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Evenals vorig jaar is aan mij de eer de 
presentatiegids voor het nieuwe voetbal-
seizoen te openen. Terwijl ik dit schrijf zijn 
de werkzaamheden aan het tweede 
kunstgrasveld in volle gang. Volgens planning 
zal dit veld bij aanvang van het nieuwe 
seizoen gereed zijn. Het project ligt in ieder 
geval goed op schema. Als we geen grote 
tegenslagen krijgen, kunnen we vanaf 
zaterdag 1 september 2018 trainen en spelen 
op het nieuwe kunstgrasveld.
Het nieuwe natuurgrasveld naast het hockey-
veld is een ander verhaal. Om optimaal te 
groeien is er een afwisseling van weer nodig 
en dan met name water. We weten allemaal 
wat voor enorm warme, droge zomer we 
hebben gehad. Door goed te sproeien, hopen 
we dat het veld vanaf 1 november 2018 (licht) 
bespeeld kan worden. 

Zodra we straks twee prachtige nieuwe 
velden hebben, gaat de volgende fase in het 
‘revitaliseringstraject’ spelen: de bouw van 
nieuwe kleedkamers. Deze komen tussen 
de twee kunstgrasvelden en worden qua 
fundament zo uitgevoerd dat we daarna 
de mogelijkheid hebben om bovenop een 
compleet nieuwe kantine te realiseren. Onze 
bouwcommissie heeft hiervoor concept-
tekeningen gemaakt die in overleg met de 
gemeente binnenkort worden vastgesteld.
De planning van de bouw van de nieuwe 

kleedkamers loopt gelijk met de planning 
van de bouw van de nieuwe sporthal. Het 
is natuurlijk wel zo efficiënt om te bouwen 
als de ‘grote’ machines van de aannemers 
toch al aanwezig zijn. Mijn verwachting is 
dat dit begin 2019 start, maar houd vooral de 
website van de gemeente in de gaten voor de 
specifieke planning.

Dan, daarna, fase 3: de kantine. Dit is het 
meest spannende traject, want de realisatie 
hiervan is compleet afhankelijk van of we 
als vereniging genoeg financiële middelen 
bij elkaar kunnen krijgen. We zullen dit deel 
van het traject namelijk volledig zelf moeten 
financieren. Hiervoor geldt ook dat wanneer 
het ons lukt om veel zelfwerkzaamheid te 
organiseren, er minder geld nodig is en 
dus een nieuwe kantine werkelijkheid zou 
kunnen worden. Het bestuur is op dit moment 
druk met het maken van een plan om fase 
3 te realiseren. Hiervoor worden ook andere 
verenigingen bezocht die al een soortgelijk 
traject hebben doorlopen. Van hen kunnen 
we veel leren.

Dan op sportief gebied: ons eerste elftal 
heeft zich gelukkig gehandhaafd. Na een 
spannende tweede seizoenshelft lukte het 
om in de voorlaatste wedstrijd veilig te zijn. 
De TC en de hoofdtrainer zijn al vanaf januari 
bezig geweest met de samenstelling van 

de selectie voor het komende seizoen. We 
hebben er alle vertrouwen in dat er straks 
een prachtig eerste elftal staat, met een 
mooie Nunspeetse vertegenwoordiging. Het 
is goed om te zien dat spelers uit onze eigen 
jeugd het eerste en tweede elftal kunnen 
halen en op die manier bijdragen aan deze 
doelstelling.
Ook deze keer was het weer een enorme 
uitdaging al onze teams met voldoende 
kader te kunnen bemannen. Het is onze 
jeugd-, senioren-, en technische commissie 
wederom gelukt, met als gevolg dat al onze 
teams weer met veel plezier het komende 
seizoen hun wedstrijden kunnen spelen. 

Voor aanvang van het nieuwe seizoen 
nog een woord van dank aan iedereen die 
vorig seizoen op zijn of haar manier heeft 
bijgedragen aan het vlotte verloop van 
wedstrijden en alle andere activiteiten binnen 
de vereniging. Door jullie inzet blijft het 
mogelijk om velen de gelegenheid te bieden 
onze mooie sport te bedrijven. Hartelijk dank 
hiervoor.

Ik wens jullie een sportief en spannend 
seizoen 2018/2019 toe.

Rob Buis,
voorzitter

Van de voorzitter
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Onze koks koken met passie en creëren een 
foodbeleving op elke locatie.

Met ons belevingsconcepten huur je catering met 
entertainment in. Onze koks zijn specialisten op het 
gebied van koken met een Smoker. Gerechten die 
speciaal bereid worden  op onze vuurketel. Door de 
houtgestookte ketel met de juiste garing creëren zij 
unieke smaken. 

Onze Italiaanse Piaggio is een echte blikvanger. 
De professionele barista vertelt het verhaal over 
ko�  e en hij neemt je mee in de wereld van 
het ‘zwarte goud’.
 

 

Samen voor een groeiende 
Noord-Veluwe
Hoofdsponsor Rabobank Noord Veluwe
Verenigingen zijn erg belangrijk voor de 
leefbaarheid van de Noord-Veluwe. Waar 
actieve verenigingen zijn, willen mensen 
wonen. En waar mensen wonen, willen 
bedrijven zich vestigen. Daarom zijn wij 
als Rabobank Noord Veluwe betrokken bij 
tientallen verenigingen in deze regio. Niet 
alleen door sponsoring met geld, maar ook 
met onze kennis en met onze contacten. 
En niet te vergeten, doordat veel van onze 
collega’s een actieve rol spelen binnen 
diverse clubs, zoals bij vv Nunspeet.

Eigen jeugd
Als nieuwkomer in de regio - ik kom van 
oorsprong uit Twente en werk sinds februari 
2018 bij Rabobank Noord Veluwe – heb ik 
inmiddels kennisgemaakt met vv Nunspeet. 
Een mooie club met veel vrijwilligers, 
die met steeds meer eigen talenten een 
herkenbaar eerste team wil neerzetten. Door 
dit toekomstperspectief blijft de club ook 

aantrekkelijk voor de eigen jeugd. De kans dat 
je het eerste haalt, is immers best aanwezig. 
Daarnaast heeft de club ook een mooie 
businessclub met betrokken ondernemers 
opgebouwd. En, dat mag ook wel eens 
worden gezegd, de sponsorcommissie 
onderhoudt op een hele actieve manier een 
prima band met de sponsoren.

Nieuwe seizoen
Mijn eerste kennismaking met vv Nunspeet 
was tijdens de derby tegen WHC, en de 
laatste keer bezocht ik de wedstrijd WHC-
Nunspeet in Wezep. Twee mooie, beladen 
wedstrijden. Helaas staat die derby volgend 
seizoen niet meer op het programma. Maar ik 
heb goede hoop dat het eerste elftal volgend 
seizoen genoeg leuke wedstrijden zal laten 
zien en dat het een rol van betekenis kan 
gaan spelen in de eerste klasse. 

Voor iedereen
Ik ben blij dat ook het komende seizoen niet 
alleen het eerste elftal, maar ook de jongste 
jeugd weer met Rabobank op het shirt speelt. 
Het typeert de bank die wij willen zijn. Voor 
iedereen en midden in de samenleving. 
Een bank die wil meebouwen aan een 
groeiende Noord-Veluwe. Bijvoorbeeld door 
ondernemers te helpen hun ambities te 
verwezenlijken. Of door te komen met de 
passende hypotheek bij uw woonwensen.
Heeft u vragen over bankzaken? Bel ons op 
(0341) 46 66 00 of loop eens binnen aan de 
Dorpsstraat. En komt u een van mijn collega’s 
tegen op de Wiltsangh? U kunt uw vraag altijd 
bij hen kwijt. Zij zorgen ervoor dat u antwoord 
krijgt van de juiste persoon.
Graag tot ziens!

Gerard Kok,
directievoorzitter Rabobank Noord Veluwe
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Nieuwe voorzitter Businessclub
De Stichting Sponsoring Voetbalvereniging Nunspeet (SSVN), of korter gezegd de Businessclub heeft sinds 1 juli 2018 een nieuwe voorzitter.  

Interim-voorzitter Peter Keur heeft zijn taak overgedragen aan Erik Molenschot.

Erik Molenschot heeft geen ‘verleden’ bij de 
Nunspeetse voetbalvereniging. Hij is helemaal 
nieuw. Na alle bestuursperikelen in 2016 is 
een interim-bestuur aan de slag gegaan om 
een nieuw bestuur samen te stellen. Daarbij 
was een idee: zoek een voorzitter en vice-
voorzitter van buiten die geen emotionele 
binding hebben met de vereniging en met 
een zakelijk inzicht de taken kunnen 
oppakken. Erik Molenschot was zo iemand. 
“Ik had niets met de vereniging, zelfs geen 
kinderen die voetballen. Mijn drie kinderen 
hockeyen. Maar ik vind voetbal wel een leuke 
sport en heb bestuurlijke ervaring bij de 
Lions Club.”Na meerdere gesprekken werd 
afgesproken dat Rob Buis en Erik Molenschot 
het voorzitterschap van de vereniging samen 
zouden gaan vervullen. De Businessclub 
bleef buiten beschouwing, want daarvan was 
Henk ten Hove voorzitter. Dat was allemaal 

goed geregeld. Toen Henk op 22 april 2017 
plotseling overleed, ontstond er een nieuwe 
situatie en werd er een nieuwe afspraak 
gemaakt. Erik legt uit: “Rob Buis wordt 
voorzitter van de vereniging en ik op termijn 
voorzitter van de stichting en vice-voorzitter 
van de vereniging. Peter Keur bood toen aan 
een jaar te overbruggen. Want om zomaar in te 
stappen in de stichting zonder dat je iemand 
kent, zonder de sponsoren te kennen, is best 
ingewikkeld. ”Erik Molenschot heeft het 
afgelopen seizoen gebruikt om kennis op te 
doen over de vereniging en de Businessclub. 
“Ik heb veel van Peter Keur geleerd en dus 
is nu het moment het stokje maar over te 
nemen.”

Naar Hulshorst
Erik is 48 jaar geleden geboren in het 
Brabantse Oisterwijk. Daar heeft hij ook de 

eerste negentien jaar van zijn leven gewoond. 
Hij volgde er het R.K. Gymnasium Beekvliet 
en vertrok daarna naar Maastricht om te gaan 
studeren aan de Hoge Hotelschool.
Erik studeerde af als Bachelor of Hotel 
Administration. Hij ging in 1994 aan de slag 
bij de Tulip Hotels als Director of Purchasing 
of simpel gezegd: inkoopmanager. Dezelfde 
functie had hij daarna bij de NH Hotels.
Na directeur te zijn geweest van een 
coöperatieve inkoopcombinatie, begon Erik 
met een compagnon het bedrijf Inbak BV. 
Dat is een inkooporganisatie in de levens-
middelenindustrie. Erik: “Wij werken vanuit 
Sneek met een team van 23 personen voor 
bijvoorbeeld Bolletje, Hak of Van Delft in 
Harderwijk. Wij kopen de grondstoffen in, 
verpakkingsmateriaal als dozen en folie, 
zorgen voor uitzendkrachten en regelen 
bedrijfskleding, kortom alles wat een bedrijf 

nodig heeft.” Kleinere bedrijven hebben vaak 
‘anderhalve’ inkoper, die niet overal verstand 
van heeft. “Wij kunnen dat voor hen regelen.”
Erik Molenschot woont al weer tien jaar in 
Hulshorst. Daarvoor in Almere. Zijn vrouw 
komt uit Harderwijk. Ze zochten iets 
buiten de Randstad. Het werd Hulshorst.
Hij is een poosje bestuurlijk actief geweest 
voor de VVD in Nunspeet en nu dus bij de 
voetbalvereniging.

Zaterdagmiddag claimen
Bij de Businessclub vindt Erik het belangrijk 
de sponsors zoveel mogelijk bij de club 
te betrekken. “Hoe zorg je er voor dat de 

wedstrijd op zaterdagmiddag wat beter 
bezocht worden en er meer Businessclub-
leden in het businesshome aanwezig zijn.” 
Het aangelegde terras is een eerste stap. Er 
is met leden overlegd aan welke activiteiten 
ze behoefte hebben. De een sponsort omdat 
hij het voetbal een warm hart toedraagt, een 
ander wil wel een financiële bijdrage aan 
de club geven, maar heeft geen interesse 
om naar een wedstrijd te komen kijken. Erik 
constateert dat ‘de zaterdagmiddag claimen’ 
heel moeilijk is. Er is op zo’n middag zoveel 
te doen. “De Businessclub moet dus zo 
aantrekkelijk zijn dat je daar een deel van de 
zaterdagmiddag aan wilt besteden. En dat is 

best wel een uitdaging.”
Het ledenaantal van de Businessclub is het 
afgelopen jaar licht gestegen. Wat voor Erik 
Molenschot ook belangrijk is om te zorgen 
voor wat meer transparantie voor leden van 
de binnengekomen gelden. “Want ik merk 
dat niet voor iedereen dat duidelijk is.”
Slotconclusie: “Helder is dat de Stichting 
er primair is om de voetbalvereniging te 
ondersteunen en daarnaast de ondernemers 
een podium te bieden om elkaar te 
ontmoeten.”

Door Dick Baas

Vanaf de oprichting in 1994 was Peter Keur 
voorzitter van de SSVN. In 2008 vertrok hij. 
Op 22 april 2017 overleed heel plotseling 
voorzitter Henk ten Hove. Er was toen nog 
maar één bestuurslid over: Betty Wieteler-
Bruijnes: “Peter bood gelijk aan mij als interim 
te helpen.” De afspraak werd gemaakt dat 
Peter een jaar de rol van voorzitter zou 
vervullen. Dan kon gezocht worden naar een 
opvolger, die zich ook kon in werken. Peter 
ging weer aan de slag. En hij is er de man 
niet naar om alleen maar ‘op de winkel te 
passen’. Als eerste opdracht zag hij om weer 
een sterk en kundig bestuur te formeren.
Peter: “Dat had ik redelijk snel gevonden en ik 
ben dan ook heel erg blij met Marco Lokhorst 
als penningmeester en Erik Molenschot als 
mijn opvolger als voorzitter. Natuurlijk is 
het fantastisch dat Betty Wieteler doorgaat 
als secretaris van de SSVN/Businessclub. 
Zij is echt van onschatbare waarde voor 
onze vereniging. Ik heb geprobeerd in het 
jaar dat ik had een brug te slaan naar de 
jongere generatie met ambities, vooral 
naar hun ideeën te luisteren en als het kon 
die te implementeren in het beleid of in het 
jaarprogramma. Ik heb de samenwerking 
met de leden van de Sponsorcommissie als 
heel motiverend en constructief ervaren. 
Kortom, ik kijk terug op een heel interessant 

en uitdagend jaar in de wetenschap dat de 
SSVN er financieel en bestuurlijk goed voor 
staat. Ik wens Betty en de mannen dan ook 

heel veel succes en blijf beschikbaar voor 
advies.”

Vertrek Peter Keur
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Veelzijdig dienstverlener op de Noord-Veluwe

Inclusief Gresbo Post is een regionaal postbedrijf met een landelijke 
24-uurs service en eigen postvestigingen:
• sorteren en bezorgen post
• mailings
• postbusservice (leeghalen van uw postbus en de post bij u afleveren)
• haal- en brengservice
• koeriersdiensten
• digitaliseren

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

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

Post, Pakket,
Mailings en
Digitalisering

Schilderwerken

Openingstijden
Maandag Op afspraak geopend 
Di. t/m Vr. 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Adresgegevens
Waterweg 6
8071 RS Nunspeet
Tel: 0341 253393
info@dewildetegels.nl

www.dewilde-badkamers.nl

TEGELS & SANITAIR

REVIEW SCORE 

9.4

WE HEBBEN ONZE SHOWROOM  
VERNIEUWD. KOM KIJKEN!

* Vraag naaraaraaraarrrr dededede acacaactietieeevovovoovo rwaardden enn inin i de d winwinkel

ACTIE

GRATIS TEGELS 
T.W.V. 1.000,-

Bij aankoop van een 
complete badkamer 
vanaf 5.000,-*

Bij a
comp
vanaf

Volg ons ook op Facebook!

24/7 online
LOKAAL NIEUWS
via onze website

Veel voetballers, van jong tot oud, staan aan 
het begin van het nieuwe seizoen te trap-
pelen om ieder op zijn/haar niveau lekker 
te voetballen. Fanatiek strijden voor de 
punten, maar ook gezelligheid is belangrijk 
bij een voetbalvereniging. Samen actief 
bezig zijn schept een band, dat geldt voor de 
jongste spelertjes tot de senioren. Om al die 
voetballers te kunnen laten voetballen zijn de 

vrijwilligers onmisbaar. De vele vrijwilligers 
zorgen ervoor dat alle randzaken goed 
geregeld zijn, een heel belangrijke groep 
mensen.

vv Nunspeet is een belangrijke speler op 
sportpark de Wiltsangh. Dit sportpark wordt 
de komende jaren flink aangepakt. Deze 

zomer is er begonnen met de aanleg van 
de velden en daarmee ook de voorbereiding 

voor de bouw van de nieuwe sporthal en 
het nieuwe zwembad. Komend jaar zal 
de aanbesteding voor het ontwerp en de 
bouw van het zwembad en de sporthal 
gaan plaatsvinden. We willen graag in 
2019 starten met de bouw. De gemeente 
is daarnaast specifiek met vv Nunspeet in 
gesprek over de uitwerking van de plannen 
voor de nieuwbouw van kleedkamers en een 
kantine. Daarin hebben vv Nunspeet en de 
gemeente elk hun verantwoordelijkheden. 
Veel ontwikkelingen dus op de Wiltsangh de 
komende jaren.

Ik wens iedereen van vv Nunspeet een 
heel succesvol en plezierig voetbalseizoen 
2018/2019 toe.

Burgemeester Breunis van de Weerd

Van de burgemeester
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Bladerend in oude Nunspeetse kranten komt 
in de voetbalverslagen regelmatig de naam 
van Bart de Wilde voor. Later verschijnen er 
advertenties van De Wilde Tegels & Sanitair.

Bart de Wilde is een geboren en getogen 
Nunspeter. Hij voetbalde al heel jong en 
heeft alle pupillenfases doorlopen. Na een 
jaar A1 stopte hij, geen zin meer. Maar na 
een jaar ging hij toch weer voetballen. Nu 
bij Vierhouten. Dat deed hij een paar jaar en 
maakte toen de overstap naar het eerste elftal 
van Nunspeet bij trainer Henk Jonker. Dat 
was 1988 en Bart werd meteen Speler van 

het jaar. Na vier jaar Nunspeet volgde twee 
jaar DVS ‘33 en vervolgens weer drie of vier 
jaar vv Nunspeet, het laatste jaar onder Bert 
Ebbens. Toen scheurde Bart zijn kruisbanden. 
Na revalidatie keerde hij nog even terug, 
maar de knie bleek niet stabiel. “Ik had toen 
de zaak al en besloot te stoppen.” Door 
samen met Marcel Boudesteyn een aantal 
jaar als teammanager van het eerste actief te 
zijn, bleef hij toch betrokken bij de club.

Tegelzetbedrijf
Inmiddels heeft Bart samen met zijn vrouw 
Patricia een groep goedlopende bedrijven.  

Tegelzetbedrijf De Wilde, De Wilde Tegels 
en Sanitair en Faber Installatietechniek. Het 
begon allemaal in de tachtiger jaren toen Bart 
samen met zijn vader, een ondernemer pur 
sang, het tegelzetbedrijf startte. Bart: “Mijn 
vader heeft me bij de hand genomen en mij 
de kneepjes van het vak geleerd. Een aantal 
jaren hebben we dat samengedaan. 1991 
was het jaar dat ik mijn vleugels uitsloeg en 
zelfstandig verder ging met Tegelzetbedrijf 
De Wilde. In 1995 kwam het pand aan 
de Waterweg vrijwaar we nu nog steeds 
gevestigd zijn. Dat was de kans om het 
tegelzetbedrijf uit te breiden met een tegel - 

Bart de Wilde: 
van verdediger naar sponsor
‘Nunspeet kwam op 2-0 door toedoen van verdediger Bart de Wilde, die droogjes uithaalde.’(Nunspeet Vooruit 17 februari 1988)

‘In de 56e minuut verkleinde Nunspeet de achterstand door de gedreven verdediger Bart de Wilde, 2-1.’(Nunspeet Vooruit 21 oktober 1992)

‘Aan de andere kant gaf de verdediging van Nunspeet, onder leiding van de met pijnstillers spelende Bart de Wilde, weinig weg. (Nunspeet 

Vooruit 4 november 1992)
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en sanitairshowroom.” Patricia de Wilde was 
een ervaren keukenverkoopster en dat was 
het begin van De Wilde Tegels en Sanitair. De 
tijden waren goed en Bart en Patricia bouwde 
beide bedrijven uit tot gevestigde namen in 
de regio. 

Hecht team
Recent is de showroom fors uitgebreid 
en heeft het ondernemende echtpaar een 
sanitairshowroom van duizend vierkante 
meter met de nieuwste trends op het gebied 
van badkamers en tegels. Bart: “Het is 
ongelooflijk druk, zowel in het sanitair als het 
tegelzetbedrijf. We zitten vol met projecten en 
particuliere opdrachten.”Het team bij de Wilde 
Tegels en Sanitair, aangestuurd door Patricia, 
bestaat uit verkopers, werkvoorbereiders en 
projectmanagers en een installatieteam.“De 
basis van het installatieteam zijn onze eigen 
werknemers en die vullen we, als het nodig 
is, aan met zzp’ers. Hierdoor zijn we flexibel 
en kunnen we snel schakelen. Het is een 
hecht team waar we trots op zijn. In de 
showroom helpen we de klant die op zoek 
is naar een nieuwe badkamer of tegelvloer. 
Het uitgangspunt daarbij is dat we onze klant 
volledig ontzorgen van badkamerontwerp 
tot de uiteindelijke installatie. Veel van 
onze klanten komen uit de regio, maar een 
stapje buiten onze provincie gebeurt ook 
regelmatig.”

Vakmensen
Tegelzetbedrijf De Wilde wordt dagelijks 
geleid door Bart. Een grote groep vakkundige 
tegelzetters werkt in geheel Nederland in grote 
projecten. Dat kan een woningbouwproject of 
utiliteitsbouw zijn. “Onze kracht zit enerzijds 
in het vakmanschap en anderzijds in de goede 
organisatie om in dergelijke grote projecten 
met snelheid en goede afstemming kwaliteit 
op te leveren. Het mooie van de combinatie 
met de showroom is dat we onze klanten uit 
projecten goed kunnen ontvangen en advies 
kunnen geven.”
Welke bedreigingen ziet Bart voor de komende 
jaren? “Het is op het moment heel erg lastig 
om gekwalificeerde personeel te vinden. 
En die hebben we keihard nodig. Enerzijds 
omdat er veel vraag is maar anderzijds willen 
we ook alleen goede vakmensen. Dat is iets 
waar onze gehele branche tegen aanloopt en 
maakt het ondernemen uitdagend.”
Wat de toekomst brengt, is moeilijk te 
zeggen.“Ik vind het werk nog steeds erg leuk 

en zie elke dag weer uitdagingen. In 2017 is 
Johan Franken uit Hierden als compagnon 
ingestapt. Zijn focus ligt op dit moment 
op het efficiënter organiseren van het 
installatieteam. Zo proberen we steeds onze 
bedrijven naar een hoger niveau te tillen. 

Businessclub
Terug naar de Businessclub van de vv 
Nunspeet. “Ik ben een Nunspeter, heb een 
Nunspeets bedrijf met een aantal Nunspeetse 
werknemers en heb natuurlijk zelf gevoetbald 
bij Nunspeet. En dan zeg je: waarom niet? Ik 
vind het fijn om mijn bijdrage te geven aan 
vv Nunspeet. Regelmatig drink ik nog een 
drankje met een aantal vrienden op de club  

en kijken we naar het voetbal. Zelf ben ik 
inmiddels een verwoed golfer geworden 
dus in mijn vrije tijd ben ik regelmatig op de 
golfbaan te vinden. Lid van de Businessclub 
en sponsor zal ik zeker blijven. Ik draag de 
club een warm hart toe.”

Door Dick Baas

De Wilde Tegels & Sanitair
Waterweg 6
8071 RS  Nunspeet
T (0341) 25 33 93
I www.dewildetegels.nl
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Eén van de laatste wapenfeiten van het 
oude bestuur was het goedkeuren van 
het Gemeente Masterplan betreffende de 
revitalisering van de Wiltsangh. Het huidige 
sportpark is sterk verouderd en is nodig 
aan een upgrade toe. Vanuit het nieuwe 
bestuur heeft voorzitter Rob Buis sinds 
zijn aanstelling veel tijd gestoken in deze 
plannen. Hij heeft al vaak met de gemeente 
en de bouwcommissie van vv Nunspeet 
om de tafel gezeten. In de bouwcommissie 
zitten mensen die ervaring hebben op het 
gebied van bouwen en financiën. Zo worden 
de verenigingsmensen die bouwtekeningen 
kunnen maken, ingezet voor het ontwerpen 
van de nieuwe kleedkamers. Dit is een 
mooi voorbeeld van zelfwerkzaamheid door 
de leden. De commissie bestaat uit Annold 
Rozeboom, Arnold Zoet, Henk Hup, Gert 
Reezigt, Hennie Sewüster, Willem Vis en 
Eibert ten Brink.

Hoogste prioriteit
Met het nieuwe kunstgrasveld en het nieuwe 
natuurgrasveld zijn er afgelopen zomer 
mooie, zichtbare resultaten geboekt in het 
masterplan. Ondanks deze vernieuwingen is 
het sportpark nog lang niet af. Een einddatum 
van het totale project wil Rob niet noemen. 
Het is sterk afhankelijk van het budget dat 
de vereniging tot haar beschikking heeft. 
Na de realisatie van de nieuwe velden door 
de gemeente, zullen de nieuwe kantine en 
tribune namelijk door de club zelf betaald 
moeten worden. Om dit te bekostigen is de 
vereniging afhankelijk van sponsoren en 
opbrengsten uit acties die georganiseerd 
worden door de leden. Rob benadrukt 
dat de vereniging geen onverantwoorde 
uitgaven gaat doen. Het financieel gezond 
blijven van de vereniging is heel belangrijk 
en heeft de hoogste prioriteit. Om toch tot 
creatieve oplossingen en ideeën te komen 

heeft de voorzitter de afgelopen tijd contact 
gehad met collega-bestuurders van andere 
verenigingen die net een nieuwbouw achter 
de rug hebben. “Het is altijd goed om open te 
staan voor de ervaringen van anderen. Hun 
ervaring kunnen wij goed gebruiken in ons 
proces om het sportpark zo mooi mogelijk te 
maken.”

Gelijk starten
Om de kosten verder zo veel mogelijk binnen 
de perken te houden en het beschikbare 
budget zo goed mogelijk te benutten, zal 
de bouw van de kleedkamers idealiter 
gelijk starten met de bouw van de nieuwe 
sporthal. Hierover is Rob nog in gesprek 
met de gemeente. De gemeente heeft in 
het masterplan plaats ingeruimd voor een 
sporthal en een zwembad. Deze zullen haaks 
op de bestaande tennishal gebouwd worden. 
Dit is uiteindelijk in de gemeenteraad beslist, 

nadat de locatie van de sporthal en het 
zwembad een aantal keren gewijzigd is. Het 
is de bedoeling dat de nieuwe kleedkamers 
uiteindelijk als fundament gaan dienen voor 
de nieuwe kantine. 

Tweede kunstgrasveld
Voor het zover is heeft vv Nunspeet komend 
seizoen dus al wel de beschikking over twee 
kunstgrasvelden. Het oude veld 4 en een 
deel van het oude veld 5 gingen op de schop. 
Tijdens de zomervakantie is hier hard gewerkt 
om een prachtig kunstgrasveld neer te leggen. 
Het tweede kunstgrasveld biedt de vereniging 
veel mogelijkheden. De spelende leden zullen 
hier komend seizoen al de vruchten van 
plukken. Er kan meer doorgetraind worden 
als de gewone grasvelden niet bespeelbaar 

zijn en er is meer gelegenheid tot het spelen 
van oefenwedstrijden. Het nieuwe veld is 
uitgerust met een prachtige lichtinstallatie 
waardoor het in de wintermaanden ook 
inzetbaar is als trainings- en speelveld.

Uitmuntend werk
In overleg met de gemeente is het oude 
natuurgrasveld naast het hockeyveld 
compleet vernieuwd en heeft het de 
afmetingen van een officieel wedstrijdveld 
gekregen. In de eerste schetsen en opzetten 
rondom de revitalisering van het sportpark 
was dit veld eigenlijk ingeruimd voor de 
hockeyclub. Deze vereniging bleek niet te 
beschikken over het vereiste aantal leden 
en dus ontbrak het recht op een tweede 
veld. Rob geeft aan zeer in zijn nopjes te zijn 

met dit veld: “Doordat we ook op dit veld de 
lichtinstallatie hebben kunnen behouden, 
is het veld vanaf het komende seizoen 
eveneens goed inzetbaar.” Met de twee 
kunstgrasvelden erbij heeft de vereniging drie 
verlichte speelvelden tot haar beschikking, 
want ook het nieuwe natuurgras is al snel 
bespeelbaar. Door het veelvuldig beregenen, 
ligt dit veld er op dit moment prachtig bij. Na 
het maken van een rondje over het sportpark 
concludeert de voorzitter dat alle vrijwilligers 
de afgelopen zomer uitmuntend werk hebben 
afgeleverd. 

Door Erik de Weerd

Rob Buis in zijn nopjes over 
vernieuwingen de Wiltsangh 
Ondanks de extreme hitte en aanhoudende droogte die Nederland afgelopen zomer teisterde, heeft sportpark de Wiltsangh een kleine 

metamorfose ondergaan. Een nieuw natuurgrasveld en een nieuw kunstgrasveld zijn aangelegd. Het is nog maar het begin van de 

revitalisering van het sportpark. Rob Buis, vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de voortgang van de revitalisering van het sportpark, 

vertelt over de stand van zaken.
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In de vorige presentatiegids gaf ik aan blij te 
zijn met de terugkeer naar de thuishaven. Nu 
kan ik zeggen dat het afgelopen seizoen mijn 
verwachtingen heeft waargemaakt. Ik heb het 
dan vooral over de ontvangst en de warme 
woorden van het afgelopen seizoen. Ook op 
persoonlijk vlak hebben we een verrijking 
mogen ontvangen in de persoon van een klein- 
zoon. Prachtig zo’n jaar op menselijk vlak.

In het nauw
Een korte terugblik op afgelopen seizoen 
laat ons zien dat we een heel goede eerste 
seizoenshelft hebben gedraaid. Eigenlijk wel 
een beetje boven verwachting, maar niet 
minder welkom én, zo aan het einde bleek, 
zeer nodig. De tweede helft van het seizoen 
draaiden we namelijk onder de verwachting 
en kwamen we uiteindelijk toch nog enigszins 
in het nauw voor de PD-plekken. Uiteindelijk 
waren we veilig door vijf prima laatste 
wedstrijden. Dan blijkt toch dat je niet zomaar 
heel veel spelers kan vervangen en op 
dezelfde manier doordraaien. Uiteindelijk 
heeft de teamspirit en het verenigingsgevoel 
ons enorm geholpen. 

Team smeden
Voor komend seizoen heeft het team toch weer 
een behoorlijke verandering ondergaan. Ik gaf 
al aan in mijn vorig schrijven dat we steeds 
meer een Nunspeets gezicht willen krijgen, 
gecombineerd met talentvolle voetballers uit 
de omgeving. Dat is dit seizoen behoorlijk 
gelukt. We hebben meerdere spelers vanuit 
onze A-jeugd en het tweede elftal kunnen 
toevoegen aan de eerste selectie, en ook veel 
A-jongens spelen in onze tweede selectie en 
kunnen hopelijk in de komende jaren de stap 
gaan zetten naar het eerste. Zeer positief 
als je kijkt vanuit de Nunspeet gedachte. 
Daarnaast is de TC erin geslaagd om enkele 
zeer talentvolle voetballers uit de omgeving 
aan ons te binden, zodat alle posities goed 
bezet zijn. Ook nu zullen we tijd nodig hebben 
om een team te smeden en alle neuzen 

dezelfde kant op te krijgen én te houden. 
Ook bij teleurstellingen zullen spelers niet bij 
de pakken neer moeten zitten, maar keihard 
moeten werken om hun plek te veroveren in 
het team. Ook al speel je niet: je bent altijd 
onderdeel van het team en een verbeterproces.  
Al eerder heb ik gememoreerd dat je veel 
moet doen om te kunnen spelen, maar 
soms ook dingen juist moet laten om fit te 
zijn. Met die gedachte is het belangrijk dat 
spelers ook in zichzelf investeren om fit 
te worden. We hebben een fitnessruimte 
waar veel verenigingen jaloers op zijn en 
waar alle ruimte is om voor de trainingen 
aan jezelf te werken. Weinig excuses dus 
om op dat vlak niet door te ontwikkelen. 

Sterke eerste klasse
We zijn inmiddels begonnen aan het nieuwe 
seizoen en het ziet er behoorlijk hoopvol uit. 
De nieuwe spelers en de jeugdspelers lijken 
zich prima aan te passen en het niveau goed 
op te pakken. Onderling lijkt de klik goed te 
zijn en zijn de contouren van een team zicht-
baar. Als je veel plezier met elkaar hebt buiten 
en op het trainingsveld,sta je open voor meer 
coachmomenten en ben je dus in staat om 
beter en sneller te leren. Dat zullen we in 
deze sterke eerste klasse ook nodig hebben. 
Een zestal nieuwe ploegen in deze eerste 
klasse leiden weliswaar tot onbekendheid, 
maar intussen heb ik genoeg informatie 
om te weten dat het er waarschijnlijk niet 
zwakker op is geworden en dat alle teams 
wellicht nog meer aan elkaar gewaagd zullen 
zijn. We willen ten opzichte van vorig seizoen 
heel graag weer stappen maken. We willen 
de spelers als individu doorontwikkelen 
en als team willen we graag hoger in de 
competitie eindigen dan afgelopen seizoen. 
Uiteraard hopen we dan ook een woordje 
mee te kunnen spreken rondom het vergeven 
van een periodetitel. Daarnaast zou het erg 
mooi zijn als we minder mutaties hebben 
naar het volgend seizoen en toe kunnen gaan 
werken naar een stabiele groep met minder 

verloop. De afgelopen twee seizoenen was 
dit ingecalculeerd gezien alle aanpassingen 
binnen de gehele vereniging, maar nu moet 
het zijn vruchten gaan afwerpen. We willen 
een prestatie neerzetten met het eerste elftal 
en tegelijk ook de toekomst van de vereniging 
bewaken. Dat is niet makkelijk en gaat niet 
altijd samen. Toch zullen we hier de balans 
in moeten vinden. Ons tweede elftal en de A1 
hebben dan ook een zeer belangrijke rol in het 
opvangen van spelers en het opleiden voor de 
komende jaren. Spelers zullen misschien iets 
meer geduld moeten hebben, maar de 
toekomst biedt veel mogelijkheden als je er 
zelf hard voor wil werken.

Mooie toekomst
Intussen hebben we een nieuw kunstgras-
veld en staan de plannen voor nieuwe kleed-
kamers klaar om uitgevoerd te worden. Er 
ligt een mooie toekomst in het verschiet 
voor een gezonde vereniging. We hebben 
een trainingsprogramma om de trainers te 
ondersteunen en zo de jeugd nog betere 
stappen te kunnen laten maken. Vv Nunspeet 
staat goed op de kaart met een stabiel 
bestuur, een zeer capabele TC en een prima 
jeugdafdeling. Er zijn veel plannen gericht op 
een gezonde toekomst en er wordt doordacht 
toegewerkt naar een hoger niveau.
Onderstaande heb ik vorig seizoen ook 
geschreven, maar wil ik graag toch nog 
even herhalen. Het geldt niet alleen voor het 
team, maar voor alle afdelingen binnen de 
vereniging. Dat verandering 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 succesvol 
seizoen toegewenst!

Freddy Smit, hoofdtrainer vv Nunspeet

Combinatie: presteren en toekomst
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Henrico Abma
Rugnummer: 1
Aantal seizoenen: 3 

Marc Dekker
Rugnummer: 4
Aantal seizoenen: 3 

Lars van Wetering
Rugnummer: 9
Aantal seizoenen: 1 

Peter Huijgen
Rugnummer: 14
Aantal seizoenen: 8 

Gieljan Tissingh
Rugnummer: 15
Aantal seizoenen: 4 

Mike Bouw
Rugnummer: 16
Aantal seizoenen: 1 

Karim Mulder
Rugnummer: 17
Aantal seizoenen: 1 

Patrick Pluim
Rugnummer: 10
Aantal seizoenen: 10 

Isa Kiziler
Rugnummer: 11
Aantal seizoenen: 1 

Denilçon Ramazan
Rugnummer: 12
Aantal seizoenen: 1 

Lucas Pelgrum
Rugnummer: 5
Aantal seizoenen: 1

Marco Drost
Rugnummer: 6
Aantal seizoenen: 13

Marnix Tissingh
Rugnummer: 8
Aantal seizoenen: 8 

Andrew Galea
Rugnummer: 2
Aantal seizoenen: 1

Lars Polinder
Rugnummer: 3
Aantal seizoenen: 2

Selectie vv Nunspeet
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William Huenestein
Rugnummer: 18
Aantal seizoenen: 2

Job Hoogedoorn
Rugnummer: 23
Aantal seizoenen: 2 

Freddy Smit
Hoofdtrainer

Jaap Pol 
Verzorger a.i. 

Henk Hup
Teamleider

Jaap Frens
Ass. scheidsrechter 

Patrick van der Meijden
Fysiotherapeut

Mitchell Poot
Assistant trainer/
Teammanager

Bert Polinder
Keeperstrainer 

Bram Beek
Rugnummer: 30
Aantal seizoenen: 1 

Dylan Liewerink
Rugnummer: 30
Aantal seizoenen: 1 

Martijn Dekker
Rugnummer: 30
Aantal seizoenen: 1 

Lars ten Dolle
Rugnummer: 19
Aantal seizoenen: 8 

Enes Keklikoglu
Rugnummer: 20
Aantal seizoenen: 2 

Niek Daalmeijer
Rugnummer: 21
Aantal seizoenen: 2 

Selectie vv Nunspeet
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Bovenste rij van links naar rechts: Marco Drost, Niek Daalmeijer, Marc Dekker, Peter Huijgen, Karim Mulder, Andrew Galea, Lars Polinder, Lars van Wetering, Marnix Tissingh en DenilçonRamazan
Middelste rij van links naar rechts: Lucas Pelgrum, Lars ten Dolle, Gieljan Tissingh, Mike Bouw, Isa Kiziler, Enes Keklikoglu, Job Hoogedoorn, Patrick Pluim en William Huenestein

Henk Hup (teamleider), Henrico Abma, Bram Beek, Mitchell Poot (ass.trainer/teammanager), Freddy Smit (trainer), Dylan Liewerink, Martijn Dekker en Bert Polinder (keeperstrainer)
Jaap Frens (ass.scheidsrechter), Jaap Pol (verzorger a.i.) en Patrick van der Meijden (fysiotherapeut) ontbreken op foto. 19



asv Dronten
Sportpark Burgemeester Dekker
Educalaan 29
8251 GC Dronten
0321 - 312 171
Aanvangstijd: 14:30 uur
www.asvdronten.nl

vv De Merino’s
Sportpark De Groene Velden
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendal
0318 - 510 684
Aanvangstijdstip: 14:30 uur
www.demerinos.nl

DTS ‘35 Ede
Sportpark Inschoten
Inschoterweg 2
6715 CS Ede
0318 - 437 121
Aanvangstijdstip: 15:00 uur
www.dtsede.nl

vv Enter Vooruit
Sportpark De Werf
Sportlaan 2
7468 GA Enter
0547 - 381 663
Aanvangstijdstip: 14:30 uur
www.entervooruit.nl
 
vv Hierden
Sportpark Mheenzicht
Dorpshuisweg 9a
3849 BL Hierden
0341 - 451 639
Aanvangstijdstip: 15:00 uur
www.vvhierden.nl

vv NSC Nijkerk
Sportpark De Burcht
Luxoolseweg 32
3862 WJ Nijkerk
033 - 245 3189
Aanvangstijdstip: 14:30 uur
www.nsc-nijkerk.nl

SDV Barneveld
Sportpark Norschoten
Barnseweg 9
3773 BA Barneveld
0342 - 413 478
Aanvangstijdstip: 15:00 uur
www.sdvb.nl

vv Bennekom
Sportpark de Eikelhof
Achterstraat 7
6721 VM Bennekom
0318 - 416 111
Aanvangstijdstip: 15:00 uur
www.vvbennekom.nl

DOS ‘37
Sportpark Het Midden
Schout Doddestraat 46
7671 GT Vriezenveen
0546 – 561 970
Aanvangstijd: 14:45 uur
www.dos37.nl

DZC ‘68
Sportpark Zuid
Stokhorstweg 5
7006 GA Doetinchem
0314 - 332 828
Aanvangstijdstip: 15:00 uur
www.dzc68.nl

Go Ahead Kampen
Sportpark Midden-Wetering
Buitenbroeksweg 2
8265 PH Kampen
038 - 33 15 813
Aanvangstijd: 15:00 uur
www.goaheadkampen.nl

vv KHC Kampen
Sportpark de Venen
Venedijk Noord 1
8265 VX Kampen
038 - 33 12 006
Aanvangstijd: 14:30 uur
www.khc-kampen.nl

vv Nunspeet
Sportpark de Wiltsangh
Sportlaan 1
8072 CA Nunspeet
0341 - 252 882
Aanvangstijd: 14:45 uur
www.vvnunspeet.nl

vv Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK Scherpenzeel
033 - 277 8937
Aanvangstijdstip: 14:30 uur
www.vvscherpenzeel.nl

Eerste periode

Wedstrijddag 1, 22 september 2018

Bennekom  - Nunspeet

asv Dronten  - Scherpenzeel

DTS ‘35 Ede  - KHC Kampen

Go Ahead Kampen  - DOS ‘37

NSC Nijkerk  - Hierden

DZC ‘68  - SDV Barneveld

Enter Vooruit  - De Merino’s

Wedstrijddag 2, 29 september 2018

DOS ‘37  - Enter Vooruit

Scherpenzeel  - Bennekom

Hierden  - DZC ‘68

De Merino’s - Go Ahead Kampen 

KHC Kampen  - asv Dronten

Nunspeet  - NSC Nijkerk

SDV Barneveld  - DTS ‘35 Ede

Wedstrijddag 3, 6 oktober 2018

Bennekom  - SDV Barneveld

asv Dronten  - Hierden

Go Ahead Kampen  - DTS ‘35 Ede

NSC Nijkerk  - DZC ‘68

Enter Vooruit  - Nunspeet

Scherpenzeel  - DOS ‘37

KHC Kampen  - De Merino’s

Wedstrijddag 4, 13 oktober 2018

DTS ‘35 Ede  - Bennekom

DZC ‘68 - Enter Vooruit

DOS ‘37 - asv Dronten

Hierden -Go Ahead Kampen

De Merino’s  - Scherpenzeel

Nunspeet  - KHC Kampen

SDV Barneveld  - NSC Nijkerk

Wedstrijddag 5, 20 oktober 2018

Bennekom  - Hierden

DTS ‘35 Ede  - DZC ‘68

Go Ahead Kampen  - Nunspeet

NSC Nijkerk  - De Merino’s

Enter Vooruit  - asv Dronten

KHC Kampen  - Scherpenzeel

SDV Barneveld  - DOS ‘37

Wedstrijddag 6, 27 oktober 2018

asv Dronten - Go Ahead Kampen

DZC ‘68 - Bennekom

DOS ‘37 - KHC Kampen

Scherpenzeel - NSC Nijkerk

Hierden - Enter Vooruit

De Merino’s - DTS ‘35 Ede

Nunspeet - SDV Barneveld

Wedstrijddag 7, 3 november 2018

Bennekom  - DOS ‘37

DTS ‘35 Ede  - Hierden

Go Ahead Kampen  - Scherpenzeel

NSC Nijkerk  - asv Dronten

DZC ‘68  - Nunspeet

Enter Vooruit  - KHC Kampen

SDV Barneveld  - De Merino’s

Wedstrijddag 8, 17 november 2018

asv Dronten  - DZC ‘68

DOS ‘37 - NSC Nijkerk

Scherpenzeel - Enter Vooruit

Hierden - SDV Barneveld

De Merino’s - Bennekom

KHC Kampen  - Go Ahead Kampen

Nunspeet  - DTS ‘35 Ede

Tweede periode

Wedstrijddag 9, 24 november 2018

Bennekom  - NSC Nijkerk

DTS ‘35 Ede  - Enter Vooruit

DZC ‘68  - Scherpenzeel

Hierden  - KHC Kampen

De Merino’s  - DOS ‘37

Nunspeet  - asv Dronten

SDV Barneveld  - Go Ahead Kampen

Wedstrijddag 10, 1 december 2018

asv Dronten  - De Merino’s

Go Ahead Kampen  - DZC ‘68

NSC Nijkerk  - DTS ‘35 Ede

Enter Vooruit  - Bennekom

DOS ‘37  - Hierden

Scherpenzeel  - Nunspeet

KHC Kampen  - SDV Barneveld

Wedstrijddag 11, 8 december 2018

Bennekom  - Go Ahead Kampen

DTS ‘35 Ede  - Scherpenzeel

NSC Nijkerk  - Enter Vooruit

DZC ‘68  - KHC Kampen

Hierden  - De Merino’s

Nunspeet  - DOS ‘37

SDV Barneveld  - asv Dronten

Wedstrijddag 12, 15 december 2018

asv Dronten  - DTS ‘35 Ede

Go Ahead Kampen  - NSC Nijkerk

Enter Vooruit  - SDV Barneveld

DOS ‘37  - DZC ‘68

Scherpenzeel  - Hierden

De Merino’s  - Nunspeet

KHC Kampen  - Bennekom

Wedstrijddag 13, 19 januari 2019

Bennekom  - asv Dronten

DTS ‘35 Ede  - DOS ‘37

Go Ahead Kampen  - Enter Vooruit

NSC Nijkerk  - KHC Kampen

DZC ‘68  - De Merino’s

Nunspeet  - Hierden

SDV Barneveld  - Scherpenzeel

Wedstrijddag 14, 26 januari 2019

asv Dronten  - NSC Nijkerk

DOS ‘37  - Bennekom

Scherpenzeel  - Go Ahead Kampen

Hierden  - DTS ‘35 Ede

De Merino’s  - SDV Barneveld

KHC Kampen  - Enter Vooruit

Nunspeet  - DZC ‘68

Wedstrijddag 15, 2 maart 2019

Bennekom  - De Merino’s

DTS ‘35 Ede  - Nunspeet

Go Ahead Kampen  - KHC Kampen

NSC Nijkerk  - DOS ‘37

DZC ‘68  - asv Dronten

Enter Vooruit  - Scherpenzeel

SDV Barneveld  - Hierden

Wedstrijddag 16, 9 februari 2019

DOS ‘37  - Go Ahead Kampen

Scherpenzeel  - asv Dronten

Hierden  - NSC Nijkerk

De Merino’s  - Enter Vooruit

KHC Kampen  - DTS ‘35 Ede

Nunspeet  - Bennekom

SDV Barneveld  - DZC ‘68

Wedstrijddag 17, 16 februari 2019

Bennekom  - Scherpenzeel

asv Dronten  - KHC Kampen

DTS ‘35 Ede  - SDV Barneveld

Go Ahead Kampen  - De Merino’s

NSC Nijkerk  - Nunspeet

DZC ‘68  - Hierden

Enter Vooruit  - DOS ‘37

Derde periode

Wedstrijddag 18, 9 maart 2019

asv Dronten  - Enter Vooruit

DZC ‘68  - DTS ‘35 Ede

DOS ‘37  - SDV Barneveld

Scherpenzeel  - KHC Kampen

Hierden  - Bennekom

De Merino’s  - NSC Nijkerk

Nunspeet  - Go Ahead Kampen

Wedstrijddag 19, 16 maart 2019

Bennekom  - DZC ‘68

DTS ‘35 Ede  - De Merino’s

Go Ahead Kampen  - asv Dronten

NSC Nijkerk  - Scherpenzeel

Enter Vooruit  - Hierden

KHC Kampen  - DOS ‘37

SDV Barneveld  - Nunspeet

Wedstrijddag 20, 23 maart 2019

asv Dronten  - Bennekom

Enter Vooruit  - Go Ahead Kampen

DOS ‘37  - DTS ‘35 Ede

Scherpenzeel  - SDV Barneveld

Hierden  - Nunspeet

De Merino’s  - DZC ‘68

KHC Kampen  - NSC Nijkerk

Wedstrijddag 21, 6 april 2019

Bennekom  - KHC Kampen

DTS ‘35 Ede  - asv Dronten

NSC Nijkerk  - Go Ahead Kampen

DZC ‘68  - DOS ‘37

Hierden  - Scherpenzeel

Nunspeet  - De Merino’s

SDV Barneveld  - Enter Vooruit

Wedstrijddag 22, 13 april 2019

asv Dronten  - SDV Barneveld

Go Ahead Kampen  - Bennekom

Enter Vooruit  - NSC Nijkerk

DOS ‘37  - Nunspeet

Scherpenzeel  - DTS ‘35 Ede

De Merino’s  - Hierden

KHC Kampen  - DZC ‘68

Wedstrijddag 23, 21 april 2019

Bennekom  - Enter Vooruit

DTS ‘35 Ede  - NSC Nijkerk

DZC ‘68  - Go Ahead Kampen

Hierden  - DOS ‘37

De Merino’s  - asv Dronten

Nunspeet  - Scherpenzeel

SDV Barneveld  - KHC Kampen

Wedstrijddag 24, 11 mei 2019

asv Dronten  - Nunspeet

Go Ahead Kampen  - SDV Barneveld

NSC Nijkerk  - Bennekom

Enter Vooruit  - DTS ‘35 Ede

DOS ‘37  - De Merino’s

Scherpenzeel  - DZC ‘68

KHC Kampen  - Hierden

Wedstrijddag 25, 18 mei 2019

DTS ‘35 Ede  - Go Ahead Kampen

DZC ‘68  - NSC Nijkerk

DOS ‘37  - Scherpenzeel

Hierden  - asv Dronten

De Merino’s  - KHC Kampen

Nunspeet  - Enter Vooruit

SDV Barneveld  - Bennekom

Wedstrijddag 26, 25 mei 2019

Bennekom  - DTS ‘35 Ede

asv Dronten  - DOS ‘37

Go Ahead Kampen  - Hierden

NSC Nijkerk  - SDV Barneveld

Enter Vooruit  - DZC ‘68

Scherpenzeel  - De Merino’s

KHC Kampen  - Nunspeet
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Hij voetbalt vanaf zijn vijftiende jaar. Hij 
begon bij B2 na de winterstop. Jaap Frens 
(nu 63 jaar) mocht eigenlijk niet voetballen. 
Hij had als kind hersenvliesontsteking gehad 
en kreeg toen mee: nooit voetballen en niet 
in militaire dienst. Maar Jaap voetbalde 
natuurlijk wel op straat. Hij ging eens naar 
de dokter. Die had geen bezwaar als hij bij 
een club ging voetballen. En zo begon de 
voetballoopbaan. Begonnen in B2 heeft hij 
daarna B1 en A1 doorlopen. Jaap heeft in het 
tweede elftal gespeeld en jaren in het derde. 
Intussen kwamen ook andere kwaliteiten naar 
voren. Hij vond het leuk om leiding te geven 
en op zijn zeventiende was hij assistent-
hoofdleider van de D-pupillen. “Hoofdleider 
Aart den Hartog had acht of negen D-teams 
onder zijn hoede en ik werd assistent.” 
Jaap Frens vond en vindt het nog leuk om 
met de jeugd om te gaan. “In het begin flink 
streng zijn, zodat die jongens goed weten 
wat wel of niet kan. Daarna kun je best de 

teugels wat laten vieren.” Vergeleken met 
vroeger is de jeugd wel mondiger geworden.
In de periode 1973 tot 1998 is hij jeugdleider, 
hoofdleider, lid van de jeugdcommissie en 
wedstrijdsecretaris jeugd en pupillen. Vanaf 
1988 is hij tien jaar lang jeugdvoorzitter van 
vv Nunspeet. Van 1998 tot november 2017 
is Jaap lid van het bestuur en belast met de 
sponsorzaken. Hij heeft in de loop van de 
jaren een vertrouwensband opgebouwd met 
de sponsors. “Ik moet hen bedanken voor 
hun vertrouwen in mij en vv Nunspeet.”En 
ook moet de VZ schoolvoetbal commissie 
nog wel even genoemd worden. Al met al een 
veelheid aan functies.

Heftruckchauffeur
Jaap Frens is opgegroeid aan wat nu de Rode 
Kruislaan heet. Zijn vader had een perceel 
grond gekocht ten noorden van de Jan van 
Vuurenweg, zoals het raadsbesluit van 
toen vermeldt. De lagere school heeft Jaap 

gevolgd op de Ds. A. van Stuyvenbergschool. 
Daarna volgde de LTS om het schildersvak 
te leren. Er was echter in die tijd geen werk 
te vinden als schilder. Een vriend was als 
zestienjarige gaan werken en verdiende 95 
gulden in de week. Dat leek Jaap ook wel 
wat. Hij werd heftruckchauffeur bij NIVE. 
Militaire dienstplicht werd vervuld - ook 
als chauffeur - en hij werkte 27 jaar in de 
recycling, eerst als chauffeur en later in de 
binnendienst als planner en opzichterplanner. 
De naam van het bedrijf wisselde nog al 
eens: Veluwse Container Dienst, Spitman, 
BFI, Suez, Sita om wat te noemen. Jaap is nu 
chauffeur bij Bangma Verpakkingen. Bangma 
had eerst een loods op de Feithenhof,  
waarvan Jaap de beheerder was en in zijn 
eentje alles regelde. Maar Bangma besloot 
alles te concentreren in Dronten. Jaap kon 
naar het nieuwe magazijn, maar hij voelde er 
niets voor. Dus is hij nu weer chauffeur. Hij 
werkt vier dagen in de week en heeft zo een 

Jaap Frens blikt terug en vooruit
Clubman met een blauw - geel hart 
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dag om allerlei voetbalzaken te doen, zoals 
het werven van sponsors.

Wij-gevoel
Is er veel veranderd bij vv Nunspeet? Jaap 
is best wel kritisch. Hij mist het ‘wij-gevoel’. 
Bij klussen is er weinig medewerking van de 
leden. De samenhang ontbreekt nog te veel. 
Ook bestuurlijk is er veel veranderd.
De taak van een jeugdleider is veel zwaarder 
geworden, volgens Jaap. “Lees de krant 
maar, het gaat niet meer alleen om een 
wedstrijd, er komt veel meer bij kijken.”
Toch ziet hij lichtpuntjes. “Ouders raken toch 
weer meer betrokken bij de club. Tijdens 
het Jumbo Dijkstra-toernooi waren heel 
veel ouders actief met allerlei taken om  
het toernooi te doen slagen. Dan is dat een 
signaal om samen de schouders er onder te 
zetten.”

Wens
Voor Jaap gaat de relatie met het sportpark 
heel ver. Hij heeft zijn vrouw leren kennen 
op het sportpark. Alie was gastvrouw in de 
bestuurskamer. Hij is er verloofd en getrouwd. 
“Nog in de oude kantine.” Jaap en Alie 
hebben twee dochters en drie kleinkinderen.
Jaap Frens is ook kerkelijk actief. Hij is 
koster in de hervormde Opstandingskerk. 
Dat doet hij beurtelings met nog drie kosters. 
Dat betekent dat hij ongeveer één  keer per 
maand een zondag als koster fungeert. “Ik 
vind dat je als lid van de kerk je ook moet 
inzetten voor die gemeenschap.” Regelen 
en organiseren in de kerk vindt hij leuk. Zo 
was hij tien jaar betrokken bij de wijkdag 
van de kerk. Alle activiteiten van Jaap Frens 
‘zijn niet onopgemerkt gebleven’ zoals de 
burgemeester dat altijd uitdrukt bij het 
uitreiken van koninklijke onderscheidingen. 
Op 24 april 2015 werd Jaap  lid in de orde 
van Oranje-Nassau. Hij had al de gouden 
speld van de KNVB en is lid van verdienste 
van de vereniging. Een wens van Jaap; na 
zijn pensioen blijven rondlopen en klusjes 
doen op het sportpark.

Door Dick Baas
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Van der Meijden fysiotherapie 
is er voor de hele club
Al jaren werkt vv Nunspeet samen met  
Van der Meijden fysiotherapie uit Nunspeet. 
Praktijkeigenaar en manueel therapeut 
Patrick van der Meijden is inmiddels alweer 
vijftien jaar actief bij het eerste elftal, waar 
hij het medische team ondersteunt op de 
trainingsavonden. Het afgelopen seizoen 
hebben we onze diensten voor vv Nunspeet 
aanzienlijk uitgebreid. Patrick behandelt 
niet alleen spelers, maar geeft ook één 
avond in de week hersteltrainingen aan de 
selectiespelers.

Blessurespreekuur
Van der Meijden fysiotherapie wilde er echter 
niet alleen voor de eerste selectie zijn, maar 
voor alle leden en hierin een duidelijker signaal 
afgeven aan de rest van de club. Werner 
Pluim is als sportfysiotherapeut, naast het 
al bestaande gratis blessurespreekuur in de 
praktijk aan de Aarweg, het afgelopen seizoen 

gestart met een gratis blessurespreekuur op 
de Wiltsangh. Dit spreekuur vindt wekelijks 
plaats op dinsdag van 17.30 tot 18.30 uur 
in de verzorgingsruimte. Je kan langskomen 
voor een snelle blessurecheck en advies. In 
het afgelopen seizoen werd het spreekuur 
goed bezocht en hebben we veel spelers en 
speelsters kunnen helpen. 

Revalidatietrainingen 
Het viel op dat veel spelers bij een blessure 
soms weken of zelfs maanden niks deden. 
Daar wilden we graag op inspelen. Naast het 
spreekuur is Werner ook revalidatietrainingen 
gaan geven op het veld. Spelers worden zo 
sneller fit en er wordt een duidelijke brug 
geslagen naar de groepstrainingen bij hun 
eigen team. We zijn uiteraard ook bereikbaar 
voor de trainers, zodat we alles op een 
verantwoorde manier kunnen laten verlopen.
We hopen dan ook dat we langs deze weg 

de aandacht van de andere spelers en 
speelsters, maar vooral ook van de leiders 
en de trainers kunnen trekken om ons te 
benaderen als er blessures zijn. Samen zijn 
we sterker.

We wensen een ieder een sportief en 
blessurevrij voetbalseizoen toe!

Van der Meijden fysiotherapie
Aarweg 1c
8071 WV Nunspeet
T 0341 26 35 12
Stationsplein 18f
8071 CH Nunspeet
T 0341 25 77 31
Mail: werner@vandermeijdenfysiotherapie.nl
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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

www.eisnerauto.nl
Uiterwaardenstraat 5
8081 HJ Elburg 
tel: 0525-684155 | mob: 06-29414515

Scherp en betrouwbaar 
een goede auto scoren?

Uw doel,
ons punt.

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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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
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Jeugdkampioenen 2017/2018
Afgelopen seizoen mochten we weer enkele trotse kampioenen feliciteren. JO17-4, JO15-3, JO13-1, JO13-2 en JO13-5 waren de sterkste in hun 

klasse. En JO13-1 wist behalve de competitiebeker ook de KNVB districtsbeker naar de Wiltsangh te halen. 

Wij feliciteren jullie met de behaalde titels en hopen dat er in het nieuwe seizoen weer van dit soort prachtige foto’s gemaakt kunnen  

worden.

Groei
Vorig seizoen startten we met 33 teams. Dit 
jaar zijn dat er 36, waaronder inmiddels vier 
meisjesteams. Mooi om te zien dat we op dit 
gebied een groei doormaken. Daarnaast zijn 
er ook dit jaar weer twee nieuwe leeftijds-
categorieën toegevoegd: de JO10 en de 
JO12. We hopen er met z’n allen een mooi, 
sportief en succesvol seizoen van te maken. 

Activiteitencommissie 
Ook binnen de activiteitencommissie zijn 
er wisselingen geweest. We willen de 
commissieleden die afscheid nemen, of in 
een andere rol bij de club betrokken blijven, 

heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage 
en wensen de nieuwe aanwinsten heel 
veel plezier bij het organiseren van leuke 
activiteiten voor alle leeftijdscategorieën. 

Dank 
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 
jeugdspelers van Nunspeet iedere zaterdag 
met elkaar het veld op. Van leiders tot bestuur, 
van kantinemensen tot scheidsrechters. 

Zonder vrijwilligers geen club. We zijn nog 
steeds opzoek naar begeleiders van teams 
en naar betrokken mensen die hun bijdrage 
willen leveren aan onze prachtige vereniging. 

Meld je aan via 
jeugdcommissie@vvnunspeet.nl.

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

Namens de jeugdcommissie,
Bennie van ’t Hul en Ingmar de Vrieze 

Het seizoen 2017/2018 voor de jeugd 
kenmerkte zich door hoge pieken en diepe 
dalen. Hoge pieken door de vijf jeugdteams 
die kampioen zijn geworden, en JO13-1 dat 
op indrukwekkende wijze de dubbel wist 

te pakken. En diepe dalen, door o.a. het 
plotseling overlijden van Zoher Shikho uit 
JO13-5. 
Zijn teamgenootjes waren bij de indruk-
wekkende begrafenis aanwezig. Zij hebben 

hem tijdens het Jumbo Dijkstra Pupillen-
toernooi en tijdens de familiedag op een 
prachtige, respectvolle manier herdacht. Op 
deze moeilijke momenten laten we als club 
zien dat we ‘Allen één zijn’.

Afscheid jeugdspeler Zoher Shikho 

Een mooie toekomst tegemoet 
De jeugdcommissie van vv Nunspeet gaat het seizoen 2018/2019 in met een nieuwe bezetting. Wilbert van de Steeg en Martijn Juffer hebben 

de commissie verlaten. Via deze weg willen we hen bedanken voor hun inzet voor de jeugd van onze club. Gelukkig is met Bennie van ’t Hul 

weer een ervaren en betrokken clubman toegetreden tot de commissie.
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Welke jonge voetballer droomt er niet van 
om voor een club als Ajax, Feyenoord, AZ 
of PEC te mogen voetballen? Goed nieuws: 
regelmatig komen er scouts van clubs uit 
de Eredivisie en eerste divisie kijken bij de 
jeugd van vv Nunspeet. Zo is Jesper Drost 
uiteindelijk bij FC Groningen terechtgekomen. 
En wist je dat ook Gieljan Tissingh, Lars ten 
Dolle en Melle van de Woude een aantal 
seizoenen in de jeugdopleiding van PEC 
Zwolle hebben gevoetbald? Kevin van Dieren 
heeft een aantal seizoenen bij Vitesse mogen 
spelen. En op dit moment voetbalt Pascal 
van Dieren nog in Arnhem, en spelen Nick 
Brand en Ivar van Wijne al een tijdje bij PEC. 
Ook Sebas Peters en Tariku de Visser mogen 
meetrainen bij de Zwolse club. Zo blijkt maar 
weer: talenten worden zeker opgemerkt!  

Proeftrainingen
Vv Nunspeet heeft vooral een heel goede 
samenwerking met PEC Zwolle. De 
contactpersoon van Nunspeet heeft bijna 
wekelijks contact met de Zwolse scout. 
De twee bespreken dan kort de talentvolle 
jeugdspelers van onze vereniging. De scout 
van PEC komt zeker acht à tien keer per 

seizoen kijken bij Nunspeet, en wanneer 
hem een speler opvalt, vraagt hij aan de 
contactpersoon van Nunspeet meer over 
deze voetballer. De speler komt dan op 
een scoutingslijst, en wordt in het seizoen 
meerdere keren beoordeeld.
Wanneer de scout vervolgens iemand positief 
beoordeelt, komt ook het hoofd van de jeugd-
opleiding van PEC Zwolle een keer kijken. 
Zijn ze allebei positief, dan wordt er via vv 
Nunspeet contact gezocht met de speler en 
de ouder(s) voor een aantal proeftrainingen. 

Geef nooit op
Maar niet alleen de scout van PEC Zwolle 
komt kijken, ook de scouts van Vitesse, 
Heerenveen, Go Ahead Eagles, de Graafschap 
en zelfs Ajax komen zo nu en dan op de 
Wiltsangh. Dus als je een droom hebt, geef 
dan nooit op, doe heel goed je best en wie 
weet val je ook op bij een van de scouts. 

Bas Pellegrom,
Voormalig BVO contactpersoon vv Nunspeet
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Wie op zaterdag bij het meidenvoetbal gaat 
kijken, kan niet om Tom van Assen heen. 
Al een aantal jaren is hij nauw betrokken 
bij het meidenvoetbal op de Wiltsangh. 
In het seizoen 2014/2015 is het eerste 
meisjesteam in Nunspeet actief in de 
competitie. Als voetballiefhebber besluit Tom 
om eens een kijkje te gaan nemen. Hij ziet op 
dat moment dat het team een leider, trainer 
en scheidsrechter ineen heeft. Geert van 
der Veen moet op dat moment de trainingen 
doen, hij coacht de meisjes en fluit ook nog 
eens de wedstrijden. Tom speelt op dat 
moment al langer met de gedachte om iets 
te doen bij de vereniging. Hij besluit om op 
Geert af te stappen met de vraag of hij iets 
kan betekenen voor het team. Uiteindelijk 
wordt hij in dat seizoen hun scheidsrechter. 
Dit blijkt toch niet helemaal te zijn waar de 
passie van Tom ligt en dus is hij vanaf het 
seizoen 2015/2016 ook als trainer betrokken 

bij het meidenteam van vv Nunspeet. De 
meiden zijn inmiddels een D1-team en gaan 
dus op het grote veld spelen. 

Hoogtepunt
Het tweede seizoen van de meiden D1, dat 
dan is omgetoverd tot MO13-1, beleeft 
Tom met de ploeg het hoogtepunt. In de 
najaarscompetitie behalen de meiden het 
kampioenschap. Dit betekent dat ze in 
de voorjaarscompetitie een niveau hoger 
mogen spelen en tegen sterke tegenstanders 
ervaring hebben opgedaan. Ook in de beker 
komt het team dat seizoen erg ver. De 
kwartfinale blijkt het eindstation te zijn, maar 
de ervaring van het spelen tegen ploegen 
die samenwerken met de KNVB nemen de 
meiden van Nunspeet mooi mee. Al beseffen 
de meiden dat op dat moment zelf minder 
dan de trainers, vertelt Tom: “Die meiden 
stappen het veld af en zijn blij met een mooi 

doelpunt, wij als trainers denken dan dat we 
dit maar mooi hebben laten zien tegen een 
goede tegenstander.”

Open trainingen
De afgelopen jaren is er hard gewerkt 
om het meidenvoetbal tot een blijvertje te 
maken op de Nunspeetse velden. Om dit te 
bewerkstelligen heeft Tom vele middelen 
ingezet. Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi 
in april wordt gebruikt om jonge meisjes 
aan te spreken die meedoen aan het 
schoolvoetbal. Ze hebben al kunnen ruiken 
aan de voetbalsport en als ze in groepjes 
worden aangesproken, heeft dit vaak een 
positief effect. Een andere manier om jonge 
meiden kennis te laten maken met voetbal 
zijn open trainingen. Hierin kan vrijblijvend 
kennis worden gemaakt met de voetbalsport. 
In het komende seizoen wordt er ook gedacht 
aan informatie voor de ouders. De meeste 

meiden zijn snel enthousiast te krijgen, maar 
ouders denken ook meteen na over wat er 
komt kijken als hun dochter gaat voetballen. 
Het is goed om dit meteen mee te nemen 
tijdens het flyeren en zoeken naar nieuwe 
speelsters. 

Sfeer
Het voetballen met meiden vraagt wel een 
iets andere benadering dan bij de jongens. 
Op de leeftijd van de MO13 en MO15 is 
het belangrijk om al voor het seizoen een 
goede sfeer te ontwikkelen. De meiden zijn 
op die leeftijd erg gevoelig voor de sfeer. 
In de jongensteams komt het teamgevoel 
naarmate er wedstrijden gewonnen worden. 
Ook rondom de wedstrijden is het belangrijk 

om de meiden anders te benaderen. Na een 
wedstrijd wordt besproken wat er goed ging. 
De dingen die minder goed zijn gegaan, 
worden verwerkt in de trainingen met leuke 
oefenvormen. Zo proberen de trainers de 
meiden verder te helpen in hun ontwikkeling 
als voetbalster, maar ook in het proces van 
het zijn van een team. 

Voorbeelden
Dat het aantal meiden toeneemt, is volgens 
Tom mede te danken aan de goed presterende 
Nederlandse dames. Op het trainingsveld is 
dit ook terug te zien in het feit dat de jonge 
meisjes niet langer Messi of Ronaldo willen 
zijn, maar tegenwoordig voorbeelden hebben 
in Vivianne Miedema, Lieke Martens en 

Shanice van der Sanden. 
De doelstellingen voor het meidenvoetbal 
binnen Nunspeet zijn dan voor de komende 
jaren ook duidelijk. Het ideale plaatje zou 
zijn dat er in elke leeftijdscategorie een team 
in de competitie is, zodat de continuïteit 
binnen de vereniging op het gebied van het 
meidenvoetbal gewaarborgd kan blijven. De 
grootste wens is dat er na enkele jaren van 
afwezigheid ook weer een Dames 1-team 
het veld in kan worden gestuurd. Dan zou 
het plaatje helemaal rond zijn rondom het 
vrouwenvoetbal in Nunspeet.  

Door Erik de Weerd

Waar Nunspeet dit jaar met ten minste vier 
meidenteams het seizoen in gaat, bleek 
het afgelopen seizoen een stuk lastiger om 
de teams rond te krijgen. Een MO19- en 
MO15-team bleken voldoende spelers te 

hebben, maar de MO13 had niet genoeg 
speelsters. Door een samenwerking met 
de buurmeisjes van DSV ’61 uit Doornspijk, 
die in dezelfde situatie zaten en geen heel 
MO13-team konden vormen, konden de 

meiden van zowel Nunspeet als DSV’61 toch 
het seizoen aanvangen in de competitie. In 
de eerste seizoenshelft werd er gespeeld 
in Doornspijk, de tweede seizoenshelft in 
Nunspeet. 

Samenwerking met de buurmeisjes van DSV ‘61

Het meidenvoetbal heeft sinds de behaalde Europese titel van de Oranjeleeuwinnen enorm aan populariteit gewonnen. Ook bij de meisjes in 

Nunspeet is dit goed te merken. Er gaan komend seizoen voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging vier meidenteams de competi-

tie in. Er is op het moment van schrijven nog kans dat dit aantal zelf op vijf zal uitkomen. Tom van Assen is vanaf het begin nauw betrokken 

geweest bij het meidenvoetbal en heeft intussen veel ervaring opgedaan in het trainen van deze teams. 

Meidenvoetbal leeft in Nunspeet
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Duchenne Heroes 
Team Stella trapt door voor Lennart
De lief en leedcommissie van vv Nunspeet 
heeft dit jaar het meerdaagse fietsevenement 
Duchenne Heroes als goede doel gekozen 
en steunt in het bijzonder team Stella trapt 
door voor Lennart. Dat vraagt enige uitleg, 
maar eerst een woord van dank voor de 
commissie. Dat er oog is voor mensen in onze 
samenleving die het minder hebben of ziek 
zijn. Voor mensen voor wie de velden om zich 
heen iets minder groen zijn.

Duchenne?
Duchenne Heroes zet zich in voor de Ziekte 
van Duchenne. Het is een aangeboren en 
erfelijke vorm van spierdystrofie. De ziekte 
verloopt progressief en tast steeds meer 
spierweefsel aan. Lopen is op een gegeven 
moment niet meer mogelijk. De leeftijd 
waarop patiënten met Duchenne in een 
rolstoel terechtkomen verschilt, maar ligt 
gemiddeld rond de leeftijd van 10 jaar. Door 
de verbeterde behandelingsmogelijkheden 
is de levensverwachting toegenomen en 
worden patiënten met Duchenne gemiddeld 
tussen de 30 en 35 jaar oud. Maar de ziekte 
is nog steeds ongeneeslijk.
Duchenne Heroes werkt samen met 
Duchenne Parent Project (DPP), een 
onafhankelijke stichting. DPP zet zich in om 
het toekomstperspectief van Duchenne-
patiënten te verbeteren, door sneller en beter 
onderzoek naar medicijnen die Duchenne 
spierdystrofie kunnen behandelen en 
genezen. DPP stimuleert (internationale) 

samenwerking op alle niveaus en 
ontwikkelt projecten om medische zorg en 
zelfstandigheid van patiënten met Duchenne 
te verbeteren.

700 kilometer
Team Stella trapt door voor Lennart is één 
van de teams die zich inzet voor Duchenne 
Heroes. Stella, omdat dat de hoofdsponsor 
is, waardoor het team gesponsorde kleding 
draagt en daarmee de uitstraling van Stella 
Fietsen. Doel van alle deelnemende teams 
is zoveel mogelijk geld in te zamelen en als 
tegenprestatie in één week van Zuid-België, 
via Luxemburg en Duitsland, te mountainbiken 
naar Eindhoven: 700 kilometer in 7 dagen 
door 4 landen met zo’n 13.000 hoogtemeters.
Sinds 2012 zetten wij ons in voor Duchenne 
Heroes. In 2013 en 2016 hebben we met 
respectievelijk 3 en 6 fietsers meegedaan. 
Mede dankzij onze sponsoren hebben wij 
ons startgeld gehaald! In 2016 hebben alle 
sponsoren samen een bedrag ingebracht van 
meer dan 1,3 miljoen euro. Geld dat onder 
andere gebruikt wordt voor onderzoek naar 
een medicijn om Duchenne te bestrijden. 
Maar ook om het leven van de jonge mannen 
te verbeteren.

Boegbeeld Lennart
In augustus 2017 is ons boegbeeld Lennart 
van der Stelt overleden. De familie vroeg ons 
om Lennart de laatste eer te bewijzen en 
hem naar zijn graf te dragen. Dat hebben we 

met liefde voor hem en zijn familie gedaan. 
Lennart is slechts 33 jaar geworden. Het was 
voor ons reden om ook in 2018 weer mee te 
doen aan Duchenne Heroes.
We kunnen en mogen nog niet stoppen! We 
moeten doorgaan. De wetenschap is al ver en 
de tijd die dringt. Want er sterven nog steeds 
jonge mannen op veel te jonge leeftijd. Wij 
willen ons inzetten om dat te stoppen en het 

motto van Duchenne Heroes waar te maken: 
samen trappen we Duchenne de wereld uit.
Tijdens de sponsoravond van vv Nunspeet 
in april 2018 werden door de lief en 
leedcommissie 30 knuffels gekocht, waarvan 
de opbrengst naar Duchenne Heroes gaat. 
Samen met andere giften konden wij op die 
avond meer dan 900 euro toevoegen aan 
onze sponsorgelden.

Mocht u meer informatie willen over 
Duchenne Heroes of de inzet van ons team, 
neem dan gerust contact met ons op.

Namens Team Stella trapt door voor Lennart,
Wim Verdouw 

De vv Nunspeet heeft een oproep gedaan 
om een Goed Doel aan te geven, die de 
oude voetbalkleding kon gebruiken. Enkele 
namen werden doorgegeven en aantal tassen  
werden meegenomen naar Namibie, waar ze 
bij Rene Kids Center heel blij mee waren. 
Ook is er kleding door Bob Siebelink  
meegenomen naar Farato in Gambia tbv een 
dorpsteam.

Het  3e Goede Doel was in Ethiopie, waarvan 
Henk Makkink  (voorzitter Sponsorcommissie) 
bijgaand verslag heeft gemaakt.

De familie De Visser heeft deze zomer een 
bijzondere reis gemaakt naar Ethiopië.  Als 
vriend van de familie en grote fan van Tariku 
mocht ik met hen mee.

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is Tariku 
de geadopteerde zoon van Sam en Syta, en  

het broertje van Ius. Tariku kwam als peuter 
van Ethiopië naar Nederland. Vorig jaar kwam 
de familie De Visser erachter waar de moeder 
van Tariku en zijn halfzusje wonen. Toen 
werd het plan gesmeed om een zogenaamde 
rootsreis te gaan maken. 
Ethiopië is één van de armste landen 
van de wereld. Het is vele malen groter 
dan Nederland en er wonen 101 miljoen 
inwoners, waarvan tussen de 40 en 50 
procent jonger is dan vijftien jaar. Daar wonen 
dus heel veel potentiële voetballers! Al snel 
werd het idee geopperd om een deel van de 
voetbalkleding van het oude kledingplan van  
vv Nunspeet mee te nemen en te schenken 
aan de school in Mino, de geboorteplaats 
van Tariku. In totaal gingen drie volledige 
teamuitrustingen mee naar Ethiopië. Twee 
sets gingen naar de school in Mino en een set 
naar een project in de hoofdstad Addis Abeba. 
Naast de voetbalkleding werden ook nog 

twee leren ballen en een pomp, alsmede een 
hoeveelheid schriften, pennen en knuffels 
aan de school overhandigd. Het was jammer 
dat de school gesloten was in verband met de 
schoolvakantie en we dus niet de kinderen in 
de voetbalkleding konden fotograferen, maar 
de dank van de schooldirecteur was er niet 
minder om. 

Zo kreeg de overbodige voetbalkleding van 
vv Nunspeet een tweede leven in Ethiopië en 
kon vv Nunspeet een mooi gebaar maken in 
de richting van de schoolkinderen in Mino.

Henk Makkink

Oude voetbalkleding heeft nieuwe bestemming
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HOOFDSPONSOR

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

SUBSPONSOR 5 STERREN

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

GPS B.V.
Oosteinderweg 104
8072 PD  Nunspeet
T  (0341) 25 60 04
I  www.gps-nunspeet.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) 56 23 44
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) 68 41 55
I  www.eisnerauto.nl

M&L Autoschadesevice
Marconiweg 36
8071 RA Nunspeet
T  (0341) 26 14 41
I  www.menlautoschade.nl

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

SPONSOR 3 STERREN

AnyTyme Zwolle/Raalte
Belvederelaan 9
8071 DG Nunspeet
I  www.anytyme.nl

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

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

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  +31 (030) 605 14 24
I  www.provada.nl

Wensink Automotive B.V.
Stephensonstraat 5
3846 AK Harderwijk, 
T  (0341) 369132
I  www.wensink.nl

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

JUA-Kali 
p/a Galvanistraat 7
8071 SC Nunspeet
T  (0341) 25 10 14

Sponsoren businessclub

34

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.  
Boogschutterstraat 35
7324 AE Apeldoorn
T  (055) 312 76 00 
I  www.bdo.nl

Bruijnes Woonstoffering
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 
I   www.draaismaschilderwerken.nl

Van den Hardenberg 
Makelaars&Taxateurs
Laan 26
8071 JA Nunspeet
T (0341) - 25 82 72
I  www.vdhardenberg.nl

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

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

Jan Kuipers
Industrieweg 20
8071 CT  Nunspeet
T  (0341) 25 29 44
I  www.jankuipers-nunspeet.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) 25 06 12
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 65 57 22
M 06 29 18 84 56 
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)25 84 17
I  www.actiefwerkt.nl

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

DieSel Personeel
Stationslaan 25
8071 CJ Nunspeet
T  (0341) 21 70 60
I  www.dieselpeseroneel.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) 63 179 6
Iwww.veldkampwitgoed.nl

GASTBUSINESSLEDEN

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

SUEZ Recycling Services Noord
Sint Maarten 1
7332 BG Apeldoorn
T  (055) 538 34 83
F  (055) 538 34 93  
I  www.suez.nl

VTS Tours
Marconiweg 35
8071 RB  Nunspeet
T  (0341) 25 15 15
I  www.vtstours.nl
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AA drink United Softdrinks bv, 3504 AA Utrecht
Autobedrijf Wim de Kaste, Jan Topweg 16, 8071 ZE Nunspeet
Autobedrijf Suzuki Hans Baars, 
Oosteinderweg 105, 8072 PB Nunspeet
Babbel Beach, Varelseweg 211, 8077 RB Hulshorst
Bakkerij van Dongen, Stationslaan 47, 8071 CK Nunspeet
BB Grondwerken, Hullerweg 122, 8071 RP Nunspeet
BDU Mediasponsor, Marconistraat 33, 3771 AM Barneveld
Bel Business Centre, Industrieweg 75, 8071 CS Nunspeet
Van den Berg Sloopwerken & Asbestsanering, 
Zuiderzeestraatweg 187, 3849 AE Hierden
Binnenspeeltuin De Tol, Elspeterweg 61a, 8071 PB Nunspeet
de Boer assurantiën, Laan 11, 8071 JG Nunspeet
Boeve Accountants, Galvaniweg 7-1, 8071 SC Nunspeet
Bond tegen vloeken, Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal
Boni Nijkerk, Edisonstraat 2-A, 3861 NE Nijkerk
Brivec bv, Laan 27, 8071 JG Nunspeet
Broekhuis Opel Doornspijk, 
Zuiderzeestraatweg West 132, 8085 AJ Doornspijk
van de Bunte Schilderwerken, 
Oogstweg 33, 8071 WR Nunspeet
De Buuren vof, Stationslaan 21, 8071 CJ Nunspeet
Cafe de Viersprong, Brinkersweg 41, 8071 GR Nunspeet
Carrosseriefabriek Harderwijk bv, 
Lorentzstraat 2, 3846 AW Harderwijk
De Chinese Muur, Marktstraat 3, 8071 GL Nunspeet
Clubb Jeans and Fashion, Dorpsstraat 17, 8071 BW Nunspeet
Club van 14, p/a Thorbeckestraat 30, 8072 XL Nunspeet
Computer Service Nunspeet, 
Marconiweg 29, 8071 RB Nunspeet
Covebo Harderwijk, Marie Curiestraat 25, 3846 BW Harderwijk
Dekker Steigers Nunspeet, 
Hullerweg 126 - 6, 8071 RP Nunspeet
Dekker Verhuur, Marconiweg 22b, 8071 RA Nunspeet
van Delen Telecom, Parmentierstraat 17, 3772 MS Barneveld
Dutchpub De Zaak, Stationslaan 19, 8071 CJ Nunspeet
van Duinen metselwerken, Lupineweg 27, 8072 EH Nunspeet
ECG Montage, Energieweg 4-6, 8071 DA Nunspeet
‘t Eiland Fastfood bv, Stationslaan 81, 8071 CL Nunspeet
Elskamp Tuinmeubelcentrum, 
Industrieweg 12, 8071 CT Nunspeet
Emté supermarkt, Nijverheidsweg 3, 8071 DB Nunspeet
van Espelo auto’s, Harderwijkerweg 259, 8077 RE Hulshorst
EuroParcs Resort Veluwemeer, 
Randmeerweg 8, 8071 SH Nunspeet
Expert, Stationslaan 8, 8071 CM Nunspeet
Faunaland Nunspeet, Stationslaan 71, 8071CL Nunspeet
FD Houtbewerking, Oosteinderweg 80, 8072 PD Nunspeet
Fleurcentrum Blok, Harderwijkerweg 19, 8071 EM Nunspeet
Forza Fietsen, Edisonweg 40, 8071 RC Nunspeet
Fusion Plaza, Oudeweg 2, 8077 SR Hulshorst
Fredict solutions, 
Rotterdamse Rijweg 200, 3042 AV Rotterdam
van Geenen Auto’s Nunspeet, 
Industrieweg 58b, 8071 CV Nunspeet

Gema Apparatenbouw bv, 
Plantweg 32-34, 8256 SH Biddinghuizen
Gemeentebelang, p/a Albertlaan 21, 8072 CH Nunspeet
Geniet van fietsen, Zwolsewegje 80, 8071 RZ Nunspeet
Grillroom L&M, Dorpsstraat 4, 8071 BZ Nunspeet
van Groningen Metaal, Industrieweg 65, 8071 CS Nunspeet
Hakron Nunspeet bv, Voltweg 10, 8071 CZ Nunspeet
Hayona bv, Stationslaan 69, 8071 CL Nunspeet
Hebbes!, Stationslaan 13b, 8071 CJ Nunspeet
Heine bv Elektrotechniek, Voltweg 4, 8071 CZ Nunspeet
Hellebrekers Technieken bv, 
Marconiweg 28, 8071 RA Nunspeet
Hofman Schilderwerken, Jasmijnweg 21, 8072 EN Nunspeet
HS Technieken, Marconiweg 6, 8071 SW Nunspeet
de Hypotheekshop Nunspeet, Laan 28, 8071 JA Nunspeet
Installatiebedrijf William van Veldhuizen bv, 
Pascalweg 15, 8071 SE Nunspeet
de Jager autoservice, Marconiweg 10, 8071 RA Nunspeet
Kamp schoenen, Stationslaan 60, 8071 CN Nunspeet
de Kapper, Nijverheidsweg 2c, 8071 DH Nunspeet
Kaptijn Juweliershuis, Laan 6, 8071 JA Nunspeet
Karssen Sport Nunspeet, Dorpsstraat 19, 8071 BW Nunspeet
Keppel Stucadoors&Tegelzetters, 
Winckelweg 8, 8071 DP Nunspeet
Kledingpartners: Intersport Meijers, 
Karssen Sport Nunspeet en Jako
Klompenburg Bouw, Pascalweg 11b, 8071 SE Nunspeet
De Kopieerderij, Industrieweg 60, 8071 CV Nunspeet
Kunstgras De Veluwe, Industrieweg 10a, 8071 CT Nunspeet
Lentink De Jonge Accountants & Belastingadviseurs, 
Stephensonstraat 33, 3846 AK Harderwijk
Lidl, Haverkamp 10, 8071 CB Nunspeet
Medigros Sport en Medische groothandel, 
De Stobbe 2, 7957 EH De Wijk
Mega Tapijt, Pascalweg 8, 8071 SE Nunspeet
Van de Mheen Foodservices, 
Daltonstraat 18, 3846 BX Harderwijk
Mulklé Metaal, Energieweg 5, 8071 DA Nunspeet
NE DistriService bv, Energieweg 28, 8071 DA Nunspeet
van Nijhuis Caravans, Marconiweg 20, 8071 RA Nunspeet
Henk van Olst Autohandel - Autodemontagebedrijf, 
Hullerweg 126, 8071 RP Nunspeet
Optiek Kale, Laan 12, 8071 JA Nunspeet
Optiek van Veen, Dorpsstraat 25, 8071 BW Nunspeet
Partyverhuur Jos & Diana Dekker, 
Edisonweg 2a, 8071 RC Nunspeet
PCFiks, George Breitnerstraat 2, 8072 HN Nunspeet
Plus Supermarkt Wilmink, Colijnstraat 86, 8072 AW Nunspeet
Van den Pol Dames- en herenmode, 
Dorpstraat 46, 8071 BZ Nunspeet
Prins Bouw, Nijverheidsweg 20, 8084 ZG ’t Harde
Profile Tyrecenter, Marconiweg 8, 8071 RA Nunspeet
Prom Unique bv, Industrieweg 55, 8071 CS Nunspeet
Prominent, Energieweg 16-18, 8071DA Nunspeet
Protect Brandbeveiliging, Wagenweg 21, 8071 XC Nunspeet

Bordensponsoren
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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 
Presentatiepak en trainingsjacks: 
Stella Fietsen, Oosteinderweg 90, 8072 PD Nunspeet
Catering Culinair, Edisonweg 29, 8071 RC 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, 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
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 
Van den Pol Dames en herenmode, 
Dorpstraat 46, 8071 BZ Nunspeet
Van Der Vegt Auto’s, Marconiweg 20A, 8071 RA Nunspeet
Vishandel Wouter Koelewijn, Groen van Prinsterersingel 64, 
3752 DD Bunschoten-Spakenburg
Witteveen Schilderwerken
Marconiweg 9C, 8071 RB Nunspeet

QuErCo Reclame, Meidoornerf 57, 8071 AN Nunspeet
van Rhee vloeren & stoffering, 
Industrieweg 60-j, 8071 CV Nunspeet
Remco Auto service, Marconiweg 34a, 8071 RA Nunspeet
RTV Nunspeet, Colijnstraat 48, 8072 AW Nunspeet
Schoonmaakbedrijf J.W. Menges bv, 
Energieweg 8, 8071 DA Nunspeet
Shell Roepert, Elspeterweg 26, 8071 PA Nunspeet
Siebelink Verfvakhandel, Waterweg 21, 8071 RR Nunspeet
Slaapidee (VEVO bv), Ds. Martiniuslaan 8, 8071 GW Nunspeet
Smienk Trapliften, Energieweg 12, 8071 DA Nunspeet
Sterkenburg Loodgieters, 
Hardenbrinkweg 43, 8071 SM Nunspeet
Stoomwasserij Van De Brug, 
Harderwijkerweg 38, 8071 GA Nunspeet
Supportersvereniging, 
p/a Prins Bernhardstraat 43, 8071 LW Nunspeet
Tandprothetische Praktijk Nunspeet, 
Brinkersweg 15, 8071 GR Nunspeet
Techniek Academie, Westeinde 100, 3844 DR Harderwijk
The Phone House, Dorpsstraat 13, 8071 BW Nunspeet
de Triangel, Stationslaan 64a, 8071 CN Nunspeet

Tuinplant.nl, Elburgerweg 111, 8071 TA Nunspeet
Univé Verzekeringen, Verkeersweg 77, 3842 LE Harderwijk
Vakgarage van den Brink, Marconiweg 6a, 8071 RA Nunspeet
van der Vegt Auto’s, Marconiweg 20a, 8071 RA Nunspeet
Veldhuis Advies Groep, Sportlaan 4a, 8181 BE Heerde
Roy van Velzen Stucadoorsbedrijf,
Paulistraat 1, 3882 DH Putten
Verdouw wonen&slapen, Brinkersweg 23, 8071 GR Nunspeet
Verfhandel Indigo, Lorentzstraat 5e, 3846 AV Harderwijk
Vinke Veluwe Verzekeringen & Hypotheken, 
Spoorlaan 1, 8071 BN Nunspeet
Vishandel Wouter Koelewijn, Groen van Prinsterersingel 64, 
3752 DD Bunschoten - Spakenburg
hotel restaurant de Vossenberg, 
Elspeterbosweg 1, 8076 RA Vierhouten
Westerink Auto & Machine Service, 
Akkerweg 5, 8077 SJ Hulshorst
Wiessenberg Assurantiën, 
van Oordtstraat 45, 8071 KV Nunspeet
Wive-techniek, Industrieweg 51, 8071 CS Nunspeet
van Wijnen Harderwijk, Deventerweg 4A, 3843 AD Harderwijk
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Met de adviseur die
jouw omgeving
kent, scoor je altijd!
Rabobank Noord Veluwe.
Trotse hoofdsponsor van vv Nunspeet.


