwwerken van ongeveer 

50 jaar geleden heb je niet zoveel verbeeldingskracht nodig om je bij deze 

betekenis iets voor te stellen. Een kleine ruimte, geschikt voor maximaal 

6 personen. Letterlijk uitgegraven en de ‘bewoners’ waren volledig 

onzichtbaar voor en afgeschermd van het publiek.

Hoe anders is het nu 50 jaar later: een grote, gelijkvloerse, 

transparante, overkapte open ruimte die onderdak biedt aan soms 

meer dan 15 personen. Dat is meer dan een compleet elftal!! Wel 

dient bij deze uiting van verbazing te worden aangetekend dat de 

functionaliteit van de huidige dug-out behoorlijk is verruimd.

Dat de aanduiding dug-out in de loop van de jaren plaats gemaakt 

heeft voor een woord dat meer in overeenstemming is met de realiteit 

van het heden ligt voor de hand. Maar dan vind ik het woord ‘bank’ 

niet de vlag die de lading dekt. Ik vind het meer een multifunctioneel 

centrum:

 -  Vergaderruimte voor directie en staf;

 -  Hangplek voor jongeren;

Dug-out

Tekst: Be Petter
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 -  Station voor watervoorziening;

 -  EHBO-post;

 -  Inzamelpunt van kleding voor het Leger des Heils.

Natuurlijk kwam ik voor de verrichtingen van de elf die zich binnen 

de lijnen bevonden, maar steeds meer trok mijn aandacht wat zich in 

die kleine ruimte langs de lijn afspeelde. Om mijn woorden te kunnen 

wegen moet ik wel vermelden dat ik een groot voetballiefhebber, 

maar geen groot kenner ben. Ik geniet van het spel, maar doorgrondt 

het niet. Ik denk simpel tijdens een wedstrijd. Als de tegenstanders 

sterker zijn, kunnen ze beter voetballen en is het voor de hand liggend 

dat ze winnen. Ik geloof in de kracht van de trainer, maar ook in zijn 

betrekkelijke onmacht als coach om tijdens de wedstrijd de zaken naar 

zijn hand te zetten. Tot dat ene moment in de wedstrijd.

De eerste 25 minuten had VIOS weinig in te brengen. Het had totaal 

geen grip op en controle over de wedstrijd. Sommige spelers liepen 

er verloren bij. VIOS dreigde te worden overlopen. Kort overleg tussen 

directie en staf was gaande; een half woord, een korte vraag een 

duidelijke afspraak en toen grepen de coaches in. 

Twee spelers wisselden van positie. Met enkele korte maar 

krachtige instructies, die ik niet begreep omdat ik geen kenner ben. 

Aan enkele spelers werden verdediging en middenveld zonder 

personele gevolgen volledig gereorganiseerd. Je vraagt je af waarom 

reorganisaties vaak zo lang moeten duren. Het lijkt dat hoe langer 

deze duren hoe minder succesvol en effectief ze zijn. Bij VIOS werkte 

het onmiddellijk. Het trok de regie naar zich toe en kreeg de volledige 

controle over de wedstrijd.

De coaches waren erin geslaagd met hun ingrepen en wijzigingen 

de wedstrijd een ander gezicht te geven met gevolg dat VIOS steeds 

sterker werd en afsloot met een 2-0 overwinning. Ik begrijp het nog 

steeds niet maar voor mij wel een vooroordeel minder. Een coach 

betekent geen onmacht, maar een machtig wapen.

Een ontwikkeling die mij ongewenst lijkt is het toenemend aantal 

reservespelers op de bank. De KNVB hanteert voor zowel het prof- als 

het amateurvoetbal de regel dat tijdens een wedstrijd maximaal 3 

spelers mogen worden gewisseld. Sinds enkele jaren mogen in het 

profvoetbal maximaal 12 reservespelers op de bank plaats nemen. Dat 

is meer dan een compleet elftal. En dat met het argument dat dit de 

teamgeest ten goede komt. Ik geloof er niets van.

In het amateurvoetbal, waar spelers voor hun plezier voetballen, is het 

meer regel dan uitzondering dat de bank bezet wordt door minimaal 

6 reservespelers. Dat betekent dat 6 spelers gedurende de wedstrijd 

in onzekerheid verkeren of ze wel of niet speelminuten krijgen en 

dat minimaal 3 spelers aan het eind van de wedstrijd die onzekerheid 

mogen inleveren voor de zekerheid dat ze 90 minuten lang voor niets 

op de bank hebben gezeten. Mij lijkt dat je daarvoor geen lid van een 

voetbalvereniging bent geworden.

De tweestrijd van een bankzitter

Ik zit op de bank, drukte om me heen; onrust heerst in mij.

Met starre blik tuur ik in het niets.

Ik behoor tot de selectie, maar ik ben niet select.

Ik maak deel uit van het team, maar ik behoor niet tot de elf.

Ik volg de bewegingen op het veld, ik zie slechts silhouetten.

Ik luister, maar ik hoor niet.

Ik praat wel, maar zeg niets.

Ik volg het gevecht op het veld, maar in mij lever ik mijn eigen 

gevecht, waarin begrip, teleurstelling en boosheid strijden om 

voorrang.

Ik lach maar ben niet blij.

In al mijn gedragingen ben ik onecht en gekunsteld, want ik moet 

‘tevreden’ zijn met mijn rol.

Terwijl ik figuurlijk loop te trappelen van ongeduld, moet ik letterlijk 

mijn tijd geduldig uitzitten.

Voor mij geen schuilplaats, maar een bushokje waar ik 90 minuten 

lang op de bus wacht die niet komt.

Voor mij is de dug-out een open inrichting waar ik als veroordeelde 

moet zitten, maar waar ik zomaar uit kan weglopen. Ik blijf zitten 

omdat ik mij realiseer dat de straf op weglopen groter zal zijn dan het 

onbehagen van te blijven zitten.

Gevangen in en gevangene van mijzelf.

Met het wegtikken van de minuten neemt het geloof te mogen 

invallen af, de hoop op speeltijd vervliegt en de liefde voor de sport 

ebt langzaam weg.
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In de statuten van elke voetbalvereniging staat als doel omschreven:  

“De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen 

van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen”. Een ruime 

formulering die ruimte biedt voor het ontwikkelen van beleid op 

velerlei onderwerpen.  

Op verenigingsniveau kan in brede zin worden gedacht aan het 

maken van regels, afspraken en beleid om te komen tot een adequate 

en effectieve inrichting van de vereniging als organisatie en aan het 

tot stand brengen van de benodigde accommodatie, waarmee de 

voorwaarden om te kunnen voetballen zijn gecreëerd. Dat is mooi 

maar niet voldoende.

Ik ben van mening dat ook op spelersniveau afspraken of regels nodig 

zijn om te voldoen aan de doelstelling van ‘het doen beoefenen’ van 

de voetbalsport. Wat mogen actieve leden in dit verband verwachten 

van de vereniging? Ik wil hier pleiten voor het ontwikkelen van 

verenigingsbeleid, waarbinnen de condities worden geschapen 

dat alle actieve leden maximaal kans hebben op het spelen van 

wedstrijden. 

Alleen bankzitten kun je ook thuis doen of bij mooi weer in het park. 

Een jonge speler heeft recht om te spelen en een oudere speler die 

jarenlang zijn beste krachten aan zijn team heeft gegeven verdient 

het niet aan het eind van zijn voetballoopbaan zijn tijd uitsluitend op 

de bank door te brengen. Een voetballer wil en moet spelen. Zeker op 

amateurniveau, waar voor het plezier en zonder tegenprestatie van de 

vereniging wordt gespeeld. Als die behoefte om te spelen opgaat voor 

profs die miljoenen verdienen om op de bank te zitten, dan geldt dat 

toch zeker ook voor de liefhebber.

Jasper Cillessen verdiende miljoenen als bankzitter bij Barcelona. Maar 

hij besloot te verkassen naar een minder hoog aangeschreven club, 

waar hij waarschijnlijk veel minder verdient, omdat hij wil spelen. 

Op amateurniveau gaan 

velen vrijwillig terug naar 

een lager elftal of stoppen uit 

onvrede, omdat zij niet aan 

spelen toekomen. Hier ligt 

naar mijn mening een taak 

en verantwoordelijkheid voor 

het bestuur. Je mag van een 

trainer niet verwachten dat hij 

uit eigener beweging spelers/

bankzitters afstaat, van wie 

hij denkt dat hij deze op enig 

moment, al is het maar in de 

meest theoretische situatie, 

nodig kan hebben. 

Hoewel, nee het voert te ver hier me te verdiepen in de vraag wat 

in psychologische zin het structureel bankzitten met een speler en 

het team doet. Wel durf ik in dit verband de stelling aan dat een 

gemotiveerde bankzitter voor twee telt. Ik kan hier wel een paar 

haarscherpe voorzetten geven, maar het publiek (de lezer) zal het 

waarschijnlijk kwalificeren als een wilde, ongecontroleerde trap waar 

niemand iets mee kan.

De gedachte achter de behoefte aan veel reservespelers op de bank 

is dat voetballers uitsluitend de kwaliteit bezitten op één positie 

in het elftal te kunnen spelen. Het mooiste zou zijn dat er één op 

één gewisseld zou kunnen worden. Gelukkig ben ik geen kenner en 

daarom durf ik deze gedachte te bestrijden. Ik denk dat statistisch kan 

worden aangetoond dat het aantal ‘mislukte’ wissels groter is dan het 

aantal gouden wissels.

Niet alles is maakbaar en programmeerbaar, hoe graag een trainer 

dat ook wil (doen) geloven. Er moet ruimte blijven voor een ingeving, 

voor een geniale vondst, voor en beetje opportunisme, voor het niet 

verwachte. Het briefje van de assistent-trainer aan Koeman in de 

wedstrijd tegen Duitsland waarin Virgil van Dijk werd gesommeerd 

naar voren te gaan was alle vier. Het resultaat is bekend. Er kwam geen 

spits aan te pas.

Als trainers en besturen wat creatiever met de mogelijkheden zouden 

omgaan, kunnen bankzitters meer daadwerkelijk de voetbalsport 

beoefenen. Als binnen het bestuur van VIOS de oplossing wordt 

gevonden voor de vraag om in bijgaande afbeelding de 9 punten 

met 4 rechte lijnen te verbinden zonder de pen van het papier te 

halen beschikt het over voldoende creatief denkvermogen voor 

het ‘bankprobleem’ passend beleid te ontwikkelen. Dan kan aan de 

gedragscode een hoofdstukje worden toegevoegd met als onderwerp: 

‘Wat kunnen de leden van het bestuur verwachten?’ Het antwoord zal 

dan zijn: ‘Hij of zij die wil spelen, zal spelen’.
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‛Lekker bakkie koffie’
in stijl bij c.s.v. VIOS 

’ We hopen dat dit vele malen mag gebeuren en dat de koffie mag 
smaken in de net verder verfraaide nieuwe kantine van onze voetbal-
vereniging. We willen Ludo en Erick Personeelsdiensten B.V. bedanken 
voor de sponsoring van onze koffiebekers en hopen dat c.s.v VIOS 
mag bijdragen aan het succes van onze sponsoren!

Als dank hiervoor ontvingen wij nog een prachtig minitafelvoet-
balspel voor de jongste voetballetjes binnen onze vereniging. Deze 
staat te pronken op de nieuwe tafels en stoelen die door de VIOS 
Ondernemers Club zijn geschonken waar we natuurlijk ook zeer  
blij mee zijn!

Zaterdag 31 augustus werd het eerste bekertje koffie in de  
VIOS-clubkleuren overhandigd aan Klaas Zondergeld door Ludo 
van Mossel. Ludo is directeur van Erick Personeelsdiensten B.V. uit 
Deventer, Enschede en onlangs met een nieuwe vestiging op het 
Eekterveld in Vaassen. Carmen van Mossel vestigingsmanager is  
het aanspreekpunt in Vaassen.

We wilden ons plastic afval verminderen en kwamen zo samen met 
Ludo, overigens ook oud VIOS-speler, op het idee om papieren bekers 
te gebruiken als sponsor medium. Een speler in VIOS-tenue op de  
beker vermeldt: ‘In topvorm? Dit bakje gaat er in ieder geval in!  
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Het laatste weekend van augustus waren de meiden van het  
beloftenteam van ADO Den Haag op trainingskamp in Vaassen.  
Ze wilden graag gebruik maken van onze prachtige accommodatie 
en het strakke kunstgrasveld. “Dat is goed”, zei Ronald Snijder,  
“maar dan spelen jullie ook een oefenwedstrijd tegen ons meiden-  
/vrouwenteam”. En zo geschiedde. 

Deze meiden, tussen de 16 en 19 jaar, spelen in een competitie 
tegen Beloftenteams van onder andere Feyenoord, Ajax, PSV,  
FC Twente en PEC Zwolle. Daarnaast doen een aantal speelsters  
af en toe mee met Vrouwen 1, in de eredivisie. Ter vergelijking,  
bij Ajax en FC Twente acteren speelsters als Kika van Es en  

Renate Jansen die afgelopen zomer schitterden op het WK in 
Frankrijk. 

Vrijdagavond 30 augustus vond de wedstrijd plaats. Voor VIOS 
stond zaterdag een belangrijke bekerwedstrijd op het programma 
tegen DSV’61. Daarom deden er een aantal meiden van MO19 
mee, zodat er flink door gewisseld kon worden. Na een uitgebreide 
warming-up, die toch door de vele pionnen erg op die van ADO 
leek, kon er van start worden gegaan. 

Vanaf minuut 1 was het (enorme) klasse verschil overduidelijk  
te zien. De meiden van ADO waren behendig, technisch, ont- 

Selectie Beloften ADO Den Haag 
Vrouwen op bezoek bij VIOS
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zettend snel en hadden een goed inzicht. Ze wisten elkaar  
goed te vinden. Na 5 minuten stond het al 0-1. VIOS kwam  
erachter hoe moeilijk het verdedigen is tegen een team dat wel 
met 15 speelsters lijkt te spelen. Overal leken ADO-speelsters te 
staan door hun snelle bewegingen en het continue vrijlopen.  
Een echte oplossing of tactiek was er niet en dus deed VIOS  
alles wat ze konden om de schade nog enigszins beperkt te 
houden. 

In de rust stond het inmiddels 0-6. Er werd besloten om nog  
meer in te zakken en vooral niét te happen. Een lastige opgave, 
want ook zonder te happen kwamen de meiden er makkelijk 

doorheen. Ze lieten nog wat van hun vele kwaliteiten zien en 
speelden een paar prachtige aanvallen uit. Uiteindelijk wist  
ADO 15 keer te scoren. Toch best een nette uitslag, gezien het  
feit dat ADO ook tegen een eersteklasser zo overtuigend wist  
te winnen. 

Het is mooi om te zien dat de meiden van ADO zoveel plezier 
met elkaar en in het spelletje hebben. Zij leven voor het voetbal 
en dat zal ze ongetwijfeld nog ver brengen. Mochten ze over een 
aantal jaar hun debuut in Oranje of een buitenlandse transfer 
maken, dan heeft VIOS Vrouwen 1 toch mooi tegen ze gespeeld. 
Een hele ervaring, dat was het wel. 

Tekst: Estelle van Wijngeeren
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Jate Leerdam

Mijn columns gaan over hoe ik tegen voetbal, training geven en coaching 
aankijk. Mocht je op- en of aanmerkingen hebben dan hoor ik dat graag. 
Schiet me even aan bij de club of mail mij op jateleerdam@gmail.com.

Tijdens het jaarlijkse weekend weg met ons zaalteam werd mij 
gevraagd om in de komende column mijn ervaringen te delen over 
de digitale hulpmiddelen die we op dit moment gebruiken bij VEVO. 
Zoals eerder gezegd in een column ben ik een groot voorstander 
en liefhebber van digitalisering bij voetbal: het gebruik van camera 
beelden, gps-data maar ook statistieken van spelers over wedstri-
jden en trainingen. Er bestaat software die deze statistieken uit de 
camerabeelden haalt (Metrica sports; een Nederlands bedrijf wat 
voornamelijk in Spanje gebruikt wordt). 

De mogelijkheden voor amateurclubs zijn vaak beperkt. Een directe 
meerwaarde van software of gps-systeem is niet altijd even zichtbaar 
maar kost wel serieus geld. Een reden waarom veel clubs afwachtend 
zijn met investeringen in deze richting, naast het feit dat voetbal 
sowieso als conservatief bekend staat. De KNVB heeft een initiatief 
genomen om iedere club te kunnen voorzien van camerabeelden, 
voetbal tv. Deze app staat nog in de kinderschoenen en vraagt 
een bijdrage van de club voor zowel de camera’s als de software. 
Hierdoor kan wel ieder lid altijd bij de beelden van alle teams (ieder 
KNVB-lid, dus ook van andere clubs op dit moment). 

Bij VEVO hebben we een eigen camera opgehangen (aangesloten op 
het netwerk binnen het clubgebouw) die op afstand bestuurbaar is. 
Tijdens wedstrijden wordt het spel gevolgd door de camera vanuit 
het clubgebouw met een joystick te besturen (de persoon zou het 
ook thuis kunnen doen). 
Deze beelden worden 
uitgezonden op een tv in de 
kantine en tijdelijk opgesla-
gen zodat we de beelden 
kunnen gebruiken voor 
analyse.

Na de wedstrijd wordt een samenvatting gemaakt en deze wordt 
uitgezonden op de tv in de kantine en gedeeld met de spelers. 
Supporters vinden het mooi dat de beelden beschikbaar zijn  
(herhalingen zijn zichtbaar in de kantine). De meerwaarde voor  
mij als trainer is dat we beelden hebben van onze spelbedoeling.  
Spelers zien wat er gebeurt en vaak komen ze zelf al met de 
gewenste oplossing hoe we die specifieke situatie beter hadden 
kunnen oplossen. Daarnaast kan je met de beelden zwakke punten 
van de tegenstander in de vorige wedstrijd benadrukken en kijken 
of daar waar kansen liggen. 

Afgelopen seizoen was voor ons de primeur dat we dit beschikbaar 
hadden. Komend seizoen willen we hier een vervolg aan geven en 
meer gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn met beelden. 
Aantonen dat je wedstrijden hebt gewonnen dankzij de beelden kan 
je niet, net zomin dat die ene training beslissend was. Het is altijd 
de combinatie van alles waarmee je de spelers zo goed mogelijk 
voorbereid voor de wedstrijd. 

Mijn ervaring met het gebruik van beelden is erg positief. De spelers 
vinden het mooi en het zorgt voor extra sfeer in de kantine als de 
herhaling van de goal getoond wordt. Zeker als het om een uittrap 
gaat van de keeper, zoals in de derby tegen SEH (die op de fiets naar 
ons kwamen en mochten terugfietsen in de stromende regen met 
tegenwind na een 3-0 nederlaag) of als het om een vrije trap gaat 
zoals alleen Jeroen Bronsink ze kan maken.

Naast de beelden hebben we de beschikking over een gps- 
systeem met hartslag: Playertek. Kort toegelicht is dit een hesje met 
een gps-pod en een hartslag meter. 
Hierdoor weet je de positie, snelheid, 
versnelling en dit in combinatie met 
vermoeidheid. We trainen volgens 
de Verheijen periodisering (6-wek-
en model) waarbij we nu de fitheid 
kunnen meten. Voor de spelers is het 
leuk om te weten wie het snelst is, wie 
de meeste kilometer heeft afgelegd, 
wie de meeste sprints wint en wie de 
meeste sprintmeters maakt etc. De 
meerwaarde voor mij als trainer is 
om blessures te voorkomen. Profs ge-
bruiken vergelijkbare systemen maar 
dan met real-time terugkoppeling. 
Wat wij hebben wordt na de training 
ingelezen. Real time zou mooier zijn 
maar de prijskaart die er aanhangt is 
een factor 10 duurder dan het huidige. 
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Of we er daadwerkelijk blessures mee 
voorkomen is lastig te zeggen. We hebben 
binnen de groep een aantal langdurig  
geblesseerden die dit seizoen terugkomen 
en verder geen echte blessures. Twee 
uitzonderingen die de regel bevestigen: 

een speler met liesklachten waarvoor hij al 2 (!) jaar onder  
behandeling is van fysio’s en een speler met hamstring klachten. 

Deze laatste is qua blessurepreventie interessant, want juist zulke 
blessures zou je door individueel te periodiseren moeten kunnen 
voorkomen. Vorig seizoen heeft hij in de uitwedstrijd tegen WZC  
(zijn oude club) de blessure opgelopen en is door de behandeling 
van fysio en verzorgster weer fit geworden. Sinds halverwege vorig 
seizoen hebben we de beschikking over Playertek (pas nadat hij de 
blessure heeft opgelopen) en gezien zijn leeftijd, 17 jaar, is er een 
verhoogd risico dat de blessure terugkomt. Daarnaast doet hij fysiek 
zwaar werk wat het moeilijker maakt om de fysieke gesteldheid 
goed in te schatten.

Maar of we er blessures mee voorkomen weet ik nu niet. We hebben 
geen nieuwe blessures sinds de aanschaf van playertek. Wat zeker 
blessures voorkomt is de toepassing van de Verheijen periodisering. 
Er zijn verschillende voorbeelden uit de selectie die de voorgaande 
jaren met pijn speelden, of geblesseerd afhaakten, die afgelopen 
seizoen pijnvrij waren en fit waren. 

Verder hou ik in een Excelsheet bij wat de trainingsopkomst is, 
hoeveel speelminuten iedereen maakt, rode en gele kaarten, assists 
en doelpunten. Zolang als ik training geef aan de diverse elftallen 
houd ik dit bij en zorg ik dat de spelers dit weten. Vaak hang ik een 
overzichtje op een prikbord. Onbewust zorgt het toch voor een soort 
strijd en voor mezelf wil ik weten wie aanwezig is om een training 
voor te bereiden. Het bijhouden van dit soort data is ook digitaliser-
ing maar gebruik ik al zo lang dat het voor mij geen vernieuwing 
betreft (iedere trainer houdt opkomst bij, of het nou in Excel is of in 
een schrift).

Statistiek over spelers in de wedstrijd (aantal passes, keypasses,  
balverlies, schoten op en naast doel, etc) zou ik graag gebruiken 
maar die informatie is lastig te verzamelen en de meerwaarde is ook 
weer lastig te bepalen. Het kostenplaatje van een dergelijk systeem 
is voor de meeste profclubs al een te hoge kostenpost, laat staan 
voor amateurclubs.

Daarnaast zijn het allemaal digitale hulpmiddelen, als trainer is het 
een extra middel om de spelers te beïnvloeden (als jouw spelers 
niet open staan voor dergelijke mogelijkheden dan moet je er als 

trainer niet aan beginnen). Samengevat moet het passen binnen 
jouw manier van werken en de club, het bestuur, de technische staf 
en de spelers moeten er ook positief tegenover staan. Maar in de 
basis gaat het nog steeds over hetzelfde spel voetbal. De kwaliteit 
van jouw training en van de kwaliteiten van de beschikbare spelers 
worden niet bepaald door de hulpmiddelen. Het is een mooie extra 
toevoeging hoe je spelers kunt beïnvloeden en voorbereiden op de 
wedstrijd.

Tot zover mijn ervaring met de videobeelden en het gps-systeem. 

Links:
https://www.voetbaltv.nl/voetbaltv-app/
https://360sportsintelligence.com/
https://www.playertek.com/eu/

Bedankt voor het lezen! 
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DORPSSTRAAT 86, 8171 BT VAASSEN, TEL. 0578-574848
WWW.APOTHEEKSTELLENDAM.NL, INFO@APOTHEEKSTELLENDAM.NL

Veenweg 5, 8171 NJ Vaassen

EZ
EL

TO
CH

TE
N

SPEEL- EN DOE
PARADIJS
DE KOPEREN EZEL

Koperenmolenweg 4, 8161 RM Epe
tel. 0578-662452

info@dekoperenezel.nl
www.dekoperenezel.nl

Een ezeltastische dag
Beleef hem nu!

TOEGANG 1



47

K o m p l e e t  i n  p e r s o o n l i j k e  s e r v i c e  e n  k w a l i t e i t

Riezebosweg 6-8 Vaassen (ind.terr. Eekterveld)

VEMEKO Automaterialen - BRILJANT Autopoetsspecialist
T: 0578 - 571913

I: www.vemeko-briljant.nl  M: vemeko@hetnet.nl

CARWASH  Eekterveld
T:   0578-571227
I:    www.tiemessen.nl  
M:  info@tiemessen.nl

MOTORSERVICE Oscar Goos
T: 06-22420778

I: www.oscargoos.nl  M: info@oscargoos.nl

ABS  TIEMESSEN Autoschade    
T: 0578-571227  I: www.tiemessen.nl   M: info@tiemessen.nl

 

AUTO & SERVICE van de Mars   
 T: 0578-574125  I: www.automars.nl  M: info@automars.nl

MOBILITEITS PLEIN  VAASSEN



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.


