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7681 NB Vroomshoop

T. 0546 64 10 35

E. info@deschoonste.nl

Uw adres voor schoonmaak
van kantoren, bedrijven
en overheidsgebouwen

• Kunststoffen
• (wegen)bouwproducten
Glazenwassen
Schoonmaakwerkzaamheden
BEZOEKADRES
Amerikalaan 33
7681 NB Vroomshoop

T +31 (0)546 - 645 889
F +31 (0)546 - 644 155
E info@hekmanproducts.nl

Specialist in natuurstenen vloeren
Groothandel in schoonmaakartikelen
Verkoop en verhuur van ladders/steigers

WWW.HEKMANPRODUCTS.NL

ZE ZEGGEN... DAT WIJ DE SCHOONSTE ZIJN!
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Hoofdbestuur
Voorzitter: Dick Netters
Secretaris: Margreeth Spang
Penningmeester: Willem Nieuwlaar
Jeugdzaken: Jan Dogger
Technische Zaken/TC: Joop Elferink
Algemene Zaken: Fenny Bernhardt
Commercie: Erik Netters
Public Relations: Hans Nieboer

64 29 46
64 30 99
06 38 39 27 91
64 48 88
67 22 43
64 47 79
64 51 48
64 33 84

Jeugdcommissie
Voorzitter: Jan Dogger
Secretaris: Marianne van Dijk
Algemeen adjunct: Gerjan Kösters
Coörd. meisjes- en damesvoetbal: Marc van Straten
Lid: Erwin Runhart
Lid: Harry Heersmink
Lid: Justin Beldman

64 48 88
06 14 45 37 94
06 36 18 02 04
06 51 39 10 99
06 50 22 67 48
06 29 54 08 23
06 57 04 53 17

Commissie wedstrijdzaken
Senioren: Janny Meijerink
Junioren: Simone Runhart
Pupillen: Suzanne Lusseveld

06 58 96 31 81
64 15 12
06 29 46 04 60

Ledenadministratie
Joan Nieboer

64 50 44

Clubhuis ‘t Flierhuus
Flierdijk 5a, Vroomshoop
Riëtte Zweers, beheerster

64 63 62
64 41 14

WORD VRIE

Like ons op Facebook
en blijf op de hoogte van onze winkel en acties!

SCHUURNMDAVAN
N
S

CHO

FACEBOOK.COM/SchuurmanSchoenen.vroomshoop vroomsEhNoEN
op
Julianaplein 29, 7681 AX Vroomshoop. OPENINGSTIJDEN: maandag 13.00 - 18.00 uur,
dinsdag t/m woensdag 9.00 - 18.00 uur, donderdag 9.00 - 21.00 uur, vrijdag 9.00 - 18.00 uur, zaterdag 9.00 - 17.00 uur.
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Partycentrum de Zandstuve verzorgt al meer dan 27 jaar feesten
en bijeenkomsten in een sfeervolle en bosrijke omgeving.
Dennenweg 11 | 7683 RS Den Ham | 0546 671650 | www.dezandstuve.nl | www.outsideintwente.nl
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klussen

Ruim 10.000 artikelen ook
online te bestellen op formido.nl

KlusHulp

doen we met plezier voor je!
KASTEN PLAATSTEN

OP MAAT ZAGEN

RAAMDECORATIE OPHANGEN

VLOERTEGELS LEGGEN

BUITENZONWERING MONTEREN

DOUCHECABINE PLAATSEN

LAMINAAT LEGGEN

BADMEUBEL PLAATSEN

DEUREN AFHANGEN

TRAPRENOVATIE

je g

K
f

f

INMETEN, BEZORGEN EN ADVIES

Formido Vroomshoop
Amerikalaan 1
T. 0546 641 184
www.formido.nl/vroomshoop

uk om je ve rr  הlp

Like ons op facebook - facebook.com/formidomarsman

Hotel-café-restaurant Beerzerveld
Van Alewijkstraat 32
7685 PH Beerzerveld
(0523) 25 13 61
www.hcrbeerzerveld.nl

In Beerzerveld uw feest vieren? U kunt bij ons terecht voor uw:
buurtfeest
receptie
broodtafel

bruiloft
verjaardag
vergadering

stamppotbuffet
warm en koud buffet
hapjesbuffet

Ons café-restaurant en onze snackbar zijn geopend van maandag tot en met
zaterdag. Voor feesten en partijen zijn wij ook op zondag geopend. Haal- en
brengservice.

I¿H
R
N

'H klaar
t
staa

Tevens kunt u gebruik maken van onze hotelkamers
PHWZFGRXFKHWYHQZL¿(QGHSULMVYDOWPHH
Bel voor meer informatie of kom langs.
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We gaan
wat nieuws
beginnen!
We verwelkomen ons clubblad nieuwe stijl.
Het clubblad van Vroomshoopse Boys heeft
al zestig jaar (!) z’n waarde bewezen. Van
huis uit weet ik hoe die klus werd geklaard
door echte vrijwilligers van de redactie, op de
typemachine, stencilmachine, een sorteertafel en tot slot door de bezorgers. Eigenlijk
is er na zes decennia geen nieuws onder de
zon en nog steeds kunnen we rekenen op
een kleine, maar vaste kern van vaste pro
deo-medewerkers. We zeggen Marian Kok
dank voor haar jarenlange inzet om het clubblad vorm te geven. Die taak wordt nu overgenomen door vormgever John Mulder van
het Buro Kordaat. Dat heeft onder meer te
maken met de fullcolour opzet, die verwantschap vertoond met onze jaarlijkse presentatiegids, die dit jaar voor de z’n 10e keer in
successie is uitgekomen. Jan Uitslag fungeert
ook nu weer als drukker als drukker bij het
clubblad nieuwe stijl.
Het nieuwe clubblad is ook een uithangbord
voor onze trouwe adverteerders, die we hartelijk dank zeggen voor hun wederom coöperatieve opstelling om zich aan te sluiten bij
de nieuwe opzet. De advertenties kwamen
er weer dankzij onze onmisbare eigen acquisiteur Joop Lantink, dank daarvoor. Margreeth Spang en ondergetekende blijven de
redactie vormen en treden wat dat betreft
als het ware in de voetsporen van onze vaders Henk Middeljans en Jan Nieboer. Ook
wat dat betreft kent ons clubblad een echte
traditie. Mooi is het dat we ons redactioneel
gesteund weten door Arjen Maat en Erik Klaren, van wie de lezers regelmatig bijdragen
kunnen verwachten.
Onze clubfotograaf Erwin Heuver zorgt er-

voor dat het ook een fraai geïllustreerd clubblad wordt.
Met de bezorging van de clubbladen zit het
dankzij de coördinatoren Wijnand en Joke
Netters en dankzij onze trouwe bezorgers
ook weer goed bij de nieuwe opzet.
Het clubblad nieuwe stijl verschijnt vier keer
per seizoen, bevat de nodige informatie voor
de leden, achtergrond- en sfeerverhalen,
columns en sponsornieuws. Het clubblad
kan niet los worden gezien van onze actuele website www.vvvroomshoopseboys.nl,
die overigens binnenkort ook geheel wordt
vernieuwd, dankzij onze webmaster Alexander Fokkert.
Tips voor de redactie zijn altijd welkom. Denk
mee en doe mee, als dat wordt gevraagd. Laten we er met z’n allen een mooi blauw-geel
visitekaartje van Vroomshoopse Boys van
maken. Veel lees- en kijkplezier gewenst.
Namens de redactie,
Hans Nieboer
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Vroomshoopse Boys heet
800ste lid van harte welkom
Yorin Fokke (14) wist op 29 september even
niet wat hem overkwam. Het nieuwbakken
lid van Vroomshoopse Boys was naar het
clubhuis van Vroomshoopse gelokt met de
mededeling dat hij te horen kwam in welk
team van JO15, het vroegere C, hij terecht
zou komen. Yorin was vergezeld van zijn
moeder en zijn zus. Beide laatsten zaten wel
in het complot. Jeugdvoorzitter en vervangend voorzitter Jan Dogger hielp de Vroomshoopse Noordik-leerling uit de droom in
clubhuis ‘t Flierhuus. Yorin is het 800-ste lid
van Vroomshoopse Boys.
De 72-jarige huidige eerste klasser beleeft
momenteel een periode van groei en bloei,
met name in de jeugdafdeling, waar meer
dan 30 teams in competitieverband uitkomen. Ook de F-league telt dit seizoen alweer
meer dan 20 pupillen. Het aantal van 800 leden vormt een clubrecord.
Het blij verraste 800ste lid kreeg van BVO
Heracles Almelo een tegoedbon voor twee
kaartjes voor de derby tegen FC Twente van
zondag 1 oktober en een pasje voor drankjes
in de businessruimte van het Polmanstadion.
Yorin Fokke kreeg daarnaast een speciaal warmloopshirt van de Supercoop uit
Vroomshoop aangeboden met daarop vermeld zijn naam en het getal “800”.
Ook kreeg het 800ste lid een mooie leren bal
van O&O Sports and Lifestyle uit Vriezenveen, waarop de handtekeningen de spelers
en de staﬂeden A-selectie komen.
Verder kreeg Yorin een sportbroekje en een
vaantje van de Vrienden van de Boys. Ook gaf
jeugdvoorzitter Jan Dogger aan Yorin Fokke
een exemplaar van de presentatiegids 20162017, dat het DNA van de Vroomshoopse
volksclub weerspiegelt.
Dat DNA geldt nu ook in het team van JO15
4 voor Yorin Fokke.
8
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Hoofdstraat 2 - Vroomshoop - 0546-642780
www.niekerents.nl

De Passage 7 - 9 O Vroomshoop
0546 - 64 42 70
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Geniet van al onze topmerken:

Inspirerende mode
voor de vrouw
van NU !
Hammerstraat 30 - 7681 DE Vroomshoop
tel: 0546-642350

Mc Gregor
Taifun
CarlOpik
Angels
Rosner
Messcalino
Indies
Michelle
Gerry Weber
Brax
Edition
Molly-Jo

Tonnendijk 29 - 31

7681 BJ Vroomshoop

Tel: 0546 - 645002
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Geen alcohol aan personen
jonger dan 18 jaar
Geen alcohol aan personen onder de achttien jaar, anders gelden strenge straffen
Een van de agendapunten tijdens de in
september gehouden jaarvergadering van
Vroomshoopse Boys betrof het alcoholbeleid. De gemeente Twenterand is vanaf 1
september 2016 j.l., dus in feite vanaf het
huidige voetbalseizoen, de geldende regels
van het Drank- en Horecabeleid streng gaan
toepassen. Het afgelopen seizoen 2015-2016
werden er in de kantine van menige sportvereniging, waarbij ook Vroomshoopse Boys, al
steekproeven genomen door de zogeheten
mystery guests.
De sportverenigingen in Twenterand, waarbij
ook Vroomshoopse Boys, zijn inmiddels door
de gemeente Twenterand bijgepraat over de
aanpak van de handhaving van het Drank- en
Horecabeleid. Burgemeester Cornelis Visser
gaf aan dat hij de coöperatieve opstelling
van de sportverenigingen waardeert. Het beleid is vooral aangescherpt, speciaal wat de
handhaving betreft. Het alcohol verstrekken
aan personen beneden de achttien jaar wordt
hard aangepakt. Wordt er door een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) daadwerkelijk een overtreding geconstateerd, dan
komt er een boete van minimaal 1.340 Euro
per overtreding.
Dat willen wij natuurlijk te allen tijde voorkomen. Iedereen wordt dan ook opgeroepen
zich aan de geldende regels te houden. In
voorkomende gevallen (we hopen niet dat
dat voorkomt) worden de betreffende personen op hun gedrag aangesproken. Er wordt
op ieders medewerking gerekend.
Namens het bestuur,
Dick Netters, voorzitter
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Korte terugblik op de
72ste jaarvergadering
Op 6 september 2016 vond in het clubhuis ’t
Flierhuus de 72ste jaarvergadering plaats, die
door zo’n 40 leden werd bezocht. Dat gebeurde
in combinatie met de jaarvergadering van de
supportersvereniging van Vroomshoopse Boys.
De leiding van deze algemene ledenvergadering berustte bij voorzitter Dick Netters.
De bestuursleden Margreeth Spang en Jan
Dogger werden herkozen. Voor jeugdvoorzitter Jan Dogger geldt dit vanwege drukke
werkzaamheden voor ten hoogste 1 seizoen.
De ﬁnanciële stukken van het hoofdbestuur,
de jeugdcommissie, de sponsorcommissie,
het stichtingsbestuur (kantine) en de suppor-

tersvereniging werden dik in orde bevonden
door de leden, met dank aan de deskundige
en nauwgezette penningmeesters.
Het bestuur stelde voor om per 1 oktober
2016 de contributie te verhogen (indexering)
en daarmee stemden de leden unaniem in.
Met Jeroen Haan, Richard Kottier en Sebastiaan Pol werden drie trouwe leden gehuldigd,
die samen 75 jaar aan Vroomshoopse Boys
zijn verbonden. Henk Dogger en Piet Dekker
zijn dat al respectievelijk 40 en 50 jaar. Dit
tweetal was niet aanwezig en zij hebben na
de jaarvergadering de bijbehorende attentie
thuis ontvangen.

Voor verdere bijzonderheden over de jaarvergadering:
www.vvvroomshoopseboys.nl
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Heeft u schade aan uw auto?
Wij regelen de schadeafhandeling rechtstreeks
met de verzekeringsmaatschappij!
4T]VaPcXbeTaeP]VPdc^XbPP]fTiXV
Voor meer informatie neemt u contact op met:

$#%$%%( 

AUTOSCHADE G. OELEN
VROOMSHOOP

Aziëlaan 12 - Vroomshoop

Noorderweg 83
Geerdijk
Tel. 0546 - 64 26 73
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Real Madrid gaat op
herhaling bij
Vroomshoopse Boys
De clinic van Real Madrid bij Vroomshoopse Boys is een groot succes geworden. Vanaf
15 augustus kwamen zo’n 70 jonge voetballers een week in actie op De Bosrand. Met
allerlei techniektrainingen, spel- en partijvormen werd het een mooie week in het smetteloze wit van de “Koninklijke” uit Madrid.
Coördinator Frences Malawau en zijn trainersstaf hadden lovende woorden voor de opvang
bij Vroomshoopse Boys, zowel op het veld als
in de kantine, waar dagelijks de lunch werd genoten. Riëtte en Harry Zweers en de andere
Boys-vrijwilligers: complimenten daarvoor.
De deelnemers waren voor het merendeel afkomstig van Vroomshoopse Boys, maar kwamen ook van buurman Sportlust Vroomshoop
en van andere clubs uit de regio.
Er werd tijdens de clinic van Real Madrid ook
gescout en het drietal Mats Scholten en Sven
Paters (van JO13) en Duncan Kelder (van JO11)
werden eruit gepikt. Dit trio is inmiddels in actie gekomen op de ﬁnale op 23 oktober bij FC
Winterswijk.
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De beste vier jeugdspelers gaan naar de Spaanse hoofdstad Madrid om in het immense
Estadio Santiago Bernabeu een wedstrijd van
het grote Real te zien. Ook is er een “meet en
greet” met beroemdheden als Christiano Ronaldo, Gareth Bale en Sergio Ramos.
Gert Bongers, manager van de Real Madrid Clinics Benelux, waaraan ook onze hoofdtrainer
Eric van Zutphen is verbonden, is ook uitermate
content over de clinic bij Vroomshoopse Boys.
Hij vroeg of er een herhaling mogelijk was in
2017 en of Vroomshoopse Boys dan weer als
gastheer wil optreden. Intern is dat bij onze vereniging overlegd, waarbij als voorwaarde geldt
dat er voldoende vrijwilligers voorhanden zijn
in de vakantieperiode. Er kwam witte oftewel
blauw-gele rook uit de schoorsteen van de kantine en het feest gaat door.
Bij voldoende deelname zijn de sterren van de
toekomst in de kleuren van Real Madrid op De
Bosrand te bewonderen in de week van 21 tot
en met 25 augustus 2017:

hasta luego la vista adios!
SEIZOEN 2016 - 2017
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De sleutel tot onroerend goed
in Twenterand en omstreken

Voor meer informatie: 0546 - 64 12 34

Kijk ook op: www.oosterhavemakelaars.nl

Julianaplein 1
7681 AX Vroomshoop

Klassieke Homeopathie
bij u in de buurt
d e natu urlij ke waegm he rste l
na a r d uu rz a
Klassieke Homeopathie:
werkt met natuurlijke middelen die de weerstand versterken
geen bijwerkingen
Opersoonlijke aanpak, ieder mens is uniek
Ois er voor iedereen op elke leeftijd
O
O

www.samsenhomeopathie.nl
Informatie of afspraak maken: www.samsenhomeopathie.nl of 06-23421990.
Lid NVKH: consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.
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Vroomshoop

Hardenberg

Hammerstraat 65
0546 - 646 386

Oosteinde 18
0523 - 265 550

Noorderweg 12 - Vroomshoop - 0546-642340
G. Boschstraat 2a - Hellendoorn - 0548-654767
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Klare(n)

taal

“Erger je niet, verwonder je slechts”
Ik kende deze uitspraak eerlijk gezegd
niet maar een collega bij mijn toenmalige werkgever de Rabobank confronteerde
mij er destijds mee. De reden waarom ik
mij toen kwaad maakte weet ik niet eens
meer. Waarschijnlijk een vervelende klant
die weer eens wat onmogelijks vroeg, een
leverancier die niet mee wilde denken in de
wensen van mijn relatie of wellicht een PC
die voor de 100e keer de melding “dit programma reageert niet en wordt afgesloten”
gaf. Hoe dan ook, haar opmerking sneed
wel hout en ik val er regelmatig op terug.
Op dit moment vinden de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaats.
Als wereldburger overvalt plaatsvervangende schaamte mij zodra ik ﬂitsen van deze
trieste bedoening meekrijg. Vandaag is er
ook een marslander van de NASA op Mars
aangekomen om te onderzoeken of er leven mogelijk is op die planeet. Nou, voor
één ding hoeven wij in ieder geval niet
bang te zijn; als er Marsmannetjes bestaan
en die bekijken de kolderieke taferelen in
Amerika zullen ze meewarig hun groene
hoofdjes schudden en ver bij de Aarde uit
de buurt blijven. Alhoewel het ergens wel
beangstigend is dat het machtigste land ter
wereld straks wordt geleid door één van die
twee derderangs circusartiesten Trump of
Clinton verwonder ik mij liever dan dat ik
mij er aan erger.
Ik weet dat voetbalschoenen met alle kleuren van de regenboog tegenwoordig heel
normaal zijn, hoewel ik gelukkig ook steeds
vaker weer gewone zwarte schoenen ontdek. Maar zorg er als voetbalclub wel voor

dat je mooie, karaktervolle of anders in ieder geval traditionele tenues draagt.
Smaken verschillen natuurlijk, zelf vind ik
het traditionele tenue van Celtic bijvoorbeeld prachtig. Afgelopen week zag ik echter PSV (tegen Bayern München) en Manchester City (tegen Barcelona) voetballen
in shirts waar je ogen pijn van doen. De benaming oerlelijk geeft nog te veel eer aan
deze afzichtelijke shirts. De nederlagen van
4-1 respectievelijk 4-0 hebben ze hierdoor
misschien wel over zich zelf afgeroepen.
Niet ergeren maar verwonderen…
En je kent het vast wel. Lekker een dagje
uit met de auto op een rustige zondag. Wat
kan je gebeuren. Blijkt er in het hele land
slecht één ﬁle te staan; juist ja, precies op
die snelweg waar je net bent opgedraaid.
De kassa in de supermarkt die sluit terwijl
je zojuist de boodschappen op de band
hebt uitgestald, een automobilist die net
iets te dicht op je bumper hangt, je partner
die weer eens te veel geld heeft uitgegeven
aan overbodige spullen, een hond die jouw
tuinpad heeft uitgekozen om zijn behoefte
te doen, ja zelfs een scheidsrechter die de
situatie in het veld net even anders beoordeelt als jij zelf.
Lach er om, het is relaxter, leuker en gezonder. Misschien ben ik wel de laatste die het
mag zeggen, maar ik zeg het toch. Waarvan
akte.
Kortom; erger je niet, verwonder je
slechts en doe dat dus als het even kan
met een grote gulle glimlach!
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Badhanddoekenactie
gaat van start, doe mee!
De uitkomst van de ledenvergadering van
september 2015 was zo klaar als een klontje.
Geen contributieverhoging of hogere prijzen
in de kantine, maar wel de bereidheid van
de leden om acties te voeren. Het nieuwe
kunstgrasveld op de Bosrand was dankzij de
hartverwarmende inzet van eigen vrijwilligers
gerealiseerd en de actie “Held van het veld”
leverde 3.100 Euro op. De kosten van het
nieuwe kunstgrasveld konden verder door
een wat soberder uitvoering dan oorspronkelijk gepland worden gedrukt. Daardoor
kon penningmeester Willem Nieuwlaar namens het bestuur een zo goed als sluitende
begroting presenteren. We zijn nu een jaar
verder en tijdens de laatste ledenvergadering
werd unaniem akkoord gegaan met een relatief geringe verhoging van de contributie op
grond van de indexering om zo weer voor een
sluitende begroting te zorgen. Afgesproken
werd om ook in dit seizoen 2016-2017 acties te organiseren naast de reeds bestaande
clubactie met loten voor een Euro.
Het is nu zover dat de badhanddoekenactie
uit de startblokken komt met een kick-off op
4 november. Begonnen wordt met de pupillen en junioren (en hun ouders) van de teams
van J09, JO11, JO13 en J015, het vroegere F,
E, D. en C. Afhankelijk van wat er wordt verkocht, worden ook de andere junioren en in
het verlengde de senioren bij de actie betrokken. Er zijn in totaal 1500 badhanddoeken
ingekocht.
Tot 18 november a.s. krijgen de voornoemde
jeugdleden de kans om hun in totaal 350 intekenformulieren aan de man (en vrouw) te
brengen en het geld in te leveren. Ook achter de bar in de kantine zijn badhanddoeken
aanwezig. De fraaie blauw-gele badhanddoeken met de afmeting 50 x 100 cm. met het
logo van Vroomshoopse Boys kosten per stuk
slechts 6 Euro.
20

Per twee badhanddoeken betaalt men 10
Euro en elke extra badhanddoek kost daarnaast 5 Euro. De beste drie verkopers krijgen
mooie prijzen als dank voor hun inspanningen. Erik Netters is vanuit het bestuur coordinator van deze actie en voor vragen kan
iedereen bij hem terecht.
Wee werpen niet de handdoek als het om
onze vereniging Vroomshoopse Boys gaat.
Daarom: doe mee en help meebouwen aan
een stevig ﬁnancieel fundament!
Het bestuur.
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M. 06 - 52 43 77 90
Vroomshoopseweg 28
7683 RM Den Ham
info@zandbergen-hoveniers.nl

Aziëlaan 5 b-c
7681 NC Vroomshoop
Tel. 0546-642624
www.leeuwbouwhuis.nl

www.zandbergen-hoveniers.nl
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Cafetaria ’t Stuupke

Openingstijden
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

Cafetaria - Café - Catering

11.30 - 23.00 uur
11.30 - 23.00 uur
11.30 - 23.00 uur
11.30 - 23.00 uur
11.30 - 23.00 uur
11.30 - 23.00 uur
11.30 - 23.00 uur

Feestzaal voor ca. 50 personen!!

Lunchroom Bij Saartje voor
een heerlijk ontbijt, een kop

Ambachtsweg 14
7442 CS, Nijverdal
Te l e f o o n ( 0 5 4 8 ) 6 1 2 5 9 7

high tea, een warme maaltijd,
vergaderruimte
en nog
veel
meer.

Garage Binnenmars

Kom langs op De Sluis 8, 7681 KB Vroomshoop.
Tel: (0546) 644 481 O Fax: (0546) 646 877

Auto-Airco Binnenmars

Beerzerveld Tel.: 0523-251888
www.binnenmars.nl

Open ma-za 07:00-19.00 uur

R & R Bouwwerken
www.renrbouwwerken.nl
T. 0546 - 64 69 40

22

R. Gerrits 06 - 13 13 88 38
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Pupillen van de week
Vroomshoopse Boys tegen v.v. Berkum - 3 september 2016

Tim Visser (F1)

Renzo Willems (F2)

Leeftijd:
8 jaar

Leeftijd:
8 jaar

Positie:
Middenvelder

Positie:
Achterin

Ouders:
Sebastiaan en Petra

Ouders:
Richard en Audrey

Broertje/Zusje:
Lars en Maud

Broertje/Zusje:
Nanda en Kesya

School:
Oranjeschool

School:
Kennedyschool

Favoriete club:
FC Twente

Favoriete club:
Heracles

Favoriete eten:
Patat met 2 frikadellen

Favoriete eten:
Patat en pizza

Reacties na de wedstrijd
Vandaag 3 september was de 1e thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Ook Tim en Renzo waren blij ,
dat ze weer konden voetballen. De warming-up met het 1e team was best wel vermoeiend. Renzo vond
het meedoen erg leuk, maar steeds die bal over en weer. Daar werd je best moe van. Tim was niet moe,
maar hij moest wel hijgen. Het was leuk om het tenue van de pupil van de week aan te hebben en op
het grote veld te lopen. De wedstrijdbespreking vonden ze best moeilijk.
Tim vond de wedstrijd wel leuk. Bij die ene goal ging iedereen heel hard juichen en lawaai maken. Ook
Renzo vond de goal het leukst. Zijn man of the match was Ton Kunst. Tim vindt Jos Hutten een goede
voetballer, maar vanmiddag was Ernst Jan Heideman voor hem the man of the match. Jammer dat er
niet werd gewonnen.
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vragen aan:
hoofdtrainer

Eric van Zutphen

24

1

Hoe beoordeel je de start in de competitie 2016-2017?

2

Wat verwacht je van de komende wedstrijden van de Boys tot de winterstop?

3

Waar gaat Vroomshoopse Boys volgens jou dit seizoen eindigen?

4

Wie tip je als kampioen van de eerste klasse D.?

5

Hoe zie je de toekomst van deze club?

We wisten dat we een loodzware start hadden , met de nr ‘s 2,3 en 4 van het vorig seizoen,
2 degradanten uit de hoofdklasse en een lastige uitwedstrijd bij KHC. En ook nog eens een
wedstrijd tegen de huidige koploper vv Berkum. En natuurlijk hoop je dan op meer dan onze
huidige 4 punten maar gezien het bovengenoemde was dit het maximaal haalbare. Zo realistisch moeten we zijn. Ook gezien het feit dat we met Rikkert Vliek, Jos Hutten en Thomas
Smedema drie belangrijke basisspelers missen.

De komende wedstrijden krijgen we behoudens Bennekom en Duno tegenstanders die in
dezelfde situatie zitten dan wij. Dat wil zeggen dat ook zij het lastig hebben met de weerstand
die ze ondervinden in deze ijzersterke competitie. In deze wedstrijden moeten wij ons laten
zien , zullen deze wedstrijden benaderen als ﬁnales en dit uiteraard om gaan zetten in resultaten. Alleen dan kunnen we wegblijven van de onderste plekken. Maar ook dit zal niet eenvoudig
zijn, want deze tegenstanders zitten in dezelfde situatie als wij en deze wedstrijden ook zien als
cruciaal.

Het eerste jaar is de club als 10e geëindigd , vorig jaar als 9e. Als we dit kunnen continueren
moeten we erg content zijn omdat elk jaar de competitie sterker is geworden.

Ik verwacht dat het zal gaan tussen Duno , SVZW en Berkum. Niet toevallig de clubs met de
meeste mogelijkheden op alle gebieden. Zij zijn in staat geweest om de sterkste selectie’s
samen te stellen.

Vroomshoopse Boys is op alle gebieden in ontwikkeling. Er is een gezonde visie , er wordt veel
aandacht besteed aan de jeugdopleiding , faciliteiten zijn prima en er staat een jonge goede
groep met groeipotentie en veel drive. Dus met de toekomst van de club zit het wel goed. De
club speelt nu voor het 3e jaar in de 1e klasse en dat is m.i een prestatie van formaat. Maar
in alle realiteit moeten we ook erkennen dat er steeds meer clubs in deze klasse komen die er
een andere visie van amateurvoetbal op na houden. Die niet de missie hebben om met eigen
jongens zo hoog mogelijk te spelen , de groep verder te ontwikkelen en jeugdspelers door laten
stromen, maar op een andere wijze een zo sterk mogelijke selectie samenstellen. Om daar elk
jaar weer te moeten opboksen is een mooie uitdaging, maar ook een loodzware.
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ONBETWIST
Hammerstraat 5
7681 DA Vroomshoop

UW TROUWRINGEN
SPECIALIST!

Tel. (0546) 64 37 18

t!
e buur
k in d
a
a
z
l
aa
rtspeci
uw spo

Westeinde 190
Vriezenveen
T 0546-566819
E info@o-sports.nl
I www.o-sports.nl

volg ons op: twitter.com/oosport

like ons op: facebook.com/oenosportsandlifestyle

Bouwbedrijf

Tel.: 0546 - 64 26 82
Vroomshoop

Schildersbedrijf
Verf- Glas & Behangspeciaalzaak
O
O
O
O

VOOR AL UW BINNEN
EN BUITEN
SCHILDERWERKEN

O

Nieuwbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud
Machinale houtbewerking

PLAAT - CONSTRUCTIE B.V.
Noorderweg 29 O 7681 CD Vroomshoop
Tel. 0546 - 645699 O Fax 0546 - 646430
Mob. 06 - 20378509

Denissen plaat- en constructie
Sluis 4 - 7681 KB Vroomshoop - Tel. 0546-643871
www.denissenbv.nl - fbakker@denissenbv.nl
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Johannes
“Op de korrel nemen en geen paniek zaaien”
Het kunstgras wordt op de korrel genomen,
dat stemt tot nadenken. We waren bij de
Boys net verblijd met en gewend aan een
nieuw kunstgrasveld op de Bosrand of alarmerende berichten kwamen via een Tv-uitzending van Zembla binnen. De rijksdienst
RIVM moet nog een ﬁnaal oordeel vellen,
maar waakzaamheid is geboden. De volksgezondheid staat op het spel en veiligheid
geldt voor en boven alles.
Ook in de gemeente Twenterand was er
spoedoverleg van de voorzitters van alle
voetbalclubs en wethouder Martha van
Abbema. Conclusie: in afwachting van een
deﬁnitief besluit van de rijksoverheid en de
KNVB voorlopig doortrainen en doorvoetballen op het kunstgras, wel douchen en
een lange broek voor de keepers. Logisch
eigenlijk en niet zo opzienbarend. Douchen
is sowieso een bestaand voorschrift en op
kunstgras kun je beter safes verrichten met
een lange broek.
De grote vraag is natuurlijk wat er straks
gaat gebeuren als onverhoopt de rubberkorrels op het kunstgrasvelden afgekeurd
worden. Gaan we de toplagen vervangen en
gaan we van rubber op kurk over? Of keren
we terug in de tijdperk van het veen en bewegen de Boys-spelers zich als eigentijdse
Winterkraaien over het verende veen-veld?
Boys-lid en oud-speler Jans Gerrits (alias de
Katte) kan zo spitsvondig het turfstrooisel
voor de Bosrand in productie nemen.
Of keren we terug naar de oorsprong: het
natuurgras dat zo lekker ruikt, waarop de
bal zo natuurlijk stuitert en waar nog echt
een sliding kan worden gemaakt, zonder
dat de aarde een verschroeiende werking
heeft? Elke voetbalromanticus zal er naar

26

terug verlangen. In onze tijd kon een fanatieke trainer nog zeggen: “Opvreet’n dat
grus” en voelde dat veilig. Als we verrassend
weer naar 100% natuurgrasvelden gaan, zal
onze ervaren veldploeg zal overuren draaien, maar dat team vrijwilligers is deze klus
op de Bosrand beslist toevertrouwd.
Dan komt de hamvraag: wie zal dat betalen, nu de laatste jaren de kunstgrasvelden
als paddenstoelen op de sportcomplexen
in ons land zijn verrezen? Zoete lieve Gerritje niet. Het rijk wellicht (vanwege de
volksgezondheid) of anders de provincie, de
gemeente, de KNVB of de vaak armlastige
clubs? Het blijft speculeren. Laten we eerste maar eens het oordeel over de moderne
ludieke rubberplantages afwachten. Beter
is het lof oogsten voor een gedegen besluit
dan paniek te zaaien op basis van geruchten, dat lijkt de kunst.
Johannes van de Bosrand.
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PLAATBEWERKING

CONSTRUCTIE

2,5D WATERSNIJDEN

LASERSNIJDEN

De Sluis 41 O 7681 KA Vroomshoop O 0546 - 660 900
info@seinemetaal.nl O www.seinemetaal.nl

Voor kwalitatief en betaalbaar onderhoud
APK-keuring Roetmeting Autowasserette VVN-keuring
In- & verkoop van jonge, gebruikte auto’s

Autobedrijf Henri Dijk

www.henridijk.nl
De Sluis 10

O

Vroomshoop Telefoon

O

(0546) 64 22 87

Amerikalaan 34 - 1
7681 NB Vroomshoop

Tel: +31 (0)546 78 63 00
Mobiel: +31 (0)6 19 04 63 29
E-mail: info@rpbinfra.nl

UW ADRES VOOR:
* APK
* REPARATIE
* ONDERHOUD
* BANDEN

Amerikalaan 7b - 7681 NC Vroomshoop - Tel.: 0546 - 64 31 02
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Noorderweg 1

Vroomshoop

Tel.: 64 23 27

Een vertrouwd adres voor:

Kroezenhoek 4
7683 PM Den Ham

bedrijfsadministraties
samenstellen van jaarrekeningen

Linderﬂier 6-8
7681 ZL Vroomshoop

loonadministraties

Tel: (0546) 64 24 30
info@kaasadministraties.nl

belastingzaken
bedrijfsadviezen

www.kaasadministraties.nl
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Elftallen van de week
E5
Vroomshoopse Boys
tegen v.v. Berkum
3 september 2016

E4
Vroomshoopse Boys
tegen DOS ‘37
24 september 2016

E3
Vroomshoopse Boys
tegen v.v. Nunspeet
8 oktober 2016
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Opmerkelijke beelden
van de Bosrand
Mooie actiefoto’s van onze clubfotograaf Erwin Heuver van de
openingswedstrijd van dit seizoen
op 3 september 2016: Vroomshoopse Boys tegen vv Berkum (1-3).
Passie en strijd gevangen door
de lens. En ook twee generaties
voetballers met dezelfde gezonde
ambitie en samen met de gehele
A-selectie van Vroomshoopse Boys
bezig met die ene missie: handhaving in de eerste klasse D. Zij verdienen de steun van ons allemaal.
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1L]HRHU[PLILNPU[HS]}}YKLYLPZ
Kies voor jouw zelfstandig reisadviseur!
2PQRVW^^^WLYZVUHS[V\JO[YH]LSUSHK]PZL\YTHYPQRLIYLKLYVKL
Q
Q
Q
Q

Jouw agenda is leidend: boek wanneer je wilt, via telefoon, mail of bij je thuis/op kantoor
Goede adviezen en handige tips voor zakelijke en particuliere reizigers
Garantie en betrouwbaarheid: Personal Touch Travel is lid van ANVR en SGR
24/7 service, waar je ook bent.

Wil je een ervaren reisadviseur die aan een half woord genoeg heeft en precies aanvoelt welk type reiziger
jij bent? Iemand die met de juiste adviezen en keuzes komt voor jouw persoonlijke situatie? Dan ben je bij
mij aan het juiste adres. Boeken kan zoals jij dat wenst: thuis, op kantoor, via mail of via de telefoon. Ik zoek
voor je uit, doe prijsvergelijkingen en regel alles voor een zorgeloze vakantie. Dat is mijn Personal Touch!

)VLRLU]PH7LYZVUHS;V\JO;YH]LS!WLYZVVUSPQR¶KLZR\UKPN¶THRRLSPQR

4LLY^L[LU&
)LSQV\^7LYZVUHS;V\JO;YH]LSYLPZHK]PZL\Y
Marijke Brederode
Tel.: 06-24412782
E-mail: marijke.brederode@personaltouchtravel.nl
www.personaltouchtravel.nl
www.personaltouchtravel.nl/adviseur/marijke-brederode
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Waar is de bal
A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

Geef het juiste vakje aan waar jij denkt dat de bal is
Oplossingen voor 15 november sturen naar Hans Nieboer: nieboerhans@gmail.com
Onder de goede oplossingen wordt een leuk prijsje verdeeld.
In het volgende clubblad wordt de volledige foto geplaatst.
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Pupillen van de week
Vroomshoopse Boys tegen DOS’37 - 24 september 2016

Milan Bakhuis

Thomas Netters

Leeftijd:
8 jaar

Leeftijd:
8 jaar

Positie:
Keeper

Positie:
Rechtsachter

Ouders:
Arjan en Lydia

Ouders:
Rene en Carola

Broertje/Zusje:
2 pleegbroers Niek en Jurjan;
zus Marit en zusje Maureen

Broertje/Zusje:
Julian
School:
Nieuwoordschool

School:
Oranjeschool

Favoriete club:
Feyenoord

Favoriete club:
AC Milan

Favoriete eten:
Spinazie met ei

Favoriete eten:
Patat

Reacties na de wedstrijd
Ze komen juichend binnenvallen. De Boys heeft de derby tegen DOS’37 gewonnen en daar zijn Milan
en Thomas heel blij mee. “Prachtig, dat we gewonnen hebben”, vindt Thomas. Milan is vooral ook blij,
dat zijn voorspelling is uitgekomen. Hij heeft bij het doelpunt heel hard mee gejuicht. De warming-up
was moeilijk. Als er ja werd geroepen , dan moest je een crosspass geven. Echt niet makkelijk. Ook de
wedstrijdbespreking heeft indruk gemaakt. De tactiek van deze wedstrijd was volgens Thomas dat er
met 2 spitsen werd gespeeld en dat de buitenste verdedigers dan achter de binnenverdedigers moesten
blijven. Voor Milan is keeper Tim Sickman vanmiddag the man of the match. Hij heeft een heleboel
goede reddingen gedaan. Thomas kiest voor Jos Hutten. Hij liep er een paar keer goed door is zijn mening. Ze vonden het leuk vanmiddag, vooral omdat er gewonnen werd.
34

BOYSNIEUWS - NUMMER 1

QQQ

QQQ

Pedicure Ina Pekkeriet
Voor een complete voetbehandeling!
Bel voor een afspraak tussen 16.00 - 20.00 uur

Tel (0546) 64 10 24
www.footcarevroomshoop.nl

Behandelingop zaterdagmorgen en
bij U aan huis is ook mogelijk

ina@footcarevroomshoop.nl

Nieuwstraat 30, 7681 ES Vroomshoop

AUTOBEDRIJF

LAMBERTS
IN- EN VERKOOP VAN AUTO’S - A.P.K. KEURINGSSTATION
ONDERHOUD EN REPARATIE - SCHADEHERSTELBEDRIJF
De Sluis 35 - 7681 KA Vroomshoop - Tel. 0546 - 646177 - Fax 0546 - 646176

www.autolamberts.nl
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Büter

Zwolsekanaal 33
7681 EC Vroomshoop

Tegelwerk
Natuursteen

Tel. 06 - 54 635 144
Tel. 0546 - 64 30 45
Fax 0546 - 64 30 45

Vroomshoop, Hammerstraat 12, Tel. (0546) 64 23 89

senso s t e p
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Deze kledingsponsoren steunen de gezonde
ambitie van de Vroomshoopse
Vroomsho
Boys
Veltink B.V.

A. Bolks

Formido

Stelling Vroomshoop B.V.

de Zandstuve

Wand- en vloertegels
W

Automotive / Bedrijfskleding

Stukadoors- en afbouwbedrijf b.v.

Deco bouwmarkt

Kroek

Partycentum

AAutobedrijf Henri Dijk

Kamphuis

Kaas
Ka

Spuiten – Stralen - Reparatie

Administratiekantoor
Ad

schippers

Koekkoek

Slagerij - Traiteur

Vleesgrossierderij

COOP Vroomshoop

IPP Holland B.V.

’t Stuupke

Kunststofverwerking

Cafetaria – Lunchroom - Catering

Verheul

De Groot Vroomshoop

Leathers & Motorcycle Gear

Sickman

Schildersbedrijf van Nuil

Oosterveen’s oliehandel

Jewels & Fashion Jeans

Derks

Büter

Autoschade G. Oelen

COOP VROOMSHOOP

’t Tonnechie

O&O

Schildersbedrijf H. Oelen

Bosscher CM-parts

Personenvervoer

HEKMAN

Training en Coaching

Tegelwerk - Natuursteen

Eetcafé & Cafétaria

Sports and Lifestyle

Dennis leussink

van der Veen

Hovenier

Loonbedrijf

café restaurant Kremer

Martijn Schokker

Gordijnservice – Binnenzonwering

HEKMAN

Morrenhof – Jansen

Jewels & Fashion - Jeans

Installatiebedrijf

Expert Berkhof

DE ORANJERIE

RPB Infra & Milieu

Restaurant

Projectbegeleiding

supportersvereniging

SJ ReKlame
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Julianastraat 34 - Vroomshoop
Telefoon (0546) 64 38 04

Vroomshoop
Zowel particulier als zakelijk!
Julianaplein 13 - 7681 AX Vroomshoop - Telefoon: 0546 646 094

Uw sportspeciaalzaak:

O & O Sports and lifestyle
Westeinde 190 Vriezenveen - 56 68 19
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Pupillen van de week
Vroomshoopse Boys tegen v.v. Nunspeet - 8 oktober 2016

Thijs Bakhuis (F1)

Jim Olthof (F1)

Leeftijd:
8 jaar

Leeftijd:
8 jaar

Positie:
Rechtshalf

Positie:
Linksachter

Ouders:
Gerko en Jose

Ouders:
Edward en Andrea

Broertje/Zusje:
Manel, Nael, Suus

Broertje/Zusje:
Tom

School:
De Domino groep 5

School:
Willibrordusschool groep 5

Favoriete club:
Heracles

Favoriete club:
Boys en FC Barcelona

Favoriete eten:
Pannenkoeken

Favoriete eten:
Patat en pizza

Reacties na de wedstrijd
Vanmiddag mochten Thijs en Jim samen met het 1e team het veld op. Eerst mochten ze meedoen met
de warming-up. Volgens beide heren was dit niet zo moeilijk en zijn ze ook niet echt moe geworden.
Volgens Thijs hebben ze allebei een goede conditie. Ze moesten veel rennen om de pionnen en met de
bal overtikken en dan ‘afwerken’ op goal. Dat was leuk. Hakken omhoog- schouders omhoog en dan
hakken naar billen vonden ze ook grappig om te doen. Jim vond het moment dat ze tussen het team
van de week doorliepen en toen op de middenstip mochten staan het hoogtepunt. Thijs vond het
allerleukst dat hij mocht scoren bij de keeper van de tegenstander. Ze hebben zich tijdens de wedstrijd prima vermaakt in de dug-out. Dat was grappig. Daarna moeten ze heel hard lachen. Waarom
wordt niet duidelijk. (What happens in the dug-out, stays in the dug-out) Als man of the match kiezen ze beiden Ernst-Jan Heideman. Jim: ‘Hij schopte veel ballen voor het doel in de 16 meter”. Thijs
weet nog te vermelden dat zoiets een assist heet.
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Blij met Bloemendal
U hoeft echt niet alles te verzekeren.
Maar u wilt natuurlijk wel graag zekerheid.
Dat is precies de reden waarom heel veel klanten blij zijn met Bloemendal
Assurantiën. Professioneel en realistisch advies, snelle hulp
bij schadegevallen en we nemen u graag het (papier)werk uit handen.

Loop binnen zonder afspraak, kijk op www.bloemendal.nu
of bel ons op 0546 67 13 34

Lucas

assurantie- en adviesbureau bv
Linderflier 2

7681 ZL Vroomshoop

Tel. 0546-64 26 76

Verzekeringen
Hypotheken
Bankzaken
www.lucas.nl

Hoofdweg 185
Westerhaar - Vriezenveensewijk
Tel.: 0546 - 65 92 23
info@fritsvos.nl
www.fritsvos.nl
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Openingstijden: donderdag 9.30 - 20.00 I vrijdag 9.30 - 18.00 I zaterdag 9.30 - 16.00 uur
Verder op afspraak

Julianaplein 3

O

7681 AX Vroomshoop

O

T: 06-21 28 47 35

O

www.martijnschokker.nl

Kastanjehoek 18
7681 HN Vroomshoop
06-36512591
info@mijnrijschool.nl
Clubleden krijgen 1x praktijkles GRATIS bovenop een totaalpakket en een tussentijdse toets
voor € 149,- i.p.v. € 175,- Kijk voor meer informatie op www.mijnrijschool.nl.
Pakketten kunnen in overleg worden samengesteld.
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• DOE HET ZELVER (MET ADVIES)
• COMPLETE MONTAGE
• NIEUWE CV EN / OF ONDERHOUD
• SANITAIR / BADKAMERS / TOILET
• WATERONTHARDERS / ONDERHOUD / ZOUT
De Boegstaete 20 - 7681 DD Vroomshoop
0546-432150 - info@grinstallatietechniek.nl
www.grinstallatietechniek.nl

06-52087030

www.dnnsvroomshoop.nl
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De voetbal

vader

“Wakker”
Het is vrijdagavond. Eindelijk weekend! Ik
zit op de bank een beetje dommig televisie
te kijken. Het was een drukke week, buiten
is het koud en binnen brandt de centrale
verwarming. Het is bijna middernacht, ik
kan mijn ogen inmiddels nauwelijks nog
openhouden, dus ik ga zo maar eens naar
bed. Morgenvroeg is het weer vroeg dag,
want mijn tweelingzoons Jens en Hielke
moeten om acht uur op De Bosrand staan.
En ik dus ook.
Voor mijn gevoel lig ik nog maar net in
mijn bed, als er naast mijn bed voetstappen
klinken. Noppen op laminaat. Dat is geen
prettig geluid. Zeker niet om mee wakker te
worden. Ik kijk tussen mijn nog half dichtgeknepen oogleden door en zie rechts de
silhouetten van twee jongetjes van negen.
Ik wrijf de slaap uit mijn ogen en kijk nog
eens goed. Links geeft de wekker de tijd
aan. Een zes, een drie en een nul.
Het is half zeven op zaterdagochtend en
naast mijn bed staan twee compleet aangeklede blauwgele voetballertjes, inclusief
scheenbeschermers. “Papa, kom er nou uit,
straks zijn we te la-haat!” Ik wijs op de wekker, brom een laat-me-nou-slapen en draai

me om. Ze laten het er niet bij zitten. Bruut
wordt het dekbed van mijn warme lijf getrokken en de twee blauwgele voetballertjes duiken bovenop me. Ik geef me gewonnen. Nou ja, een soort van.
Anderhalf uur later chauffeur ik mijn zwarte Corolla het parkeerterrein van De Bosrand op. Er hangt mist over de velden. Als
ik het portier open, wappert een gure wind
me om de oren. Ik huiver. Ik wil niet. Ik wil
terug naar mijn warme bedje. Maar achter
mij zwaaien de twee achterste autodeuren
al enthousiast open. “Papa, opschieten!” Ze
zijn al uit het zicht verdwenen als papa half
slapend met de voetbaltassen richting kantine zeult.
Even later word ik langs de lijn langzaam
écht wakker. De eerste minuten verloopt
de wedstrijd gezapig, maar al snel wordt
er door onze Boys een paar keer gescoord.
Dan ineens een verdwaalde voorzet. Zoonlief Jens stormt alleen op de keeper af. Ik
richt mij langs de lijn op en zie nog net hoe
de bal hard in de touwen geknald wordt.
Goal! Zijn eerste goal ooit in een wedstrijd!
Jens is blij, papa is trots. En wakker. Héél
wakker!

Noorderweg 64
7686 CG Geerdijk
T. 0546 - 64 18 73

info@houthandelveneman.nl
SEIZOEN 2016 - 2017
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Nieuwe leden
Bij de jeugd:
F-league:
JO11:
JO13:
JO15:

JO19:

Wij heten jullie van harte
welkom en wensen jullie
veel voetbalplezier bij onze
voetbalvereniging
Vroomshoopse Boys.

Esmee Heuver
Mark van Baaren
Alisha Schonewille
Niek Bakhuis
Jaimy Ekkel
Mitchel ter Bekke
Yorin Fokke
Joël Sanderman

Bij de senioren:
Dennis Sluijer
Wout van Borssum-Waalkes

Desiréé Libbers
06 - 10 24 25 74
Flierakkers 28
7681 XZ Vroomshoop

Voor de complete vachtverzorging van alle rassen.
Ook voor konijnen.
ǤƥǤ
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Van jongs
af aan
Wij bouwen bewust met hout
DeGrootVroomshoopGroep
@ degrootvrmshp
T +31 (0)546 666 333

I www.degrootvroomshoop.nl

company /de-groot-vroomshoop-groep-b-v

Kolkmanweg 5 O 7681 EG Vroomshoop O T (0546) 642598
info@sickman.nl O www.sickmanreizen.nl
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Deze VOC-sponsoren steunen de gezonde
ambitie van de Vroomshoopse Boys

De Groot Vroomshoop

Oosterveen’s oliehandel

Industriële bouw en bouwtoelevering

Tankstation en carwash

SEINE METAAL & SNIJTECHNIEK

Mekufa

Maatvaste totaalservice

Epoxy Resin Technology

mr. M.J.H. Temmink

Formido

Notariskantoor

Deco bouwmarkt

Veltink B.V.

Drukkerij Uitslag & Zn.

Automotive / Bedrijfskleding

Voor alle soorten van drukwerk

Heuver Profile Tyrecenter

Rabobank noord en westtwente

Banden / Schokbrekers / Remmen /
Uitlaten / APK

Een aandeel in elkaar

Bloemendal assurantiën

Stelling vroomshoop B.V.

Sickman

Boren en zagen in asfalt en beton

Personenvervoer

De Jong & Laan B.V.

Schildersbedrijf h. Oelen

Accountants en belastingadviseurs

Verf, glas en behangspeciaalzaak

Kremer Café Restaurant

De Boxspringfabriek

Ook voor een gezellige avond
sportief kijkplezier

Expert Berkhof
Radio / TV / Witgoed / PC /
Telecom / Reparatie

RPB Infra & Milieu
Projectbegeleiding

Hekman Products B.V.
• Kunststoffen
• (Wegen)bouwproducten

De opbrengst van de VOC-sponsoren
wordt volledig bestemd voor het
jeugdgebeuren binnen de Vroomshoopse Boys (o.a. voor ﬁnanciering
technisch kader en organisatie van
activiteiten).
Belangstelling om ook VOC-sponsor
te worden en daarmee het jeugdbeleid van de Vroomshoopse Boys
te ondersteunen? Bel dan met
- Joop Lantink (0546-641100) of
- Harry Lantink (0546-643128)
voor meer informatie.
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A. Bolks B.V.
Stukadoors- en afbouwbedrijf

Autoschade G. Oelen
Autoschadebedrijf en spuiterij

De Zandstuve
Partycentrum

O&O
Sports en lifestyle
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Coach
van
ondernemers.
www.jonglaan.nl

Ondernemende Accountants

