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Ook dit jaar weer mag ik met een kort 
voorwoord de nieuwe presentatiegids voor 
het voetbalseizoen 2019-2020 openen. 

Ik begin met de belangrijkste mensen binnen 
de vereniging te bedanken voor hun tomeloze 
inzet de afgelopen jaren (en ik hoop ook 
weer de komende jaren!). Ik heb het dan 
vanzelfsprekend over al onze vrijwilligers in 
welke functie of bij welke activiteit dan ook. 

Afgelopen seizoen hebben we de beschikking 
gekregen over een prachtig tweede 
kunstgrasveld en een nieuw natuurgrasveld. 
Zeker van het kunstgrasveld hebben we 
al mooi gebruik kunnen maken en de 
bijbehorende LED verlichting is echt prachtig.  
Vanaf nu gaat de volgende fase in het 
‘revitaliseringstraject’ spelen. En dat zijn de 
voorbereidingen voor de bouw van nieuwe 
kleedkamers. Als achtergrond voor de leden 
die alle informatie hebben gemist: het is de 
bedoeling dat de kleedkamers uiteindelijk 
tussen de twee kunstgrasvelden geplaatst 
worden en qua fundament zo uitgevoerd 
worden dat we daarna de mogelijkheid 
hebben om er bovenop een compleet nieuw 
clubhuis te realiseren. Vanzelfsprekend 
kunnen we dat laatste alleen waarmaken 
indien we als vereniging de benodigde 
financiële middelen weten te genereren. 
We zullen namelijk dit deel van het traject 
volledig zelf moeten financieren. Hiervoor 
geldt dat wanneer het ons lukt om veel 
zelfwerkzaamheid te organiseren er minder 
geld nodig is en deze droom dichterbij kan 
komen.
We staan nu op het punt om de volgende 
stap te kunnen zetten en dat is het inzetten 
van een architect voor een zogeheten 3-D 
tekening van onze nieuwbouwplannen. Direct 
daarna kunnen we met de bouwcommissie 
en snel daarna ook met de nieuw op te richten 
fundingscommissie de volgende stappen 
zetten. Met de fundingscommissie gaan 
we dan plannen uitwerken om de diverse 
mogelijkheden te verkennen. Denk hierbij 
aan subsidies (duurzaamheid), sponsoring, 
acties en (obligatie(leningen).

Dan op sportief gebied, ons 1e elftal 
heeft zich gelukkig gehandhaafd. Na een 
spannende tweede seizoenshelft lukte het 
ook dit seizoen weer om voor de laatste 

wedstrijd veilig te zijn. Daarnaast is het 2e 
gepromoveerd, klasse prestatie. Zij zullen in 
de reserve hoofdklasse gaan spelen.
We hebben daarnaast ook een aantal 
andere kampioenen in ons midden, dit zijn 
in de voorjaarscompetitie: JO11-1, JO13-3, 
Nunspeet 5 en 35+ . In de najaarscompetitie 
zijn dit: JO11-3, JO15-4, JO17-1 en JO19-1.
Ik feliciteer al deze teams van harte!

Ook deze keer was het weer een enorme 
uitdaging al onze teams met voldoende kader 
te kunnen bemannen. Het is onze jeugd/
senioren/technische commissie(s) wederom 
gelukt met als gevolg dat al onze teams 
weer met veel plezier en goed resultaat het 
komende seizoen hun wedstrijden kunnen 
spelen. 
Het eerste elftal bestaat inmiddels uit 26 
spelers. Zij bestaat uit 7 nieuwe spelers waar 
van 2 terug van weg geweest. Mooi om te 
zien dat 16 spelers ‘bekende Nunspeetse  
gezichten’ zijn en dat er 2 A-junioren in de 
selectie zitten. Kortom, het is een prachtige 
mix met jonge en ervaren spelers. Daarnaast 
verwelkomen we de nieuwe trainer Erwin 

Brem, afgelopen jaar trainer bij Hierden en 
jarenlange ervaring bij o.a. ’t Harde, OWIOS 
en Hatto Heim. Ik wens het elftal, de nieuwe 
staf en trainer enorm veel plezier en succes. 

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 succesvol 
seizoen 2019 / 2020 toe.

Rob Buis, voorzitter
Erik Molenschot, vice-voorzitter
Beert Bouw, secretaris
Eibert ten Brink, penningmeester
Ingmar de Vrieze, jeugdzaken
Henk Makkink, sponsor en algemene zaken

secretaris@vvnunspeet.nl
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Samen staan we sterk;
hoofdpsonsor Rabobank Noord Veluwe

Het nieuwe voetbalseizoen 2019/2020 staat 
op het punt om te beginnen. Een nieuw 
seizoen met nieuwe kansen.

De Rabobank Noord Veluwe gaat dit 
seizoen voor de 9e keer als hoofdsponsor 
voetbalvereniging Nunspeet ondersteunen, 
hieruit blijkt wel dat we als Rabobank 
gaan voor langdurige relaties. In voor- en 
tegenspoed als bankier, bij promotie en/of 
degradatie als hoofdsponsor.
De vereniging staat de komende maanden 
voor een mooie maar stevige uitdaging 
bij de reviltalisatie  van het sportpark. 
Vanzelfsprekend willen we hier als 
hoofdsponsor ook een rol in proberen te 
spelen.

Als voorzitter en vice voorzitter van het 
Rabobank “marktteam” Nunspeet voelen 
wij Gerald en Fred ons zeer betrokken bij 
vv Nunspeet. We zijn beiden in Nunspeet 
opgegeroeid en dragen sport en in het 
bijzonder de voetbalsport een warm hart toe. 
Op zaterdag proberen we beiden wedstrijden 
bij de jeugd en/of Nunspeet 1 te bezoeken. 
Door de week werken we als Financieel 
Adviseur op het advieskantoor aan de 
Elspeterweg of aan de Dorpsstraat.
Vanuit onze functie vullen we elkaar binnen 
het team Financieel Advies goed aan. Gerald 
is de specialist op financieringsgebied Fred 
is de specialist  op het gebied van beleggen, 
pensioenvoorzieningen en verzekeren. 
Voor uw vragen, klant of geen klant, kunt 
u ons altijd bellen op het vermelde 
telefoonnummer.

Voetbalvereniging Nunspeet en de Rabobank 
Noord Veluwe hebben veel dingen gemeen 
maar in het bijzonder richten we ons beiden 
op de Nunspeetse samenleving. 
Wat is het mooi om te zien dat de vereniging 
net als de Rabobank Noord Veluwe succesvol 
is.
Wij feliciteren de voetbalvereniging met de 
diverse kampioenschappen van het afgelopen 
seizoen en de overige sportieve succes-
sen en vanzelfsprekend de gerealiseerde 
spelvreugde onder alle leden en vrijwilligers.
Als Rabobank hebben we zowel op het 

gebied van het marktaandeel woning 
hypotheken als nieuwe verstrekkingen op het 
bedrijventerrein de Kolk een ontzettend hoog 
marktaandeel weten te scoren.

Tot slot wijzen wij jullie op de komen- 
de Rabobank Clubkascampagne “Rabobank 
Clubsupport 2019” die in september weer 
van start gaat. Door het uitbrengen van uw 
stem als lid van de Rabobank kunt u het 

verenigingsleven in Nunspeet financieel 
ondersteunen. Houd hiervoor de media 
goed in de gaten.
Wij wensen alle vrijwilligers, supporters, 
spelers en het bestuur een sportief en 
succesvol voetbalseizoen toe.

Gerald van de Put (06-12647020) 
Fred Hup (06-57944118)



stella.nl/vv nunspeet

1Alleen geldig bij aanschaf van een nieuwe Stella e-bike met Shimano Nexus 7 
en 8. Niet i.c.m. andere lopende acties en inruil. Alleen geldig op de adviesprijs. 
Bestellingen via NFP of BFN uitgezonderd. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten 
voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden. Deze actie is geldig t/m 31 december 
2019. 2Garantie en service op locatie in Nederland, excl. Waddeneilanden. 3Bij 
normaal gebruik en onderhoud drie jaar garantie op de accu (op de Hybrid Collectie 
e-bikes  aangekocht na 8 mei 2017) en twee jaar garantie op het motorpakket. 4Bij 
voorraadmodellen en afhaal bij de Stella fabriek.
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De Grote Club actie
De Grote Clubactie, een actie om op te 
bouwen.
Ik ben Martin Willemsen. Al jarenlang ben ik 
betrokken bij vv Nunspeet als leider van de 
jeugdteams waar mijn zoon Marc in speelt. 
Sinds enkele jaren ben ik coördinator van de 
Grote Clubactie voor vv Nunspeet.

We besteden heel wat tijd bij, op en rond 
de velden van vv Nunspeet. Aanmoedigen, 
vergaderen, begeleiden, klussen en alles 
daartussen. Velen zetten zich in voor onze 
club, zodat we samen mooie momenten 
kunnen beleven. Dankzij de vrijwilligers 
kunnen we veel activiteiten en klussen 
kosteloos uitvoeren. Maar ondanks deze 
inspanningen blijven er nog veel zaken over 
die geld kosten. Omdat de contributie niet 
alle kosten kan dekken ontkom je er niet aan 
acties te organiseren. Eén van de grootse 
acties is de Grote Clubactie die jaarlijks wordt 
georganiseerd van half september tot eind 
oktober.
Nationale Stichting Grote Clubactie is al sinds 
1972 actief en helpt clubs en verenigingen 
om hun doelen werkelijkheid te maken. 
Jaarlijks organiseren zij een loterij waarvan 
80% van de opbrengst rechtstreeks naar de 
lotenverkopende clubs gaat.
vv Nunspeet doet al jaren mee aan deze actie. 
Leden wordt gevraagd loten te verkopen aan 
familie, buren, kennissen en waar mogelijk 
bedrijven. Met name de spelers van de 
pupillenteams zijn fanatiek in het verkopen 
van de loten. Voor de kinderen worden vanuit 
de Grote Clubactie leuke verkoopacties 
gehouden en topverkopers worden beloond 
met mooie prijzen. Daarnaast belonen 
we vanuit vv Nunspeet kinderen die 10 of 
meer loten verkopen met leuke prijsjes, 
bestverkopende teams worden beloond met 
een avondje bowlen. Naast de verkoop van 
de losse loten proberen we ook Superloten 

te verkopen. Dit is een lot van 50 loten. 
Zowel pupillen, junioren als senioren wordt 
gevraagd deze Superloten aan de man te 
brengen. Met name bedrijven waaronder ook 
onze sponsoren worden benaderd met de 
vraag of ze onze club (extra) willen steunen. 
Teams die een aantal Superloten verkopen 
worden getrakteerd op een drankje en een 
hapje in de kantine.
Waar vroeger alle loten contant werden 
verkocht aan de deur, werken we nu met 
verkoopboekjes waarbij lotenkopers een 
eenmalige machtiging afgeven. Vanaf dit jaar 
zal ook een online tool worden aangeboden 
waardoor mensen zelf loten kunnen bestellen.
Jaarlijks stelt de algemene ledenvergadering 
vast waar de opbrengst van de Grote clubactie 
aan ten goede komt. Zo is al geld ingezameld 
voor een pannaveld welke in de komende 
jaren op het sportpark zal worden aangelegd. 
De komende jaren zal de opbrengst worden 
gereserveerd voor de nieuwbouw van een 
kantine en tribune.
In de afgelopen jaren hebben we kans gezien 
om de lotenverkoop een flinke boost te 
geven en de opbrengst flink te laten stijgen. 
Met een opbrengst van ca. 11.000,- staan 
we de laatste 2 jaar in de top tien van best 
verkopende verenigingen op landelijk niveau.
Een punt van aandacht is de actiebereidheid 
van de leden. 50% van onze jeugdleden 
verkoopt de loten en draagt dus actief bij aan 
het mooie resultaat. Het is dus een uitdaging 
om het percentage lotenverkopers omhoog te 
krijgen. 
Dit jaar start de Grote Clubactie op zaterdag 
14 september. Ruim op tijd zullen we iedereen 
informeren over de actie. Jeugdleden zullen 
via hun leiders en trainers van de benodigde 
verkoopmaterialen worden voorzien.
We hopen dat leden, ouders, vrijwilligers, 
bedrijven en iedereen die vv Nunspeet een 
warm hart toedraagt de Grote Clubactie 

wederom tot een daverend succes zullen 
maken.

Zoals gebruikelijk gaan de pupillenteams 
weer op pad met de lotenboekjes. De loten 
kosten e 3,00 per stuk.
Per 10 verkochte loten krijgen zij van de 
vereniging een cadeaubon ter waarde van e 
5,00. Voor de bestverkopende spelers en de 
bestverkopende teams is er weer een leuk 
prijzenpakket beschikbaar.

De junioren- en seniorenteams worden 
uitgedaagd om Superloten te gaan verkopen. 
Een Superlot bestaat uit 50 loten en kost e 
150,00. Wij dagen alle teams uit er minimaal 
twee te verkopen. Van ieder verkocht 
Superlot gaat e 20,00 naar het team. Als 
de doelstelling van minimaal 2 loten wordt 
gehaald dan krijgt het team een drankje met 
een hapje in de kantine.
Vaak worden de seniorenteams gerund 
door vrijwilligers en zijn ze afhankelijk van 
sponsoren. Ze kunnen bijna altijd extra 
inkomsten gebruiken!

Tijdens de Grote Clubactie gaan jaarlijks 
267.000 leden zelf op pad om loten te 
verkopen en zo extra geld voor hun vereniging 
te verdienen. Koop jij een lot, dan steun jij de 
vereniging en maak je bovendien kans op 
prachtige prijzen, waaronder e 100.000,- of 
een Volkswagen up.

Maximale opbrengst voor de club
De Grote Clubactie is er om verenigingen 
te helpen. Wij zijn een organisatie zonder 
winstoogmerk. Van alle Nederlandse loterijen 
geven wij het allerhoogste percentage direct 
aan het goede doel, namelijk 80%. Jaarlijks 
kunnen ruim 5.300 verenigingen hun doelen 
realiseren, vanwege de steun van mensen 
zoals jij.



SSVN-Businessclub vv Nunspeet

Wat direct opvalt, als je je ogen de kost geeft, is 
dat rondom het huidige hoofdveld alle plekken 
voor reclameborden nagenoeg zijn ingevuld. 
Een beeld waar de Sponsorcommissie van de 
vv Nunspeet trots op is. Door alle leden van 
de commissie is de afgelopen maanden en 
met name in de winterstop keihard gewerkt 
om alle lege plekken, door opgezegde  
sponsorcontracten te vervangen voor nieuwe 
reclameborden van veelal lokale, bij de vv 
Nunspeet betrokken ondernemers.
Een groot compliment aan de leden van de 
commissie en andere vrijwilligers die hier hun 
steentje aan bijgedragen hebben, aldus Henk 
Makkink, voorzitter van de Sponsorcommissie. 
Als vereniging zijn we super trots op het grote 
bestand van maar liefst 220 verenigings- 
sponsoren.
Al deze veelal Nunspeetse  bedrijven en 
ondernemers dragen de vereniging een warm 
hart toe en zorgen ervoor dat mede door hun 
steun de verenigingsdoelstellingen worden 
gehaald en we een financieel gezonde 
voerbalvereniging zijn.

De Sponsorcommissie is enthousiast over 
de verschillende sponsorpakketten die ze 
potentiële sponsoren kan bieden.  Voor elke 
ondernemer zit er wel een pakket tussen 
wat past bij zijn of haar onderneming en 
budget. Hierbij kan gedacht worden aan: 
businessclubsponsor,  reclamebordsponsor, 
scorebordsponsor, wedstrijdbalsponsor, 
vv Nunspeet TV sponsor of een ander creatief 
pakket dat eventueel op maat voor u als 
sponsor kan worden samengesteld.

Als Sponsorcommissie zijn we tevreden met 
de huidige gang van zaken, maar we zijn 
ambitieus en hebben zeker nog een aantal 
wensen. Wat zou het mooi zijn als er naast 
structurele acquisitie, met als doel verdere 
uitbreiding van het aantal sponsoren, het 
relatiebeheer onder de bestaande sponsoren 
nog beter uitgevoerd kan worden.

Als commissie willen we graag met onze 
sponsoren bouwen aan een “sportieve 
en duurzame” relatie. Om deze gezonde 

ambitie te kunnen realiseren kunnen 
we zeker nog wat “handen en voeten” 
gebruiken. Over voetbalkwaliteiten hoef je 
binnen onze commissie niet te beschikken.  
Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je de 
Sponsorcommissie ondersteunen? Stuur ons 
dan een bericht en dan gaan we vrijblijvend 
met elkaar in gesprek.
Tenslotte bedankt de Sponsorcommissie 
namens de vv Nunspeet alle sponsoren voor 
hun bijdrage aan de vereniging en hopen wij 
u regelmatig op Sportpark “de Wiltsangh” te 
ontmoeten. Tevens wensen wij alle sponsoren 
en de vv Nunspeet een gezond en sportief 
seizoen toe.

Leden Sponsorcommissie:
Ronald Jettkandt
Henk Makkink
Chantal Bouw- van Manen
Fred Hup
Adrie Westhuis
Jaap Frens
(niet aanwezig: Marc van den Hoek)

sponsoring@vvnunspeet.nl
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Mooi weer, het eerste speelde zich veilig 
voor het volgende seizoen in de eerste 
klasse. Onze sponsor Rookovens had 
uitgepakt om voor de Businessclub allerlei 
heerlijkheden van de grill te toveren. We 
tekenden contracten met nieuwe sponsoren 
en verlengden andere gewaardeerde 
sponsoren. Mijn gedachte bij deze terugblik 
is dat het zo vaker zou moeten zijn. Een 
levendige en groeiende business club waar 
het op zaterdag druk is, iets te doen is en de 
leden graag naar toe komen om het eerste 
elftal te steunen maar ook om zelf een leuke 
middag te hebben en wat nuttige zakelijke 
contacten op te doen of aan te halen.
En met die gedachte kijken we vooruit en 
zijn we aan de slag gegaan om wat meer 
inhoud aan die gedachte en wens te geven. 

Dat gaat niet van vandaag op morgen 
maar is wel belangrijk. We willen de leden/
sponsoren die we hebben koesteren en 
behouden en heel graag groeien naar een 
meer dynamische en levendige club. We 
zullen hiervoor nieuwe sponsoren gaan 
benaderen en hopen dat de bestaande 
sponsoren relaties gaan uitnodigen en 
meenemen.

Natuurlijk begint het met ambitie. Over 
een tijdje hebben we een mooie nieuwe 
kleedkamerfaciliteit en werken we vanuit 
de vereniging hard om daar binnen een paar 
jaar een prachtig nieuw clubhuis en tribune 
te gaan realiseren. Ook dat gaat niet vanzelf 
lukken!
Hoe mooi zou het zijn als we dan met 

ons eerste elftal niet spelen om op de 
voorlaatste speeldag ‘veilig’ te zijn maar 
mee te doen om periodetitels en promotie. 
Een topaccomodatie en levende business-
club passen bij een top eerste klasser (als 
opstap naar een stabiele hoofdklasser!).

Dagdromen is mooi, maar er is nog veel 
werk aan de winkel. We hebben er zin in en 
kijken om te beginnen uit naar het komende 
seizoen. Graag tot ziens bij de eerste 
thuiswedstrijd, en alle thuiswedstrijden die 
volgen!

Bestuur SSVN:
Erik Molenschot, voorzitter
Betty Wieteler-Bruijnes, secretaris
Marco Lokhorst, penningmeester

bwieteler1@gmail.com

9

Midden in de zomer, kijk je dan terug of juist vooruit...? Persoonlijk ben ik meer van het vooruitkijken 
maar ik ontkom niet aan een hele snelle terugblik en die beperk ik dan tot de laatste thuiswedstrijd 
van Nunspeet 1. 

De Sponsorcommissie;
iedere sponsor is hartelijk welkom bij vv Nunspeet

Aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen is het een goed moment om even terug te blikken 
op het afgelopen seizoen maar ook om samen naar de komende jaren te kijken.  Kijkend vanuit de 
dug-out over het huidige hoofdveld zijn de contouren van het beoogde nieuwe hoofdveld te zien. 



Samen de schouders eronder
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Kom op een willekeurige zaterdag middenin 
het voetbalseizoen op De Wiltsangh en het is 
een drukte van belang. De jeugd zet zijn beste 
beentje voor op het veld, de ouders moedigen 
aan vanaf de zijlijn en in de loop van de dag 
gaan de senioren de sportieve strijd aan. Dat 
voetbal leeft in de gemeente Nunspeet is een 
feit. Het is niet voor niets de grootste speler 
op Sportpark De Wiltsangh. 

Voetbal is een teamsport. Mark van de Bunte, 
wethouder van o.a. sport: “In een voetbaltenue 
is iedereen gelijk. Van stratenmaker tot 
advocaat. Je gaat voor hetzelfde doel. 
Samen de schouders eronder.” Met die 
gedachte zijn we ook aan de slag gegaan 
met de revitalisering van het sportpark. Een 
optimaal, vitaal en open sportpark kunnen we 

alleen creëren als we alle verenigingen hierin 
betrekken. Samen de schouders eronder. 
Burgemeester Van de Weerd: “Als gemeente 
zien we het belang van de voetbalvereniging 
die - mede dankzij heel veel vrijwilligers - 
een maatschappelijke rol vervult. Dat geldt 
ook voor de andere sporten die veelal op 
De Wiltsangh uitgeoefend worden. Daarom 
investeren we graag in een open en vitaal 
sportpark.”

De revitalisering van het sportpark is 
inmiddels gestart. Voor de voetbalvereniging 
betekent dit dat een tweede kunstgrasveld 
is aangelegd. In totaal zijn er nu 2 
kunstgrasvelden en 3 natuurgrasvelden. 
Daarnaast wordt geïnvesteerd in o.a. LED-
verlichting, zodat de lampen eenvoudig 

in- en uitgeschakeld kunnen worden. Wat 
zou het mooi zijn als ook de kantine en 
kleedkamers vernieuwd kunnen worden. 
En daar komt de teamsport weer om de 
hoek kijken. De gemeente voorziet in de 
noodzakelijke voorzieningen en kan niet 
eindeloos investeren. De voetbalvereniging 
zorgt zelf voor de wenselijke voorzieningen. 
En ook daarvoor geldt: ‘Samen de schouders 
eronder’. 

We wensen de voetballers, voetbalsters en 
alle andere betrokkenen een sportief seizoen 
toe en zijn ook dit seizoen als supporter zeker 
langs de lijn te vinden.

Breunis van de Weerd, burgemeester
Mark van de Bunte, wethouder
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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’.
 

 



Marco Lokhorst (nu 53 jaar), ging als 
negenjarig jongetje bij de E-tjes voetballen. 
Dat betekent dat hij dus al 44 jaar lid van de 
voetbalvereniging Nunspeet is. Hij doorliep 
alle standaardteams en maakte als spits heel 
wat doelpunten. Vanuit de A’s maakte hij met 
17 jaar zijn debuut in het eerste elftal, door 
een paar wedstrijden mee te spelen. En in 
1985 kwam hij  op 19-jarige leeftijd definitief 

in het eerste elftal, waar hij tot 1993 een 
vaste waarde bleef. 
Marco: “In die tijd kwam ik erachter dat ik 
met voetballen mijn brood helaas niet kon 
verdienen en ging in de avonduren voor 
accountant studeren. Uiteindelijk had ik geen 
tijd meer om te trainen en ben ik lager gaan 
voetballen, in het vierde.” Toen in 1995 het 
eerste elftal dreigde te degraderen, heeft 

Marco weer een aantal wedstrijden in het 
eerste meegespeeld. “Je probeert toch een 
bijdrage te leveren om erin te blijven, en dat 
lukte gelukkig.” Het geeft de verbondenheid 
aan, die Marco Lokhorst met de vereniging 
heeft.

De Jong & Laan Accountants
Marco Lokhorst werkt vanaf 1986 in de 
accountancy. Dat moet hij ook nu soms 
nog uitleggen. Marco is een zoon van Dirk 
Lokhorst, jarenlang directeur van Rabobank 
Nunspeet en als raadslid een bekend 
figuur in Nunspeet. Marco wordt dus vaak 
geassocieerd met de Rabobank, maar buiten 
een vakantiebaantje in zijn jeugd om, heeft hij 
er nooit gewerkt. 

Zo’n jarenlange verbondenheid als met de 
voetbalclub, heeft Marco namelijk ook met de 
Jong & Laan. Hij begon in Dronten als jongste 
bediende bij Marseille, de Groot en Co, later 
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Marco Lokhorst;
spits en sponsor

Coach van
ondernemers.

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

Fitacc Accountants en Belastingadviseurs 
(2001). Marco werd vennoot en één van de 
eigenaren. In 2009 werd Fitacc overgenomen 
door de Jong & Laan Accountants. “Eigenlijk 
heb ik dus altijd bij dezelfde club en haar 
rechtsvoorgangers gewerkt”, zegt Marco. 
Begonnen als jongste bediende en nu sinds 
1 juli van dit jaar algemeen directeur. Samen 
met 19 partners en ca. 700 medewerkers 
geeft hij vorm aan de Jong & Laan. 

Sponsoring
De sponsoring van vv Nunspeet loopt al sinds 
Marco vennoot werd bij Fitacc. Voor de Jong& 
Laan is voetbalsponsoring van oudsher al 
belangrijk. “Wij willen graag stimuleren 
dat mensen sporten en laten zien dat wij 

voetbal een warm hart toedragen. Daarnaast 
levert het ons naamsbekendheid. Belangrijk 
bij het werven van nieuwe klanten 
voor onze organisatie”. De Jong & Laan 
sponsort overigens niet alleen voetbal. 
De organisatie zet zich breed in voor de lokale 
samenleving.

Businessclub
De betrokkenheid van Marco beperkt 
zich niet alleen tot sponsoring. Hij is ook 
betrokken  bij de vereniging als lid van 
de financiële commissie. De financiële 
commissie zorgde er samen met het bestuur 
voor dat er de afgelopen jaren weer rust 
en regelmaat kwam op het financiële vlak. 
Ook bij de businessclub is Marco bestuurlijk 

actief. “Na het overlijden van Henk ten Hove 
vroeg Peter Keur mij om als penningmeester 
met hem en Betty Wieteler het bestuur van de 
Businessclub te vormen.”
In zijn nieuwe rol als Algemeen directeur van 
de Jong & Laan, mag Marco geen financiële 
verantwoordelijkheid bij een vereniging 
hebben. De Businessclub moet dus op zoek 
naar een nieuwe penningmeester.

Er gaat dus wat veranderen, maar dat biedt 
ook weer nieuwe kansen. Op naar een mooi 
nieuw seizoen. Marco hoopt op successen 
voor alle (jeugd) teams en natuurlijk ook voor 
‘zijn’ eerste.

Marco Lokhorst rechts

Bladerend in oude Nunspeetse kranten kom je bij de voetbalverslagen in de periode 1985 
tot 1993 regelmatig de naam van Marco Lokhorst tegen. Een wedstrijdverslag in Nunspeet Vooruit 
over de wedstrijd Nunspeet - Elspeet op 20 maart 1991: Nadat Karel van der Woude een goede 
mogelijkheid onbenut had gelaten kroop Elspeet in de 17e minuut door het oog van de naald toen 
na een onnavolgbare solo van Dick Visscher Marco Lokhorst vrij voor doelman Gerhard Timmer 
verscheen. Verder dan de paal kwam Lokhorst voorlopig niet. Pas na 27 minuten werd Elspeet 
gevaarlijk. Het was de snelle Freddy Smit die Bas Pellegrom het nakijken gaf maar onzuiver 
inschoot. Na ruim een half uur spelen nam Nunspeet de leiding toen Lokhorst een voorzet van 
Sjaak Haverkamp met het hoofd verzilverde, 1-0. Het was de tiende competitietreffer van de 
Nunspeter centrumspits. De wedstrijd Nunspeet-Elspeet eindigde met 3-2.

Oosteinde 31
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Één van de doelstellingen voor dit seizoen is 
dat er met een grote groep getraind wordt. Dit 
lijkt logisch en voor de hand liggend, maar dit 
is weleens anders geweest. 
Er is een nieuwe trainer aangesteld, Ramazan 
Pinarbasi. Ramazan, bekend van VVOG 
O19-1, zal voor het eerst een seniorenteam 
gaan trainen. Hij zal worden bijgestaan door 
assistent-trainer Andries van de Kolk. Ook 
Jakob Reezigt is als leider en assistent-
scheidsrechter gebleven en voor de verzorging 
van de mannen is Jenny Berends er dit seizoen 
ook weer bij. 
Vol enthousiasme beginnen we sterk aan 
de competitie met een uitoverwinning bij 
Bennekom. Na zes wedstrijden hebben we 
veertien punten en staan we op een gedeelde 
eerste plaats. Zoals wel vaker met een jong 
team vindt er een verval plaats en die was in ons 
geval best groot. De volgende zes wedstrijden 
voor de winterstop behalen we maar één punt. 
Op dat moment staan we bijna halverwege, 
onder de middenmoot. Ook sneuvelen we in 
de beker uit bij DSV ’61 3. Wat we wel zien 
is dat er op de trainingen verbeteringen zijn, 

maar dat deze helaas niet worden 
doorgetrokken naar de wedstrijd. Positief is dat 
iedereen blijft komen en dat er nog steeds met 
veel plezier wordt getraind.
Na de winterstop zullen we ons moeten 
herpakken om de weg naar boven te vinden. 
Dat gaat moeizaam, omdat we de eerste 
twee wedstrijden beide ongelukkig verliezen. 
Qua veldspel zijn we minstens gelijkwaardig 
aan onze tegenstanders, maar het afmaken 
van kansen is in deze fase heel moeilijk. De 
tegenstander weet daarentegen wel het net 
te vinden. Dan komt koploper Bennekom op 
bezoek en die winnen we verrassend, maar een 
week later volgt een dramatische wedstrijd uit 
bij AVW’66. Dan wordt de situatie echt zorgelijk. 
Op dat moment breekt ook de derde periode 
aan en spelen we tegen directe concurrenten 
voor degradatie. We gaan eindelijk scoren en 
wat nog belangrijker is: we winnen!! Uit de 
laatste tien wedstrijden worden maar liefst 
25 punten behaald en bij VVOP pakken we de 
derde periode en eindigen we op een keurige 
vierde plaats in de competitie. 
Door de winst in de derde periode gaan we 

de nacompetitie in. We spelen met zeven 
andere teams om één plaats voor de reserve 
hoofdklasse. Het is heel simpel; bij winst ga je 
door, bij verlies zit het seizoen erop. De eerste 
wedstrijd spelen we uit bij Go Ahead Kampen 2, 
een goed voetballende ploeg waar we het heel 
lastig tegen hebben. We hebben uiteindelijk 
een verlenging nodig om als winnaar het veld 
te kunnen verlaten. Uitslag 3-1. Daarna uit 
naar Vroomshoopse Boys 2. Deze weten we 
vrij eenvoudig te winnen, ook nu een 3-1 op 
het scorebord en met een goed gevoel de bus 
in terug naar Nunspeet. Dan volgt op 15 juni 
2019 de finale in Hulshorst tegen een bekende 
uit onze competitie, Hierden 2. In een prachtige 
ambiance weten we ook deze wedstrijd te 
winnen, nu met 2-1. Promotie naar de reserve 
hoofdklasse is een feit! Wie had dat gedacht 
begin maart toen we net boven de degradatie 
streep stonden? Vanaf de start van het seizoen 
heeft het teambelang een hoofdrol gespeeld. 
Van hieruit kun je werken aan iets moois.. 
We willen een ieder bedanken die heeft 
geholpen met het ter beschikking stellen van 
spelers. Freddy en Lucas vanuit Nunspeet 
1, Ferran vanuit Nunspeet 3 en Joop vanuit 
O19-1. Ook complimenten aan de vaste kern 
supporters die er wekelijks was om ons te 
steunen. Dit heeft ons heel goed gedaan! 
Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer rekenen 
op jullie steun. Na een welverdiende vakantie 
gaan we er opnieuw tegenaan in de reserve 
hoofdklasse!

Wat een jaar voor Nunspeet 2;
Seizoen 2018-2019

Een nieuw seizoen betekent nieuwe doelstellingen. En welke verwachtingen zijn er dan? Na 
de degradatie van vorig seizoen uit de reserve hoofdklasse staan we weer tussen het rijtje in 
de eerste klasse. Halverwege augustus begonnen de eerste trainingen met een geheel andere 
groep. In deze selectie van zeventien veldspelers zijn er maar liefst tien nieuwe spelers waarvan 
zeven spelers vanuit O19-1 komen. Een vernieuwde groep waarbij het altijd maar de vraag is hoe 
snel het een team gaat worden. Belangrijk hierin is de trainingsopkomst, want de basis van een 
hecht team vormt zich op het trainingsveld.
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Enkele weken voorbereiding zitten er tijdens 
het gesprek met Erwin al op. De eerste 
indrukken van de vereniging zijn intussen 
opgenomen en vol enthousiasme spreekt de 
nieuwe hoofdtrainer over vv Nunspeet. Hij 
voelt vooral de trots bij de trouwe supporters 
op de vereniging. Zo dronk Brem al een 
bakje koffie met een aantal vrijwilligers en 
haalde hij samen met hen verhalen op uit 
het verleden, maar sprak hij ook over de 
huidige stand van zaken. Belangrijk om te 
doen, vertelt hij: “Je merkt dat de mensen 
trots zijn op de kleuren van de club en op het 
eerste elftal met een Nunspeets gezicht. De 
afgelopen jaren is er veel jeugd ingepast en 
dat zorgt voor een herkenbaar elftal op het 
veld”. Dat proces hoopt Erwin door te kunnen 
zetten in het komende seizoen. 

Die ingezette lijn zal dus voortgezet worden 
met een nieuwe trainer voor de groep. 
Interim trainer Lucas Hoekman liet Nunspeet 
als eersteklasser achter en Erwin Brem kan 
dus ook als trainer in de eerste klasse aan 
het werk blijven. Dat doet hij bij een club 
waar hij al jaren hoopt eens trainer te mogen 
zijn. Nunspeet is namelijk de vereniging die 
Erwin al jaren hoog op zijn wensenlijstje had 
om ooit eens als trainer aan de slag te gaan. 
Hij roemt de gedrevenheid binnen de club 
en ook vanuit zijn omgeving werd al gezegd 
dat Erwin Brem en vv Nunspeet goed bij 
elkaar zouden passen. 

Marcel Boudesteyn, oud trainer van vv 
Nunspeet, vertelde Erwin al dat vv Nunspeet 
voor hem een prachtige springplank 
zou kunnen zijn naar de hoofdklasse en 
misschien wel de derde divisie. Dit betekent 
overigens niet dat Erwin de vereniging als 
een tussendoortje ziet. Hij hoopt namelijk 
met zijn manier van werken spelers te raken 
en ook de beleidsbepalers te overtuigen 

en zijn ultieme wens, een contract voor 
meerdere jaren, te kunnen ondertekenen.
“Bert Ebbens en Hans van Dijkhuizen zijn 
trainers die echt bij Nunspeet pasten en hier 
heel succesvol zijn geweest. Ik hoop dat de 
mensen dat over een aantal jaren ook over 
Erwin Brem zeggen.” Eerstgenoemde was 
trouwens de eerste die Brem feliciteerde met 
zijn aanstelling bij vv Nunspeet. 

Erwin mag dan trainer zijn van het eerste 
elftal, hij voelt ook de betrokkenheid bij de 
rest van de vereniging. Zijn insteek is dan ook 
dat je niet alleen trainer bent van het eerste 
elftal, maar ook van de vereniging. Door die 
woorden kracht bij te zetten heeft Brem de 
afgelopen weken ook al contact gehad met 
onder meer de trainer van het tweede elftal 
en van de JO19. Het is belangrijk om met 
elkaar contact te hebben over spelers zodat 
je weet wat er speelt. Mochten bijvoorbeeld 
jonge jongens na de voorbereiding net 
buiten de boot vallen bij het eerste elftal dan 
is het fijn dat je goede afspraken hebt met 
de andere trainers zodat zij zich wel verder 
kunnen ontwikkelen in een ander team om 
uiteindelijk wel de stap naar het eerste te 
kunnen maken. 

De afgelopen twee seizoenen waren voor 
Nunspeet moeizaam. Tot twee keer toe kwam 
het elftal in degradatienood, maar twee 
keer toe redde het uiteindelijk het vege lijf. 
Door de sterke serie aan het einde van het 
seizoen onder interim trainer Lucas Hoekman 
zullen de verwachtingen hoog zijn voor het 
nieuwe seizoen. Erwin Brem tempert deze 
verwachtingen enigszins. “Lucas kreeg een 
opdracht mee voor korte termijn en dan is 
het meegaan of afhaken voor spelers. Bij 
mij begint het teamproces weer van voor af 
aan en dat is heel anders werken.” Uiteraard 
hoopt de nieuwe trainer gevrijwaard te blijven 

van degradatiezorgen, maar dit seizoen is 
het weer helemaal opnieuw beginnen. Elke 
speler begint weer op nul en zal zich tijdens 
het seizoen moeten gaan bewijzen. De eerste 
indruk is echter heel positief. Er staat een 
hele gretige groep die op de training hele 
mooie dingen laat zien. De eerste taken voor 
de nieuwe trainer zijn duidelijk. Een hecht 
team er van maken en zijn visie overbrengen 
op de groep. Het belang van het team moet 
daarin altijd voorop komen te staan. “Een 
individu kan een wedstrijd beslissen, maar 
het winnen doe je toch echt als team samen.” 

Het is bij het vormen van het team belangrijk 
om spelers te raken. “Het is een soort 
emotionele bankrekening”, vertelt Erwin. 
Als je alleen maar vraagt van je spelers 
is de rekening vanzelf een keer leeg. Als 
je spelers op de juiste manier raakt dan 
zal het vertrouwen groeien, maar ook het 
goede gevoel. Spelers zullen dan bereid zijn 
om voor de trainer door het vuur te gaan 
op het veld. Dat gevoel wil Brem bij zijn 
spelers opwekken. Het menselijke aspect 
heeft een belangrijke rol in de benadering 
van spelers. “Ze mogen me als trainer een 
klootzak vinden, maar als mens fijn. Ik vind 
het belangrijk dat ik als mens gewaardeerd 
word”. Hetzelfde geldt voor de supporters. 
Mensen leven hier betrokken mee met het 
eerste elftal en Erwin erkent het belang 
van deze trouwe volgers van het elftal. “Ze 
zullen vast wel eens gaan denken wat doet 
die trainer nu in een wedstrijd. Soms zullen 
wij een omzetting doen die in eerste instantie 
niet begrepen wordt.” Supporters mogen dan 
altijd na afloop in de kantine vragen naar 
het hoe en waarom. Als trainer moet je altijd 
proberen je keuzes uit te leggen voor trouwe 
supporters: “Ik heb liever dat de mensen naar 
me toe komen na afloop en vragen waarom 
ik die wissel deed dan dat het achter je om 
gebeurd”. 

Naast een nieuwe hoofdtrainer heeft 
Nunspeet ook een nieuwe assistent trainer 
het komende seizoen. Frans Bronkhorst zal 
het plekje op de bank naast Brem innemen. 
Frans kent een deel van de selectie al en 
dat is lekker. Langs de lijn is het belangrijk 

Door Erik de Weerd

Erwin Brem;
hoofdtrainer vv Nunspeet 1

dat trainer en assistent één front vormen 
en samen achter de tactiek staan die wordt 
gehanteerd tijdens de wedstrijd. Achter de 
schermen is dat echter anders. Dan stelt 
Erwin het erg op prijs als de assistent zich ook 
laat gelden. Hij mag de trainer aanvullen en 
dan mag een discussie ook lekker pittig zijn. 
Daarmee houden de twee elkaar scherp en 
dat zal de prestaties alleen maar bevorderen. 
Op zaterdag moeten de neuzen echter één 
kant op staan en moet het behalen van 
resultaat voorop staan. De eerste indrukken 
van de staf zijn positief en Erwin kijkt uit 
naar de samenwerking.  Henk Hup en Erwin 
kennen elkaar al langer vertelt hij met een 
leuke anekdote. “Henk ken ik van het werk. 
Hij was destijds namens zijn werkgever bij 

ons aan de slag en zei gekscherend wel eens 
dat hij net zolang elftalleider zou blijven totdat 
ik hoofdtrainer op de Wiltsangh zou worden.” 
En zo geschiedde.

Vooruitkijkend naar de competitie kan Erwin 
niet anders dan concluderen dat het een 
prachtige competitie gaat worden. Alleen 
de namen van de tegenstanders doen 
het voetbalhart van de coach al sneller 
kloppen. Onze eerste klasse D is een soort 
van hoofdklasse geworden. Bennekom, Dos 
Kampen, Go Ahead Kampen, WHC en alle 
andere grote namen met een rijk verleden. 
Het zijn altijd weer heerlijke potjes om 
te spelen. Een doelstelling is lastig uit te 
spreken. Je wilt niet teveel druk op een groep 

leggen, maar ook niet te laag inzetten. Als 
vv Nunspeet het komende seizoen vanaf het 
begin gevrijwaard blijft van degradatiezorgen 
en zich nestelt in de middenmoot zou dat 
heel mooi zijn. 

Een nieuw seizoen betekent ook nieuwe 
kansen. Iedereen begint weer opnieuw en 
dat is te merken tijdens de trainingen. Er is 
een heel aantal nieuwe spelers bijgekomen. 
De eerste indruk van de selectie is positief. 
“Je ziet dat aan kleine dingetjes. Voor de 
zomerstop spreek je met een aantal jongens 
en dan hoop je dat je ze al een beetje raakt 
zodat ze ook lekker de zomer doorkomen. Als 
je dan ziet dat ze ook scherp van vakantie 
terugkomen dan geeft dat een mooi gevoel.”

Erwin Brem sprong een gat in de lucht toen hij hoorde dat de keuze van de technische 
commissie op hem gevallen was als nieuwe trainer. Een lang gekoesterde wens kwam uit en 
vol enthousiasme is de trainer begonnen aan zijn periode op de Wiltsangh. Vol passie vertelt 
Erwin over de vereniging, de liefde voor voetbal die hij koestert en zijn verwachtingen voor 
het komende seizoen. 
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Sean Poot
Rugnummer: 1

Aantal seizoenen: 3 

Hakim Nsabimana
Rugnummer: 26

Aantal seizoenen: 1 

Job Hoogedoorn
Rugnummer: 23

Aantal seizoenen: 3 

Marco Drost
Rugnummer: 6

Aantal seizoenen: 14 

Marchello Besselsen
Rugnummer: 34

Aantal seizoenen: 1 

Benjamin van Dijk
Rugnummer: 12

Aantal seizoenen: 1 

Sonja Land
Verzorger

Lars ten Dolle
Rugnummer: 19

Aantal seizoenen: 9 

Lucas Pelgrum
Rugnummer: 5

Aantal seizoenen: 2 

Dylan Liewerink
Rugnummer: 30

Aantal seizoenen: 2 

Frank Boers
Rugnummer: 11

Aantal seizoenen: 1

Arnold v/d Kolk
Keeperstrainer

William Huenestein
Rugnummer: 18

Aantal seizoenen: 3 

Andrew Galea
Rugnummer: 2

Aantal seizoenen: 2 

Hicham Zekhnini
Rugnummer: 27

Aantal seizoenen: 1 

Jonathan van ‘t Hof
Rugnummer: 7

Aantal seizoenen: 1 

Peter Huijgen
Rugnummer: 14

Aantal seizoenen: 9 

Henk Hup
Teamleider

Enes Keklikoglu
Rugnummer: 20

Aantal seizoenen: 3 

Lars Polinder
Rugnummer: 3

Aantal seizoenen: 3 

Hesli Niebeek
Rugnummer: 28

Aantal seizoenen: 2 

Lars van Wetering
Rugnummer: 9

Aantal seizoenen: 2 

Erwin Brem
Hoofdtrainer 

Gieljan Tissingh
Rugnummer: 15

Aantal seizoenen: 5 

Jaap Frens
Assistent scheidsrechter

Marco de Vries
Rugnummer: 21

Aantal seizoenen: 1 

Marc Dekker
Rugnummer: 4

Aantal seizoenen: 4 

Bram Beek
Rugnummer: 30

Aantal seizoenen: 2 

Patrick Pluim
Rugnummer: 10

Aantal seizoenen: 11 

Frans Bronkhorst
Assistent trainer 

Karim Mulder
Rugnummer: 17

Aantal seizoenen: 2 

Patrick van der Meijden
Fysiotherapeut 

Mike Bouw
Rugnummer: 22

Aantal seizoenen: 2 

Spelers

Technische 
staf en

begeleiding



Achterste rij vlnr: Marco Drost, Frank Boers, Marc Dekker, Lucas Pelgrum, Karim Mulder, Peter Huijgen, Lars Polinder, Lars van Wetering, Marco de Vries, Hesli Niebeek en Mike Bouw

Middelste rij vlnr: Jaap Frens (ass. scheidsrechter), Job Hoogedoorn, Lars ten Dolle, Enes Keklikoglu, Gieljan Tissingh, Andrew Galea, Benjamin van Dijk, William Huenestein, Henk Hup (teamleider) en Patrick van der Meijden (fysiotherapeut)

Voorste rij vlnr: Marchello Besselsen, Jonathan van ’t Hof, Sonja Land (verzorgster), Frans Bronkhorst (ass. trainer), Sean Poot, Dylan Liewerink, Bram Beek, Erwin Brem (trainer), Arnold van de Kolk (keeperstrainer), Hicham Zekhini en Patrick Pluim



vv Bennekom
Sportpark de Eikelhof
Achterstraat 7, 6721 VM Bennekom
0318 - 416 111
www.vvbennekom.nl

DFS Opheusden
Sportpark ‘t Heerenland
Van Maanenstraat 1, 4043 GA Opheusden
0488 - 442 205
www.voetbal.svdfs.nl

DOS Kampen
Sportpark De Maten
De Maten 8, 8265 VA Kampen
038 - 331 39 00
www.doskampen.nl

DZC ‘68
Sportpark Zuid
Stokhorstweg 5, 7006 GA Doetinchem
0314 - 332 828
 www.dzc68.nl

vv Hierden
Sportpark Mheenzicht
Dorpshuisweg 9a, 3849 BL Hierden
0341 - 451 639
www.vvhierden.nl

vv Nunspeet
Sportpark de Wiltsangh
Sportlaan 1, 8072 CA Nunspeet
0341 - 252 882
www.vvnunspeet.nl

SVZW
Sportpark ‘t Lage veld
2e Lageveldsweg 6D, 7641 PC Wierden
0546 - 572 583
www.svzw.nl

CSV Apeldoorn
Sportpark Orderbos
Orderbos 13, 7313 HN Apeldoorn
055 - 355 2489
www.csvapeldoorn.nl

DOS ‘37
Sportpark Het Midden
Schout Doddestraat 46, 7671 GT Vriezenveen
0546 – 561 970
www.dos37.nl

DTS ‘35 Ede
Sportpark Inschoten
Inschoterweg 2, 6715 CS Ede
0318 - 437 121
www.dtsede.nl

Go Ahead Kampen
Sportpark Midden-Wetering
Buitenbroeksweg 2, 8265 PH Kampen
038 - 33 15 813
www.goaheadkampen.nl

vv KHC Kampen
Sportpark de Venen
Venedijk Noord 1, 8265 VX Kampen
038 - 33 12 006
www.khc-kampen.nl

SDV Barneveld
Sportpark Norschoten
Barnseweg 9, 3773 BA Barneveld
0342 - 413 478
www.sdvb.nl

WHC
Sportpark Mulderssingel
Hoeloosweg 15, 8091 GE Wezep
038 - 37 61 923
www.whcwezep.nl

Clubs 1 klasse D Oost
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programma vv nunspeet 1
2019
21 september DOS Kampen - Nunspeet
28 september Nunspeet - SDV Barneveld
5 oktober DOS ‘37 - Nunspeet
12 oktober Nunspeet - WHC
19 oktober KHC - Nunspeet
26 oktober Nunspeet - SVZW
2 november Bennekom - Nunspeet
9 november Nunspeet - DTS Ede
23 november CSV Apeldoorn - Nunspeet
30 november Nunspeet - Hierden
7 december Go-Ahead Kampen - Nunspeet
14 december Nunspeet - DZC ‘68

2020
25 januari DFS - Nunspeet
1 februari Nunspeet - DOS Kampen
8 februari DTS Ede - Nunspeet
15 februari Nunspeet - DOS ‘37
7 maart SDV Barneveld - Nunspeet
14 maart Nunspeet - KHC
21 maart DZC ‘68 - Nunspeet
28 maart Nunspeet - DFS
4 april Hierden - Nunspeet
18 april SVZW - Nunspeet
25 april Nunspeet - Bennekom
9 mei Nunspeet - CSV Apeldoorn
16 mei WHC - Nunspeet
23 mei Nunspeet - Go-Ahead Kampen

Door Kees Keizer

De vv Nunspeet ontvangt jaarlijks duizenden 
gasten op Sportpark ‘De Wiltsangh’.
Naast de spelers van de eigen vereniging 
ontvangt men er vanzelfsprekend de 
tegenstanders, maar ook arbiters met hun 
assistenten, veel supporters, sponsoren, 
journalisten en bestuursleden.

En altijd, ongeacht het jaargetijde, ligt ‘De 
Wiltsangh’ er verzorgd en opgeruimd bij. 
Het gras rond de velden is gemaaid, de 
hagen gesnoeid, de bladeren opgeruimd, 
kleedkamers zijn gekuist, de tribune is 
gezuiverd van al het achtergelaten vuil, 
de hoekvlaggen staan al uitnodigend te 
wapperen en de witte lijnen schitteren weer 
in de ochtendzon. Ook de ballen liggen al 
op de juiste spanning voor elk team klaar. 
De reclameborden zijn ook niet vergeten, 
alles nagekeken, zo nodig rechtgehangen 
en schoongemaakt. Verder zijn er tal van 
klussen verricht die niet direct in het oog 
springen, maar wel noodzakelijk zijn om van 
‘De Wiltsangh’ een perfect visitekaartje te 
maken.

Denk niet dat er ’s nacht een toverfee met 
een legertje hulpvaardige kaboutertjes 

het sportpark heeft bezocht en al deze 
werkzaamheden onder het zingen van ons 
clublied heeft uitgevoerd.
Nee, het is de Onderhoudsgroep die daar 
zorg voor draagt. Een groep vrijwilligers die 
op wedstrijddagen en daarnaast minimaal 
driemaal in de week een morgen de 
schouders eronder zet.
En dat al ruim 20 jaar! Zij tonen optimale 
betrokkenheid en loyaliteit aan de voetbal- 
vereniging die hun zo lief is. De Onderhouds- 
groep bestaat uit ongeveer een twintigtal 
vrijwilligers en heeft vrolijke lieden van 
uiteenlopende pluimage in de gelederen. 
Onder hen ook oud-spelers van het eerste 
team. Zelfs een hardwerkende en altijd 
breedlachse Syrische vluchteling maakte 
tijdelijk deel uit van het keurkorps. 

Het is dankzij dit enthousiaste gezelschap 
dat alle taken die in een ver verleden door de 
plaatselijke gemeente werden uitgevoerd nu 
‘in eigen beheer’ worden gerealiseerd. Door 
hun belangeloze inzet hoeft de vereniging 
niet over te gaan tot het inhuren van (dure) 
derden. 
Hoewel de noeste zwoegers nog tamelijk recht 
van leden zijn, beginnen de jaren wel te tellen. 
De gemiddelde leeftijd kruipt naar de zeventig 
jaar. Nieuwe aanwas is er nauwelijks en dat is 

wel een belangrijk punt van zorg en aandacht. 
Om de onderlinge band in stand te 
houden en waar nodig te versterken, 
komt de Onderhoudsgroep aan het eind 
van voetbalseizoen altijd samen rond een 
oergezellige BBQ. Onder het genot van een 
stevige hap en licht alcoholische drank wordt 
het seizoen ‘geëvalueerd’. Dan komen de 
verhalen los over een glorieus en heroïek 
voetbalverleden, de onderlinge prestaties 
worden al glimlachend aangedikt en 
opgehemeld. Niet zelden sluit men af met 
gezamenlijk zingen van het clublied:
‘Vecht voor je kleuren! Nunspeet blauw en 
geel. Niet staan te zeuren, allen zijn wij één!’

De Onderhoudsgroep vormt een hecht team 
dat nooit de voorpagina haalt of terug te vinden 
is in de sportrubrieken. Ze vormen een stille 
en onmisbare kracht voor onze vereniging 
en verdienen respect en waardering. Zonder 
deze groep zou het sportpark een groot deel 
van de glans en pracht verliezen.
Het vele werk van de Onderhoudsgroep 
zou pas opvallen wanneer het niet meer 
zou worden uitgevoerd. Toch iets om over 
na te denken wanneer u door de poort 
‘De Wiltsangh’ binnentreedt!

Onderhoudsgroep VV Nunspeet; 
‘De Stille Kracht’
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sean poot;
Terug op het oude nest

Door Erik de Weerd

Het is een regelmatig terugkerend item in 
deze gids. In de rubriek ‘terug op het oude 
nest’ laten we spelers aan het woord die in 
het verleden voor Nunspeet uitkwamen en er 
na een aantal seizoen ook weer terugkeren. 
Ditmaal Sean Poot, de doelman die vanuit 
Hoogland terugkeert op sportpark De 
Wiltsangh.

Na een bizar competitieslot bij hoofdklasser 
vv Hoogland (de ploeg promoveerde naar 
de derde divisie), keert Sean Poot terug in 
Nunspeet. Hij doorliep de hele jeugd binnen 
de club en zag als klein jongetje zijn broers 
Jerrol en Mitchell schitteren in het eerste 
elftal. Uiteindelijk haalde Sean ook het eerste 
elftal en sloeg hij daarna zijn vleugels uit. 
vv Hoogland werd de nieuwe club en bij de 
zondagvereniging kon de jonge doelman veel 
ervaring opdoen die hij bij Nunspeet zeker kan 
gebruiken in het veld. Hij kijkt dan ook terug 
op leerzame jaren: “Ik ben rustiger in mijn 
spel geworden en heb geleerd om van het 
spelletje te genieten. Heel belangrijk was het 
ook te leren als doelman beter een organisatie 

in het veld zo neer te zetten dat je ook kunt 
presteren tegen op papier betere ploegen”.

Ondanks het prachtige succes in Hoogland 
keert Sean terug op de Wiltsangh, maar de 
afsluiting bij de zondaghoofdklasser was 
geweldig. “De laatste weken waren echt bizar. 
Het spel was fantastisch, de support was 
geweldig en iedereen geloofde er écht in. We 
zetten een serie neer van 9 overwinningen 
op rij en terwijl we in de competitie niet bij 
de beste 4 ploegen hoorden, stegen we 
structureel boven onszelf uit.” De vereniging 
uit Hoogland heeft Sean dan ook in zijn hart 
gesloten. Als hij terugkijkt op de huldiging, 
waarbij het hele dorp uitliep met vuurwerk en 
fakkels, krijgt hij opnieuw kippenvel en voelt 
het nog steeds onwerkelijk wat er allemaal 
gebeurd is. Hij stelt dan ook dat hij zowel op 
zaterdag als op zondag een voetballiefde heeft 
gekregen.

Bij die zaterdagliefde keert hij dus na 3 jaar 
terug. Het begon te kriebelen om weer te gaan 
trainen en spelen met jongens die hij al jaren 
kent. Veel spelers kent de doelman nog vanuit 
de jeugd of zijn eerste periode in het doel bij 

Nunspeet 1. “Al van jongs af aan hoor ik om 
mij heen dat het vlaggenschip een herkenbaar 
Nunspeets gezicht moet hebben en ik denk 
dat we dat absoluut hebben. Iets om trots op 
te zijn”, stelt Sean. 

Voor de competitie verwacht Sean dat 
Nunspeet eerder omhoog dan omlaag moet 
kijken. Nunspeet heeft een mooi elftal staan 
en zal gaan acteren in een mooie competitie 
met mooie affiches. Zelf hoopt Sean  stabiel 
te presteren en weinig tegendoelpunten te 
incasseren door zelf goed te keepen en een 
goede organisatie voor zich te hebben. De les 
die hij heeft geleerd bij Hoogland hoopt hij ook 
op dit elftal over te kunnen brengen. Als je een 
hecht team hebt kun je elke wedstrijd winnen. 
Daarbij hoopt Sean dat de supporters achter 
de ploeg gaan staan. Zij zijn net als de jeugd 
en vrijwilligers enorm belangrijk voor een club 
en daar kan iets moois uit groeien. “Ik heb er 
veel zin in”.

Andrew Galea;
de ‘international’ van vv nunspeet

De 20-jarige Andrew Galea, die vanaf zijn 
achtste jaar in Nunspeet woont, kreeg de 
uitnodiging voor een tweedaagse stage. “Ik 
moest me melden in het stadion. Ik had een 
volle tas met spullen meegenomen, maar 
alles was heel professioneel geregeld. Ik had 
niets hoeven mee te nemen.” De trainingen 
verliepen goed, maar een gepland oefenduel 
tegen Oostenrijk ging helaas niet door. De 
hoop om uit te komen voor het nationale team 
van Malta blijft.

Andrew Galea heeft een Maltese vader en een 
Nederlandse moeder. Hij is geboren in Victoria, 
de hoofdstad van het eiland Gozo. Zijn moeder 
keerde met de beide kinderen terug naar 
Nederland en hertrouwde. Andrew’s broer 
ging later weer terug naar Malta, waar zijn 
vader nog woont.

Een vraag is natuurlijk of Andrew de Maltese 
taal nog spreekt. Het antwoord is: een beetje. 
Hij kan het redelijk verstaan, maar lezen 

wordt al veel moeilijker. Het Maltees is een 
taal met een Arabisch/Italiaanse oorsprong. 
Tijdens de stage sprak hij met de Maltese 
jongens Engels.

Hij begon zijn schoolperiode op openbare 
basisschool Tweeluik, volgde daarna vier jaar 
een opleiding aan het Nuborgh Veluvine en 
heeft nu zijn opleiding Sport en Bewegen bij 
Landstede Zwolle afgerond. Andrew gaat nu 
beginnen aan de HBO-opleiding social work. 
Hij heeft daarvoor gekozen, omdat hij tijdens 
een stage merkte dat hij jongeren goed kon 
motiveren.
Andrew voetbalt al vanaf zijn vijfde jaar. 
“Op Malta was ik keeper. In Nunspeet ging 
ik bij de E-tjes spelen.” Hij doorliep alle 
selectieteams en kwam afgelopen seizoen 
vanuit de A1 in het eerste elftal.

Nunspeet heeft veel eigen jeugdspelers die 
nu in het eerste elftal spelen. Een paar namen: 
Bram Beek, Karim Mulder, Lars Polinder, Mike 
Bouw, Jonathan van ’t Hof, Hesli Niebeek, 
Marc Dekker en uiteraard Andrew Galea. 
“Hakim komt er ook nog bij”, vult Andrew aan.
Andrew Galea is daar best blij mee. “Ik 
vind het leuk om met jongens te spelen uit 
de eigen jeugd. De resultaten waren het 
afgelopen seizoen wel wat minder,, maar we 
hebben wel een goede basis gelegd voor dit 
seizoen en met een nieuwe trainer is iedereen 
heel gretig.

Kijkend naar de indeling vindt Andrew het een 
uitdagende competitie. “Dat is voor ons als 
team alleen maar mooi.”

Door Dick Baas

Ook in het seizoen 2019-2020 speelt Andrew Galea als centrale verdediger in het eerste elftal. 
Hij  is ook een beetje een ‘international’, want geboren op Malta kreeg hij van de Maltese 
voetbalbond de uitnodiging voor de training van het Maltese elftal onder de 21.

De Jeugdcommissie (JC) van vv Nunspeet 
bestaat op het moment van schrijven uit 3 
leden. En die hebben hun handen vol met het 
dagelijks in goeden banen leiden van onze 
jeugdafdeling.

Het varieert van het maken van de 
teamindelingen tot het bezetten van de 
ontvangstkamer op de wedstrijddag. De jeugd 
heeft ook een afgevaardigde in het bestuur. 
Op deze manier is zij ook betrokken bij de 
bestuurlijke leiding van de vereniging als 
geheel. Op vele fronten werken we samen 
met andere onderdelen binnen onze club.
Zoals met de Technische Commissie bij het 
uitvoeren van het Technisch Beleidsplan. 

Met als doel het laten doorstromen van eigen 
jeugd naar het eerste elftal van Nunspeet.
De Commissie Wedstrijdzaken die de drijvende 
kracht is achter de logistieke planning van 
wedstrijden. Maar ook die de kleedkamer- en 
veldindeling maakt, voor zowel de trainingen 
als de wedstrijden.
De jeugd ActiviteitenCommissie die per 
leeftijdscategorie een aantal bezigheden 
organiseert. Met name voor de jongste jeugd 
is het Sinterklaasfeest en het Paasontbijt een 
groot succes.
De Fair Play Commissie wiens hulp we in 
kunnen roepen als er gedragingen zijn die 
niet in overeenstemming zijn met onze 
gedragscode.

Of met Lief & Leed die we zoveel mogelijk 
inseinen als er leuke en veel minder leuke 
dingen te beleven zijn bij leden van onze 
vereniging.

Veel werk te doen om 450 jeugdleden die 
uitkomen in 36 teams spelende te houden. 
De grootste uitdaging is ieder jaar weer 
om genoeg vrijwilligers te vinden, die met 
enthousiasme en overgave bereid zijn om tijd 
en energie te steken in hun eigen zoon en/
of dochter en in die van een ander. Want de 
verenging? Dat zijn WIJ!

jeugdcommissie@vvnunspeet.nl

De Jeugdcommissie;
altijd wat t e doen



Het is weer zo ver; het nieuwe voetbalseizoen 
staat op het punt van beginnen. Voor ons als 
voetballiefhebbers altijd weer een moment 
om naar uit te kijken. 
De huidige bestuursleden leden Sv vv 
Nunspeet gaan voor de eerste keer een 
volledig seizoen draaien.
Ons eerste doel was de Sv vv Nunspeet 
overeind te houden en dat is gelukt. Nu 
moeten er andere doelen bij komen. 
Doelen die we nu al voor het nieuwe 
voetbalseizoen 2019 – 2020 hebben zijn 
veelal het weer tot leven brengen van 
eerdere activiteiten, zoals klaverjassen, een 
feestavond en het rad van fortuin. Maar ook 
nieuwe activiteiten willen we proberen op te 
starten. We denken hierbij bijvoorbeeld aan 
een vv Nunspeet kantinequiz. De deelnemers 
aan deze quiz beantwoorden in teamverband 
vragen die door een quizmaster gesteld 

worden en de beloning bestaat uit (ludieke) 
prijzen. De vragen kunnen over van alles en 
nog wat gaan, dus niet alleen over voetbal.
Omdat wij staan voor optimale samenwerking 
binnen de vv Nunspeet zullen al deze 
activiteiten eerst intern in onze club worden 
afgestemd. Als dit allemaal geregeld is 
kunnen wij u het programma Sv vv Nunspeet 
voor het seizoen 2019 - 2020 aanbieden.
Ik herhaal nog maar eens onze missie:
Iedere supporter beleeft ”Vecht voor je 
kleuren, Nunspeet blauw en geel” op zijn of 
haar manier. Voor al deze supporters willen 
wij er als Sv vv Nunspeet zijn, als schakel 
tussen de club en de achterban.
Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat ook dit 
seizoen weer ieder lid en iedere supporter 
zich thuis voelt bij onze club. Het wij-gevoel 
moeten we versterken, maar niet vergeten 
dat samen te doen en goed na te denken over 

onze toekomst. Hierbij denk ik met name aan:
- Het nieuwe sportpark;
- Onze jeugdteams en de ondersteuning 
hiervoor. Immers de jeugd heeft de toekomst.
Nieuwe doelen: laat het ons weten want wij 
staan open voor suggesties. Kan het beter? 
Laat het ons weten, we staan altijd open voor 
kritiek. Of beter nog: draag je steentje bij en 
meld je aan als vrijwilliger voor één van de te 
plannen activiteiten.

Voorzitter: René Bliek
Waarnemend voorzitter: Henk Junte
Secretaris: Chris van Zielst
Penningmeester: Dirk Hoekerd

svvvnunspeet@gmail.com

Verse kip
www.gps-nunspeet.nl
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De Supportersvereniging



Door Herman Hofman

Evelyn Raayen-Voss is een Nunspeetse 
kunstenares. Het heeft een poosje geduurd 
voor ze zichzelf zo durfde te noemen. En al 
pratend met haar merk ik dat ze nog steeds 
moet wennen aan deze omschrijving. Toch 
laat de kwaliteit van haar werk hier geen 
twijfel over bestaan!

Daarom heeft de Jeugdcommissie haar ook 
benaderd om voor de voetbalvereniging twee 
schilderijen te maken; één voor ‘Lief’ en één 
voor ‘Leed’.
Als ik haar vraag waar dat creatieve ooit 
begonnen is, zegt ze dat dat er eigenlijk 
altijd al ingezeten heeft. Als kind tekende ze 
al voortdurend en droomde ze er vaak op los 
in haar fantasiewereld. Later heeft ze ook de 
opleiding mode en kleding gedaan.
Dat ze vroeger op school veel moeite had met 
vakken als wiskunde en economie lijkt niet 
toevallig. Het is haast een bevestiging dat 
haar kracht juist ligt in het creatieve en niet 
in het exacte. 
In 2016 was er een trigger bij Evelyn om 
iets met kunst te gaan doen voor een ander. 
Ze zocht een kaartje voor een kennis die 
iets naars had meegemaakt maar kon niets 
passends vinden. Op dat moment nam ze de 
beslissing om zelf iets te maken. Dat beviel 

goed, voor beide partijen, en Evelyn wist; 
met mijn kunst kan ik iets voor een ander 
betekenen.
En dat niet alleen, ze ervoer: hier ligt mijn hart, 
dit past bij mij!
Schilderen deed ze al, maar dat was vooral als 
hobby, en wat ze maakte was voor zichzelf. 
Totdat een kennis haar aanmoedigde om met 
de schilderijen op de Nunspeetse kunstmarkt 
te gaan staan. Met enige aarzeling ging ze 
erheen, en nam een stuk of 8 schilderijen mee. 
Toen ze er daar meteen 5 van verkocht was 
dat wel een eye-opener voor haar. Mensen 
waardeerden blijkbaar wat ze maakte.
Terwijl ze haar schilderijen maakt met 
heldere, vrolijke kleuren, zijn haar kaarten in 
zwart-wit. Vaak ook gemaakt met stipwerk, 
het zogenoemde pointillisme.
Toch is dat niet alles wat ze doet. Ze werkt 
ook regelmatig in opdracht. Zo heeft ze laatst 
een tekening aangeleverd die op vloerkleden 
gebruikt gaat worden en op dit moment is ze 
bezig met 16 sportkaarten, zodat familieleden 
een kind of kleinkind iets passends kunnen 
geven na het afzwemmen, het kampioen 
worden, enz. En nu natuurlijk de schilderijen 
voor ‘Lief en Leed’!

Voor meer informatie of om haar te volgen, 
zie: www.flynsart.com, flynsart@gmail.com,  
Facebook en Instagram.

Iedereen die iets te melden heeft in de 
catagorie ‘Lief en Leed’, kan een mailtje 
sturen naar Betty Wieteler:
bwieteler1@gmail.com
(voor senioren, commissies en sponsoren)
of naar Herman Hofman:
liefenleed@vvnunspeet.nl
(voor jeugdleden)

lief en

leed

commissie
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SNACK & DINE

De Veluwse Jager

De afdeling Lief en Leed heeft 

kaarten laten drukken van de 

kunstwerken. Hiermee willen we 

ons blauw-gele hart laten spreken 

binnen de vereniging.

Dit hebben we kunnen doen

doordat we gesponsord worden

door Posmark Winkelinrichting

uit Meppel.
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De TC is verantwoordelijk voor het voetbal- 
technisch beleid binnen de vereni- ging. 
Concreet houdt de TC zich bezig met de 
volgende aandachtsgebieden: Algemene 
technische zaken, Beleid junioren, Beleid 
pupillen, Beleid senioren, Scouting (intern) en 
BVO’s (Betaald Voetbal Organisatie). Eén van 
de dingen die onder de verantwoordelijkheid 
van de TC valt is: selectieteams inclusief 
begeleiding. De recreatieve teams zijn 
dan weer de verantwoordelijkheid van de 
Jeugdcommissie (JC). Als gevolg hiervan 
werken de JC en TC in veel gevallen nauw 
samen. Neem bijvoorbeeld het jaarlijks 
indelen van spelers in de teams voor 
het nieuwe seizoen. Deze indeling wordt 
opgesteld door de JC en TC. 

Als TC zijn we een aantal jaren geleden 
een nieuwe weg ingeslagen. We willen 
door middel van “plezier & passie leidt tot 
prestatie” weer een toonaangevende club in 
de regio worden en blijven. Dit onder andere 
door meer te investeren in de eigen opleiding, 
een herkenbaar spelsysteem en herkenbare 
Nunspeetse teams met de ambitie om op een 
zo hoog mogelijk niveau te voetballen! 
Dit betekent voor de jeugd dat we onze 

jeugdspelers willen begeleiden en opleiden, 
en dat zij kunnen voetballen in een voor 
hen passende voetbalomgeving. Voor alle 
leeftijdscategorieën geldt dat we werken aan 
een goede balans tussen plezier, opleiding en 
prestatie. Daarnaast zijn we, om de jeugd nog 
beter te kunnen begeleiden en opleiden, in het 
seizoen 2018-2019 gestart met VTON. Dit is 
een gebruiksvriendelijke en laagdrempelige 
digitale trainingsmethode die gebruikt kan 
worden door alle teams. Deze tool gebruiken 
we om een manier van trainen en spelen 
te realiseren die voor elk team aansluit bij 
de visie van de vv Nunspeet. Ook kunnen 
we hiermee de begeleiding van teams die 
behoefte hebben aan trainingsmateriaal 
hierin ondersteunen.

Bij de senioren zijn het 1e, 2e en 3e team de 
selectieteams. Dit omdat we de jeugdspelers 
die doorstromen vanuit de jeugd en de 
ambitie hebben om zo hoog mogelijk te 
willen spelen een plek willen geven om zich 
door te ontwikkelen. Spelers die doorstromen 
vanuit de O-19 en de spelers van het 2e en 
3e selectieteam willen we zoveel mogelijk 
klaarstomen voor de 1e selectie. Dit alles 
om zo onze doelstelling van een herkenbaar 

Nunspeet 1 te behalen. Dat dit zijn vruchten 
begint af te werpen zien we al terug wanneer 
we kijken naar de Nunspeetse spelers die nu 
deel uitmaken van de 1e selectie. 

We zijn op de goede weg, maar er is nog 
genoeg te doen. Samen moeten we zorgen 
voor een gezond voetbalklimaat binnen de 
vv Nunspeet. Een vereniging waar iedere 
speler zich welkom voelt, of je nu selectie- of 
recreatieve speler bent. Een vereniging waar 
sponsoren zich door aangetrokken voelen 
en graag een steentje aan willen bijdragen, 
zodat wij onze ambities kunnen verwezen-
lijken! Een vereniging waar alle vrijwilli-
gers/commissies op een positieve manier 
met elkaar samenwerken omdat we een 
gezamenlijk belang nastreven. 

De leden van de Technische Commissie zijn:
Gerjan Mulder
Andre ten Dolle
Arjen ten Brink
Arjan Daalmeijer
Peter Dekker
Patrick Rekers
André Plakke
Jeroen Fidder

André van de Kolk

technischecommissie@vvnunspeet.nl
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Vaak is er binnen een sportvereniging een Technische Commissie (TC ) actief die er mede voor 
zorgt dat leden kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen op hun eigen niveau. Dit is ook 
bij de vv Nunspeet het geval. Maar wat is nou precies de plaats en de rol van de TC binnen de 
vv Nunspeet?

De technische commissie



Schoolvoetbal;
mooiste dag
van het jaar

Meteen na 12 uur stroomt het sportpark 
vol met fraai uitgedoste kinderen in alle 
kleuren van de regenboog. Al snel gevolgd 
door vele supporters. Er worden extra fiets-
parkeerplekken ingericht om alles veilig in 
goede banen te leiden. En al snel is het rond 
alle velden een drukte van belang. Die dag 
staat de Nunspeetse economie op een laag 
pitje, want iedereen is op De Wiltsangh.
De best presterende teams mogen de finales 
spelen en ondanks de vermoeidheid van de 
vele wedstrijden perst iedereen er nog het 
laatste restje energie uit. En dan de ontlading 
van de winnaars: een prachtig stukje pure 
sport!

Gaat het dan alleen maar om de 
winnaars? Nee, absoluut niet!  Voor alle 
leeftijdscategorieën is er een fair play cup, 
vernoemd naar een van de mensen van 
het eerste uur van het schoolvoetbal: 
Bertus Bakker. Als er iemand stond voor 
sportiviteit, dan was hij het wel. Na zijn 
overlijden zijn het de Bertus Bakker- fair play 
prijzen geworden, als passend eerbetoon 
voor alles wat hij voor het toernooi gedaan 
heeft. De teams worden beoordeeld op 
sportiviteit en onderling respect voor elkaar en 
voor de de scheidsrechter. Daarnaast krijgen 
alle spelers een medaille als aandenken aan 
deze onvergetelijke dag.

Het is mooi om de samenwerking te zien 
met het team van Nunspeet Beweegt, Zij 
zorgen jaarlijks voor het side-event, waarbij 
allerlei leuke spellen gedaan worden. Zo 

zijn er voor degenen die niet meedoen 
ook volop activiteiten. Verder is er een 
goede samenwerking met de mensen van 
het Rode Kruis en de gemeente. Jaarlijks 
mogen we van hun faciliteiten gebruik 
maken en een vertegenwoordiger van het 
gemeentebestuur verzorgt de prijsuitreiking. 

Sinds 2013 is de naam van VTS Tours als 
hoofdsponsor aan het toernooi verbonden. 
Een mooi gebaar van Henk Dooijeweerd 
en zijn bedrijf. Het zorgt voor financiële 
continuïteit, waardoor de bijdrage van de 
scholen laag kan blijven.

Namen leden Schoolvoetbalcommissie:
Voorzitter: Henk Hup
Secretaris: Joop Bouw
Benno Jaarsma
Paul Holstege
Fred Pieterson
Arjen Hoogenraad
Jeroen van Ark
Hennie Sewuster
Jaap Frens

Zo’n 550 kinderen doen mee aan het 
schoolvoetbal. Voor de organisatie 
ieder jaar een uitdaging om voor 
elkaar te krijgen dat iedereen kan 
voetballen, omdat er genoeg velden, 
kleedkamers en vrijwilligers moeten 
zijn. Met passen en meten lukt dat 
net. Het toernooi zit qua capaciteit 
wel aan het absolute maximum. 
Sinds dit jaar is vv Nunspeet 
volledig verantwoordelijk voor het 
evenement. De jaren ervoor was dit 
in samenwerking met een delegatie 
van de regionale politie. Elly Knook 
was vele tientallen jaren een van 
de gezichten van het schoolvoetbal, 
waarvoor zij meer dan verdiend 
gehuldigd is.
In totaliteit doen er zo’n 50 teams mee 
aan het toernooi. En het succes van 
het meidenvoetbal in de gemeente 
Nunspeet is bij het schoolvoetbal 
begonnen. Eerst nog wat voorzichtig, 
maar nu is er jaarlijks een 20-tal 
meidenteams die minstens net zo 
fanatiek als de jongens spelen.
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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.

www.provada.nl

Ben je er 
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  !volgend "##$ bij!

‘Van leren komt meestal niet zo veel terecht.’ Een opmerking van een leerkracht, die 
veelzeggend is over de impact van het schoolvoetbal. Op woensdagmorgen gaan de kinderen 
nog gewoon een paar uur naar school. En dan op een (bijna altijd zonnige) middag in april 
is het zover...



kampioenen 2018/2019
Afgelopen seizoen mochten we weer enkele trotse kampioenen feliciteren.

JO11-1, JO11-3, JO13-3g, JO17-1, JO19-1, Nunspeet 5, 35+ waren de sterkste in hun klasse.

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.
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Er is mij gevraagd of ik een stukje tekst voor 
de nieuwe presentatiegids kon leveren. Nu 
ben ik van nature niet zo’n prater, maar ik zal 
eens kijken of het me op papier beter afgaat. 
Het zou dan over het Kerstzaalvoetbaltoernooi 
en het Jumbo Dijkstra pupillentoernooi 
moeten gaan. Nu zal het bij het grootste 
gedeelte van de mensen wel bekend zijn, 
maar we hebben natuurlijk ook elk jaar weer 
een groot aantal nieuwe leden erbij.

Laten we dus maar eens beginnen met het 
kerstzaalvoetbaltoernooi. Zoals de naam 
al zegt vind dit altijd tussen Kerst en Oud 
en Nieuw plaats. Het is tegenwoordig een 
2-dagen durend toernooi voor alle jeugdleden 
van vv Nunspeet. Van de “kleintjes” van de 
voetbalschool tot aan de mannen/vrouwen 
van de JO19 en MO19. Elke leeftijdsgroep 
wordt dan door elkaar gehusseld en hieruit 
worden teams gevormd die een toernooi 
gaan spelen.
Het mooie aan dit toernooi  is dat het 
een echt verenigingsgebeuren is. Zowel 
het scheidsrechteren als de begeleiding 
voor de jongere teams wordt gedaan door 
onze eigen jeugd. Zelfs de organisatie 
wordt door 2 jeugdleden gedaan i.s.m. de 
toernooicommissie. Dit doen ze veelal om 
een schoolproject te volbrengen. Dit maakt 

het een toernooi waarbij dus de hele jeugd 
van vv Nunspeet betrokken is. En het is 
belangrijk voor het verenigingsgevoel binnen 
een voetbalclub.
Nu dan iets over het grootste toernooi van het 
jaar “het Jumbo Dijkstra pupillentoernooi”.                         
Na de zomer is het eerste wat we doen, een 
geschikte datum prikken. Rond oktober/
november worden de uitnodigingen naar alle 
verenigingen per mail verstuurd. Nu hebben 
we over het algemeen niet te klagen over het 
aantal aanmeldingen. Zoals ook dit jaar wel 
weer bleek!
Ruim 1000 voetballertjes, verdeeld over 90 
teams, hebben aan het toernooi meegedaan. 
Er spelen die dag dan 45 teams in de ochtend 
en 45 teams in de middag.  Deze teams 
krijgen voor aanvang een sponsortas met 
diverse versnaperingen en  na afloop ook 
allemaal een beker . Ook hier zien we weer 
veel vrijwilligers waaronder leden en ouders 
die een steentje willen bijdragen om dit 
toernooi  mogelijk te maken.

Dankzij al die vrijwilligers kunnen wij die 
kinderen een sportieve dag bezorgen. En een 
leuke bijkomstigheid: het is nog gezellig ook! 
En als je later dan ook nog complimenten 
krijgt van andere verenigingen, over de 
gezelligheid en prima organisatie, dan weet 

je ook weer waarom je er zoveel tijd in steekt. 
En dan denk je gelijk: volgend jaar weer!!

Namen leden Toernooicommissie:

Jeroen van Ark
Jordi Klaassen
Adriaan Hogenraad
Fred Pieterson
Ingmar de Vrieze

toernooienvvnunspeet@gmail.com

De toernooicommissie



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 

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
Any Tyme Nunspeet, Zwolle en Raalte  p/a Belvederelaan 9, 8071 DG Nunspeet  T   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 

Provada  Zoomstede 23, 3431 HK  Nieuwegein, T +31 (0)30 605 14 24  -  I www.provada.nl 

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

Macam Trading bv  Laan 61, 8071 JH Nunspeet T (06) 13 13 66 86 

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

Sponsor 2 Sterren
Actief Werkt! Nunspeet  Stationslaan  37A, 8071 CK Nunspeet, T (0341) 25 84 17 – I www.actiefwerkt.nl

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

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.  Bezoekadres: Postbus 10147, 7301 GC  Apeldoorn

 T (055) 312 76 00  - I www.bdo.nl  

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 - (06) 47 97 44 33

Inclusief Gresbo  Postbus 87, 8070 AA Nunspeet, T (0341) 27 42 00 – I www.gresbo.nl

Jan Kuipers/ VConsyst BV  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

Sponsoren businessclub

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

Rook en Barbebue Experience Center  Nijverheidsweg 4, 8071 DH Nunspeet, T (0341) 26 68 85

 www.experience-rookoven.com  

Schildersbedrijf Witteveen VOF  Marconiweg 9c, 8071 RA Nunspeet, T (0525) 65 57 22 / (06) 29 18 84 56

 www.schildersbedrijfwitteveen.nl

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

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

Dommerholt Advocaten  Govert Flinckstraat 1, 8021 ET Zwolle T (06) 57 06 95 34 I www.dommerholt.nl 

JUA Kali  p/a  Galvaniweg 7, 8071 SC  Nunspeet, T (0341) 25 10 14  -  I www.boeve.nl 

KOA bv  Berenbosweg 28, 8071 DZ Nunspeet

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

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

Wolleswinkel Advocaten  Dorpstraat 40a, 8071 BZ Nunspeet T (0341) 23 05 80 I www.wolleswinkel.nl

Sponsordoeken 3e ring
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

Macam Trading bv  Laan 61, 8071 JH Nunspeet 

Any Tyme Nunspeet, Zwolle en Raalte  p/a Belvederelaan 9, 8071 DG Nunspeet

Gastleden
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
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AA drink United Softdrinks bv  Postbus 40225, 3504 AA Utrecht
Auto Remco  Marconiweg 34, 8071RA Nunspeet
Autobedrijf Wim de Kaste  Jan Topweg 16, 8071 ZE Nunspeet
Autobedrijf Suzuki Hans Baars  Oosteinderweg 105, 8072 PB Nunspeet
Bakkerij van Dongen  Stationslaan 47, 8071 CK Nunspeet
Banka  Dorpsstraat 29, 8071BX Nunspeet
BB Grondwerken  Hullerweg 122, 8071 RP Nunspeet
BDU Mediasponsor  Marconistraat 33, 3771 AM Barneveld
Boni Nijkerk  Wheemplein 31, 3861 BA Nijkerk
Boudesteyn hypotheek en verzekeren  Westerkaai 78-80,
 8281 BH Genemuiden
Bremerbaai  Bremerbaaiweg 6, 8256 NA Biddinghuizen
De Boer assurantiën  Laan 11, 8071 JG Nunspeet
Boeve Accountants & Adviseurs  Galvaniweg 7, 8071 SC Nunspeet
Bond tegen vloeken  Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal
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
Cafe de Viersprong  Brinkersweg 41, 8071 GR Nunspeet
Cafetaria HappyFood  Westerlaan 2, 8071 ED Nunspeet
Carrosseriefabriek Harderwijk bv  Lorentzstraat 2,
 3846 AW Harderwijk
De Chinese Muur  Marktstraat 3, 8071 GL Nunspeet
Club van 14  p/a Thorbeckestraat 30, 8072 XL Nunspeet
Computer Service Nunspeet  Nijverheidsweg, Nunspeet
Covebo Harderwijk  Marie Curiestraat 25, 3846 BW Harderwijk
Dekker Steigers Nunspeet  Hullerweg 126 - 6, 8071RP Nunspeet
Dekker Verhuur  Marconiweg 22b, 8071 RA Nunspeet
Van Delen Telecom  Parmentierstraat 17, 3772 MS Barneveld
Dutchpub De Zaak  Stationslaan 19, 8071 CJ Nunspeet 
De Buuren VOF  Stationslaan 21, 8071 CJ Nunspeet
De Jager Autoservice  Marconiweg 10, 8071RA Nunspeet
De Kopieerderij  Industrieweg 60, 8071 CV Nunspeet
De Triangel  Stationslaan 64a, 8071CN 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
Van Espelo auto’s  Harderwijkerweg 259, 8077 RE Hulshorst
EuroParcs Resort Veluwemeer  Randmeerweg 8, 8071 SH Nunspeet
Expert  Stationslaan 8, 8071 CM Nunspeet
Berben Dierenland 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
Fred ICT solutions  Rotterdamserijweg 200, 3042 AV Rotterdam
Van Geenen Auto’s Nunspeet  Industrieweg 58b, 8071 CV Nunspeet
Gema Apparatenbouw bv  Plantweg 32-34, 8256 SH Biddinghuizen
Geniet van fietsen  Zwolsewegje 80, 8071 RZ Nunspeet
Grillroom L&M  Dorpsstraat 4, 8071 BZ Nunspeet
Van Groningen Metaal  Industrieweg 65, 8071 CS Nunspeet
Hajé restaurant A28 2  8091 ZZ Nunspeet
HappyFood  Westerlaan 2, 8071 ED 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
Installatiebedrijf William van Veldhuizen bv  Pascalweg 15,
 8071 SE Nunspeet
Jing Aziatisch restaurant  Harderwijkerweg 7, 8071EM Nunspeet
Kamp Schoenen  Stationslaan 60, 8071 CN Nunspeet
De Kapper  Nijverheidsweg 2c, 8071 DH Nunspeet
Keppel Stucadoors & Tegelzetters  Winckelweg 8, 8071 DP Nunspeet
Klompenburg Bouw  Pascalweg 11b, 8071 SE Nunspeet
W. van Klompenburg Grondverzet  Rijnvis 26, 8077 RR Hulshorst
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
Mulklé Metaal  Energieweg 5, 8071 DA Nunspeet
NE DistriService bv  Energieweg 28, 8071 DA 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
Outdoorcentrum Nunspeet  Plesmanlaan 2, 8072 PT Nunspeet
Pannenkoekenhuis De Boskabouter  Elspeterbosweg 11,
 8076 RA Vierhouten
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
Qimarox  Nobelstraat 43, 3846 CE Harderwijk
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
Siebelink Verfvakhandel  Waterweg 21, 8071 RR Nunspeet
Slaapidee (VEVO bv)  Ds. Martiniuslaan 8, 8071 GW Nunspeet
Slagerij Van Guilik bv  Duurzaamheidstraat 19c,
 8094 SC Hattemerbroek
Smienk Trapliften  Energieweg 12, 8071 DA 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

Bordensponsoren

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 O19, O17 en O15:
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 O13, O11, O9 en O8:
Voorzijde shirt:  
Rabobank Noord Veluwe, Postbus 14, 8070 AA  Nunspeet
MO19, MO15 en MO13:
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

sponsordoeksponsor
Neston BV  De Buiging 2, 8072 TA Nunspeet

Ballensponsoren
Van de Pol dames en herenmode  Dorpsstraat 46, 8071 BZ Nunspeet
Hofman Schilderwerken  Jasmijnweg 21, 8072 EN Nunspeet
Supportersvereniging vv Nunspeet  p/a Sportlaan 1, 8072 CA Nunspeet
Vishandel Wouter Koelewijn Spakenburg Groen van Prinsterersingel 64,
 3752 DD, Bunschoten-Spakenburg
Catering Culinair  Edisonweg 29, 8071 RC Nunspeet
GPS Nunspeet Holding B.V.  Laan 27, 8071 JG Nunspeet
Notariaat Pieltjes  Laan 44, 8071 JB Nunspeet
Hayona BV online marketing  Stationslaan 69, 8071 CL Nunspeet
PC Fiks  George Breitnerstraat 2, 8072 HN Nunspeet
Van Essen Carcleaning  Marconiweg 12a, 8071 RA Nunspeet
4u Dsign  Harderwijkerweg 299b, 8077 RE Hulshorst
Boni Nijkerk  Edisonstraat 2, 3861 NE Nijkerk
MSP Licht en geluid  Industrieweg 62a, 8071 CV Nunspeet
Autobedrijf Suzuki Hans Baars  Oosteinderweg 105, 8072 PB Nunspeet
Slagerij Wout van de Berg  Ooster Mheenweg 1, 3849 PA Hierden
Van der Vegt Auto´s  Marconiweg 20a, 8071 RA Nunspeet

diversen
Sponsor speler van het jaar
GPS Nunspeet Holding B.V., Laan 27, 8071 JGNunspeet

sponsor Man of the Match
Restaurant Joris, Elspeterweg 2, 8071 PA Nunspeet

Jumbo Nunspeet  Jumbo (Dijkstra) Jeugdtoernooi
Posmark Retailservices  Sponsor Lief en Leed

VTS Tours  Schoolvoetbaltoernooi

Kledingpartners
Intersport Meijers, Karssen Sport Nunspeet en Jako

Alle overige sponsoren bedanken wij voor uw steun!

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
Van den Berg Sloopwerken  Zuiderzeestraatweg 187,
 3849 AE Hierden
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
VTS Tours  Marconiweg 35, 8071 RB Nunspeet
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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Onze adviseurs zijn
dichtbij en
betrokken. 

Samen voor een groeiende
Noord-Veluwe!


