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E. info@deschoonste.nl

Uw adres voor schoonmaak
van kantoren, bedrijven
en overheidsgebouwen

• Kunststoffen
• (wegen)bouwproducten
Glazenwassen
Schoonmaakwerkzaamheden
BEZOEKADRES
Amerikalaan 33

T +31 (0)546 - 645 889
F +31 (0)546 - 644 155

7681 NB Vroomshoop

E info@hekmanproducts.nl

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

WWW.HEKMANPRODUCTS.NL
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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

CHOENEN

FACEBOOK.COM/SchuurmanSchoenen.vroomshoop vroomsho
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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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.

¿H
I
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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De jeugd heeft
de toekomst
Niet jammeren, maar creatief zijn. Dat geldt
overal in onze samenleving en ook zeker voor
sportverenigingen.
Neem het vrijwilligerswerk, waarover alom
te horen en te lezen is dat de vergrijzing toeneemt en jonge mensen er niet of nauwelijks voor te porren zijn. Lees de website en
dit clubblad van Vroomshoopse Boys en je
ziet dat de realiteit gelukkig anders is. Er nemen tijdens de jaarvergadering in september
aanstaande vier leden van het hoofdbestuur
afscheid: voorzitter Dick Netters, jeugdvoorzitter Jan Dogger, penningmeester Willem
Nieuwlaar en bestuurslid Technische Zaken
Joop Elferink. Gelukkig zijn er jonge kandidaten, die bereid zijn hun plaatsen in te nemen:
voorzitter Edward Olthof, jeugdvoorzitter
Sabine Elferink en bestuurslid technische zaken Tom Heideman. Het bestuur draagt deze
kandidaten voor en het is aan de leden om
daarmee in te stemmen tijdens de algemene ledenvergadering (jaarvergadering) op 19
september 2017. Naar een penningmeester
wordt nog naarstig gezocht. In het volgende
clubblad van juni en op de website worden de
bestuurskandidaten nader voorgesteld. Kijk
ook eens naar de leeftijden van vele trainers
en leiders bij onze vitale vereniging en dan
rest maar één conclusie; bij Vroomshoopse
Boys heeft de jeugd de toekomst. We wensen
onze vrijwilligerscommissie veel succes toe
in haar verdere en blijvende zoektocht naar
vrijwilligers.
In dit rijk geïllustreerde clubblad zijn de inmiddels vertrouwde columns van Arjen Maat,
Erik Klaren en Johannes weer te lezen. Arjan
en Heleen Berkhof steunen met hun bloeiende bedrijf Expert Berkhof als sponsor onze
club en dat wordt ook zichtbaar op het eigen
kunstgrasveld 5.
Hoofdtrainer Karlo Meppelink uit Hoogeveen
verruilt aan het eind van dit seizoen HZVV

voor Vroomshoopse Boys en hij wordt nader geïntroduceerd. Een clubblad moet ook
informatief zijn en met het oog daarop verwijs ik naar bijdragen van onze secretaris en
mede-redactielid Margreeth Spang over aanstaande wijzigingen in de voetbalkalender,
het pupillenvoetbal en over de praktische
uitvoering van het alcoholbeleid.
Onze clubfotograaf Erwin Heuver ving in
meerdere unieke beelden het bevrijdende
doelpunt en de ontlading op 11 februari 2017
van aanvoerder Harold Kivits tegen KHC. Dat
is in dit clubblad terug te zien, puur genieten!
Nu we het toch over actiefoto’s hebben: de
rubriek “Waar is de bal?” is weer present. Actuele foto’s van het bezoek van vele Boys-luu
met hun club van de week aan de eredivisiewedstrijd Heracles Almelo tegen FC Utrecht
ontbreken niet.
De Vrienden van de Boys presenteren zich
met de nodige acties. Nader kennis wordt
gemaakt met bemiddelaar Bert Kempers van
de werkgroep RESPECT. Waarden en normen
staan hoog in het vaandel van onze voetbalvereniging met z’n 800 leden en we willen
dat in de praktijk uitdragen. Fatsoen moet je
doen en dat past bij Vroomshoopse Boys als
een club met echte doeners.
Veel lees- en kijkplezier gewenst.
Namens de redactie,
Hans Nieboer
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Competities in seizoen
2017-2018 beginnen later!
Samen met amateurclubs is besloten om het
voetbalseizoen 2017/2018 later te beginnen
en later te beëindigen. Het voetbalseizoen
begint in het hele land vanaf 2 september
met bekerwedstrijden. De competitiewedstrijden beginnen vanaf 23 september en
het seizoen wordt afgesloten op 27 mei. Bij
de amateurclubs leefde al langer de wens
om het seizoen later te beginnen. Zo kunnen de voetballers rustig op vakantie, zonder zich schuldig te voelen ten opzichte van
hun teamgenoten en kan er ook nog lekker
gevoetbald worden als in mei de zon begint
te schijnen.

Dit seizoen is er ook voor het eerst sprake
van een ﬂexibele winterstop van 27 januari
tot 4 maart. Dit betekent dat er een ruimte
van zes weken is ingelast om vier wedstrijden
te spelen. Verenigingen kunnen voor deze periode in onderling overleg bepalen of ze een
wedstrijd naar een andere datum willen verplaatsen dan op het wedstrijdschema staat
aangegeven. Dit geldt ook voor de A-categorie. Hoe de nacompetitieregeling er volgend
jaar uit gaat zien wordt de aankomende periode uitgewerkt.

Door pas na de zomervakantie te beginnen
met bekerwedstrijden in het weekend , wordt
verwacht dat minder voetballers hun eerste wedstrijden hoeven te missen. Er wordt
dit seizoen dus zo min mogelijk op doordeweekse avonden gespeeld. Daarnaast kan er
een betere voorbereiding op de start van het
nieuwe seizoen plaatsvinden.

Er komt een totale nieuwe opzet van het
pupillenvoetbal. De KNVB heeft, na overleg
met de clubs, besloten om te komen tot een
aantal nieuwe wedstrijdvormen. Doel is om
het speelplezier te vergroten en de pupillen
individueel beter te laten worden.
Door de nieuwe opzet wordt er volgens de
KNVB bewust ingestoken op meer dribbelen,
schieten, samenspelen en scoren. De nieuwe opzet heeft ingrijpende gevolgen voor
de begeleiding, voetbaltechnische aspecten,
accommodatie, competitiezaken, sportiviteit
en respect.

Drastische vernieuwing van
het pupillenvoetbal

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
• Spelbegeleiders i.p.v. clubscheidsrechters
• Halvering van het speelveld
• Traditionele teams van 7 pupillen verdwijnen
• 2 tegen 2, 4 tegen 4 en 6 tegen 6.
Binnen de jeugdafdeling van de Vroomshoopse Boys worden de komende tijd voorbereidingen getroffen om voorbereid te zijn op deze
veranderingen. Trainers, ouders en pupillen
worden tijdig van op de hoogte gesteld.
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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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Hoofdtrainer en B-trainer
ondertekenen contracten
Hoofdtrainer

Karlo Meppelink

(47) uit Hoogeveen tekende op maandagavond 30 januari
in de bestuurskamer van het clubhuis van
Vroomshoopse Boys het contract dat hem
voor het seizoen 2017-2018 aan de eerste
klasser verbindt. De huidige oefenmeester
van HZVV, dat in de eerste klasse E. zaterdag
speelt en daar koploper is, toonde zich evenals het voltallig aanwezige bestuur content
met de verbintenis. De ondertekening van
het contract werd tevens benut voor een nadere kennismaking met Karlo Meppelink. De
nieuwe hoofdtrainer werkt graag met talentvolle jonge spelers en had tijdens de eerdere
sollicitatiegesprekken al snel een goed gevoel
bij Vroomshoopse Boys.
Namens het bestuur van Vroomshoopse
Boys zetten Joop Elferink, bestuurslid technische zaken en voorzitter van de Technische
Commissie en verenigingsvoorzitter Dick
Netters tevens hun handtekening onder het
contract.

Reinier de Jong (33) uit Vroomshoop, die tot voor kort deel uitmaakt van de
staf van de A-selectie in het kader van een
stage voor het TC2-diploma, ondertekende
tevens een contract. Dat verbindt hem het
seizoen 2017-2018 aan de B-selectie van de
senioren van Vroomshoopse Boys.
Vanaf maandag 30 januari is Reinier de Jong
overigens tot het eind van dit seizoen 20162017 al als interim-trainer aan de B-selectie
verbonden. Reinier is trainer-coach van het
tweede elftal van de Boys, momenteel gedeeld koploper van de eerste klasse. Dat is
vanwege het feit, dat B-trainer Henk Dikkers
onlangs z’n werkzaamheden bij Vroomshoopse Boys heeft beëindigd. De trainer uit
Wierden was voor het tweede seizoen werkzaam op de Bosrand.
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De Vrienden van de Boys
onveranderd actief
Vroomshoopse Boys wil graag een stabiele eerste klasser KNVB zijn. Dat gebeurt met louter eigen opgeleide spelers.
Om die gezonde ambitie (de werktitel
van het Jeugdplan) waar te maken zijn er
extra ﬁnanciën nodig om met name de
jeugd concreet te ondersteunen.
Daartoe is in het seizoen 2008-2009 het
organisatieonderdeel de Vrienden van
de Boys opgericht. Voor € 25,- of € 50,per jaar kan iedereen lid worden. Daarbij
gaat het om Vrienden en Vriendinnen. De
focus ligt op de jeugd en in voorkomende gevallen wordt ook de A-selectie gesteund. Het gaat daarbij om extra zaken,
die niet als post in de begroting van de
vereniging zijn opgenomen.
Voorbeelden van zaken, die door de
Vrienden van de Boys werden gesteund
zijn diverse cursussen, ASM, zitbankjes,
doeltjes, een ﬁlmcamera en ga zo maar
door. Onlangs zijn daar enkele ballenkarren bijgekomen en zo zijn of komen er
meer acties.
De Vrienden (en Vriendinnen) worden
desgewenst vermeld op een groot blauw
bord in de kantine en op de website van
Vroomshoopse Boys. Periodiek krijgen
de leden van Vroomshoopse Boys een
update in de vorm van een nieuwsbrief.
Daarin worden de acties verantwoord.
Een werkgroep, bestaande uit leden van
Vroomshoopse Boys, houdt zich bezig
met de acties van de Vrienden van de
Boys. De namen en verdere persoonlijke
gegevens zijn te vinden onder het kopje
“Organisatie” op de website.
Per 1 januari 2017 waren er 52 Vrienden
van de Boys geregistreerd.
Elk nieuw lid krijgt bij aanmelding een
speciaal vaantje van de Vrienden van de
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Boys cadeau en wordt zo nu en dan verrast tijdens thuiswedstrijden van het eerste elftal (bijvoorbeeld met een broodje
hamburger).
Doe mee en bouw mee aan onze voetbalvereniging Vroomshoopse Boys en word
lid van de Vrienden van de Boys. Aanmelden kan heel snel en doeltreffend op de
website gebeuren door via “Clubs” op
een speciale link van de Vrienden van de
Boys te benutten.
Leden van de werkgroep: Jannette Heideman, Tom Heideman, Bert Kempers,
Job Lamberink, Hans Nieboer en Willem
Nieuwlaar.
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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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Foto’s van BertPhotography2016
BertPhotography
y2016
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11 februari 2017

Vroomshoopse Boys
tegen KHC
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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 atu u rlij k e wae gm h e rste l
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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Johannes
“Piet Keizer - Geen broodvoetballer”

Piet Keizer, hij werd 74 jaar, is niet meer onder ons. Hij vond zijn Waterloo in Vroomshoop op 25 juli 1974 direct na de WK in het
toenmalige West-Duitsland.
Zelf speelde ik mee in de door 5.000 toeschouwers bijgewoonde jubileumwedstrijd
van het 30-jarige Vroomshoopse Boys tegen het dreamteam uit Amsterdam, toen in
lichtelijk verval vanwege het vertrek van Johan Cruijff naar Barcelona. We hielden lang
stand en ik schoot een pingel op de lat,
omdat ik geïmponeerd werd door de Beer
van de Meer, op dat moment helaas nog
geen Lek ven PEC, Piet Schrijvers. Maar dat
is slechts een voetnoot in de lokale voetbalgeschiedenis en leidt af.
Piet Keizer, daar gaat het om, kreeg bonje
met de nieuwe trainer Hans Kraaij sr., ook
al zo eigenwijs. Kraaij haalde de begenadigde voetbalkeizer Piet er zelfs af tegen de

18

Vroomshoopse amateurs. Piet Keizer wuifde nooit met het riet mee en het werd binnen de kortste keren een kraaienzang. Een
wissel tegen FC Amsterdam in het seizoen
1974-1975 betekende het deﬁnitieve einde
van een ware voetbalgrootheid.
Terug naar het MCC-veld in Vroomshoop in
juni 1974. Het einde van een voetballoopbaan van internationale Piet Keizer met
13 seizoenen met 490 wedstrijden en 189
doelpunten voor Ajax kwam in zicht.Dat
betekende een hoop chagrijn en een haastig vertrek van de spelersbus van Ajax. Het
buffet in het dorpshuis MCC bleef onaangeroerd. Kon ik het thuisfront verrassen, al
was ik geen broodvoetballer.
De geniale liefhebber Piet Keizer in feite
ook niet.
Johannes
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Bert Kempers bemiddelaar in
relatie tot RESPECT
Op advies van de werkgroep RESPECT heeft
het bestuur van Vroomshoopse Boys onlangs
Bert Kempers benoemd als bemiddelaar en
heeft de daaraan verbonden functiebeschrijving goed gekeurd. De jeugdcommissie en
ook het groepshoofdenoverleg staan positief
tegenover de komst van deze bemiddelaar.
Bert, die vanaf de oprichting deel uitmaakt
van de werkgroep RESPECT en in het recente verleden ook secretaris was van Vroomshoopse Boys, heeft in voorkomende gevallen
een bemiddelende rol als mediator. Speelt
er iets op het gebied van normen en waarden (RESPECT), dan zijn allereerst de trainers, groepshoofden en leiders en zeker ook
de jeugdcoördinatoren aan zet om dit op te
lossen.
Komen zij er onverhoopt en in een bepaalde
situatie niet uit, dan komt de bemiddelaar in
de persoon van Bert Kempers in beeld. Hij
past het principe van hoor en wederhoor toe
en probeert in afstemming met alle betrokkenen (denk aan trainers, leiders, ouders en
spelers) tot een goede oplossing te komen.
We wensen Bert veel succes toe in zijn nieuwe rol. Met de komst van deze bemiddelaar
is er een sluitend systeem waar het gaat om
het nakomen en handhaven van in het Ver-

enigingsplan van Vroomshoopse Boys opgenomen gedragsregels. Dit doet op een zorgvuldige wijze recht aan alle betrokkenen en
kan er mede toe bijdragen dat RESPECT binnen onze vereniging daadwerkelijk beleefd en
nageleefd wordt.
De werkgroep RESPECT
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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

Aziëlaan 7D l 7681 NC Vroomshoop l 0523 24 24 90 l ruben@trebcom.nl l www.trebcom.nl
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“Wij” zijn blijkbaar niet de enigen
Nee, ik heb het niet over groene wezentjes,
Gremlins, E.T. of met lichtstralen vechtende
mannetjes. Alhoewel je dat natuurlijk maar
nooit weet met al die duizenden sterren en zonnestelsels om ons heen.
Ook heb ik het niet over de huidige overkill aan
politici die we nu, gewenst of niet, tegen komen in de diverse media. Op 15 maart waren
de Tweede Kamerverkiezingen en de lijsttrekkers
lieten geen mogelijkheid onbenut om zieltjes
en de daarbij behorende stemmen te winnen.
Daarbij overigens uitgedaagd door de programmamakers die met de Rutte’s, Buma’s en
Klaver’s van deze wereld de kijkcijfers omhoog
probeerden te stuwen. Ik vond het trouwens
wel een leuke periode, al moest het niet te lang
duren. Positieve ontwikkeling was in ieder geval
dat de verkiezingen bij veel meer mensen bleken
te leven dan voorheen.
Als deze column gelezen wordt is de uitslag bekend en blijkt of we in Nederland op z’n Trump’s
verrast zijn of dat het gezonde verstand toch gezegevierd heeft.
Maar met “wij” bedoel ik eigenlijk ons voetbalwereldje. Een wereld waarin alles blijkt te kunnen. Getuige de 6-1 overwinning van Barcelona
op Paris Saint Germain waarmee de 4-0 nederlaag van de heenwedstrijd werd weggepoetst.
De voetbalromanticus zal deze gebeurtenis betitelen als het summum, precies datgene wat
deze sport zo prachtig mooi maakt. Dat alles
mogelijk is en je nooit moet opgeven. Dat Barcelona een wonder heeft verricht. De meer cynische volger van het voetbal rept echter over een
wanvertoning waarbij er ongetwijfeld veel geld
door de goksyndicaten is verdiend. Over een
scheidsrechter die op zijn zachtst gezegd dubieuze beslissingen heeft genomen en over een
Franse club die het laatste beetje waardigheid
van het voetbal in één avond heeft verkwanseld.
En als ik zeg dat alles blijkt te kunnen bedoel ik
ook echt alles. Maanden werd er slechts ﬂuisterend, of liever helemaal niet, gesproken over een

mogelijke titel voor Rotterdam-Zuid. Nu kun je,
hoe dichter we bij de laatste speeldag zijn aangekomen, steeds vaker de woorden Schaal en
Coolsingel horen. Hoop doet leven.
Tot voor kort dacht ik dat wij in dit wereldje
het alleenrecht hadden op complete waanzin
en onzinnigheid. Het voetbalspelletje is fantastisch maar hoe wij het kunnen opblazen met
voor- en nabeschouwingen, praatprogramma’s
en andere onzin is bij het ridicule af. Het populaire programma Voetbal Inside, waar ik zelf ook
regelmatig glimlachend naar kijk, is daar een
goed voorbeeld van. Ieder weldenkend mens
die niets met voetbal heeft zal vol afschuw of
hoofdschuddend gauw doorzappen met de afstandsbediening. Een programma dat pretendeert anderhalf uur voetbal als onderwerp te
hebben is op zich al overdone. Maar menigmaal
gaat het over de avonturen van Hans Kraay jr. in
zijn slaapkamer, Van der Gijp’s platte grappen of
andere anekdotes.
Wat blijkt nu? We hebben bloedverwanten!
We zijn niet de enigen! Er zijn andere groepen
mensen in de samenleving met soortgelijke eigenschappen. Wie onze medestrijders zijn? De
Molloten !! Voor wie het niet weten: Molloten
zijn de extreme volgers van het mega populaire
TV-programma “Wie Is De Mol”. Voorop gesteld. Het is ook een fantastisch programma.
Het combineert mooie locaties met spannende
spellen en uitdagingen en een werkelijk ingenieus format.
Een paar weken terug schakelde ik echter over
naar een andere zender en kwam ik in het programma “Mol-talk” terecht. De twee oud-deelnemers Margriet van der Linden en de stuiterende Chris Zegers presenteren dit programma.
Nog nooit heb ik zoveel nietszeggende gesprekken, verdenkingen en theorieën in één programma voorbij zien komen. Op onze voetbaltalkshows na dan. Kortom, de vergelijking was
schrijnend beangstigend. In een gezin met een
aantal molloten ben ik dan ook de laatste die
daar wat over mag zeggen. Waarvan akte.
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Alcoholbeleid
in de praktijk
In het vorige clubblad heeft u en hebben jullie kunnen lezen dat sinds september 2016
de regels voor alcoholgebruik in de kantine
zijn aangepast. Het alcohol verstrekken aan
personen onder de 18 wordt hard aangepakt. Wordt er door een buitengewoon opsporingsambtenaar een overtreding geconstateerd, dan staat daar een hoge boete op.
Meerdere overtredingen kunnen leiden tot
(tijdelijke) sluiting van de kantine. Laat het
duidelijk zijn: overtreed je de regel dan kun
je de club op een verschrikkelijke manier benadelen.
Wat misschien ook nog niet bij iedereen geland is, is dat ook de overtreder zelf onmiddellijk een boete krijgt van € 90,Het barpersoneel heeft intussen, d.m.v. een
cursus, tips gekregen hoe dit te handelen. Zij
doen er alles aan om te zorgen dat deze wettelijke maatregel niet wordt overtreden. Het
is absoluut niet alleen het barpersoneel dat
verantwoordelijk is voor de juiste uitvoering.
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“Don’t shoot
the messenger”
Om een politieslogan te gebruiken: DIE PET
PAST ONS ALLEMAAL. Als leden en supporters van onze mooie club zijn we allemaal
verantwoordelijk. Het barpersoneel verdient
steun van ons allen!!! Niet wegkijken als je
constateert dat iemand van onder de 18 toch
achter een glas bier zit. Niet een glas doorschuiven naar iemand die de juiste leeftijd
niet heeft. Teamgenoten weten dit van elkaar. Leiders en trainers weten dit ook.
Ook voor ouders ligt hier een taak. Waarschuw uw kind voor de gevolgen. Maak duidelijk dat hij of zij niet alleen zichzelf benadeelt, maar ook en vooral de rest van de club.
Naast de ingang van onze kantine hangt een
mooi blauw bord met daarop de RESPECT regels. Dit RESPECT verdient ons kantinepersoneel zeker ook. Deze vrijwilligers hebben de
opdracht gekregen dit beleid uit te dragen.
Zij verdienen geen gemopper of een scheldkanonnade. Zij doen slechts hun werk.
Namens het bestuur
Margreeth Spang
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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. Gerrits 06 - 13 13 88 38
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R. Bos 06 - 15 48 91 89

Pupillen van de week
Vroomshoopse Boys tegen DUNO D - 16 december 2016

Thijs Borkent (JO9-3)

Gerson Runhart (JO-9-3)

Leeftijd:
8 jaar

Leeftijd:
7 jaar

Positie:
Middenvelder

Positie:
Spits

Ouders:
Iwan en Joke

Ouders:
Egbert en Simone

Zusje:
Isa

Broertje:
Nelson

School:
Domino

School:
Nieuwoord

Favoriete club:
Heracles

Favoriete club:
FC Twente

Favoriete eten:
Babi pangang, pizza salami

Favoriete eten:
Patat

Reacties na de wedstrijd
Zwaar teleurgesteld komen Gerson en Thijs na de wedstrijd hun verhaal doen. Dit is niet echt goed
gegaan is de mening van Gerson. De uitslag van 0-6 vinden ze wel heel heftig. Thijs zucht zelfs:”Tja,
wat moet je zeggen na zo’n wedstrijd”. Ondanks de uitslag hebben ze zich vanmiddag best vermaakt.
De wedstrijdbespreking vonden ze heel leuk. De spelers moesten zorgen dat ze volop aan de bal waren
en ze moesten hun duels winnen. De massage vooraf en de warming-up vonden ze grappig. In de rust
hebben ze samen met een van de spelers ook nog op het hoofdveld gevoetbald. “Die jongen zei, kom
we gaan naar buiten”, vertelt Gerson. Op de bank werden wel erge dingen gezegd, maar ze vinden dat
dat beter niet opgeschreven kan worden. Een keuze voor the Man of the Match kunnen ze vanmiddag
niet maken.. Wel hebben ze nog een boodschap. Het moet beter na de winterstop.
SEIZOEN 2016 - 2017
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vragen aan:
Karlo Meppelink
ingaande het seizoen 2017-2018
hoofdtrainer van Vroomshoopse Boys
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1

Wat is je verleden als voetballer en trainer?

2

Waarom wil je bij Vroomshoopse Boys aan de slag?

3

Wat neem je mee als trainer?

4

Welk soort voetbal streef je na?

5

Kunnen we met eigen opgeleide spelers nog een stabiele eerste klasser zijn?

In 1975 begonnen als speler bij de E-jeugd van ZZVV in Zuidwolde. Vanaf 1981 gespeeld bij
HZVV in Hoogeveen vanaf D1 tot en met het eerste elftal. Ben ook selectiespeler geweest bij
achtereenvolgens ZZVV, BVO Heracles, ACV, vv Hoogeveen en Scu Emlichheim. Als trainer heb
ik de volgende opleidingen afgerond: TC3, TC2, TC1 en de masterclass sportcoaches. Ik werkte
achtereenvolgens bij de voetbalclubs HZVV, ZZVV, Scu Emlichheim, FC Emmen, Germanicus
en HZVV.

Ik vind het een uitdaging om bij een club te werken, die eerste klasse speelt met voornamelijk
spelers uit Vroomshoop. Ik vind het leuk om bij een club te trainen waarbij het teamgevoel
bovenaan staat. En ook dat er veel jeugd speelt (jonge jongens). Daarnaast heb ik altijd (op een
seizoen na) in het voetbaldistrict Noord gespeeld. Oost is voor mij een nieuwe ervaring en dat
is voor mezelf tevens een nieuwe uitdaging.

Ik ben iemand die graag een team begeleidt. Ik kan niet zoveel met spelers die individualistisch
bezig zijn. Ik stel liever een speler op met misschien minder kwaliteit, maar wel met de juiste
mentaliteit. Hard werken is nooit verkeerd en daarbij geldt: altijd in dienst van het team. Ik
houd van gezelligheid, dus ook een derde helft is belangrijk.

Aanvallend voetbal heeft zeker mijn voorkeur. Ook al ga je daarmee een keer onderuit. Je
moet durven te voetballen. Met de juiste mentaliteit en inzet kun je ver komen. Natuurlijk is in
een eerste klasse voetbalkwaliteit ook van belang, maar dat mag niet ten koste gaan van het
teambelang.

Tuurlijk kan dat. Maar dat houdt wel in dat de jeugdopleiding van een goed niveau moet zijn.
Ook moet je spelers hebben die inpasbaar zijn. Maar het heeft absoluut mijn voorkeur om met
eigen jeugd te spelen. Het kan echter voorkomen dat bepaalde posities niet door eigen jeugd
ingevuld kunnen worden. Dan moet je als vereniging een keuze maken: of minder punten halen
of voor die bepaald positie een speler halen.
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ONBETWIST
Hammerstraat 5
7681 DA Vroomshoop

UW TROUWRINGEN
SPECIALIST!

Tel. (0546) 64 37 18

rt!
de buu
n
i
k
a
aalza
rtspeci
o
p
s
w
u

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:
Expert Berkhof
Arjan en Heleen Berkhof runnen een echt familiebedrijf op de hoek van de Tonnendijk en de Schoolstraat in Vroomshoop. De drie kinderen Romy, Bas
en Mark worden ook steeds meer bij het bedrijf
betrokken, waar ook moeder Diny Berkhof nog altijd
de helpende hand toesteekt.
Vijftig jaar geleden startten vader en moeder Henk
en Diny Berkhof met een installatiebedrijf en een
winkel in elektra en verlichting op het adres Tonnendijk 9. In november 1971 overleed Henk Berkhof
volkomen onverwacht op 29-jarige leeftijd aan een
hartstilstand. Moeder Diny (27) bleef achter met de
kinderen Arjan (3) en Inge (1) en zette het bedrijf
voort.
Vijftig jaar later is er sprake van een eigentijdse en
ruim bemeten elektronicazaak Expert Berkhof met
daarbij een assortiment wit-, bruin- en grijsgoed en
telecom, dat twaalf werknemers telt. Berkhof Expert
Vroomshoop won met haar klantgerichte aanpak
meerdere landelijke prijzen met als meest aansprekend de beste Expert-winkel van Nederland in
2008. Dit jaar 2017 is overigens een heel bijzonder
jubileumjaar omdat de landelijke keten Expert ook
50 jaar bestaat.

Waarom doen jullie dat?
Uit maatschappelijk oogpunt, je doet in onze woonplaats en leefgemeenschap wat terug, in dit geval
Vroomshoopse Boys. Die jarenlange steun wordt
ook herkend door de leden van de vereniging.
Mooi is ook dat onze zonen Bas en Mark in de teams
JO17 1 en J015 1 spelen en daardoor komen we
natuurlijk geregeld op de Bosrand en voelen ons
betrokken bij de Boys.

Hoe kijken jullie tegen de voetbalvereniging Vroomshoopse Boys aan?
Bij deze gezellige en gemoedelijke club kun je jezelf
zijn. Gewoon doen hoort bij de Boys en dat maakt
dat wij ons daar thuis voelen. Dat kan goed samengaan met presteren op het veld, dat wordt bij
Vroomshoopse Boys bewezen.

Waarom zijn jullie sponsor geworden en op
welke wijze doen jullie dat?
Vader Henk Berkhof was destijds al actief als
bestuurslid van de supportersvereniging van de Boys
en was ook sponsor. Dat heeft moeder Berkhof en
hebben wij als vanzelf doorgezet. Dat varieerde van
advertenties tot aan een outﬁt voor een team, waarbij het damesteam, als ook reclameborden. Sinds
kort zijn wij subsponsor en dat betekent een breed
sponsorpakket, waarbij onlangs ook elf reclameborden om het nieuwe kunstgrasveld zijn geplaatst.
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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
SEIZOEN 2016 - 2017
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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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Trotse club van de week
bij Heracles Almelo
Op zaterdagavond 11 maart 2017 stond het
logo van Vroomshoopse Boys op het grote
elektronische informatiebord in het Polmanstadion bij de eredivisiewedstrijd Heracles
Almelo tegen FC Utrecht. Voor iedereen was
het duidelijk: hier kwamen de club van de
week in actie. In totaal 27 vlaggendragers en
dragers van het grote middencirkeldoek waren present en onze spelers van de JO15 en
van de J019 deden het prima. Aan de hand
van scheidsrechter Jochem Kamphuis betrad
Evan Kroek van het team J09-6 van Vroomshoopse Boys onder groot gejuich het kunstgrasveld. Evan was door loting als gelukkige
Boys-pupil uit de bus gekomen. Evan kwam
in smetteloos wit beeld en mocht de wedstrijdbal meenemen. Samen met de aanvoerders Thomas Bruns en Willem Janssen
kwam hij als pupil van de week op de foto en
voor de camera’s van Fox Sports: geweldig
toch? Liefst 180 leden van Vroomshoopse
Boys, waarbij ouders en begeleiders hadden zich opgegeven en hadden een gereduceerd kaartje gekocht in de Boys-kantine. De
jeugdcommissie had het uitstekend georganiseerd, hulde daarvoor!

voor de wedstrijd van Heracles Almelo op
de foto te gaan met cabaretier Herman Finkers en Heraclesdirecteur Nico-Jan Hoogma.
Door Bertrik werd reclame gemaakt voor de
actie van het zesde elftal van de Boys om als
gedoodverfde kampioenskandidaat life op TV
op FOX Sport te komen. Op Facebook valt te
lezen dat Herman Finkers en Nico-Jan Hoogma het een ware eer vonden om met Bertrik
Dekker op de foto te gaan.. Lekkere droge
Twentse humor, Herman Finkers had het
kunnen bedenken.

Wim Samsen, bestuurslid commerciële zaken
van Heracles Almelo stak z’n waardering voor
de aanpak van de Boys niet onder stoelen of
banken, hij vond het top. De supportersvereniging van Vroomshoopse Boys had ervoor
gezorgd dat in een dubbeldekker van Sickman
Personenvervoer de in het stadion actieve
spelers met de begeleiding werden vervoerd,
dank daarvoor. De feestelijke stemming in
het speciale Boys-vak werd alleen maar vergroot door de knappe 2-1 overwinning van
Heracles Almelo in de laatste minuut van de
reguliere speeltijd.
Ook jeugdleider, speler en natuurlijk voetbalvader Bertrik Dekker was van de partij.
Hij maakte van de gelegenheid gebruik, door
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
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Waar is de bal
De tweede aﬂevering van de
rubriek “Waar is de bal” leverde
weer veel reacties van de lezers
op, dank daarvoor. Volgers van
het eerste elftal van Vroomshoopse Boys herkenden in het
vorige clubblad centrale verdediger Andjin van Veen in een verwoed duel met een WHC-aanvaller op het veld in Wezep. We
schrijven 1 oktober 2016 en ik
denk dat de enige winnaar van
deze opgave daarbij is geweest.
Het is onze vaste supporter Gerrit
(Gait) van Laar, die de bal op de juiste plaats herkende. Het moet C2 zijn, want de bal ligt tussen
beide spelers ingeklemd. Gait, van harte gefeliciteerd en je ontvangt een leuke attentie van ons.
Nu opgave 3, met dank aan onze clubfotograaf Erwin Heuver. Op de foto, genomen op zaterdagmorgen 11 maart op het zonovergoten kunstgras van De Bosrand, is het weer de vraag waar zich
de bal bevindt.
Graag de oplossing voor 1 mei 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 Go Ahead Kampen - 4 februari 2017

Delian Purperhart (JO9-3)

Sam Grondman (JO9-3)

Leeftijd:
8 jaar

Leeftijd:
8 jaar

Positie:
Middenveld / aanvaller

Positie:
Laatste man

Ouders:
Roger en Judith

Ouders:
Marnix en Dorinda

Broertje/zusje:
Broertje Jeaden en zusje Romee

Zus en zusje:
Evi en Joy

School:
Nieuwoord

School:
Oranjeschool

Favoriete club:
FC Twente

Favoriete club:
FC Twente

Favoriete eten:
Patat, pizza en lasagne

Favoriete eten:
Patat

Reacties na de wedstrijd
Delian en Sam hebben zich vanmiddag super vermaakt. Ze vinden het wel jammer dat de wedstrijd is
verloren. Dat hebben ze zelf iets beter gedaan vandaag, want hun wedstrijd tegen Daarle eindigde in
een gelijkspel. Hoogtepunt van de middag vonden ze de warming-up en het overspelen met Ernst-Jan.
Leon en Jelle. Het slaan op de dug-out (door Delian en Sam de knock-out genoemd) bij een gemiste
kans vonden ze wel een beetje irritant. Voor Sam is deze middag Harold the man of the match, want hij
verdeelde de ballen goed. Delian kiest voor Jelle , omdat hij zo goed inviel.
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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

Onze bedden en matrassen zijn ambachtelijk vervaardigd in onze
eigen fabriek. Nieuwsgierig op welke wijze u zelf het beste slaapt?
In onze eigen winkel kunt u onze eigen modellen bekijken en uitproberen!

se n so s t e p
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Deze kledingsponsoren steunen de gezonde
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

A
Autobedrijf
Henri Dijk

Kamphuis

Ka
Kaas

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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18 maart 2017

Karaktervol
Vroomshoopse Boys
langs Nunspeet
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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

Altijd bij Expert
Beste Service
Persoonlijk Advies
s
Vertrouwd Dichtbij
ij
Expert Berkhof
Tonnendijk 1, Vroomshoop
(0546) 642436

www.dnnsvroomshoop.nl
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De voetbal

vader

“Den Ham”
“Je mag overal van verliezen, als je maar niet
van Den Ham verliest!” Onze leider kijkt er
nogal dreigend bij. Zijn stem klinkt luid en duidelijk door de kleedkamer. Eigenlijk schreeuwt
hij bijna. Hij kijkt er ook nog bijzonder boos bij.
Er komt een beetje spuug uit zijn mond als hij
“Den Ham” uitspreekt. Het lijkt alsof hij wil dat
zijn woorden doordringen tot in onze poriën.
Zijn geschreeuw heeft effect. Behalve mij zitten
er nog acht voetballertjes in kleedkamer zes.
Allemaal bang, van het geschreeuw.
We verloren de wedstrijd trouwens. Heel dik
ook nog. Volgens mij zelfs met dubbele cijfers.
De precieze uitslag heb ik waarschijnlijk zo snel
mogelijk verdrongen. De preek van onze leider
ook overigens. Ik vrees dat de bewuste man na
de wedstrijd spontaan in brand is gevlogen van
pure woede. Want van Den Ham verliezen is
natuurlijk een doodzonde. Ik heb sindsdien een
hoop voetbalwedstrijden gespeeld. Veel gewonnen, maar minstens zo vaak ook verloren. Van
DETO, Dos’37, Kloosterhaar en zeker ook van
Den Ham.
De geschiedenis herhaalt zich. Maar gelukkig
veranderen de tijden ook. Afgelopen weekend
stond ík als leider voor een wedstrijd tegen Den
Ham. Mijn eigen zoons moesten met hun team
E6 spelen tegen Den Ham E nogwat. Ik dacht

in de aanloop naar die wedstrijd terug aan de
donderpreek van die boze leider van toen. Zoveel kwaadheid, alleen omdat we tegen Den
Ham moesten. Je kreeg als kind het gevoel dat
ze daar wel heel erge dingen hadden gedaan in
Den Ham. Goddeloos Den Ham.
Later leerde ik zelf Hammenaren kennen. Het
bleken net gewone mensen. Sterker nog, het
bleken zelfs heel aardige mensen. In mijn middelbareschooltijd heb ik ontdekt dat er zo waar
een heleboel leuke meisjes woonden in Den
Ham. Meisjes waarop je prima tot over je oren
verliefd kon worden. Inmiddels zullen dat ongetwijfeld hele leuke moeders zijn geworden. Leuke moeders met leuke vaders. Met leuke dochters en zonen. En daar moesten we dan vandaag
weer tegen voetballen. De cirkel was rond.
We verloren vanochtend de wedstrijd tegen
Den Ham E nogwat met 4-3. “Ze waren gewoon net iets beter pap”, hoorde ik de oudste
berustend zeggen. Even later sta ik in de fraai
verbouwde kantine van Den Ham te praten met
Den Ham-voorzitter en oud-klasgenoot Dennis
Bosch. Vaak genoeg verloor ik van hem een derby. “Papa, mogen we wat drinken?”, vraagt de
jongste. “Ik geef mijn geld liever uit bij de Boys
jongen”, hoor ik mezelf antwoorden. Tja, tijden
veranderen. Maar niet te snel…

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:

Bij de senioren:

JO9:
JO11:
JO13:
JO15:
JO19:

Jan van Duren
Freddy Kuilder
Jasper kuipers

Roan Ballast
Mike Ballast
Amber Liever
Nick Belvroy
Stefan Dreves

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

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

Oosterveen’s oliehandel
Tankstation en carwash

De Groot Vroomshoop

Mekufa

Industriële bouw en bouwtoelevering

Epoxy Resin Technology

SEINE METAAL & SNIJTECHNIEK

Formido

Maatvaste totaalservice

Deco bouwmarkt

mr. M.J.H. Temmink

Drukkerij Uitslag & Zn.

Notariskantoor

Voor alle soorten van drukwerk

Veltink B.V.

Rabobank noord en westtwente

Automotive / Bedrijfskleding

Een aandeel in elkaar

Heuver Profile Tyrecenter

Bloemendal assurantiën

Banden / Schokbrekers / Remmen /
Uitlaten / APK

Sickman
Personenvervoer

Stelling vroomshoop B.V.

Schildersbedrijf h. Oelen

Boren en zagen in asfalt en beton

Verf, glas en behangspeciaalzaak

De Jong & Laan B.V.
Accountants en belastingadviseurs

De Boxspringfabriek

Kremer Café Restaurant

A. Bolks B.V.

Ook voor een gezellige avond
sportief kijkplezier

Stukadoors- en afbouwbedrijf

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.

SEIZOEN 2016 - 2017

QQQ

QQQ

Autoschade G. Oelen
Autoschadebedrijf en spuiterij

De Zandstuve
Feesten I Ontmoeten

O&O
Sports en lifestyle

TREBCOM
Beveiliging I Datacommunicatie
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Coach
van
ondernemers.
www.jonglaan.nl

Ondernemende Accountants

