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D

at een voetbalvereniging niet alleen om
voetbal draait, maar ook een groot deel
van ons sociaal leven is, dat is wel gebleken
in de laatste 1,5 jaar.
Wat hebben we het allemaal gemist en
wat zijn we blij dat iedereen weer kan en
mag trainen, een wedstrijd mag spelen op
zaterdag en dat we iedereen na 1,5 jaar weer
ontmoeten op ons mooie sportpark.
Vorig jaar hebben wij de presentatiegids in
beperkte vorm opgezet en deze ook alleen
online gepubliceerd maar we zijn blij dat we
deze editie weer in de traditionele vorm aan
u en jou kunnen overhandigen.

We hebben geprobeerd weer een gevarieerd
inkijkje in onze vereniging te geven, we
presenteren allereerst graag onze selectie
en de nieuwe gezichten, we hebben Gijsje
en Hennie in de spotlight gezet omdat een
afscheid in Coronatijd niet mogelijk was,
er was een gesprek met iemand van down
under en we laten een aantal sponsoren aan
het woord want zonder hen was het zeker
kunnen wij als vereniging niet!
Aan ieder die een bijdrage heeft geleverd,
hartelijk dank! Veel leesplezier gewenst!
Tot slot wensen we allen een heel mooi
voetbalseizoen!
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Jeugdsponsor

VOORZITTER HERMAN KLAASSEN DEELT COMPLIMENTEN UIT
Een nieuw seizoen, nieuwe kansen. Herman Klaassen hoopt dat het een fijn seizoen wordt waarin iedereen weer
met veel plezier kan doen wat hij/zij het liefst doet. Voor de meesten is dat voetballen, maar ook trainers en leiders,
ja eigenlijk iedereen kijkt uit naar de wedstrijden.

H

erman heeft vakantie, dus alle tijd
voor een gesprekje. Na vijf weken
bivakkeren in de schuur is het fijn om weer
in de huiskamer te kunnen zitten. Jordy
en Sylvie vermaken zich prima op de bank
met een spelletje op hun mobiel. Maar wij
schuiven aan de tafel voor een gesprek en de
voorzitter zegt meteen dat hij zo blij is dat er
weer een normale presentatiegids gemaakt
wordt. Voor de vereniging maar ook voor de
sponsoren die zich op deze manier kunnen
presenteren. ,,Alle dank aan de commissie
die zich hiervoor inzet. We hebben een
paar nieuwe sponsoren waar we erg blij
mee zijn. Het is voor verenigingen een
moeilijke tijd omdat er nagenoeg geen
inkomsten waren in het afgelopen jaar,
maar wel vaste uitgaven. Gelukkig
hebben we het tot nu toe kunnen
redden en ik hoop dat de kantine weer
open mag”.
VOLLE STERKTE
Klaassen wil graag een zo breed
mogelijk bestuur om zo de taken te
kunnen verdelen. ,,Dat is gelukt, en dat
in deze rumoerige tijd. Compliment
voor al die mensen die graag wat vrije
tijd besteden aan bestuurszaken, ik ben er
erg blij mee”.
Gerrit Zoet is nu bestuurslid Jeugdzaken;
Johan Rekers zorgt voor Accommodatie;
Wendela Vierhout werd in 2019 al
Penningmeester; Henk van de Brink is
er voor de Technische Zaken en Robbie
Jonker voor de Wedstrijdzaken. Herman
Klaassen heeft de bestellingen voor de
kantine op zich genomen en de zorg voor
de vrijwilligers. ,,Hierin missen we Gijsje
van Klompenburg, zij heeft tot vorig jaar
tientallen jaren de kantine en alles wat
daarbij hoort volledig beheerd. Het leek voor
ons alsof het allemaal vanzelf ging, maar dat
waren haar verdiensten. Van meet af aan,
heeft ze dit samen met haar vriendin Hennie
Smit gedaan. We moesten het plotseling
overnemen, maar we draaien inmiddels op
volle toeren!”
REGELS
Eenmaal aan het vertellen komen er veel
zaken aan de orde. Na het jaar 2020
waarin zoveel en toch ook weer niet
zoveel gebeurde, is het duidelijk dat de
verenigingen snakken naar publiek bij de

wedstrijden. Het Menges Toernooi is al twee
keer niet doorgegaan en je merkt dat dat
voor iedereen tegenviel. Klaassen: ,,Aan het
eind van het seizoen was er wel de Regio
Cup voor de jeugd, maar zonder publiek.
Lastig, maar wij houden ons aan de regels”.
VIERDE VELD
,,De gemeente is begonnen met het gereed
maken van een vierde veld voor ons, dat
tegen de zomer van 2022 klaar moet zijn.
We blijven ons hard maken om het huidige
kunstgras op het hoofdveld te behouden, dat
is immers een betere ondergrond om op te
spelen bij slecht weer. Maar daar zijn we nog
mee bezig”.
DANK
De voorzitter is blij dat de selectie voor het
1e en 2e rond is voor spelers en trainers.
,,Het zijn leuke groepen, ik hoop dat de
trainers én spelers zich het komend seizoen
kunnen laten gelden. Ze hebben er zin
in. Helaas is er geen JO19 door allerlei
omstandigheden. Maar we blijven hopen
op nieuwe aanwas. Verder wil ik al die
vrijwilligers die toch van alles moesten
en konden doen in de afgelopen periode

complimenteren, onder andere de trainers
en leiders die de jeugd bezighielden voor
zover dat kon; de onderhoudsploeg en de
dames die alle sportkleding uitzoeken en
weer in orde maken. Maar ook respect voor
de sponsoren waarvan sommigen het zwaar
hadden. We hebben de leden 50% reductie
gegeven op het lidmaatschap. Dat velen het
volle bedrag wilden betalen geeft wel aan
hoe sterk hun band met de club is. Zij willen
dat de vereniging kan doorgaan”.
Klaassen: ,,Ik moet ook denken aan
ons oudste lid, Dries van Klompenburg
(Nunspeet), hij overleed onlangs. Hij werd
88 jaar en was lid vanaf zijn 16e. Dries heeft
veel voor de vereniging gedaan, we zijn hem
veel dank verschuldigd. We zijn door zijn
overlijden een waardevol lid verloren.
We hadden twee trouwe leden die in het
afgelopen jaar beide hun 50 jarig jubileum
vierden. We hebben Peter van Olst en Geurt
de Zwaan thuis bezocht en op die manier
aandacht gegeven aan dat heuglijke feit”.
Dit gezegd hebbend, nemen we afscheid.
Herman kan weer verder met zijn
bestellingen doorgeven. Maar vooral met zijn
gezin van de vakantie genieten.
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HOOFDTRAINER VAN DEN HUL GAAT VOL VERTROUWEN
DE STRIJD WEER AAN
Aan hoofdtrainer William van den Hul zal het niet liggen. De teleurstelling
was groot bij iedereen toen vorig jaar zo abrupt alles werd stilgelegd.
Daarom ging hij weer met veel energie aan de slag toen er weer trainingen
mogelijk waren. Hij merkt dat de spelers er ook zin in hebben en deze
gemotiveerde ploeg van Hulshorst 1 gaat vol vertrouwen de strijd aan met
dezelfde ploegen als vorig jaar, in de 3e klasse C.

H

et is bijna een ontbijtafspraak. In alle
vroegte, voordat de zaterdagtraining
begint, opent William het hek en kunnen
we binnen ons gesprek beginnen.
Allereerst natuurlijk de hartelijke felicitaties
overbrengen. Zijn dochtertje Benthe is nog
maar een week oud, maar natuurlijk maakt
kersverse vader William van den Hul even tijd
voor een gesprekje voor de Presentatiegids.
De trainingen zijn net weer begonnen en
hoewel het een ontzettend natte dag is,
gaat Van den Hul er vol in met zijn spelers.
Het vorige voetbalseizoen was nauwelijks op
gang maar eindigde abrupt vanwege corona
waardoor alle (sport)verenigingen ineens stil
kwamen te liggen. Maar vooralsnog gaat
iedereen ervan uit dat de wedstrijden in het
nieuwe seizoen gewoon doorgaan. Dus gaat
er gewoon getraind worden.

BALANS
,,De staf, de jongens en ik zijn allemaal
ontzettend gemotiveerd. Wij willen heel
graag weer spelen, we willen weer wat laten
zien en hopen dat het publiek weer van ons
kan genieten. En nu, na enkele trainingen zie
ik alweer heel veel blije gezichten. Natuurlijk
willen we optimaal presteren, daar zullen
we alles aan doen. Ik ben net weer vader
geworden, Melle is 3 en nu kregen we
baby Benthe. Dan weet je dat voetbal niet
het allerbelangrijkste in de wereld is. Zo’n
kindje is toch wel het allermooiste wat je kan
overkomen, is mijn ervaring. In de staf en
onder de spelers zijn er ook die net vader
geworden zijn of het binnenkort hopen te
worden. Zij snappen wel dat ik nu graag
thuis ben bij mijn gezin in Oldebroek. Maar
ze snappen ook dat ik net zo graag hier in de
regen de training kom geven. Ik ben er, net
als zij allemaal ! Want er is een wisselwerking
in de ploeg, die chemie… daar doen we het
voor. Als je weet wat is het is om kinderen
te hebben dan weet je dat - als het erop
aankomt - je gezin het allerbelangrijkste is.
Maar het voetbal, of welke hobby dan ook,
kan wel zorgen voor een juiste balans in je
leven. Je moet er veel voor doen en ook
veel voor laten. Dat is het mooie ervan en
zo kun je overal volop van genieten als je dit
kunt combineren, en dat geldt niet alleen
voor mij”.
OMZIEN NAAR ELKAAR
En terwijl de spelers langzamerhand naar het
sportpark komen en zich gaan verkleden,
praten wij nog even verder. William is
iemand die verder kijkt dan alleen het
voetbalspel op zich, dat laat hij duidelijk
weten. Hoe iemand zich voelt is ook terug
te zien in de voetballer en zijn prestatie,
zegt hij stellig. ,,Wij zijn een amateurclub,
bij ons draait het ook om de mensen achter
de voetballers, het gaat om het plezier in
het spel en de onderlinge contacten. Ik zeg
ook regelmatig: Let eens op die ander, praat

eens samen over van alles. Het omzien naar
elkaar geeft een onderlinge band. En dan
stá je als team ergens voor ! En ik moet de
spelers een groot compliment geven, ze zijn
er met de trainingen en ze zijn vol goede wil
om te presteren en een eenheid in de ploeg
te krijgen”.
SAMEN
William is altijd duidelijk, naar iedereen
toe. Zijn spelers weten wat ze aan hem
hebben en hij wil een team opbouwen met
mensen die het clubgevoel ook hebben.
,,Natuurlijk willen we presteren, maar dat
moet niet ten koste gaan van het plezier
in voetballen, van de contacten met je
ploeggenoten en van de saamhorigheid.
Het gaat erom dat we allemaal hetzelfde
idee hierover hebben en dan heb je een
eenheid in je team. Dat kan ik niet alleen
realiseren, begrijp me goed. We hebben
de hele staf en iedereen nodig. Ruben Bets
is assistent-trainer en Melle van der Salm is
leider. Daarnaast is Gerard van Olst assistent
van deze assistenten, en natuurlijk hebben
we veel aan keeperstrainer Martijn. Maar we
mogen ook de medische staf niet vergeten.
Fysiotherapeut Mattheo van der Horst en
verzorgster Simone Harmsen zijn voor onze
vereniging onmisbare mensen. Allemaal stuk
voor stuk zeer belangrijk in het geheel. We
doen het met z’n allen, dat kan ik niet vaak
genoeg zeggen. Iedereen is even belangrijk,
de één is niks zonder de anderen. Maar de
chemie is er zeker. En ik ben blij dat ik met al
deze mensen kan samenwerken. Iedereen is
zeer betrokken”.
En met een laatste opmerking: ,,We zijn
allemaal schakels” verdwijnt hij met een
joviale groet naar zijn spelers en assistenten,
lekker trainen in de regen.
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WENS IN VERVULLING VOOR KEEPERSTRAINER
VV Hulshorst heeft een nieuwe keeperstrainer, Martijn Dekker. Na enkele trainingen en vakantie is hij hard aan de
slag gegaan met de drie keepers die voor de selectie gekozen zijn. Laten we maar eens kennismaken met Martijn,
aan de hand van enkele vragen.

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.

Wie is Martijn Dekker?
,,Ik ben 40 jaar, geboren en getogen in
Biddinghuizen, daar woon ik nog altijd.
Samen met Carlijn, mijn vrouw met wie ik
op 11 september 2020 ben getrouwd. Ja,
met de nodige maatregelen natuurlijk. We
mochten helaas maar met 30 personen zijn.
In mijn dagelijks leven ben ik druk met mijn
eigen onderneming, Sypla. Samen met
mijn team brengt Sypla systeemplafonds
aan in kantoren, apotheken en noem maar
op. Maar we zetten bijvoorbeeld ook
systeemwandjes en glazen wanden, soms
met specifieke wensen. Wij weten alles van
geluidwerende oplossingen en akoestische
mogelijkheden voor een optimaal prettige
ruimte. We zijn behoorlijk gespecialiseerd
kan ik wel zeggen, onze monteurs zijn goed
gecertificeerd. Momenteel zijn we bezig om
met gerelateerde bedrijven een holding op
te richten, dat is prettig voor onze klanten.
Alle nodige vakmensen onder één naam.
En het is echt heel druk met het werk dus ik
heb genoeg te doen. We zoeken zelfs nog
mensen.”

Behoorlijk druk met je werk dus. Heb je
wel tijd voor voetbal?
,,Daar maak ik tijd voor. Kan ik lekker mijn
hoofd mee leegmaken. Twee jaar geleden
ben ik gestopt als keeper van de selectie van
VV Nunspeet. Daarna heb ik vier maanden
jeugd getraind en toen was daar dat
vervelende virus dat alles stillegde. Ik kreeg
nu de kans om keeperstrainer bij Hulshorst
te worden en dat is wat ik graag wil. Ik heb
genoeg ervaring om over te brengen op
Thijs Menges, Raymon Vlieger en de nog
jonge Jesse Drost. In de toekomst zal ik zeker
nog cursussen gaan volgen.”
Hoe zien de trainingen eruit?
,,Op dinsdagavond werken we keihard
met specifieke keeperstrainingen, we
trainen conditie en coaching. Op de
donderdagavond komen ze eerst bij mij voor
een flinke warming-up en keeperstraining.
Daarna gaan ze met de spelers van de
selectie aan de slag bij de hoofdtrainer en
zijn assistent. Dan wordt er getraind met
het oog op de komende wedstrijd van de
zaterdag. Er is regelmatig

overleg en goede feedback tussen de
stafleden, dat werkt heel prettig. Een fijne
samenwerking is heel belangrijk, samen
werken we aan een goed functionerend elftal
dat op zaterdag de wedstrijd wil winnen. Ik
ben blij met deze kans en voel me thuis bij
deze leuke, warme club waar ik goed werd
ontvangen. De kantinedames weten al dat ik
alleen maar thee drink hahaha.”
Je had het over een link tussen voetbal
en werk?
,,Ja klopt. Ik gebruik in mijn werk regelmatig
termen uit het voetbal, of uit de sport
in het algemeen. Zo moeten we altijd
samenwerken, we zijn één team, met één
leider maar we werken samen naar een goed
eindresultaat.”
We weten weer wat meer over deze
enthousiaste en gemotiveerde trainer. Samen
met zijn mensen en met de anderen wil hij
ervoor zorgen dat spelers én publiek weer
kunnen genieten van fijne wedstrijden. Uit
en thuis!
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TRAINER PETER DE ROOCK WIL MET 2E ZO HOOG
MOGELIJK EINDIGEN
Voor het 2e elftal is met ingang van deze zomer een nieuwe trainer
aangesteld. Peter de Roock (62) heeft al tientallen jaren ervaring als trainer
en dat hij er zin in heeft is duidelijk te zien op de trainingen. Enthousiast
stimuleert en motiveert hij zijn spelers in zijn aanwijzingen waar het nodig is
en geeft complimenten wanneer dit verdiend is.

D

at hij een echte Feyenoord-fan is, is
eigenlijk niet verwonderlijk als je zijn
Rotterdams accent hoort. ,,Ja, ik ben en blijf
een Feyenoorder, een echte”, lacht hij. Maar
hoe komt deze Rotterdamse bouwvakker
dan op de Veluwe terecht? Nou, gewoon,
door de liefde voor zijn vrouw. Hij woont nu
ruim een jaar in Nunspeet en zocht na zijn
verhuizing een invulling voor zijn vrije tijd
en ging aan de slag als trainer bij Nunspeet,
maar door corona lag alles stil.
VRIENDENGROEP
Inmiddels is hij vanaf half juni aan de slag
bij vv Hulshorst als trainer van het 2e elftal,
waarbij Marco Admiraal zijn assistent is. De
Roock heeft vertrouwen in de groep. ,,Ik
zie zeker talent, en er kunnen zeker spelers
klaargestoomd worden voor de selectie. We
werken hard aan de conditie net als heel
veel andere sporters. Het afgelopen jaar is
voor velen niet gemakkelijk geweest, niet
iedereen heeft zoveel discipline gehad om
de conditie op wedstrijdniveau te behouden.
Maar daar gaan we op de trainingen lekker
mee aan de slag”. Naast het harde werken
op het fysieke vlak doet De Roock er ook
alles aan om de onderlinge band in de
ploeg sterk te maken en te houden. ,,Het
moet een vriendengroep zijn. En daarbij sta
ik graag IN de groep. Ik heb plannen voor
bijvoorbeeld thema-avonden zodat bepaalde
onderwerpen uitgebreid aan de orde kunnen
komen. Of zomaar, voor de gezelligheid”.

,,Maar ik vond dat zo mooi om te doen, ik
was de hele week met voetbal bezig. En nog
wel hoor”, lacht hij. ,,Trainingen bedenken
en trainingen geven en na de wedstrijden
natuurlijk evalueren wat er fout was en weer
voorbereiden voor de komende wedstrijd.
Ik ben bijna gepensioneerd en dan heb ik
nog veel meer tijd om me ermee bezig te
houden, daar kijk ik naar uit”.
GOED GEVOEL
De Roock is een gedreven man. ,,Ik wil
winnen, ben recht door zee en hou niet van
akkefietjes. We moeten open en met een
eerlijke blik naar mekaar kijken. Ik hoop
dat het een prachtseizoen wordt!”. Aan zijn
enthousiasme zal het niet liggen. Hij overlegt
veel met de trainer van de selectie. Dat zijn
duidelijke, heldere overleggen met korte
lijnen. ,,Het bestuur is ook helder. Ja, ik heb
een goed gevoel bij deze club. En als de
wedstrijden beginnen wil mijn vrouw ook
komen kijken. Haar zoon voetbalt ook, bij
JO17. Dus dat gaat goed komen. Behalve
voetbal ga ik elke dag met de hond eropuit.
Lekker de omgeving verkennen want het is
hier overal prachtig. Ik heb het naar mijn zin!”
zo besluit hij heel beslist.
En met een boksje nemen we afscheid. Ik ga
naar een volgend gesprek en hij ‘lekker naar
huis om te badderen’.

TRAINER
Zelf speelde hij tot zijn 15e bij Feyenoord
maar door een flinke blessure lukte het niet
meer om te voetballen. Drie jaar lang kon
hij niet sporten maar besloot toen korfbal
te gaan spelen. En ook nog taekwondo
maar uiteindelijk ging hij op zijn 20e toch
weer de groene mat op. Hij behaalde zijn
trainersdiploma’s en vanaf zijn 23e begon hij
jeugd in o.a. Rotterdam te trainen. In Venray
trainde hij damesteams, dat was ook een
prachtige ervaring. ,,Dames zijn misschien
wat gemotiveerder, ik heb er helemaal geen
spijt van”. Al het voetbalgebeuren moest
plaatsvinden naast zijn werk in de bouw.
13
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Bovenste rij v.l.n.r.:
Ervin Heere, Xander Vis, Mark Wiesenekker, Sven van Olst
Onderste rij v.l.n.r.:
Jesse Drost, Martijn Pater, Bram van Duinen
Op de foto ontbreekt Brian van Putten

VOETBAL IS ZIJN LUST EN ZIJN LEVEN
Met zijn broers als voorbeeld kreeg Martin Pap (70) ook de smaak te pakken en stond hij als 15-jarige jongen tussen
de spelers van het eerste elftal. Hij keek tegen hen op maar broer Jan was zijn allergrootste voorbeeld. Martin werd
lid in het seizoen 1960/1961, dus hij kan overal over meepraten.

O

p verzoek van de eindredactie maak ik
een afspraak met Martin Pap, want: ‘hij
is al heel lang lid, speelde in het 1e en is nog
altijd trouw supporter.’
Wie kent Martin Pap niet? Ik kende hem niet,
maar na een inleidend gesprekje over zijn
vroegere werk in de bouw bleek maar weer
eens dat het wereldje soms heel klein is.
Hij praat graag over zijn familie waarbij
de namen van de voetballers Gerrit en
Jan veelvuldig vallen. Het zijn z’n grote
voorbeelden. ,,Jaaaa, ik durf rustig te zeggen
dat Jan de beste voetballer ooit was bij
Hulshorst, echt waar. Hij is ook een keer
gekozen als beste speler van de eeuw. Toen
ik als jochie van 15 dankzij trainer Van der
Hart in het 1e kwam moest ik wel heel veel
van de andere spelers slikken hoor. Maar
ja, zij waren de besten dus ik deed wat zij
zeiden en hield me stil. Jan kon zo van de
andere kant van het veld naar me toekomen
om fel even wat aanwijzingen te geven en
dan liep hij weer terug. Maar na de wedstrijd
was alles weer vergeten”. Martin moet er
om lachen. ,,Jan speelde altijd
op het randje van buitenspel. Als
de scheidsrechter floot, maakte
hij altijd een wegwerpgebaar,
dat was typisch Jan. Echt, als je
voor elke keer dat hij dat deed
een euro had gekregen hoefde
je nooit te werken hahaha”.
Het zijn voor Martin dierbare
herinneringen.

In zijn vijfde wedstrijd (tegen Stroe) ging het
weer mis. Zijn moeder die aan de andere
kant van het veld langs de lijn stond hoorde
Martins been knappen. Na alle revalidatie
heeft hij toch vier jaar zonder problemen
gespeeld als middenvelder, als laatste man
en hij was aanvoerder.
HÊ’JE ET AL ‘EHEURD?
,,Toen ben ik bij de ‘oudjes van midden 30’
gaan spelen, en dat was geweldig. In een
veteranenelftal met allemaal oude bekenden
van het 1e. Daar hebben we heel wat mee
gewonnen. Verder ben ik de F-jes en E-tjes

gaan trainen. We werden een aantal keren
kampioen, prachtig. Dat trainen ging me
wel goed af. Nu maak ik nog met een vast
groepje elke week de kleedkamers schoon
en na afloop hebben we ons vaste ‘hê’je et
al ‘eheurd?’ praatje. Supergezellig. Verder
help ik altijd met het klaarmaken van de
tenten voor de toernooien. En natuurlijk ben
ik bij elke wedstrijd van de selectie, altijd.
Onze zoon André heeft ook 11 jaar in het 1e
gespeeld, het blijft trekken. En ik ken veel
oude voetballers, je komt overal bekenden
tegen. Prachtig !
Of ik nog voetbal? Nee, ik tennis !”

DRIE KEER IS GENOEG
Van zichzelf zegt hij dat hij een keiharde
voetballer was. ,,Warming-up kenden we
niet, dat kwam wel in de wedstrijd. Nu gaat
dat anders. Ook de materialen en de kleding,
het is allemaal even mooi. Toen wisten we
niet beter.
Een verhaal dat hij ongetwijfeld al tig keren
heeft verteld, gaat over zijn been. Op zijn
19e brak hij zijn been bij een auto-ongeluk.
Hij bleef er last van houden en ja hoor, een
jaar later toen hij weer mocht voetballen
zorgde het eerste balcontact er al voor
dat hij het been op dezelfde plaats weer
brak. Bleek dat het de eerste keer toch niet
helemaal goed zat. Een plaat erin en weer
in het gips. Na verloop van tijd toch maar
weer proberen en trainer Jan Fontein wilde
hem weer inzetten, in de spits dit keer. Goed
plan want hij scoorde ook nog. Maar toen….
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WENDELA VIERHOUT ALS PENNINGMEESTER IN HET CORONAJAAR
Dankzij het werk van haar voorganger Willem Vis kon VV Hulshorst in de afgelopen periode het hoofd boven water
houden, er was gelukkig een buffer. De inkomsten van de kantine vielen weg en er was ook geen Menges-toernooi,
terwijl de vaste kosten natuurlijk wel doorgingen. Gelukkig waren er de bekende acties en steunpakketten van de
overheid.

W

endela werd eind oktober 2019
penningmeester en is vol goede moed
aan de slag gegaan. Financiële administratie
is haar werk, daardoor is ze handig met
computerprogramma’s. Drie dagen in de
week werkt ze bij Breman Harderwijk, een
installatiebedrijf voor nieuwbouw woningen.
Haar kennis van boekhoudprogramma’s
komt goed van pas bij haar functie als
penningmeester. Ze kent nieuwe systemen,
waardoor alle transacties eenvoudiger op
de juiste plaats geboekt worden. Ze is echt
iemand van de cijfers zoals ze zelf lachend
zegt. ,,Op mijn werk ben ik o.a. bezig met
uren, periodecijfers, facturering, begroting
en personeelszaken. Ik raak steeds meer
thuis in de bedrijfsvoering van het bedrijf en
ik werk er nog niet zo lang, ik ben nog altijd
aan het leren”.

LANGS DE LIJN
Hoe is ze bij het voetballen terechtgekomen?
Ze begint weer te lachen en zegt dat ze niks
van voetbal weet, maar toen haar jongste
dochter Ilse destijds wilde voetballen,
omdat ze het schoolvoetbal zo leuk vond,
werd ze na een kennismakingstraining lid
bij VV Hulshorst. Als moeder sta je dan ook
wel langs de lijn en al snel werd Wendela
voor een aantal jaren leider van het eerste
meisjesteam. ,,Van voetbal weet ik niks, maar
een schema voor het rijden e.d. kan ik nog
wel in mekaar zetten. Het technische verhaal
was voor mijn collega-leider. Mijn dochter
voetbalt inmiddels niet meer, maar Willem
Vis vroeg me al eens of ik penningmeester
zou willen worden. En zodoende”.
VERTROUWEN
Wendela is blij dat er bij de vereniging zulke
goede acties worden gehouden, zoals de
worstenacties. Zij brengen geld in het laatje
en elke cent is welkom. Het was een raar jaar

waarin weinig gesport kon worden. ,,Ik hoop
echt dat het nu een fijn jaar gaat worden, dat
de kantine goed kan draaien en dat we weer
met z’n allen veel plezier op het voetbalveld
hebben. En ik hoop dat dat het Menges
Toernooi aan het eind van het seizoen kan
doorgaan. Vooral voor de kinderen is het
toch wel heel belangrijk dat ze met plezier
weer kunnen sporten.
En wie weet, misschien komen er nog wat
leden bij. Ja, Ik heb veel vertrouwen in de
toekomst van de club” zegt ze beslist.
Zelf is ze ook geraakt door het virus en heeft
ze nog steeds last van de nasleep. Ze kon
eerst niet veel doen. Het hardlopen ging
helemaal niet en werken lukte ook niet echt.
Kleine wandelingetjes en woordspelletjes
waren haar bezigheden. Langzaam aan krijgt
ze meer energie en kan ze zich steeds meer
richten op alle bezigheden, waaronder de
financiën van VV Hulshorst.

Bouw- of verbouwplannen?
Wij bieden turnkey oplossingen!
Uw bedrijfspand is het visitekaartje van uw organisatie. Daarom is het belangrijk om goed na te denken over de
inrichting of herinrichting van uw pand. ECG Projecten helpt hier graag bij! Van een persoonlijk interieurconcept
tot oplevering en nazorg: wij verzorgen de totale realisatie van uw project. Met ons ervaren team van projectbegeleiders, interieurarchitecte, werkvoorbereiders en monteurs nemen we uw volledige project uit handen
en leveren we het pas op als het helemaal af is. Benieuwd geworden? Maak dan nu een afspraak!

Bij ECG Projecten kunt u terecht voor:
• Turnkey projectinrichting
• Verbouw en afbouw van uw pand
• Persoonlijk advies en ontwerp van onze interieurarchitecte

Bel 0341 25 74 79 of kijk voor meer informatie & inspiratie op www.ecgprojecten.nl
19

NA 30 JAAR KANTINEDIENST HEBBEN GIJSJE EN HENNIE TIJD OM TE FIETSEN
Vriendinnen zijn het, Gijsje van Klompenburg (66) en Hennie Smit(67) kennen elkaar al jaren. Samen waren ze tot
vorig jaar vrijwilliger bij de vereniging. Doordat er op een gegeven moment geen activiteiten meer gehouden
mochten worden, was er voor hen ook geen werk meer. Alles veranderde en toen besloten ze te stoppen en met
‘pensioen’ te gaan. ,,’t Is mooi geweest’’.

S

amen zitten ze al met koffie in de hand te
wachten. Gezellige dames, dat blijkt wel
als we aan één van de picknicktafels zitten te
praten. En daar komen natuurlijk nogal wat
spelers langs en ouders die hun kind komen
ophalen. ,,Hé Gijsje en Hennie, alles goed
met jullie?” Het is geen wonder dat ze zoveel
aanspraak hebben want ze hebben toch zo’n
30 jaar kantinediensten gedraaid en kennen
gewoon iedereen.
KANTINE
Gijsje begon bij VV Hulshorst toen de nieuwe
kantine in gebruik werd genomen in 1990.
Hennie kwam een jaar later. Ze draaiden
sindsdien de zaterdagdiensten en op
maandagmorgen werd alles schoon gemaakt,
meestal met z’n drieën. De vroege dienst op
zaterdag was om 13.00 uur klaar, maar met
de late dienst ging na het opruimen soms
pas om 21.00 uur de deur op slot. Maar ze
deden dat altijd met heel veel plezier. Ook
bij het klaverjassen op vrijdagavond vond
Hennie het altijd leuk om kantinedienst te
draaien.
DRUKTE
H(ennie): ,,Ik voelde me de laatste tijd
soms niet zo lekker. Op een keer werd ik
in de kantine niet goed en ben ik naar het
ziekenhuis gebracht. Bleek het m’n rikketik te
zijn. Dus dat was ook een reden om wat gas
terug te nemen. Ik heb er medicijnen voor
maar ik moet gewoon niet te gek doen”.
G(ijsje): ,,Het was zo’n drukke tijd vorig
jaar. Op mijn werk in de linnenkamer bij
de Bunterhoek was het vreselijk druk
vanwege corona. Er was zoveel narigheid en
onzekerheid, dat was zwaar voor iedereen.
Alles veranderde toen, er was ook geen
voetbal meer. Ik ben toen gestopt met de
kantine en op 14 augustus jl. ben ik officieel
met pensioen gegaan bij De Bunterhoek.
En ook bij De Brake waar ik ook nog werkte.
Gelukkig was er een leuk pensioenfeestje,
daar heb ik mooie herinneringen aan”.
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HERINNERINGEN
Ze worden wat stil, beginnen te mijmeren. Er
komen bij beiden herinneringen boven aan
een mooie tijd bij de club.
G: ,,Het is toch wel een groot stuk van je
leven, meer dan 30 jaar. Ik was de laatste
jaren coördinator en zorgde overal voor. Ik
deed de inkoop, maakte roosters voor de
vrijwilligers en haalde op zaterdagmorgen
om half 8 broodjes. Die ging ik dan smeren
en beleggen met van alles en dan kwamen
de eersten al snel binnen voor koffie.
H: ,,En Gijsje, weet je nog toen Feijenoord
hier kwam? Tjonge, wat waren we druk met
z’n allen. Er moesten worstjes klaargemaakt
worden, hamburgers, broodjes, sateetjes en
noem maar op. We hadden veel schik”. Ze
moeten beiden nog hartelijk lachen bij al die
herinneringen die boven komen. G: ,,Dat was
toch zo’n mooie dag, die vergeet ik nooit
meer. Wat een mensen en wat waren we
druk. We stonden ook achter de haringkar
weet ik nog. Het bier en ander drinken moest
later overal vandaan gehaald worden, alles
was op. Het was die dag zo vreselijk warm,
goed dorstig weer dus. Prima voor de kas. En
weet je nog Hennie, dat ik die dag eigenlijk
nog op vakantie was? Ik kwam speciaal terug
om te helpen en ’s avonds ging ik weer naar
de camping. Wat een tijd.
Maar ook de Menges Toernooien waren
mooie dagen, we hadden altijd hetzelfde
team achter de bakken en de pan, dat liep
allemaal vanzelf” zo peinst ze nog even.
Hennie: ,,Ja dat vond ik ook altijd de mooiste
toernooien. Heel druk en heel veel mensen.
En wat hebben we gelachen als jij met je
zwarte koffie aan kwam lopen”. Ter illustratie
gaat Hennie staan, met in haar handen
zogenaamd bekertjes koffie en roept:
‘Heet, heet…….’ Gijsje begint te lachen en
verklaart mij waarom ze daar altijd zo’n pret
om hadden. Deze ‘koffie’ bleek een stevige
opkikker voor de vrijwilligers te zijn. ,,Op mijn
pensioenfeestje kwam het nog weer voor de
dag” lacht ze.

PENSIOEN
Inmiddels zijn de dames dus met pensioen
en genieten ze nóg meer van hun vrije tijd.
Wat ze allemaal doen? Samen fietsen, heel
vaak. Soms met de ‘keerls’, maar die sturen
ze ook nog wel eens uit vissen zodat ze mooi
samen op pad kunnen. Hennie: ,,Ik ben
lekker ‘thuus’, doe mijn huishouden, pas op
de kleinkinderen als het nodig is en fiets veel.
Tot mijn 60e werkte ik 25 jaar bij Walk In. Nu
ben ik op vrijdagmiddag vrijwilligster bij het
Wijk Ontmoetings Centrum en één keer in de
maand op zondagmiddag. Koffie schenken,
een praatje maken en op vrijdagmiddag
lekkere borrelhapjes met een wijntje erbij
uitdelen. Dat vinden de mensen zo gezellig.
Ik geniet van die gezichten”.
Gijsje heeft ook veel vrije tijd nu en ze kan
doen waar ze zin in heeft. ,,Ik doe elke dag
rustig aan, op m’n gemak een bakje koffie
drinken, krantje lezen enzovoort. Niks moet
meer, dat is zo heerlijk. Ik lees graag, maak
legpuzzels en ga heel veel wandelen en
fietsen. Met Hennie of ook wel samen met de
keerls als die niet gaan vissen” lacht ze.
De vriendinnen zijn het erover eens: het
waren mooie jaren. Ze hebben veel zien
veranderen in die pakweg 30 jaar. En waar
ze het vooral samen ook over eens zijn en
nadrukkelijk zeggen: ,,We hebben het altijd
met heel veel plezier gedaan. En we blijven
komen, lekker langs de lijn als het 1e thuis
speelt”.

21

Selectie

2021-2022
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William van 't Hul

Ruben Bets

Martijn Dekker

Simone Harmsen

Mattheo v.d. Horst

Bram van Duinen

Brandon Acolade

Brian van Putten

Danny Zwep

Elmer Oosten

Melle v.d. Salm

Gerard van Olst

Hendrik v.d. Linde

Remco Vlieger

Thijs Menges

Dion Klaassen

Svan van Olst

Sven Drost

Mel Mijdema

Xander Vis

Jesse Drost

Levi Boshuizen

Marco Drost

Mark Wiesenekker

Kristian van Olst

Erik van Duinen

Ervin Heere

Jan v.d. Brink

Julian Haverkamp

Krijn Eckhardt

Ruben van Loo

Thomas Pul

Timothy de Haan

Martijn Pater
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Bovenste rij v.l.n.r.:
Melle v.d. Salm, Ruben van Loo, Dion Klaassen, Krijn
Eckhardt, Levi Boshuizen, Xander Vis, Sven van Olst,
Marco Drost, Thomas Pul, Brian van Putten, Simone
Harmsen
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Middelste rij v.l.n.r.:
Martijn Dekker, Ervin Heere, Martijn Pater, Timothy
de Haan, Erik van Duinen, Jesse Drost, Thijs Menges,
Remon Vlieger, Bram van Duinen, Brandon Akolade,
Mark Wiesenekker, Danny Zwep, Mattheo v.d. Horst

Onderste rij v.l.n.r.:
Gerard van Olst, Elmer Oosten, Mel Mijdema, Kristian
van Olst, William van ’t Hul, Ruben Bets, Sven Drost,
Jan v.d. Brink, Julian Haverkamp, Hendrik v.d. Linde
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25-9-2021

Hulshorst - Olympia'28

Sportpark De Eendracht, Hulshorst

14:30

2-10-2021

VIOS V. - Hulshorst

Sportpark De Kouwenaar, Vaassen

14:30

9-10-2021

Hulshorst - Rouveen SC

Sportpark De Eendracht, Hulshorst

14:30

16-10-2021

Hattem - Hulshorst

Sportpark 'T Achterveen. Hattem

14:30

23-10-2021

Hulshorst - ESC

Sportpark De Eendracht, Hulshorst

14:30

30-10-2021

HTC - Hulshorst

Sportpark Pelikaan, Zwolle

14:30

6-11-2021

Hulshorst - BAS

Sportpark De Eendracht, Hulshorst

14:30

20-11-2021

DSV '61 - Hulshorst

Sportpark De Haere, Doornspijk

14:30

27-11-2021

Oene - Hulshorst

Sportpark De Hoge Kamp, Oene

14:30

Hulshorst - Hatto Heim

Sportpark De Eendracht, Hulshorst

14:30

Swift '64 - Hulshorst

Sportcomplex Swift 64, Swifterbant

15:00

22-1-2022

Hulshorst - Zwolsche Boys

Sportpark De Eendracht, Hulshorst

14:30

29-1-2022

Elspeet - Hulshorst

Sportpark Op De Heide, Elspeet

14:30

5-2-2022

Hulshorst - Hattem

Sportpark De Eendracht, Hulshorst

14:30

12-2-2022

BAS - Hulshorst

Sportpark De Schelp, Biddinghuizen

14:30

5-3-2022

Hulshorst - HTC

Sportpark De Eendracht, Hulshorst

14:30

12-3-2022

ESC - Hulshorst

Sportpark Burg. Bode, Elburg

14:30

19-3-2022

Olympia'28 - Hulshorst

Sportpark 'T Hoenbroeck, Hasselt

14:30

26-3-2022

Hulshorst - DSV '61

Sportpark De Eendracht, Hulshorst

14:30

2-4-2022

Rouveen SC - Hulshorst

Sportpark Rouveen, Rouveen

14:30

9-4-2022

Hulshorst - Elspeet

Sportpark De Eendracht, Hulshorst

14:30

23-4-2022

Hulshorst - Oene

Sportpark De Eendracht, Hulshorst

14:30

30-4-2022

Hatto Heim - Hulshorst

Sportpark 'T Achterveen, Hattem

14:30

14-5-2022

Hulshorst - Swift '64

Sportpark De Eendracht, Hulshorst

14:30

21-5-2022

Zwolsche Boys - Hulshorst

Jo Van Marle Sportpark, Zwolle

14:30

28-5-2022

Hulshorst - VIOS V.

Sportpark De Eendracht, Hulshorst

14:30

4-12-2021
11-12-2021
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S

inds de start van het nieuwe seizoen krijgen alle pupillen
dezelfde aandacht en trainingen.
Een aantal vrijwilligers gaan techniektrainingen gaan verzorgen.
De pupillen zijn verdeeld in 2 verschillende groepen,
namelijk: JO-7 t/m JO-9 onder eindverantwoordelijkheid
van Peter Wiesenekker en de JO10 t/m JO12-2 onder
eindverantwoordelijkheid van Martin vd Berg.
Zij kunnen dit uiteraard niet alleen en krijgen dus ondersteuning
van meerdere ervaren voetballers en trainers, die alle jeugd de
aandacht en leermomenten kunnen geven die ze verdienen. De
trainingen zullen gaan over dribbelen, passen, trappen, kap en
draai bewegingen, schieten, etc.
We hopen dat alle kinderen dit leuk en leerzaam zullen gaan
vinden. Bent u als ouders, opa's en oma's, nieuwsgierig
geworden, kom dan gerust eens kijken, u bent van harte welkom.

Scherp en betrouwbaar
een goede auto scoren?

Uw doel,
ons punt.

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

Droomt u ook van

méérlicht, méérruimte... méérzolder.nl

HOMAR, WERELDWIJDE HANDEL IN GEBRUIKTE KRANEN!
Een nieuwe sponsor is altijd welkom bij een vereniging, zo ook Homar B.V. uit Nunspeet. Een familiebedrijf dat
handelt in gebruikte kranen en onderdelen voor diverse hijskranen. Vanuit Nunspeet heeft Homar klanten, waarvan
sommige al tientallen jaren, over de hele wereld. Een blik op dit dynamisch bedrijf.

I

n 1968 begon A. ten Hove het bedrijf in
Harderwijk: een dumphandel in vooral
Amerikaanse dumpgoederen en voertuigen.
In 1974 werd Homar B.V. opgericht
in Nunspeet en werd er gehandeld in
dumpgoederen, personen -en vrachtwagens,
grondverzetmateriaal en mobiele hijskranen.
De loods werd een grote opslagplaats, het
kantoor in de caravan werd een modern
kantoorgebouw. En de handel groeide uit
tot een - inmiddels - wereldwijd bekende
organisatie in de handel van gebruikte,
mobiele hijskranen.
SPECIAAL
Inmiddels is de derde generatie in het bedrijf
werkzaam. Opgegroeid naast het bedrijf
werden ook zij door het bijzondere werk met
de kranen ‘gegrepen’, zoals zij zelf zeggen.

Homar is een gespecialiseerd bedrijf dat
gebruikte mobiele hijskranen wereldwijd
in- en verkoopt. Op de locatie in Nunspeet
worden alle machines volledig nagekeken
en gerepareerd. Op deze manier kan weer
veel van dit zware materieel zijn weg vinden
naar de klanten, die soms al tientallen jaren
bekend zijn met Homar.
STEUN
In het kantoor staan prachtige
schaalmodellen van hijskranen en buiten
staan tientallen kranen klaar, wachtend op
de klant of wachtend op een reparatie.
Bij Homar is alles en iedereen altijd in
beweging. Veel mensen zullen dan ook
wel eens de kranen van Homar op de weg

tegenkomen. Het is een bedrijf dat zich
wereldwijd profileert en grote bekendheid
geniet. Maar ook in de directe omgeving
staat Homar bekend als een vertrouwd
bedrijf.
De sponsoring van vvHulshorst is voor Homar
een logische zaak aangezien meerdere
verenigingen in de omgeving door Homar
wordt gesponsord. Homar wil graag op deze
manier een financiële ondersteuning geven
aan de voetbalvereniging.
KANTINE
Een mooi detail is wel dat de dakspanten van
de kantine van vvHulshorst in 1990 geplaatst
zijn door Ten Hove sr. met een kraan van
Homar. En zo is toch een link gelegd tussen
dit bedrijf en de voetbalvereniging.
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OUD-KEEPER HANS BONESTROO HAALT HERINNERINGEN OP
De wereld is klein, hoewel onderlinge afstanden flink groot kunnen zijn. Ook vanuit Hulshorst trekken mensen de
wijde wereld in. Hans Bonestroo (47), voormalige keeper van VV Hulshorst verruilde met zijn gezin de Veluwe in
2016 voor Sydney, Australië. Hoe gaat het met hem? Mist hij zijn ouwe, gezellige club?

A

nderhalve meter afstand was geen
probleem, er zat zo’n 16.500 km tussen
ons in, maar we zaten te praten alsof we
samen aan de keukentafel zaten. Met dank
aan de moderne techniek.
Gezellige prater die Hans, dus we willen wel
iets meer weten. Hij vertelt dat zijn opa een
boerderij had en dat zijn oom die nog thuis
woonde de kleine Hans voor de schuurdeur
zette. Hij schoot dan met zijn klompen
keiharde ballen richting de kleine keeper in
wording die op zijn knietjes op de klinkers
dook. Zo begon bij hem de liefde voor het
keepen. ,,Ik ben altijd, vanaf mijn 7e keeper
geweest bij Hulshorst en had maar één doel:
In de selectie komen, en dat is op mijn 20e
gelukt. Tijdens mijn periode in de C en B
speelde ik wel eens een wedstrijdje mee als
veldspeler als ze jongens tekort kwamen. Ik
was toen nog groot voor mijn leeftijd, lacht
hij. ,,Maar dan had ik ook al gekeept. Ik was
één en al voetbal, mijn vader werd er wel
eens schijtziek van.” Gelukkig zijn zijn knieën
zijn nog prima in orde, volgens hem.
OPLEIDING
Na de HAVO in Harderwijk volgde de HAS
in Dronten maar toch had hij geen zin om
boer te worden, hij ging in Groningen wonen
en bedrijfseconomie studeren. Voetballen
deed hij toen in het 3e, hij was een paar
jaar uit de selectie. Maar hij bleef Hulshorst
trouw. Ook toen hij in 2000 trouwde met
Annemarie en in ’t Harde ging wonen. En
ook toen ze in 2005 verhuisden naar Elburg.
Na ruim 10 jaar stopte hij als keeper bij het
1ste elftal. ,,Ik was altijd zo bloedfanatiek, de
jongere garde kwam en voor mij werd het
tijd om te stoppen. Nadat hij stopte bij het
1ste elftal ging hij bij de senioren voetballen
met voornamelijk oud 1ste elftal spelers
om zo nu en dan nog weer bij het 1ste in te
vallen als de nood aan de man was met als
hoogtepunt een bescheiden bijdrage aan het
kampioenschap in 2008. Of ik daarna nog
wat anders bij de club deed met voetbal?
Goeie vraag eigenlijk……………………., dat
weet ik niet meer”.
De combinatie van zijn opleidingen trok de
aandacht van de Rabobank. In 1998 kreeg
hij in Deventer een baan. Zes jaar werkte hij
daar en toen ging hij naar Amsterdam voor
twee jaar om zich bezig te houden met fusies
en overnames in het bankwezen. Tijd voor
weer wat nieuws: vijf jaar werkte hij bij het

Amerikaanse bedrijf GE Capital totdat hij in
2011 bij de Deutsche Bank in Amsterdam
terechtkwam. Toen hij gevraagd werd om
in Sydney een nieuwe business op te zetten
nam hij deze uitdaging aan, samen met
zijn gezin. ,,Ja, dat was wel even wennen,
ook voor onze families. De kinderen waren
toen 3, 8 en 11 en ze spraken geen woord
Engels. Daarom is mijn vrouw Annemarie
eerst ook gewoon thuis gebleven om de
kinderen op weg te helpen. Ik weet nog dat
Mattias bij school werd afgezet en zich toch
wel afvroeg hoe hij het moest vragen als hij
naar de wc wilde. Dat was wel sneu toen,
maar je staat er versteld van hoe snel ze een
taal oppikken. Dat is gelukkig allemaal goed
gekomen. Nu moeten we ervoor zorgen dat
ze -met name de jongste- de Nederlandse
taal goed blijven beheersen. We spreken hier
altijd Nederlands in huis.”
Zijn kinderen hebben het naar hun zin,
momenteel volgen ze hun lessen thuis,
online. Ook Hans werkt al twaalf weken
thuis vanwege de lockdown. Semma (16),
Mattias (13) en Annelyn (8) hebben sinds kort
naast hun Nederlandse ook de Australische
nationaliteit, kan altijd gemakkelijk zijn. Want
we weten niet hoe het in de toekomst gaat.
Gaan we terug naar Nederland? Willen de
kinderen later terug naar Australië? Het is
wel een uitdaging om nog weer eens ergens
anders aan de slag te gaan. En dan een
beetje dichterbij, 24 uur vliegen is best lang.
Als het weer kan zullen we zeker de familie
bezoeken, dat is nu al ruim twee jaar niet
gebeurd. Dat missen we wel”.
GEZELLIGHEID
Gelukkig kan Annemarie heel goed voor de
oerhollandse knusheid binnenshuis zorgen
want ze bakt en verkoopt vanuit huis grote
stapels stroopwafels en appeltaarten,
speculaas en boterkoeken. ,,Ja, wij misten
de stroopwafels en toen is ze begonnen
met uitproberen en na enig gemartel (lacht)
smaakten ze superlekker. Het begon als
een grapje, maar de mensen komen er voor
terug. Er wonen hier best veel geëmigreerde
Nederlanders, of alweer de volgende
generaties. En ze zijn allemaal gek op Koek &
Cake van Annemarie”.
Stroopwafels en speculaas, dat klinkt toch
allemaal heel Hollands. Hans geeft zelf aan
dat hij enorm van gezelligheid houdt. Mist hij
de Hollandse gezelligheid niet? ,,O ja, zeker
wel. En vooral het even blijven

hangen na een voetbalwedstrijd” zegt hij
lachend. Iedereen die mij kent weet dat wel.
Ik ben niet echt een gangmaker maar heb
graag vrienden om me heen om samen een
colaatje vieux te drinken. Het gaf wel wat
reuring toen ons vertrek bekend werd maar
veel mensen keken er niet vreemd van op.
Zelf had ik dit dertig jaar geleden ook niet
kunnen denken, maar ja, zo kan het gaan”.
WARM
Hans kijkt ernaar uit om weer naar Hulshorst
te komen en een borreltje met Henk van de
Brink aan de nieuwe bar te drinken. Waar
denkt hij aan bij VV Hulshorst? Even stilte.
,,Gezelligheid, de enorme betrokkenheid die
ik door de jaren heen zag, de mooie locatie,
de vele trouwe vrijwilligers en supporters,
de saamhorigheid, het mekaar helpen. Ik
heb zoveel warme herinneringen. Als ik er
nog aan denk hoe we de kantine gebouwd
hebben in 1990 met z’n allen… Dagenlang
ben ik daar bezig geweest met heel veel
vrijwilligers maar in het bijzonder Jan, Martin
en Anton Pap, Jan Drost en Jan Lokhorst,
Dirk en Jan van Olst en natuurlijk Hans van
de Kamp die elke zaterdag ballen gehakt,
bier en jenever regelde. Omdat ik nogal
twee linkerhanden heb lieten die jongens
me alle vervelende klussen doen maar we
hadden de grootste schik onder elkaar.
Prachtige tijd, en daarna weer het veld op
om de Hulshorster trots te verdedigen. En
weet je, onder mekaar hebben we aan één
woord genoeg”.
Op afstand kan ik zien hoe hij geniet van
de herinneringen en hoe hij ernaar uitziet
om weer eens gezellig naar zijn familie en
kameraden te komen.
Wel uitgevlogen, maar niet weggevlogen.
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AART PRINS, AL 20 JAAR LID VAN VERDIENSTE, NOG ALTIJD ACTIEF
www.heatdesign.nl

Zijn eerste wedstrijd als 22-jarige speler was op een toernooi in Uddel en hij scoorde meteen twee keer. Het was hét
hoogtepunt van zijn carrière want het gebeurde daarna nooit meer en Aart Prins (71) verdween naar de achterhoede.
Maar zeker niet naar de achtergrond want hij is niet voor niets sinds november 2001 Lid van Verdienste in Hulshorst.

Houtkachels

Pellet- en houtkachel
experience center

€ 199,-

Pelletkachel
Moretti 7Kw
Turbo Sat Glass

Pelletkachel
Heatdesign
2.5/7.2 Kw

€ 799,-*

€ 1.787,-*
*na € 500,-

*na € 500,-

subsidie!

subsidie!

LET OP: vanaf 31-12-2019 vervalt de subsidie.
Toch nog proﬁteren van de subsidie?
Koop dan voor 01-12-2019 een pelletkachel.

INDUSTRIEWEG 10A, 8071CT NUNSPEET
0341 217 147

v an af

Industrieweg 10a, Nunspeet, [T] 0341 - 45 33 74
Vraag naar de voorwaarden en check uw product. Wij helpen u daarmee. **Bij aankoop van een Moretti pelletkachel.

*

Uw specialist
in zonweringen!

Houten schuren, tuinhuizen
en aluminium overkappingen!

ijn terras staat vol met prachtige kleurige
zomerbloeiers. Vanwege de vele zware
buien heeft Aart zijn potten met de fraaie
petunia’s veilig droog gezet, hij is er zuinig
op. Aart heeft duidelijk aandacht voor zijn
planten want ze stralen niet vanzelf. ,,Mijn
vrouw Gerrie gaf altijd de aanwijzingen en ik
zette de plantjes op de goeie plek en in de
potten”, glimlacht hij bij de herinnering aan
zijn vrouw, die vijf jaar geleden overleed.

Wij leveren
maatwerk!

Genieten van het buitenleven!

› Terrasschermen
› Serrezonwering
› Screens

Bent u op zoek naar een aluminium overkapping/
tuinkamer of naar houtbouw/houtskeletbouw van
een standaard of uniek op maat gemaakte houten
schuur, woning, garage, tuinhuis of blokhut,
chalet, clubgebouw, paviljoen, gemeentewerf,
loods of overig houten gebouw? Dan bent u bij
Olja Buitenleven aan het goede adres! Neem
vrijblijvend contact met ons op over
de mogelijkheden.

Industrieweg 10a
8071 CT, Nunspeet
[T] 0341 - 45 33 74
oljabuitenleven.nl

Z

› Rolluiken
› Horren

Aangenaam
in kwaliteit
en prijs!

Bezoek onze showroom
showroom
Industrieweg 10a
8071 CT Nunspeet

e-mail
info@veluwzon.nl

telefoon
0577 49 01 96

veluwzon.nl

AANPAKKER
Aart Prins is een man met een groot hart.
Bij vv Hulshorst heeft hij door de jaren heen
van alles gedaan. Hij werd lid op 1 januari
1973, kort na zijn huwelijk. En Aart was een
aanwinst voor de club, dat bleek al snel. ,,Ik
ben ook nog 25 jaar bestuurslid geweest,
ik deed eigenlijk van alles” lacht hij. Deze
voormalige timmerman heeft zijn handen niet
verkeerd staan en pakt aan waar het nodig is.
De laatste jaren is hij de man die meehelpt
om de advertenties voor de presentatiegids
te verzamelen.
LOOPBAAN
Zijn broers waren degenen die hem

overhaalden lid te worden, maar in
Nunspeet was geen plek dus toen werd het
Hulshorst. Zelf had hij geen grote ambities
op voetbalgebied. ,,Na dat beginnersgeluk
werd het nooit meer wat” lacht hij. Hij
speelde in het tweede, derde, vierde en bij
de veteranen. Toch een behoorlijke loopbaan
voor iemand die geen voetbalambities
had, zou je zeggen ! Hij werd keeper bij het
vierde en later leider bij de veteranen en
ook nog aanvoerder. ,,Dat was een mooie
tijd hoor. Onze vrouwen en kinderen gingen
gewoon allemaal mee en dan was het een
gezellige boel bij mekaar. Gerrie was ook
bij de club betrokken, ze heeft een aantal
jaren kantinedienst gedraaid en hielp waar
ze kon.”
ACTIES
Door zijn Lotto en Toto lotenverkoop kreeg
de club een aardig centje in kas. En hij
haalde prijzen voor de Klaverjaswedstrijden
die hij samen met Geurt de Zwaan
organiseerde. ,,De Worstactie hebben we
al jaren, twee keer per seizoen. De mensen
vragen er gewoon om. Vooral de jeugd is
hier leuk mee bezig. Degene die het meeste

pakketjes van drie worsten verkoopt krijgt
een leuke prijs. Met een vast clubje pakken
we de bestellingen in, en dat zijn heel wat
pakketjes kan ik je vertellen”, lacht hij. De
jongelui brengen ze weer aan de man”.
VRIJE TIJD
Hij houdt niet van rommel en zijn huis ziet er
dan ook keurig uit. Hij houdt wel van koken,
hij maakt in de zomer regelmatig melkmoes
waar hij velen een plezier mee doet. Om
de week gaat hij koken in Het Venster
(Welzijnswerk). Nu voor 15 gasten, ,,maar
we hopen dat het er binnenkort weer 40
mogen zijn. We beginnen al vroeg: we doen
de boodschappen, moeten alle groentes
klaarmaken, tafels dekken, eten serveren,
afruimen en tenslotte afwassen om alles weer
netjes achter te laten. Ik vind het erg leuk
om te doen, je spreekt andere mensen en
je doet goed werk. Zelf houd ik ook van een
goede maaltijd”, lacht hij.
En iemand die eens wat voor hém doet,
kan zomaar verrast worden met een lekkere
maaltijd van de viswinkel. Voor wat hoort
wat, vindt hij.
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RIJS SOLUTIONS LEGT VERBINDING TUSSEN MENSEN
ONDERLING EN TUSSEN MENS EN TECHNOLOGIE

Wij zijn topscorer in

Speciaalzaken zijn heel bijzonder en worden steeds meer gewaardeerd. Ieder zijn vak zeggen we toch? Dat is in
de computerbranche en ICT-wereld zeker een feit. Daarom, wie advies wil met betrekking tot problemen met een
computer en alles wat daarbij hoort, kan uitstekend terecht aan de Laan 53 bij Rijs Solutions. Vakkennis is in die
kleine winkel volop aanwezig.

Tablets
Cloud
Computers
Reparaties
Smartphones
WiFi systemen
Back-up systemen
Beveiliging

Contact
info@rijssolutions.nl
038 447 78 71

ERVARING
Rijs Solutions heeft een jarenlange ervaring
met het bouwen, repareren en installeren
van personal computers en randapparatuur.
Daarnaast zijn ze gespecialiseerd in de

aanleg, configuratie en beveiliging van
internetverbindingen en (draadloze)
netwerken. Tegenwoordig kunnen ze helpen
op afstand, een prima manier als iemand
direct hulp nodig heeft. Rijs Solutions heeft
de kennis van alle mogelijke merken in huis.
De zaak heeft z’n oorsprong in Wapenveld
heeft inmiddels ook vestigingen in Zwolle en
Nunspeet. In de winkels zijn alle mogelijke
benodigdheden en accessoires te vinden.
MENSINK EN VAN RIJSSEN
De zaak aan de Laan in Nunspeet is van
Hennie Mensink, al meer dan twintig jaar
een begrip voor mensen die problemen met
hun computer hebben. Mensink is de man
die overal verstand van heeft en hij heeft
een grote vaste klantenkring opgebouwd.
Maar sinds enkele jaren is Bert van Rijssen
zijn zakenpartner en het is de bedoeling dat
Rijs Solutions binnen enkele jaren de zaak

geheel overneemt. Er is een uitstekende
samenwerking ontstaan en Hennie Mensink
trekt zich langzamerhand terug. Hij gaat,
samen met zijn zoon, meer tijd besteden
aan oude radio’s en jukeboxen. Lekker
prutsen, opknappen en weer aan de praat
zien te krijgen. Van Rijssen: ,,Je ziet het, er
staan hier wat exemplaren in de winkel. Het
is uniek werk waar Hennie zich helemaal in
thuis voelt. De computerklanten vragen vaak
naar Hennie, en terecht, maar mijn collega’s
en ik helpen natuurlijk de klanten minstens
zo goed. Het is alleen nog een kwestie
van elkaar leren kennen. Wij zijn er om
oplossingen te bieden, wij zijn specialisten
die meedenken en net wat meer doen”.

Internetverbindingen
Laptops

Klapperdijk 28 E
8191 AE Wapenveld

Laan 53
8071 JH Nunspeet

an Rijssen bouwde de website van VV
Hulshorst en beheerde die eerst met
Joke van Olst, later ook met Willemien van
Duinen. Inmiddels beheert de vereniging
zelf de site maar de webhosting blijft nog
bij Rijs Solutions. Zo verbinden zij voetbal
met technologie. De ICT-wereld blijft zich
ontwikkelen, want als je denkt dat je een
nieuw systeem of programma op je computer
hebt, is het alweer bijna achterhaald en is er
een nieuwere versie in aantocht. Voor een
leek is het niet bij te houden, maar gelukkig
zijn er ook op dat gebied specialisten die
met hun kennis van de specifieke techniek
mensen kunnen helpen.

Netwerk installatie

Wapenveld
Nunspeet

V

Hulp aan huis
Hulp op afstand
VoIP telefonie

Zwolle
Assendorperstraat 166
8012 CD Zwolle

Printers en onderhoud

Narrowcasting

Hennie Mensink (l) en Bert van Rijssen (r)
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MARKT11 VOOR LEKKER ETEN EN GEZELLIGE SFEER
Levi is druk doende om het terras op de Markt in te richten. Tafels en
stoelen afvegen, kussens op de stoelen leggen en de nodige potjes op tafel
zetten. Markt 11 is klaar voor de gasten. Binnen zitten Jannick Schekman
en Loes Zevenbergen klaar voor ons gesprek. Een jong, ambitieus stel wat
met groot enthousiasme in het voorjaar van 2020 begon aan een flinke
uitdaging.

E

en eigen restaurant beginnen op je 23e,
dat is nogal wat. ,,Ja, dat had ik zelf nooit
durven dromen”, zegt Jannick. ,,Dat was
mijn droom voor later. Maar een investeerder
had veel vertrouwen in mij en gaf mij de
kans om dit restaurant te gaan beginnen.
Een prachtige uitdaging dus en samen met
Loes durfde ik dat wel aan.” Na een jaar
opleiding voor hotelmanager wist hij dat hij
toch liever in een restaurant werkt. En dan
liefst zijn eigen restaurant. ,,Mijn droom is nu
al werkelijkheid” lacht hij.

KEIHARD WERKEN
Beiden hebben ruim ervaring in de horeca.
Jannick werkte al vanaf zijn 14e in een
restaurant in Nunspeet waar hij zijn Loes
heeft ontmoet. De vonk sloeg over, ze
deelden hun liefde voor elkaar maar ook
de passie voor de horeca. Loes had net
een nieuwe baan maar door corona duurde
dat maar enkele weken, er was te weinig te
doen. ,,Dus deze kans kwam wel heel goed
van pas” glundert ze. ,,We hadden er echt
zin in en zijn keihard aan de slag gegaan”.
Jannick: ,,We konden niet open door
corona dus we hebben stevig aangepakt.
Het was veel werk om het hele interieur te
vernieuwen maar door de omstandigheden
hadden we ineens ook heel veel tijd.”
Van alle kanten kregen ze hulp, velen
hadden daar toch tijd genoeg voor. De bar is
gebleven maar de bovenkant werd modern
zwart gemaakt. Verder hebben vooral de
voetbalvrienden van Hulshorst 2 (door
Jannick enkele jaren geleden al ‘vrienden
met een passie’ genoemd) geholpen om
het plafond, tegel voor tegel te schilderen
en het is prachtig geworden. ,,Dat was
geweldig, en zo konden we heel wat uurtjes
van samenwerken gezellig afsluiten”.
SFEER
Loes houdt van inrichten en kleuren
combineren dus zij had genoeg ideeën,
overigens wel in overleg met haar vriend.
Het moest een warm interieur worden,
met mooi hout, fraaie lampen, gezellige
accessoires en uitnodigende zitjes met
comfortabele stoelen en banken. En dat is
zeker gelukt want Markt 11 is een sfeervol
restaurant waar je graag binnenloopt
voor koffie, lunch, diner of zomaar een
borreluurtje. Buiten is alles wat aangepast
zodat er meer licht naar binnen valt. Het
terras nodigt zeker uit om plaats te nemen.

SEIZOENSGERECHTEN
De gevarieerde menukaart biedt voor
iedere liefhebber wel wat. ,,We willen
seizoensgerechten serveren, dus straks in
de herfst zullen er zeker ook wildgerechten
op de kaart staan” zegt Jannick enthousiast.
,,Met bijpassende wijnen. We hebben
regelmatig een proeverij van onze adviseur
en samen met de koks bieden we daardoor
een mooi compleet menu” legt Loes uit.
VAN RENNEN NAAR STILSTAND
In juni 2020 werd Markt 11 geopend. Het
was meteen druk maar toen moest alle
horeca weer gesloten worden. Er kwam een
afhaalservice waar vooral aan het eind van
de week goed gebruik van werd gemaakt.
In die maanden werd ook het sanitair
opgeknapt, daar was nu tijd voor. Maar
het bleven lastige maanden want de vaste
kosten en personeelskosten gingen gewoon
door. Stralend zegt Jannick: ,,En dat is mooi
gelukt. Sinds we nu weer open zijn hebben
we echt goeie dagen. We hebben deze
zomer veel gasten gehad en we gaan vol
vertrouwen onze eerste winter in. Wij kennen
onze klanten, we zijn allebei hier geboren
dus we weten wel wat de mensen graag
willen. En door dit goed door te spreken met
de mannen in de keuken komen we samen
tot een mooi resultaat. De koks snappen ook
heel goed wat onze gasten willen”.
Nu komt er weer wat tijd voor het voetbal
en andere hobby’s. ,,We hebben echt kei- en
keihard gewerkt maar nu kunnen we iets
rustiger doen. Als ik weg ben is Loes hier en
omgekeerd. Verder hebben we heel goed
personeel dus we hebben alle vertrouwen in
de toekomst”.
En aan het eind van dit gesprek zitten de
eerste klanten op het terras terwijl de koks
een kopje koffie drinken voordat ze keuken
ingaan. Zij gaan met veel plezier aan de slag
voor een uitstekende lunch.
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SPONSORENDE TEGENSTANDER
1. Wie is Matthijs?
Ik ben Mathijs Frik, 32 jaar en woon in
Elburg. Ik heb Bewegingswetenschappen en
Fysiotherapie gestuurd in Groningen. Sinds
2015 woon ik weer volledig in Elburg en ben
ik eigenaar van Frix. Ik voetbal bij ESC in het
2de, wij zijn met ons huidige vriendenteam
het 2de geworden omdat deze niet meer
aanwezig was bij ESC. Dit wordt nu mijn
3de seizoen met deze jongens, tot die tijd
speelde ik in het 1ste.
2. Wie of wat is Frix?
Frix staat voor een enthousiast, passievol
en multidisciplinair team met een krachtige
drive om een waardevolle bijdrage te
leveren aan de kwaliteit van leven van haar
cliënten en patiënten. Enerzijds door het
voorkomen (preventie) van zowel fysieke
als mentale klachten en blessures en
anderzijds door het oplossen/verminderen
ervan. Frix creëert bewustwording
waardoor in de toekomst klachten sneller
(h)erkend zullen worden. Wij geloven
erin dat wij met onze onderscheidende
behandelmethodiek het verschil kunnen
maken; een combinatie van unieke hands-on
behandeling met hands-off oefentherapie
en bewegingsanalyse vanuit een holistische
benadering met toepassing van innovatie
en bewegingswetenschappelijke zorg. Frix
helpt mensen in het fit worden en blijven met
oog voor innovatieve medische begeleiding,
kennisdeling en wetenschappelijk onderzoek.
Dit zodat eenieder optimaal kan presteren op
sportief, persoonlijk en/of zakelijk vlak.
3. Waar zit je en waar zie je jezelf en
bedrijf over 5 jaar staan?
Wij zitten in Elburg aan de Industriestraat
18A. Momenteel zijn wij hier werkzaam met
z’n 15e, waarvan 10 fulltime therapeuten.
Frix over 5 jaar, dat is een goede vraag.
De eerste 5 jaar zijn wij flink gegroeid.
De komende jaren willen wij graag Frix
Performance uitbouwen tot een van de
betere ‘sportlabs’ hier in de regio waar je
zonder verwijzing terecht kan.
Verder zien wij voor Frix een
maatschappelijke rol weggelegd om een
positieve bijdrage te leveren aan het
verminderen van de ‘bewegingsarmoede’
onder kinderen. Daarbij willen we
samenwerken met gemeentes,
welzijnsorganisaties, scholen en
verengingsleven.
Daarnaast denken wij dat we de betere zorg
kunnen leveren door multidisciplinair werken.
Het liefst zie ik dan ook meerdere expertises
onder één dak.

4. Na een lange periode stil te hebben
gezeten, door corona, wat verwacht je
veel tegen te komen qua blessures?
De komende periode zullen er vooral veel
spierblessures ontstaan, zeker bij de spelers
die de afgelopen 1,5 jaar weinig getraind
en/of wedstrijden gespeeld hebben. Vooral
hamstringblessures zullen we frequenter
gaan zien. Conditioneel kan je jezelf wel
fit houden alleen de voetbal specifieke
activiteiten/elementen van een training
en wedstrijd kan je niet alleen nabootsen.
Doordat de spieren sneller overbelast zullen
raken neemt het risico op kruisbandblessures
ook zeker toe.
5. Iedereen start weer na poosje niet
in competitie verband te hebben
gevoetbald. Wat zou je de voetballers
vanuit je praktijk adviseren het
aankomende seizoen?
De spelers van 1ste elftallen hebben
natuurlijk een langere voorbereiding dan
de overige senioren die tijdens de 1ste
bekerwedstrijd weer voor het eerst op
het veld stonden. Bij de spelers die 2/3 in
de week trainen (getraind hebben) is het
advies vooral om rustig op te bouwen qua
belasting. De meest explosieve vormen
zorgen voor een grotere kans op blessures.
Deze kan je dus rustig opbouwen in de
eerste weken van de voorbereiding.
Daarnaast is het handig als je als trainer
weet hoe de fitheid van de spelers is. Verder
zullen de spelers/speelsters zelf moeten
zorgen voor een goede warming-up inclusief
dynamisch rekken.
Voor de overige senioren geldt vooral om
niet te hard van stapel te lopen en als het
kan vooral te blijven door wisselen.

6. Hoe komt het dat je sponsor bent
geworden in VV Hulshorst? En wat is je
connectie met VV Hulshorst.
Wij zijn nu ongeveer 3 jaar sponsor van VV
Hulshorst. Op een gegeven moment kwamen
er ook steeds meer mensen uit Hulshorst
bij ons onder behandeling. Die periode zag
ik Jan Willem Menges en Martin Pap ook
enkele weken. Die hadden het natuurlijk
elke week over vv Hulshorst. Via JW Menges
ben ik toen in contact gekomen met de vv
Hulshorst en kwamen er ook enkele spelers
van de eerste selectie naar ons toe. De
stap naar het sponsorschap was toen snel
gemaakt. Het Menges sponsortoernooi was
voor mij ook geen onbekend uitje, een extra
reden om snel sponsor te worden bij de VV
Hulshorst! Helaas is het, door Corona, tot op
heden gebleven bij één Menges toernooi.
Wij kijken uit naar het volgende toernooi!
7. We komen elkaar dit jaar 2x tegen
in competitieverband wat verwacht je
van deze wedstrijden? En doe eens een
voorspelling van de uitslag?
Bij zowel het 1ste als 2de verwacht ik wel
een gelijkwaardige pot. De laatste keer dat
ons 1ste bij jullie speelden wonnen ze deze
wedstrijd met 0-3 dacht ik. Dat verwacht ik
dit jaar niet, ik denk dat VV Hulshorst een
geduchte tegenstander is dit jaar. Ik voorspel
een 1-1.
8. Waar verwachten jullie zelf met ESC
te eindigen en VV Hulshorst?
Voor het 1ste vind ik dat moeilijk inschatten.
Denk dat er veel teams in de competitie
gelijkwaardig aan elkaar zijn, dit blijkt ook wel
gezien de uitslagen van de 1ste speelronde.
Er is veel gelijkgespeeld. ESC stond er de
afgelopen 2 seizoen niet heel goed voor
toen de competitie werd stilgelegd. Ik denk
dat zowel ESC als vv Hulshorst wel rond plek
8/10 moet kunnen eindigen!
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Oosterwolde
Doornspijk
Elburg
Oldebroek
’t Harde

Koop de nieuwste kleding en schoenen
via de vv Hulshorst ledenshop!

Ambachtelijk
sinds 1928
www.slagerijvandeweg.nl

PROFESSIONELE
MACHINE &
GEREEDSCHAP
VERHUUR

aanhangwagens - bouwmachines - tuinmachines - aggregaten - liften - reiniging
sloopwerken - evenementen - rolsteigers - drogen - elektrisch gereedschap
schaarhoogwerker - knikarmhoogwerker - telescoophoogwerker - spinhoogwerker

Alle leveringen via:
Dekker Verhuur
Marconiweg 22b
8071 RA Nunspeet
T 0341 25 87 06
E info@dekker-verhuur.nl
I www.dekker-verhuur.nl

Dekker Hoogwerker Verhuur
Edisonstraat 7
3846 AS Harderwijk
T 0341 45 49 81
E info@dekkerhoogwerkerverhuur.nl
I www.dekkerhoogwerkerverhuur.nl

www.clubs.deventrade.com/nl/vv-hulshorst
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JAC HEEFT GENOEG IDEEËN VOOR ACTIVITEITEN
De Jeugdactiviteitencommissie kan weer aan de slag. Sterker nog, ze zijn al begonnen met het bedenken van
leuke activiteiten voor de jeugdleden. Corrinne Fafiani , Margreet de Jager en Marjolein van den Brink zitten weer
boordevol frisse ideeën voor het komend voetbalseizoen.

D
Tuin- en Parkmachines - Machineverhuur
HULSHORST, Akkerweg 5, tel. 0341-451807
ELBURG, Oostendorperstr.weg 3c, tel. 0525-690376

www.westerinkcv.nl

e dames hebben er weer zin in. Na het
stille afgelopen jaar willen ze graag weer
leuke dingen bedenken voor de jeugdleden.
Misschien wat nieuwe activiteiten maar
vooral ook de bekende dingen als de
spokentocht, het Fifa toernooi, bingo en het
Sinterklaasfeest zullen zeker op de agenda
staan.
NIEUW LEVEN
Er was altijd al een
Jeugdactiviteitencommissie maar in 2019
kwamen er nieuwe gezichten. Tijdens een
jeugd bingo-avond hoorden Marjolein en
Margreet dat de toenmalige JAC er mee
stopte en dat vonden ze toch jammer. Dat
kwam Willem Vis ter ore. Corrinne was al heel
actief binnen de club en Willem Vis nodigde
de dames uit om eens te kijken of ze het met
zijn drieën over wilden nemen. Het klikte en
zo vormen de dames vanaf september 2019
de nieuwe JAC.
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CHOCOLADELETTER
Ze togen enthousiast aan de slag. ”In het
begin wisten we van niets maar al doende
leert men”. Financieel wordt de JAC
ondersteund door ‘het reservegetal’ en de
verloting, georganiseerd door Geurt de
Zwaan. In 2019 was er het uitstapje naar de
wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Utrecht.
Met spontaan gesponsorde bussen en snacks
voor onderweg. ,,Je ziet dat het een kleine
club is waar iedereen elkaar kent”. In dat jaar
waren er meer leuke activiteiten.
Maar begin 2020 ging het al snel mis toen
het darttoernooi afgezegd moest worden
vanwege corona. En zo kon er een hele
tijd niets gedaan worden. Margreet: ,,Vorig
jaar hebben we weinig geld uitgegeven en
daarom konden we voor de allerjongsten een
zakje snoepgoed kopen en voor de grotere
jeugd was er een chocoladeletter geregeld
toen Sinterklaas in het land was. En met het
Oliebollentoernooi hebben we oliebollen
uitgedeeld”.
Daarna bleef het weer een hele poos stil, een
lange periode zonder activiteiten. ,,Maar nu
mogen we weer en we hopen toch zo dat
alles door mag gaan”, klinkt het enthousiast
aan de tafel in de tuin van Corrinne. Meteen
vliegen de ideeën over het Sinterklaasfeest
over en weer. ,,Je moet er vroeg genoeg
mee beginnen” vindt Marjolein en dat wordt
beaamd door de anderen. Corrinne is goed
in het binnenhalen van sponsoren zo blijkt.

,,Maar dat doe ik niet voor mezelf, het is voor
de club, voor de jeugdleden. We hebben
een aantal vaste sponsoren maar soms moet
je weer nieuwe zoeken”. Marjolein: ,, En
soms móeten we een kleine bijdrage vragen,
maar die is echt klein” lacht ze.
ACTIVITEITEN
Margreet: ,,Elke laatste vrijdag van de maand
is de kantine voor ons. Eind september
is er de Bingo voor de leden die op de
basisschool zitten. We proberen voor
de kleintjes maar ook voor de jongeren
gezellige avonden te organiseren”. De
jongeren van nu houden van gamen, het Fifa
toernooi zal dan ook weer georganiseerd
worden. Marjolein: ,,Het bedrijf waar we het
spel huren regelt alles wat met het spel te
maken heeft. Het is een echt toernooi met
uiteindelijk een finale. Heel erg leuk om te
zien hoe dat gespeeld wordt”.
Bij sommige activiteiten zijn assistenten zeer
welkom. ,,Bij de spokentocht bijvoorbeeld,
maar ook met het Sinterklaasfeest natuurlijk.
Maar dat gaat zeker lukken” zegt Corrinne
vastbesloten. Sinterklaas is altijd druk in
Nederland dus dan is het wel eens nodig dat
er door de commissie een HulpSinterklaas en
een heleboel Pieten worden gevraagd om
er voor de kinderen een prachtig feest van
te maken. Ook dat komt zeker goed, daar
vertrouwen deze dames op. Ze zijn al druk
bezig met de voorbereidingen en ideeën.

De commissie heeft er alle vertrouwen in
dat er -nu het weer kan- leuke dingen gaan
gebeuren waar de jeugd veel plezier aan zal
beleven. Marjolein zegt: ,,We gaan met de
tijd mee en proberen weer nieuwe dingen te
bedenken” waarop Margreet meteen inhaakt
met: ,,Iedereen mag meedenken hoor.
Nieuwe ideeën zijn altijd welkom.
GEVARIEERD
,,En weet je wat nou zo leuk is aan deze
commissie?” vraagt Corrinne tenslotte.
,,We zijn zo gevarieerd”. ,,Dat klopt” zegt
Margreet lachend, ,,mijn kinderen zijn lid van
een andere vereniging”. ,,En mijn kinderen
zijn zes en twaalf jaar” zegt Marjolein. ,,En
mijn zoon is 27 en speelt sinds 2011 bij
VV Hulshorst, wij zijn allemaal actief bij
deze vereniging” lacht Corrinne. Ervaren
moeders dus die weten wat de jeugd van nu
bezighoudt en daar kunnen ze hun voordeel
mee doen in deze commissie.
We kletsen nog even door, maar Marjolein
moet nog naar een vergadering. ,,Ik ben daar
voorzitter, dus ik moet wel op tijd zijn” lacht
ze en weg is ze.
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JAARKALENDER

VOOR HET LEVEREN EN
MONTEREN VAN ALLE
GLASSOORTEN

IN NUNSPEET
EN LELYSTAD!

Jol 11 - 13, 8243 ED Lelystad
T 0320 23 24 00 / 24 83 37 F 0320 22 23 29
E info@glason.nl I www.glason.nl

Oosteinderweg 92, 8072 PD Nunspeet
T 0341 21 71 00
E info@glason.nl I www.glason.nl

Marco Vis totaalbouw
Klarenweg 2, Hulshorst

8 oktober

Klaverjassen

22 oktober

Spokentocht

25 oktober

Algemene Ledenvergadering

29 oktober

Sponsoravond

5 november

Rookworstenactie

12 november

Klaverjassen

26 november

Sinterklaasfeest

10 december

Klaverjassen

8 januari

Nieuwjaarsreceptie

14 januari

Klaverjassen

28 januari

Bingo

4 februari

Rookworstenactie

11 februari

Klaverjassen

25 februari

Fifa gametoernooi

4 maart

Vrijwilligersavond

11 maart

Klaverjassen

1 april

Klaverjassen

COLOFON
Dit is de 8e presentatiegids uitgegeven door
VV Hulshorst
Sportpark De Eendracht
Brandsweg 3
8077 SK Hulshorst
0341-452908
Website: www.vvhulshorst.nl
E-mail: info@vvhulshorst.nl
Bestuur
Herman Klaassen – voorzitter
Wendela Vierhout – penningmeester
Willemien van Duinen – secretaris
Robbie Jonker – wedstrijdzaken
Henk v.d. Brink – Technische commissie
Gerrit Zoet – Jeugdzaken
Johan Rekers – Accommodatie
Sponsorcommissie
E-mail: sponsoring@vvhulshorst.nl
Commissie presentatiegids
Gijs Wiesenekker
Willemien van Duinen
Niels Bal (vormgever)
Geurtje v.d. Hoek (teksten)
Advertenties:
Aart Prins
Jan Willem Menges
Johan Bosch
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Scoor nu een e-bike!

Vraag nu onze GRATIS e-bike
actiebrochure aan op stella.nl

€ 700,-

Nieuw
model!

KORTING

€ 550,-

1

Livorno Premium MDB FI

KORTING

Morena Premium MDB SI
€ 3.499

• Volledig geïntegreerde accu
• Krachtige Bosch-middenmotor

€ 2.799

0341 - 25 22 66
1

stella.nl/proefrit
stella.nl/
proefrit

€ 500,-

Nieuw
model!

KORTING

Forte Superior MDS

• Ideaal voor lange afstanden
• Krachtige Bosch-middenmotor

GRATIS PROEFRIT EN ADVIES
BIJ JOU AAN HUIS2

1

€ 3.349

€2.799

• Hollandse transportfi ets
• Krachtige Shimano-middenmotor

€ 2.649

€ 2.149

MET 55+ E-BIKE TESTCENTERS ALTIJD
WEL EEN WINKEL BIJ JOU IN DE BUURT!
stella.nl/testcenters
stella.nl/
testcenters

NUNSPEET
Oosteinderweg 90

Prijzen en kortingen gelden gedurende looptijd van de actie: geldig t/m 31 december 2021. Niet i.c.m. andere lopende acties. Alleen geldig op de adviesprijs. Bestellingen via NFP of BFN uitgezonderd. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de
voorwaarden. 2Service, bezorging en garantie op locatie in Nederland, excl. Waddeneilanden. 3Bij voorraadmodellen en afhaal bij de Stella Fabriek gedurende looptijd van de actie.

e-bikes al v.a.

€999,met voorwielmotor

€1.499,-

met middenmotor

incl. service bij jou thuis 2

Grootste keuzevrijheid
Persoonlijke bezorging aan huis2
Altijd service bij jou thuis2

Beste prijs-kwaliteitverhouding
Binnen 5 werkdagen fietsen3

§ stella

1

