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Ook dit jaar mogen we weer met een kort 
voorwoord de nieuwe presentatiegids voor 
het voetbalseizoen 2020-2021 openen. 

We beginnen 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. 
Maar daarnaast zeker zo belangrijk zijn onze 
sponsoren. Wij weten allemaal dat de wereld 
veranderd is maar daar gaan we hier niet nog 
een keer uitgebreid bij stilstaan. Echter, we 
realiseren ons dat we een bijzonder seizoen 
voor de boeg hebben waarbij we uitdrukkelijk 
gaan proberen hen te ondersteunen daar 
waar mogelijk.  

Meer dan anders beseffen wij dat we een 
vereniging zijn en dat we elkaar allemaal 
keihard nodig hebben. Deze vierhoek van 

leden, vrijwilligers, sponsoren en bestuur is 
cruciaal en xsl alleen in verbindingen mooie 
dingen kunnen realiseren. Binnen onze 
vereniging ben je niet alleen lid maar ben 
je zelf ook bepalend voor de richting en het 
succes in de toekomst.

Na de vakantie zal gestart worden met de 
volgende fase in het revitaliseringstraject, 
namelijk de kostenraming (calculatie) van het 
verenigingsgebouw. Op dat moment kunnen 
we beter inschatten wat het effect is geweest 
van de periode met verminderde activiteiten 
die achter ons ligt. 

Op sportief gebied is de Technische Commissie 
erin geslaagd een vernieuwde selectie samen 
te stellen waar onze hoofdtrainer Erwin Brem 
het volste vertrouwen in heeft, waarbij er 
een mooie mix is van ervaren jongens uit 
Nunspeet, eigen jeugd aangevuld met enkele 
goede spelers van buitenaf.

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.

En natuurlijk een extra woord van dank voor 
de makers en samenstellers van deze mooie 
presentatiegids!

Wij wensen jullie een sportief, gezond en 
succesvol seizoen 2020-2021 toe!

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

secretaris@vvnunspeet.nl

Van de voorzitter en
vice-voorzitter
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Dit is het 10e jaar dat wij als Rabobank 
hoofdsponsor zijn van vv Nunspeet. We zijn 
de afgelopen 10 jaar met veel enthousiasme 
als hoofdsponsor verbonden geweest aan 
deze mooie club. Hierdoor heeft vv Nunspeet 
een gezonde basis kunnen leggen onder 
het voortbestaan. Dat gunnen we ook 
aan andere verenigingen en stichtingen. 
Vandaar dat wij na dit seizoen geen nieuw 
hoofdsponsorcontract met vv Nunspeet aan 
zullen gaan. 

Wel blijven we als sponsor bij vv Nunspeet 
betrokken; na dit seizoen is Rabobank 
exclusief hoofdsponsor van de jeugdelftallen 
JO17 t/m JO19 en de MO17 t/m MO19 tot 
en met voetbalseizoen 2023/2024.

Andere manieren van ondersteuning
En we blijven ook op andere manieren 
vv Nunspeet ondersteunen. Net als voor-
gaande jaren blijft vv Nunspeet van harte 
welkom bij Rabo ClubSupport. 

Als lid van Rabobank Noord Veluwe en als 
lid van vv Nunspeet bepaal jij mede hoe hoog 
dit bedrag wordt.

Rabofonds Noord Veluwe
Ook kan de vereniging aanspraak maken op 
het Rabofonds Noord Veluwe. Eens per twee 
jaar kan de club hier een beroep op doen, 
wanneer er een project is dat bijdraagt aan 
duurzaamheid, economie, cultuur of sociale 
samenhang in Nunspeet of in de regio Noord-
Veluwe. De precieze voorwaarden hiervoor 
vind je op onze website. Onze leden beslissen 
over een eventuele toekenning.

Ons aandeel in een groeiende Noord-Veluwe
De rol van een bank in een regio is van groot 
belang voor de economische ontwikkeling. 
Door het faciliteren van bedrijven en 
inwoners op de Noord-Veluwe kunnen 
dromen en ambities worden waargemaakt 
en kunnen we de regio sterker maken. Dat 
doen we in de rol van bankier maar ook 

door een maatschappelijke rol te vervullen. 
We ondersteunen veel verenigingen en andere 
lokale initiatieven. Daarnaast denken we als 
Rabobank graag mee over maatschappelijke 
projecten die we samen met vv Nunspeet 
kunnen ondernemen.

Betrokken medewerkers
In de vorige presentatiegids las je al over 
het marktteam Nunspeet en waren onze 
collega’s Gerald van de Put en Fred Hup aan 
het woord. Zij zijn en voelen zich verbonden 
met vv Nunspeet en blijven dat ook. Dit uit 
zich bijvoorbeeld in het lidmaatschap van 
de Businessclub, beiden zijn lid van de 
Businessclub van vv Nunspeet.

Je leest het: we hebben en houden een warm 
hart voor vv Nunspeet.

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

Gerard Kok,
Directievoorzitter
Rabobank Noord Veluwe

Het voetbalseizoen 2020-2021 breekt aan, een nieuw seizoen met nieuwe kansen. Hoe 
dit seizoen eruit zal zien, met alle coronamaatregelen, weet nog niemand. Hopelijk is het 
coronavirus snel onder controle, zodat er steeds meer versoepelingen zullen volgen.

Trotse Sponsor;
hoofdsponsor Rabobank Noord Veluwe

Hoofdsponsor



E-BIKES AL V.A.

€999,-
incl. service bij jou thuis

GRATIS PROEFRIT 
EN ADVIES BIJ JOU 

AAN HUIS
> stella.nl/proefrit

VRAAG NU 
DIRECT DE GRATIS 

ACTIEBROCHURE AAN
> stella.nl

Bekijk ons actuele aanbod op stella.nl§ stella

Morena Premium 

 Bosch Performance Line Cruise middenmotor

 Semi-integrated Bosch PowerPack 500 accu

Avalon Premium

 Krachtige en lichte  Shimano E6100 middenmotor

 Shimano Di2-naaf elektronisch schakelsysteem

Service 
die je blijft 
verrassen!

NIEUW! 2021 MODEL

NIEUW! 2021 MODEL

BEZOEK ONZE 
E-BIKE FABRIEK
IN NUNSPEET
  Nunspeet 
Oosteinderweg 90

€100,-
EXTRA KORTING OP 
ACCESSOIRES1

Op vertoon van deze gids of ledenpas

1 Alleen geldig bij aanschaf van een nieuwe Stella e-bike met Shimano Nexus 8 naaf. Prijzen en kortingen gelden gedurende looptijd van de actie. 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. 

SPECIAAL VOOR 
VV NUNSPEET LEDEN

DUPLIGORDIJN
KLEURNR. 50003

Je huis voorzien van raamdecoratie is zoveel meer 

dan alleen het plaatsen van jaloezieën of dupli-

gordijnen. Het is het creëren van een thuis waarin je 

helemaal jezelf kunt zijn. Met de raamdecoratie van 

bece® maken we van jouw huis de perfecte plek.

bece.nl

ROLGORDIJNEN  |  DUO ROLGORDIJNEN  |  PLISSÉ- EN DUPLIGORDIJNEN  |  HORIZONTALE JALOEZIEËN  |  VLINDERJALOEZIEËN  |  VERTICALE JALOEZIEËN  |  VOUWGORDIJNEN EN GORDIJNEN

A5 adv_bece®_landscape.indd   1 03-06-19   10:27
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In Memoriam, Theo van Nieuwenhuize

Zaterdag 6 juni 2020 is ons ERE-lid, de heer 
M. (Theo) van Nieuwenhuize overleden. 
Hij is bijna 80 jaar geworden, geboren op 15 
september 1940 te Haamstede op Schouwen-
Duiveland. Theo was een echte Zeeuw, een 
harde werker, trouw, hulpvaardig en was 
altijd zuinig, de eigenschap van de meeste 
Zeeuwen. 
Van Nieuwenhuize was getrouwd, had 2 
dochters: Inge en Ellen en was een trotse opa.
Het valt voor de familie niet mee om je man, 
vader en opa te moeten verliezen. Wij wensen 
hen heel veel sterkte en troost naast de goede 
herinneringen die ze aan hem hebben. Dit 
geldt wel anders, maar in zekere zin ook voor 
de voetbalvereniging Nunspeet, haar leden, 
bestuurders en oud-bestuursleden.
Theo was lid van onze vereniging sinds 
1967 en heeft sindsdien een enorme 
lange staat van dienst als bestuurder van 

de voetbalvereniging Nunspeet. Hij was 
gedurende vele jaren te vinden op Sportpark 
de Wiltsangh als bestuurder maar ook als lid 
van de onderhoudsgroep.
Hij startte zijn bestuurlijke loopbaan als 2de 
penningmeester en was daarna meer dan 
dertig jaar secretaris. Daarnaast was hij 
regio- afgevaardigde bij de KNVB. Hij was er 
altijd, gaf zijn visie op de zaken en handelde 
verder in het verenigingsbelang. Hij beschikte 
over een enorme ervaring, kennis van zaken, 
kende de reglementen en de spelregels, voor 
ons een ideale bestuurder, secretaris. Het 
was ook een plezier om met hem te mogen 
werken. Hij was zeer betrokken, integer en liet 
het verenigingsbelang altijd vooropgaan. 
Theo beschikte over een ongelooflijk 
relatienetwerk; hij kende iedereen en 
omgekeerd iedereen kende van Nieuwenhuize. 
Hoe hij altijd aan zijn informatie kwam was 
heel bijzonder, hij kende bij de KNVB iedereen 
en had met de dames van het Bondsbureau 
een uitstekende band. Theo was een 
mensenmens en sterk in contacten en altijd 
geïnteresseerd in anderen.
Beroemd is geworden zijn grote zorg voor het 
hoofdveld van de vv Nunspeet, hij bewaakte 
dit met strenge hand: “kom van dat veld af” 
bulderde het af en toe over het sportpark. Hij 
had een blauw-geel hart en was verbonden 
met zijn club. Na zijn bestuurlijke periode 
heeft Theo nog vele adviezen gegeven en was 
hij altijd bereid om te helpen.
Theo van Nieuwenhuize heeft meerdere 
decoraties mogen ontvangen voor het vele 
werk dat hij voor de voetbalvereniging 
Nunspeet en de KNVB heeft gedaan 
waaronder: een Koninklijke onderscheiding 
in 1999, ERE-lid van de vv Nunspeet in 
2005, de gouden speld van de KNVB, Lid van 
Verdienste van de KNVB en de Erepenning van 
de Gemeente Nunspeet.
De vereniging is met recht bijzonder trots 
op ons ERE-lid Theo Van Nieuwenhuize en 
heeft hem gelukkig kunnen bedanken, bij 
zijn afscheid als bestuurder in 2005, voor het 
vele werk dat hij heeft gedaan gedurende 
bijna 40 jaar. Een icoon, bestuurder van de 
oude stempel, sympathiek en gedreven. Theo 
bedankt voor deze fantastische periode, je 
bijzondere inzet, wij zullen dit nooit vergeten.

”RUST IN VREDE”

Voetbalvereniging Nunspeet, 8 juni 2020
Peter Keur, Ere-voorzitter

Theo en het “ Veld ”

Dat hoofdveld, ja daar had Theo wat mee. 
Al die jaren ging hij nooit naar de club, de 
wedstrijd, het sportpark of de GOBO maar 
altijd NAAR HET VELD.

Iedere dag was hij er te vinden, na het werk 
omkleden, eten en “naar het veld”.
Elke dag was er wel wat te doen, 
vergaderen, lotto avond, trainingen.
Op vrijdagavond werd de wekker gezet 
want hij moest vroeg naar “het veld”.
Veld keuren, boos, als Pier van Veen of 
Willem Rekers het afkeurde, of juist goed 
keurde als hij vond dat het niet goed was 
voor “het veld” als er op gespeeld werd. 
Zo ging het vele jaren.
Toen hij na al die jaren gestopt was ging hij 
iedere dag fietsen, juist ja, een rondje rond 
“het veld”. En als er jongens een balletje 
aan het trappen waren op “het veld” dan 
stopte hij en ging er op af. Hij was het er ook 
helemaal niet mee eens dat de gemeente 
er geen bezwaar tegen had, het was haast 
heiligschennis!

Enige weken voor zijn overlijden ging hij 
met Inge nog een rondje toeren, langs “het 
veld”. Ze hebben er even stilgestaan maar 
hij wilde niet uitstappen. Toen heeft hij 
afscheid genomen van “het veld”.
Zijn plaats op de tribune zal leeg blijven en 
hij zal niet meer met Fred meegaan naar de 
uitwedstrijden. 

Maar vanaf zijn blauwgele wolkje zal hij er 
bij zijn en roepen: Vecht voor je kleuren!

Ik wens vv Nunspeet een mooie toekomst 
met goede resultaten. Heel veel dank aan 
allen die in deze tijd met ons meeleven ook 
namens onze kinderen en kleinkinderen. 

Het doet ons goed.
Riek van Nieuwenhuize



De impact daarvan is enorm en het houdt 
ons tot op de dag van vandaag in haar greep. 
Van de ene op de ander dag kwam Nederland 
in een lock down en lag alles stil.
Stil werd het noodgedwongen ook op ons 
Sportpark “de Wiltsangh”. 
Geen trainingen, geen wedstrijden, clubhuis 
en sportpark werden zelfs verboden terrein.  
Onze bewegingsvrijheid werd ingeperkt 
en we werden overspoeld met nieuwe 
regelgeving en de 1,5 meter samenleving 
ontstond.  Het kan niet anders dan dat u als 
sponsor hiermee ook geconfronteerd werd.  
Als Sponsorcommissie realiseren we ons dat 
het voor u allen een bijzondere en moeilijke 
tijd is en het einde nog niet in zicht is.
Samen met u hopen we op betere tijden en een 
duurzame samenwerking. Het kan niet vaak 
genoeg gezegd worden; de voetbalvereniging 
Nunspeet heeft u als sponsor hard nodig om 
haar sportieve doelstellingen te realiseren. 

De Sponsorcommissie heeft het afgelopen 
seizoen niet stil gezeten.  De commissie 
is uitgebreid met de heren Jaap Boone en 

Jan Prins en bestaat nu uit 7 leden. 
Eveneens is het gelukt om het aantal 
sponsoren ten behoeve vv Nunspeet uit te 
breiden. Maar wat we het belangrijkste vinden 
is het in stand houden van een goede relatie 
met onze sponsoren. We streven naar een 
duurzame relatie met een win-win situatie 
voor beide partijen.
Kijkend naar de toekomst hebben we als 
Sponsorcommissie de gezonde ambitie om 
het aantal sponsoren uit te breiden dan wel 
minimaal op het huidige niveau te houden.
Uit de Stichting Sponsoring Voetbalvereniging 
Nunspeet (SSVN) en Sponsorcommissie is 
een samenwerking ontstaan onder de naam 
Ambitieteam vv Nunspeet. 
Door de krachten te bundelen en gebruik 
te maken van elkaars expertise willen we 
nieuwe mogelijkheden m.b.t sponsoring 
onderzoeken. Tevens willen we met het oog 
op de revitalisering van ons sportpark, de 
bouw van de nieuwe kleedkamers en de wens 
om boven op die kleedkamers ons nieuwe 
clubhuis met terras en tribune te realiseren, 
zoveel mogelijk financiële middelen 

genereren om dit mogelijk te maken. 
De beoogde nieuwbouw brengt nieuwe 
mogelijkheden voor sponsoring met zich mee.
De mogelijkheden om uw bedrijf te promoten 
binnen ons nieuwe complex willen we u 
graag in de loop van dit seizoen presenteren. 
Aan het einde van het seizoen 2020-2021 
zal er ook weer een nieuw kledingplan 
gepresenteerd worden. Natuurlijk zullen 
daarvoor in eerste instantie de bestaande 
kleding-sponsoren benaderd worden, maar 
ook daar liggen nieuwe kansen voor u als 
sponsor.  Mocht u als bestaande sponsor of 
potentiele  sponsor van vv Nunspeet interesse 
hebben in een uitbreiding of nieuwe vorm van 
sponsoring, neemt u dan contact op met de 

Sponsorcommissie van de vv Nunspeet. 
sponsoring@vvnunspeet.nl

Tot slot wensen we u allen zowel privé als 
zakelijk een gezond jaar toe en hopen we u 
regelmatig te ontmoeten op ons sportpark.  

Namens de Sponsorcommissie vv Nunspeet
Henk Makkink (voorzitter)
Ronald Jettkandt
Fred Hup
Adrie Westhuis
Jaap Frens
Jaap Boone
Jan Prins
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Door Henk Makkink

Als u dit artikel leest is het seizoen 2020-2021 van start gegaan en de competitie weer begonnen.  
Terugkijkend op het laatste half jaar kunnen we met recht constateren dat het een bijzondere tijd 
is geweest. In februari 2020 werd de wereld geconfronteerd met een uitbraak van het COVID 19 
virus, beter bekend onder de naam Coronavirus. 

De Sponsorcommissie;
iedere sponsor is hartelijk welkom bij vv Nunspeet



SSVN-Businessclub vv Nunspeet
het begint met ambitie...

Op bestuurlijk vlak hebben we dit jaar 
wat wisselingen gehad. Eerder in het 
afgelopen seizoen is Aart Hofman het 
bestuur komen versterken als algemeen 
bestuurslid. Aart kent de stichting al als 
sponsor en vult het bestuur als jurist aan 
met specifieke en zeer gewenste kennis. 
Aan het einde van het seizoen hebben we 
afscheid genomen van Marco Lokhorst als 
penningmeester. Marco heeft de afgelopen 
jaren het penningmeesterschap met verve 
op zich genomen. Hij heeft ervoor gezorgd 
dat we geen openstaande vorderingen 
en verplichtingen meer hebben, een zeer 
gezonde balans, een positief resultaat om 
met vertrouwen de toekomst tegemoet 
te kunnen zien. We zijn Marco hier zeer 
erkentelijk voor en ook blij dat hij heeft 
aangegeven zijn opvolger met advies te 
willen bijstaan.

De opvolger van Marco is Patrick Gaynor,.
Hij is nieuw bij onze vereniging en zal op 
een later moment uitgebreider worden 
voorgesteld. We heten hem ook op deze plek 
van harte welkom! 
We zijn nog wel op zoek naar een nieuwe 
secretaris SSVN. Betty Wieteler-Bruijnes 
draait al vanaf 2000 mee in diverse 
commissies, bestuur vvN en SSVN. Zij heeft 
nu aangegeven graag adviseur SSVN te 
willen worden en een opvolg(st)er te willen 
inwerken. Weet u een geschikt persoon of 
vindt u zelf deze functie een uitdaging, laat 
dit dan weten via ssvn@vvnunspeet.nl

Omdat het bestuurlijk goed op orde is kijken 
we ook al langere tijd naar de sportieve kant. 
Al enkele jaren zijn we aan het einde van 
het seizoen blij dat we ons hebben kunnen 
handhaven in de eerste klasse en zien we vol 
goede moed uit naar het komende seizoen. 
De laatste wedstrijden van het seizoen zijn 

dan extra spannend en handhaving voelt 
bijna als een ‘prijs’.

Toch starten we geen enkel seizoen 
met de ambitie om ons alleen maar te 
handhaven. Onze voetbalvereniging heeft 
een jarenlange traditie van spelen op het 
hoogste amateurniveau maar al een aantal 
jaren zitten we daar zover vanaf dat dat 
geen realistische ambitie is. Dat komt 
voor een deel door verschuivingen in het 
amateurvoetbal vanuit de KNVB (eerst 
met het instellen van de topklasse en later 
de 2e en 3e divisie) maar ook omdat het 
simpelweg ook in het amateurvoetbal om 
geld gaat. Grote amateurverenigingen in 
de tweede en derde divisie (denk aan HHC 
Hardenberg, Spakenburg, DVS’33) werken 
met budgetten voor spelers en trainers waar 
een gemiddelde eerstedivisieclub jaloers 
op is.

Zoals gezegd is dat niet  waar we ons op 
willen richten maar toch zijn we afgelopen 
seizoen begonnen om met een aantal 
personen die goed bekend zijn binnen de 
club, en die bereid zijn om hun commerciële 
vaardigheden en contacten in te zetten, 
plannen te maken hoe we als vv Nunspeet 
weg kunnen komen van het ‘rechterrijtje’ 
in de eerste klasse en op termijn in eerste 
instantie mee kunnen doen in de bovenste 
helft van de ranglijst en het winnen van 
een periode en op die manier langzaamaan 
toewerken naar een mogelijke promotie naar 
de hoofdklasse. Dit kan natuurlijk alleen 
maar als we als vereniging en stichting 
gezond blijven en daarom is het geen losse 
ambitie maar eentje waar we alleen aan 
kunnen werken als ook de accommodatie 
straks past bij wat we als vereniging willen 
en we naast mooie nieuwe kleedkamers 
ook een nieuw clubhuis kunnen realiseren.

Het zogenaamde ‘ambitie-team’ kijkt 
daarom breed naar commerciële en 
financiële mogelijkheden. Uiteraard is de 
samenwerking met de sponsorcommissie 
daarbij heel erg belangrijk en worden 
activiteiten op elkaar en met elkaar 
afgestemd.

Zoals gezegd is er nu een aantal betrokken 
en creatieve Nunspeters die hierin mee 
willen denken maar uiteraard is alle hulp 
welkom dus als u denkt vanuit het netwerk 
en met een commerciële en/of financiële 
achtergrond een bijdrage te kunnen 
leveren, aarzel dan niet om contact met 
ondergetekende op te nemen.

Voor nu wens ik u namens het bestuur 
van de SSVN alle goeds en gezondheid toe 
en kijken we samen uit naar een mooi en 
succesvol seizoen vol nieuwe uitdagingen!
ssvn@vvnunspeet.nl
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Door Erik Molenschot

Een seizoen dat opeens tot stilstand komt is niet iets wat we eerder meegemaakt hebben en 
hopelijk ook niet opnieuw zullen beleven. Voor ons als bestuur van de SSVN heeft dat geleid tot 
nieuwe uitdagingen en we zitten nog steeds in een periode waarin we onze sponsoren wat terug 
willen geven voor de jarenlange steun die we hebben mogen ontvangen. Ook met de selectie 
van Nunspeet 1 zijn we constructief in gesprek geweest en hebben we goede afspraken kunnen 
maken over de wederzijdse verplichtingen en afspraken naar de toekomst toe.

Erik Molenschot
Voorzitter

Betty Wieteler
Secretaris

Patrick Gaynor
Penningmeester

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

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

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

 

Coach van
ondernemers.

Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl
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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 ook de senioren de sportieve 
strijd aan…”

Zo begonnen wij onze bijdrage aan de 
presentatiegids van vorig seizoen. Wie had 
toen verwacht dat het seizoen compleet 
anders zou verlopen. Vanaf maart 2020 
waren de voetbalvelden ineens leeg, zowel 
in het weekend als doordeweeks. Corona… 

Inmiddels zijn de maatregelen dusdanig 
versoepeld en gaat het nieuwe voetbalseizoen 
in september weer voorzichtig van start. 

Gelukkig is publiek weer toegestaan met 
inachtneming van de 1,5 meter afstand 
buiten de sportvelden. Samen met iedereen 
kijken we er alvast naar uit. De sfeer, het 
teamgevoel, de sportiviteit en natuurlijk het 
fysiek bewegen. Naast het spelplezier maakt 
een goede conditie ons ook weerbaarder 
tegen ziektes zoals corona. 

En als gemeente werken we graag met 
diverse partijen uit onze gemeente samen 
om alle sport- en beweegvoorzieningen 
zo goed mogelijk in te vullen. Daarom 
hebben we onder andere een aantal doelen 
opgeschreven in een lokaal sport- en 
preventieakkoord. Zo kunnen we lekker 
bewegen, zelfvertrouwen ontwikkelen en 
sociale contacten opdoen. Van jong tot oud. 

Onder andere op de voetbalvereniging, in 
de openbare ruimte en natuurlijk ook bij alle 
andere sport- en spelactiviteiten. 

Bovendien zijn we gestart met de 
voorbereidende bouwwerkzaamheden van 
het nieuwe zwembad met sport- en turnhal 
op ‘De Wiltsangh’. Al met al volop faciliteiten 
om bij te dragen aan een gezonde en actieve 
levensstijl voor al onze inwoners.

We wensen u een sportief én gezond 
seizoen toe!

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

Uit het gemeentehuis



Sponsor zijn van een voetbalclub levert 
Sven Bokhorst is geen ‘zakelijk gewin’. 
“Naamsbekendheid en je gezicht laten 
zien in de lokale gemeenschap is wel 
het belangrijkste. En meedoen in de 
Businessclub.”
In het bedrijf levert voetbal op maandag-
morgen bij de koffie best wel gespreksstof 
op. vv Nunspeet is tegenwoordig wat minder, 
maar in het verleden heeft het bedrijf 
best personeelsleden gekend, die ook  in 
het eerste elftal speelden. Dries Huisman 
herinnert zich een kreet ‘Er gebeurt iets 
moois op De Wiltsangh’. Maar in dat jaar 

degradeerde vv Nunspeet en sinds die 
tijd stond bij Bokhorst de kreet symbool 
voor ‘Het is weer niks’. Dries: “Misschien 
moeten we ‘Er gebeurt iets moois op De 
Wiltsangh’ komend seizoen maar weer eens 
oppoetsen.”

Dries Huisman maakt deel uit van het 
Ambitieteam van de Businessclub. Dat 
team heeft als doel om stappen in de 
kwaliteitsverbetering van het eerste elftal 
te maken en de betrokkenheid van de 
sponsoren bij de voetbalvereniging te 
vergroten. Dries: “Het doel is het aantal 

sponsoren op niveau houden en ook 
uitbreiden om daarmee de vereniging op 
niveau te kunnen houden. Daarvoor zijn  
financiële middelen nodig.” Bokhorst kan 
daarbij het netwerk van het bedrijf gebruiken 
om zo andere bedrijven te bewegen om lid 
te worden van de Businessclub.

Start Grafisch Bedrijf Bokhorst in 1933 
Het verhaal begint met Hendrik Bokhorst, 
een Zuiderzeevisser in Elburg met de botter 
EB21. In 1932 kwam een einde aan de 
Zuiderzeevisserij door de aanleg van de 
Afsluitdijk. De zonen van Hendrik zouden 
geen toekomst meer hebben in de visserij. 
Cor werd onderwijzer en Steven begon een 
drukkerij in de huiskamer van het ouderlijk 
huis.

In 1933 kon Steven met een collega aan de 
Laan in Nunspeet de drukkerij en boekhandel 
Van Rosmalen overnemen. Officieel begon 
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Door Dick Baas

Hij heeft persoonlijk eigenlijk helemaal niets met voetbal, hij tennist wel, maar als bedrijf 
wil hij lokale activiteiten ondersteunen. Sven Bokhorst, directeur van ‘Grafisch Bedrijf 
Bokhorst Nunspeet’, is daarin heel helder. De tweede man in het bedrijf, Dries Huisman, is 
meer voetbalminnend, maar ook niet actief. Het grafisch bedrijf is al heel lang sponsor van vv 
Nunspeet.

Grafisch Bedrijf Bokhorst;
betrouwbaar, betrokken, flexibel

Dries Huisman en Sven Bokhorst.
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het bedrijf op 1 mei 1933 onder de naam 
Spek en Bokhorst. Het ging niet gemakkelijk 
in de crisistijd van de dertiger jaren.

Na de oorlog kwam de boekhandel 
onder leiding van Hagenbeek, werd Spek 
uitgekocht en richtte Steven Bokhorst zich 
helemaal op de drukkerij. Hij kreeg grote 
klanten, zoals de melkfabriek VVM, die nu 
als Nestlé nog steeds klant is. Jan Kuipers 
Staal- en Houtbouw werd klant, evenals 
California Soepen en Hulsink Destilleerderij 
in Harderwijk.
Het pand aan de Laan werd te klein en het 
bedrijf verhuisde naar het industrieterrein 
Feithenhof. Het huidige pand werd in 1976 
in gebruik genomen.

Derde generatie
De gehele ontwikkeling van het familiebedrijf 
Bokhorst kan in één zin samengevat worden: 

‘Vader Steven Bokhorst begon met loden 
lettertjes, zoon Koos Bokhorst schakelde 
over naar offsetdruk en kleinzoon Sven 
Bokhorst maakte de digitaliseringslag’.
Het staat allemaal in een heel mooi boekje, 
dat in 2018 werd uitgegeven ter gelegenheid 
van het 85-jarig bestaan.
De ontwikkelingen in het bedrijf gaan door. 
In september komt er een nieuwe drukpers. 
De levering van een nieuwe stansmachine 
is vertraagd door de corona. Moet uit China 
komen. 
Op de vraag of er nog wel behoefte is aan 
reclamedrukwerk, heeft Sven Bokhorst 
een helder antwoord: “Ja, de eerste 
informatiebehoefte gaat digitaal, maar toch 
blijft er behoefte aan een stukje drukwerk 
met informatie.”

Bokhorst gaat zich toeleggen op het 
produceren van verpakkingen. “Dat leent 

zich niet voor digitaliserering en is een 
groeiende markt.”

Het coronavirus heeft wel gezorgd voor een 
forse omzetdaling in de afgelopen maanden, 
maar het krabbelt nu weer op. Vooral 
culturele instellingen hadden even gaan 
behoefte aan drukwerk.

Dries Huisman en Sven Bokhorst hebben nog 
een bedrijfje: PromUnique Retail Promotions 
voor onder meer sportplaatjesacties. Ook 
dat lag even stil, maar omdat bloemen- 
corso’s niet doorgaan, is er een plaatjesactie 
opgezet en die loopt boven verwachting
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jOuW BoOdScHaPpEn, JoUw eXtRa’s

gRaTiS BoOdScHaPpEn, De hOoGsTe kOrTiNg oP 
dAgJeS UiT En nOg vEeL MeEr eXtRa’s

sPaAr 
nU VoOr dE 

lEuKsTe eXtRa’s
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Bij vv Nunspeet is Jaap Pol bij elke wedstrijd 
van de Nunspeetse hoofdmacht al jarenlang 
een vertrouwd gezicht op de bank. Steeds 
alert en startklaar om adequaat hulp te 
bieden aan omgevallen spelers. In vroegere 
tijden kwam de verzorger van dienst slechts 
overeind bij bewusteloosheid van een speler 
of bij open beenbreuken. Ze beschikten enkel 
over een natte spons en twee verdroogde 
pleisters. Het therapeutisch arsenaal 
waarover Jaap Pol (65 jaar) beschikt, 
overstijgt dat ruimschoots.
Wel blijft de overbekende waterzak ook 
vandaag de dag deel uit maken van de 
blessurebehandeling.

Daarnaast is kennis van anatomie, fysiologie 
en pathologie van groot belang. Jaap 
heeft er zorg voor gedragen dat hij op 
deze gebieden uitstekend is geschoold. 
Hij volgde vele cursussen o.a. over diverse 
vormen van massage, het aanbrengen 
van bandages en het medisch intapen van 
aangedane lichaamsdelen. Ook wordt er 
van Jaap inzicht verwacht op het terrein van 

psychologie. Naast brakke beentjes hebben 
sommige spelers ook nog een teer zieltje. 
In dat laatste geval kan een bemoedigend 
woord, een schouderklopje en een veeg 
van een sompige spons al een groot helend 
effect sorteren. Jaap voelt dat feilloos aan.

Heel belangrijk is ook de schat van ervaring 
die hij in de loop van 22 jaren bij vv Nunspeet 
heeft opgebouwd. Na een negental jaren als 
verzorger bij de buurvereniging vv Elspeet, 
waar hij al 50 jaar lid is, maakte hij in 1998 
de overstap naar vv Nunspeet. Daar is hij de 
spil in het medisch team waar veel om draait. 
Hij onderhoudt de contacten met bestuur 
en fysiotherapeuten en is verantwoordelijk 
voor de inkoop van medische materialen. 
Zijn activiteiten zijn niet uitsluitend gericht 
op de spelers van de hoofdmacht. Ook de 
ongemakken van andere spelers, van pupil 
tot veteraan, hebben zijn aandacht. Elke 
week is hij een slordige 12 tot 15 uur in de 
weer voor het welzijn van de spelers.
Hij doet het nog altijd met veel inzet, passie 
en grote betrokkenheid.

De veranderingen in het voetbal in de 
laatste decennia ziet hij allemaal aan zich 
voorbijkomen.
Het spel is veel sneller geworden en het 
kunstgras heeft zijn intrede gedaan. Beide 
ontwikkelingen hebben bijgedragen aan 
meer blessures dan in zijn begintijd. De 
aandoeningen zijn soms ernstig van aard 
en hebben tijd nodig om te herstellen. 
Jaap voelt soms wel de druk van spelers of 
trainers om de acteurs snel weer in actie te 
krijgen. ‘De tijd valt niet uit te schakelen’, 
stelt hij resoluut.
Over de moderne, snelle media kan hij ook 
nog wel wat verhalen. Het gebeurde eens 
dat hij nog op het veld bezig was met een 
stevige blessure en dat verwanten van het 
desbetreffend slachtoffer al van thuis langs 
de lijn opdoemden nadat ze via de media in 
kennis waren gesteld van het malheur!

In 2015 naam Jaap afscheid van zijn 
waardevolle taak. Althans, dat dacht 
menigeen en hijzelf ook. De opvolging 
van Jaap bleek nog niet zo eenvoudig en 
het duurde dan ook niet lang voordat hij 
weer langs de zijlijn en in de medische 
catacomben opdook. Een heel regiment aan 
spelers heeft hij in zijn carrière zien komen 
en gaan. Oefenmeesters van uiteenlopende 
pluimage stond hij bij. Een trio namen wil 
hij nog wel kwijt. Geheel los van prestaties 
en vaktechnische kwaliteiten, ervoer hij 
een uitstekende intermenselijke relatie met 
Bert Ebbers, Hans van Dijkhuizen en Rob 
McDonald. 

Dat de behandelingen niet altijd even 
zachtzinnig kunnen worden uitgevoerd 
weet Jaap als geen ander. “Ik doe ze met 
liefde pijn”, vertelt hij met een schalkse 
glimlach. Alles in het belang van de spelers 
en de vereniging die hem zo dierbaar is. In 
dit nieuwe seizoen doet Jaap een stapje 
terug. Twee ambitieuze fysiotherapeuten in 
opleiding nemen het stokje van hem over, 
terwijl Jaap op de achtergrond beschikbaar 
blijft. Wie denkt dat Jaap Pol definitief 
afscheid neemt en uit beeld verdwijnt, 
gelooft ook in sprookjes!

Door Kees Keizer

Met de ontwikkeling van het voetbal in de loop der jaren is de medische begeleiding navenant 
meegeëvolueerd. Elke vereniging die het voetbal serieus neemt en haar spelers in goede 
gezondheid en in de juiste conditie het strijdperk in wil sturen, beschikt over een volwaardig 
medisch team. Een dergelijke equipe bestaat veelal uit een clubarts, fysiotherapeuten, 
masseurs en verzorgers. Zo ook bij vv Nunspeet. 
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Jaap Pol;
verzorger met een missie



Door Dick Baas

Een gesprek met Erwin Brem, hoofdtrainer 
van vv Nunspeet. Het sportpark op ‘de 
Wiltsangh’ is nog dicht, maar Erwin heeft 
onmiddellijk een adres paraat: Lunchroom 
Uniek in de Stationslaan in Nunspeet. Hij 
kent het, want Uniek werkt met mensen met 
een beperking en dat  is ook het dagelijks 
werk van Erwin. Koffie met appelgebak 
wordt enthousiast geserveerd. En Chris van 
de Breggen, eigenaar van Uniek, had geen 
probleem met een foto van Erwin met zijn 
medewerkers.

Het eerste seizoen als trainer bij vv Nunspeet 
zit er op. Hij kijkt er positief op terug. De 
sfeer in de club is goed. Het is een club 
die het beste met iedereen voor heeft. Een 
goede mix van spelers met een goed team 
er omheen. “Ik krijg als trainer alle ruimte 
om te werken.” Het corona-virus is iets 
onverwachts, maar Erwin is blij dat hij weer 
op het veld kan staan. Hij gaat vol goede 
moed zijn tweede jaar als trainer in.

Hij is nu zo’n twaalf jaar als trainer bezig. 
In 2007 begonnen bij ’t Harde, in 2012 
naar OWIOS, vier jaar later naar Hato-Heim. 

Vervolgens Hierden en nu Nunspeet. Op zijn 
21e jaar was hij al jeugdtrainer en vanaf zijn 
31ste jaar hoofdtrainer.

Speler
Als geboren en getogen Wezeper begon 
Erwin Brem (42 jaar) op zijn vijfde jaar met 
voetallen bij WHC. “Je mocht als kind maar 
één sport kiezen: schaatsen of voetballen.” 
Hij doorliep alle jeugdteams D, C, B en A en 
ging op zijn 17e jaar vervroegd over naar de 
senioren. Hij speelde ook bij het Jeugdplan 
Nederland van de KNVB (JPN). “Dat was best 
bijzonder zoals meetrainen met FC Zwolle.” 
Van huis uit kreeg hij alle steun, zijn vader 
speelde bij Zalk en ging mee bij de JPN-
trainingen.
Erwin Brem speelde elf jaar in het eerste 
elftal van WHC. “Ik heb in de loop van die 
jaren dus menig duelletje uit mogen vechten 
met vv Nunspeet.”
Hij speelt nu nog recreatief in de zaal.

Huishoudschool
Bij de vraag wat hij na de basisschool 
is gaan doen, moet Erwin even lachen: 
“Huishoudschool! Ik wilde eerst de horeca 
in, of ik wilde kapper worden, maar het werd 
verzorging op de Buys Ballot in Hattem. 
Daarna ben ik naar de CIOS gegaan en heb 
de Sportacademie gedaan. Daar kwam ik 
voor het eerst in aanraking met moeilijk 
opvoedbare jeugd.” Hij is er in afgestudeerd, 
maar uiteindelijk terechtgekomen in de 

gehandicaptenzorg. Sinds 1999 werkt hij 
bij Careander, organisatie die ondersteuning 
biedt aan mensen met een verstandelijke 
beperking of ontwikkelingsachterstand. 

Officieel is Shalom in ’t Harde zijn werkadres, 
maar is actief in de gehele regio. Zijn functie 
bij Careander is heel uiteenlopend, maar 
heeft wel met sport te maken.
In de corona-periode had hij het druk. Op pad 
naar de locaties om op 1,5 meter afstand 
toch iets voor de cliënten te betekenen en 
hen sport aan te bieden.

Sport is lust en leven
Het leven van Erwin Brem staat dus helemaal 
in het teken van sport. Hij is er vijftig tot 
zestig uur in de week mee bezig. Hij doet dat 
in zijn werk bij Careander, als voetbaltrainer 
bij vv Nunspeet, als volleybaltrainer in Zalk 
en hij is ook nog vrijwilliger bij zijn kerk. Ook 
dat heeft met sport te maken.
Hij woont in Wezep, is getrouwd en heeft een 
zoon van vijftien en een dochter van elf.

Hoe ziet Erwin Brem zichzelf als trainer? 
“Ik heb de bijnaam ‘El positivo’. Je moet 
het met elkaar doen. Ik ben altijd bezig 
met gedragsbeïnvloeding om te komen tot 
een goed resultaat. Mijn slogan is: ‘Zonder 
relaties geen prestaties’.

Erwin Brem,
hoofdtrainer vv Nunspeet
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Wie is Erwin Brem;
zonder relaties geen prestaties



Door Erik de Weerd

Als 21-jarige speler kwam Peter Huijgen over van VVOG uit Harderwijk. Nu, 12 jaar ouder, is 
Peter niet meer weg te denken in een geel blauw shirt op de velden van sportpark de Wiltsangh 
en gaat hij zijn laatste seizoen in. “Op deze manier wilde ik niet stoppen en ik vind het ook nog 
veel te leuk”. 

Peter Huijgen
1e selectiespeler

Na de lange Coronapauze begint het weer 
te kriebelen bij Peter Huijgen. Hij wil weer 
voetballen, plezier hebben met de jongens 
op en naast het veld. Voorafgaand aan zijn 
twaalfde seizoen bij vv Nunspeet is duidelijk 
merkbaar dat het voetbalhart van de geboren 
Harderwijker nog steeds klopt. Het wordt wel 
zijn laatste seizoen. Op een waardige manier 
stoppen met voetbal, dat is het doel. Niet door 
een gedwongen coronapauze of doordat het 
fysiek allemaal niet meer wil.

Een laatste seizoen meemaken op het veld 
en daarna als toeschouwer. Voordat Peter 
naar Nunspeet kwam speelde hij bij VVOG in 
de jeugd, het eerste elftal en twee seizoenen 
in Amerika. Door een studiebeurs kreeg hij 
de kans om te voetballen en studeren in New 
York. “Een geweldige ervaring”. Waar menig 
Nunspeets volger van het eerste elftal vorig 
seizoen verbaasd opkeek toen Peter centraal 
achterin werd opgesteld.“Dit hadden ze 
destijds in Amerika ook al eens geprobeerd”, 
vertelt hij lachend. Met veel plezier kijkt hij 
terug op die periode. “We hadden een hechte 
groep en hebben eigenlijk nog steeds contact 
middels een appgroep. Die jongens kwamen 
vanuit de hele wereld naar Amerika. 

De manier van spelen en trainen was wel 
compleet anders. Er waren dagen dat we 
geen bal aanraakten op trainen. Vrijwel 
iedere dag zaten we in de Gym en werkten 
we met een physical coach. Ik ging als een 
iel mannetje die kant op en kwam tien kilo 
zwaarder terug, vooral spieren” knipoogt hij.  
Vervolgens streek Peter in Nunspeet neer. Op 
dat moment was Nunspeet nog een grote 
naam in het amateurvoetbal en bovenal een 
zeer warme, gemoedelijke vereniging. Het 
eerste elftal was net twee keer in de top van 
de Hoofdklasse geëindigd. “Ik kwam binnen 
in een groep waar heel veel ervaring liep. 
Jongens als Maurice Pot, Frank van Twillert 
en Arie Smit hadden alles al meegemaakt 
in het voetbal. Ik keek erg tegen hen op en 
zij zorgden er gelijk voor dat ik mij volledig 
op mijn plek voelde in Nunspeet. Een fijne 
periode, zowel op als naast het veld”. De 
routiniers stopten en Nunspeet koos steeds 
meer voor jeugdspelers. Peter bleef Nunspeet 
trouw en na al die jaren in Nunspeet zijn er 
warme gevoelens voor de club Nunspeet 
ontstaan. “Ik zit hier op mijn plek en heb ook 
het gevoel gehad dat Nunspeet mijn plafond 
is en had dus geen reden om weg te gaan.”

Ook met het kiezen voor eigen jeugd bleef 
Nunspeet een hecht team. De selectie drinkt, 
zonder uitzonderingen, na de wedstrijden wat 
in de kantine en ook na de donderdagtraining 
blijft iedereen zitten voor een drankje en een 
hapje. “Je ziet dat als er jongens bijkomen 
en ze in de groep passen ze vaak ook lang 
in Nunspeet blijven. Anderzijds is het ook 
zo dat als een speler niet echt moeite doet 
om bij de groep betrokken te zijn, hij ook zo 
weer weg is”. Na al die jaren heeft Peter het 
nog steeds enorm naar zijn zin en was het 
groepsgevoel ook één van de redenen om 
nog een jaartje door te gaan.  Als je zo lang 
bij één vereniging speelt maak je ook hoogte 
-en dieptepunten mee. “Een hoogtepunt was 
het kampioenschap met het tweede elftal in 
2017. Een dag waarin later zou blijken dat 
vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar 
liggen. Henk ten Hove, die ’s middags nog de 
kampioensschaal uitreikte, bleek overleden 
te zijn. Een schok voor iedereen. Henk was 
geliefd bij de hele groep van het tweede 
elftal. Een oprechte man, die ontzettend 
veel voor de vereniging heeft betekend. Het 
verlies van Henk laat een groot gat na.” Voor 
het komende seizoen is Peter optimistisch.

Hij hoopt in de middenmoot te kunnen 
eindigen, met misschien een periodetitel 
als het meezit. Er zijn de laatste jaren jonge, 
talentvolle spelers doorgestroomd vanuit de 
jeugd en die worden hopelijk nu ook stabiel in 
de prestaties. “Ik ben er zeker van overtuigd 
dat er nu jeugdspelers in de selectie zitten 
die straks een stap omhoog kunnen gaan 
maken en hoop dat ze hun kwaliteiten aan 
het trouwe Nunspeet publiek veelvuldig gaan 
laten zien”. 
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Vooral voor de oudere leden en supporters 
klinken de namen van Jannes Dekker en 
Karel van der Woude nog altijd op een 
bijzondere wijze door. Beiden geboren en 
getogen in ons fraaie Veluwse dorp en 
nog steeds is Nunspeet hun residentie. De 
uitmuntende rol die zij in de clubgeschiedenis 
hebben gespeeld verdient het volle licht en 
een waarderende onderstreping.
Ze waren totaal verschillend van afkomst en 
met uiteenlopende karakters en afwijkende 
speelstijlen.
Wat ze gemeen hebben is de enorme waarde 
die zij voor vv Nunspeet hebben gehad.
Beiden hebben een veelkleurig stempel 
gedrukt op vele pagina´s in het Geschiedenis- 
boek van de vereniging!

Jannes Dekker
De oudste van het duo, schrijft dit jaar zijn 
84e levensjaar bij. Als 12-jarige meldde hij 
zich in de jaren vijftig van de vorige eeuw bij 
de poorten van vv Nunspeet. Destijds waren 
de C-elftallen voor alle jeugdige nieuwkomers 
de eerste stap naar de uitbouw van een 
glansrijke carrière.  Terugkijkend kunnen 
we vaststellen dat die carrière binnen de 
vereniging ongeëvenaard is.

Van zijn 12e jaar tot aan zijn 70e verjaardag 
speelde hij in vele teams van onze vereniging. 
En dat deed hij uiterst succesvol. 

Jannes was 58 jaar lang, wekelijks actief 
tussen de krijtlijnen van een voetbalveld. Dat 
heeft een onmetelijke hoeveelheid verhalen 
en een schat aan ervaringen opgeleverd. 
Hij schitterde in vele elftallen, van junior tot 
senior en later en afsluitend als topveteraan. 
Altijd in de punt van de aanval, zoals dat in 
het huidige jargon heet, doch Jannes was 
doodgewoon ‘midvoor’, zoals dat toen nog 
heette. En hoe!

Er is nooit nauwgezet bijgehouden hoeveel 
doelpunten Jannes op zijn naam heeft staan, 
maar toch zeker minimaal 1000 maal heeft hij 
de vijandelijke doelman weten te verschalken.
De kenners langs de zijlijn zagen geen 
verfijnde technicus acteren; wel een speler 
met een snoeihard schot en een knalharde 
kopstoot. Het verhaal gaat dat toen Jannes 
weer eens onbarmhartig uithaalde de keeper 
van de tegenpartij naast het doel vluchtte en 
die actie naar zijn medespelers verdedigde 
met de angstige opmerking: “Ik laat mij door 
die Dekker niet doodschieten!”

Jannes kan nog altijd met veel enthousiasme 
kleurrijke verhalen opdissen uit zijn 
opmerkelijke voetbalcarrière. Hoe hij in zijn 
debuutwedstrijd in het 1e team tegen het 
Apeldoornse AGOVV Nunspeet met zeven 
doelpunten aan een 10-0 overwinning hielp. 
Hoe hij zich op het oude voetbalveld aan de 
Schoolweg in het centrum van het dorp te laat 
meldde voor een match tegen Urk omdat hij 
zijn voetbalschoenen was vergeten. Na zijn 
verlate aankomst, hees hij zich razendsnel in 
de clubkleuren, viel onmiddellijk in en scoorde 
bij het eerste balcontact het winnende 
doelpunt.

Dat Jannes Dekker in zijn gloriejaren niet 
gemist kon worden bleek ook toen hij voor 
militaire dienst werd opgeroepen. Hij was in 
Amersfoort gelegerd en elk weekeinde kwam 
er iemand uit Nunspeet hem op zaterdag rond 
het middaguur met de auto ophalen om er 
voor te zorgen dat Jannes tijdig aan de aftrap 
stond. Hij genoot altijd volop van de vele 
streekderby’s waar altijd een grote schare 
supporters op af kwam. Dat genieten bleef 
hij tot op het laatst van zijn loopbaan doen. 
Aan het veteranenteam heeft hij prachtige 
herinneringen overgehouden. Vooral de 
jaarlijkse deelname aan een internationaal 
veteranentoernooi in het Limburgse Reuver 
staan hem nog altijd vreugdevol bij.

Tijdens een geanimeerd gesprek laat hij nog 
wat namen vallen.
Voor zijn ploeggenoten van destijds, Rijk 
Dekker en Gerrit Vlieger, had hij groot respect. 
Mannen van zijn generatie die ook met 
tomeloze inzet en passie streden.
Ook de naam van trainer Waanders komt 
voorbij. Een oefenmeester met soms vreemde 
experimenten. Op weg naar een uitwedstrijd 
tegen DETO uit Vriezenveen liet hij de 
gehele selectie de laatste paar kilometers 
in burgerkledij achter de spelersbus en voor 
de supportersbus op tempo meedraven. 
Nunspeet werd in de pan gehakt. Het 
experiment mislukte volkomen en deze 
voorbereiding werd nimmer meer herhaald.

Natuurlijk verscheen zijn naam in vele 
verslagen van lokale en regionale kranten.
Eén quote citeert hij nog met trots: “Jannes 
Dekker, matige voetballer, scoorde wel vijf 
maal!”

Iconen uit een roemrijk verleden
Door Kees Keizer

Over enkele jaren hoopt de vv Nunspeet haar eeuwfeest te kunnen organiseren. Nu is het nog 
niet zover, maar als we toch al wat terugblikken dan zijn er talrijke markante clubmensen en 
spraakmakende momenten die voor altijd onuitwisbaar in de annalen van de vereniging gegrift 
blijven staan. In dit bijzondere jaar 2020, waarin wereldwijd het voetbalspel door een pandemie 
voor vele maanden werd stilgelegd, belichten we een tweetal spelers dat in de rijke geschiedenis 
van vv Nunspeet een buitengewoon saillante rol heeft gespeeld.

Jannes Dekker met zoon en kleinzoon.
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Welke trainer hunkert niet naar een paar van 
deze matige spelers in zijn team?

Jannes was ook op een ander terrein 
productief. Zijn nageslacht bestaat uit zonen 
en kleinzonen die ook het Nunspeetse Blauw-
Geel om de schouders droegen of nog dragen.
Er was zelfs een seizoen waarin zijn drie zonen 
in verschillende jeugdteams allemaal de 
kampioensvlag konden hijsen. De Dekkertjes, 
een markant Nunspeets voetbalgeslacht!

Karel van der Woude
Karel is een paar jaar jonger en noteert 80 
levensjaren. In zijn gloriejaren kende iedereen 
hem in Nunspeet als uitbater van Warenhuis 
K.v.d. Woude, een winkel vol huishoudelijke 
artikelen. De aanhang van vv Nunspeet genoot 
daarnaast op zaterdag ook van zijn frivole 
spel op het voetbalveld. Karel was een speler 
met een natuurlijke aanleg voor het beroeren 
van het ronde leer. Technisch begaafd, snel 
en wendbaar. Zijn bewegen over de grasmat 
waren een sensuele combinatie van voetbal 
en ballet.

In de jeugdelftallen viel zijn talent natuurlijk 
al direct op. Op 15-jarige leeftijd debuteerde 
hij in 1955 vanuit het hoogste B-elftal in de 
Veluwse hoofdmacht. Over een periode van zes 
jaar was hij steevast een vaste waarde in die 
equipe. Zijn dribbels en passeerbewegingen 
waren ongeëvenaard en eindigden dikwijls 
met een fraai score. Karel beschikte over 
een uitstekende traptechniek en was ook 
sterk in het combinatiespel. Zijn roem reikte 
verder dan het oude veld aan de Schoolweg 
waar in een sober berghok omgekleed moest 
worden. De keuzeheren van de K.N.V.B. lieten 
het oog op hem vallen en dat resulteerde er 
uiteindelijk in dat hij een plaats toebedeeld 
kreeg in het Nederlandse Zaterdagelftal dat 

toen nog naast het ‘Grote Oranje’ bestond.

Met de selectie van dat team reisde hij 
in 1961 in een KLM-toestel af naar Parijs voor 
een tweetal interlands. Voorafgaande aan het 
vertrek kreeg hij van de bondscoach nog een 
brief vol instructies. 
Trainers van nu opgelet; een citaat uit die 
brief:
“Middenvoor, ontdoe je van de dekking van 
de stopper door regelmatig zowel naar links 
alsook naar rechts te zwenken. Aanval over 
rechts, dan rechts in de aanval komen. Niet 
op links afwachten tot er wellicht een voorzet 
komt”. 
Karel maakte een prachtige trip en kwam 
met vele ervaringen retour. Met die bagage 
maakte hij een paar maanden later de 
bijzondere overstap naar Zwolse Boys, dat 
destijds betaald voetbal speelde.
Daarmee was hij de eerste speler uit de 
Nunspeetse geschiedenis die op dat podium 
mocht acteren.

Oude krantenknipsels uit die tijd geven er blijk 
van dat Karel daar ook goed uit de voeten kon.
Over de derby tegen PEC in 1962 staat 
geschreven dat Van der Woude met een 
bijzondere fraaie treffer de Boys buiten het 
bereik van PEC schoot. In latere duels moesten 
de doelmannen nog vaak capituleren voor de 
venijnige schoten van de Nunspeter. Er kwam 
een seizoen voorbij waarin de Zwolse Boys 
slechts 37 doelpunten wisten te noteren, 
waarvan Karel er 26 voor zijn rekening nam.
Aan hem lag het dus niet dat het seizoen 
matig verliep. Na een vijftal jaren keerde 
Karel, verder gerijpt en vol routine, terug 
naar vv Nunspeet. Hij wilde terug naar de 
heerlijke sfeer van het amateurvoetbal. Van 
goedgevulde stadions naar de dorpse velden 
met familie en bekenden aan de zijlijn. In 

het veld speelde hij toentertijd o.a. samen 
met Bart van Orden, Gerard Beelen en Jan 
Willem Niebeek, om ook maar eens deze 
legendarische Nunspeetse coryfeeën bij 
naam te benoemen.

Er zouden nog vele roemrijke jaren volgen, 
o.a. als centrumspits in het Nederlands 
Militair Elftal, waarin Karel veel indruk maakte 
in de regio en zijn optreden werd alom door 
de tegenstanders gevreesd. Een aardige 
anekdote wil hij daarover nog wel kwijt.
Zijn dienstplicht vervulde hij in Nunspeet op 
de kazerne aan de Elspeterweg. Hij kon dus 
eenvoudig elke zaterdagmiddag present 
staan. Nu was er een sergeant-majoor, die een 
fanatieke supporter was van een vereniging 
uit de regio en die er steeds op uit was v.d. 
Woude voor een futiliteit zijn weekendverlof 
te ontnemen. ‘Licht arrest’, luidde dan het 
oordeel en nam zo het gevaar voor zijn club 
weg. Later was er een bevriende officier die 
Karel verloste van die beperking.

Van der Woude speelde ook een belangrijke 
rol bij de oprichting van het Nunspeetse 
Zomeravondvoetbal. Ook werd hij later 
uitgeroepen tot ‘Speler van het Elftal van de 
20e Eeuw’.
Net als bij Jannes Dekker lieten nazaten 
van Karel zich ook niet onbetuigd binnen de 
gelederen van onze vereniging. Karel junior 
acteerde jarenlang in de elitegroep en zijn 
kleinzoon Melle maakt komend seizoen deel 
uit van de selectie voor het hoofdteam.
Van der Woude; glorieuze familienaam uit het 
verleden en in het heden!Jannes Dekker staand uiterst rechts en Karel van der Woude staand derde van rechts.

Karel van der Woude.
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Sean Poot
Rugnummer: 1

Aantal seizoenen: 4 

Dominique van der Grift
Rugnummer: 6

Aantal seizoenen: 1

Melle van der Woude
Rugnummer: 12

Aantal seizoenen: 1 

Lars ten Dolle
Rugnummer: 19

Aantal seizoenen: 10 

Lucas Pelgrum
Rugnummer: 5

Aantal seizoenen: 3

Frank Boers
Rugnummer: 11

Aantal seizoenen: 2

Karim Mulder
Rugnummer: 17

Aantal seizoenen: 3 

Andrew Galea
Rugnummer: 2

Aantal seizoenen: 3

Jonathan van ‘t Hof
Rugnummer: 7

Aantal seizoenen: 2 

Peter Huijgen
Rugnummer: 14

Aantal seizoenen: 10

Enes Keklikoglu
Rugnummer: 20

Aantal seizoenen: 4

Lars Polinder
Rugnummer: 3

Aantal seizoenen: 4

Ramazan Leebeek
Rugnummer: 9

Aantal seizoenen: 2 

Gieljan Tissingh
Rugnummer: 15

Aantal seizoenen: 6 

Marco de Vries
Rugnummer: 21

Aantal seizoenen: 2  

Alexander Sijtsma
Rugnummer: 4

Aantal seizoenen: 1 

Patrick Pluim
Rugnummer: 10

Aantal seizoenen: 12 

Amer Torkmani
Rugnummer: 16

Aantal seizoenen: 4 

Bram van de Worp
Rugnummer: 26

Aantal seizoenen: 1

Spelers
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Dylan Liewerink
Rugnummer: 30

Aantal seizoenen: 1 

Emiel Goud
Rugnummer: 28

Aantal seizoenen: 3 

Patrick Veldman
Verzorger

Arnold v/d Kolk
Keeperstrainer

Bram Beek
Rugnummer: 30

Aantal seizoenen: 3

 Henk Hup
Teamleider

Jardi Niebeek
Rugnummer: 30

Aantal seizoenen: 1

Erwin Brem
Hoofdtrainer 

Jonathan van ‘t Hof
Verzorger

Jaap Frens
Assistent scheidsrechter

Frans Bronkhorst
Assistent trainer 

Patrick van der Meijden
Fysiotherapeut 

Technische 
staf en

begeleiding
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Niels Boersema
Van clubfotograaf naar professioneel 
sportfotograaf

Wanneer prachtige elftalfoto’s en actiefoto’s 
het niveau van lokale nieuwsblaadjes zijn 
ontstegen en nu ook regelmatig zijn te 
bewonderen in o.a. De Stentor, De Telegraaf, 
Voetbal International, in het Algemeen 
Dagblad en bij Pro Shots (het toonaangevende 
fotoagentschap voor o.a. sportnieuws), 
dan kunnen we stellen dat de fotograaf 
die daarvoor verantwoordelijk is, er één is 
van groot kaliber en dito formaat. We doelen 
dan op ‘onze’ Niels Boersema die al jarenlang 
met zijn talenten fotografische klasse 
en kwaliteit etaleert.
Al sinds 2004 is hij de vaste clubfotograaf 
van vv Nunspeet. Dat sportfotografie niet 
zijn enige raakvlak met de vereniging is 
bleek wel toen hij in het afgelopen seizoen 
werd geëerd met de ‘Waarderingsspeld’ 

van vv Nunspeet. De motivatie en de 
reden daarvoor werd weergegeven in 
een luisterrijk ‘juryrapport’. Het citaat: 
“Ondanks zijn jonge leeftijd van 30 jaar, 
verricht hij hiervan al 15 jaar vrijwilligers-
werk, o.a. jeugdtrainer diverse teams, lid 
clubbladteam. Sinds 2004 als clubfotograaf 
bij vv Nunspeet. Hij is verantwoordelijk 
voor de websitefoto’s, Presentatiegids, 
tekenen contracten sponsoren en staat 
altijd klaar om waar nodig foto’s te maken. 
Verder is hij ook nog webmaster samen 
met zijn vader, kantinemedewerker en lid 
presentatiegidscommissie.”  

Ondanks al deze veren op zijn hoed blijft 
Niels rustig en bescheiden en meldt hij zich 
met evenveel plezier met zijn camera’s op 
‘de Wiltsangh’ als in de Arena of de Kuip. 

Bij diverse verenigingen, amateur of 
professioneel, is hij een graag geziene gast en 
hij verzorgt her en der het fotowerk voor vele 
presentatiegidsen. Door al deze contacten is 
zijn netwerk kolossaal. Honderden spelers 
en tientallen trainers zijn voor het oog van 
zijn camera voorbij getrokken. Hij zag hun 
gelaat, hoorde hun stem en proefde iets 
van hun karakters. Zo herbergt hij een 

schat aan mensenkennis. Aan ervaring en 
routine ontbreekt het hem dus ondanks 
zijn jeugdige leeftijd niet. Hij verzamelde 
zijn wedstrijdbeelden in 5 verschillende 
landen en in 74 voetbalstadions. Tijdens de 
laatste winterstop was hij actief onder de 
brandende zon in Qatar met het vastleggen 
van trainingen van enkele eredivisieclubs, ter 
voorbereiding op de tweede competitiehelft.

In de aanloop van deze zomer werd hij 
uitgenodigd om zijn bekwaamheden in 
te zetten bij het EK-Voetbal. Er stond een 
rondreis door Europa in de steigers, waarbij 
11 poulewedstrijden en daarna diverse 
kwart- en halve finales door hem in beelden 
zouden worden vastgelegd. Het Covid-
19-virus zorgt ervoor dat deze eervolle 
missie een jaar vertraging oploopt. Ook het 
komend seizoen staat Niels weer met zijn 
foto-equipement paraat om vele elftallen te 
volgen en om allerlei verenigingsactiviteiten 
vast te leggen om zo zijn uitgebreide oeuvre 
nog verder statuur te geven. Bij de selectie-
elftallen ontsnapt niemand aan zijn wakend 
oog. Als er op de velden iets beweegt, 
legt Niels het vast. Een jachtinstinct van 
vredige aard!

vv Nunspeet in beelden, stemmen en klanken
Door Kees Keizer

Onze bloeiende en dynamische voetbalvereniging is als een prachtig buitenverblijf op een sfeervol landgoed. Het landhuis beschikt over brede 
zalen, knusse kamers en andere gezellige vertrekken. Zo zijn er ruimtes voor spelers, zitkamers voor bestuur, commissies en sponsoren, 
ontmoetingsruimten voor pers, toeschouwers en vrijwilligers. Het hele jaar door zijn er activiteiten van heel verschillende aard en vrijwel altijd 
staat de poort van het landgoed wijd open.
De kern van alle bedrijvigheid is vanzelfsprekend het spelen van het edele voetbalspel. Daarnaast vinden er tal van andere evenementen 
plaats. Niet iedereen kan overal bij aanwezig zijn en van elke daad en beweging in het landhuis en op de buitenterreinen op de hoogte blijven. 
Vandaar dat vv Nunspeet de vensters open zet en iedereen een oog en oor gunt op alle bedrijvigheid. Dat geschiedt door middel van beelden en 
geluid. Foto’s, videoverslagen, websites, radio- en internetberichten worden daarvoor ingezet.
Een drietal Nunspeetse volgers van vv Nunspeet draagt daar op voortreffelijke wijze zorg voor. Niels Boersema zorgt voor alle stilstaande 
beelden, de bewegende wedstrijdbeelden zijn in handen van Cor Fidder en Fred Pieterson is de reporter die rechtstreeks het wedstrijdverloop 
in de huiskamer brengt en daarna ook de nabeschouwing met de beide trainers voor zijn rekening neemt. We stellen ze nader aan u voor! 
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vv Nunspeet in beelden, stemmen en klanken

Fred Pieterson
Het geluid van ‘de Wiltsangh’ in uw 
woonkamer

De nestor van het trio is Fred Pieterson (66). 
Een bedrijvig man die op vele gebieden 
voor vv Nunspeet actief is. Zo verzorgt hij 
o.a. de wedstrijdzaken en daar valt veel 
onder. Indeling van velden en kleedkamers, 
het aanmelden van teams, organisatie 
toernooien en zaalvoetbal. Voor al deze 
activiteiten is de sturende hand van Fred 
onontbeerlijk.
Op vele plaatsen binnen de vereniging laat 
hij zijn gezicht zien, maar daarnaast is zijn 
stem wellicht nog veel breder bekend. Al 
25 jaar is hij als presentator en reporter bij 
Radio en TV Nunspeet actief. 

Zijn weloverwogen woorden zijn wekelijks 
te horen o.a. in de radioprogramma’s 
‘Sport van Morgen’ en het best beluisterde 
programma van de lokale omroep: 
‘Sportmarathon’.

Zijn eerste rechtstreekse wedstrijdverslagen 
kwamen destijds vanuit Vierhouten in de 
jaren dat internet en de digitale wereld nog 
in de kinderschoenen stond. Er werden 
houtje-touwtjeverbindingen gelegd met de 
studio via vaak overbelaste telefoonlijnen. 
Vele meters kabel moesten er dan rond 
een wedstrijd worden uit- en opgerold. 
Tegenwoordig is de satelliet de grote 
verbinder. 
De radio-uitzendingen van Fred kenmerken 

zich door de rustige en beheerste 
wijze van verslaglegging. Een grondige 
voorbereiding ligt daaraan ten grondslag. 
Hoewel hij naast presentator ook een 
warmbloedige supporter van vv Nunspeet 
is, tracht hij altijd deze laatste eigenschap 
op de achtergrond te houden. Vanuit een 
objectieve waarneming brengt hij open en 
eerlijk de vreugdesprongen, maar ook de 
bokkensprongen, van de Veluwse equipe in 
de huiskamers.
Soms loopt de spanning hoog op en bij een 
gunstige afloop voor de Nunspeters komt 
zijn supportershart dan wel duidelijk in zijn 
stemverheffing naar voren.

Als een razende reporter heeft Fred in de 
tientallen achterliggende jaren ontelbaar vele 
sportparken door heel Nederland bezocht. 
Van de stad Groningen tot aan het Zeeuwse 
Hoek en Kloetinge.  Bij nacht en ontij, bij 
wijze van spreken. Tijdens een hittegolf, in 
plensregens of bij striemende kou is hij erbij. 
Niet altijd lukt het om een beschutte stek te 
vinden voor zijn commentaarpositie.

Dan lijdt hij lichamelijk mee met de 
dienstdoende spelersgroep. Ook de treurnis 
bij een degradatie en de vreugde van een 
kampioenschap kent hij van heel dichtbij.
Na afloop van de thuiswedstrijden verzorgt 
Fred vrijwel altijd de nabeschouwing. In stijl 
en met een gedegen aanpak confronteert hij 
de beide oefenmeesters met het resultaat 
van de gespeelde match.

Al analyserend tracht hij de trainers boeiende 
en prikkelende uitspraken te ontlokken. Hij 
aanvaardt geen nietszeggende holle frases 
of dooddoeners. Dan trekt hij ze verbaal uit 
hun schuttersputje. 

Al zijn bezigheden doet hij als vrijwilliger 
met veel plezier en hij hoopt nog in goede 
gezondheid vele jaren alle thuisblijvers 
van het wedstrijdverloop op de hoogte te 
houden. Daarin is hij bij machte om een 
dodelijke saaie en roestige match toch nog 
met een gouden randje te presenteren.
‘Van niets iets maken’, omschrijft hij dat. 
Een opmerkelijke gave en kwaliteit!
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Vervolg beelden....

Cor Fidder
De man achter het digitale oog van de 
camera

Bij elke wedstrijd van de Nunspeetse 
hoofdmacht is Cor Fidder (61) al vroeg in de 
weer.
Terwijl de spelers bezig zijn met de 
warming-up zoekt Cor de beste stek voor 
zijn videocamera om de wedstrijd pakkend 
in beeld te kunnen brengen. Elke hoek van 
de arena moet bereikt kunnen worden en 
het liefst ook nog een deel van de tribune 
om tijdens de partij het enthousiasme, 
de vreugde of het ongenoegen van de 
supporters vast te leggen.
Ruim 8 jaar geleden startte hij, op verzoek 
van het trainersduo Knippenborg & Westhuis, 
met het vastleggen van de Nunspeetse 
trainings- en wedstrijdactiviteiten. De 
beelden werden ingezet voor de analyse 
van de teamprestatie. Zo leverde Cor toen, 
en nu nog steeds, een nuttige bijdrage aan 
de aan de drang naar verbetering en het 
perfectioneren van het spel.

Door de afgelopen jaren heen zijn er nu 
ongeveer 250 duels digitaal vastgelegd. 
Het maken van de opnamen tijdens de 
krachtmetingen is het eerste deel van 
het totale werkstuk. Daarna begint het 
terugkijken en het verzamelen van de 
boeiendste passages om daarmee een 
meeslepende samenvatting te componeren. 
Een taak die soms wel 4 uur in beslag 
neemt. Het tekent de gedrevenheid van 

Cor. Die drift naar perfectie blijkt wel uit zijn 
lijfspreuk: “Ook al is de wedstrijd nog zo 
slecht, de beelden moeten uitstekend zijn!”

En dat Cor er steeds weer prima in slaagt 
om de hoofdlijnen in een samengebald 
beeldenpakket te presenteren blijkt wel uit de 
kijkcijfers. Op You Tube kan men wereldwijd 
zijn pronkstukken bewonderen. De meeste 
samenvattingen worden ruim 1.000 maal 
bekeken, met een enkele uitschieter naar 
zelfs 2.000 unieke belangstellenden. Dat 
gebeurde eens bij een match waarbij de 
tegenstander een speler, die afkomstig was 
van Curaçao, in zijn gelederen had. Het 
gehele Caribische eiland leek het exotische 
spel van hun idool te willen terugzien. 
Ooit schoot Cor zijn beeldmateriaal bij een 
wedstrijd van vv Nunspeet tegen HZVV in 
Hoogeveen.
Daar verscheen ook een gelikte en gepolijste 
cameraploeg van TV Drenthe, inclusief een 
geluidstechnicus. Enkele dagen na deze 

wedstrijd kreeg Cor van diverse zijden te 
horen dat zijn beelden veel beter waren dan 
die van TV Drenthe. Een groter compliment 
kon hij, ooit gestart als hobbyist, niet 
ontvangen. Ook op de website van dagblad 
‘De Stentor’ zijn soms zijn kunstwerkjes te 
bewonderen.

Bij de thuiswedstrijden verzorgt hij ook 
de registratie van de nabeschouwing 
met de trainers en de presentatie van de 
‘Man of the Match’. Op deze wijze kunnen 
supporters die niet lijfelijk de sfeer en de 
zaterdagmiddagse ambiance mee kunnen 
beleven toch nauw contact houden met alles 
wat er zich op ons sportpark afspeelt.

Cor hoopt nog heel lang met de spelersbus 
door Nederland rond te toeren. In die bus 
op weg naar weer een volgende wedkamp 
is hij de enige die zeker weet dat hij straks 
met zijn onafscheidelijke camera staat 
opgesteld!
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vv Bennekom
Sportpark de Eikelhof
Achterstraat 7, 6721 VM Bennekom
0318 - 416 111
www.vvbennekom.nl

vv De Merino’s
Sportpark De Groene Velden
Wageningselaan 5, 3903 LA Veenendaal
0318 - 510 684
www.demerino’s.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

vv SVI 
Sportpark De Siggels 
IJsselcentraleweg 9 
8014 BK Zwolle 
038 - 46 50 037 
www.vvsvi.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

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

Clubs 1 klasse D Oost

Programma vv Nunspeet 1
2020
19 september  DOS ’37 - Nunspeet
26 september Nunspeet - Bennekom
3 oktober de Merino’s - vv Nunspeet
10 oktober Nunspeet - SVI
17 oktober Nunspeet - KHC Kampen
24 oktober Go Ahead Kampen - Nunspeet
31 oktober Nunspeet - SVZW
7 november DTS ’35 Ede - Nunspeet
21 november Nunspeet - Hierden
28 november  CSV Apeldoorn - Nunspeet
5 december Nunspeet - DZC ‘68
12 december DOS Kampen - Nunspeet

2021
16 januari Nunspeet - SDV Barneveld
23 januari KHC Kampen - Nunspeet
30 januari Nunspeet - DTS ’35 Ede
6 februari Bennekom - Nunspeet
27 februari Nunspeet - DOS ‘37
6 maart SDV Barneveld - Nunspeet
13 maart Nunspeet - de Merino’s
20 maart DZC ’68 - Nunspeet
27 maart  Hierden - Nunspeet
10 april Nunspeet - CSV Apeldoorn
17 april SVZW - Nunspeet
24 april Nunspeet - DOS Kampen
8 mei SVI - Nunspeet
15 mei Nunspeet - Go Ahead Kampen

Vervolg beelden....



Verse kip
www.gps-nunspeet.nl
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Elspeterbosweg 11, 8076 RA Vierhouten 0577411411 
www.pannenkoekenhuisdeboswachter.nl

12 HOLES mini 

golfbaan

Koffie

lunch

diner

gebak

 speeltuin

 kabelbaangolfbaan

VOOR DE ECHTE 

VELUWSE PANNENKOEKEN

pizza

nu ook



Door Hessel Schurink

“Ooit voetballers” uit de vorige eeuw…. dat 
klinkt wel heeeel oud, maar valt best wel 
mee. Walking Football is in 2013 door de 
KNVB in samenwerking met het Nationaal 
Ouderenfonds en bedenker Rene Wormhoudt 
(fysiek trainer van het Nederlands voetbalelftal 
en ontwikkelaar van het Athletic Skills Model) 
onder de naam OldStars (www.oldstars.nl) 
geïntroduceerd.

Nee, het draait zeker niet om trofeeën, 
ranglijsten of heroïsche zeges, maar wel om 
lekker met gasten, van ongeveer je eigen 
leeftijd, een potje voetbal spelen. Alles een 
beetje aangepast aan die leeftijden, maar 
daardoor zeker niet minder leuk, in tegendeel 
zelfs. Sinds dit bijzondere jaar biedt de 
Voetbalvereniging Nunspeet ouderen, vanaf 
ongeveer 60 jaren, de gelegenheid om weer 
praktisch met het mooiste spelletje ter wereld 
bezig te zijn.

Gevarieerd bewegen, aangepaste spelregels 
en een professionele begeleiding, die oog heeft 
voor wat wel en wat niet kan, als je een beetje 
ouder bent. Die professionele begeleiding 
wordt verzorgd door sportfysiotherapeut en 
ASM-specialist Werner Pluim met zijn bedrijf 
SPIL, gevestigd in Nunspeet.
Vanuit het ASM (Athletic Skills Model) zorgt 
hij dat wij gevarieerd en veelzijdig bewegen 
met nieuwe, gevarieerde en uitdagende 
oefeningen.  Bij sommige oefeningen 
gebruiken de spelers weer spiergroepen die 
ze lang niet hebben gevoeld en dat alles 
zoveel mogelijk in combinatie met een bal. 
Bij deze vorm van voetbal worden lichaam 
en geest (opnieuw) geprikkeld, terwijl 

het daarnaast nieuwe sociale contacten 
oplevert: een top-combinatie dus. Voetbal 
zorgt voor verbinding. Het is zo ontzettend 
leuk om te doen: samen bewegen, samen 
lachen, daar word je geestelijk en lichamelijk 
fitter van. Inmiddels zitten we al op ruim 
20 aanmeldingen en hopen we door te 
blijven groeien als groep. Familie, kennissen 
en misschien wel kleinkinderen langs 
de lijn, die ons komen aanmoedigen. 

Wij durven te dromen en gaan ervoor! 
Inmiddels hebben we sponsoring aangeboden 
gekregen van Molenaar uit Nunspeet, dus 
naast “de badmeesters van Molenaar”, nu 
ook “de Walking Football-ers van Molenaar” !
Enthousiast geworden en wil je graag een 
keer komen kijken of proefdraaien? 

Aanmelden kan via:
ledenadministratie@vvnunspeet.nl
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Walking Football



DINERLUNCHBORREL

Markt 11 - 8071 GJ - Nunspeet

info@restaurantmarkt11.nl

0341 - 78 62 28

instagram.com/restaurantmarkt11

facebook.nl/restaurantmarkt11

www.restaurantmarkt11.nl
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niels@nbfotografie.nl - T. 06-20570517

N U  A L L E E N  N O G  E E N  H O E K  K I E Z E N
T R E F Z E K E R E  S P O R T F O T O G R A F I E !
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Eind 2019 was er de actie ‘Kirsten naar 
Zambia’. Jeugdlid Kirsten van Ark ging 
samen met haar ouders naar Zambia en 
zamelde in het clubhuis de nodige Shampoo 
en geld in voor leeftijdsgenootjes in Afrika. 
Ze haalde uiteindelijk 430 euro op. 

Half maart legde vervolgens het  Coronavirus 
het dagelijks leven grotendeels stil. Het 
ontmoeten op ‘de Wiltsangh’ kon even 

niet meer en ook de vereniging kreeg 
met de gevolgen van het virus te maken. 
Dat het blauw-gele hart bleef doorkloppen 
bleek wel uit de spontane acties die 
ontstonden en een groot succes werden. 
De kinderen en ouders van JO10 zetten 
in korte tijd een oliebollenactie op en 
bezorgden bij menig lid vers gebakken 
oliebollen. Een prachtig bedrag van 3100 
euro leverde deze actie op.

Door Erik de Weerd

‘Allen zijn wij één, zo luidt één van de regels uit ons clublied. In de afgelopen periode waarin 
Corona ons leven beheerste, maar ook voor de uitbraak van het virus lieten de leden van onze 
vereniging zien betrokken te zijn bij het wel en wee van de medemens. 

Maatschappelijke
betrokkenheid leden

vv Nunspeet is deze leden heel 

dankbaar voor hun betrokkenheid 

bij de club op het moment dat het 

zaterdags onmogelijk was lekker 

te voetballen op de velden van het 

sportpark en de kantine er akelig 

stil en verlaten bij lag.

Ook in het dorp was de Nunspeetse 

jeugd zichtbaar en betrokken bij 

het wel en wee van de inwoners 

van Nunspeet. Zo hebben jeu-

gdleden er voor gezorgd dat de 

klanten van onze trouwe sponsor 

Jumbo Dijkstra met een gedesin-

fecteerde winkelwagen hun 

wekelijkse boodschappen hebben 

kunnen doen. 

Ook Quinten Lokhorst ging de keu-

ken in en bakte heerlijke cupcakes

Omgekeerd lieten trouwe spon-

soren zien dat zij ook betrokken 

zijn bij de club. Zo werden er in 

de periode van social distancing 

meerdere leden en vrijwilligers 

verrast met een heerlijke taart van 

bakkerij Van Dongen of een bloem-

stuk van Fleurcentrum Blok. 

Zo heeft een vervelende periode 

ook laten zien dat het vereniging-

sleven en de betrokkenheid van 

lokale ondernemers  bij de club 

toch hand in hand (op afstand) 

gaan. Iets om trots  op te zijn en 

ook te blijven koesteren als wij 

elkaar weer wekelijks kunnen 

ontmoeten op de velden en in de 

kantine. 
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Adresgegevens
Waterweg 6
8071 RS Nunspeet
T: 034 125 3393
E: info@dewildetegels.nl

TEGELS & SANITAIR

Openingstijden
Maandag Op afspraak
Di. t/m Vr. 09:00 - 17:30 uur
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur
Zondag  Gesloten

REVIEW SCORE 

9.6

Kijk voor informatie en inspiratie op www.dewilde-badkamers.nl

AL 25 JAAR DE MOOISTE BADKAMER- EN TEGELSHOWROOM VAN DE VELUWE

JUBILEUM
BADKAMER

COMPLEET VOOR

€ 6.900,-*

WIJ BESTAAN

25 
JAAR

COMPLETE BADKAMER* 
INCLUSIEF:  

Complete douchecombinatie
Badkamermeubel
Toilet
Wand- en vloertegels

* Vraag naar de 
actievoorwaarden 
in de winkel GRATIS

SUNSHOWER
PURE

bij aankoop van een  
complete badkamer*

Bekijk ook onze vernieuwde tegelafdeling met 
BADKAMERTEGELS EN WOONVLOEREN

Sponsored by Macam Beheer BV

Recht toe, recht aan

Duidelijk en 
slagvaardig.

a. Stationsweg 43, 
 Barneveld
t. 0342 491 028

info@wolleswinkel.nl

a. Dorpstraat 40a, 
 Nunspeet
t. 0341 230 580

www.wolleswinkel.nl

Voor ondernemers 
en  particulieren



Als Technische Commissie zijn we 
een 5-tal jaar geleden met een groep 
enthousiastelingen een nieuwe weg 
ingeslagen. Door middel van “plezier 
& passie leidt tot prestatie” moet vv 
Nunspeet een toonaangevende club zijn 
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! 
De afspraak is toen gemaakt om na 5 jaar 
op basis van voortschrijdend inzicht met 
elkaar te evalueren wat anders kan en 
verbeterd moet worden. Als Technische 
Commissie stond dus de 2e helft van het 

seizoen in het teken van evalueren. Wat 
we zien is dat er zowel vóór als achter de 
schermen veel goed gaat maar dat het op 
sommige vlakken nog beter kan. We hebben 
het dan over de onderlinge afstemming en 
samenwerking tussen de verschillende 
commissies van de voetbalvereniging. 
Vandaar dat we vanaf seizoen 2020-2021 
anders willen gaan samenwerken. We gaan 
vanaf seizoen 2020-2021 starten met een 
Commissie Voetbalzaken Jeugd en een 
Commissie Voetbalzaken Senioren, beide 
onder voorzitterschap van een bestuurslid. 
Binnen de Voetbalzaken worden de 
Technische Commissie, Jeugdcommissie 
en Wedstrijdsecretariaat samengevoegd 

om zo te komen tot een nog betere 
samenwerking. Streven is om e.e.a. begin 
seizoen 2020-2021 rond te hebben.
Vanuit het perspectief van de Technische 
Commissie blijft onze ambitie onveranderd! 
Door een nog betere samenwerking 
binnen vv Nunspeet willen we onze 
jeugd begeleiden en opleiden zodat 
zij kunnen voetballen in een passende 
voetbalomgeving. Voor onze senioren en 
jeugdselecties betekent dit dat we zoveel 
mogelijk doorstroom van eigen spelers 
willen realiseren om zo onze doelstelling van 
een herkenbaar Nunspeet 1 te behalen. Een 
1e elftal dat minimaal op 1e klasse niveau 
uitkomt. Voor alle leeftijdscategorieën geldt 
dat we willen werken aan een goede balans 
tussen plezier, opleiding en prestatie! 
We wensen alle teams aankomend seizoen 
veel succes en plezier op en rond de 
voetbalvelden!

technischecommissie@vvnunspeet.nl

Op onze voetbalvereniging klinkt zijn naam 
vooral als het gaat om alles wat te maken 
heeft met zaken die de jeugd aangaan.
Met veel passie en gedrevenheid geeft hij 
hier leiding (en uitvoering) aan de Jeugd-
Commissie. En daarmee heb je hem eigenlijk 
meteen al getypeerd; een man die met zijn 
leidinggevende capaciteiten scherp ziet waar 
actie gewenst is en daarnaast meer dan eens 
ook de uitvoerende persoon in het verhaal is. 
Hij geeft ruiterlijk toe dat het zijn valkuil is 
om ´het dan maar even zelf te doen´. Ingmar 
kwam in beeld toen hij in 2012 zijn zoon in-
schreef als lid van de vereniging. Dan sta je 
daar ineens als vader langs de kant je kind 
aan te moedigen en links en rechts gesprek-
jes te voeren met andere toeschouwers.
Daar waar menigeen langs de lijn zich in moet 

houden om niet het achterste van zijn tong 
te laten zien, zal hij zich misschien verbaasd 
hebben.  Verschillende van die achterste ton-
gen had hij namelijk in zijn tandartsenpraktijk 
al van dichtbij gezien heeft, maar dan zo mak 
als een lammetje.
Het duurde niet lang of 1 van die gesprekjes 
was met iemand die betrokken was bij de 
organisatie van de voetbalvereniging en de 
teamleider in hem herkende. Niet veel later 
ontstonden er vacatures bij de JeugCommis-
sie. Toen was de koppeling snel gemaakt en 
stapte Ingmar in 2013 in om in een 3tal de 
nieuwe JC vorm te geven.
Hoewel hij het (nog) niet goed kan laten om 
uitvoerend bezig te zijn, wil hij zich in de 
nabije toekomst het liefst bezighouden met 
anderen motiveren, beleid uitdenken en dat 

opschrijven. In zijn ideale wereld bestaat 
de vereniging veel minder uit zelfstandige 
eilandjes, is er juist meer één duidelijke lijn 
in het beleid en is er meer oog voor al het 
vrijwilligerswerk dat hier gedaan wordt. Hij 
is blij met alles wat er op deze vlakken al 
goed gaat, maar ziet ook  nog genoeg ´gaat-
jes die gevuld kunnen worden´, waar hij zich 
vol overgave op wil storten. Het is uiteindelijk 
toch ook een tandarts hè.

jeugdcommissie@vvnunspeet.nl
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Aan de start van het nieuwe seizoen ontkom je er niet aan om terug te kijken op seizoen 
2019-2020. Corona heeft op allerlei manieren impact gehad op de samenleving. Veel verdriet 
om diegenen die overleden zijn. De mensen die Corona hebben gehad en hiervan aan het 
herstellen zijn hebben vaak nog een lange tijd nodig om weer de oude te worden. Het zet 
je wel weer met beide benen op het voetbalveld en leert je relativeren. Wanneer je grootste 
problemen zijn dat Nunspeet geen oogstrelend voetbal speelde afgelopen weekend of dat de 
ballen te zacht zijn, dan mag je denk ik niet klagen… 

Door Herman Hofman

Bij zijn naam zullen veel Nunspeters waarschijnlijk denken aan de tandarts van de Beethovenlaan 
en in gedachten het snerpende geluid van de tandartsenboor al horen.

De Jeugdcommissie;
Maak kennis met Ingmar de Vrieze

Doorontwikkeling Technische Commissie 
vv Nunspeet
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Hoe ziet de organisatie van zo’n dag er nu 
eigenlijk uit? Dianta praat ons bij;
Aan het begin van het seizoen hebben we 
13 thuiswedstrijden te verdelen over de 
teams JO8 tot en met JO11 en de MO in deze 
leeftijdscategorie. Als er meer teams dan 
wedstrijden zijn dan wordt er geloot welke 
teams er team van de week mogen zijn. Uit 
het team dat geloot is worden door de leider/
trainer 2 pupillen geloot. De rest van het team 
is die middag vlaggers/vaandeldragers rond 
het veld tijdens de warming up.
De pupillen krijgen een interview toegestuurd 
met vragen die ze in moeten vullen. Die 
worden op de website van de club en diverse 
social media kanalen geplaatst.

Afgelopen seizoen mocht het team van de 
week ook als extraatje naar een thuiswedstrijd 
van Vitesse. Dit werd mogelijk gemaakt door 
onze sponsor Marketcall.

Hoe ziet de middag er verder uit. De pupillen 
melden zich bij de ontvangstkamer vóór de 
wedstrijd. Vaak wel wat nerveus. Daar volgt 
uitleg en maken we een rondje. Eerst langs 
de bestuurskamer voor o.a. een praatje met 
de scheidsrechter. Daarna via de kamer 
van de website/fotograaf door naar de 
supportersvereniging. Vervolgens gaan ze 
naar de kleedkamer van het 1ste, waarna ze 
dan mee doen met de warming up. Het team 
staat dan langs de lijn te vlaggen en maakt 
een erehaag tijdens de opkomst van de beide 
elftallen met de pupillen voorop. Ze mogen de 
aftrap doen en proberen te scoren in het doel 
van de tegenstander.

Als dat verricht is, gaat het hele team naar de  
kantine om wat te drinken met wat lekkers 
erbij. In de rust melden de pupillen zich weer 
bij de ontvangstkamer en krijgen ze nog 
een goodiebag en een vv Nunspeet bal met 

handtekeningen van de spelers erop.
Dan zit ‘de pupil van de week’ erop voor die 
middag en gaan ze enthousiast en blij naar 
huis.

De blije gezichten van de pupillen, het feit 
dat ze een onvergetelijke middag hebben 
gehad maakt het voor ons zo leuk  om elke 
thuiswedstrijd ‘de pupil van de week’ te 
organiseren.

Dianta, Annamaria, Bert
Team pupil van de week

Door Michel Timmer

De voetbalschool van vv Nunspeet is al meerdere 
jaren een groot succes. De voetbalschool bestaat 
uit diverse trainingen en een competitie, namelijk 
de Rabobank Kids Champions League.

Tijdens de trainingen en wedstrijden staat 
plezier en bewegen met en zonder bal 
centraal. Voor zowel jongens en meisjes in 
de leeftijd vanaf 4 tot 7 jaar kennismaken 
met het mooie voetbalspel en de vereniging. 
Dit blijkt een succes, verwijzend naar de 

hoge opkomsten de afgelopen seizoenen. 
Elke zaterdag worden er verschillende 
‘klasjes’ gevuld met deze liefhebbers. Een 
grote groep vaders, moeders, opa’s en oma’s 
staan de verrichtingen enthousiast en gezellig 
te bekijken.

Sportiviteit en respect voor elkaar staan 
hierbij op nummer 1 zegt voetbalschool 
coördinator Michel Timmer. Alles met als 
doel om kennis te maken met de vereniging, 
plezier te hebben met de voetbalvriendjes en 
vriendinnetjes en wellicht later te debuteren 
in het eerste elftal van vv Nunspeet.

De trainingen worden op zaterdagmorgen 
van 09:45 uur tot 11:00 uur gegeven.

Aanmelden gewenst via
jeugdvvnunspeet@gmail.com

Door Dianta Lokhorst

Al jaren is ‘de pupil van de week’ een vast onderdeel bij de thuiswedstrijden van het 1ste. In 
2012 heeft Dianta Lokhorst het overgenomen. Samen met hulp van Bert Hofman. In 2016 kwam  
Annamaria de Vogel  het team versterken.

Voetbalschool
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Team Pupil van de week
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Sportief en actief van 0 tot ca 12 jaar

Grootformaat posters,

Vinyl stickers en belettering,

Reclame- en Handelsdrukwerk,

Digitaal kleurprinten

multicopy.nl/harderwijk

Multicopy The Communication Company | Harderwijk
Lorentzstraat 39 - 3846 AV Harderwijk
0341-419086
harderwijk@multicopy.nl
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Hartelijk als altijd roept Gerrit Juffer mij de 
ontvangstkamer in op het afgesproken tijd-
stip. Zoals gewoonlijk is hij de hele dag al-
weer bezig geweest om het sportpark er weer 
fris uit te laten zien als het seizoen gaat be-
ginnen. “Vandaag hebben we weer een groot 
doek opgehangen en de ramen van de tribune 
schoon gemaakt, dat was nodig”. Zo verricht 
Gerrit als vrijwilliger veel werk en wordt alles 
tot in de puntjes voorbereid. Ook dit gesprek 
heeft hij goed voorbereid. “Kijk eens wat ik 
tegenkwam”, vertelt hij vol trots, en hij laat 
een oud krantenartikel zien waarop Gerrit als 
leider van het tweede elftal staat afgebeeld 
na een kampioenschap. Alle namen uit de 
ploeg kent hij nog. Het tweede dat hij bij zich 
heeft is een oude spelerspas van de KNVB.

Veel mensen weten dat niet, maar Gerrit 
heeft zelf ook nog gevoetbald. Hij doorliep de 
jeugd van Nunspeet en speelde nog kort in 
het eerste. Nadat hij trouwde, vertrok hij naar 
DSV in Doornspijk. “Dat was op dat moment 
een schok voor de Doornspijkers. Ik kwam 
daar als eerste ‘buitenlander’ (speler van 
buiten het dorp) en deed het nog goed ook. 
Ik scoorde mijn goaltjes en dat merkte ik op 
de training wel. De spelers pakten mij stevig 

aan, want ik pikte een plekje van een van de 
Doornspijkers in”.

Na twee seizoenen keerde Gerrit terug bij 
Nunspeet en werd hij onder meer leider van 
het tweede en vierde. Ook dit deed hij lange 
tijd om vervolgens zich beschikbaar te stel-
len als clubscheidsrechter. Hij volgt de cur-
sus en fluit op zaterdag zijn wedstrijdje. Ook 
voor oefenwedstrijden van het eerste en de 
andere clubs uit de gemeente wordt Gerrit 
gevraagd om de fluit ter hand te nemen.

Jarenlang volgt hij de verrichtingen van het 
eerste elftal. Van het Friese Harkema tot het 
Zeeuwse Hoek, overal rijdt Gerrit heen en doet 
dit samen met een vast groepje supporters. 
Met Gerrit Bouw, Arend ten Brink en Bennie 
Vlieger legt hij vele kilometers af. Vele mooie 
herinneringen leveren de reisjes op. Vooral de 
jaren in de Hoofdklasse (destijds het hoogste 
amateurniveau) blijven bij. Hoogtepunt is de 
lichting waarin onder andere Bram Zwaan 
speelde. Nunspeet speelde in de top van de 
Hoofdklasse mee. De club leefde en menig 

topploeg moest met puntverlies de Wiltsangh 
verlaten. Het grote IJsselmeervogels dat op 

bezoek kwam en 1,5 uur van te voren bijna 
alle tribunekaarten op een zaterdagmiddag 
even opkocht. Dat waren we niet gewend. 
Arend ten Brink (Kaartverkoper op de tribu-
ne, red) is nog nooit zo snel door zijn kaartjes 
heen geweest op een zaterdag. De laatste ja-
ren reist hij niet meer het hele land door, maar 
is Gerrit vooral te vinden op het sportpark. “Er 
was een keer een uitwedstrijd waar bij ik op 
de tribune zat en ik werd meermaals gebeld 
door leiders die spullen niet konden vinden 
of mijn hulp nodig hadden in Nunspeet. Op 
dat moment hakte ik de knoop door en ben ik 
voortaan op zaterdag in Nunspeet gebleven. 
Ook bij de jeugd en het tweede elftal valt ge-
noeg leuks te zien en ik ben aanspreekbaar 
als het nodig is”.

De afgelopen maanden waren er ook twee 
gebeurtenissen die Gerrit hard raakten. Zijn 
maatje uit kleedkamer 4, Arie Westhuis, over-
leed aan het begin van de Coronacrisis en 
een aantal maanden later overleed Theo van 
Nieuwenhuijze. Twee mannen waarmee hij 
een goede band heeft opgebouwd in al die 
jaren vv Nunspeet. Theo kwam mij regelma-
tig om advies vragen als er een rode kaart 
gepakt werd door een Nunspeet-speler. “Jij 
bent altijd eerlijk en als ik de anderen moet 
geloven zijn de kaarten altijd onterecht.”, zei 
Theo dan. Als Gerrit dan aangaf dat de kaart 
onterecht was dan ging Theo aan het werk 
om in Zeist te proberen om het maximale er-
uit te halen bij de KNVB.

‘Kleedkamer 4’ is dus al even genoemd. Een 
mooi groepje vrijwilligers, maar ze zoeken 
nog uitbreiding. Mensen die willen helpen 
met het onderhoud van het sportpark zijn van 
harte welkom. 

Door Erik de Weerd

Een voetbalvereniging kan niet zonder vrijwilligers en echte clubmensen. Gerrit Juffer is zo 
iemand. Hij is bijna dagelijks op het sportpark te vinden. Achter de schermen zorgt hij er mede 
voor dat elke zaterdag alle elftallen met het juiste materiaal zijn uitgerust voor hun wedstrijden. 

Gerrit Juffer;
Actief lid en vrijwilliger



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

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

Sponsor 3 Sterren
Any Tyme  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

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

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

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

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

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

Axxent  Staverdenseweg 93k, 8075 AP Elspeet, T (0577) 40 07 00  I www.axxent.nl

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

Fixfin  Industrieweg 18z, 8061 RB Hasselt, T (038) 303 03 43  I www.fixfin.nl

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

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

Sponsoren businessclub
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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

Spil  Munnik 15, 8071 TK Nunspeet, T (06) 42 73 70 45, www.spil.world

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

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

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

 

Sponsordoeken 3e ring
Any Tyme p/a Belvederelaan 9, 8071 DG Nunspeet  -  I www.anytime.nl

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

Eisner Auto’s  Uiterwaardenstraat 5, 8081 HJ Elburg, T (0525) 68 41 55 - I www.eisnerauto.nl

M&L Autoschadeservice  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

Schildersbedrijf Witteveen VOF  Marconiweg 9C, 8071 RB Nunspeet, T (0341) 25 68 57 / (06) 29 18 85 46

 I www.schildersbedrijfwitteveen.nl.nl

Gastlid
Heineken Bierbrouwerij  Maagdenburgstraat 5, 7421 ZA  Deventer, T (0570) 68 77 00  -  I www.heineken-brouwerijen.nl  
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AA drink United Softdrinks bv  Postbus 40225, 3504 AA Utrecht
Auto Remco  Marconiweg 34, 8071 RA Nunspeet
Autobedrijf Wim de Kaste  Jan Topweg 16, 8071 ZE Nunspeet
Autobedrijf Suzuki Hans Baars  Oosteinderweg 105, 8072 PB Nunspeet
Auto Garant  Hullerweg 118, 8071 RP Nunspeet
Babbel Beach  Varelseweg 111, 8077 RB Hulshorst
Bakkerij van Dongen  Stationslaan 47, 8071 CK Nunspeet
Banka  Dorpsstraat 29, 8071BX Nunspeet
BB Grondwerken  Hullerweg 122, 8071 RP Nunspeet
Boni Nijkerk  Wheemplein 31, 3861 BA Nijkerk
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
Binnenspeeltuin De Tol  Elspeterweg 61a, 8071 PB Nunspeet
Broekhuis Opel Doornspijk  Zuiderzeestraatweg West 132,v
 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
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
Dierenspecialist Nunspeet  Stationslaan 71, 8071 CL Nunspeet
DutchDays & Huisvesting.nl  Marconiweg 22a, 8071 RA Nunspeet
Dutchpub De Zaak  Stationslaan 19, 8071 CJ Nunspeet 
De Jager Autoservice  Marconiweg 10, 8071 RA Nunspeet
De Kopieerderij  Industrieweg 60, 8071 CV Nunspeet
De Triangel  Stationslaan 64a, 8071 CN 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
Van Espelo auto’s  Harderwijkerweg 259, 8077 RE Hulshorst
EuroParcs Resort Veluwemeer  Randmeerweg 8, 8071 SH Nunspeet
EuroParcs Friends ‘n Bites  Randmeerweg 8, 8071 SH Nunspeet
Expert  Stationslaan 8, 8071 CM 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
Groep 14 p/a Thorbeckstraat 30, 8072XL 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, 8071 EM Nunspeet
Kamp Schoenen  Stationslaan 60, 8071 CN Nunspeet
De Kapper  Nijverheidsweg 2c, 8071 DH Nunspeet
JAM  Laan 47, 8071 JH 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
Lidl  Haverkamp 10, 8071 CB Nunspeet
Marketcall  Vlijtseweg 178, 7317 AK Apeldoorn
Medigros Sport en Medische groothandel  De Stobbe 2,
 7957 EH De Wijk
Mega Tapijt  Pascalweg 8, 8071 SE Nunspeet
Molenaar Badkamers  Energieweg 4, 8071 DA Nunspeet
Mulklé Metaal  Energieweg 5, 8071 DA Nunspeet
NE DistriService bv  Energieweg 28, 8071 DA Nunspeet
Norg Bedrijfsadvies  Groenelaantje 4, 8071 AZ 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
Para-Soleil  Galvaniweg 8d, 8071 SC Nunspeet
Pannenkoekenhuis De Boswachter  Elspeterbosweg 11,
 8076 RA Vierhouten
Partyverhuur Jos & Diana Dekker  Edisonweg 2a, 8071 RC Nunspeet
PCFiks  George Breitnerstraat 2 , 8072 HN Nunspeet
Phonehouse  Dorpsstraat 13, 8071 BW 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, 8071 DA Nunspeet
Protect Brandbeveiliging  Wagenweg 21, 8071 XC Nunspeet
Qimarox  Nobelstraat 43, 3846 CE Harderwijk
QuErCo Reclame  Meidoornerf 57, 8071 AN Nunspeet
Restaurant Joris  Elspeterweg 2, 8071 PA Nunspeet
Herberg Nuwenspete  Ericaweg 3, 8072 PV Nunspeet
RTV Nunspeet  Colijnstraat 48, 8072 AW Nunspeet
Salverda Bouw  Industrieweg 13, 8084 GS ‘t Harde
Shell Elspeterweg  Leuvenumseweg 38, 3847 LD Harderijk
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
Supportersvereniging  p/a Prins Bernhardstraat 43, 
 8071 LW Nunspeet
Tandprothetische Praktijk Nunspeet  Brinkersweg 15,
 8071 GR Nunspeet
Techniek Academie  Westeinde 100, 3844 DR Harderwijk
TRIP Consultancy BC Kuyperstraat 52, 8072 BK Nunspeet
Tuinplant.nl  Elburgerweg 111, 8071 TA Nunspeet
Univé Verzekeringen  Verkeersweg 77, 3842 LE Harderwijk
Garage 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

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 35-1 :
Geen Sponsor
Nunspeet 35-2 :
M&L Autoschade
Nunspeet 35-3:
Pionier Consulting
Nunspeet 35-4:
Slim Solar
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
Nunspeet JO13-1:
Voorzijde shirt:  
Qualitand en EHD Automotive
Nunspeet JO10-1:
Voorzijde shirt:  
HEVI Consultancy
Nunspeet Vr 1:
Voorzijde shirt:  
Grandcafe 20/20
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
Pupil van de week:
Rabobank Noord Veluwe, Postbus 14, 8070 AA  Nunspeet
Walking Football: 
Molenaar Badkamers, Energieweg 4, 8071 DA Nunspeet

Sponsordoeksponsor
Neston BV  De Buiging 2, 8072 TA Nunspeet

Ballensponsoren
Fam van Nieuwenhuize van Hallstraat 14, 8072 BB Nunspeet
Van de Pol Dames- en Herenmode Dorpsstraat 46, 
 8071 BZ Nunspeet
PC Fiks  George Breitnerstraat 2, 8072 HN Nunspeet
Hofman Schilderwerken Jasmijnweg 21, 8072 EN Nunspeet
Slagerij Wout van de Berg, Ooster Mheenweg 1, 3849 PA Hierden
Supportersvereniging Nunspeet, p/a Sportlaan 1, 8072 CA Nunspeet
4u Dsign Harderwijkerweg 299b, 8077 RE Hulshorst
Notariaat Pieltjes Laan 44, 8071 JB Nunspeet  
Hayona BV online marketing Stationslaan 69, 8071 CL Nunspeet
Boni Nijkerk Edisonstraat 2, 3861 NE Nijkerk
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
Autobedrijf Suzuki Hans Baars Oosteinderweg 105, 
 8072 PB 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

Boeket Man of the match
Fleurcentrum Blok, Harderwijkerweg 19, 8071 EM Nunspeet

Jumbo Dijkstra Jeugdtoernooi 
Jumbo Dijkstra, Industrieweg 15, 8071 CS Nunspeet

Sponsor Lief en Leed 
Postmark Nederland BV, Grote Kerkstraat 12a, 7941 LB Meppel

VTS Schoolvoetbaltoernooi 
VTS Tours, Marconiweg 35, 8071 RB Nunspeet

Kledingpartners
Intersport Meijers, Karssen Sport Nunspeet en Jako

Alle overige sponsoren bedanken wij voor uw steun!

VOF OZB Groep  Industrieweg 10a, 8071 CT Nunspeet
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
VTS Tours  Marconiweg 35, 8071 RB Nunspeet
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
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