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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
N

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

SCHUURMDAVAN
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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Enkele
aanloopperikelen!
Enige weken geleden hebben alle Boys-leden
het clubblad 2.0 in hun brievenbus gekregen. De eerste reacties over de nieuwe opzet
waren positief en dat geeft de redactie veel
voldoening.. Vooral de full colour uitvoering
spreekt de leden aan.
Helaas waren er in de eerste editie een aantal
fouten geslopen. Zo kreeg een aantal van u
een boekje met een blanco pagina. Erger nog
was dat de naam van een van de pupillen van
de week niet correct was. Thijs werd ineens
gebombardeerd tot lid van de familie Bakhuis, maar hij heet toch echt Thijs Dubbink.
Thijs onze welgemeende excuses.
Bij het uitkomen van dit clubblad zit de eerste seizoenshelft er al bijna weer op. In het
weekend van 12 november konden we de
eerste kampioenen al feliciteren. JO9-6 (F6)
onze gelukwensen. Dat er nog maar veel zullen volgen.
Tijdens de winterweken ligt de competitie
stil, maar zijn er wel toernooien in de zaal.
Houd voor actuele informatie hierover onze
geheel vernieuwde website in de gaten.
Er zijn o.a. toernooien voor de jeugd in Het
Punt, de Klaampe en De Stamper.
Vrijwilligers zijn de basis van elke vereniging.
Daarbij horen ook vrijwilligers die een bestuursfunctie willen vervullen. Een aantal van onze
bestuursleden neemt na dit seizoen afscheid en
moeten natuurlijk vervangen worden.
Zin om de club eens van een totaal andere kant te leren kennen? Meld u dan bij een
van de bestuurleden. Zij kunnen alle nodige
informatie geven. Zelf niet beschikbaar, maar
er komt spontaan een naam bij u op? Tip dan
ook het bestuur.
Behalve naar nieuwe bestuursleden zijn we

ook op zoek naar versterking van de websiteredactie.
Had u de vorige keer juist voorspeld , waar de
bal zich bevond op de foto? Ook deze keer
kunt u weer proberen de onzichtbare bal op
de juiste plek te krijgen.
Wij wensen u alvast veel lees- en kijkplezier
met deze 2e uitgave van ons Boysnieuws.
Namens de redactie
Margreeth Spang
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De redactie
wenst alle leden,
donateurs, sponsors en
supporters van
Vroomshoopse Boys
ϔ
gezond, gelukkig en
succesvol 2017 toe.
QQQ
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In memoriam:
Egbert Veltink
Met een minuut stilte en het dragen van
rouwbanden in het competitieduel van het
eerste elftal tegen vv Duno werd op zaterdag
10 december Egbert Veltink op indrukwekkende wijze herdacht. Op 29 november overleed Egbert Veltink na een periode van ziek
zijn op 71-jarige leeftijd. Velen waren aanwezig bij het afscheid van deze aimabele en
alom geziene Vroomshoper, ook van de zijde
van Vroomshoopse Boys.
Al sinds het seizoen 2003-2004 is de fa. Veltink hoofdsponsor bij Vroomshoopse Boys.
Ook op andere terreinen steunt de fa. Veltink
als sponsor Vroomshoopse boys. Egbert en
zoon Jan Veltink waren regelmatig bezoekers
bij de thuiswedstrijden van Vroomshoopse
Boys. De zogeheten derde helft brachten ze
bewust door te midden van de supporters in
de kantine. Gewoon doen en jezelf zijn was

8

hun credo en misschien is het hierdoor dat
deze trouwe hoofdsponsor zo uitstekend bij
Vroomshoopse Boys past.
Egbert Veltink liet zich kennen als een echt
“mensenmens” met warme belangstelling
voor anderen, een aangename bescheidenheid en het hart op de goede plaats. Wij
zullen zijn inzet voor en betrokkenheid bij
Vroomshoopse Boys nooit vergeten. We
wensen de zwaar getroffen familie Veltink
heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd van
de verwerking van dit immens grote verlies.
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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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Nieuwjaarsreceptie
Vroomshoopse Boys
Alle leden, donatuers, vrijwilligers, supporters
en sponsors worden van harte uitgenodigd
voor de nieuwjaarsbijeenkomst.
Deze zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 7
januari 2017 in het clubhuis ’t Flierhuus’ op
de Bosrand.
Direct voorafgaande aan deze bijeenkomst
is er vanaf 13.30 uur een Nieuwjaarspuzzeltocht. Deze start vanaf de kantine. Ook dit
jaar heeft de activiteitencommissie zich weer
ingespannen om hier een mooie tocht van te
maken. Een echte aanrader voor deze voetballoze zaterdagmiddag.

Onderweg is er een stop, waarbij een versnapering wordt verstrekt. Terug in de kantine
is er snert of patat voor de deelnemers. We
rekenen erop dat velen van de Boys-familie,
zowel jong als oud, aan die gezonde wandeling meedoen. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst worden de beste wensen onderling
uitgewisseld.
Onze voorzitter Dick Netters begint om
16.30 uur met zijn Nieuwjaarsspeech. Na afloop daarvan is er vrij drinken en een hapje
ontbreekt ook niet. Het wordt ongetwijfeld
uiterst gezellig blijven tot uiterlijk 18.30 uur.

Iedereen is welkom op de
nieuwjaarsreceptie van
de Vroomshoopse Boys.
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TWINGAMES
Dit seizoen heeft de KNVB een nieuwe spelvorm in het leven geroepen. De
zogenaamde Twingames. Deze vorm
is een aantal jaren geleden ontwikkeld
door Ajax voor hun jeugd, met als doel,
dat spelertjes meer aan de bal komen.
Vroomshoopse Boys werd gevraagd om mee
te doen aan een pilot, om te kijken hoe dit
in de praktijk werkt. Onder de bezielende
leiding van Freek Drees werd dit enthousiast opgepakt. Naast de Vroomshoopse Boys
doen ook TVC, Deto, PH en STEVO mee.
Er zijn 2 teams van 6 spelers, die in onderlinge competitie spelen tegen 2 teams van
andere verenigingen. Er wordt gevoetbald op

Niet langer eindeloos
wachten op de bal
een veld van 30 bij 40 meter naast elkaar, 4
partijtjes van 10 minuten. Boys A speelt dan
bijv. tegen STEVO B, Boys B tegen STEVO A,
maar ook Boys tegen Boys en STEVO tegen
STEVO. Steeds 5 spelers in het veld met een
keeper.
Alle teams hebben een keer uit en thuis tegen elkaar gespeeld. Er is tot nu positief op
gereageerd door spelers en ouders. Er zijn
veel meer balcontacten en de spelers leren sneller handelen. Ook is het veld niet zo
groot als bij een F-team.
Na de winterstop wordt gekeken of meerdere
clubs zich hierbij aan kunnen sluiten. Wordt
zeker vervolgd.

De belangrijkste regels zijn:
• Terugspeelbal mag niet door de keeper in de handen worden gepakt
• Bal niet ingooien, maar intrappen/indribbelen
• Geen scheidsrechter aanwezig
• Spelers moeten zelf met oplossingen komen
• Coaches zorgen voor het (door) wisselen
• Niet coachen vanaf de kant
• Uitsluitend (positief) aanmoedigen

12
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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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De laatste loodjes...
en dan een explosie van vreugde:
Vroomshoopse Boys M017-1 is in wezen
een samengesteld team van twee ploegen:
MB1 en MB2. Uit nood geboren, er kon geen
damesteam gevormd worden, maar daarom
niet minder levensvatbaar en kerngezond. Wat
heet? Een gezellig en wilskrachtig team met
teamspirit, dat van de nood een deugd maakt
en uitstekend presteert. De bekroning kwam op
3 december 2016 en trainer Marc van Straten
beschrijft de spanning en de explosie van geluk:
we are the champions!
“Het spel wordt rommeliger. De passing is
onnauwkeurig en we lopen teveel met de bal.
Gelukkig weten we na een klein kwartier op
links een gaatje te vinden. Door een prima individuele actie van Joyce Bouwman komen we op
een 1-0 voorsprong in en tegen Dedemsvaart.
Een venijnig schot in de korte hoek verrast de
keepster.
De massaal meegereisde supporters, ouders en
grotouders zoeken even de warme kantine op,
terwijl wij ons terug trekken voor Thee & Talks
in de kleedkamer. Terwijl de zon aan kracht wint
en het bevroren veld langzaam ontdooit beginnen we aan de laatste 40 minuten van het
seizoen. Ondanks de magere voorsprong houden we met het hele team prima stand. De
meegereisde Boys-fans laten zich steeds duidelijker horen langs de lijn. Geweldig om vandaag
zoveel betrokken ouders te zien.
In de slotseconden dwingen we een corner van
links af. Met een onnavolgbaar buitenkantje rechts krult onze spits Bente Mulder de bal
met een prachtige boog over de doelvrouw van
Dedemsvaart: 2-0! Nog geen 5 seconden later
weerklinkt het laatste ﬂuitsignaal. Een explosie
van gegil. De meiden rennen dol van vreugde
het veld op. Het kampioenschap van de najaarscompetitie is binnen gehaald met een 2-0
uitoverwinning op onze grootste concurrent.
Prima afgemaakt, maar vooral een geweldige teamprestatie. Een groep meiden tussen
14

Foto’s van BertPhotography2016
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MO17 kampioen!
de 14 en 17 jaar, van wie enkelen pas een half
jaar voetballen en anderen al 6 of 7 jaar. Maar
allemaal met de juiste instelling en een helder
doel voor ogen: kampioen willen worden en het
waar maken!
Er past maar één woord: trots!
Er wachtte ons op 3 december een prachtige
ontvangst bij Vroomshoopse Boys, waarvan we
hebben genoten.
Een geweldig seizoen werd mogelijk gemaakt
dankzij Geralda Melenberg (de op 1 na minst
gepasseerde keepster), Carmen Meijer, Nina
Sickman, Geke Bartels, Cheyenne Greveling,
Indy en Maxime van Straten, Kim Ballast,
Madelon Scholtens, Naomie Bos, Maaike
Marsman, Esmee Beldman, Marlin Kolkman,
Julia Kempers, Nova Hudepohl, Bente Mulder
(goed voor 19 doelpunten), Kaylee Bos en Joyce
Bouwman.
Eveneens dank aan Arjan van Laar (trainer,
chauffeur, supporter), Jesse Greveling, Jeffrey
Ballast, Justin Beldman, Fouke Scholtens (parttime grensrechters). En niet te vergeten onze
sponsor schildersbedrijf H. Oelen. Dank ook
aan Bert Snoeijer voor de prachtige kampioenfoto’s.
Namens MO17-1 wens ik iedereen hele goede
feestdagen en een gezond en sportief 2017 toe.
Marc van Straten.
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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 n at u u rlij k e waegm h erst el
n a a r d u u 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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Uitslag grote Badhandverloting
doeken erg
bekend
in trek
Notaris mr. M.J.H. Temmink heeft op vrijdagmorgen 25 november de loten voor de grote
verloting van 2016 van Vroomshoopse Boys
getrokken. De notaris deed dat in aanwezigheid van Margreeth Spang, secretaris van de
voetbalvereniging Vroomshoopse Boys en Joop
Lantink, voorzitter van de supportersvereniging
van Vroomshoopse Boys. Het totaal aantal verkochte loten bedroeg 8125.
De opbrengst komt geheel ten goede aan de
clubklas van Vroomshoopse Boys. De prijzen
variëren van vijf prijzen van 50 Euro tot de
hoofdprijs van 450 Euro. De prijswinnaars kunnen contact opnemen met Margreeth Spang,
tel. 0546-643099, mspang3@gmail.com.
De gewonnen prijzen worden zo spoedig mogelijk gebracht.
De uitslagen zijn:
eerste prijs:

002612

De jeugd onder 9 jaar, 11 jaar, 13 jaar en 15
jaar, het vroegere F. tot en met C. hebben de
helft van de 1500 badhanddoeken vanaf begin
november al aan de man en vrouw gebracht.
Daarbij verkochten Danell Gerrits en Steijn
Heun met 18 en 19 badhanddoeken en spande
Roy van Dijk de kroon met 23 verkochte exemplaren. Dat leverde de verkopers ieder twee
entreekaartjes op voor de eredivisiewedstrijden
Heracles Almelo tegen PEC Zwolle en FC Twente tegen AZ Alkmaar.
Coördinator Erik Netters zegde de actieve jeugdige verkopers dank voor hun getoonde inzet
voor Vroomshoopse Boys.
Nu is het zaak om de resterende pakweg 750
blauwe badhanddoeken met het bekende
Boys-logo voor de clubkas van Vroomshoopse Boys te verkopen. Dat gebeurt doorlopend
in de kantine en na de feestdagen weer vanaf
zaterdag 7 januari 2017. Dan kan de jeugd onder 17 en de jeugd onder 18 jaar en kunnen de
senioren van de Boys volop aan de bak, succes!

tweede prijs:

003568
derde prijs:

002127
vierde prijs:

008318
vijfde prijs:

003014
zesde tot en met de tiende prijs:

000011, 006190, 000121,
007968 en 005676.
18
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We heten de volgende nieuwe
sponsoren van harte welkom!
De Oranjerie

Marjo Hair
Beauty & Haarwerksalon

Kledingsponsor en clubblad

Reclameborden

Hekman Products

Montagebedrijf Arno Bosch

Subsponsor

Reclamebord

ConstruSteel ERP software

Seine Metaal & Snijtechniek

Reclameborden

Diverse sponsoruitingen

De Blommerije

Sodiak Luxury Horse Trucks

Reclamebord

Reclamebord

De Zeven Zaligheden

Sport je Fit

Reclamebord

Reclameborden

Expert Berkhof

Stiptum

Subsponsor

Reclameborden en clubblad

Veneman Hout- en
bouwmaterialenhandel

ϔ
Clubblad

Reclamebord

Supercoop

MAX Hair & Beauty
Reclamebord

Kledingsponsor

SEIZOEN 2016 - 2017
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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

“Tenenkrommend en toch ook zo mooi”
In mijn vorige column sprak ik over “verwonder
je” in plaats van je te ergeren. Afgelopen weken
ben ik in ons zo dierbare voetbalwereldje weer
regelmatig van die bijzondere situaties tegengekomen. Zo vlak voor de winterstop een mooi moment voor een top 5.
Op nummer 5: de “Verspiller”
Veel te vaak komt het nog voor. Al die mensen
die het kostelijke gerstenat verspillen alsof het
niets is. Doodzonde. Regelmatig moet een speler
van de tegenpartij namelijk vrezen voor een alcoholcontrole na het nemen van een corner. Bekers
bier worden er naar hem gegooid, alsof hij bij een
concert van Normaal aanwezig is. Triest. Wat zal
zo’n ﬁguur, of zijn partner of kind, denken wanneer hij zich terugziet op TV? Schaamte? Of zal
hij zich toch afvragen waar die week het bier in de
aanbieding is? Zielig.
Op nummer 4: de “Fluisteraar”
Je komt ze tegenwoordig op elk voetbalveld in
het betaalde voetbal tegen, in binnen- en buitenland. Al die spelers die hun hand voor de
mond houden wanneer ze iets tegen iemand
zeggen. Alsof het mij überhaupt interesseert wat
ze te vertellen hebben. Het werkt heftig op mijn
lachspieren met als hoogtepunt FC Utrecht-speler Willem Janssen, die de hand aan de verkeerde
kant van zijn gezicht hield….. Tsja.
Nummerrrrr 3: de “Assistent-trainer”
Er staat een speler langs de zijlijn op het punt
om in te vallen. De betreffende voetballer met
pak ‘m beet 150 eredivisiewedstrijden achter zijn
naam wordt echter lastig gevallen door de assistent-trainer. De beste man bladert in een sneltreinvaart door de pagina’s van een notitieblok
om de speler van de laatste aanwijzingen te voorzien. Je ziet die speler kijken en denken “wat heb
ik nu aan mijn ﬁets hangen”. Kansloos.
Met stip op nummer 2: de “Aansteller”
Nee, het gaat hier niet om al die spelers die rollend over het veld kermen nadat ze licht contact met een tegenstander hebben gehad. De
aansteller betreft hier de zogenaamde “die club
blijft altijd in mijn hart”-voetballer. Voorbeeld is
onze Zweedse vriend Guidetti die met zijn club
Celta de Vigo aantrad tegen Ajax. Guidetti; amper 25 wedstrijden in Feyenoord 1 gespeeld. Hij
had rond de thuiswedstrijd al aangegeven in de
media dat hij de Ajacieden zou slopen zodat ze

vermoeid tegen Feyenoord aan zouden moeten
treden. Zijn gedrag in de wedstrijd tegen Ajax
was, uiteraard gevoed door het publiek, stuitend
om te zien en ook nog eens nadelig voor zijn club.
Overigens getuigt het van klasse dat hij zijn eerste balcontact omzette in een goal. Dat dan weer
wel.
And the winner is.….de “Juich-hooligan”
Verschrikkelijk, die spelers die weigeren te juichen
wanneer ze een doelpunt maken wanneer ze tegen hun oude club spelen. Niet alleen om je over
te verwonderen; het getuigt ook nog eens van
een gebrek aan respect voor je huidige club en eigen fans. Al even irritant: na het scoren de vinger
voor de mond, hand achter het oor of de meest
vreemde poses aannemen. Nee, dan Dirk Kuijt.
Afgelopen weekend scoorde hij tegen zijn oude
cluppie FC Utrecht waarna hij, gewoon juichend,
de lucht in sprong, met gebalde vuist. Heerlijk.
Is het dan alleen kommer en kwel. Of beter gezegd; zijn er dan alleen maar zaken om je over te
verwonderen? Zeer zeker niet. Het voetbal brengt
ons ook geweldige momenten.
Neem bijvoorbeeld de knuffelbeer-actie van de
ADO Den Haag-supporters in de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Toen bekend werd dat in het vak
recht onder het uitvak allemaal zieke kinderen
zouden zitten werd deze actie spontaan in touw
gezet. In de twaalfde minuut werden de kids bedolven onder honderden knuffels welke vanuit
het ADO-vak naar beneden werden gegooid.
Hulde. Of de wijze waarop Vitesse en FC Utrecht
jaarlijks hun eigen nummers 4, Theo Bos en David di Tommaso, eren en herdenken in hun onderlinge competitiewedstrijd in Arnhem. Daarnaast
worden er die wedstrijd diverse inzamelingsacties
gehouden waarvan de opbrengst voor het KWF
Kankerfonds is. Geweldig.
Tja, en voetbal is ook een sport waar regelmatig
pareltjes te zien zijn. Neem Kasper Dolberg. Een
genot om naar te kijken. En een heerlijke nuchterheid en ontembare drang om te slagen in het
voetbal. Top. Of kijk op een willekeurige zaterdagmorgen op de velden bij De Boys. Tientallen
meisjes en jongens die gewoon genieten van het
spelletje. Mooi toch. Conclusie: het voetbal is
eigenlijk gewoon een afspiegeling van de maatschappij. Voetbal is leven. Een goede winterstop,
ﬁjne feestdagen en een geweldig, sportief en gezond 2017 gewenst!
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JO9-6 trotse
najaarskampioen 2016

ϔ  ͿǦͼ
alvast succes in de voorjaarscompetitie 2017!
Het team van JO9-6 van de Boys behaalde op
zaterdag 12 november het kampioenschap
na een 3-1 overwinning in een spannende
tweestrijd met JCLE JO9--4 in Slagharen.
Het prachtige verslag op de website nodigt
uit en windt er geen doekjes om. Een dopingschandaal, luchtoffensief van de ganzen

in Kloosterhaar, een kofﬁe verkeerd en kampioenstress met een aanvankelijk verdwenen
sportbroekje.
Uiteindelijk kwam alles op z’n pootjes terecht
en werd samen met de leiding, bestaande uit
Daniëlle Beekhuizen, Henry Lukas. Joey Kroek
en Jan ter Avest, ouders en verdere familie en
supporters en geweldig feest gevierd in de
kantine van de Boys. Dat ging gepaard met
veel gejuich, een medaille, een diploma en
natuurlijk limonade en patat voor elke speler.
De volgende sterren van JO9-6 van Vroomshoopse Boys werden in het zonnetje gezet:
Deon Snijders, Tijn Olsman, Tigo Beekhuizen, Milan Telman, Niek Eshuis, Vinz de jager,
Evan Kroek, Milan ter Avest en Bram Lukas.
Ook dank aan de shirtsponsor Morrenhof-Jansen installatiebedrijf.

22
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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
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R. Bos 06 - 15 48 91 89

Pupillen van de week
Vroomshoopse Boys tegen DETO - 29 oktober 2016

Mees Meijerink (JO9-2)

Thijmen Nijenhuis (JO-9-2)

Leeftijd:
8 jaar

Leeftijd:
8 jaar

Positie:
Links voorin

Positie:
Spits

Ouders:
Hans en Anja

Ouders:
Alexander en Henriëtte

Broertje/Zusje:
Lot en Siem

Zusje:
Esmee

School:
CBS Nieuwoord

School:
Kennedyschool

Favoriete club:
Boys en AZ

Favoriete club:
Heracles

Favoriete eten:
Patat en pannenkoeken

Favoriete eten:
Patat en spaghetti

Reacties na de wedstrijd
Thijmen en Mees zijn best wel snelle mannetjes. Tijdens de warming-up hebben ze zich goed geweerd.
Ook het losmaken van de schouders en de heupen vonden ze een makkie. Mees vond het vooral spannend om vanaf de middenstip naar de keeper te dribbelen en op doel te schieten. Thijmen vond dat
ook leuk om te doen. De wedstrijdbespreking vonden ze grappig. “Ze moesten 2 ﬁlmpjes kijken en toen
wisten ze precies wat ze moesten doen”, vertelt Thijmen. Volgens Mees heeft het niet geholpen, want
ze verloren.
Hoogtepunt van de middag was de ‘echte’ massage van de verzorger. In de rust zijn ze op advies van de
trainer maar even naar buiten gegaan. Mees weet waarom. De trainer ging echt boos worden. Ondanks
het verlies hebben ze wel een heel leuke middag gehad.
SEIZOEN 2016 - 2017
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vragen aan:
webmaster

Alexander Fokkert
1
2

3
4

5
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ǫ
Als webmaster ben ik verantwoordelijk voor eigenlijk alles wat er op de website gebeurt. Grotendeels het
plaatsen van nieuwsartikelen die veelal worden aangeleverd door Hans Nieboer, maar ook het plaatsen
van de teamfoto’s, het up-to-date houden van de sponsorlijsten, het toevoegen van pagina’s en het
functioneel werkend houden van de website.

ǡǤ ǫ
Ik zat eigenlijk al twee jaar met de gedachte in me hoofd om een nieuwe website te bouwen voor de
Vroomshoopse Boys. Maar telkens kwam dit er niet van of was ik simpelweg gewoon niet tevreden met
het resultaat. Hierdoor bleef ik het maar voor me uit schuiven. Maar afgelopen zomer vond ik het toch
echt wel tijd worden voor een nieuwe. Ik ben begin september begonnen met een nieuw ontwerp. Deze
ben ik hierna gaan realiseren en omdat het veelal in mijn eigen tijd moet gebeuren was het zeker een hele
klus, vooral tegenwoordig waarbij de website “responsive” moet zijn voor alle mobiele apparaten. Toen
ik een stramien en een duidelijk voorbeeld had staan ben ik gaan communiceren met Hans Nieboer over
eventuele wijzigingen. Hierna hebben we het voorgelegd aan het bestuur en gevraagd naar hun mening
en tot slot zijn we de puntjes op de i gaan zetten om ook inhoudelijk alles weer up-to-date te hebben. Dit
alles heeft met elkaar dus wel twee en een halve maand geduurd.

ǫ
Eigenlijk wel zo’n beetje alles, de vorige website was van 2011, dat is inmiddels 5 jaar geleden en tegenwoordig gaat het heel snel qua design en functionaliteiten op het internet. De structuur van het menu is
grotendeels hetzelfde maar het design maar ook de gebruiksvriendelijkheid voor bijvoorbeeld de teampagina’s zijn veel beter geworden. En de website is nu ook “responsive” op elk mobiel apparaat.

 ǫ
Ik zou graag willen zien dat elk team een begeleider, speler of zelfs een ouder naar voren schuift om een
teampagina te gaan beheren. Het werkt allemaal super simpel, de stand, programma en uitslagen hoeven
niet worden bijgewerkt want dit wordt automatisch gedaan. Dus het enige wat even gedaan moet
worden is elke zaterdag een wedstrijdverslagje typen en deze toevoegen aan je teampagina. Ook kun je
er eventueel voor kiezen om de statistieken van je team bij te houden door van elke speler bij te houden
hoeveel doelpunten, assists gele kaarten, rode kaarten enzovoort hij of zij heeft. Het is een kleine moeite
maar iedereen vindt het toch geweldig om een wedstrijdverslag te lezen en hierin te zien of hij weer een
grandioze wedstrijd heeft gevoetbald! Met name de jeugd maar zeg nou eerlijk een individu in de hogere
jeugd of senioren elftal vindt dit ook nog geweldig!

  ǫ
Ik beheer ook de Facebook- en Twitterpagina van de Vroomshoopse Boys. Deze beheer ik met name het
afgelopen jaar een stuk actiever. Ik probeer elk bericht wat op de website verschijnt te plaatsen op onze
social mediapagina’s. Maar ook probeer ik de teampagina’s te promoten door bijna wekelijks even een
greep uit de wedstrijdverslagen erop te gooien. Ik weet niet of het hierdoor komt maar ik merk wel dat
er dit jaar al meer teams actiever zijn met hun pagina’s en dat is top om te zien! Persoonlijk zit ik ook op
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat en wat eigenlijk niet, maar ik ben hier niet super actief mee zet er
af en toe wat op maar ben meer een lezer ;)!
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ONBETWIST
Hammerstraat 5
7681 DA Vroomshoop

UW TROUWRINGEN
SPECIALIST!

Tel. (0546) 64 37 18

uurt!
n de b
i
k
a
a
aalz
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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Stel je voor:
Stiptum Administraties
Vier nieuwe reclameborden van Stiptum Administraties zijn zichtbaar aan de noordkant van het
nieuwe kunstgrasveld op de Bosrand. Ook langs
het hoofdveld van de Bosrand maken vier reclameborden duidelijk dat dit bedrijf Vroomshoopse Boys steunt . We maken nader kennis met
dit nog jonge Vroomshoopse bedrijf van Robert
Hendriksen, oud-voetballer, oud-bestuurder en
momenteel penningmeester van de sponsorcommissie van Vroomshoopse Boys.

waardoor ik per 1 december 2016 personeel heb
aangenomen. Al met al was de beslissing om voor
mezelf te beginnen een juiste keuze”.


ǫ
“Behalve op het kunstgrasveld doen we dat met vier
reclameborden rondom het nieuwe kunstgrasveld,
ook wel veld vijf genoemd en ook advertenties.”

ǫ
 
“Na jaren gewerkt te hebben bij Countus Accountants+Adviseurs ben ik in 2008 overgestapt naar
het bedrijfsleven ik werd als boekhouder benaderd
door Gerard Karsten. Helaas ging de crisis niet aan
Bouwbedrijf Karsten voorbij en ging het bedrijf op
30 april 2014 failliet. Hierna heb ik de beslissing
genomen om voor mezelf te beginnen. Gelukkig kon
Hugo Karsten een doorstart maken en had ik mijn
1e klant te pakken. Gelukkig had ik ook een tweede
baan bij Klein Kromhof Houtvezels B.V. en daardoor
had ik een mooie basis om langzaam verder uit te
breiden. Inmiddels heb ik een groot aantal klanten,

28

“Zelf heb ik vele seizoenen gevoetbald in diverse
elftallen van de Boys. Tevens ben ik jarenlang jeugdleider geweest en heb enkele jaren deel uitgemaakt
van het hoofdbestuur. Het was voor mij een
makkelijke keuze om Vroomshoopse Boys te gaan
sponsoren”.


ǫ
“Als een goed gestructureerde voetbalvereniging,
waarbij de “Gezonde Ambitie” al jarenlang z’n
vruchten afwerpt”.
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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 34 - 7681 NB 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
JO11-3
Vroomshoopse Boys
- DETO Twenterand
29 oktober 2016

JO11-2
Vroomshoopse Boys
tegen De Esch
12 november 2016

 ϔ 
In het vorige nummer is de foto van Thijs Dubbink
verkeerd geplaatst. Dat is natuurlijk erg vervelend
en wij hopen dat we op deze manier de zaak recht
hebben kunnen zetten.
Dus:

dít is
Thijs Dubbink
SEIZOEN 2016 - 2017
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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

32

BOYSNIEUWS - NUMMER 2

QQQ

QQQ

Waar is de bal
A1
A2
A3
A4
De eerste aﬂevering van de rubriek “Waar is de bal?’ leverde
diverse reacties op van lezers van
dit clubblad. De inzenders worden daarvoor dank gezegd.
B1
B2
B3
B4
Toch blijkt de oplossing een
‘vak(je) apart’ te zijn. Je ziet op de
actiefoto van Erwin Heuver hoe
Boys-keeper Tim Sickman net
C3
C1
C2
C4
gepasseerd is en dat Lars Scholten en Ton Kunst treuren om het
tegendoelpunt. De bal is net in
het doel op de Bosrand beland en
moet aan de glijvlucht langs het
net beginnen. De meeste inzenders dachten dat die glijvlucht inmiddels ingezet was en kozen voor
het vakje B2 of C3. Het juiste antwoord is echter A2, zoals de originele foto laat zien. Niemand
van de inzenders had het goed! We houden de leuke prijsjes nog even vast voor de oplossing van
dit kerstnummer: Waar is de bal?

Hierbij de nieuwe opgave. Graag de oplossing voor 1 januari 2017 sturen naar Hans Nieboer:
nieboerhans@gmail.com
Succes!
A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4
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Pupillen van de week
Vroomshoopse Boys tegen De Esch - 12 november 2016

Tijhe Heuvels (JO9-2)

Thijs Nijenhuis (JO9-2)

Leeftijd:
8 jaar

Leeftijd:
8 jaar

Positie:
Rechtsvoor

Positie:
Linksachter

Ouders:
Albert en Mieke

Ouders:
Harold en Marlinde

Zusje:
Ilse

Broertje:
Jesse

School:
Oranjeschool

School:
CBS Nieuwoordschool

Favoriete club:
Feyenoord

Favoriete club:
Vroomshoopse Boys

Favoriete eten:
Patat

Favoriete eten:
Knakworst en frikandel met mayo

Reacties na de wedstrijd
Het is overduidelijk dat ze een leuke middag hebben beleefd. Trots zijn ze ook dat ze allebei een overwinning van de Boys hebben voorspeld. De 2-1 voorspelling van Thijs was zelfs helemaal goed. Spannend vonden ze het wel. Thije: “Dacht net dat gaan we niet meer winnen en 2 seconden later DOELPUNT.” Thijs was zelfs zo blij dat hij een gat in het gras sprong. Voor Thije is Harold Kivits vandaag man
of the match. Hij probeerde iedere keer de bal te pakken, kopte goed en maakte een mooi doelpunt.
Thijs vindt dat Rutger Schrijver Man of the Match moet zijn, want hij verdedigde goed en schoot de
bal telkens goed weg. De wedstrijdbespreking was volgens Thije ook heel mooi, want ze mochten hun
eigen mening geven over de tactiek. Niet helemaal gelukt is de mening van Thije, want er bleven teveel
gaatjes over. Thijs: “Het leukste moet nu nog komen, want we gaan met het 1e patat eten”.
34

BOYSNIEUWS - NUMMER 2

QQQ

QQQ

T: 06-42746953
E: info@stiptum.nl
www.stiptum.nl

Robert Hendriksen

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
Vroomsho
ambitie van de Vroomshoopse
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
d

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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Stel je voor:
Seine Metaal & Snijtechniek B.V.
Seine Vinke (49), oprichter en directeur van Seine Metaal & Snijtechniek BV, gevestigd aan De Sluis 41 te
Vroomshoop, is zowel VOC-sponsor als
reclamebordensponsor bij het nieuwe kunstgrasveld op de Bosrand. Daar is de sponsorcommissie en de gehele voetbalvereniging uiteraard
heel content mee. Een nadere kennismaking
met een eigentijds en dynamisch bedrijf.

ǫ
In 1998 begon Seine Metaal & Snijtechniek BV in
Den Ham en in 2001 verhuisden we naar onze huidige vestiging aan De Sluis 41 te Vroomshoop.
We zijn gespecialiseerd in het toeleveren van halffabricaten en constructies uit plaat, 2,5D-watersnijden en lasersnijden. Daarnaast doen we klein
constructiewerk in staal, RVS en aluminium.
Tevens verzorgen wij las- en reparatiewerkzaamheden en ondersteunen een aantal technische diensten die opereren bij o.a. Ten Cate, Vredestein, Akzo,
et cetera. Ook reproduceren we onderdelen aan de
hand van voorbeelden. Seine Metaal & Snijtechniek
BV heeft momenteel 16 medewerkers in dienst en
heeft een goed gevulde orderportefeuille.

 ǫ

presentatiegids en sinds kort door het lidmaatschap van het VOC, door meerdere reclameborden
langs het kunstgrasveld en zoals eerder genoemd
door advertenties in het clubblad en de presentatiegids.

ǫ
Seine Metaal & Snijtechniek BV wil bewust wat
voor Vroomshoop doen, in dit geval Vroomshoopse
Boys, noem het maar maatschappelijk ondernemen. Overigens zijn we ook als sponsor actief bij
VV Den Ham in m’n woonplaats. Zelf heb ik ooit in
mijn jeugd drie jaar gevoetbald bij VV Mariënberg.
Verder vinden wij het goed hoe een vereniging als
de Boys met een no-nonsense cultuur, 800 leden
bezig houdt. Dat sluit prima aan bij de aanpak van
ons bedrijf, er met z’n allen voor gaan !!

ǫ
Een van onze dochters heeft verkering met Ruben
Mulder, die deel uitmaakt van de A-selectie van
Vroomshoopse Boys, dan hoor je nog wel eens wat.
Natuurlijk zijn er ook contacten met de sponsorcommissie in de persoon van Joop Lantink. Daaruit
wordt duidelijk dat dit een goed geleide club met
veel vrijwilligers is, die uit echte doeners bestaat.
Dat spreekt me bijzonder aan.

Een aantal jaren door reclameborden, clubblad,
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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

“Onder je”
Er staat een man langs het veld. In de hoek,
net achter het reclamebord van de plaatselijke keurslager. Het is een man van mijn
leeftijd. Een oudere jongere dus. Of een
jongere oudere, zo u wilt. Zo op het eerste
gezicht is het een beschaafd heerschap.
Nette gepoetste bruine schoenen, lange zwarte jas en een beige sjaal. De man
draagt een merkbril van het duurdere soort
en zijn zwierige kapsel verraadt gevoel voor
de laatste haarmode.
Tijdens de warming up, als mijn ogen vooral op de verrichtingen van mijn eigen team
zijn gericht, valt de man eigenlijk helemaal
niet op. Behalve dan dat hij de ene ﬁltersigaret met de andere aansteekt. De cirkelvormige rookwolken die hij in de vrieskou
het veld opblaast lijken het enige teken
van leven van het keurige heerschap. Als de
scheidsrechter met de wedstrijdbal het veld
oploopt, dooft de man zijn sigaret. Hij is er
klaar voor.
De deftige man blijkt de vader van een van
de spelertjes van de tegenpartij te zijn. Zijn
zoontje van een jaar of negen begint als
wisselspeler. Dat bevalt de man helemaal
niet. Onophoudelijk kijkt hij op zijn horloge. Alsof dat het moment dichterbij brengt

dat zijn oogappel de bevroren wei in mag.
Voorlopig bevalt het zoonlief prima langs
de kant, met zijn warme trainingspak aan.
Hij maakt zich niet druk, zijn vader des te
meer. Een nieuwe sigaret gaat de hens in.
Als de zoon van de man dan eindelijk het
veld in mag, staat mijn team al met 0-2
voor. Ook dát bevalt de man geenszins.
Druk bewegend met zijn brandende sigaret
maakt de man grote gebaren richting het
vijandelijke doel. “Strakker inspelen! Met
de punt naar voren!”, roept hij er achteraan. Daar is de 0-3. Hij maakt er een nóg
grotere armzwaai bij om zijn punt kracht bij
te zetten. “Druk zetten. Wisselpass over de
hele!” 0-4.
“Knijpen!”, roept de man vertwijfeld na de
0-5 en de 0-6. Zeven spelertjes hebben
geen idee waar de man het over heeft. Wie
moeten ze knijpen en waarom eigenlijk?
Dan krijgt zoonlief de bal ingespeeld. Vader
ziet het en roept “Onder je!” Op dat moment kijkt het jochie naar de grond. Achter
de jongen verdwijnt de bal in het doel. 0-8.
Einde wedstrijd. In de hoek van het veld
trapt de nette meneer teleurgesteld zijn sigaret uit. “Te weinig pressing.”

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

info@houthandelveneman.nl
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Nieuwe leden
Bij de jeugd:

Bij de senioren:

F-league: Lars Ekkel
Femke Tieman
Sil Uphoff
Ravano Valk
JO 13:
Jurjan Bakhuis
Merlynn Ebbink
J015:
Athman Hajji
Ivan Ponstein

3e: Jannes Rutterkamp




voetbalvereniging Vroomshoopse Boys.

Hammerstraat 14
7681 DC Vroomshoop
Postbus 73
7680 AB Vroomshoop
T: 0546 - 64 67 87
F: 0546 - 64 68 74
E: info@notaristemmink.nl

www.notaristemmink.nl

mr. M.J.H. Temmink

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

