
Seizoen 2016 - 2017, nummer 4

Clubblad van V.V. Vroomshoopse Boys

In dit nummer o.a.:
Van oud naar nieuw - Afscheid van Harold Kivits -  

Vroomshoopse Boys JO9-5 kampioen - Vijf vragen aan... 
Waar is de bal? - De voetbalvader

Vroomshoopse Boys JO19-1
naar de hoofdklasse!



2 3n n n    BOYSNIEUWS - NUMMER 4  n n n n n n    SEIZOEN 2016 - 2017  n n n

Deze sponsoren steunen de gezonde 
ambitie van de Vroomshoopse Boys

SELECTSPONSOREN:

SUBSPONSOREN: SUBSPONSOREN: 

HOOFDSPONSOR:

Hoofd-, Select- en Subsponsoren
Algemene gegevens
Van oud naar nieuw
Afscheid clubicoon Harold Kivits
Pupillen van de week: 11 maart 2017
Pupillen van de week: 25 maart 2017
Vroomshoopse Boys JO9-5 kampioen! 
Terugkijken met Eric van Zutphen
Klare(n)taal 
Pupillen van de week: 8 april 2017
Pupillen van de week: 29 april 2017 
Vijf vragen aan: Harold Kivits
Stel je voor: Trebcom Nederland B.V.
Pupillen van de week: 6 mei 2017 
Waar is de bal?
Pupillen van de week: 27 mei 2017
Kledingsponsoren
Familiedag 2017
Stel je voor: Hekman Products 
De voetbalvader
Nieuwe leden
VOC sponsoren

Inhoudsopgave

ZE ZEGGEN... DAT WIJ DE SCHOONSTE ZIJN!

7681 NB Vroomshoop T.  0546 64 10 35Amerikalaan 2 E. info@deschoonste.nl

Glazenwassen

Schoonmaakwerkzaamheden

Specialist in natuurstenen vloeren

Groothandel in schoonmaakartikelen

Verkoop en verhuur van ladders/steigers

Uw adres voor schoonmaak 
van kantoren, bedrijven 
en overheidsgebouwen

• Kunststoffen 
• (wegen)bouwproducten

www.heKmanproducts.nl

BezoeKadres
Amerikalaan 33
7681 NB  Vroomshoop

t +31 (0)546 - 645 889
F +31 (0)546 - 644 155
e info@hekmanproducts.nl• Kunststoffen 

• (wegen)bouwproducten

www.heKmanproducts.nl

BezoeKadres
Amerikalaan 33
7681 NB  Vroomshoop

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

2
4
7
8
11
12
14-15
18
21
22
25
26
28
31
33
34
37
39
41
43
44
47



4 5n n n    BOYSNIEUWS - NUMMER 4  n n n n n n    SEIZOEN 2016 - 2017  n n n

Jeugdcommissie
Voorzitter: Jan Dogger  64 48 88
Secretaris: Marianne van Dijk  06 14 45 37 94
Algemeen adjunct: Gerjan Kösters  06 36 18 02 04
Coörd. meisjes- en damesvoetbal: Marc van Straten  06 51 39 10 99
Lid: Erwin Runhart  06 50 22 67 48
Lid: Harry Heersmink  06 29 54 08 23
Lid: Justin Beldman  06 57 04 53 17

Commissie wedstrijdzaken
Senioren: Janny Meijerink  06 58 96 31 81
Junioren: Simone Runhart  64 15 12
Pupillen: Suzanne Lusseveld  06 29 46 04 60

Ledenadministratie
Joan Nieboer    64 50 44

Clubhuis ‘t Flierhuus
Flierdijk 5a, Vroomshoop    64 63 62
Riëtte Zweers, beheerster    64 41 14

Hoofdbestuur
Voorzitter: Dick Netters  64 29 46
Secretaris: Margreeth Spang  64 30 99
Penningmeester: Willem Nieuwlaar  06 38 39 27 91
Jeugdzaken: Jan Dogger  64 48 88
Technische Zaken/TC: Joop Elferink  67 22 43
Algemene Zaken: Fenny Bernhardt  64 47 79
Commercie: Erik Netters  64 51 48
Public Relations: Hans Nieboer  64 33 84

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.

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

FACEBOOK.COM/SchuurmanSchoenen.vroomshoop
en blijf op de hoogte van onze winkel en acties!en blijf op de hoogte van onze winkel en acties!

WORD VRIEND VANSCHUURMANSCHOENENvroomshoop

SS_volg_ons_facebook_Vroomshoop.indd   1 13-08-15   10:29
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KlusHulp

Ruim 10.000 artikelen ook
online te bestellen op formido.nl

� uk �  je � r� r �  ה lp� 

INMETEN, BEZORGEN EN ADVIES

KASTEN PLAATSTEN OP MAAT ZAGEN

RAAMDECORATIE OPHANGEN VLOERTEGELS LEGGEN

BUITENZONWERING MONTEREN DOUCHECABINE PLAATSEN

LAMINAAT LEGGEN BADMEUBEL PLAATSEN

DEUREN AFHANGEN TRAPRENOVATIE

Formido Vroomshoop
Amerikalaan 1

 T. 0546 641 184
www.formido.nl/vroomshoop

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:

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.

Tevens kunt u gebruik maken van onze hotelkamers  
met wc, douche, tv en wifi. En... de prijs valt mee. 

Bel voor meer informatie of kom langs. 

bruiloft
verjaardag
vergadering

buurtfeest
receptie
broodtafel

stamppotbuffet
warm en koud buffet
hapjesbuffet

De koffie 

staat klaar

Het seizoen 2016-2017 ligt al weer bijna achter 
ons. Een heerlijk toetje van deze voetbaljaargang 
2016-2017 kwam op naam van Vroomshoopse 
Boys JO19-1. Op 10 juni 2017 werd De Tukkers in de 
finale van de nacompetitie om een plaats naar de 
hoofdklasse verslagen. Een welverdiende promotie 
en we feliciteren trainer Job Lamberink, de overige 
stafleden en uiteraard het team van harte met deze 
geweldige afsluiting. De uitgelaten en trotse pro-
movendi sieren de voorplaat van dit clubblad. Hier 
en daar wordt nog wat getraind, maar de meeste 
voetbalactiviteiten zijn gestopt. Zo niet achter de 
schermen. Daar wordt al weer druk nagedacht over 
het nieuwe seizoen. Hoe gaan de teams er uit-
zien, wie gaan de trainingen geven, wie worden de  
leiders enz.
We sluiten ook het eerste seizoen van het clubblad 
nieuwe stijl af. Dit jaar voor het eerst per seizoen 
vier keer een clubblad, maar dan wel dikker en in 
kleur. Persoonlijk geniet ik erg van de foto’s van 
onze jeugd. Nu het clubblad 4 keer per jaar uit-
komt, moeten onze pupillen van de week soms erg 
(te) lang op hun verslag wachten. Daarom publice-
ren we vanaf het seizoen 2017-2018 het verslag van 
de pupillen en hun reacties rechtstreeks op de web-
site van Vroomshoopse Boys.
Het bestuur is druk doende om aan te sluiten bij de 
landelijke Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG). 
Zo gauw wij aan alle voorwaarden voldaan hebben, 
zal aan - met name nieuwe- trainers/leiders ge-
vraagd worden een verklaring aan te vragen. 
Ergens moet een begin gemaakt worden! Ook het 
aanstellen van contactpersonen, waar leden met 
bepaalde klachten en vragen terecht kunnen , 
maakt hier deel van uit. Nadere informatie volgt op 
de website.
Op 7 juli (rustige avond) en op 14 juli a.s. worden 
de vrijwilligersavonden gehouden in de kantine, zie 
daarvoor ook de website. 
Welverdiend voor de vele Boys-luu, jong en oud, 
die zich het afgelopen seizoen met hart en ziel voor 
onze vereniging hebben ingezet.

Natuurlijk weer veel lees- en kijkplezier met het 
nieuwe clubblad. 
Alvast een heel fijne vakantieperiode gewenst en 
graag tot ziens in het nieuwe seizoen 2017-2018,

Namens de redactie, 
Margreeth Spang

Van oud naar
nieuw
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Hoofdstraat 2 - Vroomshoop - 0546-642780
www.niekerents.nl

De Passage 7 - 9  ●  Vroomshoop
0546 - 64 42 70

Een clubicoon is wellicht een wat versleten begrip 
in de sportwereld. Maar gelukkig: ze zijn er nog en 
ook nog lang niet versleten.
Het gaat in dit geval over Harold Kivits (34), 
vleesgeworden symbool van clubliefde,  
karakter en onverzettelijkheid met maar liefst 17 
seizoenen in het eerste elftal van Vroomshoopse 
Boys. Dat betekent bijna 500 wedstrijden, ga er 
maar aan staan! 
Ook een geweldig goede speler met voetbalgog-
me, een ragfijne pass, een bijzondere ontwikkelde 
traptechniek en ook nog eens een weergaloze vrije 
trappen-specialist.
Vanaf het jaar 2000 konden we van het spel van 
Harold genieten. Hij liet z’n voeten spreken en 
was als aanvoerder een voorbeeld en inspiratie-
bron voor jongere spelers. 
Daarbij kwam z’n nimmer aflatende werklust en 
z’n aangename bescheidenheid.Kenmerkend voor 

de ware liefhebber en winnaar Harold is dat hij 
verder gaat in het tweede elftal van de Boys.
Tijdens de beslissende competitiewedstrijd tegen 
Hulzense Boys op 6 mei j.l. was Harold geschorst. 
Tandenknarsend zag hij toe hoe Vroomshoopse 
Boys het eerst moeilijk had tegen de gasten, maar 
bevrijdend waren de drie doelpunten. Die werden 
vanzelfsprekend door de doelpuntenmakers en de 
hele ploeg met de staf en uiteraard met Harold 
gevierd.
Het afscheid op de familiedag op 27 
mei j.l. met het eerste elftal en met een  
eigen team Kivits was indrukwekkend en alom 
werd de waardering gevoeld voor deze echte voet-
balkrijger van de Boys.

Harold, het ga jou en jouw Erin goed en  
bedankt voor de mooie seizoenen.

Afscheid van clubicoon 
Harold Kivits
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Inspirerende mode 
voor de vrouw 

van NU !

Mc Gregor
Taifun   
CarlOpik
Angels   
Rosner   

Messcalino
Indies

Michelle
Gerry Weber

Brax   
Edition

Molly-Jo

Geniet van al onze topmerken:

Hammerstraat 30 - 7681 DE  Vroomshoop
 tel: 0546-642350

Tel: 0546 - 645002
Tonnendijk 29 - 31 7681 BJ Vroomshoop

Pupillen van de week
Vroomshoopse Boys tegen FC Zutphen - 11 maart 2017

Leeftijd: 
7 jaar

Positie: 
Middenvelder

Ouders: 
Wilco en Erika

Broertje / zusje: 

School: 
Nieuwoord

Favoriete club: 
Heracles

Favoriete eten: 
Patat en pizza

Leeftijd: 
7 jaar

Positie: 
Verdediger

Ouders: 
Ronald en Monique

Broertje: 
Myron

School: 
De Linde

Favoriete club: 
Vroomshoopse Boys

Favoriete eten: 
gefrituurde kippenvleugeltjes, 

eigengemaakte pizza

Reacties na de wedstrijd
Sem en Tristan hebben een leuke middag gehad, vinden ze. Wel jammer dat de wedstrijd werd verloren, 
maar wel goed hun best gedaan. Sem vond het allerleukste het meedoen aan de warming-up. Tristan 
vond het tussen de kinderen met de vlaggen doorlopen net een droom. Sem mocht op de 
middenstip het muntje opgooien. Allebei kregen ze een muntstuk van de scheidsrechter. Tristan heeft 
deze in de rust ingeruild voor een broodje frikandel. Sem gaat hem bewaren. Hij vond Harald Kivits de 
man of the match. Tristan heeft geen voorkeur. Ze willen allebei in het 1e, want dan kun je steeds tus-
sen de vlaggen lopen.

Sem Alfing (JO9-3) Tristan Slingeland (JO9-3)

A LA CARTE DINEREN

LUNCH

FEESTEN

PARTIJEN & CATERING

BARBECUE

BUFFET VOOR THUIS
Hammerstraat 2 - 7681 DC Vroomshoop

0546 - 84 11 66



12 13n n n    BOYSNIEUWS - NUMMER 4  n n n n n n    SEIZOEN 2016 - 2017  n n n

Noorderweg 83
Geerdijk
Tel. 0546 - 64 26 73

AUTOSCHADE G. OELEN
VROOMSHOOP

Heeft u schade aan uw auto?

Wij regelen de schadeafhandeling rechtstreeks
met de verzekeringsmaatschappij!

Een gratis vervangauto is aanwezig

Voor meer informatie neemt u contact op met:

0546-56 69 10
Aziëlaan 12 - Vroomshoop

Pupillen van de week
Vroomshoopse Boys tegen WHC - 25 maart 2017

Leeftijd: 
8 jaar

Positie: 
Rechtsbuiten / spits

Ouders: 
René en Sylvia

Broertje / zusje: 
Danell, Jhaell, Vajenn

School: 
Kennedyschool

Favoriete club: 
Ajax

Favoriete eten: 
Patat en pannenkoeken

Leeftijd: 
7 jaar

Positie: 
Rechtsbuiten

Ouders: 
Geert en Patricia

Zusje: 
Ashley

School: 
De Linde

Favoriete club: 
Feyenoord

Favoriete eten: 
Bloemkool

Reacties na de wedstrijd
De voorspelling van Yilann is uitgekomen (uitslag 1-2) en daar baalt hij best van.
Verder was het een superleuke middag. Alles leuk, behalve het verlies is ook de mening van Damien. 
Yilann vond de muziek in de kleedkamer wat aan de harde kant. Helemaal koekoek zo hard. Het was 
super om mee te lopen tussen de vlaggen en de warming-up was best vermoeiend. Het kiezen van de 
Man of the Match valt niet mee, maar de keuze valt op Ton Kunst. Nu willen ze snel naar binnen, want 
daar wacht de patat.

Yilann Gerrits (JO9-5) Damian Hofsteede (JO9-5)
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Foto’s van BertPhotography2016

gewerkt moet worden, wordt een overwinning van 
4-1 uit het vuur gesleept. Door deze overwinning 
is JO9-5, met nog 1 wedstrijd te gaan tegen JVC 
Dedemsvaart, kampioen! Het kampioenschap 
wordt op het veld in Vilsteren al uitgebreid ge-
vierd. 
Na deze kampioenswedstrijd zijn alle spelers ver-
rast met een eigen kampioensshirt, met dank aan 
Transportbedijf de Haan een rondje door Vrooms-
hoop op de platte wagen, een fraaie beker en een 
fantastische ontvangst in de kantine met echte 
kampioensschaal, patat en frisdrank. Kortom een 
fantastische bekroning op dit voetbalseizoen.
We mochten voetballen in het mooie blauwgele 
Boys-tenue met daarop de naam van onze fan-
tastische sponsor Kaas Administratiekantoor. 
Natuurlijk willen onze sponsor in het bijzonder 
bedanken voor alle steun en gaven tijdens deze 
mooie voor- en najaarscompetitie! Bedankt voor 
alles!! Wat heeft de begeleiding tijdens zowel de 
najaars- als de voorjaarscompetitie mogen ge-
nieten van alle spelers van JO9-5 en alle support 
en aanmoedigingen die de spelers en begeleiding 

Giel Melenberg, de centrale verdediger die de 
gave heeft meestal op de goede plek te staan, 
net als Stefan Tesker van FC Twente, waardoor het 
voor tegenstanders meer dan moeilijk wordt om 
door te breken en wanneer het kan opkomt om de 
aanval te ondersteunen.

Sem Olsman, een echte linkspoot, die net als  
Eljero Elia van Feyenoord veel tegenstanders weet 
te dollen, vaak probeert medespelers aan te spe-
len, voorzetten te geven en een neusje heeft voor 
belangrijke doelpunten.

Thijmen Poelarends, heeft zich ontpopt tot een 
zeer taaie vleugelverdediger, die net is als Jeroen 
van der Lely van FC Twente, veel aanvallers het 
voetballen onmogelijk maakt en z’n snelheid is 
het wapen bij het opkomen en terugverdedigen.

Jason Voerman, de laatste wedstrijden vaste 
keeper, beschikt net als Bram Castro van Heracles 
Almelo over fantastisch voetenwerk en een gewel-
dige uittrap. Heeft met z’n reddingen menig doel-
punt voorkomen.

Nogmaals bedankt voor een nu al fantastisch 
seizoen en natuurlijk iedereen ook in het nieuwe 
seizoen alvast heel veel plezier en succes gewenst.

Begeleiding JO9-5
René Gerrits, Gerlof Melenberg en 
Marc Olsman

Nadat het team JO9-5 de najaarscompetitie in de 
5e klasse al op de 2e plek weet te eindigen is het 
team JO9-5 18 februari jl. vol moed begonnen aan 
de voorjaarcompetitie in de 4e klasse.
Voetballen in de 4e klasse betekent natuurlijk dat 
wedstrijden worden gespeeld tegen zwaardere 
tegenstanders. Vooral OZC uit Ommen blijkt een 
échte concurrent, die samen met ons de eerste 7 
wedstrijden ongeslagen is en dus mede koploper. 
Na het rechtsreekse duel met OZC, een ware strijd 
die met 3-2 is gewonnen, mogen we ons alleen 
koploper noemen! En dat met nog 3 wedstrijden 
te gaan , waaronder de derby tegen Den Ham. De 
derby tegen Den Ham blijkt taaier te zijn dan de 
ranglijst aangeeft maar wordt verdiend gewonnen 
met 3-0. Met nog 2 wedstrijden te gaan hebben 
we 6 punten afstand genomen van onze belang-
rijkste concurrenten OZC uit Ommen en JCLE uit 
Slagharen. Een week later volgt de kampioens-
wedstrijd in en tegen Vilsteren, met veel suppor-
ters uit Vroomshoop! Na een voorzichting begin 
van de wedstrijd, kampioenkoorts, wordt voor de 
rust 2 keer gescoord. Na de 2e helft, waarin hard 

hebben ontvangen van zoveel ouders en andere 
familieleden. Wat is er met z’n allen een hecht en 
positief team gevormd, een ware Boys-familie!!

En….wat een enorme positieve ontwikkeling de 
spelers van JO9-5 tijdens deze najaars- en voor-
jaarscompetitie hebben doorgemaakt:

Thijs Ballast, de onverzettelijke vleugelverdedi-
ger, met een mooi schot die net als Hiide ter Avest 
van FC Twente enorme rushes maakt langs de 
zijlijn om goede voorzetten te geven of een doel-
puntje meepikken.

Yillan Gerrits, net als Lasse Schöne van Ajax op 
meerdere posities inzetbaar, met name in de aan-
val, kan tegenstanders goed passeren, heeft een 
eindeloze dribbel, een neus voor doelpunten en 
een hard schot in de benen. 

Jos de Haan, net als Mateusz Klich van FC Twente 
een allrounder, die de laatste wedstrijden meestal 
op verschillende plekken in de verdiging heeft ge-
speeld. Een opkomende speler met een fraaie pas-
seerbeweging die zeker de duels niet uit de weg 
gaat.

Damian Hofstede, rechtbuiten, net als Steven 
Berghuis van Feyenoord, een echte pingelaar 
die verdedigers net zo makkelijk binnendoor als  
buitenom passeert, goede werklust en mooie 
voorzet, heeft geregeld z’n doelpuntjes gemaakt. 

Emmy Kaas, aanvoerder, buiten het veld beschei-
den, maar eenmaal in het veld net als Enes Ünal 
van FC Twente een spits die nooit opgeeft, echt 
alles doet om de bal te veroveren, oog heeft voor 
medespelers en heel regelmatig haar doelpunten 
maakt.

Vroomshoopse Boys 
JO9-5 kampioen!
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Julianaplein 1
7681 AX Vroomshoop

De sleutel tot onroerend goed 
in Twenterand en omstreken

Voor meer informatie: 0546 - 64 12 34         Kijk ook op: www.oosterhavemakelaars.nl

Klassieke Homeopathie:
l  werkt met natuurlijke middelen die de weerstand versterken
l  geen bijwerkingen
l   persoonlijke aanpak, ieder mens is uniek
l   is er voor iedereen op elke leeftijd

Klassieke Homeopathie 
bij u in de buurt

de natuurlijke weg 

    naar duurzaam herstel

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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Julianaplein 3  ●  7681 AX Vroomshoop  ●  T: 06-21 28 47 35  ●  www.martijnschokker.nl

Openingstijden: donderdag 9.30 - 20.00    I    vrijdag 9.30 - 18.00    I    zaterdag 9.30 - 16.00 uur 
Verder op afspraak

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.

Kastanjehoek 18
7681 HN Vroomshoop

06-36512591
info@mijnrijschool.nl

Terugkijken met:
Hoofdtrainer 

Eric van Zutphen

1

2

3

4

5

Hoe kijk je terug op de twee seizoenen als hoofdtrainer bij Vroomshoopse Boys?
Met heel veel voldoening. Ik heb de afgelopen 2 jaar bijna 50.000 km gereden, maar geen enkele km met 
tegenzin. Dat kwam omdat we een fantastische groep en staf hadden waar de homogeniteit en en de wil 
om met elkaar maximaal te presteren optimaal is geweest. Er zullen in die 2 jaar best spelers teleurgesteld 
zijn geweest omdat ze in hun ogen niet of te weinig speeltijd hebben gekregen, maar er is geen enkele speler 
afgehaakt. Elke speler heeft zich ten dienste van het team opgesteld en is altijd hard blijven trainen om 
maximale weerstand te geven aan de op dat moment zijnde basisspelers. Daarnaast is door de samenstel-
ling van de groep, allemaal jongens uit Vroomshoop, de onderlinge sfeer altijd perfect geweest. Ook de 
samenstelling van onze staf met allemaal oud 1e elftalspelers van Vroomshoopse Boys was uniek. Allemaal 
clubmensen met de drive en de competenties om samen met de hoofdtrainer het maximale eruit te halen. 
En dat de club nu voor het 4e jaar achtereen op 1e klasse niveau gaat spelen is een mooi compliment voor 
de visie die de club uitdraagt, voor de kwaliteit van de jeugdopleiding en uiteraard voor de spelersgroep. Een 
groep die niet alleen een geweldige wedstrijd mentaliteit heeft maar ook gewoon heel goed kan voetballen. 

Wat was je meest memorabele moment?
Dat zijn de momenten die niet zo zeer met het sportieve aspect te maken hebben maar met de team-
geest in onze groep en in de club. En dan doel ik op de zware momenten die John Tanate, Erik Derks en 
Arjan Paters hebben gekend maar waar de groep als 1 blok blijk heeft gegeven van medeleven en steun. 
Dat zijn momenten waarop je als trainer beseft dat deze groep nooit verzaakt. Niet op het veld en niet 
buiten het veld.

Waarin schuilt de kracht van Vroomshoopse Boys en wat zijn mogelijke valkuilen?
De kracht schuilt in het feit dat de visie van de club om met zelf opgeleide spelers zo hoog mogelijk te 
spelen altijd overeind blijft staan. De club gaat niet mee in de waan van de dag van sommige buurtclubs 
maar blijft zijn eigen cultuur koesteren. Besteed veel aandacht aan de jeugdopleiding en opleiding van 
trainers uit eigen kweek. In mijn optiek laten ze zien dat ze op deze manier ook op een prima niveau 
kunnen voetballen. Hierdoor is de onderlinge samenwerking tussen trainers van 1, 2 en A1 perfect. Want 
allemaal hebben ze hetzelfde doel voor ogen. Daarnaast zijn de faciliteiten rondom het 1e elftal top zodat 
je als hoofdtrainer je alleen maar bezig hoeft te houden met het ontwikkelen van je groep zonder dat je je 
elke keer druk hoeft te maken over randzaken. Hierdoor zijn er ook geen valkuilen want de club weet waar 
ze voor staat en wat ze moeten doen om de club te blijven ontwikkelen. Een eventuele sportieve terugval 
zal hier geen afbreuk aan doen.

Hoe zie je kansen het komend seizoen in de eerste klasse voor Vroomshoopse Boys?
De groep blijft op sterkhouder Harald na intact. Het zal weer een jaar verder zijn in hun ontwikkeling, er 
komen wederom goede jeugdspelers door en het krijgt met de komst van Karlo Meppelink een trainer die 
heeft bewezen dat hij een groep verder kan brengen. Verder staat het aanblijven van Arjan Paters garant 
dat de groep geen moment krijgt om te verslappen. Dus in dat opzicht voorzie ik een seizoen waarin de 
club wederom hun doelstelling kan verwezenlijken. Wel zal de competitie weer erg sterk zijn met bijna 
allemaal clubs die de mogelijkheid hebben om met grote budgetten hun spelersgroepen samen te stellen. 
Dus ook komend jaar zal het weer loodzwaar maar weer super uitdagend en inspirerend zijn.
 
Afscheidswens voor Vroomshoopse Boys.
Ik hoop dat de club hun ingezette koers blijft doorzetten en blijft volgen. Want ik heb gemerkt dat waar ik 
ook kom er met heel veel respect en waardering over de club wordt gesproken. Dat ze met zelf opgeleide 
spelers al jaren maximaal presteren mag gezien worden als voorbeeld voor veel andere clubs. Daarnaast 
wens ik uiteraard al die mensen die de club een warm hart toedragen, mijn groep en staf, bestuur en 
supporters veel gezondheid en sportief succes toe het komende seizoen. 
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Vroomshoop
Hammerstraat 65
0546 - 646 386

Hardenberg
Oosteinde 18

0523 - 265 550 Noorderweg 12 - Vroomshoop -
G. Boschstraat 2a - Hellendoorn -

0546-642340
0548-654767

 “Het gras bij de buurman is altijd groener”. 
Nederland is het land van spreekwoorden en 
gezegdes. Ook bovenstaande one-liner is daar 
een voorbeeld van en het is er ook nog één die 
hout snijdt. We kunnen vaak met jaloezie naar 
anderen kijken. En dan kan het gaan over het 
salaris of werktijden bij een andere baan, of 
over het aantal zonuren en de temperatuur in 
een Zuid-Europees land ten opzichte van ons 
kikkerlandje. Of wat te denken van die mooie 
auto die één oprit verder staat.
Het is vaak ook makkelijker om af te geven op 
de eigen omgeving of organisatie dan er juist 
de positieve zaken uit te lichten. Wat dat be-
treft is onze vereniging een afspiegeling van 
het gewone leven. Want regelmatig vinden we 
dat pak ‘m beet de velden te slecht, de koffie te 
oud, de douche te koud of zelfs de bal te zacht 
is. Overigens is dat ook geen ramp, dat klagen 
hoort een beetje bij ons Hollanders. Maar de 
vraag is wel of het altijd terecht is. Als we het 
op de Boys projecteren denk ik zeker van niet. 
Regelmatig hoor ik geluiden dat ze het “daar 
in Vroomshoop” goed voor elkaar hebben. En 
dan kan het onder andere gaan over het goe-
de voetbal, de mentaliteit, het eerste-klasser-
schap of het fraaie sportpark.   
En gelijk hebben ze. Deze week liep ik op 
maandag de kantine binnen, die dus gewoon 
open was omdat kantinepersoneel dat mo-
gelijk maakte, ook op een doordeweekse dag 
na het seizoen. De deur van de ruimte rechts 
stond op een kier. Toen ik deze nieuwsgierig 
open duwde zag ik daar, verscholen achter ber-
gen voetbalkleding, Jannette Heideman druk 
aan het sorteren. En dat was niet de eerste 
keer…...Wederom was ik mij er van bewust dat 
er veel vrijwilligers zijn die zichtbaar aanwezig 
zijn maar dat er wellicht nog wel meer vrijwil-
ligers zijn die achter de schermen bergen werk 
verzetten. Als scheidrechter beleef ik zelf veel 
plezier aan het vrijwilligerswerk maar realiseer 
mij tegelijkertijd dat ik zaterdag’s in een scho-
ne kleedkamer zit, in de ontvangstkamer war-
me koffie krijg en indien noodzakelijk ook nog 
een lekker broodje kan krijgen. Allemaal mede 

gerealiseerd door de vrijwilligers.
En als ik dan de scheidsrechter als brugge-
tje mag gebruiken: op het C-toernooi in juni 
werden de finales gefloten door de 3 jonge 
scheidsrechters Jeffrey Ballast, Mink de Jong en 
Bas Berkhof. Naast het feit dat ze dat gewel-
dig en enthousiast deden is hier ook zeker een 
pluim op zijn plaats voor de personen die veel 
tijd en energie in de begeleiding van de grote 
groep jonge scheidsrechters uit de C-jeugd 
hebben gestoken. Hoewel ik weet dat het le-
vensgevaarlijk is om namen te noemen omdat 
je er altijd wat dreigt te vergeten, durf ik het 
hier toch aan om te zeggen dat Stephan, Ger-
rit, Hans en Fenny best trots op deze jongens 
mogen zijn.  
En om dan ook maar met een naam te eindi-
gen. Op zaterdag 27 mei stond die van Harold 
Kivits centraal. Deze clubman die maar liefst 
17 jaar in het vlaggenschip heeft gevoetbald 
kreeg daar een verdiende afscheidswedstrijd 
waarbij het huidige eerste elftal het opnam 
tegen helden uit het verleden onder de naam 
Team Kivits. Waarschijnlijk omdat hij toch een 
beetje een voetballend team op de been wil-
de brengen was hij mij “vergeten” uit te nodi-
gen maar als scheidsrechter had ik mij er toch 
nog mooi tussen weten te drukken. Waar ik 
gelijk weer voor werd afgestraft want met dik 
30 graden op de thermometer was het ver-
zengend heet op de Bosrand. Harold en zijn 
ploegen, hij speelde met beide teams een helft 
mee, vonden daarom 2 keer 30 minuten dan 
ook lang genoeg. Ook deze laatste wedstrijd 
in de hoofdmacht liet de captain zien dat hij 
erg belangrijk voor de Boys is geweest. Uiter-
aard met een doelpunt (uit een overigens vol-
strekt onterechte pingel) en een welverdiende 
applauswissel nam Harold Kivits afscheid van 
het eerste elftal. Volgend seizoen is hij gelukkig 
nog in het tweede te bewonderen.
Onze geweldige vrijwilligers, de jeugdige en 
enthousiaste clubscheidsrechters, een clubi-
coon die 17 jaar het eerste iets extra’s heeft 
gegeven...Hoezo, het gras bij de buurman is 
groener. Bull shit! 

“Groener gras”

Klare(n) taal

Aziëlaan 7D  l  7681 NC Vroomshoop  l  0523 24 24 90  l  ruben@trebcom.nl  l  www.trebcom.nl



22 23n n n    BOYSNIEUWS - NUMMER 4  n n n n n n    SEIZOEN 2016 - 2017  n n n

Aziëlaan 5 b-c
7681 NC Vroomshoop

Tel. 0546-642624

www.leeuwbouwhuis.nl 

M. 06 - 52 43 77 90
Vroomshoopseweg 28

7683 RM   Den Ham
info@zandbergen-hoveniers.nl

www.zandbergen-hoveniers.nl

Pupillen van de week
Vroomshoopse Boys tegen SVZW - 8 april 2017

Leeftijd: 
8 jaar

Positie: 
Linksvoor

Ouders: 
Marc en Ellen

Broertje: 
Tijn

School: 
Nieuwoord

Favoriete club: 
Feyenoord

Favoriete eten: 
Patat en pizza

Leeftijd: 
8 jaar

Positie: 
Keeper

Ouders: 
Suzanne en stiefvader Mannes

Zusjes: 
Shannon en Michelle

School: 
Kennedyschool

Favoriete club: 
Barcelona

Favoriete eten: 
Pizza salami

Reacties na de wedstrijd
Sem en Jayson hebben veel te vertellen. Voor de wedstrijd hebben ze meegedaan aan de warming-up. 
Daar moesten ze iedere keer de bal overspelen en trucjes doen .Volgens Sem was het niet gewoon 
leuk, maar fantastisch. Dat is wel logisch na deze overwinning. Jayson had 3-1 voorspeld. Volgens Sem 
zou het, gebaseerd op de stand, een heel moeilijke wedstrijd worden. Beide jongens hebben van de 
scheidsrechter een setje rode en gele kaarten gekregen. Die gaan maandag mee naar school. Man of 
the match wordt nummer 12 Juliën Derks. Assist en hij scoorde de 2-0. Ze zijn het helemaal eens.

Sem Olsman( JO9-5) Jayson Voerman (JO9-5)
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Ambach tsweg 14
7442 CS , N i j ve rda l

Te l e foon (0548 ) 61 25 97

Garage Binnenmars

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

Auto-Airco Binnenmars

vergader-
ruimte 
en nog 

Lunchroom Bij Saartje voor 
een heerlijk ontbijt, een kop 

high tea, een warme maaltijd, 

veel 
meer.

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

Open ma-za 07:00-19.00 uur

Cafetaria ’t Stuupke
Cafetaria - Café - Catering Ma 11.30 - 23.00 uur

Di 11.30 - 23.00 uur
Wo 11.30 - 23.00 uur
Do 11.30 - 23.00 uur
Vr 11.30 - 23.00 uur
Za 11.30 - 23.00 uur
Zo 11.30 - 23.00 uur

Openingstijden

Feestzaal voor ca. 50 personen!!

T. 0546 - 64 69 40     R. Gerrits 06 - 13 13 88 38     R. Bos 06 - 15 48 91 89

R & R Bouwwerken
www.renrbouwwerken.nl

Pupillen van de week
Vroomshoopse Boys tegen Bennekom - 29 april 2017

Leeftijd: 
8 jaar

Positie: 
Spits

Ouders: 
Jan Cees en Riëtte

Broertje / zusje: 
Rick, Anne en pleegzusje Anne

School: 
Oranjeschool

Favoriete club: 
Barcelona

Favoriete eten: 
Patat en bloemkool

Leeftijd: 
7 jaar

Positie: 
Aanvaller

Ouders: 
Benito en Nilja

Broertje / zusje: 
Nick, Amber en Manouk

School: 
Oranjeschool

Favoriete club: 
FC Twente

Favoriete eten: 
Pizza

Reacties na de wedstrijd
Ze zitten samen in de klas en ook samen op voetbal. En… ze hebben het vandaag beter gedaan , dan de 
jongens van het eerste. Bjorn en Emmy hebben nl. hun wedstrijd wel gewonnen. Ondanks het verlies 
van het 1e hebben ze de middag wel leuk gevonden. Emmy vond vooral het samen met de jongens het 
veld op lopen heel leuk. Bjorn vond de cola in de rust erg lekker. De wedstrijd duurde wel erg lang. Toch 
hadden ze graag nog een keer gewild, maar je mag maar een keer. Vandaag geen Man of the Match.

Emmy Kaas (JO9-5) Bjorn Gerrits ( JO9-4)
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vragen aan:

Harold Kivits

1

2

3

4

5

Bouwbedrijf

●  Nieuwbouw
●  Verbouw
●  Renovatie
●  Onderhoud
●  Machinale houtbewerking

Tel.: 0546 - 64 26 82
Vroomshoop

PLAAT - CONSTRUCTIE B.V.

Denissen plaat- en constructie
Sluis 4 - 7681 KB Vroomshoop - Tel. 0546-643871 

www.denissenbv.nl - fbakker@denissenbv.nl

Schildersbedrijf
Verf- Glas & Behangspeciaalzaak

Noorderweg 29  ●  7681 CD Vroomshoop
Tel. 0546 - 645699  ●  Fax 0546 - 646430

Mob. 06 - 20378509

VOOR AL UW BINNEN 
EN BUITEN

SCHILDERWERKEN

ONBETWIST

 

UW TROUWRINGEN 
SPECIALIST!

Hammerstraat 5

7681 DA Vroomshoop

Tel. (0546) 64 37 18

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

uw sportspeciaalzaak in de buurt!

Hoe kijk je terug op die 17 seizoenen in het eerste elftal? 
Ik heb een super mooie tijd gehad met zeer mooie momenten, zoals overwinningen tijdens derby’s 
en kampioenschappen. Maar er waren ook mindere momenten natuurlijk. Hierbij denk ik aan 
degradatie.

Wat en wie zul je vooral gaan missen? 
Ik ga vooral de wedstrijdspanning en de mooie accommodaties van de eerste klasse missen. 
(dit zal in het 2e vast wel iets anders zijn). Vooral ga ik ook de jongens missen van Boys 1 en de be-
geleiding. Het is zo’n super mooie groep , die er altijd voor wil gaan en ook voor elkaar heel veel over 
hebben. Ik heb het al vaker gezegd, maar het is een team dat ik niet ga vergeten!

Wat zijn voor jou de hoogtepunten in die periode geweest?
Ik ben twee keer kampioen geworden en 1x via de nacompetitie gepromoveerd in de 17 jaar dat ik in 
het eerste heb gespeeld. De eerste keer was een prachtige affiche: Vroomshoopse Boys-Den Ham.
Deze finale was op neutraal terrein van SVZW. Deze wedstrijd hebben we toen gewonnen met 4-1. 
Willem Bastiaannet was destijds onze trainer.
De tweede keer was een kampioenschap in de 3e klasse. Ben Sepp was toen trainer en Arjan Paters 
assistent trainer. Een prachtig seizoen met overwinningen op zowel Den Ham en vv Voorwaarts.
De derde keer weet, denk ik, iedereen van de Boys nog wel. Een beslissingswedstrijd om het kam-
pioenschap in de 2e klasse. Dit ook weer op neutraal terrein (Rohda Raalte). De tegenstander was 
toen Be Quick 28. Wij hebben de wedstrijd gewonnen met 3-1 . Dit was voor mij zeker de aller-
mooiste wedstrijd in het eerste elftal. Heel veel mooie sfeeracties en vuurwerk van de vele suppor-
ters, hierdoor konden wij deze wedstrijd niet meer verliezen. Henk Harmers was toen de trainer en 
Arjan Paters de assistent trainer.
 
Hoe staat de voetbalvereniging Vroomshoopse Boys er in 2017 vergeleken met 
het jaar 2000 voor?
Ik denk dat Vroomshoopse Boys een bloeiende vereniging is met heel veel vrijwilligers. We hebben 
een prachtige accomadatie, talentvolle jeugd en een geweldig jong en talentvol 1e elftal.

Hoe kijk je tegen het seizoen 20170-2018 aan wat het eerste elftal betreft? 
 Het wordt wederom een lastig seizoen. De bovenste drie clubs zijn niet gepromoveerd (Bennekom, 
Duno D, WHC), Barneveld en ASC Dronten komen er weer bij in, verwacht ik. Dos, Deto , Nunspeet, 
SVZW zullen zich zeker weer, door spelers te kopen, versterken.
Maar ik ben er van overtuigd dat ons eerste elftal met de juiste wedstrijdmentaliteit en al het talent 
dat in deze groep zit , zich gewoon weer kunnen handhaven. Ik ga proberen om bij zoveel mogelijk 
wedstrijden aanwezig te zijn. Jongens , zet ‘ m op! 
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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

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

CONSTRUCTIEPLAATBEWERKING 2,5D WATERSNIJDEN LASERSNIJDEN

Amerikalaan 34  -  7681 NB Vroomshoop  -  Tel.: 0546 - 64 31 02

UW ADRES VOOR:

* APK

* ONDERHOUD

* BANDEN

* REPARATIE

Autobedrijf Henri Dijk
www.henridijk.nl

Voor kwalitatief en betaalbaar onderhoud

In- & verkoop van jonge, gebruikte auto’s

De Sluis 10    ●    Vroomshoop Telefoon    ●    (0546) 64 22 87

APK-keuring      Roetmeting     Autowasserette     VVN-keuring

Trebcom Nederland B.V.
Historie en achtergronden van het bedrijf?
Het bedrijf draagt de naam Trebcom; voluit geheten 
Trebcom Nederland B.V. We zijn gevestigd aan de 
Aziëlaan 7D te Vroomshoop. Trebcom is opgericht in 
1996 en bestaat dus in haar hoedanigheid reeds 21 
jaar. Het bedrijf is destijds opgericht als een traditio-
neel telecommunicatie- en datacommunicatiebedrijf. 
Echter door vele klantvragen hebben we begin de ja-
ren 2000 de beveiligingstak erbij opgericht. Hierbij 
is te denken aan o.a. inbraakbeveiliging, brandbevei-
liging en camerabewaking. In 2014 heeft het bedrijf 
een volledige transformatie doorgemaakt. Door de 
veranderingen in de markt hebben wij gemeend om 
een grote ommezwaai te maken richting de IP. Te-
genwoordig de standaard om systemen langzamer-
hand voor te bereiden op gebouwenautomatisering. 
Hiermee laten wij duidelijk zien dat we voorloper zijn 
op het gebied van techniek. Al ons personeel is ge-
certificeerd om de werkzaamheden vakkundig uit te 
voeren. Tevens zijn wij VEB gecertificeerd wat inhoudt 
dat onze beveiligingsinstallaties voldoen aan de laat-
ste regelgeving(en) en waardoor de klant verzekerd is 
van een goed aangelegd systeem met het daarbij be-
horende certificaat. Door ons jarenlange opgebouw-

Stel je voor:

de netwerk kunnen wij onze klanten o.a. voorzien van: 
inbraakbeveiliging, camerabewaking, data- en gasve-
zelnetwerken ( gecertificeerd ), intercomsystemen, 
gebouwenautomatisering etc.

Wanneer ben je sponsor geworden van onze 
vereniging en op welke wijze steun je Vrooms-
hoopse Boys?
Als eigenaar van het bedrijf hebben we 2 kinderen 
voetballen bij de Boys. Dit was dan ook de reden om 
te gaan sponsoren.

Wat is je indruk van Vroomshoopse Boys?
Mijn indruk van de Boys is over het algemeen goed. 
Uiteraard blijven er altijd punten voor verbetering 
zoals bij elke vereniging het geval is. Ik ga dit seizoen 
ook in als leider van de D2. Nah ja, JO13-2 zoals het 
tegenwoordig genoemd wordt. Dit is mijn 2e jaar als 
leider waar ik veel plezier mee ervaar. Ook is het heel 
goed en mooi voor de Boys dat ons vlaggeschip het 
eerste zich wederom heeft weten te handhaven in de 
1e klasse. Geweldig mannen!!!

We gaan voor weer een mooi seizoen met alle teams.
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Noorderweg 1    Vroomshoop    Tel.: 64 23 27

bedrijfsadministraties

samenstellen van jaarrekeningen

loonadministraties

belastingzaken

bedrijfsadviezen

Een vertrouwd adres voor:

Kroezenhoek 4
7683 PM Den Ham 

Linderflier 6-8
7681 ZL  Vroomshoop

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

www.kaasadministraties.nl

Pupillen van de week
Vroomshoopse Boys tegen Hulzense Boys - 6 mei 2017

Leeftijd: 
8 jaar

Positie: 
Verdediger

Ouders: 
Jan en RIa

Broertjes: 
Leon en Lars

School: 
Kennedyschool

Favoriete club: 
FC Twente

Favoriete eten: 
Spaghetti, patat en pizza

Leeftijd: 
8 jaar

Positie: 
Verdediger

Ouders: 
Marc en Ingrid

Broertje: 
Marcel

School: 
Kennedyschool

Favoriete club: 
FC Twente / Real Madrid

Favoriete eten: 
Patat en pizza

Reacties na de wedstrijd
Thijs en Jos zijn vandaag in opperbeste stemming. Zelf zijn ze kampioen geworden , door vanmorgen 
hun wedstrijd tegen Den Ham te winnen. Onder luid getoeter zijn ze aan het eind van de ochtend 
Vroomshoop weer binnengetrokken. Vanmiddag als pupil mee het veld op bij het 1e. En natuurlijk is 
deze wedstrijd superleuk. Vroomshoopse Boys wint de wedstrijd met 3-0. (Prima voorspelling van 
Thijs) en blijft in de 1e klasse. Feest op de bank en feest op het veld. Deze dag kan niet meer stuk.

Thijs Ballast (JO9-5) Jos de Haan (JO-9-5)
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www.personaltouchtravel.nl 

Meer weten? 
Bel jouw Personal Touch Travel reisadviseur...

Marijke Brederode
Tel.: 06-24412782
E-mail: marijke.brederode@personaltouchtravel.nl 

www.personaltouchtravel.nl/adviseur/marijke-brederode

 ■ 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! 

Boeken via Personal Touch Travel: persoonlijk – deskundig – makkelijk

Je vakantie begint al vóór de reis!
Kies voor jouw zelfstandig reisadviseur!

Kijk op www.personaltouchtravel.nl/adviseur/marijke-brederode

Waar is de bal
De derde aflevering van de ru-
briek “Waar is de bal?” was blijk-
baar een pittige opgave.
Velen verwachtten de bal hoog in 
de doelmond, getuige de aanval-
lende en verdedigende actie van 
de spelers en de afwerende hou-
ding van de keeper van de Boys-
jeugd. Niets is minder waar. 
De bal ketste af en belandde op 
de zonovergoten Bosrand naast 
het doel in vakje C4, zoals de 
complete actiefoto laat zien. 
Niemand had dat vermoeden, 
zodat er deze keer geen prijs uitgereikt kon worden. 

Deze keer weer een mooie actiefoto van onze clubfotograaf Erwin Heuver op de Bosrand van een 
van onze jeugdteams. Waar is de bal en dat laat zich hopelijk nu wel raden. 
Graag de oplossing voor 15 juli sturen naar Hans Nieboer: nieboerhans@gmail.com. 
Succes!

A1

B1

C1

A2

B2

C2

B4

C4

A3

B3

C3

A4
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T: 06-42746953          

E: info@stiptum.nl          

www.stiptum.nl

Robert Hendriksen

A U T O B E D R I J F

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

Reacties na de wedstrijd
Thijmen en Giel vonden het ontzettend ‘cool’, dat ze juist bij deze bijzondere wedstrijd nog pupillen van 
de week mochten zijn. De dag is toch al geslaagd, want deze twee kampioenen zijn al met de vracht-
auto door Vroomshoop gereden vanmorgen om hun kampioenschap te vieren. Heel veel toeteren en 
zwaaien. Giel en Tijmen vonden het erg leuk om mee te doen met de warming-up. “Daar werd je wel 
heel warm van”. Een ander hoogtepunt vonden ze de aftrap. Allebei met een bal aan de voet op weg 
naar een doel. En dan scoren bij de keeper. Dat was pas leuk! Tijdens de wedstrijd hebben ze heel grap-
pige dingen gezien, want niet iedereen raakte de bal goed. Man of the Match is natuurlijk Harold Kivits. 
Ze hebben een leuke middag gehad.

Pupillen van de week
Afscheidswedstrijd Harold Kivits - 27 mei 2017

Leeftijd: 
7 jaar

Positie: 
Linksback

Ouders: 
John en Suzanne

Zusje: 
Annemijn

School: 
Oranjeschool

Favoriete club: 
FC Twente

Favoriete eten: 
Patat

Leeftijd: 
8 jaar

Positie: 
Middenachter

Ouders: 
Gerlof en Petra

Zusje: 
Pien

School: 
Oranjeschool

Favoriete club: 
FC Twente

Favoriete eten: 
Patat en pizza

Thijmen Poelarends (JO9-5) Giel Melenberg (JO9-5)
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Tel. 06 - 54 635 144

Tel. 0546 - 64 30 45
Fax 0546 - 64 30 45

Zwolsekanaal 33
7681 EC Vroomshoop

Te g e l w e r k
N a t u u r s t e e nBüter

   sensoste p  

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! 

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

Deze kledingsponsoren steunen de gezonde 
ambitie van de Vroomshoopse Boys

Veltink B.V. 
Automotive / Bedrijfskleding

Formido 
Deco bouwmarkt 

de Zandstuve
Partycentum

Kamphuis 
Spuiten – Stralen - Reparatie 

schippers 
Slagerij - Traiteur 

COOP Vroomshoop

’t Stuupke 
Cafetaria – Lunchroom - Catering 

De Groot Vroomshoop
 
Sickman 
Personenvervoer 

Oosterveen’s oliehandel 

Derks 
Training en Coaching

Autoschade G. Oelen

’t Tonnechie 
Eetcafé & Cafétaria 

Schildersbedrijf H. Oelen

Dennis leussink 
Hovenier

café restaurant Kremer

HEKMAN
Jewels & Fashion - Jeans 
   
Expert Berkhof

RPB Infra & Milieu 
Projectbegeleiding

SJ ReKlame

A. Bolks 
Stukadoors- en afbouwbedrijf b.v. 
 
Stelling Vroomshoop B.V.

Kroek 
Wand- en vloertegels  
 
Autobedrijf Henri Dijk

Kaas 
Administratiekantoor   
 
Koekkoek 
Vleesgrossierderij
  
IPP Holland B.V. 
Kunststofverwerking 

Verheul
Leathers & Motorcycle Gear  
 
Schildersbedrijf van Nuil

HEKMAN 
Jewels & Fashion Jeans

Büter 
Tegelwerk - Natuursteen  

COOP VROOMSHOOP

O&O 
Sports and Lifestyle  
 
Bosscher CM-parts
 
van der Veen 
Loonbedrijf

Martijn Schokker 
Gordijnservice – Binnenzonwering
 
Morrenhof – Jansen
Installatiebedrijf

DE ORANJERIE 
Restaurant

supportersvereniging
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Julianastraat 34  -  Vroomshoop
Telefoon (0546) 64 38 04

Zowel particulier als zakelijk!

Vroomshoop

Julianaplein 13 - 7681 AX Vroomshoop - Telefoon: 0546 646 094

O & O Sports and lifestyle
Westeinde 190 Vriezenveen - 56 68 19

Uw sportspeciaalzaak:

Het was warm en bijzonder gezellig op zaterdag 27 
mei 2017 op de Bosrand. Een memorabele familiedag 
werd het als afsluiting van een enerverend seizoen 
met een wandelpuzzeltocht, leuke spelen, attracties 
voor de jeugd en voetbalwedstrijden, waarbij de uit-
slag niet zo belangrijk was. Verder penalty schieten 
voor de pupillen, huldiging van de kampioenen in 
een huifkar en op een open vrachtwagen van de firma 
Hein Heun, huldiging van de Freek Drees als afscheid 
nemende vader van alle Boys-pupillen, van de trouwe 
leider Dino Bernhardt en live muziek. 
Hoogtepunt was de afscheidswedstrijd van Harold 
Kivits van het eerste elftal. Ook de nacompetitiewed-
strijd van JO19-1 tegen De Esch was te volgen. De 
BBQ en de drankjes smaakten weer goed. 
Dank aan de activiteitencommissie en aan alle vrij-
willigers. Het was weer top! 

Familiedag 
Vroomshoopse Boys 

2017
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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

Hoofdweg 185

Westerhaar - Vriezenveensewijk 

Tel.: 0546 - 65 92 23

info@fritsvos.nl

www.fritsvos.nl

Lucas
assurantie- en adviesbureau bv

Verzekeringen
Hypotheken
Bankzaken

Linder�ier 2      7681 ZL Vroomshoop      Tel. 0546-64 26 76      www.lucas.nl

Hekman Products

Stel je voor:

Kun je wat meer over je bedrijf vertellen?
We leveren al sinds 1996 kunststof (rec) producten. 
Producten zoals platen, palen, planken tegels, straat-
meubilair etc. Maar natuurlijk ook vele aanverwante 
artikelen. We leveren dit o.a. aan (wegen)bouwbedrij-
ven, verhuurbedrijven, hoveniers, gemeentes, cam-
pings / recreatie etc. Door het recyclen van kunststof 
afval en het hergebruik hiervan, dragen ook wij ons 
steentje bij voor een beter milieu. We leveren deze 
producten niet alleen in Nederland, maar bepaalde 
dingen gaan de hele wereld over. We doen dit met 
een klein clubje mensen, maar met veel passie en 
plezier. 

Wanneer en waarom ben je sponsor geworden 
en op welke wijze steun je Vroomshoopse Boys?
Ik ben al jaren sponsor bij de Vroomshoopse Boys. 
Dit komt mede door dat ik ook jaren heb gevoet-
bald bij de Boys. Nadat ik gestopt ben bij de Boys, 
ben ik altijd wel betrokken gebleven bij deze mooie 
club. Je spreekt natuurlijk altijd mensen van de club 
en daardoor blijf je betrokken en op de hoogte van 
de ontwikkelingen van de Boys. Je wordt ook bena-
derd voor bepaalde dingen, waaronder sponsering of 
adverteren. En als dan bepaalde mensen langskomen 
en vragen om onze medewerking, dan kun je tegen 
sommige personen geen nee zeggen…..

Waarom doe je dat?
Zonder sponsors geen toekomst voor de sportver-
enigingen in het algemeen natuurlijk. Dus als wij op 
een bepaalde manier kunnen bijdragen in het ge-
zond houden van deze club, dan dragen we graag een 
steentje bij. Onze zoon Teun voetbalt ook bij de Boys, 
en die wil natuurlijk ook later nog kunnen voetballen. 
Samen probeer je er natuurlijk wat van te maken. Dit 
geldt niet alleen voor de sponsors van de Boys. Maar 
natuurlijk ook voor de vele vrijwilligers die elke zater-
dag ( en andere dagen) druk zijn voor de Boys.

Hoe kijk je tegen de voetbalvereniging 
Vroomshoopse Boys aan? Wat gaat er goed 
en wat kan er beter?
Ik heb de Boys altijd als een hechte club gezien, die 
door hard werken en een gezond beleid toch maar 
mooi met het eerste elftal in de 1e klasse uitkomt. Dit 
komt mede door een goed jeugdbeleid zodat er geen 
betaalde krachten van buiten aan hoeven te worden 
getrokken. Dus door passie en strijd kun je veel berei-
ken. Zoals je ziet op de foto, zijn wij voor Feyenoord. 
Ook zij zijn door goed beleid van de laatste jaren, en 
door passie en strijd weer kampioen geworden na 
vele jaren. Dus ik vind het wel leuk dat deze 2 clubs 
wel wat op elkaar lijken. 

• Kunststoffen 
• (wegen)bouwproducten

www.heKmanproducts.nl

BezoeKadres
Amerikalaan 33
7681 NB  Vroomshoop

t +31 (0)546 - 645 889
F +31 (0)546 - 644 155
e info@hekmanproducts.nl
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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.nl06-52087030

Altijd bij Expert
Beste Service 
Persoonlijk Advies 
Vertrouwd Dichtbij

Expert Berkhof 
Tonnendijk 1, Vroomshoop
(0546) 642436

www.dnnsvroomshoop.nl

Het is zaterdagochtend. Er hangen nog flarden mist 
over de weilanden langs de Flierdijk. Veel te vroeg 
rij ik mijn zwarte Corolla het parkeerterrein op. 
Veel te laat eigenlijk, want ik zie dat de rest van ons 
E-team er al staat. We zijn de laatsten. Een moe-
der kijkt ongeduldig op haar horloge. “Ja ja, ik weet 
het”, mompel ik verontschuldigend als ik iets te 
stram uit de auto stap. Mijn tweelingzoons blijven 
zitten. Bijna tien en nog steeds kinderslot.

Ik kan ook meteen weer instappen, want we moe-
ten nu écht vertrekken. We spelen uit vandaag. 
Over drie kwartier beginnen we en het is nog bij-
na een half uur rijden. Twintig minuten als ik mijn 
rechtervoet wat meer laat hangen. Maar de ouders 
die achter me rijden moeten het ook kunnen vol-
gen. Ik besluit me voor deze keer maar eens aan de 
snelheid te houden. Geen flitsende rijstijl vandaag.

We spelen vandaag een belangrijke wedstrijd. Te-
gen een van de koplopers. De spelers hebben het 
er de hele week al over. Maar nu is het merkwaar-
dig genoeg stil op de achterbank. In de achteruit-
kijkspiegel zie ik twee gespannen koppies strak 
voor zich uit kijken. Ik probeer een grapje te ma-
ken, maar meer dan een plichtmatig opgetrokken 
mondhoek zit er niet in vanochtend.

Even later probeert ook de trainer vlak voor de af-
trap de spanning nog een beetje weg te nemen. 

Maar als het fluitje klinkt, staan er zeven strakke 
bekkies in het veld. Toch gaat het best aardig. We 
staan vlak voor tijd voor! Ik kijk op mijn horloge. 
Het is tijd. In mijn hoofd juich ik al een beetje. Maar 
dan besluit de jonge scheidsrechter van de thuis-
club het fenomeen blessuretijd te introduceren bij 
de E’tjes.

Via een klutsbal wordt het diep in blessuretijd gelijk. 
Diep van binnen kook ik van woede. Een vreemds-
oortig fanatisme maakt zich van mij meester. Daar 
had ik als speler vroeger bar weinig last van. Ik wil 
“affluiten scheids” roepen, maar ik hou me in. Deze 
jongen staat hier ook op zijn vrije zaterdagochtend 
en ik moet natuurlijk wél het goede voorbeeld ge-
ven. Ik slik mijn frustratie in. Met moeite.

Nog steeds laat de jongeman doorvoetballen. On-
der zijn babyface vermoed ik een duister brein. En 
dan gebeurt het. In slow motion zie ik een zwab-
berbal onze goal invliegen. Doelpunt. Meteen daar-
na fluit de jongeman wél af. “Zijn we er tóch inge-
tuind?”, fluister ik, terwijl ik verdwaasd het veld op 
loop. Dan komt mijn oudste zoon op me af. “Pap, 
mogen we straks een Extran?” Ik knik. “Yes”, roept 
hij blij en geeft zijn broer een high five. “Kom, we 
gaan die penalty erin rammen!”

De voetbal vader

“Tijd”

Noorderweg 64

7686 CG Geerdijk

T. 0546 - 64 18 73 

 info@houthandelveneman.nl
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Van jongs
af aan

 

  

 

 

 

 Wij bouwen bewust met hout

T +31 (0)546 666 333   I www.degrootvroomshoop.nl

DeGrootVroomshoopGroep

@degrootvrmshp

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

 

Voor de complete vachtverzorging van alle rassen.
Ook voor konijnen.

 

 
      

 
 

Desiréé Libbers

06 - 10 24 25 74

Flierakkers 28

7681 XZ Vroomshoop

www.trimsalonmuffin.nl
Kolkmanweg 5  ●  7681 EG Vroomshoop  ●  T (0546) 642598

info@sickman.nl  ●  www.sickmanreizen.nl

Nieuwe leden

Bij de senioren:
Joeri Jansen, Reinier de Jong, 
Reinder Jan Klunder, Stefan 
Lubbers en Jeroen Spoor

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

Bij de jeugd: 
JO9: Daan Bakker, Thomas Bakker, Willemjan  
 Botter, Dean Brakert, Sil Dul, Tom Fokkert,  
 Marleen van Haarst, Esmee Hovius, Joke 
 Jonker, Thomas Luisman, Garbis Nalban- 
 dian,Pim Toonstra, Kayleigh Vos, Rouwen  
 Vos, Lisa van der Weide en Levi Winter
JO11: Daan Beernink, Hendrico Ekkel, Gido 
 Hekman en Rafael Klouvas
JO15: Esmee Nieuwlaar
JO19: Jeffrey Ballast
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Deze VOC-sponsoren steunen de gezonde 
ambitie van de Vroomshoopse Boys

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

De Groot Vroomshoop
Industriële bouw en bouwtoelevering

SEINE METAAL & SNIJTECHNIEK 
Maatvaste totaalservice

mr. M.J.H. Temmink
Notariskantoor

Veltink B.V.
Automotive / Bedrijfskleding

Heuver Profile Tyrecenter
Banden / Schokbrekers / Remmen / 

Uitlaten / APK

Stelling vroomshoop B.V.
Boren en zagen in asfalt en beton

De Jong & Laan B.V.
Accountants en belastingadviseurs

Kremer Café Restaurant
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

Oosterveen’s oliehandel
Tankstation en carwash

Mekufa
Epoxy Resin Technology

Formido
Deco bouwmarkt 

Drukkerij Uitslag & Zn.
Voor alle soorten van drukwerk

Rabobank noord en westtwente

Een aandeel in elkaar

Bloemendal assurantiën

Sickman
Personenvervoer

Schildersbedrijf h. Oelen
Verf, glas en behangspeciaalzaak

De Boxspringfabriek

A. Bolks B.V.
Stukadoors- en afbouwbedrijf

Autoschade G. Oelen
Autoschadebedrijf en spuiterij

De Zandstuve
Feesten I Ontmoeten

O & O
Sports en lifestyle

TREBCOM
Beveiliging I Datacommunicatie



Coach
van
onder-
nemers.

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl


