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DE VOETBALKRANT IS EEN UITGAVE VAN ACHTERHOEK NIEUWS B.V. EN WORDT VERSPREID MET ELNA EN GROENLOSE GIDS
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Wij wensen alle voetbalclubs
het komende jaar
veel succes!

Het adres voor nieuwe aanleg, renovatie en recyclen
van uw kunstgrasvelden!
Ook voor onderhoud, machines en particuliere tuinen
bent u bij ons aan het juiste adres.

Onbetwist de
kunstgrasspecialist!
Rolugro Pitch & Equipment, Batterij 4D, 7141JL Groenlo

|

Tel.: 0544-46 81 59

|

E-mail: info@rolugro.nl

|

www.rolugro.nl

SportWerk Ochtrup scoort in Duitsland én in Nederland

Sportprestatiecentrum in trek bij binnen- en buitensporters
Rolugro Pitch Equipment BV

Door Theo Huijskes

Op 1 december 2019 werd in het Duitse Ochtrup een hypermodern en bijzonder spectaculair sportprestatiecentrum
geopend. Ochtrup is gelegen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen en dat op circa
25 kilometer afstand van Enschede. Het
betreft in dit geval een trendy sportaccommodatie met de alleszeggende naam
SportWerk Ochtrup, waar zowel binnenals buitensporters zich helemaal thuis
voelen. Een soort sportwalhalla oftewel
een Germaans sportparadijs, waar zowel wedstrijd- als amateursporters dan
wel prestatieve als recreatieve sporters op
het allerhoogste niveau kunnen trainen.
Man of vrouw, jong of oud, iedereen kan
zich hier op maar liefst 10.000 vierkante
meter helemaal uitleven in sportieve zin.
De totale nieuwbouw, compleet met alle
noodzakelijke en gewenste voorzieningen,
de uitnodigende ambiance, de aanwezige
faciliteiten, kortom alle beschikbare mogelijkheden staan garant voor het bedrijven van sport en dat in de breedste, meest
geriefelijke zin van het woord.

De modernste technologieën
Zakelijk leider Michael Schmidt laat desgevraagd weten dat de ultramoderne accommodatie naast de ruimtes voor de
beoefening van de sport ook andere interessante voorzieningen kent, zoals een
sportbar met buitenhoreca. “Daarnaast
beschikken wij over een sauna met een
infrarood cabine. En niet te vergeten een
grote evenementenhal met de alleszeg-

gende naam ‘FeierWerk’, die een oppervlakte heeft van 350 vierkante meter.”
Schmidt geeft verder aan dat naast de
op de bovenverdieping aanwezige voorzieningen, waaronder drie granulaatvrije
kunstgrasvelden met 5- en 7- meter doelen, er ook gebruik kan worden gemaakt
van een voetbal-tennisbaan en een volleybalveld. “Maar voor de aanwezigheid
van de modernste technologieën zorgen
de nieuwste technische trainingsmodules,
die zijn ontworpen om de atleten professionele en optimale trainingsfaciliteiten
te bieden. Met het SpeedLab van Global
Speed en de SoccerBot360 van Umbrella
kunnen multi-directionele, visuele en lineaire snelheid, reactie, alsmede perceptie, explosiviteit, bewegingstechniek, cognitieve snelheid en andere prestatiefactoren worden getraind en getest. Daarnaast
zijn wij alweer drukdoende met nieuwe
uitbreidingen c.q. investeringen in de
naaste toekomst.”

Gelet op het vorenstaande is het niet verbazingwekkend dat het Groenlose bedrijf
Rolugro Pitch Equipment BV, verantwoordelijk voor de aanleg van het totale
kunstgrasgebeuren in het Duitse sportpaleis, zich geen beter visitekaartje kan
wensen. Dat gezegd hebbende, verschijnt
er een brede lach op het gezicht van directeur Rob Oude Luttikhuis.
“Als kunstgrasleverancier hebben wij
opdrachten uit het gehele land en werken wij ook veel in het buitenland. Maar
deze was er wel één van de buitencategorie. Een geweldige opdracht, die wij met
onvoorstelbaar veel voldoening hebben
uitgevoerd”, aldus Oude Luttikhuis, gezeten in de fraaie, kleurrijke nieuwbouw
van zijn bedrijf op het bedrijventerrein De
Laarberg in Groenlo. “Na een circa tien
jaar durend verblijf op de locatie De Batterij voelen wij ons met al onze medewerkers helemaal thuis in deze van alle kanten in het oog springende nieuwe locatie,
bestaande uit modern ingerichte vertrekken als werkplaats, magazijn, kantooren overige. Wij hebben de laatste jaren
een explosieve groei meegemaakt. En dat
alles gaat gepaard met trotse gevoelens,
zeker wanneer jezelf de oprichter bent,
vrouwlief Carolien de administratie voert

en zoon Nick reeds de eerste arbeidsschreden binnen het bedrijf heeft gezet.
Dit laatste met de aantekening dat Oude
Luttikhuis jr. na afronding van enkele opleidingen zich eerst nog wil storten
op een HBO Praktijkopleiding bij de HAN
(Hogeschool Arnhem-Nijmegen).”

Van het Twentse land naar de
Achterhoek
Geboren Twentenaar Oude Luttikhuis is
in het Achterhoekse land verzeild geraakt
na een sollicitatie naar de functie van
projectleider bij het Sociaal Werkvoorzieningsschap Hameland. “Na een periode
van acht jaar ben ik aan de slag gegaan
bij CSC Sport, een bekende marktleider
in Nederland, en ben toen ook helemaal
in het zich steeds verder uitbreidende
kunstgraswereldje gerold.
Na een circa vijfjarige periode ben ik
rond 2010 en dat thuis op een zolderkamer voor mijzelf begonnen. Dit allemaal
in een tijd dat er sprake was en overigens
heden ten dage nog steeds is van een explosieve groei van kunstgras en dat niet
alleen met betrekking tot sportvelden,
maar dat ook als het gaat om recreatieve terreinen, openbare en privé-tuinen
en ga zo maar door. Er is daardoor een
markt ontstaan, die zich voor ons niet
alleen beperkt tot Nederland, maar zich
uitstrekt over Duitsland, België en de
Scandinavische landen. Met name Duitsland is een goede klant, getuige een groot
aantal uitgevoerde opdrachten in onder
andere steden als Bremen, Frankfurt en
Hamburg.”
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Wethouder Sport Bart Porskamp:

‘Sport, de belangrijkste bijzaak in het leven!’
Met mijn het recreatieve team (Grol 8), spelend op de zondagmorgen,
ben ik al wekenlang in training en kan ik niet wachten totdat de bekeren competitiewedstrijden weer beginnen. Wat gaan we weer veel blije
gezichten zien op het veld en langs de lijn. Toch voelt het soms nog
wat ongemakkelijk. Je wilt je weer verheugen op een mooi onbezorgd
sportseizoen, maar de realiteit is dat we op dit moment nog steeds te
maken hebben met het coronavirus. De beleving van voetbal is daardoor
nog anders. Maar het goede nieuws is: De bal rolt weer!
Waar vorig jaar het verenigingsleven
abrupt tot stilstand kwam, zijn de verenigingen -met inachtneming van de coronamaatregelen- weer volop tot leven
gekomen. De ultieme vrije sportbeleving
is nog steeds niet helemaal terug, maar
wat is het fijn dat we weer tegen een bal
kunnen schoppen! Juist de beleving van
het verenigingsleven is ontzettend belangrijk. Niet alleen als voetballer en
supporter, maar ook als vrijwilliger heb
ik gezien en ervaren dat de passie voor
het voetbal een belangrijke, bindende
factor is binnen een vereniging. Door corona heeft dat een deuk gekregen, maar
ik zie dat leden, vrijwilligers én supporters met veel veerkracht deze passie weer
omarmen. Toen ik zelf niet meer mocht
voetballen, merkte ik hoe waardevol het
is en hoe snel je het mist om elkaar te
ontmoeten en de passie met elkaar te
delen. Zowel binnen als buiten de (kalk)
lijnen. Voor mij is sport de belangrijkste
bijzaak in het leven.

COLOFON
Uitgever
Achterhoek Nieuws BV
Bleekwal 10
7131 DB Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 - 801010
E-mail: info@achterhoeknieuws.nl
Internet: www.achterhoeknieuws.nl
Opzet
De Voetbalkrant Oost Gelre seizoen
2020-2021 verschijnt als bijlage van
Elna en Groenlose Gids ten behoeve
van de voetbalverenigingen Erix, Grol,
HMC’17, KSV, Longa ’30 en RKZVC in
Oost Gelre, alsmede VIOS Beltrum in
Berkelland. Naast de huis aan huis verspreiding krijgen alle deelnemende verenigingen een stapel bewaarexemplaren aangereikt en is de krant verkrijgbaar op diverse afhaaladressen.
Ontwerp, druk en verspreiding
Achterhoek Nieuws
(Eind)redactie en foto’s
Theo Huijskes en de deelnemende verenigingen
Acquisitie
Theo Huijskes
Oplage
Circa 18.000 exemplaren.
De Voetbalkrant is met de grootste
zorg samengesteld. Aansprakelijkheid
ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de vermelde gegevens kan niet
worden aanvaard. Het is voorts niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever, gepubliceerde
artikelen over te nemen, te publiceren of
anderszins te vermenigvuldigen.

De bal rolt weer
De competitie- en bekerindelingen zijn
bekend. We kunnen weer voetballen met
supporters langs de lijn. We kunnen weer
het plezier in het voetbal vinden, het
contact met elkaar, de lol van het trainen
en de spanning van de wedstrijd. En daar
valt ook dit seizoen voldoende in te beleven. Of je nu in de Hoofdklasse speelt,
zoals Longa’30 en RKZVC, of in de Kelderklasse, zoals KSV 4. Of je speelt in één van
de gezamenlijke G-teams van SV Grol en
Longa’30 en krijgt training onder leiding
van Reinier Robbemond, de hoofdtrainer
van De Graafschap uit Doetinchem. Elk
team en elk individu zal er dit seizoen op
gebrand zijn om zich te laten zien. Het
wordt ongetwijfeld weer een boeiend seizoen met hoogte- en dieptepunten en alles daar tussenin.

Voetbal is emotie
Je herkent het wel: De wil om te winnen
leidt tot een fikse overtreding op het veld

en een achtbaan aan emoties langs de lijn
bij de hoogte- en dieptepunten tijdens
wedstrijden. Iedereen geeft ongezouten
zijn of haar mening over het vertoonde
spel. Twee supporters in de kantine, onder het genot van een goed gevuld glas,
belanden in een pittige discussie met
elkaar. Die in hun beleving allebei een
totaal andere wedstrijd hebben gezien.
Over voetbal raak je nooit uitgepraat. Een
mening die voortkomt uit passie. De passie met elkaar voor de eigen vereniging
of soms voor de eigen woonplaats. We
mogen trots zijn dat in de kleine kernen
nog steeds onder elke kerktoren gevoetbald wordt, en waar -indien noodzakelijk- goed wordt samengewerkt. Ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid in de
kleine kernen.

De vereniging zijn we samen
Waar vaak over wordt gesproken binnen
een vereniging is het eerste elftal, het
vlaggenschip van iedere club. Het vlaggenschip kan alleen presteren met een
goed fundament bij elke vereniging. Het
fundament dat wordt gevormd door de
leden en de vele vrijwilligers. Elk jaar is
het voor verenigingen weer een puzzel
om voor elk team trainers en begeleiders te vinden. Om de kantine en de accommodatie te bemensen. Elk jaar weer
zetten vele vrijwilligers zich in voor hun
vereniging. Vrijwilligers die verantwoordelijkheid nemen en zich verantwoorde-

lijk voelen voor de vereniging. Met dank
aan al deze vrijwilligers kunnen we ons
geliefde voetbalspelletje beoefenen en
beleven.
Als wethouder Sport, maar zeker ook als
beoefenaar en fervent liefhebber van het
spelletje, kijk ik uit naar het moment
waarop de scheidsrechter voor het eerst
weer op zijn of haar fluitje blaast!
Ik wens iedereen een mooi en sportief
voetbalseizoen toe!

Wordt de zaterdag de nieuwe zondag
in het amateurvoetbal?
Daar waar de coronapandemie gezorgd heeft of mogelijk nog steeds zorgt
voor een soort impasse in het landelijke amateurvoetbal, schijnt deze
door niemand voorspelde situatie tevens gepaard te gaan met een niet
alledaagse verschuiving in het landelijke amateurvoetbal. Erger nog, het
heeft er alle schijn van dat de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB)
op weg is om het zondagvoetbal van het hoogste voetbaltoneel in dit land
te verbannen. Deze conclusie kan worden getrokken naar aanleiding van de
KNVB-beslissing om met ingang van het seizoen 2022-2023 groen licht te
geven voor het horizontaal overstappen van de zondag naar de zaterdag of
vice versa. Loopt het aantal clubs in het zondagamateurvoetbal de laatste
jaren reeds terug, deze beslissing van de hoogste voetbalbazen in ons
land, zal de terugloop van het aantal clubs in het zondagamateurvoetbal
niet stabiliseren, maar dientengevolge in hoge mate versnellen.
Door Theo Huijskes
Wanneer ik in het kader van deze ontwikkeling de zeven amateurvoetbalclubs
in Oost Gelre en Beltrum onder de loep
neem, blijkt dat het zondagvoetbal hier
nog steeds hoogtij viert. Natuurlijk hebben wij ook te maken met clubs, die enkele recreatieve seniorenteams hebben,
die op de zaterdagmiddag -vanwege met
name de gezelligheid- een potje voetbal
in competitieverband spelen. Maar van
een kanteling naar het zaterdagvoetbal,
waarbij de gehele club betrokken is, is
hier nog geen sprake. Echter met betrekking tot de toekomst kan niemand van
ons daar een zinnig woord over zeggen.
In andere delen van dit land ligt dat nu
al anders. Dit omdat nu, zoals hiervoor al
gesteld, een reeds jaren bestaande grote
belemmering door de KNVB is opgeheven. Het is namelijk zo dat clubs, die in
het verleden de transitie naar de zaterdag
maakten, ongeacht het niveau waarop
men uitkwam onder aan de ladder in de
vierde klasse moesten beginnen. Dat was
voor veel verenigingen, die in de hogere
klassen en dat met name in de hoofd-

klasse tot en met de tweede klasse uitkwamen, de belangrijkste reden om de
overstap naar het zaterdagvoetbal absoluut niet te maken.
Een kijkje nemen in het Twentse voetballandschap, leert ons dat inmiddels een
aantal grote, gerenommeerde verenigingen de overstap hebben gemaakt. Zoals
De Zweef uit Nijverdal, een hoofdklasse-vereniging, die reeds in 2020 en dat bij
het 100-jarig bestaan koos voor het zaterdagvoetbal voor alle spelende leden. En
de roemruchte amateurclub Rigtersbleek
‘De Bleek’ uit Enschede, die ook in januari 2020 het roer rigoureus omgooide door
voor de zaterdag te kiezen. Dit met het
argument: ‘Als wij vast blijven houden
aan het zondagvoetbal, volgt voor deze
club een bijzonder onzeker bestaan!’ En
last but not least Quick ’20 uit Oldenzaal,
één van de grootste, tevens populairste
voetbalverenigingen uit Oost-Nederland
en dientengevolge met de hoofdmacht
praktisch altijd spelende in de hoofdklasse van de KNVB. De voetbalfamilie uit de
Twentse Boeskoolstad onderbouwt het
genomen besluit met de alleszeggende

opmerking: ‘Gelet op alle ontwikkelingen
in dit land, is de toekomst van onze club
bijzonder onzeker wanneer wij blijven
vasthouden aan het zondagvoetbal’.
Terugkomende op onze eigen gemeente
Oost Gelre en daarbij in het kader van deze
Voetbalkrant Vios Beltrum meegenomen,
heb ik niet de indruk dat er vooralsnog
bij welke club dan ook een overstap naar
het totale zaterdagvoetbal speelt. Mocht
dat wel het geval zijn, dan dient er wel
rekening te worden gehouden met opduikende, tevens onvoorziene omstandigheden. Wat te denken van ingrijpende organisatorische consequenties, die alleen al
om de hoek komen kijken bij het gegeven
dat dan alle senioren-, junioren- en pupillenteams op één en dezelfde dag hun
wedstrijdjes moeten spelen, terwijl daar
in het huidige patroon twee dagen voor
beschikbaar zijn. Om het nog maar niet
te hebben over de beschikbaarstelling van
alle facilitaire voorzieningen en de inzet
van tientallen vrijwilligers in legio begeleidende en andere functies op één en
dezelfde dag!
Ik wens alle clubs veel succes, maar ook
gezelligheid en plezier in het seizoen
2021-2022!
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Wij zijn trotse
hoofdsponsor van
S.V. Longa’30

THE ART IN TRANSPORT, DAT MAKEN WE GRAAG VOOR U WAAR!
A. Roemaat Transport bv

Albert Schweitzerstraat 19
7131 PG Lichtenvoorde
The Netherlands

Tel: +31(0)544373030
info@roemaat.nl
www.roemaat.nl

Roemaat Transport GmbH

Alter Kasernenring 4a
46325 Borken
Deutschland

Tel: +49(0)2861808410
info@roemaat.de
www.roemaat.de

“ Wij zijn steengoed in
het verzekeren van auto’s.”

“Maar ook voor overige verzekeringen,
aan- en verkoop van woningen, hypotheken,
pensioenen en bankzaken zijn we
je graag van dienst!”

www.steentjes.nl
Steentjes-adv-LVG.indd 1

Makelaars - Taxateurs
Verzekeringen - Pensioenen
Hypotheken
Bankzaken

Lichtenvoorde - Groenlo - Eibergen - Ruurlo

22-06-20 09:53

Nieuwe Longa ’30-trainer Dennis van Toor:

‘Wij moeten met zijn allen wel een
beetje heel blijven!’
Na vier mooie jaren onder Erik Zandstra werd het bij Longa ’30 1,
volgens bestuur en spelersgroep, toch tijd voor een nieuwe trainer.
Na een uitgebreide sollicitatieprocedure, waarop 16 kandidaten
reageerden, is unaniem gekozen voor Dennis van Toor (50) uit
Arnhem.

Opgericht:

1 april 1930

Gevestigd te:

Lichtenvoorde

Sportpark:

De Treffer
Raadhuisstraat 18
Telefoon: 0544-372377

Aantal velden:

vijf (waarvan drie met verlichting en twee kunstgrasvelden), een pannaveld met kunstgras, een
trainingsveld, en een oefenhoek voor de keeperstraining

Secretariaat:

Raadhuisstraat 18
7131 CM Lichtenvoorde
telefoon : 0544-372377

Internet:

www.longa30.nl

E-mail:

info@longa30.nl

Clubkleuren:

oranje-wit

Aantal leden:

circa 1150 leden

Aantal teams:

circa 80 (circa 65 jeugd, 1 dames senioren, 13 heren
senioren, 1 dames 25+, 1 heren 35+, 2 heren 45+ en 1
G-team)

Onderdelen:

Indeling:
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zaterdag- en zondagvoetbal
heren- en jongensvoetbal (prestatief en recreatief)
dames- en meisjesvoetbal (prestatief en recreatief)
Mini’s (vanaf 5 jaar)
Gehandicapten-voetbal
Het eerste team van sv Longa ‘30 speelt in de Hoofdklasse B van de KNVB

Aanvang thuiswedstrijden
eerste team:
14.00 uur
Dagelijks bestuur: Voorzitter: Leo Groeneveld

Secretaris: Fons Stortelder
Penningmeester: Erwin Holweg
Hoofdsponsor:

Aloys Roemaat Transport, Lichtenvoorde

Hoofdtrainer:

Dennis van Toor

Maar liefst acht jaren trainde hij het
eerste elftal van AZSV. Daarna volgde nog een jaartje bij derdedivisionist Staphorst. Door zijn werk in de
reisbranche (organisatie van sportgroepsreizen) besloot Dennis daarna
even te stoppen, maar toen corona
ook deze branche trof’, was hij er
snel uit. Terug naar het veld bij een
hele mooie club in de Achterhoek:
Longa ‘30!
Van de topamateurs in het zaterdagvoetbal naar de hoofdklasse B bij de
zondagamateurs. De meeste tegenstanders van Longa ‘30 zitten in het
zuiden van het land. Wat verwacht
hij hiervan? Dennis: “Qua niveau is
dit heel behoorlijk, ze kunnen wel
voetballen. Ik speelde met Staphorst nog een wedstijd tegen zondaghoofdklasser Gemert, die op dat
moment op de derde plaats stond en
we gingen met een nederlaag van
het veld. De verschillen zijn klein in
de amateurtop.”
Zijn eerste indrukken bij Longa ‘30
zijn goed. De grote betrokkenheid
van veel vrijwilligers, de geweldige
accommodatie en de gezelligheid bij
de club spreken hem aan. De spelersgroep is volgens Van Toor heel
talentvol met veel doorstroming uit
de JO19-1, maar de trainer is ook realistisch en er zijn volgens hem dan
ook ‘nogal wat stapjes te maken’ om
een ‘steady hoofdklasser’ te kunnen
blijven.
“Door corona hebben de jongens
natuurlijk weinig kunnen doen.
Twee vaste basisspelers Dirk Doppen (Amerika) en Boet Kemperman
(gestopt) ben ik helaas kwijt. Dat
zijn niet de minsten. Ook Willem

Wupping stopte jammer genoeg om
studieredenen. Daar zijn wel Siep
Rompelaar (ex NEC) en een aantal
hele talentvolle jongens uit de JO191 voor teruggekomen, maar misschien is er wel een beetje een onbalans in de verhouding ervaring en
jeugd. De groep is gemiddeld hartstikke jong. Mentale weerbaarheid
is een proces dat kun je niet zomaar
versnellen. Op dit niveau kom je ook
zeer geroutineerde spelers tegen bij
de tegenstanders, die intimideren
en van wanten weten. We zullen
zien hoe het zal uitpakken”, aldus
Dennis.

‘Ik teken altijd
een contract
voor één jaar!’
Ook de blessuregolf die het eerste
elftal in het laatste competitieseizoen trof, heeft zijn aandacht. “We
moeten met zijn allen wel een beetje
heel blijven, maar dat kun je helaas
nooit voorzien”, vervolgt hij. “Jelme
Stevens en Simon Klein Goldewijk
zijn lang aan het revalideren van serieuze blessures. Tim Bader, Thom
Berendsen en Mattheys Kuypers
hebben ook hun klachten gehad.
Deze ervaren jongens hebben we
hard nodig. Je kunt ook niet minder
vragen op dit niveau.”
Dennis van Toor heeft bij Longa ‘30
een contract getekend voor één jaar.
“Dat doe ik eigenlijk altijd. Je moet
van beide kanten, trainer en club,
het gevoel hebben en houden dat het
wederzijds bevalt en dan kun je altijd
nog verlengen. Dat is realistisch.”

Hij is een echte ‘people manager’.
Tijdens trainingen en de eerste serie
oefenwedstrijden valt het op dat hij
spelers vaak individueel toespreekt
en coacht met een glimlach. De eerste resultaten zijn hoopgevend. De
oefenpotjes tegen Grol, AVW ‘66,
Regioteam Arnhem, FC Winterswijk,
DVC ‘26 en DZC ‘68 werden gewonnen en tegen Orion in Nijmegen
speelde Longa ’30 gelijk. Alleen van
HSC ‘21 werd met 2-0 verloren.
Longa ‘30 begint de competitie in
Breda tegen Baronie. De eerste regionale derby’s staan gepland op zaterdag 2 oktober thuis tegen Silvolde
(18.00 uur) en RKZVC uit op zaterdag 20 november (18.00 uur).

COMPETITIEPROGRAMMA
SEIZOEN 2021-2022 VOOR
LONGA ‘30 1
29 augustus 2021
5 september 2021
19 september 2021

Baronie – Longa ‘30
Longa ’30 – EHC/Heuts
Longa ’30 – Halsteren
Zat. 25 september 2021 Nuenen – Longa ’30
Zat. 2 oktober 2021

Longa ’30 – Silvolde

10 oktober 2021
17 oktober 2021

Longa ’30–Moerse Boys
Orion – Longa ’30
Zat. 30 oktober 2021 Longa ’30 – OJC Rosmalen
Zat. 6 november 2021 AWC – Longa ’30
14 november 2021
Longa ’30–RKSV Minor
Zat. 20 november 2021 RKZVC – Longa ’30

28 november 2021
5 december 2021
12 december 2021

Longa ’30–SV Meerssen
UDI ‘19/CSU – Longa ’30
Longa ’30 – Juliana ’31

23 januari 2022
30 januari 2022
6 februari 2022
13 februari 2022
20 februari 2022
27 februari 2022
13 maart 2022
20 maart 2022

10 april 2022

Moerse Boys–Longa ’30
Longa ’30 – AWC
Halsteren – Longa ’30
EHC/Heuts – Longa ’30
Longa ’30 – Nuenen
(Carnaval)
RKSV Minor–Longa ’30
Longa ’30 – Baronie
OJC Rosmalen – Longa
’30
Longa ’30 – Orion

Zat. 16 april 2022

Juliana ’31 – Longa ’30

17/18 april 2022

Pasen

Zat. 30 april 2022

Longa ’30 – RKZVC

15 mei 2022
22 mei 2022
26 mei 2022

SV Meerssen–Longa ’30
Longa ’30 – UDI ‘19/CSU
(Hemelvaart)
Bekerfinale standaard

Zon. 29 mei 2022

Silvolde – Longa ’30

4/5 juni (Pinksteren)

Start nacompetitie

Zat. 26 maart 2022

Selectie Longa ’30 1 seizoen 2021-2022
Bovenste rij vlnr:
Charles Boschker (assistent-scheidsrechter/
leider), René Boschker (keeperstrainer),
Luuk Doppen, Kevin Wagener, Janik Wolters, Denis van Toor (hoofdtrainer), Jurgen
Weijman, Rolf Kruip, Ruud Elferink (fysiotherapeut) en Bas Knippenborg (teammanager);

Middelste rij vlnr:
Timo Klein Hesselink (assistent-trainer),
Lucas Paashuis, Thom Berendsen, Tim Harmelink, Sybe Heutinck, Mark Elferink, Simon
Klein Goldewijk, Dion Hartgerink, Jelme
Stevens, Thomas Kerperien, Frank Buesink
(fysiotherapeut) en René Weterkamp (verzorger);

Onderste rij vlnr:
Tim Bader, Kabir Sabotic, Mattheys Kuypers,
Rick Bosma, Bjorn Dankbaar, Rutger Tenhagen, Lowie te Dorsthorst, Siep Rompelaar,
Mart Hummelink en Jordi Berendsen.
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Wij wensen alle
voetbalverenigingen
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Oost Gelre en Beltrum
heel veel succes in het
seizoen 2021-2022!
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Zieuwent
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RKZVC kijkt uit naar de derby’s met
Longa’30 en Sportclub Silvolde
De bal rolt weer in competitieverband en we kijken samen uit
naar een prachtig seizoen in de hoofdklasse B met de derby’s
tegen Longa’30 en Sportclub Silvolde als hoogtepunten in dit
voetbaljaar. Maar ook onze recreatieve voetballers kunnen weer
aan de bak. Voor hen was het misschien nog wel lastiger om de
coronaperiode door te komen.

Opgericht:

28 juni 1945

Gevestigd te:

Zieuwent

Sportpark:

‘De Greune Weide’
Harreveldseweg 17a
7136 KH Zieuwent
Telefoon: 0544 – 351607

Velden:

Hoofdveld: kunstgras met verlichting
Veld 2: natuurgras met verlichting
Veld 3: trainingsveld natuurgras met verlichting

Secretariaat:

Anton Mollemanhof 34
7136 MS Zieuwent
Telefoon: 06 – 27083077

Internet:

WWW.RKZVC.NL

E-mail :

info@rkzvc.nl

Clubkleuren:

Wit / groen

Aantal leden:

300

Aantal teams:

16 (6 senioren, 1x 35+, 2x 45+ en 7x jeugd) + groep
Mini-F

Onderdelen:

Heren, jongens.

Indeling:

Eerste team van RKZVC speelt in de Hoofklasse B
van de KNVB

Aanvang thuiswedstrijden
eerste team:
14.00 uur
Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Henri Weikamp
Secretaris: Dick Schieven
Penningmeester: Bern Hummelink

Hoofdsponsor:

RTI Transport Installaties B.V

Hoofdtrainer:

Jeroen Spies
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We verlangen allemaal terug naar
een ‘normale’ situatie zoals vóór
maart 2020, maar of die situatie ooit terugkeert is nog maar de
vraag. Gelukkig hebben we ook geleerd van deze lastige en voor velen
onvergetelijke periode in ons leven
en mensen werden gedwongen hun
creativiteit te benutten. Voetbalclubs
kregen de kans om even goed te kijken naar hun eigen organisatie en
accommodatie. Gelukkig sprong de
overheid bij om de financiële positie van deze sportclubs te garanderen, maar de belangrijkste basis was
natuurlijk de steun van de leden en
sponsoren. De Achterhoeker beseft
maar al te goed dat een sportclub een
wezenlijk onderdeel uitmaakt van de
samenleving en van de invulling van
de vrije tijd. Daarom bleven de leden
van RKZVC hun contributie betalen
en bleef het grootste deel van de
sponsoren achter de club staan. Een
groter compliment kun je als voetbalclub niet krijgen.

die ervoor zorgen dat RKZVC zich
weer een vereniging mag voelen en
dat we gezamenlijk weer een drankje kunnen nuttigen in de kantine of
op ons terras.
Voor de toekomst van onze jeugdvoetballers hebben we de gesprekken met HMC ’17 weer nieuw leven
in geblazen. De krimp in de Achterhoek laat zien dat we elkaar in de
kerkdorpen in de toekomst hard nodig zullen hebben als we onze jeugd
willen laten voetballen. Het is daarom prettig te constateren dat er zowel in Harreveld als in Mariënvelde
constructief wordt meegedacht over
een mogelijke toekomstige samenwerking.

Ondanks de beperktere financiële
middelen hebben we als RKZVC toch
ook de accommodatie kunnen verbeteren. De kantine is van buiten
geschilderd, er zijn tegels gelegd om
de pupillendoeltjes een goede plek te
geven, ons tweede veld is voorzien
van een automatische beregeningsinstallatie en in de kantine is een
make-over van start gegaan.

Helaas is door corona ons 75-jarig
jubileum in het water gevallen, maar
dat valt natuurlijk in het niet bij het
leed dat velen hebben meegemaakt
in het afgelopen anderhalf jaar. Gelukkig beseffen we allemaal dat de
gezondheid van ons allen veel belangrijker is dan het vieren van een
verjaardag. Op 28 juni van dit jaar
bestonden we alweer 76 jaar en we
willen samen vooruitkijken. Vooruitkijken op een gezonde toekomst,
waarin sport en gezondheid belangrijk zijn. RKZVC heeft het Sport- en
Beweegakkoord van de gemeente
Oost Gelre ondertekend, omdat we
steeds meer beseffen dat bewegen
cruciaal is in ons leven.

Nu kunnen we langzamerhand het
gelukkig weer meer over voetbal
hebben, over de komende derby’s,
maar ook over al die andere teams

Ook de laatste twee jeugdtoernooien van RKZVC, het Seesing Tournament, konden door de wereldwijde
pandemie geen doorgang vinden.

Het bestuur van de Stichting Jeugdtoernooi RKZVC is alweer druk bezig om voor Pinksteren 2022 negen
mooie namen uit te nodigen om
dan eindelijk de 18e editie van het
Seesing Tournament te kunnen organiseren. We kijken allemaal uit
naar een mooi toernooiweekend met
veel aanstormende voetbaltalenten.
Maar alles valt of staat natuurlijk bij
de mogelijkheden die de regering en
gemeente ons aangeven. Samen met
de andere Achterhoekse toernooien
in Groenlo, Ruurlo, Terborg en Zutphen hopen we op een mooi 2022
waarin voetbal weer even centraal
kan staan.
Kortom er is veel gebeurd naast het
voetbal, maar op dit moment wens
ik iedereen namens RKZVC vooral
een bijzonder mooi voetbalseizoen
toe met enorm veel spelvreugde en
sportiviteit.
Henri Weikamp,
voorzitter RKZVC – Zieuwent.

COMPETITIEPROGRAMMA
SEIZOEN 2021-2022 VOOR
RKZVC 1
29 augustus 2021
5 september 2021
12 september 2021
19 september 2021
26 september 2021
3 oktober 2021
10 oktober 2021
31 oktober 2021
7 november 2021
14 november 2021

RKZVC – Orion
AWC – RKZVC
RKZVC – Moerse Boys
SV Meerssen – RKZVC
RKZVC – Halsteren
Juliana ’31 – RKZVC
UDI ‘19/CSU – RKZVC
Baronie – RKZVC
RKZVC – RKSV Minor
RKSV Nuenen - RKZVC

Zat. 20 november 2021 RKZVC – Longa ’30

28 november 2021
5 december 2021

EHC/Heuts – RKZVC
RKZVC – OJC Rosmalen

Zat. 11 december 2021 Silvolde – RKZVC

Selectie RKZVC 1 seizoen 2021-2022
Boven vlnr: Mart Schutten, Björn Doppen,
Jouke Knippenborg, Sven Huinink, Tim Penterman, Joël Paijers, Danieck Nijland, Ticho
Rouwhorst en Remco van Leeuwen;
Midden vlnr: Sjaak Jansen, Twan Gebbinck,
Bart te Focht, Toby Bokkers, Mitchell Jansen, Steffen IJzereef, Remco Buiting, Mi-

chiel Krabbenborg, Harm Bokkers en Indie
Meekes;
Onder vlnr: Raymond Niënhuis, Sven Jurjus,
Siebe Klein Goldewijk, John Krabbenborg,
Jeroen Spies, Berry Radstaat, Joey Belterman, Sjors Storkhors en Robert te Focht;

Afwezig: Spelers: Jens Schutten, Mart
Gebbinck en Jelmer Harbers; Technische
staf: Wim Kamphuis (ass.trainer) en John
Eekelder (hersteltrainer); Fysio: Helga Wolsink, Stan Kolkman, Teun Hummelink. Silke
Wopereis en Suze Frank.

23 januari 2022
6 februari 2022
13 februari 2022
20 februari 2022
27 februari 2022
13 maart 2022
20 maart 2022
27 maart 2022
10 april 2022

RKZVC – Baronie
RKZVC – UDI ‘19/CSU
RKZVC – Juliana ’31
Orion – RKZVC
(Carnaval)
RKZVC – AWC
Halsteren – RKZVC
RKZVC – SV Meerssen
Moerse Boys – RKZVC

Zat. 16 april 2022

RKZVC – Silvolde

17/18 april 2022
24 april 2022

Pasen
RKSV Minor - RKZVC

Zat. 30 april 2022

Longa ’30 – RKZVC

15 mei 2022
22 mei 2022
26 mei 2022
29 mei 2022

RKZVC – EHC/Heuts
OJC Rosmalen – RKZVC
(Hemelvaart)
Bekerfinale standaard
RKZVC – RKSV Nuenen

4/5 juni (Pinksteren)

Start nacompetitie

8

trotse hoofdsponsor Grol
Albert Heijn-medewerker heeft nog steeds een blauw-wit Grolhart

Vierde seizoen van doelverdediger Tim Penterman bij RKZVC
Door Theo Huijskes

GROENLO - Als doelverdediger heeft hij
een start gemaakt met zijn vierde achtereenvolgende seizoen bij hoofdklasser
RKZVC in Zieuwent. In het dagelijks leven bekleedt hij in zijn eigen woonplaats
de functie van teamleider bij Albert Heijn.
In de in hartje Groenlo en dat in de Beltrumsestraat gevestigde supermarkt hebben wij een geanimeerd gesprek met de
24-jarige Grollenaar Tim Penterman. Een
onderhoud waarbij de hoofdmoot wordt
ingevuld met zijn hobby: de voetbalsport
in het algemeen en het zijn van doelverdediger in het bijzonder.

Grollenaar Tim Penterman tijdens zijn dagelijkse job in de Grolse supermarkt Albert Heijn.
Foto: Theo Huijskes

Desalniettemin weet de op 3 maart 1997
geboren Tim Penterman, zoon van vader
Jos Penterman en moeder Miriam Menzing en na zus Lotte en broer Koen de
jongste telg van het even buiten de Grolse
stadsgracht, in de Groeneweg woonachtige gezin, in eerste instantie de aandacht
te vestigen op de AH-vestiging van Bas
Wallerbosch. “Na eerst studies te hebben
gevolgd, zoals onder andere het VWO, heb
ik mij in de afgelopen jaren opgewerkt van
kassabediende tot teamleider. Als personeel hebben wij hier van doen met een bijzonder fijne werkomgeving. Iedereen kent
elkaars kwaliteiten met het gevolg dat er
een uitstekende collegiale sfeer heerst. Dit
laatste willen wij op alle mogelijke manieren uitstralen op de al dan niet vaste
klanten van deze supermarkt.”

om voortaan vast tussen de doelpalen te
gaan staan. Na de overgang richting de
senioren, kreeg ik te maken met Max de
Vries jr., mijn grote voorbeeld bij Grol, en
Wessel Baarslag. Dit betekende dat ik in
Grol 2 moest laten zien wat ik als keeper
in mijn mars had. Die prestaties bleven blijkbaar niet ongemerkt bij Laurens
Knippenborg, destijds hoofdtrainer van
RKZVC. Hij belde mij in 2018 op om mijn
interesse te peilen voor een overgang naar
de Zieuwentse club. In dat jaar was zijn
formatie gepromoveerd naar de hoofdklasse. Tijdens een gesprek bij Knippenborg thuis wist hij mij met een helder toekomstbeeld erg enthousiast te maken om
naar Zieuwent te verkassen.”

Voetbal is de belangrijkste invulling
van mijn vrije tijd

“Zieuwent en met name RKZVC heeft veel
aan Laurens Knippenborg te danken”,
geeft Tim Penterman aan. “Ga er maar
aanstaan, in 2016 speelde het 350 leden
tellende RKZVC nog in de derde klasse
van de KNVB en inmiddels in 2021 heeft
de club al drie seizoenen hoofdklasse-voetbal achter de rug. Trots ben ik dat
ik daar deel van uit mag maken. Na één
seizoen in RKZVC 2 werd ik de vaste sluitpost in de hoofdmacht. En daarmee heb ik
reeds in diverse uithoeken van Nederland
de Zieuwentse clubkleuren mogen helpen verdedigen. Alhoewel dicht bij huis
de derby’s tegen Longa ’30 Lichtenvoorde
nog altijd het absolute summum zijn. Alleen al de omvangrijke, onderlinge rivaliteit, gepaard gaande met een meer dan

Ondanks zijn werk in een supermarkt met
wisselende werktijden, weet Tim Penterman zich in zijn vrije tijd helemaal te
focussen op de sport en dat naast het padel tennis met name op de voetbalsport.
“Vanzelfsprekend ben ik aan de hand van
mijn vader begonnen bij de pupillenafdeling van Grol. In die periode had het
keepen een wisselend karakter, omdat ik
in de persoon van Michael Verrips (in het
afgelopen voetbalseizoen nog keeper bij
eredivisionist FC Emmen, ThH) een teamgenoot had die eveneens zowel keepen als
voetballen leuk vond om te doen. Inmiddels circa 12 jaar geleden, en dat dus op
12-jarige leeftijd, heb ik de keuze gemaakt

Derby’s tegen Longa ’30 zijn dé
absolute hoogtepunten

indrukwekkende entourage maken deze
duels helemaal uniek.” Wanneer de huidige ZVC-doelverdediger wordt gevraagd
wat de kracht is van het Zieuwentse
keurkorps, hoeft hij niet lang na te denken. “De selectie is een hechte eenheid,
wat zeg ik, een compacte vriendengroep,
waarbinnen de prestaties voorop staan,
maar de gezelligheid te allen tijde een bijzonder hoge prioriteit heeft. Een en ander
is ook noodzakelijk wanneer je bijvoorbeeld op een zondag voor het spelen van
een uitwedstrijd de gehele dag, zeg maar
gerust de klok rond van huis bent.” Maar
daarvoor krijg je toch een goede financiële
vergoeding? “Voor zover bij mij bekend,
is dat absoluut niet aan de orde. Ik betaal
gewoon contributie zoals iedereen. Zelfs
van een reiskostenvergoeding is in mijn
geval geen sprake. Ik geloof dat de mogelijkheid er is om die aan te vragen, maar
persoonlijk zie ik daarvan af aangezien de
afstand Groenlo - Zieuwent en dat heen
en terug te overzien is.”

Over een eventuele terugkeer naar Grol, is Tim
Penterman kort en duidelijk. “Wat mij betreft
bestaat er geen enkele vorm van rancune jegens Grol. De vereniging is een fantastisch uithangbord voor de gehele gemeente Oost Gelre.
De club, die beschikt over een grote aanhang
in de vorm van leden, supporters en sponsoren, heeft alles tot in de puntjes geregeld.
Daarnaast een sportpark met alle mogelijke
voorzieningen om je vingers bij af te likken.
Dus wanneer mij de vraag wordt gesteld: ‘Kom
je ooit weer terug als doelverdediger bij Grol?’
antwoord ik met de volle overtuiging: JA!”
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WAKKER WORDEN!!!
De volgende zinnen en letters gaan grotendeels niet over Grol.
Het gaat prima met de club. Na twee vreselijke seizoenen zonder
nauwelijks wedstrijden en sociale activiteiten bij de club uit Groenlo.

Opgericht:
Fusie:
Gevestigd te:
Sportpark:

Velden:

Secretariaat:
E-mail:
Internet:
E-mail:
Clubkleuren:
Aantal leden:
Aantal teams:

Onderdelen:

Indeling:

18 september 1918 (s.v. Grol)
18 maart 1948 (s.v. Grolse Boys)
1 juli 2020
Groenlo
‘Den Elshof’, Oude Winterswijkseweg 37
7141 DE Groenlo
Telefoon: 0544 46 1940
Hoofdveld: kunstgras met verlichting
Veld 1: kunstgras met verlichting
Veld 2: natuurgras met verlichting
Veld 3: natuurgras met verlichting
Veld 4: natuurgras
Marveld ArenA: kunstgras met verlichting
Oefenhoek: beachveld
Tonnie Zieverink
Mobiel: 06 4249 7744
a.zieverink@kpnmail.nl
svgrol.nl
info@svgrol.nl
blauw-wit
Circa 1.450 (circa 950 spelende en circa 500 ondersteunende leden)
64: waarvan 26 jeugd jongens-gemengd, 4 jeugd
meiden, 1 F pups zaterdag, 3 G-teams, 15 senioren
(waarvan 12 op de zondag en 3 op de zaterdag), 4
35+ teams en 5 45+ teams, 3 vrouwenteams, 2 zaal-voetbalteams en 1 walking football groep.
Heren- en jongensvoetbal (prestatief en recreatief,
zaterdag en zondag). Vrouwen- en meidenvoetbal
(prestatief en recreatief). Zaalvoetbal (recreatief,
vrijdag). 35+ en 45+ competitie (recreatief, vrijdag).
G-voetbal jeugd en senioren. Walking Football (donderdag)
Eerste team van Grol speelt in de tweede klasse J
van de KNVB

Aanvangstijd thuiswedstrijden Grol 1:

14.30 uur
Hoofdtrainer:
William Krabbenborg
Dagelijks bestuur: Hans Scheinck, voorzitter
Harry Paf, vice-voorzitter
Tonnie Zieverink, secretaris
Tom Hoffman, penningmeester
Hoofdsponsor sportvereniging Grol en kledingsponsor Grol 1:

Albert Heijn Wallerbosch Groenlo

We gaan de nieuwe competitie in
met andermaal circa 65 teams. Het
ledental is rond de 1.500 gebleven.
Het C-woord schrijf ik niet meer.
Dat heb ik genoeg gedaan in die talloze berichten aan onze leden in die
C-periode. We zijn door die communicatie bij elkaar gebleven, maar
ook door allerlei acties die opgezet
werden om leden én sponsoren te
waarderen dat ze Grol trouw zijn
gebleven.
Gelukkig gaan we nu van C- naar
C-. Die Competitie, dat wordt weer
wennen. Bij de eerste wedstrijd zal
vaak de bekende zin van de trainer
te horen zijn. Na twee minuten 0-1.
‘Zijn we al wakker”? ‘Vraag het je
zelf trainer, want jij hebt de opstelling gemaakt’.
Spelers zullen nog wel eens dromen dat er bij Rietmolen 3 - Grol 9
ook nog een VAR is. Om hun trage
sprintje te corrigeren. Wakker worden, de VAR zit op de bank van de
tegenstander. Denk erom, bij buitenspel kunnen geen lijntjes worden
getrokken. De enige lijn is de zijlijn
en daar loopt alleen de grensrechter. Zonder camera, zonder videoherhaling en zonder oortje. Het is
weer even wennen, van beeldscherm
consumptie naar veldwerk-productie. Nog iets, na 45 minuten is het
rust en volgt er een tweede helft.
De derde helft is pas na 90 minuten. Punten in de derde helft zijn
er niet te halen, alleen streepjes op
de barkaart. De meeste teams in de
competitie zullen meer streepjes dan
punten halen. Dat is weer geen punt.
Competitie is competitie en iedereen
wil eerst die wedstrijdpunten. Die
instelling maakt je beter. Mentaliteit
levert vaak meer op dan kwaliteit.

Kijk maar eens naar het EK-voetbal
en de Olympische Spelen. De prestaties van de Nederlanders. De voetballers bij de eerste de beste serieuze
wedstrijd zielloos en kansloos eraf.
De olympische sporters kwamen
met 36 medailles terug. Met plek 7
voor Nederland op de olympische
ranglijst. Bereikt met een doordacht
plan, met keihard trainen, langjarig
aangestelde coaches, voortreffelijke
hersteltrainers en een uitstekende
paramedische verzorging.
Kijk nu eens waar die voetballers
staan op de FIFA-ranglijst, nummer 12. Die Nederlandse voetballers
moeten minder verdienen en meer
trainen. Veel Nederlandse voetbalvoorbeelden hebben de pupillen
niet meer. Gelukkig gaat hun mobiel ook de grens over en dan is de
keuze groot genoeg. Spelers van de
Grol, Jongens onder 11 of Meiden
onder 13, willen best bij Barcelona,
Bayer München of Chelsea voetballen. Groot gelijk, want met opa Van
Gaal gaan we niet echt vooruitkomen. Het moet gezegd, in het tv-programma ‘Hai Society’ scoorde
hij veel punten. Die tellen alleen niet
voor de FIFA-ranglijst.
De rust in het Zeister bos moet doorbroken worden. Er zou daar nu onrust moeten zijn, eigenlijk paniek.
Er moet een landelijk plan komen
om het Nederlands voetbal weer
naar de wereldtop te brengen. Stel
hockeytrainers aan, geef atletiektraining aan voetballers, kopieer het
krachthonk van de baanwielrenners,
doe de teambielding van roeiers na,
maar vooral ‘doe iets’!
Begin bij de amateurs, daar zitten
meer dan genoeg goede trainers die

Selectie Grol 1 seizoen 2021-2022
Achterste rij van links naar rechts: Wouter
Rexwinkel, Rico Lammerdink, Sem Brummelaar, Mick Wissink, Nick Oude Luttikhuis, Wessel Baarslag, Jelle Rijks, Mart Zieverink, Tycho
Riteco, Rutger van Schijndel en Mart Willemsen;

Walterbos (teammanager), Titus Hoffman,
Max de Vries, William Krabbenborg (hoofdtrainer), Jos Heutinck (assistent-trainer), Luc
Berentsen, Tygo ten Bulte, Suzanne Schovers
(sportmasseur) en Gert Oeds Kristen (hersteltrainer);

Middelste rij van links naar rechts: Bart
Huijskes (assistent-scheidsrechter), Frank

Voorste rij van links naar rechts: Ramon Landewers, Eduardo de Sousa Cavalcante, Siebe

Lantink, Myron Baten, Roel Bruins, Tiem Rots,
Ids de Vries, Mark te Winkel en Mike Kempers;
Op de foto ontbreken: Wouter Pillen, Kjell
Riteco, Rogier Koppe (teammanager), Peter
Nijland (assistent-scheidsrechter), Michel
Schoorl (keeperstrainer), Gerry van Dongeren
(hersteltrainer), Noud Huijskes (video-analist)
en Bjorn Koldeweij (video-analist).

willen meewerken aan zo’n nationaal plan. Laat die betaald voetbalclubs van die jonge amateurvoetballers af blijven totdat ze 18 zijn.
Kunnen ze er zelf over beslissen of
ze naar een eredivisieclub willen die
uiteindelijk toch weer een huurling
aantrekt van het Portugese Tondela.
Mochten ze in Zeist tot het onwaarschijnlijke idee komen om van de
Achterhoek een proeftuin te maken
van het landelijke voetbalplan, wij
zijn er klaar voor. Wij zullen hen
uitleggen wat ‘D’ran’ werkelijk betekent.
De Grol voorop is te onbescheiden,
maar we doen zeker mee!
Ik wil best beginnen door tien wekkers in Zeist te zetten. Wakker worden!!!
Hans Scheinck, voorzitter Grol.

COMPETITIEPROGRAMMA
SEIZOEN 2021-2022 VOOR
GROL 1
26 september 2021
3 oktober 2021
10 oktober 2021
17 oktober 2021
24 oktober 2021
31 oktober 2021
7 november 2021
14 november 2021
21 november 2021
28 november 2021
5 december 2021
12 december 2021
19 december 2021

Lemelerveld – Grol
Grol – BWO
Wijhe ’92 – Grol
Grol – ATC ‘65
FC Suryoye – Grol
Schalkhaar – Grol
Grol – Achilles ’12
Inhaal/Beker
Grol – GVV Eilermark
NEO – Grol
Grol – SDC ‘12
Barbaros – Grol
Inhaal/Beker

16 januari 2022
23 januari 2022
30 januari 2022
6 februari 2022
13 februari 2022
20 februari 2022
27 februari 2022
(Carnaval)
6 maart 2022
13 maart 2022
20 maart 2022
27 maart 2022
3 april 2022
10 april 2022
16/18 april 2022
(Pasen)
24 april 2022
1 mei 2022
8 mei 2022
15 mei 2022
22 mei 2022
26 mei 2022
(Hemelvaart)
29 mei 2022

Inhaal/Beker
Grol – Bon Boys
Vogido – Grol
Grol – Lemelerveld
Achilles ’12 – Grol
Inhaal/Beker

4/5 juni 2022
(Pinksteren)

Inhaal/Beker
Grol – FC Suryoye
BWO – Grol
Grol – Schalkhaar
GVV Eilermark – Grol
Grol – Wijhe ‘92
Bon Boys – Grol
Inhaal/Beker
Grol – NEO
ATC ’65 – Grol
Inhaal/Beker
Grol – Barbaros
SDC ’12 – Grol
Bekerfinale standaard
Grol – Vogido

Start nacompetitie
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SAMEN
(WERK)

SCOREN
Techniek
Transport

Logistiek

Overheid

Bouw

Industrie
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Bas Knippenborg:

‘Een als druk baasje te boek staande teammanager!’
LICHTENVOORDE - Hij werd geboren op 21 april 1969 op het adres
Raadhuisstraat 29 in Lichtenvoorde en dat op nog geen vijftig meter
afstand vanaf zijn tweede thuiskomen oftewel het sportcomplex van zijn
grote liefde: Longa ’30. Gezeten in één van de vergaderkamers op het
sportpark ‘De Treffer’ vertelt de 52-jarige Knippenborg dat hij als klein
kind vanuit het badkamerraam de beide doelen op het hoofdveld in het
vizier had. “Omdat mijn vader ook een voetballiefhebber was, werd ik al
met het oranje-witte Longa ’30-virus besmet toen ik nog amper kon lopen.
Helaas overleed mijn vader toen ik amper 12 jaar jong was. Mijn moeder
bleef alleen achter met de zorg voor mij en mijn zuster. Maar als er iets is
dat ik van hem heb overgenomen, dan is het wel het vertalen van de liefde
voor de club Longa ’30 in een vorm van leiderschap.”
Door Theo Huijskes

Maar ondanks dat met name de buitenwereld in Lichtenvoorde denkt dat in zijn
leven Longa ’30 te allen tijde op de eerste
plaats komt, laat Knippenborg uw verslaggever bij de aftrap van het gesprek
direct weten dat hij apetrots is dat hij in
zijn 50ste levensjaar nog papa is geworden. “Na het huwelijk met mijn huidige
vrouw, heb ik inmiddels een zoontje (Sebastiaan) van 19 maanden oud. Ik voel me
derhalve gelukkig en schatrijk”, aldus de
man die na vele studiejaren, met daarbij
onder andere de opleidingen Mavo, Meao
en Heao gevolgd te hebben, al circa 30
jaar registeraccountant is bij in eerste instantie Ten Kate Huizinga en thans Mazars in Winterswijk.

Zelf was ik geen grootse voetballer
Bas Knippenborg vertelt dat hij amper 6
of 7 jaar was toen hij al een balletje trapte bij de overbuurman aan de Raadhuisstraat. “Ik heb alle jeugdselecties door-

lopen, waarbij ik met speelminuten in
onder andere de jeugdteams D1 en C1 iets
van het jeugdplafond mocht aanraken.
Bij de senioren was het team Longa ’30
3 het voor mij hoogst haalbare niveau”,
aldus de man die zich reeds als 18-jarige op het pad van grensrechter c.q. leider begaf. “Ik ben dat geweest bij onder
andere de B1- en A1 selectieteams en dat
allemaal in totaal gedurende een periode
van circa twintig jaar. Vanaf het seizoen
2006-2007 ben ik mij in dezelfde functie
dienstbaar gaan maken bij Longa ’30 1. In
eerste instantie meegelopen met Leo ten
Broeke om vervolgens het stokje ten behoeve van de functie teammanager, zoals dat heden ten dage wordt aangeduid,
over te nemen. Een en ander betekent dat
ik het komende seizoen 2021-2022 met
Longa ’30 1 mijn 15e seizoen inga en dat
alles meegeteld mijn 35e jaar in ongeveer
één en dezelfde functie bij de club.”

BESTEL NU JOUW
BOODSCHAPPEN ONLINE
Vele trainers zien komen en gaan

Wanneer wij het samen hebben over

hoofdtrainers, geeft Bas Knippenborg
aan inmiddels wel een boek te kunnen
schrijven over de oefenmeesters die hij
van dichtbij heeft meegemaakt en dat
met name op het gebied van de grote onderlinge verschillen op diverse terreinen,
zoals het zich presenteren, het omgaan
met spelers en anderen en het naast de
hoofdmacht al dan niet betrokken zijn bij
het totale gebeuren van en binnen de club
Longa ’30. “Ik ben begonnen aan de zijde
van trainer Gerard Wolters en vervolgens
diverse oefenmeesters meegemaakt, zoals Theo Hulshof, Gerard Bos, Wilco Klop,
Jan Oosterhuis en Erik Zandstra. “Gerard Bos was niet alleen een bijzonder
fanatieke trainer, maar tevens een echte
clubman. Iemand die het als een plicht
zag om de club op meerdere onderdelen
van dienst te zijn en dat op de meest onwaarschijnlijke manieren. Bourgondiër in
hart en nieren Wilco Klop is voor mij de
meest succesvolle trainer tot op heden.
Onder zijn leiding is Longa ’30 voor de
eerste maal in de geschiedenis gepromoveerd naar de hoofdklasse in het amateurvoetbal. Erik Zandstra heeft het als
jonge trainer -hij kwam hier binnen op
30-jarige leeftijd- goed gedaan. Wat de
huidige trainer Dennis van Toor betreft,
zie en merk je nu al dat wij met een door
de wol geverfde oefenmeester hebben te
maken. Iemand die niet voor niets maar
liefst acht jaar bij zaterdaghoofdklasser
AZSV in Aalten heeft gewerkt.”

Manusje van alles binnen de club
Wanneer Bas Knippenborg wordt geconfronteerd met de clubtitel ‘Manusje van
alles’, verschijnt er een lach op zijn gezicht, die tegelijkertijd een instemmen-

Bij Jumbo Bennink

Bestel nu jouw boodschappen via ons
Pick Up Point met de persoonlijke service
die je van ons gewend bent.

Teammanager Bas Knippenborg op de Longa
’30-tribune met op de achtergrond de trainende
eerste selectie. Foto: Theo Huijskes

de uitdrukking vertoont. “Ik weet het,
ik ben iemand die een gruwelijke hekel
heeft aan stilzitten. En dan te bedenken
dat ik een zittend beroep heb. Maar gelukkig weet ik dat de combineren met
veel te bewegen. Bij Longa ’30 komt dat
vaak aan het licht doordat ik vaak overkom als een druktemaker en dat met
name door mij overal in te mengen, noem
het in positieve zin bemoeien met zaken
die de selectie als geheel en de spelers
individueel ten goede komen. Als teammanager ontpop ik mij dan meer als ‘een
manusje van alles’, zoals bijvoorbeeld bij
uitwedstrijden, waarbij wij lange reizen
moeten maken en er heel veel geregeld
moet worden. Maar let wel, ik doe het
allemaal voor de club. Zo kunnen ze mij
altijd benaderen voor bepaalde klusjes.
Zo ben ik bijvoorbeeld ook secretaris van
de Stichting Accommodatiebeheer. In het
belang van Longa ’30 sta ik te allen tijde
voor de club klaar!

WIJ
WIJ BELOVEN...

JOUW
BESTEL NU PEN ONLINE
P
BOODSCHA

BOODSCHAPPEN
OPHALEN WANNEER
W
HET JOU UITKOMT
K
KOMT
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BELOVEN...

WIJ BELOVEN...
SNEL
EN
SNEL
ENGEMAKKELIJK
GEMAKKELIJK
BESTELLEN
BESTELLEN
HET GROOTSTE

HET
GROOTSTE
ASSORTIMENT
SNEL
EN
GEMAKKELIJK
ASSORTIMENT
VOOR
VOOR
DE
LAAGSTE
PRIJS
BESTELLEN
DE LAAGSTE PRIJS

Wist je dat je
de boodschappen
kunt laten bezorgen?
Jij bestelt, wij bezorgen.

VERS
ÉCHTVERS,
VERS,
ISISÉCHT
HETVERS
GROOTSTE
ASSORTIMENT
OOK
ONLINE
OOK
VOOR
DEONLINE
LAAGSTE PRIJS
GEMAKKELIJK

BIJBESTELLEN
GEMAKKELIJK
BIJBESTELLEN
VERS
IS ÉCHT VERS,
TOT
24
UUR
24 UUR VOOR LEVERING
OOKTOT
ONLINE
VOOR LEVERING

Wij komen de boodschappen
graag bezorgen. Zodat jij niet
hoeft te sjouwen.

OPHALEN
OPHALENWANNEER
WANNEER HET JOU
GEMAKKELIJK
BIJBESTELLEN
HET
JOU
UITKOMT
TOTUITKOMT
24
UUR
VOOR
LEVERING
OPHALEN
WANNEER
HET
JOU
nt
la
Download
deaJumbo
app
naar
eofkga
lijk
e
k
z
e
d
r
UITKOMT
o
o
Ook v
Download de Jumbo app of ga naar

Openingstijden:
Van Heijdenstraat 17 Lichtenvoorde (0544) 39 30 40
Den Koem 2 Groenlo (0544) 74 50 90

Ma t/m do: 8.00
Vr:
8.00
Za:
8.00
Zo:
10.00

- 20.00
- 21.00
- 20.00
- 18.00
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AFVOER
AFVOER
AFVOER
VERSTOPT?
VERSTOPT?
VERSTOPT?

Bel:
0544 ---464011
464011
Bel: 0544
0544
Bel:
464011
24/7 BEREIKBAAR

riooltechniek bv

plastics bv

Garantie voor service,
kwaliteit & samenwerking!

MERCATORSTRAAT 7, 7131 PW LICHTENVOORDE
WWW.PORSKAMP.COM
T 0544 - 37 21 79 WWW.PORSKAMP.COM

Mathulzenweg 29
7141 CR Groenlo
Tel. : 0031 (0) 544 46 78 09

www.tevogt.nl
www.tevogt.nl
info@hofprint.nl
www.hofprint.nl

• BETROUWBAARHEID
• SERVICE
• KWALITEIT
• ANWB PARTNER

Ruurloseweg 70 • 7141 LG GROENLO • T 0544 – 464593
E info@johnkleingunnewiek.nl • www.johnkleingunnewiek.nl

Aan het woord: Erix-bestuurslid
Ronnie Harmelink
Hij behoort tot het meubilair van de voetbalclub Erix in Lievelde.
Wij hebben het over de bijna 50 jaar jonge Ronnie Harmelink.
Een verenigingsman, die sedert 1997 een bestuursfunctie binnen
de club bekleedt. Was dat tot 2012 binnen het jeugdbestuur, de
laatste jaren is dat als lid van het hoofdbestuur met de functie
wedstrijdsecretaris in portefeuille.

Opgericht:

1 augustus 1944

Gevestigd te:

Lievelde

Sportpark:

‘Delakker’
Lievelderweg 120
7137 NB Lievelde
Telefoon: 0544-377112

Aantal velden:

Drie (alle drie met verlichting) en een half speelveld voor JO08 / JO09

Secretariaat:

Vicariestraat 20
7137 MN Lievelde
Telefoon: 06-11135966

Internet:

WWW.VVERIX.NL

E-mail:

info@vverix.nl

Clubkleuren:

blauw-wit

Aantal leden:

215 spelende leden

Aantal teams:

19 (10x jeugd, deels i.s.m. KSV, 4x senioren heren,
1x senioren dames i.s.m. met KSV, 2x 45+ herenteam (7 tegen 7) en 1x 25+ damesteam, 1x damesteam 18+ (7 tegen 7))

Onderdelen:

zondagvoetbal
heren- en jongensvoetbal
dames- en meisjesvoetbal

Indeling:

Eerste team van v.v. Erix speelt in de vijfde klasse
B van de KNVB

Aanvang thuiswedstrijden
eerste team:
14.00 uur
Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Han Ressing
Secretaris: Ineke Holkenborg
Penningmeester: Wouter ten Have

Hoofdsponsor:

Autobedrijf Bleumink BV

Hoofdtrainer:

Mick Hermsen

“In de beginjaren was het wedstrijdsecretariaat veel papierwerk.
Je kreeg iedere twee weken de Openbare Mededelingen van de KNVB.
Van daaruit arceerde je de wedstrijden van Erix. Die typte je weer over,
printte en kopieerde deze en dan
vervolgens werd het programma
opgehangen op het informatiebord
op het sportpark. Veel werk, maar
het mooie was dat je dan altijd wel
iemand tegenkwam om een praatje
mee te maken. Tegenwoordig gaat
alles digitaal. Gemakkelijker natuurlijk, maar wel onpersoonlijker”,
aldus Harmelink.
“Daarnaast ben ik verantwoordelijk
voor het aanstellen van de scheidsrechters. Als Erix doen wij al vanaf
het begin (sinds 1991) mee met de
Kring Scheidsrechters Uitwisseling
Lichtenvoorde (K.S.U.L.). De huidige deelnemende verenigingen zijn
Grol, Longa ’30, KSV, HMC ’17 en
Erix. Hierbij fluiten de clubscheidsrechters van Erix hun wedstrijden
bij andere verenigingen en de clubscheidsrechters van de andere verenigingen komen naar Lievelde. Een
mooi stukje kruisbestuiving, waarbij commentaar op een ‘thuisfluiter’
niet meer aan de orde is. Op zaterdagmiddag draai ik regelmatig mee
in de kantinediensten. Het mooie
daarvan is het contact met de mensen. Ik ben nogal nieuwsgierig aangelegd en tijdens de kantinedienst
draaien krijg je regelmatig nieuwtjes te horen. Op de zondag bezoek
ik (bijna) altijd de wedstrijden van
het 1e elftal. Bij uitwedstrijden verheug ik mij op het koffiedrinken in
de bestuurskamer van de bezoekende vereniging. Bij de dan gevoerde

gesprekken kijk je ook in andermans keuken en daarbij pik je dingen op, die je kunt gebruiken bij je
eigen club. Na de wedstrijd maak ik
direct het wedstrijdverslag voor de
website.
Als ik het over het 1e elftal heb, heeft
er een sterke verjonging van de selectie plaatsgevonden. Een aantal ervaren spelers met een mooie
staat van dienst hebben de eerste
selectie verlaten. Enkele talentvolle
spelers uit de eigen jeugd die reeds
meetrainden, krijgen hierdoor automatisch kansen. Het eerste elftal
bestaat thans uit een goede mix van
ervaring en jeugd. De eerste oefenwedstrijden zagen er hoopvol. Vanuit mijn functie heb ik natuurlijk
vaak contact met de hoofdtrainer
en zijn assistent. Die samenwerking ervaar ik als plezierig. Daarnaast is het erg positief dat diverse
oud-trainers nog regelmatig de weg
naar Erix weten te vinden. Dat zegt
denk ik genoeg hoe wij er als vereniging op staan.
Erix heeft net als diverse andere verenigingen te maken met een
afname van het ledenaantal. Binnen het bestuur houden blijven wij
desalniettemin denken in kansen.
Hoe kunnen wij faciliteren dat leden de club trouw blijven of zelfs
na jarenlange afwezigheid weer lid
worden. Binnen onze vereniging
heeft het vrouwenvoetbal een prominente plek. Het is echt mooi om
te zien hoe zich dat door ontwikkelt. In de jaren tachtig beschikten wij over één dameselftal, maar
nu zie je bij de jeugd in bijna alle
teams meisjes voetballen. Daarnaast

Selectie Erix 1 seizoen 2021-2022
Bovenste rij van links naar rechts: Fabian
Wientjes, Rick ten Have, Twan Spekschoor,
Toon Klein Avink, Harm Spekschoor en Nordin Stevens.
Middelste rij van links naar rechts: Bennie Oosterholt (verzorger), Niels ten Have,
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Viggo te Woerd, Mick Hermsen (hoofdtrainer), Eric Ressing (assistent-trainer), Juup te
Woerd, Luuk Weenink en Barry Ressing (assistent-scheidsrechter).
Voorste rij van links naar rechts: Igor Okothin, Dave Ressing, Nick Stinissen, Tim klein

Tank, Chiem Donderwinkel, Mart Oosterholt
en Duke Gralike.
Op de foto ontbreken: Casper Hulshof (leider), Arno Leemreize (keeperstrainer), Wouter ten Have, Dennis van der Geest, Rob van
Ittersum, Mathijs Elferink en Luuk Weenink.

vraag ik mij af hoeveel verenigingen
in de Achterhoek thans drie senioren damesteams hebben? En dan
te bedenken dat de rek er nog lang
niet uit is. De zaterdag en de zondag
zijn natuurlijk van groot belang om
de vereniging draaiende te houden,
maar de aanvulling vrijdagavondvoetbal is een schot in de roos. De
samenwerking met KSV, die er al
was bij één damesteam en later is
doorgezet naar de jeugd, vind ik nog
steeds prima lopen. Wij zitten op
steenworp afstand van elkaar, zijn
bijna even groot en acteren op basis van gelijkwaardigheid. Tot slot
wil ik nog melden dat wij recent een
overdekt terras hebben gerealiseerd.
Een mooi stukje vakwerk en zeker
een verrijking van onze accommodatie. Binnenkort pakken wij het
buitenmeubilair nog aan en dan is
het picobello in orde. Ik zou zeggen
...kom uns an, dan ku’j ‘t zeen...!”

COMPETITIEPROGRAMMA
SEIZOEN 2021-2022 VOOR
ERIX
26 september 2021
3 oktober 2021
10 oktober 2021
17 oktober 2021
24 oktober 2021
31 oktober 2021
7 november 2021
14 november 2021
21 november 2021
28 november 2021
5 december 2021
12 december 2021
19 december 2021

Erix – SVBV
ZZC ’20 – Erix
Erix – GSV ’63
Inhaal/Beker
DEO – Erix
Erix – Wolfersveen
Bredevoort – Erix
Inhaal/Beker
Erix – Lochuizen
SSA/SJO Ratti-Socii – Erix
Erix – Halle
Westendorp – Erix
Inhaal/Beker

16 januari 2022
23 januari 2022
30 januari 2022
6 februari 2022
13 februari 2022
20 februari 2022
27 februari 2022
6 maart 2022
13 maart 2022
20 maart 2022
27 maart 2022
3 april 2022
10 april 2022
16/18 april 2022
24 april 2022
1 mei 2022
8 mei 2022
15 mei 2022
22 mei 2022
26 mei 2022

Inhaal/Beker
Inhaal/Beker
Erix – Sp. Haarlo
Erix – DEO
GSV ’63 – Erix
Inhaal/Beker
(Carnaval) Inhaal/Beker
Erix – SSA/SJO Ratti-Socii
SVBV – Erix
Sp. Haarlo – Erix
Inhaal/Beker
Halle – Erix
Erix – Westendorp
(Pasen) Inhaal/Beker
Lochuizen – Erix
Inhaal/Beker
Inhaal/Beker
Erix – Bredevoort
Wolfersveen – Erix
(Hemelvaart)
Bekerfinale standaard
Inhaal/Beker
(Pinksteren)
Start nacompetitie

29 mei 2022
4/5 juni 2022
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GMT VELKOPPEN

Veilig en efficiënt
snoeien en verwijderen
van bomen
Geschikt voor alle voertuigen met kraan
Zeer eenvoudig te bedienen

•

•

Met Viking Buitenleven beleef je het ultieme Scandinavië gevoel
in je eigen tuin! Wij verkopen Grill Kota’s, Buitensauna’s, Hot Tubs
en Camping Barrels van de allerbeste kwaliteit tegen een uiterst
scherpe prijs. Laat u inspireren op onze website of kom langs en
proef de sfeer van het Scandinavische Buitenleven.

Bespaar tot 60% op werkuren en materiaal

Ideaal in steden en langs spoor-, auto- en waterwegen

Direct vanuit de boom in de container of versnipperaar

Winterswijkseweg 64 | Vragender | 0544-848809 | www.vikingbuitenleven.nl

Samenwerking functioneert uitstekend

G-voetbal bij Longa ’30 en Grol niet meer weg te denken
Door Theo Huijskes

LICHTENVOORDE-GROENLO - Voetbal
is in Nederland volkssport nummer één.
Honderdduizenden jongens en meisjes,
mannen en vrouwen zijn wekelijks, en dat
met name in het weekend, helemaal in de
ban van deze, voor alle lagen van de bevolking bestemde teamsport. En wat is het
dan helemaal geweldig dat voetbal naast
een door jong en oud omarmde volkssport
tevens een onvoorstelbaar mooi bindmiddel is om ook jongeren in achterstandssituaties en nog mooier jongeren met een
lichamelijke of geestelijke handicap aan
het sporten te krijgen.
Dit laatste is er mede de reden van dat
het G-voetbal, en dat in zowel actief als
passief opzicht, reeds jaren achtereen in
de gemeente Oost Gelre hoogtij viert. De
basis voor het G-voetbal werd reeds gelegd toen Lichtenvoorde en Groenlo nog
zelfstandige gemeenten waren en heeft na
de gemeentelijke herindeling in 2005 binnen de gemeente Oost Gelre een serieuze
status gekregen. Een status die zelfs heeft
geleid tot een door de clubs Longa ’30 en
Grol in juni 2017 ondertekende overeenkomst tot samenwerking.

Theo Engelbarts is de geestelijk vader
Wanneer er iemand is, die zich binnen de
gemeente Oost Gelre mag opwerpen als
de oprichter, in dit geval geestelijk vader
van het G-voetbal, dan is het wel Lichtenvoordenaar Theo Engelbarts. Extra
gemotiveerd vanwege zijn gehandicapte
zoon Fabian, heeft hij zich jaren achtereen

Spelers van het G-voetbal Longa ’30 en Grol in actie tijdens een training o.l.v. de trainers Robbemond en Roelofsen van BVO De Graafschap.
Foto: Theo Huijskes
ingezet voor het G-voetbal en was daarbij
tevens de grote stimulator om naast Longa
’30 ook andere verenigingen aan te sporen om het G-voetbal in het verenigingspakket op te nemen. Een en ander kreeg
in het voorjaar van 2016 extra publicitaire aandacht vanwege het feit dat dezelfde Engelbarts de meest vooraanstaande
vormgever was van de goede, constructieve samenwerking tussen de afdelingen
G-voetbal van Longa ’30 en Grol. Destijds
werd er op instigatie van hem al een soort
persbijeenkomst belegd, waarvoor van
beide clubs enkele vertegenwoordigers op
het sportpark ‘De Treffer’ in Lichtenvoorde aanwezig waren om de samenwerking
toe te lichten en daaraan tevens een stukje
publiciteit te verbinden. Een belangrijke
aanleiding daarvoor was destijds ook het
gegeven dat beide verenigingen gezamenlijk op pad gingen om deel te nemen aan
een groots opgezet toernooi van de voetbalvereniging Sparta ’25 Beek en Donk in
Noord-Brabant.
Inmiddels bijna zes jaar later zegt de van
een heupoperatie herstellende Theo Engelbarts -inmiddels 76 jaar- niet meer

actief bij het G-voetbal te zijn betrokken.
“Maar als oprichter van het gebeuren hier
in Lichtenvoorde, ligt het mij nog steeds
bijzonder na aan het hart. Dat ik er in de
praktijk nu iets verder vanaf sta, heeft
naast mijn leeftijd ook te maken met het
feit dat zoon Fabian (35) het G-voetbal
bedrijft bij AZSV in Aalten. Maar ik volg
het allemaal nog wel, waarbij de mooie
herinneringen de boventoon blijven voeren. Zoals de uitnodigingen, die wij in het
verleden hebben gehad om met het voltallige team, alsmede begeleiding op bezoek te komen bij clubs als De Graafschap
en FC Twente en niet te vergeten Ajax. In
de Johan Cruijff ArenA heb ik toen, ten
overstaan van 33 duizend belangstellenden, tekst en uitleg mogen geven over het
G-voetbal hier in onze Gelderse Achterhoek. Onvergetelijk!”

Samenwerking Longa ’30 - Grol is uniek
Ook Grollenaar en voetballiefhebber Maarten Overkemping vindt de samenwerking
tussen Longa ’30 en Grol op het gebied
van G-voetbal helemaal uniek. “Wanneer
je in vroegere jaren een samenwerking

tussen beide aartsrivalen aan de orde zou
stellen, werd je voor gek verklaard. En
zie nu welk een prachtige samenwerking
er is ontstaan. De instapklasse en de seniorenafdeling trainen in Groenlo en de
jeugdafdeling in Lichtenvoorde. Dit alles
onder leiding van hoofdtrainer Johan van
Zanten, bijgestaan door vele enthousiaste
vrijwilligers. Een en ander met het gevolg
dat het allemaal gesmeerd loopt”, aldus
de man die naast het uitoefenen van een
trainersfunctie tevens vader is van zijn
15-jarige zoon Basten, in 2018 nog boegbeeld van de Special Olympics in de Gelderse Achterhoek en inmiddels al tien jaar
en dat voornamelijk als keeper deel uitmakende van het G-voetbal. “Wanneer je
alleen al ziet en voelt hoe hij en zijn voetbalmaatjes Jasper Schovers en Sam Luttikholt, alsmede alle overige G-voetballers
deze sport beleven, is dat een lust voor het
oog. Daarom wil ik namens het samenwerkingsverband Longa ’30 - Grol de deur
wagenwijd openzetten voor ouders en/of
verzorgers van kinderen, die zich graag
willen aansluiten bij de doelgroep G-voetbal.”

‘Met verzorgd voetbal lijfsbehoud
veiligstellen!’
R

R
Aantal velden:
Secretariaat:

Internet:
E-mail:
Clubkleuren:
Aantal leden:
Aantal teams:

Onderdelen:

Indeling:
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Sportpark:

KSV-verdedigers Jorrit Spexgoor en Teun Lageschaar verheugen
zich op het nieuwe seizoen. Ze zijn enthousiast over de nieuwe
tactiek. De vorig jaar aangetreden hoofdtrainer Jan Willem
Rugers wil dat KSV iedere wedstrijd zelf initiatief toont en minder
de lange bal hanteert.

G E ND

15 januari 1935
Vragender
‘De Bult’
Kapelweg 17
7134 NJ Vragender
Telefoon: 0544-374777
Twee (waarvan één met verlichting), alsmede
een oefenhoek met verlichting
Winterswijkseweg 51a
7134 PN Vragender
Telefoon: 0544 - 373675 of 06 - 8126 0093
www.ksv-vragender.nl
secretaris@ksv-vragender.nl
groen-zwart-wit
283
5 heren senioren + 2 herenteams 35+ 7-tegen-7, 1 dames senioren (KSV/Erix VR1) + 1 damesteam 25+ 7-tegen-7, 10 jeugdteams (waarvan JO 19-1, JO 17-1, JO 15-1, JO 13-1, JO 12-1,
JO 11-1, JO 10-1, JO 10-2, JO 9-1 en JO 8-1 i.c.
met Erix)
zondag- en zaterdagvoetbal
heren- en jongensvoetbal (prestatief en recreatief), dames- en meisjesvoetbal (prestatief en
recreatief)
Eerste team van KSV speelt in het seizoen
2021/2022 in de vierde klasse C van de KNVB

KSV 1 speelt voor het achtste achtereenvolgende seizoen in de vierde
klasse. Dat is uitermate knap van
de dorpsclub. Om lijfsbehoud veilig te stellen, speelde KSV 1 de afgelopen jaren vaak op de counter
en hanteerde daarbij veelal de lange
bal. Hoofdtrainer Rutgers wil nu een
omslag bewerkstelligen. Hij wil dat
KSV zelf het initiatief neemt, waarbij zijn ploeg opbouwt van achteruit
met opkomende backs en middenvelders die continue aanspeelbaar
zijn. Hij wil met korte combinaties op de aanval spelen, zodat KSV
1 voetballend kansen creëert. Waar
KSV 1 jarenlang 4-4-2 speelde, is
4-3-3 nu het motto!

Omslag in speelstijl
Laatste man Jorrit Spexgoor (30) en
linksback Teun Lageschaar (32) zijn
enthousiast over de nieuwe tactiek.
“De afgelopen seizoenen probeerden
we onder andere trainers ook meer
te voetballen. Tegen laag geklas-

seerde clubs lukte dat. Maar tegen
clubs uit het linkerrijtje zakten we
vaak in en loerden op de counter”,
blikt Spexgoor terug. “Een omslag in speelstijl vergt tijd. Stel dat
we met deze tactiek een paar wedstrijden dik verliezen, gaan we dan
weer behoudender spelen of blijven
we dan volharden in de aanvallende
speelwijze?” Zelf pleit hij ervoor om
op de aanval te blijven spelen. “De
afgelopen jaren beschikten we over
snelle aanvallers die vaak scoorden.
Inzakken en in een 4-4-2 formatie
op de counter spelen, was daarom
een goede tactiek. Met Ruben Klein
Gebbinck erbij hebben we een balvaste spits die goed kan kaatsen.
Via snelle buitenspelers, opkomende backs en met korte combinaties
moeten we nu tot kansen en goals
komen.” Lageschaar is blij dat hij
als back nu veel meer mag opkomen
dan onder de vorige trainers. “In de
jeugd en toen ik vijftien jaar geleden
als 17-jarige bij het eerste kwam,

Aanvang thuiswedstrijden
eerste team:
14.00 uur
Dagelijks bestuur: Voorzitter: Jan van de Wolfshaar

Hoofdsponsors:
Hoofdtrainer:
Ereleden:

Bijzonderheid:

Secretaris: Jan Harmelink
Penningmeester: Suzan Overkamp
Viking Buitenleven
GMT Equipment B.V.
Jan-Willem Rutgers
Theo Wolterink, Bennie Overkamp †, Wim
Rutgers, Henk Wessels, Joris ter Bogt, Jos
Overkamp, Jos Lageschaar, Hemmie Wolterink,
Wilfried Olyslager, Bennie Spijkers, Wilfried
Spijkers, Dennis Wallerbos
KSV beschikt over een ondergrondse sproei-installatie voor al haar velden.

was ik altijd aanvaller. Ik kan nu
eindelijk mijn energie kwijt.”

Jeugd heeft andere mentaliteit
Spexgoor en Lageschaar mikken op
lijfsbehoud. Maar zit er niet meer
in het verschiet? “Normaal gesproken kun je inschatten hoe sterk elke
tegenstander is, omdat je er recent
tegen speelde. Maar ik heb geen idee
hoe goed onze tegenstanders nu
zijn. Het voetbal lag namelijk twee
seizoenen stil”, verklaart Spexgoor.
Bij KSV 1 stopten Tim Minkhorst en
Stan Gunnewick. Het team blijft dus
grotendeels intact. Jeugdspelers, die
overkwamen uit de JO19 en jongens
die voorheen in KSV 2 speelden,
krijgen de kans om aan te haken.
“Toen ik pas bij het eerste kwam,
wilde je graag in het eerste spelen”,
weet Lageschaar nog. “De afgelopen
jaren voetbalden veel spelers net zo
graag in het tweede. Ook houden
spelers op zaterdagavond minder
rekening met de wedstrijd op zondag. De mentaliteit van veel jeugd is
anders dan van ons.” Over de jonge
jongens uit JO19 die er nu bij zitten, is Lageschaar enthousiast. “Die
moeten erbij blijven. Met veertien
man redden we het niet. Je krijgt
altijd te maken met schorsingen en
blessures. Achttien tot twintig man
hebben we zeker nodig.”
Lageschaar en Spexgoor zien Dinxperlo als titelfavoriet. “Meerdere clubs zijn beter dan ons, maar
met veel clubs kunnen we ons meten en met de juiste instelling verslaan. Wellicht kunnen we verrassen
en een periode pakken. We’j mot
d’ran”, besluit Lageschaar.

COMPETITIEPROGRAMMA
SEIZOEN 2021-2022 VOOR
KSV
Jorrit Spexgoor

Teun Lageschaar

Selectie KSV 1 seizoen 2021-2022
Bovenste rij van links naar rechts: Walter Overkamp, Teun Lageschaar, Tim Lageschaar, Ruben Klein Gebbinck, Tom Ribbers,
Frank Hamerlink en Harm Groot Zevert;
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Middelste rij vlnr: Ruud Weenink (leider), Jan
Willem Rutgers (hoofdtrainer), Marijn Visser,
Erwin van de Wolfshaar, Leon Lageschaar,
Frank Dijk en Luuk Molenveld (verzorger);

Voorste rij vlnr: Niek Berendsen, Rick
Tanck, Willem Mateman, Bas Oonk en Jorrit
Spexgoor.

26 september 2021
3 oktober 2021
10 oktober 2021
17 oktober 2021
24 oktober 2021
31 oktober 2021
7 november 2021
14 november 2021
21 november 2021
28 november 2021
5 december 2021
12 december 2021
19 december 2021

KSV – AD ‘69
HMC ’17 – KSV
KSV – Ajax Breedenbroek
FC Bergh – KSV
KSV – Kilder
Etten – KSV
KSV – Ulftse Boys
Inhaal/Beker
SC Meddo – KSV
MEC – KSV
KSV – ’t Peeske
Keijenburgse Boys – KSV
Inhaal/Beker

16 januari 2022
23 januari 2022
30 januari 2022
6 februari 2022
13 februari 2022
20 februari 2022
27 februari 2022
6 maart 2022
13 maart 2022
20 maart 2022
27 maart 2022
3 april 2022
10 april 2022
16/18 april 2022
24 april 2022
1 mei 2022
8 mei 2022
15 mei 2022
22 mei 2022
26 mei 2022

Inhaal/Beker
KSV – FC Dinxperlo
GWVV – KSV
KSV – FC Bergh
Ulftse Boys – KSV
Inhaal/Beker
(Carnaval) Inhaal/Beker
KSV – Etten
Kilder – KSV
AD ’69 - KSV
KSV – SC Meddo
Ajax Breedenbroek – KSV
KSV – GWVV
(Pasen) Inhaal/Beker
KSV – MEC
’t Peeske – KSV
Inhaal/Beker
KSV – Keijenburgse Boys
FC Dinxperlo – KSV
(Hemelvaart)
Bekerfinale standaard
KSV – HMC ‘17
(Pinksteren)
Start nacompetitie

29 mei 2022
4/5 juni 2022
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Alle sportevenementen op groot scherm
Diverse soorten bier en wijn
info@den-elshof.nl ● www.den-elshof.nl

Tenniscomplex GTC • Pitch & Putt Golf

Isotoon of Dikke Toon?
Bij ons bestel je altijd de ideale sportdrank!

Footgolf

Een sportieve uitdaging!

te doen
Leuk omam- of
als te uitje,
b e d ri j f s ag o f
d
familie enfeest
ll
vr i j g e z e

Footgolf is:
• een uitdagende combinatie van golf en voetbal
• speciaal bedoeld voor groepen
• niet moeilijk en geschikt voor iedereen
• prima te combineren met een gezellige barbecue, lunch of buffet

Pitch & Putt Golf Groenlo dagelijks geopend vanaf 10:00 uur tot zonsondergang .
Oude Winterswijkseweg 45 a • 7141 DE Groenlo • T (0544) 464142 • deblanckenborg .nl
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Grollenaar en ‘Grol’man Marco Frank:

Een allround en gepassioneerd verenigingsfunctionaris
GROENLO - Wat de sportvereniging Grol betreft, is hij op alle voorkomende
terreinen gepokt en gemazeld. Iemand die zich al zo’n veertig jaar inzet
voor zijn eigen plaatselijke voetbalclub. En die inzet wordt niet ten toon
gespreid door het in de huid kruipen van een doorsnee vrijwilliger, maar
door het zijn van een voorbeeld clubman, die in zijn vrije tijd bereid is om
zich in alle voorbijkomende klussen te verdiepen om die vervolgens ook
nog eens op te pakken.
Door Theo Huijskes

In het geval van Marco Frank, geboren
op 1 augustus 1968 en sedert 1 januari
1978 lid van ‘de Grol’, kan het een en
ander gedurende de afgelopen vier decennia vertaald worden naar de meest
uiteenlopende clubactiviteiten, zoals onder andere het zijn van jeugdleider c.q.
trainer tot het trekken van de kar aangaande de website- en het social media-gebeuren, van het deel uitmaken van
de sponsorcommissie c.q. het commercieel team tot het zijn van lid van de terreincommissie, van het bekleden van de
functie voorzitter van het jeugdbestuur
tot het optreden als clubscheidsrechter,
van het zich ontpoppen als organisator
en kampleider bij de jeugd tot het zijn
van lid van het automatiseringsteam,
van organisator c.q. coördinator van de
jaarlijkse presentatiegids tot bestuurslid,
voorzitter en uithangbord van het Internationaal Marveldtoernooi, van het zitting nemen in het bestuur senioren tot
het verzorgen van tal van verenigingsverslagen, van het coördineren van het
verenigingsbureau tot het zijn van lid en
tevens waarnemend voorzitter van het
hoofdbestuur.

in enkele gevallen al meer dan veertig
jaar bestaan, zich autonoom redden, geen
aansturing van het bestuur nodig hebben, nog steeds vernieuwend bezig zijn,
bij vacatures zelf de posities invullen en
daarnaast onverminderd blijven zorgen
voor een gezellige, ontspannen sfeer, die
er tevens toe bijdraagt dat het hoofddoel,
te weten het leveren van kwaliteit, wordt
gerealiseerd.”

Wie is Marco Frank?
“Geboren ben ik in een uit drie kinderen bestaand gezin, woonachtig aan de
Nieuwe Groeneweg. Daar als oudste van
de drie opgegroeid met broer Raymond
en zus Renate. Na de basisschool heb
ik scholengemeenschap Marianum gevolgd om vervolgens de studie Chemische
Technologie te volgen aan de Universiteit
Twente. Daar ook promotie gedaan met
in 1996 het behalen van de doctorsgraad.
Woonachtig ben ik aan de Winterswijkseweg en dat samen met zoon Jesper en
dochter Bibi. Wat mijn werkzame leven
aangaat, ben ik in dienst van Sasol. Hier
bekleed ik de functie van senior process
engineer op een research- en technologieafdeling in Enschede. Wij verzorgen
studies voor onze fabrieken wereldwijd
om deze efficiënter te laten functioneren,
de productkwaliteit te verbeteren, nieuwe producten te laten maken of nieuwe
technologieën te introduceren. Al met al
een mooie, uitdagende baan.

Is Grol jouw belangrijkste hobby?
“Dat kun je wel zeggen. Ondanks dat
deze hobby dagelijks, wekelijks en dus
jaarlijks veel tijd kost. Maar ik doe het
met heel veel plezier en het geeft bovenal

Foto: Theo Huijskes

Zou jij de functie voorzitter
ambiëren?

veel voldoening om aan het voetbalbedrijf
Grol een steentje te kunnen dragen. Het
zal velen niet verbazen dat de organisatie
van het Marveldtoernooi door mij in het
bijzonder wordt omarmd. Hoe dit voetbalfestijn is uitgegroeid van een eenvoudig regionaal ééndaags toernooi naar een
meerdaags internationaal toernooi met
de beste teams uit de gehele wereld, is
toch wel heel bijzonder. En om hier actief deel vanuit te mogen maken, is heel
speciaal. De samenwerking met een groot
aantal enthousiaste vrijwilligers, de contacten met de clubs, de interactie met de
sponsoren, het is ieder jaar volop genieten. In één woord: fantastisch!”
Is dat alles ook niet de kracht van de
vereniging? “Vanzelfsprekend! Grol bekleedt als grote en actieve vereniging
een belangrijke plek in de Groenlose samenleving. Het is een gezonde vereniging, die een goede binding heeft met
leden, vrijwilligers en sponsoren. Uniek
in het totaal is denk ik de enorme zelfredzaamheid, alsmede het enthousiasme
en de gedrevenheid van een groot aantal
commissies en besturen. Geledingen die

“Die ambitie heb ik niet. Wat de ervaring
betreft, zou het kunnen. Maar qua tijd in
combinatie met mijn werk, is een en ander lastig te realiseren. Bovendien denk
ik dat ik voor een dergelijke functie te
perfectionistisch ben. Ik ben dan te veel
bezig met allerlei details. En aangezien er
altijd wel iets hapert binnen de vereniging, zou ik geen dag rust hebben. Bovendien heb ik bij de huidige voorzitter en
de voorzitter daarvoor gezien en gemerkt
hoeveel tijd dat het kan kosten. Grol mag
trouwens blij zijn met zulke kwalitatief goede voorzitters. Je moet op zoveel
vlakken, met name waar het gaat om de
representatie, kunnen functioneren. Dat
kost enorm veel tijd. Beleid maken, vergaderingen leiden, het totale netwerk onderhouden, feeling houden met alle onderdelen van de vereniging, het schrijven
van artikelen, houden van toespraken en
ga zo maar door. Ik ben denk ik voor de
vereniging op dit moment waardevoller
door op de achtergrond te blijven. Omschrijf het maar als een soort smeermiddel tussen alle aanwezige commissies en
besturen.”
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www.tenbulte.nl

Ten
Bulte
Lise-Meitner-Str. 18, 48691 Vreden

Brandhout, tafels, stoelen, vloerdelen, parket, pvc-vloeren, zagerij
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‘Gewoon’ weer lekker kunnen
voetballen!
Het is juli en dat betekent dat er weer een mail van Theo Huijskes
in de inbox zit met de uitnodiging om je als voetbalvereniging in
Oost Gelre of in het geval van Vios in Beltrum van je beste kant te
laten zien in de jaarlijkse voetbalkrant. De medewerking aan deze
voetbalkrant is vrijwillig en zeker niet verplicht. Echter wie ervoor
kiest om zich te onthouden van deelname kan wel de nodige
kritiek verwachten, zoals we afgelopen jaar in deze krant hebben
kunnen lezen.

Samenwerking opgericht: 2017
Samenwerking tussen:

KSH en VVM

Locatie Harreveld:

Sportpark ‘t Hach
Looweg 25
7135JH Harreveld

Locatie Mariënvelde:

BMV Mariënvelde
Waalderweg 7
7263RX Mariënvelde

Aantal velden:

Harreveld: 2 + oefenhoek
Mariënvelde: 2 + oefenhoek

Aantal teams:

5 senioren heren zondag
1 senioren dames zaterdag
1 senioren heren zaterdag
8 jeugd teams zaterdag
2 35+ teams (7x7) vrijdag
1 45+ team (7x7) vrijdag
1 dames team (7x7) vrijdag

Onze vrijwilligers hebben hun handen meer dan vol aan het draaiende
houden van de vereniging, zodat iedereen op zijn of haar niveau in een
vertrouwde omgeving en met plezier kan voetballen. Dus heeft het
aanleveren van de gevraagde input
voor deze jaarlijkse voetbalkrant bij
ons niet de hoogste prioriteit. Desalniettemin is het toch elk jaar wel
weer leuk om te lezen hoe bij de
verschillende buurtverenigingen de
vlag erbij hangt en wat ieders verwachtingen voor het aankomende
seizoen zijn. Dus uiteraard heeft ook
HMC ’17 weer haar best gedaan om
alle gevraagde stukken op tijd aan te
leveren.

Indeling:

HMC’17 1 is ingedeeld in de 4e klasse C van
de KNVB

Hoofdtrainer:

Roberto Tuinstra

Even voorstellen

Aanvang thuiswedstijden: 14.00 uur
Clubkleuren:

Blauwe shirts, zwarte broek, blauwe kousen

Shirtsponsor HMC’17 1:

Wolters Poelier
Insieme

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Maja Visschers
Penningmeester: Herman Houwers
Secretaris: Jetze Wiegerinck

Website:

www.hmc17.nl

E-mail:

info@hmc17.nl

Wat betreft onze verwachtingen voor
aankomend seizoen, kan ik eigenlijk
heel kort zijn. Ik hoop net als iedereen dat wij eindelijk weer een normaal en volledig seizoen ‘gewoon’
lekker kunnen voetballen! Wij zijn
vooral blij dat vrijwel alle leden ons
trouw zijn gebleven gedurende de
afgelopen tijd, dit ondanks dat wij
ze als vereniging door de maatregelen rondom corona helaas niet veel
konden bieden. Voor aankomend
seizoen mogen wij zelfs een groot
aantal nieuwe leden verwelkomen,
die op hun verzoek gaan voetballen
in de 4e klasse reserve van de zaterdagcompetitie. Verder zal HMC ’17
weer starten met een dames seni-

Maja Visschers,
voorzitter HMC ’17

Robert Tuinstra,
hoofdtrainer HMC ’17

COMPETITIEPROGRAMMA
SEIZOEN 2021-2022 VOOR
HMC ‘17
stellen, omdat de samenstelling van
de selectie afgelopen zomer wat gewijzigd is. Een aantal ervaren jongens met veel kwaliteit hebben ervoor gekozen om te gaan voetballen
bij het nieuwe zaterdagteam van
HMC ’17.
We moeten het derhalve in het nieuwe seizoen doen met een zeer jon-

Selectie HMC ’17 1 seizoen 2021-2022
Bovenste rij van links naar rechts:
Roberto Tuinstra, Niek ten Have, Tom Tankink, Helmut Esselink, Remco Bokkers, Thijs Schutten, Jetze Wiegerinck, Luuk Vossers, Chiel
Hulshof, Tim Leemreize, Tom Berentsen en Alexander Esselink;

Zoals gezegd, hoop ik dat wij na de
afgelopen twee seizoenen nu aan
het begin staan van eindelijk weer
een normaal voetbalseizoen en wij
gewoon weer lekker kunnen gaan
voetballen of voetbal kijken. Hopelijk tot snel op of langs één van onze
velden in Harreveld of Mariënvelde.

ge selectie. Mijn doelstelling is nu
met deze jonge groep ervaring op te
doen. Individueel en als team er alles uithalen wat er in zit en daarbij
zoveel mogelijk punten behalen en
natuurlijk veel plezier beleven aan
het spelletje. Hopelijk tot snel langs
de lijn bij HMC ’17!

Ik ben Roberto Tuinstra, 47 jaar
en woonachtig in Deventer. Ik
heb drie kinderen, te weten
twee dochters van 19 en 15 jaar
en een zoon van 16 jaar. Naast
mijn werk in het voetbal werk
ik sinds twee jaar parttime als
koerier.
Als voetballer heb ik onder andere betaald voetbal gespeeld bij De
Graafschap en bij de amateurs van
onder andere Rohda Raalte en VV
Rheden. Als trainer speel ik het liefst
1-4-3-3 met bij balbezit een door
schuivende nummer 4 van achteruit. Zo creëer je een man meer op
het middenveld ten opzichte van je
tegenstander.
De doelstelling van HMC ‘17 en mijzelf is meedoen voor promotie naar
de 3e klasse. We hebben deze doelstelling helaas wel wat bij moeten

orenteam op de zaterdag, verschillende heren seniorenteams op de
zondag, meerdere 35+ en 45+ teams
en een groot aantal jeugdteams.
Ons eerste elftal zal net als in voorgaande jaren starten in de 4e klasse
C van de zondagcompetitie. Door het
aangekondigde vertrek van hoofdtrainer Jorrit Bomers en zijn assistent Thijs van Bronckhorst, moesten
wij op zoek naar een nieuwe technische staf. Jorrit en Thijs nogmaals
bedankt voor jullie inzet in de afgelopen jaren. Wij zijn trots dat wij
de ervaren Roberto Tuinstra hebben
weten te contracteren als de nieuwe
hoofdtrainer van HMC ’17.

Onderste rij van links naar rechts:
Luuk Rietberg, Roel Kolkman, David Hulshof, Jasper Giesen, Ivar te
Molder, Stan Wopereis, Karsten van der Aa, Sander Kolkman, Gijs
Coersen en Maik Weustenenk.

26 september 2021 Ulftse Boys – HMC ’17
3 oktober 2021
HMC ’17 – KSV
10 oktober 2021 ’t Peeske – HMC ’17
17 oktober 2021 HMC ‘17 – FC Dinxperlo
24 oktober 2021 AD ’69 – HMC ‘17
31 oktober 2021 HMC ’17 – Keijenburgse Boys
7 november 2021 HMC ’17 – Kilder
14 november 2021 Inhaal/Beker
21 november 2021 FC Bergh – HMC ‘17
28 november 2021 HMC’17 – Ajax Breedenbroek
5 december 2021 Etten – HMC ‘17
12 december 2021 MEC – HMC ‘17
19 december 2021 Inhaal/Beker
16 januari 2022
23 januari 2022
30 januari 2022
6 februari 2022
13 februari 2022
20 februari 2022
27 februari 2022
6 maart 2022
13 maart 2022
20 maart 2022
27 maart 2022
3 april 2022
10 april 2022
16/18 april 2022
24 april 2022
1 mei 2022
8 mei 2022
15 mei 2022
22 mei 2022
26 mei 2022
29 mei 2022
4/5 juni 2022

Inhaal/Beker
HMC ’17 – GWVV
SC Meddo – HMC ’17
HMC ’17 – AD ’69
Kilder – HMC ’17
Inhaal/Beker
(Carnaval) Inhaal/Beker
HMC ’17 – FC Bergh
FC Dinxperlo – HMC ’17
HMC ’17 – Etten
HMC ’17 – ’t Peeske
Keijenburgse Boys – HMC ’17
HMC ’17 – SC Meddo
(Pasen) Inhaal/Beker
Ajax Breedenbroek – HMC’17
HMC ’17 – MEC
Inhaal/Beker
GWVV – HMC ’17
HMC ’17 – Ulftse Boys
(Hemelvaart)
Bekerfinale standaard
KSV – HMC ‘17
(Pinksteren)
Start nacompetitie
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www.arink.nl

Al ruim 80 jaar een
betrouwbare partner
voor u en uw Mercedes

Wat kunnen wij voor jou
betekenen?

Marhulzenweg 26
7141 CS Groenlo
Tel. 0544 - 46 19 78

www.arink.nl

Zoek jij een deskundige bouwer voor jouw huis, bedrijfspand of utiliteitsproject? Wij realiseren nieuwbouw, renovatie of verbouwproject

www.siebertwassink.nl

sportveldbeheer
boomverzorging
groenaanleg en
groenonderhoud
www.axentgroen.nl
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Tonny Hemmink uit Beltrum:

‘In alle opzichten uit het goede hout gesneden!’
BELTRUM - Een geboren en getogen Beltrummenaar. Iemand die, zonder
daarbij nadrukkelijk op de voorgrond te treden, de dorpsgemeenschap op
alle mogelijke manieren omarmt en bereid is om zich daar te allen tijde voor
in te zetten. Kortom een ingetogen gemeenschapsmens van het zuiverste
soort en tegelijkertijd een voorbeeld-vrijwilliger. Dit laatste ook van de op
het sportpark ‘De Sonders’ gehuisveste voetbalvereniging VIOS. De plek
waar wij hem ontmoeten en dat in gezelschap van Bennie (‘de Klunt’) te
Veluwe, voormalig voorzitter van de Beltrumse dorpsclub en heden ten dage
aanvoerder, tevens spreekbuis van de bij de voetbalvereniging niet meer
weg te denken, inmiddels befaamde vrijwilligers- c.q. onderhoudsgroep
‘De Ondergrondse’.
Door Theo Huijskes

Een nieuwe overkapping op het
VIOS-complex
Het gaat in dit geval met name om Tonny
Hemmink (67), de man met een rood-geel-zwart VIOS-hart, die dankzij het
hebben van de benodigde inspiratie en
met name twee professionele timmermanshanden een fraaie, nieuwe overkapping heeft laten verrijzen in het verlengde van de sportkantine op het sportpark.
Een bijna noodzakelijke voorziening, die
zeker van pas komt in de huidige coronatijd. Een periode waarin mogelijk nog
steeds rekening moet worden gehouden
met de 1½ meter-regel, waardoor er
naast de beschikbare ruimte binnen ook
onder de nieuwe authentieke overkapping de nodige zitplaatsen gecreëerd
kunnen worden.
Omdat Hemmink zelf het aspect bescheidenheid hoog in het vaandel heeft staan,
is het Te Veluwe (72) die de kwaliteiten
van de op en top vakman op timmergebied weet te ventileren. “Tonny is een

voorbeeld teamwerker. Het is niet voor
niets dat anderen in de rij staan om hem
te mogen helpen. Met name omdat hij
anderen de ruimte en dientengevolge alle
kansen biedt, wil iedereen graag met hem
samenwerken. Een te allen tijde rustige,
tevens integere man die, om het maar
sterk uit te drukken, naast het zijn van
vakman voor deze club tevens een belangrijke teambuilder is.”

Als het moet ben ik er voor de
gemeenschap Beltrum
Tonny Hemmink werd op 11 augustus
1954 geboren in het St. Gerardus-Majella
Gesticht in Beltrum en was thuis de derde
op rij in een gezin met zes kinderen. Het
vak van timmerman werd door hem reeds
op jonge leeftijd en vervolgens gedurende
een periode van 36½ jaar uitgeoefend bij
Bouwbedrijf Klein Gunnewiek (Hosté) in
Beltrum. Het bedrijf leverde hem niet alleen een succesvolle periode als timmerman op, ook wist hij een relatie aan te
knopen met dochter Agnes Klein Gunnewiek, waarmee hij inmiddels al 45 jaar in

mencorso in Beltrum, en als het moet
voor iedereen klaar staat.

In de voetballerij is het allemaal
afstandelijker geworden

Tonny Hemmink (links) en Bennie te Veluwe (rechts) bij de nieuwe overkapping op het
sportpark ‘De Sonders’ in Beltrum. Foto: Theo
Huijskes
de echt is verbonden. “Ondanks dat zij te
kampen heeft met langdurige ziekte, heb
ik aan haar een fantastische echtgenote,
die onder alle omstandigheden positief
in het leven staat. Daarenboven is zij een
bijzonder zorgzame moeder voor onze
beide zonen Normen en Ruben, alsmede
een geweldige oma voor onze inmiddels
vier kleinkinderen.” Aldus de man, die
inmiddels vier jaar deel uitmaakt van het
VIOS-paradepaardje ‘De Ondergrondse’,
voorheen maar liefst twaalf jaar zitting
heeft gehad in het Beltrums Kermiscomité, nog altijd deel uitmaakt van de
wagenbouwgroep ‘De Vikings’, ieder jaar
van de partij bij het traditionele Bloe-

Terug naar Bennie te Veluwe als voorman van ‘De Ondergrondse’ leert ons dat
de op 29 november 2010 opgerichte vrijwilligersgroep uit een zeventiental leden
bestaat. “Naast dat er door de groep allerhande werk wordt verzet op ‘De Sonders’, en dat van timmeren tot schilderen, van tuinieren tot schoonmaken en
ga zo nog maar even door, staat ook de
samenkomst, noem het maar het aspect
sociale contacten of het elkaar ontmoeten
voor iedereen hoog in het vaandel. Iedereen wil er graag lid van zijn, beter gezegd
bij horen. Een en ander gaat zover dat wij
inmiddels kunnen spreken van een hechte vriendengroep. Dit met het gevolg dat
er nu zelfs belangstellenden zijn, die nog
gewoon in dienstverband werken, maar
zich met het oog op de pensioengerechtigde leeftijd nu al aanmelden voor onze
club. Zij komen vooralsnog terecht in de
wachtkamer van de ballotagecommissie”, aldus Te Veluwe, die nog wel kwijt
wil dat het functioneren van voetbalbesturen en commissies heden ten dage
veel afstandelijker is dan vroeger. “Het
aantal in het leven geroepen commissies
reist langzamerhand de pan uit. Bovendien zorgt de vergaande digitalisering,
denk aan computers, tablets, mobiele telefoons en dergelijke, ervoor dat alles een
veel onpersoonlijker karakter krijgt. Een
ontwikkeling die naar ik hoop zich niet
te explosief ontwikkelt, waardoor het ten
koste gaat van aspecten als clubliefde en
gezelligheid!”

EVERY
EVERY DAY
DAY IS
IS A
A RIDE
RIDE
Postadres
Postbus 208
7130 AE Lichtenvoorde
Bezoekadressen
Batterij 3
7141 JL Groenlo
James Wattstraat 1
7131 ME Lichtenvoorde
T (0544) 37 59 89

WSi techniek levert de techniek die mensen nodig hebben
om te wonen, te werken of te recreëren. Van het eerste
ontwerp tot en met het onderhoud en technisch beheer zijn
wij inzetbaar en kunnen u toegevoegde waarde leveren.
WSI-TECHNIEK.NL
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ZORGELOOS GENIETEN, WIJ ZORGEN ERVOOR
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Wij wensen
alle
voetbalverenigingen
TELECOM & MULTIMEDIA
in Oost Gelre
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WASSEN
DROGEN
een succesvol,
bovenal
KOELEN & VRIEZEN
sportief seizoen 2021-2022!

Een buurtzame bank
is een vertrouwd
gezicht in de buurt.
Al 100 jaar.

EIGEN TECHNISCHE DIENST

EP: die doet het

Beltrumsestraat 44 - 7141 AM Groenlo - Tel: (0544) 46 56 82
E-mail: info@grootzevertelectro.nl - www.epgrootzevert.nl

BEELD & GELUID

TELECOM & MULTIMEDIA
WASSEN & DROGEN
KOELEN & VRIEZEN

Scharenborg Beltrum B.V

EIGEN TECHNISCHE DIENST
Beltrumsestraat 44 - 7141 AM Groenlo - Tel: (0544) 46 56 82
E-mail: info@grootzevertelectro.nl - www.epgrootzevert.nl

Hassinkstraat 2
7156 LZ BELTRUM
T (0544) 48 15 41
E info@scharenborg-beltrum.nl
I www.scharenborg-beltrum.nl

De buurtzame bank.
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Seizoen 2021-2022 jubileumjaar
voor vv VIOS B.

Opgericht:
Gevestigd te:
Sportpark:

Velden:

Internet:
E-mail :
Twitter :
Clubkleuren:
Aantal leden:
Aantal teams:
Onderdelen:

Indeling:

18 april 1932
Beltrum
‘De Sonders’
Avesterweg 1
7156 MH Beltrum
Telefoon: 0544-481868
Hoofdveld: kunstgras met verlichting
Veld 1: natuurgras
Veld 2: natuurgras met verlichting
Speel/trainingsveld 3: natuurgras met verlichting
Sportveld 4: natuurgras met verlichting
www.viosbeltrum.nl
info@viosbeltrum.nl
@viosbeltrum
geel-rood-zwart
732
27, 5 (vrouwen), en 10 (heren) senioren, 12
jeugdelftallen
zaterdag- en zondag competitievoetbal, recreatief avondvoetbal, Bootcamp en Loopgroep, heren- en jongensvoetbal (prestatief
en recreatief), dames- en meisjesvoetbal
(prestatief en recreatief)
Eerste team van VIOS speelt in de Vierde
Klasse B

Aanvang thuiswedstrijden
eerste team:
14.00 uur
Dagelijks bestuur:
Voorzitter: William Slotboom

Hoofdsponsor:
Hoofdtrainer:

Secretaris: Ivo Spilman
Penningmeester: Roald Visser
Marboma
Kevin Vos

De nieuwe damescommissie

In 2022 is het 50 jaar geleden dat in Beltrum werd begonnen met
vrouwenvoetbal. Jan Elshof was hiervan in 1972 de grondlegger.
Onder zijn leiding werd met vijftien vrouwen toegetreden
tot de voetbalcompetitie. Hij was vele jaren het boegbeeld.
Behalve oprichter was Jan Elshof trainer en leider en vervulde
hij bestuurlijke functies. Nog steeds is Jan trouw supporter bij de
thuiswedstrijden van de vrouwen.
Inmiddels zijn er 125 vrouwen en
meiden lid van vv VIOS B. VIOS liep
lange tijd voorop in de Achterhoek.
Bij gebrek aan faciliteiten bij andere
verenigingen, kwamen vrouwen en
meiden bij VIOS voetballen. VIOS gaf
en geeft het meiden- en vrouwenvoetbal de aandacht die het verdient.
De voorsprong die het had, is in
prestatief opzicht verloren gegaan.
De enorme groei van het meiden- en
vrouwenvoetbal bij omliggende verenigingen ligt hieraan ten grondslag.
In 1972 kon VIOS één vrouwenelftal
inschrijven voor de competitie. Dat
werden er in 1977-1978 twee en in
het seizoen 1984-1985 kwam VIOS
voor het eerst met drie vrouwenteams uit in competitieverband. Het
derde team keerde in het seizoen
1986-1987 niet meer terug in competitie. Twee jaar later moest na een
leegloop ook het tweede vrouwenteam afhaken.
De verantwoordelijke afdeling deed
er alles aan om het vrouwenvoetbal
populairder te maken. Bijvoorbeeld
door elk jaar een instuif te houden,
en dat wierp zijn vruchten af. Al
in het seizoen 1990-1991 kon VIOS
weer een tweede vrouwenteam inschrijven. Noemenswaardig is het
ook dat er in hetzelfde seizoen (januari 1990) werd begonnen met
meidenvoetbal binnen VIOS.
In 2003 zorgde VR1 voor een hoogtepunt in de historie met de promotie
naar de landelijke eerste divisie. Drie
jaar lang kwam VR1 uit op nationaal
niveau. Een prestatie waar we met
z’n allen met gepaste trots op kun-

nen terugkijken. Na een moeizaam
eerste jaar lukte het VIOS de twee
daaropvolgende seizoenen redelijk
eenvoudig om zich te handhaven
met een fraaie zesde plek in het derde seizoen (seizoen 2005-2006) als
hoogtepunt. Toch hebben de toenmalige damescommissie en hoofdbestuur in goed overleg besloten om
vrijwillig een stapje terug te doen,
waardoor VR1 vanaf 2007 weer uitkomt in de hoogste districtsklasse.
Uit sportief oogpunt uiteraard jammer, maar gezien de lange reisafstanden naar Brabant en Limburg én
het kostenplaatje een te verklaren
besluit.
In 2011 zetten de vrouwen weer in
op prestatie en wisten zij wederom
te promoveren naar de landelijk 1ste
klasse. Om de toegenomen reiskosten te kunnen bekostigen werd
er een feestavond georganiseerd.
In 2014 volgde er echter weer een
degradatie. De lange wedstrijddagen met een vertrek ’s ochtends om
08.00u en een terugkeer ’s avonds
om 18.00u wogen niet op tegen de
mogelijkheid van landelijk presteren. In de jaren die volgden, daalden de vrouwen van VIOS af naar de
3e klasse. In 2017 behaalden ze hier
het kampioenschap. In het seizoen
2021-2022 komen de vrouwen-1
wederom uit in de 3e klasse.
Het is een positieve ontwikkeling dat
het meiden- en vrouwenvoetbal de
afgelopen 50 jaar flink is gegroeid.
Steeds meer meiden kiezen de laatste jaren voor voetbal als sport nummer één. Een ontwikkeling die zich
in het midden van de jaren ‘90 heeft
ingezet en zich nog steeds voortzet.

Selectie VIOS B. 1 seizoen 2021-2022
Achterste rij van links naar rechts: Edo
Hemmink (assistent-scheidsrechter), Raoul
Groot Zevert, Twan te Woerd, Jurgen Wiegerinck, Bouke Ratering, Raun te Bogt,
Douwe ten Have en Bob Hartjes (assistent-scheidsechter);
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Middelste rij van links naar rechts: Ian
Groot Zevert, Boet Leemreize, Frank Orriens (leider), Kevin Vos (hoofdtrainer), Stan
Lankveld (assistent-trainer), Bob Groot Kormelink en Wim Helmers;

Onderste rij van links naar rechts: Sven
Haarlink, Ynse Hoitink, Tom Walterbos, Flin
Schutten, Ruud Westhoff en Chiqo Pol.
Op de foto ontbreken: Fenne Knops, Wilfried Hoitink en Freek Helmers.

Jan Elshof
En dat is belangrijk met het oog op
de toekomst en de continuïteit van
het meiden- en vrouwenvoetbal in
Beltrum. Afgelopen jaar is een nieuwe damescommissie ingesteld met
een eigen afvaardiging in het hoofdbestuur. Dominique Abbink, Annfleur Krabbenborg en Joanne Eggink
continueren het werk van hun voorgangers.
We hoeven ons voorlopig dus geen
zorgen te maken over de toekomst
van het vrouwenvoetbal in Beltrum!

COMPETITIEPROGRAMMA
SEIZOEN 2021-2022 VOOR
VIOS B.
26 september 2021 VIOS B. – Reünie
3 oktober 2021 Hector – VIOS B.
10 oktober 2021 VIOS B. – Hoeve Vooruit
17 oktober 2021 Delden – VIOS B.
24 oktober 2021 VIOS B. – Twenthe
31 oktober 2021 VIOS B. – Rood Zwart
7 november 2021 Markelo – VIOS B.
14 november 2021 Inhaal/Beker
21 november 2021 Rietmolen – VIOS B.
28 november 2021 VIOS B. – Buurse
5 december 2021 Diepenheim – VIOS B.
12 december 2021 VIOS B. – Sp. Neede
19 december 2021 Inhaal/Beker
16 januari 2022
23 januari 2022
30 januari 2022
6 februari 2022
13 februari 2022
20 februari 2022
27 februari 2022
6 maart 2022
13 maart 2022
20 maart 2022
27 maart 2022
3 april 2022
10 april 2022
16/18 april 2022
24 april 2022
1 mei 2022
8 mei 2022
15 mei 2022
22 mei 2022
26 mei 2022
29 mei 2022
4/5 juni 2022

Inhaal/Beker
FC Eibergen – VIOS B.
VIOS B. – Rekken
Reünie – VIOS B.
VIOS B. - Hector
Inhaal/Beker
(Carnaval) Inhaal/Beker
Twenthe – VIOS B.
VIOS B. – Delden
Rekken – VIOS B.
VIOS B. – Markelo
Hoeve Vooruit – VIOS B.
VIOS B. – Diepenheim
(Pasen) Inhaal/Beker
Sp. Neede – VIOS B.
VIOS B. – Rietmolen
Inhaal/Beker
Buurse – VIOS B.
VIOS B. – FC Eibergen
(Hemelvaart)
Bekerfinale standaard
Rood Zwart – VIOS B.
(Pinksteren)
Start nacompetitie

LEKKER WONEN
BEGINT BIJ

MARBOMA
KOM KIJKEN

ERV
RV
RV
VAR
AREN

LAA
LA
AA
AT
T U INSPIREREN

WEES WELKOM!

&

Wanneer u op zoek bent naar een nieuwe keuken,
badkamer, toilet of vloer, komt u voor veel keuzes
te staan. Marboma helpt u hierbij graag. Wij zijn
specialist in ons vakgebied en staan garant voor
kwaliteit en vakmanschap. Of het nu gaat om de
complete aanleg van een keuken of badkamer, het
tegelwerk of alleen de aanschaf van een keuken, de
apparatuur of het sanitair; bij Marboma bent u aan
het juiste adres. Wees daarom van harte welkom in
onze uitgebreide showroom aan het Jonkerspad
in Borculo.

• KEUKEN- EN BADKAMERPROJECTEN VAN A-Z
• ZÉÉR CONCURRERENDE PRIJZEN
• EIGEN MONTAGEDIENST
• KEUKENONDERDELEN, SANITAIR,
EN TEGELS OOK LOS VERKRIJGBAAR
• GÉÉN AANBETALING
• SNELLE LEVERTIJDEN
Jonkerspad 13 - 15 7271 LC, Borculo T 0544 - 481680 E info@marboma.nl

WWW.MARBOMA.NL

