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Beste sportvrienden,

Voor u ligt de presentatiegids voor het 
seizoen 2017-2018. Als bestuur danken wij 
allen die hieraan hebben meegewerkt en 
natuurlijk de sponsoren die dit mede mogelijk 
hebben gemaakt. Deze gids geeft informatie 
over onze vereniging, spelers en activiteiten 
en het samenstellen daarvan is iedere keer 
weer een hele prestatie. Dank aan iedereen 
die hieraan heeft meegewerkt want ook deze 
gids mag weer gezien worden, niet alleen 
vanwege het uiterlijk maar ook de inhoud is 
weer voortreffelijk verzorgd. 

Bij deze aftrap van het nieuwe seizoen willen 
we beginnen om het voormalig interim-
bestuur onder leiding van Henk Makkink te 
bedanken voor hun tomeloze inzet en het 
behalen van alle doelstellingen die zij zichzelf 
hebben opgelegd. Dit zorgt voor een vliegende 
start van het nieuwe bestuur, daarvoor hulde!

Bovendien is deze zomer door een aantal 
mensen veel energie gestoken in de voor 

de club belangrijke onderwerpen zoals het 
kledingplan, de revitalisering en het in orde 
maken van de team-bezettingen. Dit zullen 
we de komende periode(n) allemaal merken.

Sponsoring is vanzelfsprekend een 
belangrijke vorm van ondersteuning voor 
onze club en we zijn dan ook zeer content met 
alle sponsoren die de vv Nunspeet een warm 
hart toedragen. Mooi om te zien dat vele 
sponsoren hun betrokkenheid continueren 
en dat nieuwe ondernemers zich graag willen 
verbinden aan onze vereniging.

Daarnaast, een grote voetbalclub als 
de onze kan niet zonder vrijwilligers. Er 
zijn ontelbare werkzaamheden waarbij 
vrijwilligers worden ingezet. Denk daarbij 
aan de kantinediensten, scheidsrechters, 
trainers & leiders, begeleiders van onze 
pupil van de week en zo kunnen we nog wel 
even doorgaan. Vanzelfsprekend zijn wij hier 
erg blij mee en trots op. Mochten leden zich 
ook als vrijwilliger willen inzetten dan zijn zij 
natuurlijk van harte welkom.

Dan, als nieuwe bestuur hebben we uiteraard 
een aantal zaken waar we extra focus op 
gaan leggen het komende seizoen. We zullen 
hier inhoudelijk nog op ingaan tijdens de 
komende Algemene Leden Vergaderingen, 
maar op dit moment zijn we in ieder geval 
bezig met de revitalisering van het sportpark, 
het formuleren van het verenigings - 
voetbalbeleid, het structureren, transparant 
maken van afspraken en processen.

Hopelijk wordt het weer een geweldig 
seizoen. Veel succes en leesplezier in deze 
presentatiegids en graag tot ziens op ons 
sportcomplex.

Namens Bestuur vv Nunspeet,
Rob Buis, voorzitter
Erik Molenschot, vice-voorzitter

ASV Dronten
Sportpark Burgemeester Dekker
Educalaan 29
8251 GC  Dronten

DOS ’37
Sportpark Het Midden
Schout Doddestraat 46-48
7671 GT  Vriezenveen

Flevo boys
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC  Emmeloord

vv Hierden
Sportpark Mheenzicht
Dorpshuisweg 9a
3849 BL  Hierden

vv Nunspeet
Sportpark De Wiltsangh
Sportlaan 1
8072 CA  Nunspeet

SVZW
Sportpark Het Lage Veld
Tweede Lageveldseweg 6
7641 PC  Wierden

WHC
Sportpark Mulderssingel
Hoeloosweg 15
8091 GE  Wezep

DETO Twenterand
Sportpark Het Midden
Schout Doddestraat 48
7671 GT  Vriezenveen

DZC ‘68 
Sportpark Zuid 
Stokhorstweg 5
7006 GA  Doetinchem

Go Ahead Kampen
Sportpark Midden-Wetering
Buitenbroeksweg 2
8265 PH  Kampen

KHC
Sportpark de Venen
Venedijk Noord 1
8265 VX  Kampen

SDV Barneveld
Sportpark Norschoten
Barnseweg 9
3773 BA  Barneveld

Vroomshoopse boys
Sportpark De Bosrand
Flierdijk 5
7681 RB  Vroomshoop

Fc Zutphen
Sportpark ’t Meijerink
Meijerinkpad 1
7207 ED  Zutphen

Het bestuur

Clubs 1e klasse D Oost
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Marconiweg 35, 8071 RB Nunspeet

T +31 (0)341 25 15 15

E info@vtstours.nl  I www.vtstours.nl

Met de vertrouwde service van VTS Tours

In onze luxe touringcars wordt u onder begeleiding 
van onze chauffeurs comfortabel en veilig naar 
uw bestemming vervoerd.

Voor bijvoorbeeld het vervoer van uw
- bedrijfsuitje
- wintersport of  buitenlandse reis
- stedentrip
- dagtocht

Ook beschikken wij over een rolstoeltouringcar voor het 
vervoer van minder validen.

Onze chauffeurs hopen u graag eens te mogen verwelkomen 
in één van onze touringcars!

Als het om cateren gaat, is Catering Culinair van alle 
markten thuis: ontbijt, lunch, diner, bruiloften, bedrijfsborrels, 
overwerkmaaltijden, bedrijfsfeesten en openingen. Van mkb 
tot grootbedrijf.

Ook nemen we de catering van uw bedrijfsrestaurant voor 
onze rekening.

We beschikken over een uitstekend geoutilleerde keuken 
met creatieve koks en zeer persoonlijk 
bedienend personeel.

 

Samen ambities waarmaken!
Hoofdsponsor Rabobank Noord Veluwe

Het voetbalseizoen 2017-2018 breekt aan, 
een nieuw seizoen met nieuwe kansen. 
Dit is het 7e jaar dat wij als Rabobank 
hoofdsponsor zijn van vv Nunspeet. We gaan 
voor langdurige relaties, dan heb je tijd om 
samen iets op te bouwen. Daarom hebben 
we onlangs het sponsorcontract met 3 jaar 
verlengd. De komende jaren staan er voor 
de vereniging veel veranderingen op stapel, 
zoals de herinrichting van het  sportcomplex. 
We denken als sponsor graag mee met de 
vereniging hoe ze actief en succesvol kan 
blijven. We richten onze pijlers nog meer 
dan in het verleden op de jeugd. We zullen 
stimuleren dat de jeugd nog meer aandacht 
krijgt. 

We zijn blij dat het nieuwe bestuur is 
aangetreden. Het was aan de ene kant 
jammer dat de vereniging het bestuurlijk 
even lastig had. Aan de andere kant was het 
mooi om te zien dat zij veel veerkracht heeft 
en heel snel, kundige interim bestuurders en 
adviseurs heeft gevonden die de kar hebben 
getrokken. Dat is een groot compliment 
waard. 

Helaas is eind april geheel onverwacht 
Henk ten Hove overleden. Een groot gemis 
voor zijn familie en naasten maar ook voor 
de vereniging. Henk was al die jaren dat 
wij hoofdsponsor zijn ons aanspreekpunt 
namens de vereniging en die contacten 
waren altijd heel goed. Ik ben om die reden 
dan ook blij dat we de komende jaren samen 
met Homar het eerste elftal sponsoren.

Ons aandeel in een vitale Noord-Veluwe
De rol van een bank in een regio is van groot 
belang voor de economische ontwikkeling. 
Door het faciliteren van bedrijven en 
inwoners op de Noord-Veluwe kunnen 
dromen en ambities worden waargemaakt 
en kunnen we de regio sterker maken. Dat 
doen we in de rol van bankier maar ook 
door een maatschappelijk rol te vervullen. 
We sponsoren veel verenigingen en andere 
lokale initiatieven. Ook kunnen de leden 
van de bank jaarlijks hun stem uitbrengen 
op hun favoriete vereniging tijdens de 
Rabobank Clubkas Campagne. Daarnaast 
denken we als Rabobank graag mee over 
maatschappelijke projecten die we samen 

met vv Nunspeet kunnen ondernemen. Laten 
we elkaar proberen verder te brengen!

We wensen alle vrijwilligers, supporters, 
spelers  en het bestuur een sportief en 
succesvol voetbalseizoen!

Gerrit Wielink
directievoorzitter
Rabobank Noord Veluwe
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In  memoriam voor Henk ten Hove uitge- 
sproken voorafgaande aan thuiswedstrijd  
vv Nunspeet - WHC Wezep op 13 mei 2017.
     
De Voetbalvereniging Nunspeet is in diepe 
rouw na het overlijden van haar voorzitter 
Businessclub, oud-voorzitter vv Nunspeet, 
subsponsor en sponsor van ons 2e elftal 
   
Henk ten Hove

Henk overleed heel plotseling op zaterdag 22 
april 2017 op de leeftijd van nog maar 60 jaar.

Het begon die zaterdagmiddag zo mooi met 
het behalen van het kampioenschap van 
Nunspeet 2, waarvan Homar sponsor is en 
Ferran zijn zoon ook speler is. Er werd gefeest, 
huldiging op de tribune en overhandigen door 
Henk van de kampioenschaal, later een rond-
toer gemaakt door het dorp en ze zouden met 
zijn allen uiteten gaan.

Toen de eerste berichten van dit verschrik-
kelijke nieuws binnenkwamen op het sport- 
veld was de ontreddering groot. De spelers 
van het 2e hadden Henk net daarvoor nog 
met bier nat gegooid vanuit de kampioens-
bus, toen hij naar huis fietste. Veel verdriet 
en ongeloof na een dag die zo mooi was 
begonnen. Gelukkig is er nog een filmpje 

gemaakt, waarin te zien is hoe blij en trots 
Henk was met dit behaalde kampioenschap, 
waarop hij al drie jaar wachtte!!

Henk was sinds 2008 voorzitter van de 
Stichting Sponsoring vv Nunspeet (SSVN), 
oud voorzitter van de vv Nunspeet 2008 - 
2012, businesslid, sponsor van het 2e elftal 
en subsponsor van het 1e elftal vv Nunspeet, 
jarenlang sponsor van de supporters-
vereniging met o.a. de Nieuwjaarsloop en het 
GEMA/HOMAR toernooi. 

Op de zaterdag van je crematie is er door 
alle jeugd- en seniorenteams uit respect 
voor jou een minuut stilte voor je gehouden 
Bij je crematie en het condoleren zijn 
zoveel mensen geweest, waaruit weer blijkt 
hoe geliefd je was bij familie, vrienden en 
kennissen, maar ook in het zakenleven en bij 
de vv Nunspeet. 

De Voetbalvereniging Nunspeet is jou veel 
dank verschuldigd voor alles wat je hebt 
gedaan, 

Henk,
Dit verlies is voor ons onbegrijpelijk en niet te 
bevatten, je was een persoon met aandacht 
voor de mens, zeer toegankelijk voor 
iedereen, had een groot blauw-geel hart, zeer 

betrokken bij de vv Nunspeet, altijd aanwezig 
en bereid te helpen waar nodig.

We zullen je missen op ons sportpark en in de 
businessclub, waar je altijd een gastheer bent 
geweest voor iedereen. 

Ook ik zal je missen, want je bent al die jaren 
toch mijn maatje geweest in het bestuur van 
de vv Nunspeet en Businessclub, waar we, 
samen onderweg naar een uitwedstrijd van 
Nunspeet 1, heel wat voetbal- en andere 
zaken hebben besproken.
Wat altijd heel gewoon was, blijkt nu heel 
bijzonder te zijn als je dit moet missen.

Lieve Marja, kinderen en familie ten Hove,

Wij wensen jullie heel veel kracht en sterkte 
toe dit verlies te kunnen dragen. 
Henk, adieu, bedankt voor alles !!!

Dan vraag ik u nu 1 minuut stilte te houden 
en na het fluitsignaal van de scheidsrechter 
met een dankapplaus af te sluiten.

Namens Lief en Leed vv Nunspeet en
secretaris Businessclub vv Nunspeet, 
Betty Wieteler

Afscheid 
van een 
clubicoon
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Online bestellen
Even ophalen
Klaar!

Download de app en bestel

Pick Up Point Jumbo, Nunspeet, Industrieweg 15 

• BHV • AED • VCA  
• Ploegleider • Ademlucht  

• Beheerder brandmeldinstallatie

www.manroy.nl
Nunspeet  •  T (0341) 25 06 12
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Weer even terug 
van weggeweest
Peter Keur 

De Stichting Sponsoring Voetbalvereniging 
Nunspeet (SSVN), of korter gezegd de 
Businessclub, heeft voor dit seizoen met Peter 
Keur een tijdelijk waarnemend voorzitter. 
Dat heeft alles te maken met het plotseling 
overlijden van de voorzitter van de Stichting 
Henk ten Hove op 22 april van dit jaar. “Dat 
is een aderlating voor de voetbalvereniging”, 
zegt Peter Keur, “Henk ten Hove had een 
enorme gedrevenheid. Na het voorzitterschap 
van de vereniging heeft hij zich ingezet 
voor de stichting en in die rol was hij bezig 
met allerlei zaken om het bestuur van de 
vereniging te ondersteunen.” 

Peter Keur was vanaf de oprichting in 1994 
voorzitter van de SSVN. Na veertien jaar 
vertrok hij in 2008. Nu is hij tijdelijk terug. Hij 
doet het voor een periode van een jaar. Dan 
moet een definitieve opvolger gevonden zijn. 
De stichting heeft een klein bestuur met Peter 
Keur als voorzitter, Betty Wieteler-Bruijnes 
als secretaris en Marco Lokhorst als nieuwe 
penningmeester. De samenwerking met de 
Sponsorcommissie vv Nunspeet is hierbij 
ook heel belangrijk en de SSVN wordt hierbij 
geholpen door o.a. de heren Jaap Frens, Marc 
vd Hoek en Ronald Jettkandt.

‘Een klein zakelijk bestuur’, noemt Peter Keur 
het. De voornaamste taak is uiteraard het 
werven van sponsors. Daarnaast is het ook 
belangrijk om de onderlinge contacten tussen 
de sponsors en de band met de vereniging 
te bevorderen. Daarvoor worden activiteiten 
georganiseerd zoals een sponsoravond met 
een spreker, ontbijtsessies, het jaarlijkse 
klootschieten, vrouwenavond, golfclinic en 
natuurlijk het uitnodigen van de sponsoren 
bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal.

Bij de start van het seizoen 2017/2018 zijn er 
47 Businessleden. Dat zijn vaak trouwe leden 
die de vereniging een warm hart toedragen. 
De prestaties van het eerste elftal of 
perikelen in de vereniging hebben maar een 
beperkte invloed. “Natuurlijk zijn er sponsors 
die willen dat de club zo hoog speelt”, zegt 
Peter Keur. “Maar er zijn grote bedrijven die 
steeds weer hun contract verlengen.” Hij 
noemt B&C en de GPS. Ook de Rabobank 
Noord Veluwe is als hoofdsponsor steeds 
weer bereid de vereniging te steunen. “Daar 
is een fantastische relatie mee opgebouwd. 
Met toezeggingen voor een lange termijn 
kun je als club aan je beleid werken en aan 
de toekomst bouwen.” Peter Keur is zich 

ervan bewust dat het aantal grote bedrijven 
beperkt is als hij dat vergelijkt met de clubs 
in Harderwijk of Ermelo. “De langdurige 
procedure met de rondweg heeft natuurlijk 
bedrijven gekost”, is zijn conclusie.

De 64-jarige oud vastgoedbankier is realist: 
“Of je het leuk vindt of niet, het budget 
bepaalt in de top van het amateurvoetbal in 
hoge mate hoe hoog je voetbalt. En natuurlijk 
is daarbij je eigen opleiding vreselijk 
belangrijk, maar als je de eigen talenten niet 
kan aanvullen met een kwaliteit van spelers, 
dan blijf je op een bepaald niveau hangen.” 
Nunspeet draait goed mee in de eerste 
klasse, “Maar veel meer zit er niet in gezien 
de huidige omstandigheden” 

Peter Keur komt met heel veel plezier op het 
voetbalveld. Handhaven in de eerste klasse 
ziet hij zeker zitten, maar hij zegt voorzichtig: 
“De doelstelling zou hoger moeten liggen.”

door Dick Baas

trefzekere SPOrtfOtOGrafie!
N u  a l l e e N  N O G  e e N  h O e k  k i e z e N

niels@nbfotografie.nl - t. 06-20570517
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Toen de 20-jarige Huib van de Vecht uit 
Bunnik in 1968 een aandeel van 25 procent 
kreeg in de Gelderse Pluimvee Slachterij 
aan de Oosteinderweg  in Nunspeet, merkte 
hij dat de Nunspeetse bevolking aardig 
‘voetbalminded’ was. Er werd zeker op 
maandagmorgen flink gepraat over Ajax, 
Feijenoord, PEC-Zwolle en de Nunspeetse 
club. Huib van de Vecht had zelf helemaal 
niets met voetbal. Als het pauze was werd 
er volop gevoetbald. Toen het oude DOS-
stadion in Utrecht werd afgebroken, heeft 
hij de doelpalen meegenomen en die op het 
terrein van de GPS gezet. Er waren clubjes 
van werknemers die fanatiek voetbalden. 
Huib van de Vecht noemt allerlei namen: 

“Jan Rekers, toen hij beide benen nog had. 
Chauffeurs die kippen kwamen brengen, 
bleven vaak tot de pauze om mee te doen met 
een partijtje voetbal. Blessures waren er ook: 
verstuikte enkel of gebroken arm. Maar die 
tijd is voorbij. Voetballen op het terrein mag 
niet meer. Want dan zou men vanwege de 
hygiëne eerst moeten douchen en omkleden 
om de fabriek weer in te mogen. “

Hoewel Huib van de Vecht niet zoveel om 
voetballen geeft, was hij wel een van 
de eerste leden van de Businessclub en 
sponsorde ook al. “Omdat wij geen particulier 
verkoop hebben, hebben we niet zoveel aan 
reclame, dus werden er ballen gesponsord of 

de kleding van de scheidsrechters, omdat dat 
neutraal is.”De GPS sponsort vaak anoniem, 
“want met de naam er bij werkt het als een 
olievlek. Als ik bij een paardenconcours de 
balken sponsor, dan zeg ik: zet er aan de ene 
kant maar op Coca-Cola en op de andere kant 
McDonalds, want als ik er GPS op zet, dan 
komen alle ruitertjes. Daar is wat te halen.”

De GPS-directeur is geen trouw supporter 
van vv Nunspeet, maar leeft wel mee met de 
upps en downs in de afgelopen jaren. “We 
hebben mooie tijden meegemaakt.” Hij vindt 
het nog altijd leuk als collega’s in het land 
tegen hem zeggen dat de Nunspeetse club 
het weer goed gedaan heeft.

De GPS is een sponsor 
van het eerste uur
Een terugblik en vooruitblik met Huib van de Vecht en Bart Remkes

De 70-jarige Huib van de Vecht heeft in 
zo’n vijftig jaar de pluimveeslachterij laten 
uitgroeien tot de derde in Nederland en 
qua productie op één locatie de grootste in 
de Benelux. Hij gaat zich nu terugtrekken 
en draagt geleidelijk de aandelen over aan 
Bart Remkes, die in Epe ook een, weliswaar 
andersoortige, slachterij heeft. Per 1 januari 
2016 zijn de eerste twintig procent 

overgedragen en dat gaat elk jaar door met 
hetzelfde percentage.
Het betekent dat Van de Vecht volgend jaar 
de meerderheid van de aandelen kwijt is. 
Dan legt hij zijn functie als directeur neer. 
Bart Remkes neemt het over, maar blijft  in 
Epe. Voor het aansturen van de fabriek in 
Nunspeet is Michiel Hemmelder aangesteld 
als plantmanager. Om in te werken is hij in 
mei van dit jaar al in dienst getreden.

Huib van de Vecht kijkt nog terug op het 
handmatig slachten van kippen. Hij kan daar 
foto’s van laten zien. Hij is als vijftienjarige 
begonnen thuis op de boerderij met het 
kopen van kippen bij de boeren, slachten en  
uitventen. Door de uitbreiding van Utrecht 
zat er  in de boerderij geen toekomst. Maar 
met de ‘kippetjes’ ging het goed en hij begon 
een eigenbedrijf in Bunnik. In Nunspeet had 
Piet Bouw de GPS. Als compagnon kwam Van 
de Vecht in de zaak. Eerst met 25 procent, 
daarna 33, toen 50 en uiteindelijk honderd 
procent. De bedrijven in Bunnik en Nunspeet 
werden samengevoegd en zo ontstond de 
Gecombineerde Pluimvee Slachterijen (GPS).
Bart Remkes neemt het nu over. Als 17-jarige 
liep hij al stage bij de GPS. Had Huib niets 
met voetballen, Bart heeft dat wel. Hij is een 
geboren en getogen Epenaar en heeft tot zijn 
25e jaar gevoetbald in Epe. Pluimveeslachterij 
G.P. Remkes BV sponsort dus ruimhartig SV 
Epe. Bart heeft een eigen Remkes Jeugd 
Toernooi voor de E- en F-pupillen. Er is een 
Remkes Penalty Bokaal en heeft meegewerkt 
aan de aanleg van een kunstgrasveld. De 

afspraken die de GPS gemaakt heeft voor 
sponsoring in Nunspeet gaat Bart Remkes 
zeker voortzetten. Binnenkort gaat hij met 
Huib eens kennismaken met de Businessclub.

Huib van de Vecht blijft actief met de GPS 
Nunspeet Holding BV, die zich met Brivec BV, 
de VOC (Veluwsche Opstallen Combinatie)
en de N.O.M. (NunspeetseOntwikkelings 
Maatschappij) onder meer bezig houdt met 
ontwikkeling in vastgoed. De holding gaat 
zich in oktober vestigen aan de Laan in 
het oude gemeentehuis. Dat wordt totaal 
verbouwd, maar tal van oude details worden 
in ere hersteld. Voor het pand komt een 
Engelse tuin.

door Dick Baas

Gecombineerde Pluimvee Slachterijen
(G.P.S.) BV. 
Oosteinderweg 104
Postbus 41
8070 AA Nunspeet
T  0341 25 60 04
www.gps-nunspeet.nl
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Ik ben erg blij om weer terug te zijn op het 
oude nest, want zo voelt Nunspeet voor mij 
nog steeds. Uiteraard was ik hier al wel veel 
het afgelopen  seizoen in verband met een 
sabattical in het voetbal. Hierbij heb ik heel 
veel plezier gehad met mijn vrienden van de 
5e colonne. De batterij weer opladen was de 
bedoeling en dat is gelukt. Klaar voor een 
mooi voetbalseizoen.

Voor degenen die niet zover terug gaan in de 
tijd en mij (nog) niet kennen: Ik ben getrouwd 
met Betsy en samen hebben we 3 volwassen 
dochters. Een sportief gezin met allemaal 
volleybalsters naast mij als voetbalfanaat. 
Naast het voetbal vind ik het heerlijk om met 
enkele vrienden wekelijks te tennissen. In 
het dagelijks leven werk ik als jobcoach voor 
de gemeente Nunspeet, waarbij ik mensen 
begeleid die werk zoeken en tevens het 
coachen van mensen die een afstand hebben 
tot de arbeidsmarkt. Met name probeer ik 
werkgevers erbij te betrekken en hoop ik dat 
ze openstaan voor de doelgroepen.

Dit seizoen is de selectie behoorlijk 
veranderd en bestaat vooral uit “eigen” 
jongens aangevuld met talenten uit de regio. 
Daarnaast een aantal ervaren spelers en 
uiteraard de spelers die al deel uitmaakten 
van de selectie. Kwalitatief is er een prima 
basis, maar zullen we wel als TEAM moeten 

gaan functioneren. Aantrekkelijk voetballen 
is een uitgangspunt, maar niet naïef. De 
jongens hebben uitgesproken voor een 
“prijs” te willen voetballen en dat betekent 
heel veel ervoor doen, maar ook de “slechte” 
dingen ervoor laten. Keuzes maken dus 
om doelen te kunnen halen. Plezier is de 
grootste drijfveer van alle voetballers en ook 
voor een trainer. Het staat voor mij vast dat 
dit het belangrijkste is om doelen te kunnen 
halen. Hard werken en beloond worden met 
goede resultaten versterken dit plezier en dat 
moeten spelers ook beseffen. Deze resultaten 
haal je alleen als je beseft dat eigenbelang 
altijd ondergeschikt gemaakt moet worden 
aan TEAMbelang. Als trainer wil je de goede 
dingen die er zijn behouden, maar tevens 
ook je eigen accenten leggen en invloeden 
gebruiken. We hebben veel veranderingen in 
de selectie en in een zakenwereld duurt het 
lang om weer stabiel te worden als je dat in 
een bedrijf meemaakt. In het voetbal moet 
het snel en heet zoiets dan een uitdaging! 
Het is goed dat we in de staf de ervaren basis 
hebben behouden en dat we de open plekken 
met kwalitatief goede mensen hebben 
kunnen invullen. Dit biedt een gedegen 
houvast.

Het (ad interim) bestuur heeft keihard gewerkt 
het afgelopen jaar om alle veranderingen 
op te vangen en in goede banen te leiden. 

Ze hebben fantastisch werk verricht in alle 
geledingen van de club en dat in zeer korte 
tijd. Er staat een stabiel bestuur en een goede 
tc voor jeugd en senioren. Hierdoor hebben 
we “gewoon” weer de beschikking over een 
goed veld om te trainen. We kunnen beter 
worden en de jonge jongens de kans geven 
om te groeien. Talenten gaan we monitoren 
en willen we kansen geven (als ze eraan 
toe zijn) om mee te trainen. De ervaring die 
we hebben in onze groep kan deze jongens 
enorm helpen als ze ervoor openstaan en 
het geduld kunnen opbrengen om te groeien. 
Groeien kan alleen als spelers en staf elke 
keer weer het uiterste uit zichzelf halen.

Dat bovenstaande tijd nodig heeft zal iedereen 
beseffen. Geef iedereen de kans om naar een 
goed niveau te groeien. Bedenk hierbij dat het 
makkelijk is om met tegenslag iemand nog 
verder de grond in te duwen. Beter is om dan 
juist achter de man/groep te gaan staan en 
met NOG meer steun uit de grond te trekken. 
Ze zullen er dan altijd sterker uitkomen.

Een plezierig en hopelijk succesvol seizoen 
toegewenst,  

Freddy Smit, 
hoofdtrainer vv Nunspeet

Terugkeer naar 
de thuishavenWebdesign

4UDsign, uw partner
in online en offline 
communicatie
Een greep uit onze producten

• Briefpapier

• Visitekaartjes

• Folders

• Flyers

• Spandoeken

• Vlaggen

• Websites

• Auto reclame

• Gevel reclame

• Reclame borden

• Stickers

• Fotobehang

M 06 4224 3956 E info@4udsign.nl

Druk &
Print

Ontwerp

Belettering

Coach van
ondernemers.

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl
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Ondanks dat hij nog altijd maar 24 jaar 
is speelde Jesper Drost al meer dan 100 
wedstrijden in de eredivisie en wint hij 
onder andere de KNVB beker en de Johan 
Cruijffschaal. De eerste stapjes als voetballer 
zette hij op sportpark de ‘Wiltsangh’ in 
Nunspeet. Als speler van FC Groningen 
is hij het grote voorbeeld voor alle jonge 
Nunspeetse voetballertjes die vol verwachting 
elke zaterdag hun opwachting in het geel en 
blauw van vv Nunspeet. 

We spreken Jesper daags na de eerste 
competitiewedstrijd van het seizoen tegen SC 
Heerenveen. Een spectaculaire derby, welke 
eindigt in 3-3. “Dat zijn de wedstrijden waar 
je het voor doet als speler. Het publiek en de 
rest van de club leven naar zo’n wedstrijd toe.” 
Ook met zijn vorige club PEC Zwolle maakte 
hij al een beladen derby mee tegen Go Ahead 
Eagles. Verschil tussen de IJsselderby en de 
derby van het noorden ziet Jesper niet, vertelt 
hij desgevraagd. “Het zijn beide prachtige 
affiches om te kunnen spelen.” 

Wie Jesper nu ziet spelen in de eredivisie 
bij subtopper FC Groningen kan het zich 

amper meer voorstellen, maar de eerste 
stappen op een voetbalveld zette Jesper op 
de ‘Wiltsangh’. Op dat moment is hij vier jaar 
oud en mag hij mee naar een training met 
Stanley Holstege, zijn grote neef. Hij is al snel 
besmet met het voetbalvirus en besluit zelf te 
gaan voetballen bij vv Nunspeet. Zoals elke 
F-pupil die talent blijkt te hebben krijgt hij te 
maken met John Elskamp als eerste trainer. 
Spelers met wie hij onder andere in die 
jaren samenspeelde zijn huidige eerste elftal 
spelers Marnix Tissingh en Lars ten Dolle. 
Als tweedejaars E valt het talent van Jesper 
ook op bij het toenmalige FC Zwolle. Jesper 
start bij de D1 van de Overijsselse club. 
Elk jaar weet hij zich al vrij snel verzekerd 
van een plekje voor het seizoen erna in 
de jeugdopleiding van de betaald voetbal 
organisatie in de Overijsselse hoofdstad. 
Steeds vaker wordt hij ook opgeroepen voor 
de jeugdelftallen van Oranje. Tot en met Jong 
Oranje wordt Drost regelmatig geselecteerd 
door de diverse bondscoaches. Hij speelt in 
het oranje shirt onder meer met spelers als 
Davy Klaassen, Memphis Depay, Marco van 
Ginkel en Luc Castaignos. Tegenstanders kan 
Jesper zich niet meer herinneren, maar het 

staat hem nog wel bij dat hij met Nederland 
-17 tegen de Belgische leeftijdsgenoten 
aantreed tegen Romelu Lukaku, de huidige 
spits van Manchester United. 

In 2011 besluit Art Langeler om Jesper als 
tweedejaars B-junior bij de selectie van de 
Zwolse hoofdmacht te halen. Op dat moment 
is er met Gieljan Tissingh nog een Nunspeter 
in de selectie van FC Zwolle actief. “Gieljan 
was al langer bij de selectie en had dus al 
de nodige ervaring. Een super leuke tijd, 
we reden samen naar Zwolle en hij was in 
feite een soort mentor voor me”, laat Jesper 
weten. De carrière van Drost raakt al snel in 
een stroomversnelling. Gelijk aan de groei 
van FC Zwolle, dat na de promotie in 2012 
haar naam wijzigt in PEC Zwolle, groeit 
Jesper mee tot een volwaardige eredivisie 
speler. Ron Jans wordt in die jaren ook de 
nieuwe trainer van PEC. “Een warme man die 
zijn spelers zoveel vertrouwen geeft en met 
iedereen persoonlijk het gesprek aan gaat. Hij 
kan mensen binnen een club echt verbinden. 
Dat is echt een kwaliteit van hem”, naast 
de menselijke kant presteert het Zwolle van 
Jans ook op sportief gebied fantastisch. 

Jesper Drost

Op 20 april 2014, eerste paasdag, staat 
Jesper aan de aftrap van de bekerfinale 
tussen PEC Zwolle en Ajax. “De hele week 
was fantastisch”, laat Drost weten. Voor 
de bekerfinale maakte ook PEC Zwolle TV 
een item over de roots van de voetballer. 
Op de ‘Wiltsangh’ kijkt Drost vooruit naar 
de bekerfinale. Alle verwachtingen worden 
echter overtroffen op die bewuste eerste 
Paasdag. Met het kippenvel op de armen loopt 
hij de spelerstunnel van de Kuip uit en betreed 
hij het strijdtoneel. De helft van het stadion 
is blauw en de andere is rood. Ondanks de 
vroege voorsprong voor de landskampioen uit 
Amsterdam en het staken van de wedstrijd 
na de aanwezigheid van vuurwerk op het 
speelveld, spelen de Zwollenaren vervolgens 
Ajax volledig van de mat en wint met 5-1 
van de Amsterdammers. Drost staat de hele 
wedstrijd in de basis en wint met PEC de 
KNVB beker. Tot in de lengte van dagen zal 
de geboren Nunspeter herinnert worden als 
onderdeel van het team dat de eerste grote 
hoofdprijs naar Zwolle wist te halen. Alles 
klopte die dag bij de Zwollenaren en ook bij 
Drost: “Het is heel gek, maar vanaf de aftrap 
was alle spanning gelijk weg en was de 
focus volledig gericht op de wedstrijd”, het 
resultaat mag er zijn en een dag later wordt 
de club op grootse wijze gehuldigd in het park 
de Wezenlanden. “Er waren 40.000 mensen 
om ons groots te onthalen. Fantastisch!” Een 
paar maand later verslaat hij Ajax opnieuw 
en wint hij met Zwolle ook de Johan Cruijff 
schaal, door de winst van de KNVB beker 
stelde PEC ook een Europees ticket veilig. 
Voor het eerst in de geschiedenis van de 
club zijn de ‘blauwvingers’actief op Europees 
toneel. Het Tsjechische Sparta Praag blijkt 
een maatje te groot. 

Mede door deze fantastische periode dwingt 
Jesper een transfer af naar FC Groningen. Dit 
jaar gaat hij zijn derde jaar in bij de Groningse 
eredivisionist.”Dit moet mijn jaar worden”, 
vertelt Jesper. “Het eerste jaar kwam ik niet 
echt aan spelen toe. Vorig jaar begon en 
eindigde ik lekker, maar daar tussenin kreeg 
ik te maken met een blessure. Dit moet dus 
mijn jaar worden! “ Hij begint in elk geval 
goed, tegen SC Heerenveen laat hij gelijk een 
assist noteren. “Vorig jaar duurde het heel 
lang voor ik een doelpunt of assist maakte 
en nu sta je gelijk lekker in de statistieken. 
Mijn doel is dit jaar zoveel mogelijk spelen en 

 
 

 

 

belangrijk zijn voor het team.” Met belangrijk 
zijn voor het team bedoeld Jesper doelpunten 
maken en assists geven. Ook komt hij met Ron 
Jans een oude bekende tegen. Zijn voormalig 
hoofdtrainer in Zwolle is vanaf dit seizoen de 
technisch manager van FC Groningen. Ook 
van het thuisfront wordt er nog steeds met 
hem meegeleefd. Zijn moeder, opa en oma 
zitten zoveel mogelijk op de tribune bij zijn 
wedstrijden. Die steun is heel belangrijk. 

Vanuit Nunspeet merkt Jesper dat er nog 
steeds dat er met hem meegeleefd wordt. 
Jongens die hij van vroeger kent vragen 
hoe het met hem gaat en dat is altijd leuk. 
Af en toe is hij nog op de ‘Wiltsangh’ te 
vinden en dan merkt hij dat de Nunspeetse 
jeugd hem ook herkent. Geduldig staat hij 
de Nunspeetse jeugd van een handtekening 
of foto te voorzien. “Het is leuk als die 
jongetjes je herkennen en je ze hoort 
zeggen, dat is Drost van FC Groningen”. 
Voor de Nunspeetse voetballertjes die net 
als Jesper mooie voetbaldromen najagen 
heeft hij nog een woordje: “Blijf vooral plezier 
houden en vertrouwen in jezelf”. We wensen 
als Nunspeet zijnde Jesper alle succes 
toe in Groningen en hopen dat hij een jaar 
lang zonder blessureleed zijn kunsten kan 
vertonen in de eredivisie. 

door Erik de Weerd
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Henrico Abma
Rugnummer: 1
Aantal seizoenen: 2 

Marc Dekker
Rugnummer: 4
Aantal seizoenen: 2 

Christian van de Kamp
Rugnummer: 9
Aantal seizoenen: 1 

Job Hoogendoorn
Rugnummer: 13
Aantal seizoenen: 1 

Jos Huijgen
Rugnummer: 14
Aantal seizoenen: 3 

Gieljan Tissingh
Rugnummer: 15
Aantal seizoenen: 3 

Kevin Scholten
Rugnummer: 16
Aantal seizoenen: 5 

Henk Baum
Rugnummer: 10
Aantal seizoenen: 4 

Emiel Goud
Rugnummer: 11
Aantal seizoenen: 2 

Ronald Hoek
Rugnummer: 12
Aantal seizoenen: 5 

Marco Drost
Rugnummer: 6
Aantal seizoenen: 12 

Amer Torkmani
Rugnummer: 7
Aantal seizoenen: 3

Marnix Tissingh
Rugnummer: 8
Aantal seizoenen: 7 

Frank Bronkhorst
Rugnummer: 2
Aantal seizoenen: 3 

Lars Polinder
Rugnummer: 3
Aantal seizoenen: 1

Niek Fidder
Rugnummer: 17
Aantal seizoenen: 3

Dani Schmitz
Rugnummer: 22
Aantal seizoenen: 1 

Freddy Smit
Hoofdtrainer

Jaap Pol
Verzorger 

Henk Hup
Teamleider

Jaap Frens
Ass. scheidsrechter 

Mitchell Poot
Assistant trainer/
Teammanager

Bert Polinder
Keeperstrainer 

Mark van Asselt
Rugnummer: 30
Aantal seizoenen: 2 

Erwin Duits
Rugnummer: 31
Aantal seizoenen: 2 

William Huenestein
Rugnummer: 18
Aantal seizoenen: 1 

Lars ten Dolle
Rugnummer: 19
Aantal seizoenen: 7 

Enes Keklikoglu
Rugnummer: 20
Aantal seizoenen: 1 

Selectie vv Nunspeet Selectie vv Nunspeet
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Bovenste rij van links naar rechts: Bert Polinder (Keeperstrainer), Emiel Goud, Lars ten Dolle, Frank Bronkhorst, Lars Polinder, Marc Dekker, Marnix Tissingh,  Gieljan Tissingh, Jos Huijgen, Dani Schmitz en Henk Hup (Teamleider)
Middelste rij van links naar rechts: Henk Baum, William Huenestein,Christian van de Kamp, Enes Keklioglu,Job Hoogendoorn, Marco Drost, Niek Fidder, Kevin Scholten, Ronald Hoek en Amer Torkmani

Onderste rij van links naar rechts: Jaap Frens (Ass. scheidsrechter), Mitchell Poot (Ass. Trainer/Teammanager), Henrico Abma, Erwin Duits, Mark van Asselt, Freddy Smit (Trainer) en Jaap Pol (Verzorger)



De jeugd is 
onze toekomst
In de loop van vorig seizoen namen we als 
‘nieuwe’ Jeugdcommissie het stokje over 
van Fred Hup en Henk Stoel. Nu gaan we ons 
eerste volledige seizoen in. Hierbij maken 
we dankbaar gebruik van hetgeen Fred en 
Henk hebben achtergelaten. Zij hebben een 
enorme hoeveelheid werk verricht. Dat zie 
je eigenlijk pas goed als je er zelf mee aan 
de slag moet. Wij willen hen dan ook heel 
hartelijk bedanken voor hun energie en 
inspanningen voor de jeugd van vv Nunspeet.

Prestaties op het veld
Afgelopen seizoen hebben we weer een 
aantal teams kampioen zien worden. Deze 
hebben we mogen huldigen tijdens het 
familieweekend. Maar er waren minstens 
zoveel teams die een topprestatie hebben 
geleverd, zonder uiteindelijk een prijs te 
pakken. Zij werden bijvoorbeeld tweede of 
derde, vlak achter de kampioen. Of eindigden 

 onderin, maar speelden wel iedere week met  
veel plezier en naar hun mogelijkheden. In 
het bijzonder willen we de bekerprestatie 
van JO9-2 noemen. Deze mannen haalden 
de finale, maar verloren deze net. Toch een 
prestatie van formaat. 

Het nieuwe seizoen
Dit seizoen gaan we, in prachtige nieuwe 
tenues, van start met 33 jeugdteams, 
waaronder 3 meisjesteams. Ieder op zijn 
niveau, van de hoofdklasse tot de 5e klasse. 
Voor een aantal standaardteams wordt het 
een pittig seizoen. Wat kan de JO19-1 
bijvoorbeeld in de hoofdklasse? En weet de 
JO17-1 de weg omhoog weer te vinden? 
Speciale aandacht gaat dit jaar uit naar de 
categorieën onder 8 onder 9. Zij gaan 
spelen in een nieuwe spelvorm. Ze spelen 
6 tegen 6 met aangepaste spelregels. Het 
idee hierachter is dat spelers vaker aan de 
bal komen en daardoor nog meer plezier 
krijgen in het spel. In het seizoen 2018/2019 
verandert ook de spelvorm voor O10.

Activiteiten
Ook komend seizoen worden voor alle 
leeftijdscategorieën weer enkele leuke 
activiteiten georganiseerd. Dit ligt 
in de vertrouwde handen van onze 
Activiteiten-commissie. Wat er precies 
gaat gebeuren? Daar hoor je in de loop 
van het seizoen meer over. Daarnaast 

gaat de Toernooicommissie weer voor 
een mooi Jumbo Dijkstra voetbaltoernooi. 

Sponsoren en vrijwilligers bedankt
Tot slot bedanken wij alle sponsoren van de 
jeugd van vv Nunspeet. Door uw financiële 
steun kunnen wij de club draaiende houden. 
En daarnaast bedanken we uiteraard alle 
vrijwilligers voor hun inzet en motivatie. 
Dankzij hen kunnen de ongeveer 450 jeugd-
spelers van Nunspeet iedere zaterdag met 
elkaar het veld op. Van leiders tot bestuur, 
van kantine tot scheidsrechters. Zonder 
vrijwilligers geen club. We zijn nog steeds 
opzoek naar begeleiding van teams. Meld je 
aan via jeugdvvnunspeet@gmail.com.

Wij wensen jullie heel veel voetbalplezier toe 
in het komende seizoen!

Jeugdcommissie vv Nunspeet
Ingmar de Vrieze
Wilbert van de Steeg
Martijn Juffer

Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven over het reilen en zeilen 
van het meidenvoetbal binnen de vv Nunspeet en daar moest ik toch 
wel even over nadenken. Een stukje schrijven voor de mooie en 
prestigieuze Presentatiegids vergt wel iets van je zenuwen, maar toch 
heb ik de stoute [voetbal]schoenen maar aangetrokken.

Twee seizoenen geleden zijn we begonnen met het meidenvoetbal 
binnen onze vereniging, want er waren al wat meiden actief binnen 
onze club tussen de jongens. Een deel van die meiden moest over 
naar de B –junioren en dat zou voor deze toppers op het fysieke 
vlak wel eens een uitdaging kunnen worden. Ze wilden wel dolgraag 
blijven voetballen…..aldus werd er besloten dat we het zouden gaan 
proberen met een meidenteam. Ook onder de 13 jaar waren er best 
wel veel meiden actief bij verschillende elftallen en dus ook daar zou 
wel eens een elftal uit gemaakt kunnen worden.

Dit resulteerde destijds dat we een MD1 en een MB1 hebben kunnen 
samenstellen en  twee volledige teams in konden schrijven bij de KNVB 
om deel te nemen aan de competitie! MD1 kwam onder de bezielende 
leiding van Geert van der Veen en Tom van Assen, de MB1 moesten het 
gaan doen met Erik Kamp en ondergetekende.

Natuurlijk hadden beide elftallen het in het eerste seizoen moeilijk, 
maar dat was te verwachten. De eerste oefenwedstrijden gingen dan 
ook wel met ruime cijfers verloren, maar de gedachte was, dat we zijn 
ergens aan begonnen en met een beetje geduld zou alles goedkomen. We 
zitten in een opbouwfase en dan moeten de verwachtingen niet gelijk te 
hoog zijn. Ook de competitie werd een zware strijd, want soms werd 
er dik verloren, maar stilaan begonnen de meiden ook hun potjes te 
 winnen, dus op naar het volgende seizoen!!

Afgelopen seizoen was duidelijk te merken dat beide teams al een 
jaartje bezig zijn met voetballen, want inmiddels is de MO13 is 
toernooiwinnaar geworden in Oldebroek. Ze zijn kampioen geworden 

Meidenvoetbal 
 bij vv Nunspeet

in de 2de klasse, hebben de kwartfinale van de KNVB beker bereikt en 
zijn, als klap op de vuurpijl ook nog eerste geworden tijdens ons eigen 
Jumbo toernooi.Voorwaar klinkende resultaten voor  een team dat nog 
maar twee jaar bij elkaar is. Deze meiden vormen volgend jaar MO15 
en we hopen met z’n allen dat de stijgende lijn zich voortzet. 

Ook bij de MO19 zie je gewoon, dat we al twee jaar goed bezig 
zijn met trainen en voetballen. Dit team heeft lang meegestreden 
om het kampioenschap en dat is jammer genoeg op het laatste 
moment aan onze neus voorbij gegaan. Wat wel super is, 
is dat we met onze tweede plek recht hebben op promotie naar de 
eerste klas en daar hebben we heel veel zin. Wie weet wat er nog te 
gebeuren staat…….

Ook in Nunspeet merken we dat het meidenvoetbal een klein beetje 
in de welbekende lift zit, want komend seizoen zullen we met drie 
meidenteams gaan strijden om de punten en dat is op zich al een mooi 
resultaat.

Meiden van de  MO13, MO15 en MO19 ……..“Vecht voor je kleuren” 
komend seizoen en laten we hopen dat we een paar mooie resultaten 
zullen gaan behalen.

De trainer
Arjan Daalmeijer
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Niet specifiek één wedstrijd, maar een serie 
wedstrijden is ook een hoogtepunt als Van 
der Kolk terugkijkt op de afgelopen decennia. 
Het gaat hier om de reeks wedstrijden die 
Nunspeet won na terugkeer in de hoofd-
klasse in het seizoen 2006-2007. Er werd 
destijds liefst 8 keer op rij gewonnen en onder 
meer IJsselmeervogels, Spakenburg en Quick 
Boys, de grote namen in het amateurvoetbal, 
werden aan de blauwgele zegekar gebonden. 
Nunspeet eindigde dat seizoen onder leiding 
van Hans van Dijkhuizen in de top van de 
hoofdklasse B. Tot slot herinnert Van der Kolk 
zich de allereerste overwinning van Nunspeet 
in de hoofdklasse. 

Zoals eerder gememoreerd heeft een leven bij 
een vereniging ook dieptepunten. De onrust 
zoals die de afgelopen jaren bestuurlijk er 
is geweest gaat Bert dan ook aan het hart 
als clubman. Toch is hij opgewekt over de 
toekomst. “Ik heb veel vertrouwen in het 
nieuwe bestuur. Er is een mooie groep 
neergezet die de club in rustiger en stabieler 
vaarwater zal moeten brengen.” Een 
weerzien met een oude bekende zal in elk 
geval plaatsvinden. De nieuwe hoofdtrainer, 
Freddy Smit, kent Bert nog van de tijd dat 
hij leider was bij Nunspeet 1. Freddy was 
destijds speler en ook onderdeel van de ploeg 
die promoveerde tijdens de eerder genoemde 
beslissingswedstrijd in Ermelo tegen VRC. 
Weerzien met oude bekenden gebeurt nog 
regelmatig. Steeds meer spelers die Bert 
als leider of grensrechter meemaakte bij het 

vlaggenschip van Nunspeet beginnen hun 
loopbaan als trainer. Zo komt hij bijvoorbeeld 
oud Nunspeet spelers als Arie Smit, Edwin 
Duim en Edwin van Nijen de afgelopen jaren 
nog meermaals tegen. “Het is altijd leuk om 
oude bekenden tegen te komen op de velden. 
Het contact met de jongens is altijd positief 
en leuk. Vooral de jongens van buitenaf kom 
je niet veel meer tegen als ze Nunspeet 
verlaten, dus de ontmoetingen rondom 
competitiewedstrijden zijn daardoor extra 
leuk.” 

Met de Nunspeetse spelers is het contact altijd 
anders. Die jongens zie je ook regelmatig in 
het dorp, bijvoorbeeld in de kroeg. Er is geen 
Nunspeetse jongen uit het eerste elftal die 
Bert niet heeft meegemaakt als leider. Voor 
sommige Nunspeetse jongens is dit alleen bij 
het eerste elftal, bij andere jongens gaat dit 
al ver terug. Gieljan Tissingh is één van de 
spelers die Van der Kolk ook al in de jeugd 
meemaakte voordat de verdediger uit de 
huidige selectie via omzwervingen bij onder 
andere FC Zwolle, AGOVV en FC Oss in 2016 
terugkeerde op het vertrouwde nest van ‘de 
Wiltsangh’. 

Zoals u misschien al opgemerkt heeft de 
vereniging voor Bert weinig geheimen 
meer. Niet alleen van de huidige generatie 
voetballers, maar ook van jaren terug. Er 
is bijna geen wedstrijd te vinden waar Bert 
geen uitslag meer van weet. Al sinds jaar en 
dag houdt Bert dus ook het archief van de 

vereniging bij. Dat is begonnen door zijn broer 
en in de loop der tijd overgenomen door Bert. 
In die periode schreef zijn vader ook artikelen 
voor de diverse kranten in Nunspeet en 
omgeving. Bert heeft dit later overgenomen 
en schreef ook stukjes voor de ‘Nunspeet 
Vooruit’, ‘Nunspeter Courant’ en de ‘Zwolse 
Courant’ en het ‘Veluws Dagblad’ (de huidige 
Stentor edities Veluwe en Zwolle, red). Op de 
vraag wat er allemaal in het archief te vinden 
is van de vereniging volgt een indrukwekkend 
lijstje: Alle wedstrijdverslagen vanaf 1965, 
de opstellingen van het eerste elftal vanaf 
1966 en vele krantenartikelen en foto’s. Nog 
regelmatig kan Bert oud spelers blij maken 
met foto’s uit de tijd dat zij het blauw en 
geel droegen. Dit zijn vooral de oud eerste 
elftal spelers die ook nog veelvuldig als 
vrijwilliger op het sportpark te vinden zijn. Dit 
zijn bijvoorbeeld oud spelers als Gerrit Bouw, 
Bennie Vlieger en Bert Middelkoop.

Voor komend seizoen verwacht Bert van 
de JO15-1 veel. “Er staat een goede 
groep, die hoge ogen kan gooien.” Over de 
verwachtingen rondom het vlaggenschip 
is hij wat gereserveerder. Ik verwacht dat 
Nunspeet zo rond de negende plaats moet 
kunnen eindigen. Wij hopen met Bert dat er 
weer enkele mooie wedstrijdverslagen aan 
het rijke archief toegevoegd kunnen worden 
in het komende seizoen. 

door Erik de Weerd

De lijst met functies die vrijwillig bekleed zijn 
binnen de vv Nunspeet is te lang om in deze 
introductie op te sommen. We hebben met 
Bert van der Kolk te maken met een clubman 
in hart en nieren, een uitstervend ras. “Het is 
een deel van je leven geworden”

Al van jongs af aan is Bert betrokken bij de 
vv Nunspeet. In het begin zelf nog met de 
voetbalschoenen onder gebonden, al snel 
ook in andere functies. Terwijl Van der Kolk 
zelf nog in de jeugd actief is op de velden in 
Nunspeet en omgeving krijgt hij het verzoek 
van Marinus Bonestro om begeleider te 
worden bij een jeugdteam van Nunspeet. 
Het is het begin van jarenlang actief zijn 
als vrijwilliger in vele functies binnen de 
vereniging. Op de vraag wat Bert zo drijft om 
binnen de vereniging actief te zijn geeft hij 
aan dat voetbal zijn passie is en vv Nunspeet 
in het bijzonder. “Het is een deel van je leven 
geworden”, concludeert Van der Kolk. En als 
je liefde dan wel eens kritiek krijgt doet dit 
ook pijn, geeft Bert toe, zeker wanneer het 
onterecht is: “In Nunspeet heerst vaak een 
sfeertje dat het gras bij de buurman altijd 
groener is. Dat is zeker niet terecht in mijn 

ogen. Kritiek mag iedereen hebben, maar het 
moet wel onderbouwd kunnen worden.” 

Buiten het begeleiden van de diverse (jeugd) 
elftallen als leider en grensrechter is Bert 
ook een jaar of zeven onderdeel van het 
jeugdbestuur geweest. Een belangrijke 
verandering die hij binnen de vereniging 
invoerde was het F pupillen voetbal. 
Tegenwoordig niet meer weg te denken 
in het voetbal, maar pas begin jaren 80 is 
het voetbal voor de F pupillen in Nunspeet 
gestart. Bert was hier samen met Frans 
Zondag verantwoordelijk voor. Nog altijd 
praat Van der Kolk met evenveel passie  
over alles wat hij binnen de vereniging doet. 
Bijna dagelijks is hij te vinden op het sportpark. 
Als onderdeel van de onderhoudsgroep, op 
‘de Wiltsangh’ beter bekend als ‘de heren van 
kleedkamer 4’, is hij er samen met een vaste 
groep vrijwilligers verantwoordelijk voor dat 
alles op het sportpark er goed verzorgd bij 
ligt zodra de voetballers en voetbalsters van 
Nunspeet het sportpark betreden voor een 
training of wedstrijd. 
Zoals in elk leven zijn er zowel hoogte- als 
dieptepunten te benoemen. De afgelopen 

ruim 40 jaar beleeft Bert dan ook 
vele mooie, maar ook minder mooie 
herinneringen. Hoogtepunten zijn de 
behaalde kampioenschappen. Zowel de 
kampioenschappen in de tijd als leider bij 
het eerste, als de kampioenschappen die 
hij behaalt met de diverse jeugdteams zijn 
hem even dierbaar. “Elk kampioenschap 
is een mooie beloning van een seizoen 
lang hard werken met een groep”. Andere 
hoogtepunten die Bert noemt zijn de 
beslissingswedstrijd eind jaren 90 in Ermelo 
tegen het Veenendaalse VRC (4-1 winst), 
waarmee promotie naar de hoofdklasse werd 
afgedwongen. Tijdens die periode was hij nog 
actief als grensrechter van het eerste elftal 
en maakte hij alles van dichtbij mee. Zodra 
Nunspeet actief is in de hoofdklasse stelt 
de KNVB de grensrechters aan. Bert was 
zodoende enkel nog leider van het eerste 
elftal. Ook op die manier bleef hij nauw 
betrokken bij het wel en wee van Nunspeet 
1. Het was de eerste keer dat Nunspeet 
promoveerde naar de hoofdklasse. De 
eerste overwinning staat hem nog goed bij. 
Harkemase Boys werd met 3-0 verslagen in 
eigen huis. Ook een hele mooie wedstrijd.  

Clubman in hart en nieren 
Bert van der Kolk
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gewoon lekker fietsen.

Vanaf het voetbalseizoen van 2017-2018 sponsort Stella 

Fietsen het 2e elftal van vv Nunspeet. Als internationaal 

bedrijf dat opgebouwd en groot geworden is in Nunspeet, 

zijn wij ontzettend trots dat wij iets kunnen betekenen 

voor Nunspeet en in het bijzonder vv Nunspeet. Met veel 

voetballende collega’s draagt Stella de voetbalsport en vv 

Nunspeet als vereniging een warm hart toe. vv Nunspeet is 

namelijk veel meer dan een voetbalvereniging: vv Nunspeet 

speelt een belangrijke rol bij de verbinding van jong en oud, 

en zet zich in voor beiden. Dit is precies waar Stella voor staat: 

mensen verder helpen. Met een passende en betaalbare 

e-bike voor iedereen!

Echte Nunspeters
Als echte Nunspeters zijn wij trots dat wij de mogelijkheid 

hebben gekregen aan Stella te bouwen in het mooie 

Nunspeet. Het is nog niet eens 10 jaar geleden dat we 

begonnen zijn, maar inmiddels horen we bij de top 3 van 

grootste e-bikemerken in Nederland en zijn we hard op weg 

om in 2018 marktleider te worden. Daarnaast is Stella het 

snelst groeiende e-bikemerk van de Benelux! Óók iets om 

trots op te zijn.

Stella is natuurlijk door het hele land én in het buitenland te 

vinden. Toch blijven we altijd bij onze Nunspeetse roots. Mede 

daardoor zijn wij sponsor van vv Nunspeet 2 en Businessclub-

lid geworden.

Droom & Streven
Wij willen deze sponsoring graag vieren met ú! Onze droom 

en ons streven: heel Nunspeet op een Stella! Het maakt ons 

trots om onze eigen Stella e-bikes in het prachtige Veluwse 

landschap te zien rijden. Daarom willen wij graag iets terug 

doen. Kom naar de Stella Fabriek & E-bike Testcenter op het 

nieuwe industrieterrein De Kolk in Nunspeet. Wij beloven alle 

leden van vv Nunspeet met het allerscherpste e-bike aanbod 

te komen. Het maakt niet uit of u speler, Businessclub-lid, of 

trouwe supporter van vv Nunspeet bent.

Wat moet u doen? Kom vóór 1 mei 2018 met uw clubcard naar 

onze Fabriek & E-bike Testcenter in Nunspeet en profiteer van 

ons exclusieve aanbod voor supporters van vv Nunspeet, door 

supporters van vv Nunspeet! Wij kunnen u tijdelijk e-bikes 

aanbieden al vanaf €879,-.

Deze actie geldt natuurlijk ook voor vaders en moeders, opa’s 

en oma’s, ooms en tantes, enzovoort. Geef hen de clubcard 

mee, en ook zij kunnen profiteren van ons allerscherpste 

aanbod!

Wij wensen alle spelers, begeleiders en supporters een 
mooi en sportief voetbalseizoen toe! In het bijzonder alle 
teams met die prachtige vogel op hun borst. We kijken 
ernaar uit jullie te supporten vanuit het Business Home op 
Sportpark De Wiltsangh.

Stella Fietsen sponsort met trots vv Nunspeet 2

KAMPIOENSCHAP
VV NUNSPEET 2
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Achterste rij vlnr: Niek Fidder, Glenn Kroes, Peter Huijgen, Niek Daalmeijer, Kenneth Kroes, Mark Reezigt en Martijn Pap
Middelste rij vlnr: Niels Reezigt, Mathieu Veldman, Geert Bode, Mark van Asselt, Coen Oudshoorn, Jeroen van de Kolk en Daan Pap

Voorste rij vlnr: Bilal Bella, Stefan vd Kolk, Jacob Reezigt, Andries vd Kolk, Ton Beumer, Jenny Berends , Jos Huijgen en Frank Bronkhorst



Unieke samenwerking 
Karssen Sport en Intersport Meijers
Een jaar gelden bracht de club vv Nunspeet 
de twee Nunspeetse sportretailers samen. 
Niet beide een offerte uitbrengen voor het 
nieuwe kledingplan, maar vv Nunspeet wilde 
het liefst in zee met beide sportzaken in 
Nunspeet. 

Afgelopen jaren was het kledingplan elders 
in het land ondergebracht met hier en 
daar problemen. Wanneer het kledingplan 
in Nunspeet zelf ondergebracht zou gaan 
worden, zullen de lijntjes veel korter worden 
zowel voor de club als voor de leden. En 
zo gebeurde het. Karssen sport (Jurni 
Karssen) en Intersport Meijers (Arnold den 
Dikken) presenteerden samen hun plan voor 
het kledingplan. Dit plan is de afgelopen 

maanden verder uitgewerkt en inmiddels ook 
ten uitvoer gebracht. Op alle wedstrijdshirts 
staan vanwege deze samenwerking beide 
logo’s van de 2 sportzaken, een mooi 
voorbeeld van deze samenwerking.

Jako is het merk waarvoor gekozen is 
door de 2 Nunspeetse ondernemers en vv 
Nunspeet. Jako is sponsor van onder andere 
Bayer 04 Leverkusen, s.c. Heerenveen, NEC 
en Volendam. Is een van de grootste 
clubkledingleveranciers in de wereld.

Karssen Sport en Intersport Meijers gaan 
ervoor zorgen dat er samen met de club 
een trainingslijn in de winkels komt te 
hangen bedrukt met het vv Nunspeet logo 

en eventueel de spelersnaam. Deze lijn kan 
door alle leden gekocht worden. Dat is gelijk 
één van de voordelen van de samenwerking 
tussen vv Nunspeet en de plaatselijke 
sportzaken.

Korte lijntjes en voor alle leden direct in ons 
eigen dorp te koop.

Karssen Sport en Intersport Meijers hopen 
op een mooie samenwerking tussen vv 
Nunspeet en natuurlijk ook met de leden.

Jurni Karssen en Arnold den Dikken

advertentie3.indd   1 18-5-2015   10:25:50

T: 0341 - 253 392
E: info@dewildetegels.nl
www.dewildetegels.nl

De Wilde Tegels & Sanitair
Waterweg 6
8071 RS Nunspeet

WWW.BADEN-PLUS.NL

Van inspiratie 
      NAAR INSTALLATIE!

baden-plus.nl

TEGELS & SANITAIR

TEGELS & SANITAIR

Wat een uitkomst!

De kracht van De Wilde: 
1000 m2 inspirerende showroom;

eigen installatie- en tegelzetbedrijf;

5 jaar garantie op installatiewerk;

één totaalprijs, geen aanbetaling;

één aanspreekpunt;

zekerheid, garantie en service.

M&L Autoschade voor 
Vakmanschap en Kwaliteit!

Marconiweg 36
8071 RA Nunspeet
T 0341 26 14 41
F 0341 26 67 91

www.menlautoschade.nl

Gratis
vervangend 

vervoer

Nunspeet       Epe
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Een indrukwekkende staat van dienst 
De Supportersvereniging 

Naast het realiseren van de doelstelling zoals 
hierboven verwoord, neemt het bestuur van 
de Supportersvereniging het clubbestuur een  
aantal andere zaken uit handen zoals: 
•	 de	uitgave	van	het	programmablad		
 - merchandising
 - hulp bij fondswerving middels o.a. 
  Club van 50.
•	 Activiteiten:
 - Klaverjasavonden 
 - Bingo-avonden
  - 2x per jaar regelen zanger 
 - Verloting aan de poort
  - Rad van Fortuin 
 - Jaarlijkse feestavond
 - Nieuwjaarsloop

Samenwerking en contacten
De Supportersverenging nodigt bij thuis-
wedstrijden de supportersvereniging van de 
bezoekende club uit. Naast de gezelligheid, 
die dit met zich meebrengt gaat het dan om 
ideeën uit te wisselen m.b.t. te organiseren 
activiteiten, waar men opbrengsten mee 
genereert.

Samen bouwen aan de voetbalclub van de 
toekomst?
Wat als we helemaal opnieuw mogen 
beginnen, hoe ziet de voetbalclub van de 
toekomst eruit en wat is de rol van de 
Supportersvereniging daarin?
1. Verbinden
2. Rol vervullen in het realiseren van wensen 
  voor zowel de voetbalvereniging en haar  
 supporters
3. Maatschappelijke rol, uitstraling en Goede 
  Doelen

Maar wat de Supportersvereniging belangrijk 
vind, is dat men zich thuis voelt op ons 
mooie sportpark. Vele mensen en dus vele 
meningen, maar na een week hard werken of 
studeren komen we toch allemaal graag naar 
“ons” sportpark voor een stukje gezelligheid 
en ontspanning. 

1. Banden creëren en elkaar accepteren:  
 Daar wil de Supportersvereniging voor  
 staan.
2. Activiteiten voor en door leden om geld te 
  generen voor de vv Nunspeet.
3. De vv Nunspeet met een bepaalde uit- 
 straling in de regio neerzetten en 
  maatschappelijk haar steentje bijdragen,  
 zoals  schenking aan allerlei Goede Doelen, 
 zowel landelijk als lokaal.
 Voorbeelden landelijk zijn: 
 KIKA, Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting  
 (NCFS). Voorbeelden regionaal: Hospice 
 “de Regenboog “ te Nunspeet en 
  Stichting “de Kukeluusjes van Corné.”De  
 Supportersvereniging van vv Nunspeet  
 staat altijd open voor de inbreng van 
  nieuwe ideeën.

Steun ondernemend Nunspeet
Wij zijn zeer content met de steun van al onze 
sponsors, die activiteiten mogelijk maken 
door ons financieel te steunen of prijzen ter 
beschikking te stellen.

En niet te vergeten onze hoofdsponsor Maxi 
Promo, die ons in kleding steekt en haar naam 
aan de Nieuwjaarsloop heeft gekoppeld.

Nunspeet 1
Uiteraard blijft het eerste elftal van Nunspeet 
de spil waar alles om draait. Het succes van 
de Supportersvereniging loopt grotendeels 
parallel aan de resultaten van Nunspeet 1. 

Toch, ook in tijden van minder voorspoed, kunt 
u genieten of gebruik maken van de door de 
Supportersvereniging aangeboden diensten 
en artikelen. Om het voorzieningenniveau op 
het huidige peil te handhaven of zelfs uit te 
bouwen roepen wij u op om u aan te melden 
als lid, of anderen te enthousiasmeren voor 
een lidmaatschap. Voor een lidmaatschap 
kunt u zich aanmelden door via internet 
een berichtje te sturen aan het navolgende 
adres:supportersverenigingvvnunspeet@
live.nl. Voor het geld hoeft u het niet te 
laten, de contributie bedraagt  slechts 
€10,- per jaar. U heeft voor dit luttele 
bedrag recht op deelname aan exclusieve 
Supportersverenigingactiviteiten. Maar het 
allerbelangrijkste is en blijft dat u, middels een 
lidmaatschap van de Supportersvereniging, 
laat blijken dat de fantastische en uitzonder-
lijke voetbalvereniging Nunspeet u na aan het 
hart ligt en dat u die van harte steunt. 

De Supportersvereniging vv Nunspeet is opgericht op 1 juni 1966 
en heeft door de jaren heen inmiddels een indrukwekkende staat 
van dienst opgebouwd. De 50-jarige vereniging heeft er altijd naar 
gestreefd de destijds gekozen doelstelling na te komen: “het steunen 
van de voetbalvereniging vv Nunspeet in financiële en materiële zin.”Dit 
heeft door de jaren geresulteerd in het schenken van vele materiële 
zaken: de 4 tegen 4 goaltjes t.b.v. pupillen, hometrainers, wasmachine, 
bijdragen opknappen staantribunes, sanitair in de kleedkamers en 
aanschaf meubilair kantine en materialen voor de onderhoudsgroep en 
natuurlijk het nieuwe digitale scorebord. Ook word er regelmatig een 
bijdrage geleverd aan jeugdactiviteiten.

Na het grote succes van de 40+ recreanten 
is de voetbalvereniging nog een visite-
kaartje rijker. Sinds het voorjaar van 2017 
heeft vv Nunspeet namelijk een 35+ team 
met o.a. veel ex-voetballers die in het 
verleden lid waren bij vv Nunspeet. 

In samenwerking met de vereniging is er 
geprobeerd om, via www.vvnunspeet.nl, 
de regionale kranten en sociale media, 
35-plussers te werven die het leuk vinden 
om 5 á 6 vrijdagavonden per voorjaar en 
per najaar een competitie in toernooivorm 
te spelen tegen ploegen uit de directe 
omgeving. Door veel positieve reacties 
is het gelukt om voldoende spelers 
en voetbalverenigingen (VVOG, Zwart 
Wit’63, EFC ’58, Hierden en Elspeet) 
uit de omgeving bij elkaar te krijgen en 

een mooie regionale competitie op te 
starten. De competitie bestaat uit 5 á 
6 teams en elke deelnemende vereniging is 
een keer gastvereniging. Elke competitie-
avond worden er 4 á 5 wedstrijden 
gespeeld, dit is afhankelijk van het aantal 
teams in de competitie. Een wedstrijd 
duurt 15 minuten en wordt in zeventallen 
gespeeld op een half veld.

Het mooie van de 35+ competitie is de 
variatie van tegenstanders en spelers.  
Je speelt met en tegen spelers die al 
een leuk balletje kunnen trappen, maar 
ook die, bij wijze van, voor het eerst hun 
voetbalschoenen aantrekken. Ongeacht 
de kwaliteit die alle spelers hebben, ze 
hebben allemaal wel één ding met elkaar 
gemeen en dat is dat ze allemaal van het 

spelletje houden en een leuke, gezellige 
en sportieve voetbalavond willen hebben. 
Door o.a. deze instelling is de regionale 
competitie erg succesvol gebleken en 
kijken we uit naar het nieuwe seizoen. 

Ben jij 35 jaar of ouder en heb je zin 
om in het voorjaar en najaar op een 
aantal vrijdagavonden te voetballen,  
meld je dan aan door het 
aanmeldingsformulier op www.
vvnunspeet.nl te downloaden 
en deze ingevuld te mailen naar  
vvnunspeet35plus@hotmail.com.

De regionale 
35-Plus competitie

MELD JE AAN
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Wethouder & Burgemeester  
Een voetbalvereniging vervult een grote 
rol binnen een gemeenschap. Zo is de 
vv Nunspeet ook één van de Nunspeetse 
verenigingen die een zeer belangrijke bijdrage 
levert aan de leefbaarheid en maatschappe-
lijke betrokkenheid in onze mooie gemeente. 
Veel kinderen en volwassenen besteden 
menig uurtje op sportpark De Wiltsangh. Het 
is een plek waar men elkaar ontmoet, waar 
men natuurlijk met elkaar voetbalt en waar 
de sociale contacten worden gelegd. De vv 
Nunspeet is dus veel meer dan alleen maar 
een voetbalclub.

Nu na de zomerstop rolt de bal alweer volop 
op De Wiltsangh. Alle geelblauwe teams zijn 

uiteraard weer met veel zin aan het nieuwe 
seizoen begonnen. Ook de vaste supporters 
staan weer langs de lijn om de spelers aan 
te moedigen. En ook zijn de vele vrijwilligers 
weer enthousiast aan de gang gegaan om te 
zorgen dat ook iedereen weer kan voetballen. 
De vrijwilligers zijn de motor van een club, 
zonder hen is er geen voetbalvereniging. 

Het eerste van Nunspeet heeft een nieuwe 
trainer en wij zijn ervan overtuigd dat hij, 
samen met de spelers, er een mooi seizoen 
van gaat maken. Natuurlijk is het eerste elftal 
het vlaggenschip van een vereniging, maar 
een vereniging is meer dan een eerste elftal. 
Alle teams, van de JO8 tot aan de oudste 

senioren en natuurlijk niet te vergeten de 
meisjes, vormen samen de vv Nunspeet. Elk 
team is belangrijk; voor de prestatie, voor 
de saamhorigheid en voor de gezelligheid! 
Als laatste willen wij natuurlijk hierbij de 
sponsoren noemen, want zonder de bijdrage 
van deze sponsoren, kan een vereniging niet 
bestaan.

Wij wensen iedereen met een blauw-geel 
hart graag een heel succesvol en plezierig 
voetbalseizoen 2017-2018 toe.

Burgemeester Breunis van de Weerd
Wethouder Marije Storteboom

POS TBUS 27 |  8 070 A A NUNSPEE T  |   INDUS TRIE WEG 55  |   8 071 CS  NUNSPEE T

TEL  0341-253741  |   FA X  0341-2516 4 4  |   E-MAIL  BOKHOR S T@ BOKHOR S T.NL  |   WWW. BOKHOR S T.NL
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On-line voorraadbeheer
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Veelzijdig dienstverlener op de Noord-Veluwe

Industrieweg 47 | 8071 CS Nunspeet | Tel. 0341 - 27 42 00 | www.gresbo.nl

Inclusief Groep Post is een regionaal postbedrijf met een landelijke 24-
uurs service en eigen postvestigingen:
•  sorteren en bezorgen post
•  mailings
•
•  haal- en brengservice
•  koeriersdiensten
•  digitaliseren

Herstel- en renovatieschilderwerk van zowel particuliere woningen 
als scholen, bedrijven, gebouwen, vakantie- of attractieparken.

(november t/m maart).

Schilderwerken

Post, Pakket,
Mailings en
Digitalisering
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HOOFDSPONSOR

Rabobank Noord Veluwe
Postbus 14
8077 AA Nunspeet  
I  www.rabobank.nl/noordveluwe

SUBSPONSOR 5 STERREN

GPS B.V.
Oosteinderweg 104
8072 PD  Nunspeet
T  (0341) 25 60 04
I  www.gps-nunspeet.nl

Homar B.V.
Marconiweg 15
8071 RB  Nunspeet
T  (0341) 25 39 82
I  www.homar.nl

Jumbo Dijkstra
Industrieweg 15
8071 CS  Nunspeet
T (0341) 26 15 94
I www.jumbosupermarkten.nl

SUBSPONSOR 4 STERREN

B & C Raamdecoratie
Ampèrestraat 11
8071 PH  Nunspeet
T  (0341) 27 77 77
I  www.bece.com

Catering Culinair
Edisonweg 29
8071 RC  Nunspeet
T  (0341) 25 05 15
I  www.catering-culinair.nl

De Jong & Laan
Oosteinde 31
Postbus 240
3840 AE Harderwijk
T  (0341)562344
I  www.jonglaan.nl

De Wilde Tegels & Sanitair
Waterweg 6
8071 RS  Nunspeet
T  (0341) 25 33 93
I  www.dewildetegels.nl

Eisner auto’s
Uiterwaardenstraat 5
8081 HJ Elburg
T  (0525) 684155
I  www.eisnerauto.nl

M&L Autoschadesevice
Marconiweg 36
8071 RA Nunspeet
T  (0341) 2614 41
I  www.menlautoschade.nl

VTS Tours
Marconiweg 35
8071 RB  Nunspeet
T  (0341) 25 15 15
I  www.vtstours.nl

SPONSOR 3 STERREN

Autobedrijf van de Bunte
Marconiweg 8, 8071 RA  Nunspeet
T  (0341) 25 66 64
I  www.nissanvandebunte.nl

Autobedrijf Wim Prins B.V. 
Galvaniweg 1, 8071 SC  Nunspeet
T  (0341) 25 70 14
I  www.wimprins.nl

Boeve Accountants & Adviseurs
Galvaniweg 7
8071 SC  Nunspeet
T  (0341) 25 10 14
I  www.boeve.nl

Covebo Uitzendbureau
Marie Curiestraat 25
3846 BW  Harderwijk
T  (0341) 41 2141
I  www.covebo.nl

Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V. 
Industrieweg 55
8071 CS  Nunspeet
T  (0341) 25 37 41
I  www.bokhorst.nl

Hema Nunspeet (ReWo Holding)
Dorpsstraat 57
8071 BX  Nunspeet
T  (0341) 25 48 40
I  www.hema.nl

Intersport Meijers
Dorpstraat 42-44,
8071 BZ Nunspeet
T  (0341) 253507
I  www.intersportmeijers.nl

Kattenberg Verhuizingen B.V.
Marconiweg 5
8071 RN  Nunspeet
T (0341) 27 80 78
I www.kattenberg.nl

Provada
Zoomstede 23
3431 HK  Nieuwegein
T  (030) 605 14 24
I  www.provada.nl

Van den Hardenberg 
Garantiemakelaars  
Laan 26, 8071 JA  Nunspeet
T  (0341) 25 82 72
I  www.vdhardenberg.nl

Wensink Automotive B.V.
Stephensonstraat 5
3846 AK Harderwijk
T (0341) 36 91 32
I www.wensink.nl

X & R Design  
Waterweg 14a
8071 RT  Nunspeet
T  (0341) 26 20 00
I  www.xrdesign.nl

Sponsoren businessclub SPONSOR 2 STERREN

Atelier 9
Brinkersweg 9-11
8071 GR  Nunspeet
T  (0341) 25 19 70
I  www.atelier9.nl

BDO Accountants & 
Belastingadviseurs B.V.  
Elspeterweg 22, 8071 PA  Nunspeet, 
T  (055) 3127600
I  www.bdo.nl

Broekhuis Doornspijk
Zuiderzeestraatweg West 132, 
8085 AJ  Doornspijk
T  (0341) 260055
I  www.broekhuis.nl/opel/doornspijk

Bruijnes & Zn.
Edisonweg 15, 8071 RC  Nunspeet
T  (0341) 25 80 60
I  www.bruijnes.nl

Draaisma Schilderwerken
Bachlaan 35, 8071 VN  Nunspeet
T  (0341) 26 57 88
M 06 47 97 44 33

Inclusief Gresbo
Postbus 87, 8070 AA Nunspeet
T  (0341) 274200
I  www.gresbo.nl

Jan Kuipers
Industrieweg 20
8071 CT  Nunspeet
T  (0341) 25 29 44
I www.jankuipers-nunspeet.nl

Karsten Schadeherstel & 
Spuitbedrijf
Dijkgraafweg 20
7336 AT Apeldoorn
T  (055) 533 37 61
I  www.karstenschadeherstel.nl

Leemans Assurantie Adviseurs
Whemelaan 4, Postbus 462
8070 AL Nunspeet
T  (0341) 25 37 86
I  www.leemans-adviseurs.nl

Manroy Veiligheidstrainingen
de Buntehof 51, 8071 TR Nunspeet 
T  (0341) 250612
I  www.manroy.nl

Notariaat Pieltjes
Laan 44, 8071 JB  Nunspeet
T  (0341) 25 40 41
I  www.notariaatpieltjes.nl

Schildersbedrijf Witteveen VOF
Marconiweg 9c, 8071 RA Nunspeet,
T  (0525) 655722
I  www.schildersbedrijfwitteveen.nl

Veluwse Security Services (V.S.S.
Eperweg 21, 8071 AW  Nunspeet
T  06 12 53 69 99
I  www.vss.nl

Van Werven Groep
Verlengde Looweg 7
8096 RR  Oldebroek
T  (0525) 63 14 41
I  www.vanwerven.nl

SPONSOR 1 STER

Actief Werkt! Nunspeet
Stationslaan  37A
8071 CK Nunspeet
T  (0341)258417
I  www.actiefwerkt.nl

Bronckhorst Lastechniek BV
Nobelstraat 22a
3846 CG  Harderwijk
T  (0341) 43 43 64
I  www.lastechniek.com

ING bank
Postbus 641, 8000 AP  Zwolle
T  (0800) 70 11
I  www.ing.nl

Klusservices Lokhorst
Spoorlaan 46, 8071 BR Nunspeet
T  (0341) 26 28 30

Slagerij Van Guilik
Duurzaamheid 19c
8094 SC Hattemerbroek
T  (038) 376 59 76
I  www.slagerijvanguilik.nl

Van Lanschot bv
Velperweg 148, 6824 HN Arnhem
T  06 51 15 96 67
I  www.vanlanschot.nl

Van der Meijden Fysiotherapie
Aarweg 1C, 8071 WV Nunspeet
T  (0341) 26 35 12
I  www.vandermeijdenfysiotherapie.nl

Van Geenen Installatietechniek
Harderwijkerweg 81
8071 EN Nunspeet
T  (0341) 25 66 62
I  www.vangeeneninstallatietechniek.nl 

Veldkamp Witgoed bv
Zuiderzeestraatweg 136
8096 CD Oldebroek
T  (0525) 63 17 96
I  www.veldkampwitgoed.nl

KOA bv
Berenbosweg 28
8071 DZ Nunspeet

GASTBUSINESSLEDEN

Heineken Bierbrouwerij
Maagdenburgstraat 5
7421 ZA  Deventer
T  (0570) 68 77 00
I  www.heineken-brouwerijen.nl

Stella Fietsen
Oosteinderweg 90
8072 PD  Nunspeet
T  (0341) 25 22 66
I  www.stellafietsen.nl 

SUEZ  Recycling Services Noord 
Sint Maarten 1, 7332 BG Apeldoorn
T  (055) 538 34 83
I  www.suez.nl
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Kledingsponsoren
Nunspeet 1:
Voorzijde shirt:
Rabobank Noord Veluwe, Postbus 14, 8070 AA Nunspeet
Achterzijde shirt:
Homar bv, Marconiweg 15, 8071 RB Nunspeet

Nunspeet 2*:
Voor- en achterzijde shirt en broek:
Stella Fietsen, Oosteinderweg 90, 8072 PD Nunspeet 

Nunspeet 3 t/m 9*:
Voorzijde shirt:
Stella Fietsen, Oosteinderweg 90, 8072 PD Nunspeet
Achterzijde shirt:
Plus Wilmink, Colijnstraat 86, 8072 AW Nunspeet  
Europarcs ‘Resort Veluwemeer’ BV, 
Randmeerweg 8, 8071 SH Nunspeet
Broek:
Stella Fietsen, Oosteinderweg 90, 8072 PD Nunspeet 

Nunspeet O-19, O-17 en O-15*:
Voorzijde shirt:
Jumbo Dijkstra, Industrieweg 15, 8071 CS Nunspeet
Achterzijde shirt:
Kees Verdouw Woninginrichting
Brinkersweg 23, 8071 GR  Nunspeet
de Jong&Laan, Postbus 240, 3840 AE Harderwijk 
Broek:
Optiek van Veen, Dorpstraat 25, 8071 BW Nunspeet 

Nunspeet O-13, O-11, O-9 en O-8*:
Voorzijde shirt:
Rabobank Noord Veluwe, Postbus 14, 8070 AA  Nunspeet

MO-19, MO-15 en MO-13*:
Voor- en achterzijde en broek:
Joy in Care, Industrieweg 47, 8071 CS Nunspeet
*Mouwen:
Intersport Meijers, Dorpsstraat 42-44, 8071 BZ Nunspeet
Karssen Sport Nunspeet, Dorpsstraat 19, 8071 BW Nunspeet

Voetbalschool Rabokids:
Rabobank Noord Veluwe, Postbus 14, 8070 AA Nunspeet
Reserveshirts:
Voorzijde:
Autoservice Haze, Waterweg 10B, 8071 RS Nunspeet
St. Kringloopcentrum De Cirkel,Postbus 136, 
8070 AC Nunspeet

Spandoeksponsoren

Neston BV, De Buiging 2, 8072 TA Nunspeet
Witteveen, Marconiweg 9C, 8071 RB Nunspeet
Eisner auto’s, Uiterwaardenstraat 5, 8081 HJ Elburg
M&L Autoschadeservice, Marconiweg 36, 8071 RA Nunspeet
Veldkamp Witgoed, Zuiderzeestraatweg 136, 
8096 CD Oldebroek
Stella Fietsen Oosteinderweg 90, 8072 PD Nunspeet

Ballensponsoren
   
4UDsign.nl, Harderwijkerweg 299B, 8077 RE Hulshorst 
Autobedrijf Suzuki Hans Baars, 
Oosteinderweg 105, 8072 PB Nunspeet
Boni Nijkerk, Edisonstraat 2-A, 3861 NE Nijkerk
Catering Culinair, Edisonweg 29, 8071 RC Nunspeet 
G.P.S. Nunspeet Holding B.V., 
Oosteinderweg 104, 8072 PD Nunspeet
Hayona BV, Stationslaan 69, 8071 CL Nunspeet
Hofman Schilderwerken, Jasmijnweg 21, 8072 EN Nunspeet 
M.S.P., Industrieweg 62a, 8071 CV Nunspeet
Notariskantoor Pieltjes, Laan 57, 8071 JH Nunspeet 
PCFiks.nl, George Breitnerstraat 2, 8072 HN Nunspeet
Slagerij Wout van de Berg, 
Oostermeenweg 1, 3849 PA Hierden 
Sport- en Recreatiecentrum De Brake,
Oosteinderweg 19, 8072 ZN Nunspeet
Supportersvereniging vv Nunspeet, 
Prins Bernhardstraat 43, 8071 LW Nunspeet 
Van den Pol Dames en herenmode, 
Dorpstraat 46, 8071 BZ Nunspeet
Van Der Vegt Auto’s, 
Marconiweg 20A, 8071 RA Nunspeet
Van Essen Carcleaning
Marconiweg 12A 8071 RA  Nunspeet 
Vishandel Wouter Koelewijn
Groen van Prinsterersingel 64, 
3752 DD Bunschoten - Spakenburg
Witteveen Schilderwerken
Marconiweg 9C, 8071 RB Nunspeet
   

AA drink United Softdrinks B.V., 3504 AA Utrecht
Anytime Snack & Dine, Belvederelaan 9, 8071 DG Nunspeet
Auto Remco, Marconiweg 34A, 8071 RA Nunspeet
Autobedrijf De Kaste, Jan Topweg 16, 8071 ZE Nunspeet
Autobedrijf Suzuki Hans Baars, 
Oosteinderweg 105, 8072 PB Nunspeet
Autoservice De Jager, Postbus 312, 8070 AA Nunspeet
Babbel Beach, Varelseweg 211, 8077 RB Hulshorst
Bakkerij van Dongen, Stationslaan 47, 8071 CK Nunspeet
BB Grondwerken, Hullerweg 122, 8071 RP Nunspeet
Binnenspeeltuin De Tol, Elspeterweg 61a, 8071 PB Nunspeet
Boni Nijkerk, Edisonstraat 2-A, 3861 NE Nijkerk
Cafe de Viersprong, Brinkersweg 41, 8071 GR Nunspeet
Carrosseriefabriek Harderwijk bv.
Lorentzstraat 2, 3846 AW Harderwijk
Club van 14, Thorbeckestraat 30, 8072 XL Nunspeet
Clubb Jeans and Fashion, Dorpsstraat 17, 8071 BW Nunspeet
Computerservices JR Westerhuis, 
Marconiweg 29, 8071 RB Nunspeet
De Boer Makelaar en ass., Laan 11, 8071 JG Nunspeet
De Buuren VOF, Stationslaan 21, 8071 CJ Nunspeet
De Chinese muur, Marktstraat 3, 8071 GL Nunspeet
De Kopieerderij, Industrieweg 60, 8071 CV Nunspeet
De Triangel, Stationslaan 64A, 8071 CN Nunspeet
De Veluwse Jager, Driftweg 51A, 8072 DN Nunspeet
Dekker Verhuur, Marconiweg 22b, 8071 RA Nunspeet
Dutchpub De Zaak, Stationslaan 19, 8071 CJ Nunspeet
ECG Montage, Energieweg 4-6, 8071 DA Nunspeet
EFMI Business School
Heiligenbergerweg 5, 3833 AC Leusden
Elskamp Tuinmeubelcentrum
Industrieweg 12, 8071 CT Nunspeet
Emte supermarkt, Nijverheidsweg 3, 8071 DB Nunspeet
Energysport, Pascalweg 9A, 8071 SE Nunspeet
Europarcs ‘Resort Veluwemeer’ BV 
Randmeerweg 8, 8071 SH Nunspeet
Expert, Stationslaan 8, 8071 CM Nunspeet
Fleurcentrum Blok
Zuiderzeestraatweg 632, 8094 AT Hattemerbroek
Fusion Plaza, Oudeweg 2, 8077 SR Hulshorst
G. van Duinen metselwerken
Lupineweg 27, 8072 EH Nunspeet
Gasterij de Kromsteert, Laan 20, 8071 JA Nunspeet
Gemeentebelang, Albertlaan 21, 8072 CH Nunspeet
Geniet van fietsen, Zwolsewegje 80, 8071 RZ Nunspeet
Hayona BV, Stationslaan 69, 8071 CL Nunspeet
Hebbes! Nunspeet, Stationslaan 13b, 8071 CJ Nunspeet
Heine bv Elektrotechniek,Voltweg 4, 8071 CZ Nunspeet
Hofman Schilderwerken, Jasmijnweg 21, 8072 EN Nunspeet
Hotel Restaurant de Vossenberg
Elspeterbosweg 1, 8076 RA Vierhouten
Houtbewerking op Maat
Oosteinderweg 92, 8072 PD Nunspeet

Installatiebedrijf L. Hardeman
Beukenlaan 20, 8072 DJ Nunspeet
Installatiebedrijf William van Veldhuizen BV
Pascalweg 15, 8071 SE Nunspeet
Kamp schoenen, Stationslaan 60, 8071 CN Nunspeet
Kaptijn Juweliershuis, Laan 6, 8071 JA Nunspeet
Karssen Sport, Dorpsstraat 19, 8071 BW Nunspeet
Klusservice Gerard Lokhorst
Spoorlaan 46, 8071 BR Nunspeet
Kunstgras De Veluwe, Industrieweg 10a, 8071 CT Nunspeet
Mega Tapijt, Pascalweg 8, 8071 SE Nunspeet
Mulklé Metaal, Energieweg 5, 8071 DA Nunspeet
NE DistriService B.V., Energieweg 28, 8071 DA Nunspeet
Optiek Kale, Laan 12, 8071 JA Nunspeet
Optiek van Veen, Dorpstraat 25, 8071 BW Nunspeet
Party Verhuur Jos en Diana Dekker
Edisonweg 2-A, 8071 RC Nunspeet
PCFiks.nl, George Breitnerstraat 2, 8072 HN Nunspeet
Plegt Bouwgroep B.V., De Mors 161, 7631 BB Ootmarsum
Plus Supermarkt Wilmink, Colijnstraat 86, 8072 AW Nunspeet
Prins Bouw, Nijverheidsweg 20, 8084 ZG ‘t Harde
Profile Tyrecenter, Marconiweg 8, 8071 RA Nunspeet
Prom Unique b.v., Industrieweg 55, 8071 CS Nunspeet
QuErCo Reclame, Meidoornerf 57, 8071 AN Nunspeet
Roy van Velzen Stucadoorsbedrijf
Paulistraat 1, 3882 DH Putten
RTV Nunspeet, Colijnstraat 48, 8072 AW Nunspeet
Schoonmaakbedrijf J.W. Menges BV
Energieweg 8, 8071 DA Nunspeet
Siebelink Verfvakhandel, Waterweg 21, 8071 RR Nunspeet
Sirtaki, Harderwijkerweg 4, 8071 GA Nunspeet
Slaapidee (VEVO bv), Ds. Martiniuslaan 8, 8071 GW Nunspeet
Stella Fietsen, Oosteinderweg 90, 8072 PD Nunspeet
Sterkenburg Loodgieters
Hardenbrinkweg 43, 8071 SM Nunspeet
t Eiland Fastfood B.V., Stationslaan 81, 8071 CL Nunspeet
Tandprothetische Praktijk Nunspeet
Brinkersweg 15, 8071 GR Nunspeet
The Phone House Nunspeet B.V.
Dorpsstraat 13, 8071 BW Nunspeet
Vakgarage Van den Brink
Marconiweg 6A, 8071 RA Nunspeet
Van de Bunte Schilderwerken
Oogstweg 33, 8071 WR Nunspeet 
Van de Mheen Foodservices
Daltonstraat 18, 3846 BX Harderwijk
Van den Pol Dames en herenmode
Dorpstraat 46, 8071 BZ Nunspeet
Van Der Vegt Auto’s, Marconiweg 20A, 8071 RA Nunspeet
Van Geenen Auto’s Nunspeet
Industrieweg 58b, 8071 CV Nunspeet
Van Rhee vloeren & stoffering
Industrieweg 60-j, 8071 CV Nunspeet

Veldhuis Advies Groep, Sportlaan 4a, 8181 BE Heerde
Vishandel Wouter Koelewijn, Groen van Prinsterersingel 64, 
3752 DD Bunschoten-Spakenburg
Westerink Auto & Machine Service
Akkerweg 5, 8077 SJ Hulshorst

Wiessenberg Assurantiën
Van Oordtstraat 45, 8071 KV Nunspeet
Wive-techniek, Industrieweg 51, 8071 CS Nunspeet
Woninginrichting Verdouw
Brinkersweg 23, 8071 GR Nunspeet

Bordensponsoren
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Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/noordveluwe

vv Nunspeet brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht die veel

verder gaat dan voetbal alleen. Want de vereniging betekent ook veel voor Nunspeet

en dat ondersteunen we van harte.

Rabobank Noord Veluwe ondersteunt vv Nunspeet

Waardoor
iedereen 
wint.

Sport brengt 
generaties

bij elkaar.


