
PRESENTATIEGIDS
2021/2022

SSVN en
Businessclub
bestaan 25 jaar

Lucas Hoekman
van noodhulp tot
hoofdcoach

Terug op het
oude nest;
de Tissingh broers

Stella trotse
hoofdsponsor
van vv Nunspeet

6 8 14 35



Deze presentatiegids is een uitgave 
van de SSVN i.s.m. vv Nunspeet

Samenstelling presentatiegids
Betty Wieteler - Bruijnes
Arno Boersema
Dick Baas
Niels Boersema
Henk Makkink
Bertrik Smit
Herman Hofman
Kees Keizer
Fred Hup
Martijn Juffer (www.beterverhaal.nl)

Vormgeving 
Multicopy Harderwijk
www.multicopy.nl/harderwijk
Bertrik Smit

Fotografie 
Niels Boersema
Bram van de Biezen
Dick Baas

Pro Shots Agency archief
Arno Boersema

Drukwerk
Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V. 
www.bokhorst.nl

Sportpark ‘De Wiltsangh’
Sportlaan 1, 8072 CA  Nunspeet
T (0341) 25 28 82
E info@vvnunspeet.nl
www.vvnunspeet.nl

Secretariaat Businessclub
p/a Betty Wieteler - Bruijnes 
Seringweg 40 
8072 EM  Nunspeet
ssvn@vvnunspeet.nl
06 14418735

Inhoudsopgave

Hoofdsponsor

Voor u ligt de nieuwe presentatiegids 
voor het voetbalseizoen 2021-2022.  Met 
trots mogen we deze weer met een kort 
voorwoord aan u introduceren.

Zoals ieder seizoen zijn ook weer de af-
gelopen periode de belangrijkste mensen 
binnen de vereniging enorm actief ge-
weest. Dit varieert van reguliere (onder-
houds) activiteiten, Corona gerelateerde 
activiteiten tot en met prachtige acties 
die financieel succesvol zijn geweest en 
enorm gaan helpen bij de plannen die we 
als vereniging nog allemaal hebben.
Vanzelfsprekend bedanken wij u allen en 
we hopen op u te mogen blijven rekenen! 
Maar naast onze vrijwilligers zijn onze 
sponsoren zeker zo belangrijk. Wij weten 
allemaal dat ook voor hen de (zakelijke) 
uitdagingen enorm waren en vaak nog 
steeds zijn. Dubbel respect dat zij onze 
vereniging in groten getale trouw zijn ge-
bleven. 

De situatie ten opzichte van vorig jaar is 
niet heel veel veranderd en daarom her-
halen we – en benadrukken we -  dat we 
een vereniging zijn en dat we elkaar al-
lemaal keihard nodig hebben. Onderlinge 
samenwerking, te weten tussen de leden, 
vrijwilligers, sponsoren en bestuur is cru-

ciaal en we zullen 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.

Het revitaliseringstraject bevindt zich op 
dit moment op een cruciaal punt, namelijk 
de kostenraming (calculatie) van het ver-
enigingsgebouw. Naast alles wat inmid-
dels gerealiseerd is zoals het nieuwe na-
tuurgrasveld en het nieuwe kunstgrasveld 
zijn we toe aan de volgende stap, namelijk 
de kleedkamers.
Zoals op de ALV’s is toegelicht bekijken 
we of een totaaltraject mogelijk is, waarbij 
ook een clubgebouw bovenop de kleed-
kamers gerealiseerd zou kunnen worden. 
Het bestuur kijkt naar oplossingen, niet 
alleen voor de korte termijn maar ook 
richting de duurzame (financiële) gezond-
heid voor de vereniging in de toekomst. 
Nog dit jaar wil het bestuur hier gefun-
deerd over besluiten in afstemming met u 
allen (ALV).

Naast bovenstaande is ook het kunstgras-
veld onlangs gerevitaliseerd. We hebben 
namelijk een splinternieuwe toplaag ge-
kregen. Hier hopen we weer jarenlang ple-
zier van te hebben.

Op sportief gebied is de Technische Com-
missie samen met de nieuwe (hoewel?) 
trainer Lucas Hoekman erin geslaagd een 
nieuwe selectie samen te stellen. Hierover 
meer verderop in de presentatiegids.

Voor aanvang van het nieuwe seizoen nog 
een woord van dank aan iedereen. Door 
de inzet van alle vrijwilligers blijft het mo-
gelijk 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 we-
derom een hele mooie presentatiegids!

Wij wensen jullie een sportief,
gezond en succesvol seizoen
2021 / 2022 toe!
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Op niveau is natuurlijk een vaag begrip 
als het niveau niet gedefinieerd wordt. 
Hoewel Nunspeet jarenlang op het hoogste 
amateurniveau heeft gespeeld zijn we 
daar de laatste jaren ver vanaf geraakt. 
De eerste klasse waar we nu al een aantal 
jaren met wisselend succes in spelen zou 
de ondergrens moeten zijn qua niveau. Om 
de ambitie concreet te maken is er dan 
ook gesteld dat we in eerste instantie in de 
bovenste helft van de eerste klasse mee 
willen doen (het beroemde linker-rijtje) en 
wellicht een keer een periodetitel kunnen 
pakken. Als dat lukt kun je pas serieus gaan 
spreken over promotie naar de hoofdklasse. 
Met het ambitieteam willen we zorgen dat de 
omstandigheden en middelen er zijn om dat 
mogelijk te maken en als het lukt daar ook 

te kunnen blijven spelen. Zoals alles in het 
leven gaat dat niet vanzelf en is het belangrijk 
om een levendige, actieve en groeiende 
businessclub te hebben waar ondernemers 
zich thuis voelen en nieuwe leden welkom 
zijn en toegevoegde waarde zien in het 
lidmaatschap.

Om ervoor te zorgen dat de sponsorcommissie 
en het ambitieteam elkaar niet in de weg 
zitten of achter elkaar aan naar dezelfde 
sponsoren gaan, zit er minstens 1 lid van 
het ambitieteam bij de sponsorcommissie en 
omgekeerd. Uiteindelijk hebben we allemaal 
hetzelfde doel en dat is het duurzaam laten 
voortbestaan van de vv Nunspeet waarin 
iedereen zich thuis voelt en prestaties en 
breedtesport naast elkaar bestaan. Goed 

voorbeeld van het afgelopen jaar, waarin we 
helaas nauwelijks voetbal hebben gezien en 
geen activiteiten hebben kunnen organiseren, 
is dat het ambitieteam met vereende krachten 
gekeken heeft hoe we goede afspraken met 
een nieuwe hoofdsponsor konden maken 
hetgeen ook gelukt is en waar we als hele 
vereniging uiteraard heel blij mee zijn. 
 
Als u meer informatie wilt over het 
ambitieteam of er deel van uit wil maken; alle 
hulp en meedenken is van harte welkom. Het 
ambitieteam komt ongeveer elke 4 weken 
een uurtje bij elkaar. 
 
Leden Actieteam:
Erik Molenschot, Peter Keur, Carlie Schipper, 
Betty Wieteler-Bruijnes, Gerjan Mulder, Arjen 
ten Brink, Marco Lokhorst, Dries Huisman, 
Pieter Pieltjes en Henk Makkink

ssvn@vvnunspeet.nl

Sinds bijna 2 jaar hebben we binnen de SSVN het “Ambitieteam” dat bestaat uit 10 - 12 leden 
die de ambitie ondersteunen om vv Nunspeet op niveau te laten blijven voetballen zodat het voor 
zowel toeschouwers als sponsoren leuk blijft om op zaterdag naar het eerste elftal te komen 
kijken. 

SSVN Ambitieteam
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Een tastbare bijdrage voor de vereniging
Met het hoofdsponsorschap is de club 
verzekerd van financiële zekerheid voor 
de komende jaren. Tegelijkertijd komen 
de euro’s niet aanwaaien. Vanuit zijn liefde 
voor de club wil Wilco – die nu tien jaar 
met compagnon Daan van Renselaar aan 
het roer staat van Stella Fietsen - echt wat 
toevoegen, de sponsor zijn ‘die het verschil 
maakt’. Daarom is er nu in overleg gekozen 
om de sponsorbijdrage op te knippen in 
twee delen. Een vaste bijdrage aan de club 
en een tweede deel dat concreet wordt 
uitgegeven aan attributen waar de leden 
van de club echt mee geholpen zijn. En 
ook waarmee Stella een duidelijk podium 
krijgt. Enkele voorbeelden zijn een nieuw 

camerasysteem, waarmee je wedstrijden 
op afstand bekijkt én terugkijkt. Zo kunnen 
de trainingen goed geëvalueerd worden 
en zien ouders hun kinderen spelen. Dit 
vergroot de saamhorigheid binnen de 
vereniging. Ook geeft het camerasysteem 
met bijbehorend online videoplatform 
Stella zichtbaarheid. Een ander voorbeeld 
zijn de zogenoemde oefenpoppen. Die 
worden dagelijks gebruikt en waren aan 
vervanging toe. Deze zijn nu door Stella 
nieuw aangekocht, uiteraard met duidelijke 
ruimte voor de sponsor.

Investeren in de jeugd van Nunspeet
Stella vindt het als bedrijf heel waardevol 
om een bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling van de jeugd van Nunspeet 
en omgeving. Wilco: ‘Als vader van 
twee opgroeiende kinderen weet ik hoe 
belangrijk het is om kinderen een kans 
te geven hun talenten te ontwikkelen. Als 
jeugdlid heb ik veel geleerd in de tijd dat 
ik voetbalde bij de vereniging en deed 

Jaren geleden stond hij al rookworsten te verkopen om geld bij elkaar te sparen voor het 
nieuwe clubgebouw. Onlangs deed hij nog een extra duit in het zakje voor hetzelfde doel, maar 
nu als hoofdsponsor van vv Nunspeet. Stella-directeur Wilco van de Kamp uit Nunspeet tekende 
namens de e-bikefabrikant het sponsorcontract. ‘Het voelt goed om iets terug te kunnen doen 
aan de lokale gemeenschap. Nunspeet is immers de plek waar ons bedrijf geworteld is.’ 

E-bikefabrikant Stella trotse hoofdsponsor van vv Nunspeet
‘We willen de hoofdsponsor zijn het verschil maakt’

ik vriendschappen op voor het leven. 
Dat gun ik de jeugd van nu ook.’ Stella 
heeft veel medewerkers of kinderen van 
medewerkers die lid zijn van vv Nunspeet. 
‘Het grote aantal collega’s dat voetbalt bij 
de club was voor ons een extra reden om 
hoofdsponsor te worden. Bij Stella vragen 
we veel van onze mensen. Het is mooi dat 
we op deze manier ook iets kunnen terug 
doen voor onze collega’s. En Nunspeet 
is de plek waar we tien jaar geleden de 
eerste Stella e-bike werd verkocht. Zonder 
de support van de lokale gemeenschap 
en de gemeente was het ons nooit gelukt 
om marktleider te worden in de branche. 
We doen dan ook graag iets terug’ 

Een intensieve samenwerking
Er is een plan gemaakt met doelstellingen 
en tastbare acties voor de komende 
seizoenen, waaronder de nieuwe 
clubaccommodatie. Ook Stella kijkt hier 
naar uit. ‘Er liggen genoeg ideeën op de 
plank om de samenwerking met de komst 
van de nieuwbouw verder te versterken. 
Helaas is het nog niet zover. Daarom 
hebben we voor dit seizoen concrete acties 
op papier gezet. Een actief team van leden 
en medewerkers staat in de startblokken 
om aan de slag te gaan en snel resultaat 
te boeken. We gaan er een bruisende 
samenwerking van maken!’ aldus de 
enthousiaste Nunspeter.

Oosteinderweg 90
8072 PD  Nunspeet

T (0341) 25 22 66
I www.stellafietsen.nl

   Wilco
   van de
   Kamp



Iedereen kent ook Betty Wieteler-Bruijnes, 
al sinds 2002 lid van het bestuur en uitge-
groeid tot ‘het gezicht’ in de Businessclub.
Betty heeft 10 jaar deel uitgemaakt als 
secretaris van het bestuur van de Voetbal- 
vereniging en is tot op heden nog steeds 
secretaris van de SSVN.
Oprichter van de Stichting Sponsoring 
Voetbalvereniging Nunspeet is Peter Keur, 
jarenlang voorzitter van het bestuur 
van de SSVN en van de vv Nunspeet. 
Hiervoor werd hij als dank in 2018 
benoemd tot Erevoorzitter van de vv Nun-
speeten ook van de Stichting.

Ook de Businessclub kent sinds 2017 een 
Erelid. in de persoon van de heer Huib van 
de Vecht, als waardering voor al zijn socia-
le betrokkenheid bij de club.
Daarom een terugblik op de afgelopen 
25 jaar met Betty en Peter als gespreks- 
partners.

De start ligt in 1994. Het bestuur van 
de voetbalvereniging met Peter Keur als 
voorzitter is toen gaan werken om de 
vereniging wat bestuurbaarder te maken 
met een wat efficiëntere organisatie, 

waarbij meer gewerkt moest gaan worden 
met commissies.
Peter: “Ik heb me toen vooral bezig 
gehouden met de ‘financiële paragraaf’. 
Hoe krijgen we een betere financiële basis 
onder de vereniging om zo hoog mogelijk 
te kunnen voetballen” 
Peter ging zich oriënteren bij het betaalde 
voetbal. Hij kwam de notaris van Vitesse, 
Mr. Eduard Verhoeff uit Arnhem, regelma-
tig zakelijk tegen, die op een A4tje heeft 
geschetst hoe het zou kunnen. Peter heeft 
daarna de Nunspeetse notaris Mr. Pieter 
van der Wees ingeschakeld. “Die heeft ons 
geweldig geholpen en o.a. ook de struc-
tuur van de Businessclub geregeld.” 

Per 24 april 1996 was de Businessclub 
een feit. Op 15 oktober 1996 schreef het 
Veluws Dagblad:
-  ‘Om de banden met het bedrijfsleven te 

verstevigen is de vv Nunspeet gestart 
met een eigen Businessclub. De eerste 
zeventien leden woonden de wedstrijd  
tegen AZSV bij. Voorzitter P. Keur van 
de voetbalvereniging en tevens van de 
Stichting Businessclub verwacht dat het 
aantal leden nog zal toenemen. 

-  Hoofddoelstelling van de club is onder- 
steuning  van voetbalvereniging, daar- 
naast gaat het om  het onderhouden van 
zakelijke contacten.

De krant verwoordde ook dat in de regio 
VVOG in Harderwijk en NSC in Nijkerk al 
eerder een Businessclub startten. 

Enkele businessleden van het 1e uur zijn 
nog steeds businesslid, tw de heer Huib 
van de Vecht (nu GPS Holding Nunspeet 
BV) en Autobedrijf Van de Bunte, de heer 
Henk van de Bunte.
Inmiddels had de sponsorcommissie van 
de vereniging op 7 september 1996 voor 
het eerst een presentatiegids uitgegeven. 
Dus bestaat de presentatiegids ook 25 
jaar. Deze gids is niet meer weg te denken 
in de presentatie van de Voetbalvereniging.

Het aantal leden van de Businessclub bleef 
stijgen. Het zijn er voor dit seizoen 42. 
Er werden sponsorpakketten samenge-
steld. De club kreeg ook een eigen ‘Busi-
ness-home’. Er worden tal van activiteiten 
voor de businessleden georganiseerd, van 
bedrijfspresentaties tot het jaarlijkse kloot- 
schieten, skûtsjesilen, bezoek voetbalwed-
strijd en niet te vergeten de drukbezochte 
damesavond.
De ontbijtsessies zijn altijd een groot suc-
ces met veel deelnemers. Diverse onder-
werpen zijn daar aan bod geweest, zoals 
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Door Dick Baas

De Voetbalvereniging Nunspeet heeft een Businessclub. En iedereen vindt dat heel gewoon. 
Soms is er wel eens wat verwarring. Is de Stichting Sponsoring Voetbalvereniging Nunspeet 
(afgekort SSVN) hetzelfde als de Businessclub? Nee, dat klopt niet. De businessclub is een 
onderdeel van de SSVN en heeft een eigen Businesshome op het sportveld naast de kantine 
van de vv Nunspeet. Maar niet alleen de Businessclub bestaat 25 jaar, ook de Stichting 
Sponsoring Voetbalvereniging Nunspeet bestaat 25 jaar en zijn dus even oud.

SSVN en Businessclub vv Nunspeet bestaan 25 jaar

bedrijfspresentaties, notariële vraagstuk-
ken, erfrecht bij o.a. familiebedrijven, 
toekomst vastgoed, toelichting op finan-
ciële gevolgen na Prinsjesdag, presentatie 
(nieuwe) hoofdtrainer voor nieuwe seizoen 
enz.

Ook het jaarlijkse klootschieten is al een 
bekend fenomeen bij de vv Nunspeet. 
De businessleden gaan dan samen met 
de staf en spelers 1e en 2e selectie een 
middag klootschieten in de bossen aan de 
“Toeristische weg” te Nunspeet.
Peter Keur en Eibert ten Brink regelen al 
jaren deze activiteit en zetten het parcours 
uit.
Peter komt dan zelf naar het parcours 
rijden met zijn eigen prachtige oranje 
oldtimer tractor met een kar vol krui- 
wagens, houten kloten met lood, drank en 
eten. Altijd weer een gezellig samenzijn en 
na afloop staat in het businesshome de 
snert met roggebrood en spek klaar. De 
laatste tijd ook aangevuld met tomaten-
soep voor de liefhebber.

Betty Wieteler en Peter Keur constateren 
dat de belangstelling voor deelname aan 
de activiteiten van de businessclub is te-
ruggelopen. Peter: “De wereld is veran-
derd, er is meer dan alleen voetbal.” De 
Businessclub heeft de ambitie om verder 
te groeien en wil nog meer dan voorheen 
invulling geven 

aan de netwerkfunctie voor ondernemers. 
Ivm het 25 jarig jubileum is er in april jl door 
de staf en 1e selectiespelers een leuke 
attentie bezorgd bij alle businessleden. 
 De gastheren in het businesshome, Ei-
bert ten Brink en Henk Vierhout zijn ook al 
jaren bekende gezichten, meestal worden ze 
ondersteund door gastvrouwen.

Ook is er een goede samenwerking van 
de SSVN met de Sponsorcommissie. Om 
het jaar wordt er gezamenlijk een Spon-
soravond gehouden in de kantine op het 
sportpark. Hiervoor worden bekende spre-
kers uitgenodigd. Er is altijd grote be-
langstelling vanuit de sponsoren en busi-
nessleden. Door de coronaperikelen was 
de laatst gehouden Sponsoravond in 2019.

Maar 25 jaar Businessclub vv Nunspeet is 
een mooie aanleiding om alle leden weer 
eens bijeen te roepen om het jubileum op 
een later tijdstip nog eens uitgebreid te 
vieren. ‘‘En dat gaan we zeker doen’’.

Als de corona-maatregelen het toelaten, 
wordt het seizoen hopelijk weer gestart 
met de jaarlijkse golfmiddag met BBQ. 
De businessclub organiseert dan op de 
Golfbaan ‘het Rijk van Nunspeet’ een 
golfwedstrijd en een golf-clinic voor be-
ginners / niet golfers. Voor de verdere 
activiteiten voor dit jaar vindt u op de 
website van de voetbalvereniging het 
jaarprogramma van de businessclub.

  Karel van der Woude, Henk Vierhout en Eibert ten Brink

  Huib van de Vecht

  Peter Keur en Betty Wieteler
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Sport en sponsoring zijn twee zijden van 
dezelfde medaille. Ook binnen vv Nunspeet 
heeft sponsoring de afgelopen jaren een 
enorme en onmisbare vlucht genomen. De 
vakantieperiode is nog niet geheel voorbij, 
maar de voorbereidingen voor een nieuw 
seizoen zijn gestart. We schuiven aan bij de 
eerste vergadering van de sponsorcommissie 
van het seizoen 2021-2022. 

Verleden
Commissielid van het eerste uur, Jaap Frens 
neemt ons mee terug in de tijd. Bijna niet meer 
voor te stellen maar het hoofdveld beschikte 
in 1985 al over een schitterende tribune maar 
sponsoren waren er nog niet.

Jaap vertelt enthousiast, op een willekeurige 
zaterdagmiddag opperde hij bij het toen- 
malige bestuur het plan om de winkeliers 
in Nunspeet te gaan bezoeken en aan deze 
ondernemers een “lease” te verkopen 
voor een reclamebordcontract. Sommige 
bestuursleden waren sceptisch maar Jaap 
zag kansen….Binnen afzienbare tijd wist 
Jaap de beschikbare ruimte aan de man te 
brengen en de “sponsorcommissie” was 
opgericht. De commissie bestond op dat 
moment uit 1 persoon, Jaap Frens.

Heden
Inmiddels kan onze vereniging terugvallen 
op een commissie bestaande uit zeven 
enthousiaste leden met meer dan 200 trouwe 
sponsoren in portefeuille. Deze sponsoren 
dragen een belangrijke steen bij aan onze 
vereniging, waarbij een diversiteit aan 
sponsormogelijkheden wordt aangeboden.
Naast sponsor door middel van een reclame-
bord kan er ook een sponsordoek, vv Nunspeet 
TV/ Scorebord, wedstrijdbalsponsor, kleding 
of een ander maatwerk sponsorcontract 
worden afgesloten.

Het beheer van de sponsoring ligt bij de 
commissieleden. Onder voorzitterschap van 
Henk Makkink heeft eenieder zijn taak. Van 
het technische deel zoals het onderhoud, 
plaatsen en vervangen van de borden en 
sponsordoeken, tot contractadministratie, 
acquisitie en relatiebeheer.
Relatiebeheer heeft het afgelopen seizoen een 
belangrijke upgrade ondergaan. Inmiddels 
zijn alle sponsoren toegekend aan een 
eigen “relatiebeheerder”. Deze gekoppelde 
relatiebeheerder is het verbindingsstuk 
tussen sponsor en vereniging, want vele 
handen maken ook bij de sponsorcommissie 
het werk minder zwaar en nog leuker.

Toekomst
Als sponsorcommissie zien wij de toekomst 
zonnig in, we merken dat vv Nunspeet een 
positieve uitstraling heeft op winkeliers 
en ondernemers in Nunspeet en directe 
omgeving.  Dit maakt dat de commissieleden 
makkelijk in gesprek komen met nieuwe 
sponsoren wat vaak resulteert in een nieuw 
sponsorcontract voor de vereniging. We zien 
dit terug in een gestaag stijgend bedrag aan 
sponsorinkomsten. Na oplevering van het 
nieuwe sportpark verwachten we zelfs nog 
meer sponsorwaarde te kunnen leveren, wat 
nog meer sponsoren enthousiast moet maken 
voor vv Nunspeet!

Bent u net zo enthousiast geworden van 
dit artikel als de commissieleden of wilt u 
meer informatie over passend sponsoren? 

Stuur dan snel een mail naar:
sponsoring@vvnunspeet.nl

Sponsorcommissie vv Nunspeet
Henk Makkink, Jaap Frens, Jaap Boone,
Fred Hup, Ronald Jettkandt, Adrie Westhuis
en Jan Prins

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

Ondernemen is topsport. Altijd scherp zijn op kansen. Snel inspelen op marktontwikkelingen.  
En voortdurend blijven scoren. Dan is het wel fijn als er iemand achter u staat die weet hoe het spel 
werkt. Kijk op jonglaan.nl

Sponsorcommissie



Maar Wim Prins (nu 54 jaar) is in 1990 
begonnen aan de Harderwijkerweg. 
Een garage, een benzinepomp en drie 
werknemers. Het drietal Henry Westerink, 
Anton Bouw en Mark Kern werkt nog steeds 
in het bedrijf. Bij het begin: één aan de 
pomp, twee in de garage en Wim deed de 
verkoop. Wim is zestien jaar als hij interesse 
krijgt in het automerk Alfa Romeo. Hij koopt 
er één, knapt hem op en verkoopt hem weer. 
Hij doet ervaring op bij Garage Westerink. 
Als die verhuist begint hij in dat pand voor 
zichzelf.

Dat gaat goed en al gauw is de locatie te 
klein. Hij bouwt een nieuw pand aan de 
Galvaniweg. Het was eigenlijk de bedoeling 
dat meerdere autodealers zich hier zouden 
vestigen in een ‘autostraat’, maar het 
is bij Alfa Romeo gebleven. Zijn oude 
locatie aan de Harderwijkerweg is nu het 
appartementencomplex Prinsenhof.

Speelgoedwinkel
Autobedrijf Prins maakt een grote 
ontwikkeling door. De verkoop verspreidt 
zich over heel Europa. Naast Prins Alfa, 
komt een dealerschap Voor Abarth.
In 2005 start Prins Exclusivo. Onder dit 
label valt een collectie exclusieve auto’s als 
Aston Martin, Ferrari, Maserati, Lamborghini 
en Bentley. In 2011 gaat een droom in 
vervulling met Prins Classics. Voor al die 
oldtimers is een aparte ruimte aan de 
Industrieweg gehuurd.
Wim Prins vat al deze activiteiten samen:  
“We zijn eigenlijk een hele grote 
speelgoedwinkel geworden met speel-
goedauto’s.”  Het team is meegegroeid en 
bestaat nu uit 22 man. Hij heeft niet de 
behoefte om nog groter te worden.

Corona
De corona-pandemie is even schrikken, 
maar Wim Prins merkte al snel dat mensen 
nu de tijd hebben om leuke dingen te kopen. 
Alleen in de werkplaats is het wat rustiger 

omdat er minder kilometers gemaakt 
worden. Kijkend naar de toekomst voor 
de auto’s ziet Wim enerzijds auto’s voor 
transport en anderzijds de ‘fun-auto’. “Wij 
richten ons op het ‘speelgoed’, we hebben 
veel voorraad mooie auto’s, maar kunnen 
ook het onderhoud doen. Dat geeft ook 
klantenbinding.” Hij merkt dat sommige 
jongens die vroeger een oud autootje bij 
hem kochten nu om een Ferrari vragen.

Wim Prins organiseert ook tochten met 
groepen klanten in Spanje, Portugal of 
Engeland. Klanten vinden die trips leuk.
Autobedrijf Prins verkoopt over de hele 
wereld. Iemand uit Singapore belt met de 
smartphone over een auto. Via Facetime 
wordt een beeld van het bedrijf en de 
auto gegeven. Er wordt een stukje mee 
gereden, de klant koopt de auto, die wordt 
klaargemaakt en gaat de container in. En 
dan komt er een filmpje terug waarin de 
klant vrolijk rondrijdt in Singapore.

Nunspeetse jongen
Wim Prins is een Nunspeetse jongen. Hij 
houdt van het dorp en wil zich daarvoor 
ook inzetten. Hij liet vaak foto’s van auto’s 
maken met De Grote Bunte als achtergrond. 
Toen hij te horen kreeg: ‘Je fotoplek wordt 
verkocht’ is er een balletje gaan rollen en 
heeft hij met nog wat ‘Nunspeetse jongens’ 
het terrein gekocht. Dat het nu bestemd gaat 
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worden voor ouderen, vindt hij een mooi 
doel. Een ander project was De Klokkenberg 
aan de Laan. Daar is nu Siloah voor mensen  
met een beperking gehuisvest. “Zo blijven 
deze panden behouden voor Nunspeet. Er is 
al zoveel gesloopt.”
Zelf woont hij net over de gemeentegrens 
aan de Zuiderzeestraatweg in Doornspijk. De 
boerderij heeft de naam De Prinschenhoeve 
gekregen en is een officiële trouwlocatie 
van de gemeente Elburg. Echtgenote Coby 
is er druk mee.

En dan voetbal
Voetballen in een club heeft Wim Prins nooit 
gedaan. Toch is hij sponsor en lid van de 
Businessclub. Hij weet zelf niet eens sinds 
wanneer. (Uit enig zoekwerk blijkt dat 
Autobedrijf Prins voor het eerst vermeld 
wordt in de Presentatiegids 2004-2005). 
Hij weet dat Peter Keur en Kees Heiwegen 
bij hem op bezoek kwamen voor financiële 
steun. En sinds die tijd is hij lid.

Door Dick Baas

Hij is lid van de Businessclub, maar hij komt zelden of nooit een wedstrijd, van welk elftal dan 
ook dan ook, kijken. De interesses van Wim Prins liggen niet bij het voetbal. Maar hij vindt 
een voetbalvereniging wel belangrijk voor de Nunspeetse gemeenschap. Dus draagt hij zijn 
steentje bij. Zijn passie ligt bij auto’s. De showroom en garage van Autobedrijf Prins is een 
markant punt op de hoek van de Harderwijkerweg en de Galvaniweg op het bedrijventerrein 
Lepelingen. Het bedrijf is daar al sinds 2000 gevestigd.

Businesslid Wim Prins aan het woord
Een passie voor auto’s

  Wim Prins
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In de laatste periode van het seizoen 2018-
2019 raakte vv Nunspeet opnieuw verdwaald 
in het moeras van degradatievoetbal. Het 
eens zo statige schip van vv Nunspeet 
was vervallen tot een treurig trekschuitje, 
zonder dat er iemand nog beweging in kon 
krijgen. Opnieuw ging er een oproep richting 
het voormalige eiland in de Zuiderzee. De 
geschiedenis herhaalde zich.

Hoekman kwam, boekte opeens resultaat op 
resultaat, en trok de Veluwse boot weer vlot.
Vanzelfsprekend oogstte Lucas Hoekman 
lof en zijn optreden bezorgde hem een bijna 
mythische status. Nu is hij terug op de droge 
Veluwse zandgrond, niet voor een handvol 
wedstrijden doch voor een heel seizoen 
lang. Kan hij als redder uit het verleden in het 
heden met zijn aanpak en methodes, na een 

aantal povere seizoenen, elan en vervoering 
terugbrengen op ‘De Wiltsangh’?

Aan ervaring geen gebrek. Hij was als 
technisch hoofdverantwoordelijke actief bij 
Swift ’64, daarna Hoofd jeugdopleiding bij 
s.v. Urk, vervolgens weer aan het roer bij 
VSCO’61 waarna hij in 2006 als interim-
trainer terugkeerde bij s.v. Urk. Bij diezelfde 
vereniging werd hij in 2016 opnieuw 
aangesteld maar nu als hoofdcoach. 
Tussendoor vv Staphorst, DOS Kampen, ASV 
Dronten en zoals bekend ook tweemaal bij 
vv Nunspeet als interim-trainer. Echt grote 
cultuurverschillen tussen de verenigingen 
ziet Hoekman niet. ‘Ze bewegen allen met 
de tijd mee’. Wel ziet hij overeenkomsten in 
de verenigingscultuur van vv Staphorst en vv 
Nunspeet. Het belangrijkste criterium waarop 

Hoekman zijn keuze voor steeds weer een 
nieuwe uitdaging baseerde was vaak de af 
te leggen reisafstand vanaf zijn woonplaats. 
Minimaal drie keer per week een groot traject 
overbruggen vindt hij, mede door zijn drukke 
baan, niet wenselijk. Vandaar dat hij een 
limiet van circa 50 kilometer hanteert. Een 
enkele maal zwichtte hij bijna voor een club 
buiten deze cirkel vanwege de aantrekkelijke 
sportieve uitdaging. Uiteindelijk bleef hij bij 
zijn zelf verkozen richtsnoer.
Voordat hij als oefenmeester aan de slag 
ging, was hij als speler noest en nijverig bij 
s.v. Urk en later bij Flevo Boys. Hij kent alle 
emoties en sentimenten die op het veld en 
in de kleedkamers voorbij trekken. De pijn 
van een nederlaag, het heerlijke welbehagen 
na een puike zege en het behalen van een 
kampioenschap zijn bruikbare en nuttige 
ingrediënten die hij in zijn voetbalbagage 
meedraagt.

Ooit begon Hoekman als speler in de 
voorhoede. Als linkerspits met een vrije rol 
maakte hij furore in het amateurvoetbal. 
Later in zijn carrière verschoof zijn rol naar 
het middenveld. Mede door zijn prestaties 
proefde hij het genot van promoties, zowel bij 
s.v. Urk als bij Flevo Boys.  Ook schopte hij het 
tot het Nederlandse Zaterdagamateurelftal. 
Een wedstrijd in Luxemburg ligt hem nog 
vers in het geheugen. Dat hij als speler de 
KNVB-beker voor het Zaterdagvoetbal wist te 
winnen, mag niet onvermeld blijven. Verder 
is hij terughoudend om over zijn individuele 
prestaties breeduit te verhalen, in het volle 
besef dat elke speler onderdeel is van een 
team en dus daarvan afhankelijk.
Die matiging kenschets en siert Lucas 
Hoekman.

Elke oefenmeester kent in het uitoefenen van 
het trainersmetier zijn eigen stijl en aanpak. 
Zo heeft Hoekman in het uitoefenen van zijn 
dagelijks beroep, in het kerkelijk werk dat hij 
als meelevend en belijdend christen verricht 
en in zijn trainersfunctie ook een duidelijk 
levensmoto:
 ‘Vervul een opdracht en wees dienend’, is 
zijn adagium. Zijn stijl van leidinggeven en 
coachen heeft in de loop van vele jaren een 

Door Kees Keizer

Het is in de geschiedenis van vv Nunspeet niet eerder voorgekomen dat een trainer voor de 
derde maal wordt verwelkomd. Alleen daarom is de aanstelling van Lucas Hoekman voor de 
komende seizoenen al uniek. In 2011 was het de eerste maal dat hij op het Nunspeetse toneel 
verscheen. Het Nunspeetse vlaggenschip verkeerde op de woelige baren van de sportieve 
zee in grote nood. Kapseizen en met man en muis ten onder gaan was toenmaals het meest 
reële scenario. Er was een doortastende persoonlijkheid nodig, die in de storm van toen 
kapitein, stuurman en bootsman tegelijk was. Dat men dan in het zeevarende vissersdorp 
Urk op zoek gaat is bijna vanzelfsprekend. En zo kwam Lucas Hoekman vol in beeld. Met het 
onverwachte huzarenstukje, - het brengen van de ultieme redding -, maakte hij furore binnen 
onze vereniging.
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Lucas Hoekman
van noodhulp tot hoofdcoach!

ontwikkeling doorgemaakt door de opgedane 
ervaringen, toenemende mensenkennis, en 
levenswijsheid die bij het ouder worden op 
natuurlijke wijze aangroeit. ‘En ontwikkeling 
brengt verandering’, poneert Hoekman. Hij 
zoekt actief naar productieve interactie met 
zijn spelersgroep, de staf die hem bijstaat, 
de technische commissie en het bestuur. Met 
die aanpak over en weer wil hij gezamenlijk 
oplossingen zoeken. Hij kent de spelers in 
zijn selectiegroep een belangrijke rol toe. 
‘Ze zijn het visitekaartje van de vereniging. 
Als het 1e team goed draait heeft dat een 
positieve weerslag op het wel en wee van de 
vereniging als geheel’.

Trainers die vanuit de Cruijff-filosofie en 
methodiek werken kunnen op het respect 
en waardering van Hoekman rekenen. Als 
exponenten van deze stijl noemt Hoekman 
de namen van Peter Bosz en Pep Guardiola, 
nu respectievelijk trainer in dienst van 
Olympique Lyon en Manchester City.
Het zijn voetbaldieren uit zijn generatie 
waarmee hij veel affiniteit voelt.
Zelf blijft Hoekman zich ontwikkelen door het 
lezen van veel vakliteratuur, het volgen van 
cursussen en bijscholingen van de KNVB-
Academie. Bewapend met deze kennis van 
zaken benadert hij de huidige selectiegroep. 
‘Het is een prima selectie, een juiste mix van 
oud en jong met hier en daar onvolgroeide 
frisheid en ook met de broodnodige routine’.
Hoekman werkt graag met een hoge 
intensiteit en tracht automatismen in te 
slijpen. In zijn trainingen gaat hij directief 
te werk, dat wil zeggen, stellig, zakelijk en 
gericht op resultaat. Gemaakte afspraken wil 
hij binnen de krijtlijnen uitgevoerd zien.
Hoe het verloop van de competitie in de 
Eerste Klasse D er uit gaat zien kan hij 
momenteel moeilijk duiden. Daarvoor 
kent hij de tegenstanders onvoldoende. 
Uiteraard zal hij voor elke wedstrijd zich 
laten informeren en het team wapenen 
en zodanig formeren zodat er een goed 
resultaat kan worden neergezet. In een 
verborgen hoekje van zijn voetbalhart meent 
hij dat vv Nunspeet, met een gunstige serie 
tegenstanders, in enkele periodes een goed 
resultaat op de fonkelnieuwe grasmat kan 

neerleggen. Zelfs een periodetitel is dan 
niet uitgesloten. ‘Zeker als we in het goede 
ritme en in de juiste flow zitten!’ Aan het 
eind van dit voetbalseizoen zal Hoekman 
tevreden omzien als de blauwgele formatie 
steeds beter is gaan spelen en een boeiende 
ontwikkeling heeft doorgemaakt.
In dat geval zal het behaalde puntentotaal 
toereikend en geruststellend zijn. Voor de 
gemoedsrust van de trouwe supporters kan 
worden vermeld dat Lucas Hoekman in zijn 
gehele trainersloopbaan nimmer tegen een 
degradatie is aangelopen!

Kritiek incasseren is voor Hoekman geen 
probleem voor zover die een positieve, 
opbouwende intentie heeft. Criticasters 
die een ander doel voor ogen hebben laat 
hij links liggen. In dat kader heeft hij geen 
enkele interesse voor uitingen in sommige 
sociale media. Voor het lezen van alle 
reacties heeft hij domweg geen tijd en hij 
karakteriseert de meeste bespiegelingen als 
rijp voor het ‘afvoerputje’.

Lucas Hoekman heeft een brede kijk op de 
huidige sportomgeving. Zijn interesses zijn 
uiteenlopend. De voorkeuren liggen bij de 
teamsporten en in het bijzonder als er een bal 
in het spel is. Voor mannelijke en vrouwelijke 
beoefenaars heeft hij evenveel respect. Om 
rust in lichaam en ziel vast te houden speelt 
hij in zijn eigen stulpje zo nu en dan een potje 
biljart, waar hij duidelijk aanleg voor heeft. 
‘Dat zouden voetballers ook meer moeten 
doen’, doceert Hoekman. ‘Dan zien ze wat 
effect met een bal doet!’ Het schaakspel 
kan hem ook uitermate boeien. Een goede 
trainer moet soms in het voetbalspel als 
een schaker opereren. De juiste stelling 
optrekken, de goede vervolgzetten kiezen en 
ver, heel ver vooruitzien.

De vv Nunspeet ziet met spanning en gloed-
volle verwachting uit naar de daden van 
onze hoofdmacht onder leiding van een 
kleurrijke en ambitieuze persoonlijkheid, die 
vv Nunspeet beschouwt als zijn laatste klus 
als hoofdtrainer. Waarvan acte!
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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

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 !

Een nieuw sportseizoen ligt voor ons. 
De coronamaatregelen die de afgelopen 
seizoenen veel impact hadden op o.a. ons 
sportplezier hopen we nu achter ons te 
kunnen laten.

Vooruit kijken. Daar gaan we voor, want er 
ligt voldoende moois in het verschiet. De revi-
talisering - het opknappen van - het sportpark 
en de nieuwbouw van het zwembad met 
sport- en turnhal krijgen steeds meer vorm.
En wat is het mooi om te zien hoe ook een 
vereniging als vv Nunspeet zich hiervoor inzet. 
Er zijn ontzettend veel acties georganiseerd 
om geld op te halen voor o.a. de nieuwbouw 
van de kantine en kleedkamers.
De verkoop van oliebollen, snert, cupcakes 
en handdoeken, maar ook al die rondjes die 
de jeugd liep tijdens de sponsorloop waren 
goed voor veel geld. Een groot compliment 
voor jullie!
Zo zie je maar hoeveel je kunt bereiken door 

samen te werken. Samen gaan we voor 
een sportpark waar we trots op zijn en dat 
er tiptop bijligt. Dat doen we met z’n allen: 
spelers, supporters, sponsororen en alle 
vrijwilligers. Samen het nieuwe seizoen in! 

Een sportief én gezond seizoen toegewenst.

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

Uit het gemeentehuis

Vandaag de dag wordt het eerste elftal 
nog steeds gevolgd door een vaste 
groep supporters. De samenstelling is 
vanzelfsprekend wel veranderd in de jaren 
maar het enthousiasme is er niet minder om 
geworden.

Een nieuw gevormd bestuur heeft de ambitie 
om samen met de leden thuiswedstrijden 
van het eerste elftal op te fleuren. 
Daarnaast willen we graag waar mogelijk 
verenigingsinitiatieven ondersteunen. Een 
mooi voorbeeld hiervan is de recente steun 
aan het schoolvoetbaltoernooi 2021.

Doel van de supportersvereniging is om 
de onderlinge band tussen de vereniging 

vv Nunspeet, haar leden, supporters en 
het eerste elftal te versterken. Hierbij 
kan gedacht worden aan: een familiedag, 
bingo voor jong en oud, bijdrage aan het 
schoolvoetbaltoernooi, rad van fortuin na 
elke thuiswedstrijd, sponsoring van de 
jeugdactiviteiten , poortverloting,  enz. enz.

Het aantal leden van de supportersvereniging 
schommelt al jaren rond de 200, wat zeker 
voor deze regio een heel mooi aantal is.
Nog geen lid of wil je meer informatie 
ontvangen of een steentje bijdragen aan deze 
enthousiaste vereniging?

We hopen elkaar weer snel langs te lijn te 
kunnen ontmoeten!

Bestuur supportersvereniging vv Nunspeet
Rene Bliek, voorzitter
Dirk Hoekerd, penningmeester

Stuur snel een mail naar: 
supportersverenigingvvnunspeet@live.nl

Supportersvereniging
Ruim 55 jaar geleden, 1 juni 1966 om precies te zijn, werd de supportersvereniging 
vv Nunspeet opgericht door een aantal enthousiaste Nunspeet fans. Deze enthousiaste groep 
Nunspeet supporters reisde het eerste elftal door het hele land achterna en beleefde met 
elkaar mooie avonturen.
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Iedereen die ‘De Wiltsangh’ bezoekt loopt 
er onbevangen naar binnen, mogelijkerwijs 
zonder zich te realiseren dat er heel wat 
organisatie en uitvoeringshandelingen nodig 
zijn om een gastvrije en gezellige ruimte 
ter beschikking te kunnen stellen. Van het 
interieur, inclusief de toiletruimtes, verwacht 
iedereen dat het netjes en verzorgd is, dat 
de juiste verlichting brandt, dat het bij kilte 
aangenaam warm is, er voldoende personeel 
is en dat de voorraad tot op het verlangde peil 
is aangevuld. Gelukkig is dat bij vv Nunspeet 
veelal het geval. Dat dit niet vanzelf gaat 
begrijpt iedereen.

Wist u dat er op een gemiddelde zaterdag 
tijdens het voetbalseizoen zeker 2.000 
bezoekers de drempel passeren? Dat begint 
al vroeg in de morgen met alle jeugdteams, 
plus begeleiding en ook veel ouders. In 
de loop van de dag loopt de leeftijd van de 
bezoekers op om tijdens de middaguren, 
zeker bij thuiswedstrijden van de hoofdmacht 
van vv Nunspeet, een hoogtepunt te bereiken. 
Scheidsrechters, bestuursleden, persmensen, 
sponsoren; lieden van allerlei pluimage 

bevolken dan het etablissement. Dan is het 
een kuip vol geroezemoes en glasgerinkel 
in een melange van geuren en kleuren. Dan 
klopt het hart van de vereniging een aantal 
slagen sneller.

Elke zaterdag en op trainingsavonden is de 
kantine geopend. Daarnaast ook op dagen 
dat er bijzondere evenementen plaatsvinden, 
zoals voetbaltoernooien voor de jeugd, 
een darttoernooi, klaverjaswedstrijden, 
loopevenementen of activiteiten van de 
supportersvereniging of de sponsoren.
Dat vraagt om veel inzet van het 
kantinepersoneel. Momenteel zijn er circa 
40 vrijwilligers beschikbaar om de bar en de 
snackcorner te bemensen. Coördinatie is dan 
essentieel.

Nu beschikt vv Nunspeet in die functie al 25 
jaar lang over Willem Vis. Wekelijks steekt hij 
vele uren in deze belangrijke taak, die lang 
niet altijd gemakkelijk is. Het is altijd weer een 
stevige opgave om voldoende vrijwilligers op 
de juiste plaats en tijd te krijgen. Frustratie 
en moedeloosheid liggen soms op de loer, 

doch Willem heeft nu al een kwart eeuw alle 
beproevingen en moeilijkheden weten te 
overwinnen. Bij de aanvang van dit nieuwe 
seizoen doet hij een stapje terug en draagt zijn 
taak over aan Gert Jan Karsten. Zijn kennis, 
kunde en ervaringen gaat niet verloren. Achter 
de schermen blijft hij zo nu en dan de helpende 
hand toesteken. Zijn echtgenote Geertje Vis is 
ook al even lang wekelijks terug te vinden in 
de kantine. De snackcorner zonder Geertje is 
ondenkbaar.
Daar waar Willem een tandje terugschakelt, 
blijft Geertje volop meedraaien in ons clubhuis.
De vv Nunspeet is dit echtpaar veel dank 
verschuldigd voor 25 jaar beheer en tomeloze 
inzet!

Door de Coronapandemie heeft de kantine 
nu al twee seizoenen veel sfeer en beleving 
zien verdampen. Ook de omzet is tot op het 
nulpunt gezakt. De implicatie daarvan is niet 
gering.
Een goed draaiende kantine is misschien wel 
de grootste sponsor van de vereniging!
Nu de beperkingen die door de pandemie 
werden opgelegd langzamerhand worden 
versoepeld of geheel verdwijnen, wil de 
nieuwe beheerder Gert Jan Karsten samen 
met zijn sociale en gezellige vrijwilligersteam 
het clubhuis weer laten swingen en 
bruisen. De eerste initiatieven worden nu 
met veel ondernemingszin uitgewerkt en 
geëffectueerd. 

Een puik plan, waarvan veel wordt verwacht, 
is het instellen van een kantinecommissie, 

De Clubkantine
Veel meer dan pils en patat
Door Kees Keizer

Waar klopt het hart van onze vereniging? Een intrigerende vraag! Een scala van antwoorden is 
daarop mogelijk. Voor de één is dat in de bestuurskamer of in de kleedkamers. Voor een ander 
klopt het hart op de tribune langs het hoofdveld of in de businessruimte. Toch zijn het allemaal 
ontmoetingsplaatsen voor een specifieke groep met speciale functies of kenmerken. Het bestuur 
heeft een eigen heiligdom, de spelers hebben hun omkleedruimte, de sponsoren komen samen in 
hun eigen dampkring, terwijl de supporters op de tribune onderdak vinden. Er is echter maar één 
toneel waarop iedereen welkom is en ook daadwerkelijk regelmatig vertoeft: De clubkantine!

die bestaat uit spelers van de seniorenteams. 
Het doel is om weer hechte vriendenteams te 
smeden die gezamenlijk voor de wedstrijden 
in ons clublokaal bijeenkomen en na de duels 
in een geanimeerde en hartelijke ambiance 
nakaarten en ‘derde helft’ spelen. Alles 
onder het genot van verfrissende drankjes en 
hartige hapjes. Nog even aangenaam samen 
de wedstrijd analyseren en met de supporters 
doornemen. Dat alles op een verantwoorde 
wijze en ondersteund door barpersoneel en 

de bemanning van de snackcorner. Zo kan 
de vrije zaterdagavond worden ingeluid. 
Niet tot in de late uurtjes, daar de vereniging 
geenszins de intentie heeft om de lokale 
horecaondernemers klandizie te ontnemen.

Voor vele andere activiteiten staat de kantine 
ter beschikking. Te denken valt aan kaart- of 
dartavonden, 35-plus-toernooien en onderdak 
bieden aan de deelnemers aan het walking 
football.

Ook een buffet na een evenement kan 
worden georganiseerd. De kennis, kunde en 
het enthousiasme is binnen de groep van 
kantinemedewerkers volop aanwezig.
Overigens kan het team nog steeds helpende 
handjes gebruiken. Dat hoeft zeker niet op 
elk openingsuur van het clublokaal. Een paar 
momenten per maand zou al een welkome 
aanvulling zijn op de ‘pool’ van vrijwilligers. 
Dat maakt het inzetten van vrijwilligers 
flexibeler en laat de druk op het bestaande 
personeel niet te hoog oplopen.
 Verrassend hoeveel spelers, trainers, 
supporters en bestuursleden men dan op een 
vrolijke manier leert kennen. Meerdere keren 
per jaar worden er leuke en onderhoudende 
activiteiten georganiseerd om de waardering 
voor het personeel, naast een verbaal 
schouderklopje, ook een tastbare vorm te 
geven. Dus, pak die kans en help mee de 
saamhorigheid binnen de vereniging te 
vergoten.

Tot slot; saamhorigheid, solidariteit en 
verbondenheid die in de periferie van de 
velden, maar vooral in het clubgebouw wordt 
opgebouwd, komen vroeg of laat ook tot 
uidrukking op de velden in de prestaties. Daar 
beleeft iedereen plezier aan!

  Geertje en Willem Vis



Achterste rij vlnr: Patrick van der Meijden, Jaap Pol, Lars ten Dolle, Melle van der Woude, Gieljan Tissingh,
Marnix Tissingh, Marco de Vries, Dominique van de Grift, Enes Keklikoglu, Jaap Frens en Henk Hup

Middelste rij vlnr: Patrick Pluim, Bram van de Worp, Dani Schmitz, Max Engelmann, Vincent Huisman,
Karim Mulder, Reijer Roelofsen, Andrew Galea, Emiel Goud, Julian Hop en Lucas Zoet

Voorste rij vlnr: Jonathan van ’t Hof, Koen Meijerink, Bram Beek, Gertjan Boeve, Lucas Hoekman,
Reinaldo Hup, Andre van de Kolk, Jardi Niebeek, Sean Poot en Noah Mulder



Selectie en begeleiding vv Nunspeet 1, seizoen 2021-2022

Sean Poot
Rugnummer: 1

Aantal seizoenen: 5 

Reijer Roelofsen
Rugnummer: 23

Aantal seizoenen: 1 

Patrick Pluim
Rugnummer: 21

Aantal seizoenen: 13 

Dominique van der Grift
Rugnummer: 6

Aantal seizoenen: 2

Dani Schmitz
Rugnummer: 11

Aantal seizoenen: 2

Jaap Pol
Verzorger

Karim Mulder
Rugnummer: 17

Aantal seizoenen: 4 

Marco de vries
Rugnummer: 5

Aantal seizoenen: 3

Melle van der Woude
Rugnummer: 10

Aantal seizoenen: 2

Arnold van de Kolk
Keeperstrainer

Noah Mulder
Rugnummer: 16

Aantal seizoenen: 1

Enes Keklikoglu
Rugnummer: 2

Aantal seizoenen: 5

Bram Beek
Rugnummer: 30

Aantal seizoenen: 4

Koen Meijerink
Rugnummer: 31

Aantal seizoenen: 1

Jonathan van ‘t Hof
Rugnummer: 7

Aantal seizoenen: 3

Vincent Huisman
Rugnummer: 12

Aantal seizoenen: 1

 Henk Hup
Teamleider

Julian Hop
Rugnummer: 18

Aantal seizoenen: 1

Andrew Galea
Rugnummer: 3

Aantal seizoenen: 4

Jardi Niebeek
Rugnummer: 32

Aantal seizoenen: 2

Bram van de Worp
Rugnummer: 8

Aantal seizoenen: 2 

Lucas Hoekman
Hoofdtrainer 

Patrick van der Meijden
Fysiotherapeut

Jonathan van ‘t Hof
Verzorger

Marnix Tissingh
Rugnummer: 14

Aantal seizoenen: 9

Jaap Frens
Assistent scheidsrechter

Lars ten Dolle
Rugnummer: 19

Aantal seizoenen: 11

Max Engelmann
Rugnummer: 4

Aantal seizoenen: 1 

Emiel Goud
Rugnummer: 9

Aantal seizoenen: 4 

Gertjan Boeve
Assistent trainer 

Gieljan Tissingh
Rugnummer: 15

Aantal seizoenen: 7 

Reinaldo Hup
Video-analist 

Lucas Zoet
Rugnummer: 20

Aantal seizoenen: 1

Spelers

Technische 
staf en

begeleiding
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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
2021
25 september  KHC - Nunspeet
2 oktober Nunspeet - SDV Barneveld
9 oktober CSV Apeldoorn - vv Nunspeet
16 oktober Nunspeet - Bennekom
23 oktober Nunspeet - SVZW
30 oktober De Merino’s - Nunspeet
6 november Nunspeet - DOS Kampen
20 november DTS ’35 Ede - Nunspeet
27 november Nunspeet - Go Ahead Kampen
4 december  SVI - Nunspeet
11 december Nunspeet - DOS ‘37

2022
22 januari DZC ’68 - Nunspeet
29 januari Nunspeet - Hierden
5 februari SVZW - Nunspeet
12 februari SDV Barneveld - Nunspeet 
5 maart Nunspeet - de Merino’s
12 maart DOS Kampen - Nunspeet
19 maart Nunspeet - KHC
26 maart  Nunspeet - DTS ‘35 Ede
2 april Bennekom - Nunspeet
9 april Nunspeet - CSV Apeldoorn
23 april Go Ahead Kampen - Nunspeet
30 april Nunspeet - DZC ‘68
14 mei Hierden - Nunspeet
21 mei Nunspeet - SVI 
28 mei DOS ‘37 - Nunspeet

Toen bleek dat de coronapandemie in 
financieel en persoonlijk opzicht ook voor onze 
vereniging negatieve gevolgen had, is het vv 
Nunspeet Actieteam in het leven geroepen. 
We zijn met elkaar gaan brainstormen over 
hoe we de vereniging een beetje kunnen 
helpen. Het idee was om leden binnen de 
vv nunspeet mee te laten denken over 
initiatieven en die initiatieven te coördineren 
en te ondersteunen. Dat alles met als doel 
geld te verzamelen en saamhorigheid te 
creëren. Wat was het mooi om te zien dat er 
al snel vanuit alle geledingen in de vereniging 
initiatieven werden genomen om een steentje 
bij te dragen! 

Afgelopen seizoen zijn de volgende acties 
geweest:
- oliebollenactie (JO11-1)
- het Slim Solar Systems Seniorentoernooi
  (Nunspeet 4)
- kerstballenactie (Nunspeet 1)
- mondkapjesactie (Nunspeet 2)
- cupcakesactie (MO11 en MO13)
- badhanddoekenactie (JO17-1)
- Grote Club Actie (Martin Willemse)
- Rabobank Clubsupport en de

   Van der Meijden en Spil Sponsorloop
   (Werner Pluim en Frank Bronkhorst).
Met al die acties bij elkaar is ruim 33.000 
euro opgehaald.
Als dank voor de bijdrage aan al die acties 
is aan het einde van het seizoen aan alle 
jeugdleden een vv Nunspeet strandbal 
uitgedeeld. Daar was nog een leuke winactie 
aan verbonden. Wie een foto met de strandbal 
online plaatste onder #vechtvoorjekleuren 
maakte kans op een mooie prijs! 
Ook voor het nieuwe seizoen zijn we alweer 

aan het nadenken over leuke acties. De 
eerste acties staan alweer op de agenda. En 
als je nog een leuk idee hebt, laat het ons 
weten! Wordt vervolgd…

vv Nunspeet Actieteam,
Martijn Bakker
Jacquelien Plakke
Benno Jaarsma
Wilbert van de Steeg
Brenda Kappers
vvnactieteam@vvnunspeet.nl

vv Nunspeet Actieteam



Het Coronateam van de vv Nunspeet  is 
misschien wel het meest besproken team 
binnen de voetbalvereniging van het 
afgelopen seizoen 2020-2021 geweest . 
Het team werd geformeerd naar aanleiding 
van de COVID-19 uitbraak in het voorjaar van 
2020. Het is samengesteld uit verschillende 
personen uit alle geledingen binnen onze 
vereniging, onder andere leden van het 
wedstrijdsecretariaat, de verzorgster van 
het 2e  elftal, leden van het Bestuur en een 
aantal vrijwilligers. 

Het team heeft zich het afgelopen seizoen 
bezig gehouden met de uitvoering en 
naleving van de richtlijnen van het RIVM en 
de Rijksoverheid.  Het doel van het team was 
en is om binnen de gestelde regelgeving 
zoveel mogelijk leden de kans te bieden om 
te trainen en te voetballen. 

Het team dat zelf niet heeft getraind of een 
wedstrijd heeft gevoetbald had en heeft 
wel alle kenmerken van een voetbalteam, 
ondanks het feit dat het team niet bestaat uit 
een volledige selectie en zelfs geen elftal op 
de been kan brengen. Ons tenue week ook 
af van de bekende blauw- gele clubkleuren. 
Gestoken in oranje of groene hesjes met 
de tekst “Coronateam of Coronacoach” 
hebben we onze wedstrijden gespeeld en 
het verschil proberen te maken.  

We kregen tijdens onze ‘wedstrijden’ vele 
aanvallen te verduren. We zouden het te 
hard spelen, te veel volgens de regels 
fluiten en te veel ‘druk op de bal zetten’. Het 
team beschikte over een goede verdediging 
en kon deze aanvallen afslaan en met 
de regelgeving in de hand ook de juiste 
antwoorden geven. Dat viel niet altijd mee 
en als team hadden we natuurlijk veel meer 
ruimte willen geven. De (spel)regels werden 
gedurende het afgelopen seizoen ook steeds 
bijgesteld. Het team heeft diverse keren de 

protocollen aangepast als er een nieuwe 
persconferentie was geweest. Het speelveld 
van het coronateam bevond zich tussen de 
desinfectiepalen bij de ingang en een nieuw 
gecreëerde uitgang, de dranghekken, de 
rood en witte afzetlinten en de looproutes 
op Sportpark de Wiltsangh.
Bezoekersregistratie bij de ingang van het 
sportpark en het clubhuis. Het vaststellen van 
het maximaal aantal toegestane personen 
per ruimte, het markeren van staan- en 
zitplaatsen rondom de velden, onder het 
overdekte terras en niet te vergeten het 
handhaven van de 1,5 meter afstand. Zo 
maar een greep uit alle werkzaamheden en 
acties die door het team werden uitgevoerd. 

Als team hebben we tegen wil en dank 
ook regelmatig moeten optreden als 
scheidsrechter om een ieder op de afspraken 
en regels te wijzen. Dat werd ons lang niet 
altijd in dank afgenomen maar we deden 
het niet voor ons zelf of om u te ‘pesten of 
plagen’. Alles met de intentie om op een zo 
veilige en verantwoorde wijze het trainen 
en voetballen mogelijk te maken voor onze 
leden. 

Als team hebben we ook lof en 
complimenten mogen ontvangen van 
eigen leden, de gemeente Nunspeet, maar 
ook van bezoekende verenigingen voor de 
wijze waarop we als team, namens de vv 
Nunspeet, alles geregeld hadden.

De grootste drijfveer en stimulans voor het 

team is wel het aanstekelijke en motiverende 
enthousiasme van alle jeugdleden geweest. 
In een periode waarin ook zij in hun vrijheid 
werden beperkt  was het trainen en later 
het spelen van onderlinge wedstrijden een 
meer dan welkome vrijetijdsbesteding en 
uitlaatklep. 

Het Coronateam kijkt dan ook terug op een 
bijzonder seizoen. De komende weken/
maanden zullen we als team de richtlijnen 
blijven uitvoeren en handhaven. We rekenen 
daarbij op uw medewerking en begrip. Ons 
team hoopt komend seizoen 2021-2022 
snel uit de competitie te worden genomen 
te worden , waardoor we terug kunnen naar 
het  ‘oude’ normaal.

We wensen iedereen een sportief maar 
vooral gezond seizoen 2021-2022 toe. 

Het Coronateam:
Ingmar de Vrieze, Henk Makkink, Gerrit 
Juffer, Jenny Berends, Fred Pieterson, Jaap 
Doornwaard,Hans Holstege, Beert Bouw, 
Jaap Frens, Jan Prins en Betty Wieteler
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CoronaTeam vv Nunspeet
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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Wel waren er enkele telefoonaansluitingen 
in het dorp gerealiseerd. Notabelen, zoals 
de burgemeester, de lokale notaris, de 
huisarts en verder enkele vermogende 
dorpsbewoners beschikten erover. Dag- en 
weekbladen waren er wel, echter slechts 
bij een enkeling viel er een courant op de 
mat. Het nieuws reisde met stemgeluid in 
verhalen en vertellingen.

Men trof elkaar op de markt, bij de kerk 
of op strategisch gekozen hang- en 
ontmoetingsplekken in het dorp. Naast het 
schrijven van een brief was het gesproken 
woord het belangrijkste medium.

Zo moet het ook geweest zijn bij de 
oprichting van de vv Nunspeet. Stoere 
en sportieve knapen troffen elkaar en 
bespraken de mogelijkheid van een 
voetbalvereniging in Nunspeet.

In 1924 rolde voor het eerst in clubverband 
een bal door Nunspeets dreven. De 
onderlinge communicatie tussen de leden 
was uiterst simpel en toch verrassend 
probaat. Op de trainingen werd het 
verenigingsnieuws uitgewisseld en de 
spelers ontvingen daar ook de uitnodiging 
voor de komende wedstrijd. Via spelers en 
bestuur sijpelden de berichten door naar 
de in voetbal geïnteresseerde dorpelingen. 
Op deze wijze klom de vv Nunspeet uit de 
kinderschoentjes.

Illustratief voor de wijze van communiceren 
was in de jaren ’60 het vergaren van 
uitslagen en het opmaken van een nieuwe 
competitiestand. Op zaterdagavonden 
dromden de supporters samen naast de 
grote kerk bij de ijssalon van de heer Aalt 
Bosch. Deze uitbater ging er dan met een 
lijst telefoonnummers goed voor zitten 
en belde de velden langs. Hij noteerde 
de uitslagen en maakte de stand op. De 
spanning steeg ten top wanneer hij achteruit 
de zaal kwam aanlopen om het plakkaat 
met het voetbalnieuws op het raam aan te 
plakken. Zo werd iedereen geïnformeerd 
en hoefde er niet gewacht te worden op de 
regionale krant van de maandagmiddag. 

Afgelastingen werden aangekondigd op 
de etalageruit van Sporthuis Karssen in de 
Dorpsstraat. Tijd van toen!

Pas heel veel later, toen de vv Nunspeet een 
groter aantal leden kon inlijven, kwamen 
er plannen voor een clubblad. Dat medium 
kwam er ook inderdaad onder de naam 
‘Wiltsangh Nieuws’.
Zo werd het contact met de leden 
onderhouden en het vele nieuws uit 
de club gedeeld. Het clubblad heeft tot 
2011 bestaan. In de laatste jaren voor de 
opheffing was de belangstelling tanende.
Er kwamen nauwelijks bijdragen uit de 
vereniging. Bij een gehouden enquête onder 
de leden gaf destijds slechts een drietal 
leden aan nog een gedrukt exemplaar te 
willen ontvangen.
Dat was de doodsteek voor het blauw-gele 
instituut.

De dood van het clubblad betekende de 
geboorte van de website van de vv Nunspeet. 
De digitale snelweg liep inmiddels ook door 
ons dorp en velen wisten en weten nu de 
website te vinden.
Dat is ook niet verwonderlijk daar de 
site heel veel te bieden heeft. De site 
staat boordenvol met informatie over 
de vereniging, zowel voor leden als 
supporters. De openingspagina geeft al 
direct een kleurrijk en gevarieerd beeld van 
een keur van berichten. In vele tientallen 
items opent de site het moderne gezicht 
van vv Nunspeet. Elke gelaatstrek van de 
vereniging kan men er terugvinden.
Wellicht de grootste kracht van de website 
is dat elke actuele gebeurtenis snel wordt 
weergegeven.
Alles wordt keurig bijgewerkt en ververst. 
Zo blijven geïnteresseerden de site met 
grote regelmaat bezoeken. Het soigneren 
en smaakvol weergeven vraagt om leden 
met veel inzet en deskundigheid.

Gelukkig heeft vv Nunspeet mensen aan 
boord die deze eigenschappen bezitten. 
In jonge jaren van de website was John 
Elskamp de inspirerende en uitvoerende 
kracht. Onder zijn vleugels groeide de site 

naar een volwassen en robuust medium. In 
een later stadium namen anderen zijn taak 
over.

De huidige webmasters: Arno en Niels 
Boersema
Men zou met een lichte mate van 
overdrijving kunnen stellen dat het beheren 
van de website van vv Nunspeet een 
familiebedrijf is en gerund wordt door vader 
en zoon Boersema. Verreweg het meeste 
werk wordt verzet door Arno, de senior van 
de twee. Naast zijn drukke baan die hij door 
Nederland en België op lange werkdagen 
uitoefent, vindt hij altijd weer tijd om met 
alle geledingen van de vereniging contact 
te houden. Alle berichten stromen bij hem 
binnen. Dan volgt het redigeren om de 
nieuwstijdingen in de juiste vorm en fraai 
uitgevoerd op te site te krijgen. Vaak moeten 
er logo’s en foto’s worden toegevoegd. Dat 
voert hij uit met grote nauwgezetheid. De 
aangeleverde wedstrijdverslagen worden 
zo nodig gecorrigeerd en aangevuld met 
de opstellingen, wissels, scoreverloop en 
gegeven rode en gele kaarten. Zo bereidt 
hij alles panklaar voor plaatsing op de 
website. Tevens is hij lid van de commissie 
die de Presentatiegids van de vv Nunspeet 
samenstelt en vorm geeft. Kortom, een 
vrijwilliger die de vv Nunspeet niet missen 
kan. Volkomen terecht werd hem dan ook in 
2018 voor al zijn vrijwilligerswerk de status 
van Lid van Verdienste toebedeeld.

Zijn zoon Niels staat hem daarin bij en 
neemt zijn taken over tijdens afwezigheid 
door vakanties of anderzins. Niels is 
naast clubfotograaf ook professioneel 
sportfotograaf. Zijn werkgebied beslaat 
niet alleen Nederland, maar hij is 
op vele continenten bij belangrijke 
voetbalevenementen aanwezig. 
Logischerwijs zorgt hij er dan ook voor 
dat al het benodigde fotomateriaal voor 
de website wordt geproduceerd. Vrijwel 
alle foto’s in deze Presentatiegids en op de 
website zijn creaties van zijn hand.
Boersema & Zoon, voor het beheer en 
moderatie van de website dus!

Een website is vanzelfsprekend een 
combinatie van techniek en informatica. 
Dan kan er allicht wel eens een kleine 
storing optreden of nog erger, een digitale 
ramp. In de zomer van 2015 voltrok zich 
zo’n ramp. Bij het hostingbedrijf waar de 
website ondergebracht was, had zich een 
voorval voorgedaan, waardoor meerdere 
websites, waaronder die van vv Nunspeet, 
van het wereldwijde web verdwenen waren. 
Aangezien ook de back-up verdwenen was, 
moest in recordtijd de website opnieuw 
gebouwd worden. Bij aanvang van het 
nieuwe seizoen was ongeveer 90% weer 
hersteld en stond de website weer online. 
Een accuraat gevoel voor urgentie en 
sterk staaltje crisismanagement van de 
webmasters Boersema.

Over het bezoek aan de website heeft 
men heden ten dage niet te klagen. 
Onder bezoekers natuurlijk veel leden, 
supporters en sponsoren. Ook ouders van 
jeugdleden komen daar informatie putten. 
Daarnaast willen bewoners van omliggende 
gemeenten ook graag op de hoogte blijven 
van wat er in voetballend Nunspeet allemaal 
speelt. Tegenstanders vinden er eveneens 
relevante informatie.
Vandaar dat de bezoekers aankloppen uit 
geheel Nederland en zelfs daarbuiten. Als 
je op vakantie de wereld over trekt wil je 
toch op de hoogte blijven. De rubriek ‘Lief 
& Leed’ kent geen zomer- of winterstop. Zo 
is de website een ontmoetingsplaats waar 
honderden bezoekers elkaar treffen!

Aanvankelijk was de website de enige 
poort om vv Nunspeet digitaal te bezoeken. 
De laatste jaren hebben de sociale media 
een enorme vlucht genomen. Facebook, 
Twitter en Instagram deden hun intrede. 
Via die route stuurt vv Nunspeet ook 
verenigingsnieuws de wijde wereld in. Ook 
de leden onderling ontmoeten elkaar daar. 
Alles ligt binnen het bereik van een simpele 
muisklik. Al met al genoeg aansporing om 
met regelmaat een bezoek te brengen aan: 
www.vvnunspeet.nl

Vecht voor je kleuren
Nunspeet blauw en geel!

Het digitale gezicht van vv Nunspeet
Van orale overlevering naar Website, Facebook en Twitter
Door Kees Keizer

Diep in de vorige eeuw, toen de vv Nunspeet nog als boreling in de wieg lag, waren de 
communicatiemogelijkheden in ons dorp beperkt en in sommige opzichten primitief. De radio 
was pas enkele jaren daarvoor als een geheel nieuw fenomeen geïntroduceerd en niemand in 
ons Veluwse dorp beschikte toen al over een dergelijk toestel. De televisie moest nog geboren 
worden en computers en internet werden zelfs in de meest spectaculaire sciencefiction- 
verhalen niet genoemd. Het ging het menselijk voorstellingsvermogen destijds ver te boven.

  Arno Boersema

  Niels Boersema



De missie van ons blijft onveranderd; het fa-
ciliteren, organiseren en ontwikkelen van het 
jeugdvoetbal bij de voetbalvereniging Nun-
speet, waar plezier en passie leiden tot pres-
tatie. Ook de visie is hetzelfde: het ontwikke-
len en opleiden van spelers op elk niveau in 
een veilige en plezierige sportomgeving.
Seizoen 2021-2022 starten we met een 
nieuwe bezetting. Het zal voor een aantal van 
ons nog wat zoeken zijn naar de juiste rich-
ting, maar we hebben een paar mooie pijlers 

waar we op ons op mogen richten. Dit zal het 
eerste volledige seizoen zijn waarbij de nieu-
we leden van de commissie verantwoordelijk 
zijn voor het reilen en zeilen binnen de jeugd.
Hoe nu verder? De taken zijn grotendeels ver-
deeld, overleggen zijn gepland, we weten de 
koffieautomaat te vinden en een ieder begint 
in zijn rol te groeien. En onze doelstellingen 
zijn niet mals. Om er een handvol te noemen; 
we werken aan een nieuw voetbaltechnisch 
beleid 2021-2025, we geven support aan de 

toernooicommissie, stageplekken worden 
ingevuld, we werken het selectiebeleid uit 
en we zijn bezig met het opzetten van een 
scoutingapparaat.
Dit seizoen gaan we van start met 33 jeugd-
teams, waaronder meidenteams. We spelen 
van de 4e Divisie tot de 6e klasse. Nieuw 
dit seizoen is de verandering in de onder 8 
leeftijdscategorie. Spelers gaan gezamenlijk 
trainen en 4x per jaar worden de teams inge-
deeld, waarbij plezier en vertrouwen voorop 
staan.
Ook dit jaar zal er een reeks activiteiten 
worden georganiseerd, verdeeld over de 
verschillende leeftijdscategorieën. De acti-
viteitencommissie zal met veel overgave de 
organisatie van o.a. sinterklaasviering en 
paasontbijt ter hand nemen. De toernooien-
commissie gaat weer voor een mooi Jumbo 
Dijkstra voetbaltoernooi.
Verder willen we nu alvast alle vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet en motivatie om 
alle jeugd van Nunspeet te laten voetballen. 
Van leiders tot bestuur, van kantinepersoneel 
tot scheidsrechters. Zonder vrijwilligers geen 
club.  We zullen bovenstaande doelstellin-
gen vanzelfsprekend niet zonder vrijwilligers 
kunnen invullen. Dus we blijven met regel-
maat een beroep doen op leden, ouders en 
familieleden om de doelstellingen ingevuld te 
krijgen. Meld je aan via jeugdvvnunspeet@
gmail.com.

Heel veel voetbalplezier toegewenst in het 
komende seizoen!

Commissie Jeugdzaken vv Nunspeet.
Bennie van ‘t Hul, Jeroen ten Have, Lars 
Kerker, Jeffrey Satink, Jeroen Fidder, Gerwin 
Schouten, Diesmer Liewerink.
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Seizoen 2020-2021 was wederom een lastig voetbaljaar, omdat corona de boventoon bleef 
voeren. Echter er is niet stilgezeten. Gedurende het seizoen 2020-2021 zijn er binnen de 
Commissie Jeugdzaken wat zaken veranderd. Commissie Jeugdzaken is ontstaan door een 
fusie van de jeugdcommissie en technische commissie om een betere integratie te krijgen 
tussen voetbaltechnisch beleid en de dagelijkse organisatie van het jeugdvoetbal. Daarnaast 
gaf steun en toeverlaat Ingmar de Vrieze gedurende het seizoen aan dat hij een stapje terug 
wilde doen binnen de commissie. Ingmar blijft natuurlijk betrokken bij de club als bestuurslid 
en eerste aanspreekpunt voor de Commissie Jeugdzaken. 

Adresgegevens
Waterweg 6
8071 RS Nunspeet

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

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

T: 034 125 3393
E: info@dewildetegels.nl

REVIEW SCORE

9.6

DE MOOISTE BADKAMER- EN TEGELSHOWROOM 
VAN DE VELUWE

Sponsored by Macam Beheer BV

De Commissie Jeugdzaken
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Energiezuinig en
duurzaam wonen
Verduurzaam je huis 
in 3 stappen.

Start op 
Rabobank.nl/duurzaamwonen

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

De lampen van het plafond
Martin was van 1958 tot 1969 speler van het 
eerste. Een mooie en succesvolle periode, 
waar hij al snel smakelijk over vertelt. Over 
verre uitwedstrijden die destijds een heel 
avontuur waren: “Naar bijvoorbeeld DETO 
kon je toen alleen maar binnendoor. Ik was 
vaak al zeeziek als we aankwamen. En op 
dat veld stonden ’s morgens de koeien nog 
te grazen. Maar daar had je ‘t niet over. 
Die wedstrijden begonnen trouwens pas 
om 16.15 uur, omdat we voor die tijd nog 
moesten werken.

Over derby’s tegen Elburger SC, WHC en 
OWIOS: “Daar stonden gewoon 2.000 tot 
3.000 man langs de lijn. Dat was toen heel 
gewoon.”
En natuurlijk over zijn ploegmaten van 
toen. Illustere namen als Karel van der 
Woude, Jannes Dekker, Bart van Orden en 
Gerrit Vlieger. “In de winter trainden we 
bij koud weer wel eens in de sporthal op 
de Winkelmankazerne. Jannes schoot er 
eens snoeihard de lampen van het plafond. 
Hadden ze daar nog nooit meegemaakt.”

Drukte op de zaterdagochtend
Op zijn 45-ste stopte Martin met voetballen. 
“Tijdens een wedstrijd met de veteranen 
begon alles in de rust ineens te draaien. 
Bleek ik last van mijn hart te hebben. Dus 
toen ben ik gestopt. Samen met onder meer 
mijn broer en Bart van Orden ben ik nog 
een tijd pupillenleider geweest. Het grootste 
verschil met vroeger? De drukte op het 
sportpark. Ouders, en vooral moeders, zag 
je toen amper op de zaterdagmorgen. Nu is 
het altijd gezellig druk.“

Op weg naar een nieuw sportpark
Sinds het overlijden van zijn vrouw, nu 9 
jaar geleden, is Martin twee ochtenden in de 
week bij vv Nunspeet te vinden. Samen met 
andere vrijwilligers houdt hij de Wiltsangh 
spic en span. “Ik ben altijd schilder geweest, 
dus dat doe ik ook nu nog graag. Ik heb net 
de buitenkant van de kleedkamers maar 
weer in de verf gezet. Want dat nieuwe 
sportpark? Het komt er vast aan, maar we 
weten natuurlijk nog niet precies wanneer. 
We onderhouden onze oude gebouwen tot 
die tijd zo goed mogelijk.”

Nuttig en gezellig
Natuurlijk vindt Martin het belangrijk dat 
het sportpark er netjes bij ligt. Maar het 
vrijwilligerswerk is vooral ook een gezellige 
bezigheid. “We zijn vaak met een vast 
clubje. Cootje Wieteler, Henk Mulder, Gerrit 
Juffer, Bert van de Kolk, Gart Bouw, Gerrit 
Vos, Henk Drost en nog een aantal. We 
drinken een bakje koffie, vertellen verhalen 
en lachen vooral veel met elkaar. Dat maakt 
het werken hier extra leuk.”

Vele handen maken licht werk
Ondanks het vele werk dat deze actieve 
groep verzet, blijft er bij een club als vv 
Nunspeet altijd een hoop te doen. Martin 
zou dan ook graag meer helpende handen 
willen verwelkomen: “Ik heb soms het 
idee dat het verenigingsleven in kleinere 
dorpen meer leeft. En dat vrijwilligers daar 
makkelijker te vinden zijn. Maar ook bij een 
club als vv Nunspeet, met zoveel leden, 
moet dat kunnen.
Dus heb je tijd en wil je iets voor onze club 
betekenen? Dan ben je altijd welkom, we 
hebben je er graag bij!” 

Door Martijn Juffer

Martin Juffer hoort echt bij het blauw-gele meubilair. De 82-jarige oud-schilder is inmiddels 
70 jaar lid van vv Nunspeet. “Tenminste, ik ga er zelf vanuit dat het 70 jaar is. Je begon toen 
namelijk op je twaalfde met voetballen. Helaas zijn alle papieren uit die tijd verloren gegaan. 
Waarschijnlijk bij een brand in de keet die toen bij het voetbalveld aan de Schoolweg stond.” 
Over die 70 jaar gingen we met Martin in gesprek.”
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Vrijwilliger en lid in de spotlights;
Martin Juffer
“Ik heb de kleedkamers toch maar weer geschilderd“



De meest trouwe
Jongste telg Jochem is de enige die de Wilt-
sangh nooit verlaten heeft. Hij is al jaren een 
vaste waarde in het zesde. Een vriendenteam, 
waar hij dit jaar voor het eerst in jaren weer 
onder de lat staat: “Ik ben in de F’jes begon-
nen als keeper, eigenlijk vooral omdat je dan 
het minste hoefde te lopen. Ik kwam er alleen 
wel achter, dat je bij een doelpunt tegen al 
gauw het mikpunt bent van je ploeggenoten. 
Dus na een paar jaar ben ik gaan voetbal-
len als linksbuiten en linksback. Ik heb in de 
jeugd meestal in de tweede teams gespeeld, 
vaak met Martin van de Brug als trainer. En 
inmiddels vermaak ik me prima in het zesde. 
Eén keer per week trainen en op zaterdag lek-
ker voetballen.

De ex-prof
Gieljan, de aanvoerder van Nunspeet 1, is van 
de vier broers het langst weggeweest, maar 

inmiddels al weer jaren een vaste waarde in 
de hoofdmacht: “Op mijn elfde ging ik naar 
het toenmalige FC Zwolle. Ik heb daar de hele 
jeugd doorlopen tot het eerste. In mijn drie 
jaar bij de selectie heb ik helaas weinig ge-
speeld. Soms lag dat aan pech, soms was ik 
misschien nèt niet goed genoeg. Toen Zwolle 
promoveerde naar de Eredivisie kwam ik via 
Henk Timmer terecht bij AGOVV. Die hadden 
mooie plannen en onder Andries Ulderink 
speelde ik altijd. Tot 7 maanden later de 
club failliet ging. Ik heb toen weer een half 
seizoen bij Nunspeet gespeeld, onder meer 
samen met Gerben. Dat was erg leuk, maar 
via een stage bij FC Oss kreeg ik een nieuwe 
kans in het profvoetbal. Ik heb daar nog een 
jaar gespeeld, maar besloot toen voor mijn 
maatschappelijke carrière en mijn gezin te 
kiezen. Via 1,5 jaar bij SC Genemuiden in de 
topklasse kwam ik uiteindelijk weer terug op 
de Wiltsangh.”

De uitdaging
In het eerste krijgt Gieljan dit seizoen weer 
gezelschap van Marnix, die na twee seizoe-
nen, bij VVOG en NSC Nijkerk, ook weer het 
Nunspeetse blauw en geel aantrekt. Ik wilde 
na al die jaren bij Nunspeet nog eens op een 
hoger niveau spelen. Dat avontuur is helaas 
niet geworden wat ik ervan gehoopt had. Bij 
VVOG speelde ik vooral in het tweede. Dat 
was natuurlijk niet waarvoor ik weggegaan 
ben. Bij NSC liep het op zich aardig, hoewel 
we vanwege corona natuurlijk weinig speel-
den. Ik had een concurrent op mijn positie die 
terugkwam van korte periode bij een ande-
re club. De club en de TC kenden die jongen 
goed en ik kreeg steeds meer de indruk dat ik 
niet meer in hun plan paste. En ik wilde spe-
len. Ik miste het voetballen en de gezelligheid 
bij vv Nunspeet. Ik ben dan ook blij dat ik weer 
terug ben.” 

De oudste
Net als Marnix keert ook oudste broer Gerben 
dit seizoen weer terug op het nest. Na 8 jaar 
in het eerste van Vierhouten komt hij het vier-
de elftal versterken. Gerben: “Ik ben destijds 
bij Nunspeet weggegaan, omdat ik steeds 
wisselde tussen het eerste en het tweede.” 

En met een knipoog: “We had-
den blijkbaar steeds trainers met 
weinig verstand van voetbal.” 
Bij Vierhouten trainde ik op het 
laatst nog maar 1 keer per week 
en de meeste ploeggenoten waren 
inmiddels veel jonger dan ik. De 
jongens van het vierde, onder wie 
onze neef Ruben Beelen, vroegen 
me al een paar jaar om terug te 
komen. En nu vond ik het een 
mooi moment om dat te doen.”

De reünie? 
De belangrijkste vraag is natuur-
lijk: spelen de vier broers ooit nog 
samen in één team. Het antwoord 
daarop is unaniem: die kans is 
heel klein. Gerben: “Het vierde 
zit vol en het zesde heeft geloof 
ik ook al 20 man. Het enige team 
waar nog plek is, is het eerste. 
Maar ik geloof niet dat één keer 
trainen dan genoeg is!”
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Door Martijn Juffer

Vier broers, vier verhalen, één club. Gerben, Gieljan, Marnix en Jochem Tissingh lopen al 
sinds hun kinderjaren rond op de Wiltsangh. En ook hun zus heeft er een blauwgele maandag 
gevoetbald. In de afgelopen seizoenen waren drie van de vier broers actief bij andere clubs, 
maar inmiddels zijn ze weer alle vier terug bij vv Nunspeet.

Terug op het oude nest
Gerben, Gieljan, Marnix en Jochem Tissingh

Industrieweg 55

8071 CS Nunspeet

T. 0341 - 253 741

info@bokhorst.nl

www.bokhorst.nl

Sterk

In

Drukwerk

adv. bokhorst 136x103.indd   1adv. bokhorst 136x103.indd   1 30-07-20   11:3630-07-20   11:36

Nijverheidsweg 2, 
8071 DH Nunspeet
0341 786 199  
info@lapiazzadeifratelli.nl  
lapiazzadeifratelli.nl

lapiazzadeifratelli

@Lapiazzadeifratelli

Italiaanse 
ambiance!

8071 DH Nunspeet8071 DH Nunspeet

info@lapiazzadeifratelli.nl  info@lapiazzadeifratelli.nl  info@lapiazzadeifratelli.nl  info@lapiazzadeifratelli.nl  info@lapiazzadeifratelli.nl  info@lapiazzadeifratelli.nl  info@lapiazzadeifratelli.nl  
lapiazzadeifratelli.nllapiazzadeifratelli.nllapiazzadeifratelli.nl

Proef, voel en ruik de
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  Vlnr: Gieljan, Gerben, Marnix en Jochem



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

Subsponsor  5 Sterren
Homar B.V.  Marconiweg 15, 8071 RB  Nunspeet. T (0341) 25 39 82 - I www.homar.nl   

GPS Nunspeet Holding  Laan 27, 8071 JG Nunspeet  T (0341) 27 44 36

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

Subsponsor  4 Sterren
Any Tyme  p/a Belvederelaan 9, 8071 DG Nunspeet  T - I www.anytyme.nl

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

Rabo Midden Oost  Postbus 14, 8077 AA Nunspeet - I www.rabobank.nl  

Sponsor 3 Sterren
Autobedrijf van de Bunte  Marconiweg 8, 8071 RA  Nunspeet, T (0341) 25 66 64 - I www.nissanvandebunte.nl 

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

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 16, 8071 RT  Nunspeet, T (0341) 26 20 00  - I www.xrdesign.nl 

Macam Beheer bv  Nunspeet, T (06) 31 13 66 86 

Wolleswinkel-Hofman Advocaten  F.A.Molijnlaan 131, 8071 AE Nunspeet T (0341) 230580 - 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 Groep  Marconiweg 22A, 8071 RA Nunspeet  T (0341) 87 00 28 - I www.axxent.nl  

Boeve Belasting- en Bedrijfsadviseurs Galvaniweg 7-1, 8071 SC Nunspeet, T (0341) 25 10 14 - I www.boeve.nl

Bronckhorst Lastechniek BV  Ronding 19E, 8072 TB Nunspeet,  T (0341) 43 43 64 - I www.lastechniek.com 

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

Fixfin  Industrieweg 18z, 8061 RB Hasselt  T (038) 3030343 - I www.fixfin.nl     

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

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

Sponsoren businessclub

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 

Prins Bouw b.v.  Nijverheidsweg 20 8084 GW t Harde T (0525) 653211 - I www.prinsbouw.nl 

Rook en Barbebue Experience Center  Nijverheidsweg 4, 8071 DH Nunspeet, T (0341) 26 68 85 - I www.experience-rookoven.com

Schildersbedrijf Witteveen VOF  Marconiweg 9c, 8071 RA Nunspeet, T (0525) 65 57 22 / (06) 29 18 84 56 - I www.schildersbedrijfwitteveen.nl

SPIL  Munnik 15, 8071 TK Nunspeet T (06-42737045 - I www.spil.world  

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

Van der Meijden Fysiotherapie  Galvaniweg 22,8071 SC Nunspeet T(0341) 26 35 12 - I www.vandermeijdenfysiotherapie.nl

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

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

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

KOA bv  De Kering 2-007, 8072 TD  Nunspeet

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

 

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

Macam Beheer bv  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

X & R Design  Waterweg 16, 8071 RT  Nunspeet, T (0341) 26 20 00  - I www.xrdesign.nl

Plus Supermarkt Van Elswijk  Colijnstraat 86, 8072 AW Nunspeet T (0341) 258690 - I www.plus.nl

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

Plus Supermarkt Van Elswijk  Colijnstraat 86, 8072 AW Nunspeet T (0341) 258690 - I www.plus.nl 
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AA drink United Softdrinks bv  Postbus 40225, 3504 AA  Utrecht

4UDsign  Harderwijkerweg 299b, 8077 RE  Hulshorst  

Auto Remco  Marconiweg 34a, 8071 RA  Nunspeet

Autobedrijf  De Kaste  Jan Topweg 16, 8071 ZE  Nunspeet

Autobedrijf Franken Galvaniweg 18, 8071 SC  Nunspeet

Autobedrijf Versteeg  Oosteinderweg 105, 8072 PB  Nunspeet

AutoGarant  Hullerweg 118, 8071 RP  Nunspeet  

Autoservice Haze  Waterweg 10b, 8071 RS  Nunspeet

Bakkerij van Dongen  Stationslaan 47, 8071 CK  Nunspeet

Banka Nunspeet  Dorpsstraat 29, Nunspeet

BB Grondwerken  Hullerweg 122, 8071 RP  Nunspeet

Binnenspeeltuin De Tol  Elspeterweg 61a, 8071 PB  Nunspeet

Boni Nijkerk  Edisonstraat 2, 3861 NE  Nijkerk

Bono Traffics BV  IJsselkade 60, 8261 AH  Kampen

Bosrijck Makelaars en Taxateurs  Elspeterweg 63a, 3888 MT  Uddel

Boudesteyn Hypotheken en Verzekeringen  Westerkaai 78-80,

     8280 AB  Genemuiden

Brivec B.V.  Laan 27, 8071 JG  Nunspeet

Broekhuis Opel Doornspijk  Zuiderzeestraatweg West 132,

     8085 AJ  Doornspijk

Burele BV  Harderwijkerweg, Nunspeet

Cafe de Viersprong   Brinkersweg 41, 8071 GR  Nunspeet

Carrosseriefabriek Harderwijk bv.  Lorentzstraat 2,

     3846 AW  Harderwijk

Clubvoetbaldagen  Nieuwlandersingel 47, 1814 CK  Alkmaar

Covebo Harderwijk  Marie Curiestraat 25, 3846 BW  Harderwijk

De Boer Makelaar en ass.  Oostendorperstraatweg 1, 8081 RH  Elburg

De Chinese Muur  Marktstraat 3, 8071 GL  Nunspeet

De Hypotheker  Galvaniweg 7, 8071 SC  Nunspeet

De Jager Autoservice  Marconiweg 8, 8071 CV  Nunspeet

Dé Kapper Haarmode  Dorpsstraat 3, 8071 BW  Nunspeet

De Kopieerderij  Industrieweg 60, 8071 CV  Nunspeet

De Triangel  Stationslaan 64a, 8071 CN  Nunspeet

De Veluwse Jager  Driftweg 51a, 8072 DN  Nunspeet

Dekker Steigers  Hullerweg 126-6, 8071 RP  Nunspeet

Dekker Verhuur  Marconiweg 22b, 8071 RA  Nunspeet

Dierspecialist  “Berben”  Stationslaan 71, 8071 CL  Nunspeet

DIV United  Zwolsewegje 48, 8071 RX  Nunspeet  

Dutchpub De Zaak  Stationslaan 19, 8071 CJ  Nunspeet

ECG Montage  Energieweg 4-6, 8071 DA  Nunspeet

EHD Automotive  Hanzeweg 35, 3771LH  Barneveld

Europarcs ‘Resort Veluwemeer’ BV  Randmeerweg 8, 8071 SH  Nunspeet

Expert  Stationslaan 8, 8071 CM  Nunspeet

FD Houtbewerking B.V.  Oosteinderweg 92, 8072 PD  Nunspeet

Firma Ennik VOF  Kampweg 13, 8316 AG  Marknesse

Fleurcentrum Blok  Zuiderzeestraatweg 632, 8094 AT  Hattemerbroek

Forza  Edisonweg 40, 8071 RC  Nunspeet

FRED ICT  George Breitnerstraat 2, 8072 CJ  Nunspeet

Friends ‘n Bites / Europarcs  Randmeerweg 8, 8071 SH  Nunspeet  

Fusion Plaza  Oudeweg 2, 8077 SR  Hulshorst

Gasdepot Nunspeet  Ronding 19e, 8072 PB  Nunspeet

G. van Duinen metselwerken  Lupineweg 27, 8072 EH  Nunspeet

Gelderblom slagerij & partyservice  Laan 2, 8071 JA  Nunspeet

Gema Apparatenbouw  Plantweg 32 - 34, 8256 SH  Biddinghuizen

Geniet van fietsen  Zwolsewegje 80, 8071 RZ  Nunspeet

Goodfield Management BV  Postbus 23404, 3001 KK  Rotterdam

Govert Finance & Information Systems profesional

     Laan 39, 8071JH  Nunspeet

Grand Cafe 2020  Stationslaan 21, 8071CJ  Nunspeet

Grillroom L & M  Dorpsstraat 28, 8071 BZ  Nunspeet

Groep 14  Thorbeckestraat 30, 8072 XL  Nunspeet

H.J. Polinder B.V.  Oosteinderweg 116, 8072 PD  Nunspeet 

Hajé Nunspeet BV  Schotweg 81, 8077 SV  Hulshorst

Hakron Nunspeet B.V.  Wattstraat 3, 3846 CV  Harderwijk  

HappyFood  Westerlaan 2, 8071 ED  Nunspeet

Hayona BV  Stationslaan 69, 8071 CL  Nunspeet

Hebbes!  Stationslaan 13b, 8071 CJ  Nunspeet

Heilijgers BV  Displayweg 2, 3821 BT  Amersfoort

Heine bv Elektrotechniek  Voltweg 4, 8071 CZ  Nunspeet

Hellebrekers  Wieling 4, 8072 TE  Nunspeet

Henk van Olst Autohandel - Autodemontagebedrijf  Hullerweg 126,

     8071 RP  Nunspeet

Hevi Consultancy  Oude Telgterweg 105a, 3851 EB  Ermelo

Hofman Schilderwerken  Jasmijnweg 21, 8072 EN  Nunspeet

Hotel Restaurant de Vossenberg  Elspeterbosweg 1,

     8076 RA  Vierhouten

Houtbewerking van Asselt  Amperestraat 12, 8071 PH  Nunspeet

HS Technieken Henk van ‘t Slot V.O.F.  Marconiweg 6, 8071 RA  Nunspeet

Huisvesting.nl  Marconiweg 22a, 8071 RA  Nunspeet

HVA Bouw  Amperestraat 12, 8071 PH  Nunspeet

Intersport Meijers  Dorpsstraat 42-44, 8071 BZ  Nunspeet

J. Keppel Stucadoor en Tegelzetter  Winckelweg 8a, 8071 DP  Nunspeet

JAM Huiswerkbegeleiding  Laan 47, 8071 JH  Nunspeet

Jing Aziatisch Restaurant  Harderwijkerweg 7, 8071 EM  Nunspeet

JOYinCARE  Industrieweg 47, 8071 CS  Nunspeet

Kamp schoenen  Stationslaan 60, 8071 CN  Nunspeet

Kunstgras De Veluwe  Industrieweg 14, 8071 CT Nunspeet

Lidl Supermarkt Nunspeet  Haverkamp 10, 8071 CB  Nunspeet

MarketCall  Vlijtseweg 178, 7317 AK  Apeldoorn

Medigros  Industrieweg 10, 7944 HS  Meppel

Molenaar Badkamers  Energieweg 4 -6, 8071 DA  Nunspeet

Mulklé Metaal  Energieweg 5, 8071 DA  Nunspeet

Multicopy Harderwijk  Lorentzstraat 39, 3846 AV  Harderwijk

NE DistriService B.V.  Energieweg 28, 8071 DA  Nunspeet

Neston Betonconservering B.V.  De Buiging 2, 8072 TA  Nunspeet

Norg Bedrijfsadvies BV  Groenelaantje 4, 8071 AZ  Nunspeet

Overige sponsoren, borden, kleding, ballensponsoren, sponsordoeken
Nunspeet 5   

Olja Houtbouw Buitenleven Welness Industrieweg 10a, 8071 CT Nunspeet

Optiek Kale  Laan 12, 8071 JA  Nunspeet

Optiek van Veen B.V.  Dorpsstraat 25, 8071 BW  Nunspeet

Outdoor Centrum Nunspeet  Plesmanlaan 2, 8072 PT  Nunspeet

Pannenkoekenhuis De Boswachter  Elspeterbosweg 11,

     8076 RA  Vierhouten

Parasoleil Raamdecoratie  Galvaniweg 8d, 8071 SC  Nunspeet

Partyverhuur Jos en Diana Dekker  Edisonweg 2a, 8071 RC  Nunspeet

PCFiks.nl  Larikserf 2, 8072 MB  Nunspeet

Pionierconsulting  Brouwerskamp 9, 8071 BL  Nunspeet 

Plegt Bouwgroep B.V.  Pascalweg 11b, 8071 SE  Nunspeet  

Plus Elswijk  Colijnstraat 86, 8072 AW  Nunspeet

Prominent  Energieweg 16-18, 8071 DA  Nunspeet

Protect Brandbeveiliging BV  Wagenweg 21, 8071 XC  Nunspeet

Qimarox  Nobelstraat 43, 3846 CE  Harderwijk 

Qualitand  Beethovenlaan 9, 8071 VM  Nunspeet

QuErCo Reclame  Harderwijkerweg 217, 8077 RD  Hulshorst

Restaurant Joris  Elspeterweg 2, 8071 PA  Nunspeet

Restaurant Nuwenspete  Ericaweg 3, 8072 PV  Nunspeet 

Roy van Velzen Stucadoorsbedrijf  Paulistraat 1, 3882 DH  Putten

RTV Nunspeet  Colijnstraat 48, 8072 AW  Nunspeet

Salverda Bouw BV  Industrieweg 13, 8084 GS  ‘t Harde

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  Duurzaamheidsstraat 19c, 8094 SC  Hattemerbroek

Slagerij Wout van de Berg  Oostermeenweg 1, 3849 PA  Hierden

Sligro Food Group B.V.  Postbus 47, 5460 AA  Veghel

Slim Solar Systems BV  Pascalweg 16, 8071 SE  Nunspeet

Smienk Trapliften  Energieweg 12, 8071DA  Nunspeet

St. Kringloopcentrum De Cirkel  Nijverheidsweg 101b, 8070 AC  Nunspeet

StarClean  Laan 24, 8071 JA  Nunspeet  

Strandpaviljoen Bremerbaai  Bremerbaaiweg 6, 8256 NA  Biddinghuizen

Supportersvereniging v.v. Nunspeet   

‘t Eiland Fastfood B.V.  Stationslaan 81, 8071 CL  Nunspeet

Tandprothetische Praktijk Nunspeet  Brinkersweg 15, 8071 GR  Nunspeet

Tapijt Vision  Seringweg 30, 8072 EM  Nunspeet

Techniek Academie  Westeinde 100, 3844 DR  Harderwijk

The Phone House B.V.  Dorpsstraat 13, 8071 BW  Nunspeet

ThijsStoel.nl witgoed  Rondweg 70, 8091 XK  Wezep

TRIP Consultancy BV  Kuyperstraat 52, 8072 BK  Nunspeet

Tuinplant.nl  Elburgerweg 111, 8071 TA  Nunspeet

Univé Verzekeringen  Verkeersweg 77, 3842 LE  Harderwijk

Van de Bunte Schilderwerken  Oogstweg 33, 8071 WR  Nunspeet 

Van de Loosdrecht RBM  FA Molijnlaan 28, 8071 AG  Nunspeet 

Van Delen Telecom  Parmentierstraat 17, 3772 MS  Barneveld

Van den Berg Sloopwerken & Asbestsanering

     Zuiderzeestraatweg 187, 3849 AE  Hierden

Van den Pol Dames en Herenmode  Dorpsstraat 46, 8071 BZ  Nunspeet

Van der Vegt Auto’s  Marconiweg 20a, 8071 RA  Nunspeet

Van Espelo Auto’s  Harderwijkerweg 259, 8077 RE  Hulshorst

Van Essen Carcleaning BV  Marconiweg 12a, 8071 RA  Nunspeet

Van Geenen Auto’s  Industrieweg 58b, 8071 CV  Nunspeet

Van Groningen BV  Industrieweg 65, 8071 CS  Nunspeet

Veldhuis Advies Groep  Sportlaan 4A, 8181 BE  Heerde 

VeldhuizenEnergie.nl  Pascalweg 15, 8071 SE  Nunspeet

Vis Interieur & Stijl  Pascalweg 8, 8071 SE  Nunspeet

Vishandel Wouter Koelewijn  Groen van Prinsterersingel 64,

     3752 DD  Bunschoten - Spakenburg

VOF OZB Groep  Industrieweg 10a, 8071 CT  Nunspeet

VTS Tours  Marconiweg 35, 8071 RB  Nunspeet

W. van Klompenburg Grondverzet  Rijnvis 26, 8077 RR  Hulshorst

Westerink Tuin- en Parkmachines  Akkerweg 5, 8077 SJ  Hulshorst

Wiessenberg Assurantiën  Van Oordtstraat 45, 8071 KV  Nunspeet

Witkamp Benzine Stations B.V. inz. Shell  Nunspeet, NL3705

     Leuvenumseweg 38, 3847 LD  Harderwijk

Woninginrichting Verdouw  Brinkersweg 23, 8071 GR  Nunspeet

38 39

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

VTS Schoolvoetbaltoernooi 
VTS Tours, Marconiweg 35, 8071 RB Nunspeet

Kledingpartners
Intersport Meijers en Jako

Slim Solar Systems Seniorentoernooi
Slim Solar Systems, Pascalweg 16  8071 SE Nunspeet

Alle overige sponsoren bedanken wij voor uw steun!



Maar liefst twee prestigieuze prijzen voor onze Stella Morena, wat 

zijn we trots en blij! Niet alleen heeft de RAI-vakjury de Stella Morena 

uitgeroepen tot beste e-bike van 2021, maar ook het grote publiek heeft 

de Stella Morena omarmd in de AD Fietstest. Met als bekroning de titel 

Best Getest in de categorie ‘beste stadsfiets’. En dan ook nog ontwikkeld 

vanuit puur vakmanschap in eigen huis; deze geweldige prijswinnaar 

kan binnenkort van jou zijn!

Al twee prijzen 
in de wacht gesleept!

  Krachtige Bosch Performance Line 

CX-middenmotor (250W, 85Nm)

  Bosch PowerTube-accu tot 625 Wh, 

met een actieradius tot 195 km

  Accu volledig geïntegreerd in het 

frame (uitneembaar)

  Ook in zwart verkrijgbaar

Stella Morena Premium MDB FI

§stella maakt mijn dag

in de wacht gesleept!

Dé e-bike 
van het jaar, 
komt uit 
Nunspeet!Nunspeet!
Écht vakmanschap voor de tweede keer op 
rij beloond: door Rai Vereniging uitgeroepen 
tot E-bike van het Jaar 2021 en bekroond als 
prijswinnaar in de AD Fietstest 

STELLA MORENA PREMIUM MDB FI

  Nunspeet
Oosteinderweg 90

BEZOEK 
ONZE E-BIKE 

FABRIEK
IN NUNSPEET
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