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“Never waste a good crisis” waren le-
gendarische woorden van Winston 
Churchill, die nog steeds hun actualiteit 
bewijzen. Net als andere organisaties 
heeft csv Apeldoorn een eigen invulling 
aan de coronacrisis moeten geven, zon-

der de blik op de periode erna te verlie-
zen. Ondanks de stilte op het Sportpark 
Orderbos zijn de raderen blijven draaien 
met een duidelijke visie gericht op de 
toekomst.

Eerst een toelichting op de uitvoering van 
deze presentiegids. Op 1 juni 1946 werd 
csv Apeldoorn opgericht uit een fusie tus-
sen DETO en Gazelle. Dit betekent dat 
onze vereniging op 1 juni 2021 de leeftijd 
van 75 heeft bereikt. Normaal reden voor 
allerlei activiteiten, maar de coronacrisis 
maakte dit onmogelijk. Deze gids heeft 
daarom een historisch tintje gekregen, 
met een terugblik in de tijd.

Seizoen 2021-2022 is de start van het 
nieuwe jeugdplan. Jeugdvoorzitter Jo-
han Wind en Hoofd Jeugdopleidingen 
Paul de Bruin hebben de bestaande 
plannen geconcretiseerd en één van de 
facetten hieruit is een Onder 23 (O23) 
team, dat dit seizoen voor het eerst uit-
komt in de vierde divisie. Het is zeker 
de moeite waard hun verrichtingen te 

volgen, als brug tussen de jeugd en het 
eerste elftal.

Omdat ons vlaggenschip ook een lage 
gemiddelde leeftijd kent, is er een goe-
de wisselwerking mogelijk tussen beide 
selecties. Alles passend binnen een 
structuur die de ontwikkeling van spe-
lers voorop zet. Met hoofdtrainer Jan 
Kromkamp, zijn assistent Jan Michels en 
O23-trainer Eelco Segers is dit in goede 
handen. Voetballiefhebbers hebben dit 
seizoen niets te klagen.

Geen topvoetbal zonder een brede ver-
eniging en csv Apeldoorn wordt groter! 
Het aantal teams bij de jeugd en lagere 
senioren, inclusief 35+ en 45+, groeit en 
zorgt voor extra gezelligheid in onze ho-
reca, waar Gert en Roy Bloemendal de 
scepter zwaaien. Juist de samenkomst 
van alle leeftijden maakt ons de club die 
we zijn. Niet alleen sportief, maar ook 
met een sterk sociaal karakter.

 Jan Veeneman, Voorzitter csv Apeldoorn     

SterSponSorS

BuSineSScluBleden

Vrienden Van de BuSineSScluB

HoofdSponSorS

coSponSorS

HoofdSponSorS Jeugd

Windst in Bedrijf

ArBo Beter

dijkgrAAf
De NotarisseN 

vaN Naam

Luc Houten
AdvocAAt ArBeidsrecHt

aNDeris

VanBinnen 
naarBuiten

LevaDa PLastics

BroekHuis  
ApeLdoorn

sAnisALe.com

fisH ’n food

Drs. JaaP HetebriJ
BAkker BedrijfsWAgens 

ApeLdoorn B.v.

12 mndn 
duurzAAm

groene HArt 
services

dirk mAckAAy 
(onderHoud en scHiLderWerken)

Rabobank

iNG baNk

Boers  
mAkeLAArdij

WAtersport cAmping 

tussen de diepen

Wassink 
Bestratingen Binnenvloeren

De aDelaar 
Keurslager

de scHerpenBergH 
goLf- en BusinesscLuB

g.B.B. gelDers 
BrandweringsBedrijf

CluB Pellikaan B&k advies

uitgeVerij
steDenDriehoek

grehamer &  
ComPany

stAyokAy Men ConsultanCyFysionu

mennink  
makelaars

krAzy kAngAroo

Join the winning team!

3

een club met een duidelijke viSie

csv-Apeldoorn_Presentatiemagazine-2021-2022.indd   3 8-9-2021   13:49:37



4

www.cl.nl

csv-Apeldoorn_Presentatiemagazine-2021-2022.indd   4 8-9-2021   13:49:38



5

cOlOFON
Deze presentatiegids is een uitgave 

van de vereniging csv Apeldoorn in 

samenwerking met de Stichting 

Sponsoring & Sportpromotion csv 

Apeldoorn

Oplage : 1750 stuks

Druk : Dijkgraaf

Vormgeving :  Uitgeverij 

de Stedendriehoek

Eindredacteur : Joost Poppe

Auteurs : Jan Veeneman

 : Joost Houtappels

 : Lex Oosterman 

 : Henk-Jan van Beek

 : Olivier Orderbos

Fotografi e :  Wout van Zoeren – 

WoZoPro fotografi e

Advertenties :  Hans Steunenberg – 

Stichting Sponsoring 

& Sportpromotion csv 

Apeldoorn

   John Burghout – 

Stichting Sponsoring & 

Sportpromotion 

csv Apeldoorn

iNHOUDsOPGAVe

Onderwerpen zijn onder meer: Pagina

Voorwoord voorzitter Jan Veeneman 3 

Colofon, inhoudsopgave en contactadressen 5

DETO en Gazelle aan de basis van csv Apeldoorn 6

Hunkeren naar een volwaardig voetbaljaar 11

Laurence van den Enk: “Natuurlijk was ik trots, ....“ 14

“Elk kind heeft talent“ 15

Nieuwe O23 als brug tussen jeugd en senioren topvoetbal 17

Vier nieuwelingen in A-selectie      18

Fotogalerij begeleiding en selectiespelers 19-26

Teamfoto A-selectie seizoen 2021-2022 22

Nieuwe roergangers bij de hoofdsponsors van csv Apeldoorn  28

11teamsports: onthoud die naam! 30

“Wij hebben de vakmensen in huis voor al uw onderhoud“ 33

Binnen een uur vanuit Apeldoorn op een on-Nederlands plek 34

Ieder huis een eigen website 36

“Mensen houden onvoldoende rekening dat hun situatie kan veranderen“ 37

“Een cultuur verander je alleen door naast de mensen te gaan staan“ 38

Olivier Orderbos: Lastig is het wel en bij twijfel vlaggen! 39

Eerste klasse D, wedstrijdprogramma en tegenstanders 40-43

Clubhuis:      Postadres:
Sportpark Orderbos, 055-35 52 489    Postbus 449, 7300 AK  Apeldoorn

Internet:      YouTube:    
www.csvapeldoorn.nl     www.youtube.com/csvapeldoorntv

Facebook:      Twitter:   Instagram:   
www.facebook.com/csvapeldoorn     @csv_apeldoorn  @csv_apeldoorn
www.facebook.com/businessclubcsvapeldoorn   @businessclubcsv  

Algemeen e-mailadres csv Apeldoorn:    info@csvapeldoorn.nl

Verenigingsbestuur csv Apeldoorn:
Voorzitter   Jan Veeneman  voorzitter@csvapeldoorn.nl
Secretaris   Wibi Vermeulen  secretaris@csvapeldoorn.nl
Penningmeester   Benno Schep  penningmeester@csvapeldoorn.nl

Stichtingsbestuur Sponsoring & Sportpromotion/Businessclub csv Apeldoorn:
Voorzitter   Hans Steunenberg          06 30072056 / voorzitter@bc-csvapeldoorn.nl
Communicatie   Joost Poppe  06 51070136 / communicatie@bc-csvapeldoorn.nl
Penningmeester   Vacant

Wedstrijdsecretaris:
Algemeen   Ger Dijkman  06 23112145 / g.dijkman@csvapeldoorn.nl
A-selectie   Tiemen Hoekman  06 11734622 / t.hoekman@chello.nl

cONtActADResseN csV APelDOORN

csv-Apeldoorn_Presentatiemagazine-2021-2022.indd   5 8-9-2021   13:49:38



6

deto en gaZelle aan de baSiS van cSv apeldoorn

Door: Lex Oosterman

csv Apeldoorn bestond op 1 juni 2021 75 jaar. Wat veel mensen misschien niet weten is dat de club een fusieclub is. In het 
begin van de jaren dertig van de vorige eeuw zijn er in Apeldoorn twee christelijke voetbalverenigingen; DETO en Gazelle. 
De leden van het blauw gele DETO zijn vooral te vinden in de Hervormde hoek terwijl de aanhangers van het rood-gele 
Gazelle veelal Gereformeerd zijn. Doorslaggevend zijn de kerkelijke nuances gelukkig nooit geweest. De onderlinge ver-
houding is niet al te best. De rivaliteit is echter wel belangrijk geweest. De beide verenigingen trekken zich aan elkaar op 
en houden elkaar scherp. Beide clubs spelen in de toenmalige CNVB, een kleine bond met een sfeer van ‘ons kent ons’.
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Na de tweede wereldoorlog ontstaat er een grote KNVB en 
ook op plaatselijk niveau wordt toenadering tot elkaar gezocht. 
DETO neemt daarbij het initiatief. Aan de Molenstraat 93, dat 
vaak dienst deed als DETO clubhuis, wordt in een bestuursver-
gadering een uitnodigingsbrief opgesteld en naar het bestuur 
van Gazelle gestuurd. Dit leidt er toe dat in het najaar van 1945 
aan de Zwolseweg nr. 2 Wim Wesselink, Ab Gerritsen en Jan 
Wapstra namens Gazelle en Rein Blijleven, Jan Hartgerink en 
Hans Schut namens DETO, rondom de tafel zitten. De goede 
wil tot overleg en verregaande samenwerking te komen over-
heerst die avond. Nog diezelfde avond wordt een fusieontwerp 
opgesteld. Het voorstel wordt door beide besturen positief ont-
vangen. Er wordt gekozen voor de neutrale naam ‘Apeldoorn’. 
De kleuren van de gemeente Apeldoorn zijn rood en geel dus 
logischerwijs worden de clubkleuren dat ook.

De ledenvergaderingen zien al snel dat in het belang van het 
Apeldoornse zaterdagvoetbal belangrijk is om niet meer ge-
scheiden op te trekken, maar te komen tot één grote en sterke 
vereniging. Vanzelfsprekend moeten vele ouwe getrouwen wel 
wat wegslikken voordat hun fiat wordt gegeven. Zo ontstaat op 
1 juni 1946 de Christelijke sportvereniging ‘Apeldoorn’. De club 
wordt toegelaten tot de grote KNVB. Verwonderlijk snel vin-
den gelijkgezinde zielen uit de voormalig gescheiden kampen 
elkaar, oude tegenstellingen vervagen en over vroeger wordt 
nauwelijks nog een woord gerept. Op het juiste moment blijkt 
de goede wil en het gezonde verstand te hebben gezegevierd. 
De christelijke sportclub Apeldoorn is het resultaat. Christelijke 
sportclub en geen christelijke voetbalclub want er wordt ruimte 
ingebouwd voor andere sporten. Zo ontstaan al vrij spoedig een 
volleybal- en een tafeltennisafdeling, die zich jaren later zelfstan-
dig zouden maken en uiteindelijk hebben geleid tot de volley-
balclub Dynamo en de tafeltennisvereniging De Veluwe. Na om-
zwervingen, via onder andere Kerschoten en de Jachtlaan, komt 
csv Apeldoorn aan het eind van de zestiger jaren terecht op het 
fraaie Sportpark Orderbos.

Bekersucces in spakenBurg

Zaterdag 10 juli 1954 staat met gouden letters geschreven in 
de geschiedenis van csv Apeldoorn. In en tegen het gerenom-
meerde Spakenburg wordt die zaterdagmiddag de finale van 
de KNVB-beker voor zaterdagverenigingen gespeeld en ge-
wonnen. Nadat de stand in deze zinderende finale lang gelijk 
blijft, lukt het csv Apeldoorn om vijf minuten voor het einde de 
winnende en verdiende 2-1 te maken. Bij de prijsuitreiking stelt 
bondsvoorzitter Fokke Remmers het volgende: “De sportieve 
sfeer waarin deze grote wedstrijd is gespeeld verdient bijzon-
dere vermelding.” Het artikel in dagblad Trouw van 12 juli 1954 
vermeldt verder dat de stoere Apeldoornse spil en aanvoerder 
Leen Luttikhuizen stralend de fraaie zilveren wisselprijs in ont-
vangst nam en roemt evenals de bondsvoorzitter ‘de sportieve 
sfeer aan het IJsselmeer’.

csv apeldoorn duikelt twee klassen naar Beneden

Voorafgaande aan het seizoen 1969-1970 is bekend dat er na 
het seizoen een nieuwe eerste klasse zal komen. Dat betekent 
versterkte promotie van de tweede klasse naar die nieuwe eerste 
klasse. Bij csv Apeldoorn weet men wat er moet gebeuren en 
het bestuur stelt oud international en voormalig Ajacied Wim 
Bleijenberg aan als hoofdtrainer. 
Halverwege het seizoen staat csv Apeldoorn in de degradatie-
zone en lijkt het gestelde doel, een promotieplaats veroveren, 
ver weg. Voor het eerst in de geschiedenis van de club wordt de 
trainer, Wim Bleijenberg dus, ontslagen. 

Cees van der Zouwen wordt als vervanger aangesteld. Het ver-
wachte schokeffect blijft echter uit en de thuiswedstrijd tegen ’t 
Harde werd op 19 mei 1970 met 0-2 verloren en de degradatie 
is een feit. In die wedstrijd presteert csv Apeldoorn het zelfs om 
maar liefst twee strafschoppen te missen. csv Apeldoorn eindigt 
hierdoor op de laatste plaats en degradeert naar de derde klas-
se, in plaats van te promoveren naar die nieuwe eerste klasse. 
Het zal nog erg lang duren voor er weer enigszins aansluiting 
met de vaderlandse zaterdagtop wordt gevonden.

eindelijk promotie naar de eerste klasse

csv Apeldoorn heeft de festiviteiten van haar vijftigjarig bestaan 
nog maar net achter de rug als het in seizoen 1996-1997 gaat 
spelen in de tweede klasse I district Oost. De kersverse en ambi-
tieuze trainer Jürgen Schefczyk, die voor het eerst in zijn carrière 
op eigen benen staat, wil dolgraag bij csv Apeldoorn aan de 
slag gaan. Hij geeft zelf aan dat grenzen verleggen en Duitse 
agressie (Schefczyk is van Duitse komaf) in combinatie met oer-
Hollands voetbalvernuft, zijn sterkste wapens zijn. In het begin 
verloopt het niet voorspoedig, twee gelijke spelen, een overwin-
ning en een nederlaag. Maar na zes wedstrijden staan vijf ploe-
gen bovenaan. Jürgen geeft aan dat we er nog lang niet zijn, en 
hij doorbreekt enkele tradities binnen de club, drie keer trainen 
wordt de norm en er komen spelers van buitenaf naar de club, 
denk aan Patrick de Jong, Erik van Dam en Sadik Harchaoui. Na 
een half jaar worden de ideeën van de trainer zichtbaar en het 
elftal gaat beter presteren. Lang strijdt men samen met DZC ’68, 
S.K.V. en Blauw Geel ’55 om de eerste plaats. Uit tegen SKV 
wordt de wedstrijd bij een stand van 0-2 gestaakt en de uitwed-
strijd tegen Blauw Geel ’55 eindigt gelijk, 3-3. In die wedstrijd 
vielen twee rode kaarten aan Apeldoornse zijde te noteren. Al 
met al een spannende eindfase van de competitie. Wanneer het 
restant tegen S.K.V. wordt uitgespeeld en csv Apeldoorn uitein-
delijk met 0-3 wint, moet er op 26 april 1997 thuis aangetre-
den worden tegen Gazelle Nieuwland. Met een prachtige 2-0 
overwinning wordt het kampioenschap binnengehaald en kan 
csv Apeldoorn de promotie naar de eerste klasse vieren. Wat in 
1970 niet lukte gebeurt dan eindelijk in 1997.
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polonaise op het raadhuisplein

Op zaterdag 29 april 2002 wint csv Apeldoorn door een doel-
punt van Peter Brouwer met 1-0 van Lunteren. Het kampioen-
schap van de eerste klasse en promotie naar de hoofdklasse is 
een feit en dat wordt uitbundig gevierd. Een rondrit door de 
stad eindigt op het Raadhuisplein dat inmiddels door honder-
den supporters rood-geel is gekleurd. Een onvergetelijke bal-
konscene met een huldiging door Wethouder Jaap Wortman 
vormt het absolute hoogtepunt.

met een aanloopje direct 
door naar de topklasse

In het seizoen 2007-2008 
mist csv Apeldoorn op een 
haar na het kampioenschap 
van de eerste klasse D 
Oost. Via de nacompetitie 
is er nog een mogelijkheid 
om het op dat moment 
hoogste amateurniveau 
van Nederland te berei-
ken. Het Wierdense SVZW 
en Berkum zijn de tegenstanders. Thuis wordt met 4-1 van de 
Zwaluwen gewonnen en de uitwedstrijd tegen Berkum eindigt 
in een 2-0 nederlaag. Door dit resultaat gaat Berkum naar de 
fi nale en heeft Apeldoorn het nakijken. In het seizoen 2008-2009 
krijgt csv Apeldoorn opnieuw een kans om te promoveren. Deze 
keer lukt het wel. Begin mei 2009 is in Ermelo een 0-0 gelijkspel 
tegen DVS ’33 genoeg om de kampioensvlag te hijsen. Deze be-
langrijke stap in de clubgeschiedenis wordt op uiterst beschei-
den manier gevierd. Het Koninginnedagdrama bij de Naald en 
de betrokkenheid van csv-leden is hier de oorzaak van. Op 1 mei 
2010 is het barstensvol op Sportpark Orderbos. csv Apeldoorn 
kan bij winst op Nunspeet de topklasse bereiken. De topklasse 
is een nieuwe competitie die het seizoen 2010-2011 van start zal 
gaan en wordt het hoogste amateurniveau van Nederland. De 
Apeldoorners winnen het belangrijke duel vrij eenvoudig met 
4-1 en de promotie naar het voetbalwalhalla is een feit! Groot 
feest op het Orderbos.

degradatie ten koste van eindweekend

We schrijven seizoen 2010-2011 het eerste seizoen van de 
nieuwe topklasse en csv Apeldoorn is erbij! Dat het een span-
nende competitie gaat worden weet men dan ook al, liefst drie 
ploegen zullen rechtstreeks degraderen en de nummer 13 moet 
nacompetitie spelen. csv Apeldoorn houdt het lang spannend. 
Er wordt 7 mei 2011 met 6-3 van het reeds gedegradeerde HSV 
Hoek verloren, en de week daarna weten de Orderbosbewoners 
thuis tegen Sparta Nijkerk het vege lijf te redden door een 5-2 

overwinning. Het resultaat is de dertiende plaats. Hierdoor de-
gradeert men niet rechtstreeks, maar is het spelen van nacom-
petitie het hoogst haalbare. In de nacompetitie moet er eerst 
afgerekend worden met Staphorst en via twee keer een 2-0 
overwinning wordt men gekoppeld in een promotie/degradatie 
wedstrijd aan hoofdklasser Montfoort. De wedstrijd zal op zater-
dag 18 juni gespeeld moeten worden, maar dat is precies in het 
weekend dat de spelers en de staf het eindweekend in Valen-
cia hebben gepland. Moet het reisje daarom afgezegd worden? 
Men gaat in onderhandeling met het bestuur van Montfoort. 
De club wil wel meewerken om de wedstrijd op een door de 
weekse dag te spelen, onder voorwaarde dat de wedstrijd in 
Montfoort gespeeld gaat worden. csv Apeldoorn stemt hier uit-
eindelijk mee in. In een spannende wedstrijd blijft de stand lang 
0-0, Montfoort scoort in de elfde minuut van de verlening het 
winnende doelpunt. Montfoort promoveert naar de topklasse en 
csv Apeldoorn degradeert naar de hoofdklasse, maar spelers en 
staf kunnen wel op eindweekend in Valencia!

voor het eerst in de ‘grote’ knvB-Beker

Zaterdag 20 mei 2017 staat csv Apeldoorn opnieuw in een be-
kerfi nale, ditmaal tegen Sparta uit Nijkerk. Het is de bekereind-
strijd van het district Oost van de KNVB. De Orderbosbewoners 
bereiken de fi nale door uitoverwinningen tegen gerenom-
meerde tegenstanders als DFS en De Bataven. De mannen van 
trainer Peter Boeve slagen erin om in een zinderende eindstrijd 
een 2-0 achterstand weg te werken. De doelpunten van Maarten 
Boeve en Richard van Schooten zorgen voor een 2-2 gelijkspel. 
csv Apeldoorn neemt daarna de strafschoppen beter en wint de 
beker.

Het gevolg van dit succes is automatisch deelname aan het 
grote bekertoernooi van de KNVB. Na een overwinning op het 
Oldenzaalse Quick ’20 is op 20 september 2017 de Tilburgse 
eredivisionist Willem II te gast op het Orderbos. Voor ongeveer 
2400 toeschouwers is Apeldoorn een maatje te klein voor de ere-
divisieclub. Na een 0-4 achterstand keert twintig minuten voor 
het einde de spanning toch nog even terug als Sander Krijns en 
Steven van Es snel achter elkaar scoren. Verder laten de Tilbur-
gers het niet komen. Door de vele kosten die onder andere voor 
beveiliging gemaakt moeten worden, houdt csv Apeldoorn er fi -
nancieel nauwelijks iets aan over. De voorschriften van de KNVB 
voor deze wedstrijd om over voldoende licht te beschikken, 
zorgen er echter wel voor dat vanaf die zeventiende september 
ledverlichting op het Orderbos brandt. Die plannen waren er al 
langer. De bekersuccessen hebben de realisatie versneld.
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MOVING 
FORWARD.
De sportclub voor het hele gezin. 
Maak je doelen waar en begin 
met sporten bij Club Pellikaan! 

Fitness • Fitcoach • Groepslessen 
Hot Yoga • Kidsclub • Kidssporten
The Coffee Club • Tennis • Squash

Welkom op onze
watersportcamping

WATERSPORTCAMPING

CAMPINGINFORMATIE SEIZOEN 2016

Zorgchalets:
Met zorg

zonder zorgen 
op vakantie

TUSSEN DE DIEPEN
Duiningermeerweg 1a • 8356 VZ BLOKZIJL
tel. (0527) 291 565
www.tussendediepen.nl • camping@tussendediepen.nl
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Door: Joost Houtappels

Lekker aanvallend voetballen, het pu-
bliek vermaken, wedstrijden winnen en 
ook nog eens kampioen worden. Ga er 
maar eens aan staan! Toch zijn dit de 
doelstellingen van Jan Kromkamp en 
Jan Michels. Het trainersduo gaat voor 
een tweede seizoen bij csv Apeldoorn, 
eentje dat hopelijk langer duurt dan het 
vorige.

Nog even terug in de tijd. Het was im-
mers – voor iedereen in Nederland – een 
vreemd voetbalseizoen. Toen Jan Krom-
kamp en Jan Michels vorig jaar zomer in-
stapten bij csv Apeldoorn leek corona op 
z’n retour, het virusspook verdreven. Oké, 
door de strijd om de Apeldoorn Cup ging 
een streep, maar oefen- en bekerwedstrij-
den werden ‘gewoon’ gespeeld. En me-
dio september startte de competitie als 
vanouds.

Vier wedstrijden, langer duurde het voet-
balfeest niet. Half oktober 2020 ging de 
stekker weer uit alle amateursportcompe-
tities, en die stekker werd ook niet meer 
aangesloten. De hoop om in januari, of 
zelfs in april nog te herstarten, bleek ijdel. 
”We hadden het er maar mee te doen’’, 
blikt hoofdtrainer Kromkamp terug. 
“Deze hele situatie betekende voor ieder-
een improviseren.’’

weer op nul

En csv Apeldoorn was juist zo goed aan de 
competitie in de eerste klasse begonnen. 
”We draaiden lekker’’, zegt Kromkamp 
over de twee overwinningen en twee 
gelijke spelen die voor de tweede ‘lock 
down’ werden behaald. ”Speelden leuke 
wedstrijden. Daarna moesten we weer op 
nul beginnen. We hebben het hele seizoen 
wel gewoon doorgetraind, een keer in de 
week en alle spelers kregen een eigen 
programma mee. We hebben ons best ge-
daan er toch iets van te maken.’’

En dat viel niet altijd mee, zeker niet in 
de periode dat bij de senioren alleen per 
tweetal getraind mocht worden. ”Toch 
hebben we zoveel mogelijk geprobeerd 
positiespel te trainen’’, weet assistent-trai-
ner Jan Michels. ”Zo goed en zo kwaad 
als dat ging.’’

koppen op tafel

Want corona of niet, een beetje aanrom-
melen, daar had het trainersduo op Sport-
park Orderbos beslist geen zin in. Krom-
kamp: ”Op een gegeven moment zag 
ik een paar jongens die een tafel uit de 
kantine hadden gehaald en daar ballen 
op gingen koppen. Dat gaat toch nergens 
over? Daar zijn we dus snel mee gestopt.’’

trouw

Sinds het voorjaar traint csv Apeldoorn 

met de ‘nieuwe’ groep, oftewel de selec-
tie die het komend seizoen mag laten zien 
in de eerste klasse. Er is niet zo heel veel 
veranderd op sportpark Orderbos. De 
meeste spelers zijn csv Apeldoorn trouw 
gebleven, er zijn een paar nieuwe gezich-
ten.

Kromkamp: ”We vonden dat we na zo’n 
raar jaar als afgelopen seizoen, waarin er 
weinig is gevoet-
bald, niet zomaar 
jongens weg kon-
den sturen. Ieder-
een mocht wat 
ons betreft blij-
ven.’’ 

hunkeren naar een 
volwaardig voetbaljaar
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Teamwork
Net als bij een bouwonderneming 

draait alles om teamwork bij een 

vereniging. Van de F-league tot de 

veteranen, van vrijwilliger tot 

supporter, van bestuurslid tot 

sponsor: samen werken ze aan 

het eindresultaat. CSV Apeldoorn 

is een vereniging waar gezelligheid 

en prestaties samen gaan. En daar 

dragen wij graag ons steentje aan bij.

Zutphensestraat 299
7325 WT Apeldoorn   

055 - 533 39 94 
info@veenemanbouw.nl
www.veenemanbouw.nl

Veeneman Bouw
wenst CSV Apeldoorn 

veel succes dit 

nieuwe seizoen!

Net als bij een bouwonderneming

draait alles om teamwork bij een

vereniging. Van de Mini-League  

tot de veteranen, van vrijwilliger tot

supporter, van bestuurslid tot

sponsor: samen werken ze aan

het eindresultaat. csv Apeldoorn

is een vereniging waar gezelligheid

en prestaties samen gaan. En daar

dragen wij graag ons steentje aan bij.
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Michels: ”Je kunt niet op die paar wed-
strijden spelers beoordelen.’’

Enkele selectiespelers besloten deson-
danks te verkassen naar een andere ver-
eniging. Middenvelder Joey Bosz en ver-
dediger Jesse Perdon kozen voor AGOVV, 
aanvaller Mike de Beer zocht een nieuwe 
uitdaging bij USV Hercules, middenvelder 
Levi van der Spek vertrok naar SDZ in Am-
sterdam. Omar Yakubu speelt in de O23 
van csv Apeldoorn en Niek Meijer is ge-
stopt. ”Zij hebben zelf wat anders geko-
zen’’, zegt Kromkamp. ”Hun goed recht.’’

enthousiasme en creativiteit

Daarvoor in de plaats kwamen Cali Daniel 
(VOC), Nathan Greven (FC Zutphen), Job 
Pothof en Thymo Brouwer (beiden eigen 
jeugd). ”Een groep met veel enthousiasme 
en creativiteit’’, zeggen de trainers. ”We 
zien een goede drive en de jongens willen 
gewoon lekker voetballen. Het draait ook 
om een stukje vermaak voor je publiek.’’
Wat niet is veranderd, is de jeugdigheid 
van de groep. De gemiddelde leeftijd ligt 
laag, de sportieve lat daarentegen hoog. 
csv Apeldoorn moet terug naar de hoofd-
klasse, daar waar het ruim twee jaar gele-
den na vele jaren uit wegviel. Zelfs ‘kam-
pioenschap’ is bij Kromkamp en Michels 
geen verboden woord. Dat belooft dus 
nog wat.
”Tja, geen idee wat andere teams allemaal 
hebben gedaan, welke spelers zij hebben 
gehaald’’, moet Kromkamp bekennen. 
”Ik ben niet de grootste kenner van het 

amateurvoetbal, en eerlijk gezegd houd ik 
me er ook niet zo mee bezig wat anderen 
doen. Wij kijken naar onszelf. Ik vind dat 
we dit seizoen moeten promoveren. csv 
Apeldoorn hoort in de hoofdklasse.’’

4-3-3
Dat moet dus wel – als het even kan – ge-
beuren met attractief voetbal en een her-
kenbare speelstijl. Het 5-3-2 systeem dat 
inmiddels ex-bondscoach Frank de Boer 
hanteerde bij het Nederlands Elftal op 
het Europees kampioenschap, zal je bij 
csv Apeldoorn waarschijnlijk niet snel te 
zien krijgen. Liever kiest het trainersduo 
voor een ‘ouderwets’ 4-3-3, de ‘Holland-
se school’ met vleugelaanvallers die het 
speelveld breed houden.

”We willen natuurlijk wel resultaat halen’’, 
benadrukt Kromkamp. Gesprekspartner 
Jan Michels knikt instemmend. ”Het elftal 
is wel jong, dat betekent dat het soms wis-
selvallig zal zijn. Verdedigend moeten we 
zorgen minder weg te geven. Bepaalde 
spelprincipes zitten er al wel in, alleen zou-
den we die graag nog wat vaker terugzien 
in wedstrijden.’’
Eric Huigen is dit seizoen wederom kee-
perstrainer bij csv Apeldoorn. Hij is ook 
werkzaam voor Helmond Sport en heeft 
vertrouwen in de kwaliteiten van de doel-
mannen Dean Bredewolt en Daniël Krosse.

solide defensie

Wellicht is het voor het trainersduo van csv 
Apeldoorn overigens raadzaam nog eens 

wat beelden terug te kijken van Go Ahead 
Eagles. De naar de Eredivisie gepromo-
veerde Deventer profclub – waar Krom-
kamp en Michels beiden hun voetstappen 
hebben gezet – leverde de meest solide 
defensie van de Keuken Kampioen Divisie 
af. Slechts 0,6 tegendoelpunt per wed-
strijd, wat van Go Ahead Eagles een schier 
onverslaanbare ploeg maakte.

Of dat voor csv Apeldoorn ook geldt? De 
tijd zal het leren. Weer eens een heel sei-
zoen voetballen, dat is vooral waar ieder-
een naar snakt na twee verbrokkelde jaar-
gangen. Als dat 
csv Apeldoorn 
en passant een 
kampioenschap 
of promotie 
oplevert, is 
dat de kers 
op de 
taart.

TRAINERSDUO KROMKAMP / 
MICHELS GAAT AMBITIEUZE 

DOELSTELLING NIET 
UIT DE WEG
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”natuurlijk waS ik trotS, maar het waS 
wel de wedStrijd waarin we degradeerden”
Door: Lex Oosterman

Zonder iemand tekort te doen kun je 
met recht en rede zeggen dat Laurence 
van den Enk de revelatie van het door 
coronamaatregelen korte en vroegtij-
dig afgebroken seizoen 2020-2021 is 
geworden. De 21-jarige student be-
drijfskunde zit dat seizoen voor het 
eerst bij de selectie en heeft in die 
korte periode maar liefst zeven keer 
gescoord. Hij komt uit het tweede elftal 
en heeft daarvoor al eens met de selec-
tie meegetraind en is een enkele keer 
ingevallen. 

“In de voorbereiding van het afgelopen 
seizoen kreeg ik een kans om te laten zien 
wat ik kan, er waren wat blessures. Het 
ging meteen lekker. Uiteindelijk heb ik 
dat korte seizoen heel veel basisplaatsen 
gehad en zeven keer gescoord.”

Laurence speelt vanaf zijn zesde jaar bij 
Groen Wit ’62 en heeft daar goede herin-

neringen aan. Het is nooit zijn bedoeling 
geweest om naar csv Apeldoorn te gaan, 
toch gebeurt dat wel.

“We speelden jaren lang met een vijftal 
vrienden in een team en werden getraind 
door steeds dezelfde trainer, Ronny Gel-
heber. Het contract van de oefenmees-
ter werd door het bestuur van Groen Wit 
’62 niet verlengd en dat was indirect de 
aanleiding dat de vriendengroep de club 
heeft verlaten. 

”IK WAS VAAK OP HET ORDERBOS 
GEWEEST EN VOND CSV APELDOORN 
EEN SYMPATHIEKE VERENIGING MET 

EEN GOEDE SFEER.” 

“In 2014 ben ik in de C-selectie begon-
nen en heb in dat eerste jaar met trainer 
Menno Hof grote vooruitgang geboekt 
en veel geleerd. Toen ik overging naar de 
senioren kwam ik in het tweede terecht 
en mocht ik af en toe meetrainen met 

het eerste. In een oefenwedstrijd tegen 
DTS uit Ede mocht ik voor het eerst in de 
tweede helft invallen. Aan mijn eerste offi -
ciële wedstrijd tegen Roda ’46 heb ik een 
dubbel gevoel overgehouden. Natuurlijk 
was ik trots, maar het was wel de wedstrijd 
waarin we degradeerden.”
Op papier lijkt de selectie van csv Apel-
doorn nog weer wat sterker geworden, 
dat betekent ongetwijfeld dat de concur-
rentie groter zal zijn. Laurence is zich daar 
terdege van bewust.

‘Dit seizoen wil ik doorgroeien en hoop 
ik zoveel mogelijk te spelen en mijn doel-
puntjes mee te pikken. Dat zal niet een-
voudig zijn want er zijn nieuwe en goede 
spelers bijgekomen. We zijn een hecht 
team en nog erg jong allemaal. We wil-
len hard werken, voor en met elkaar en we 
durven elkaar ook de waarheid wel te zeg-
gen, dat is ook belangrijk. Ik kan nog veel 
leren en ik ga mijn stinkende best doen 
om een vaste waarde te worden. Ik kijk uit 
naar dit seizoen.”
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Door: Lex Oosterman

Met drieënveertig jeugdteams heeft 
csv Apeldoorn een van de grootste 
jeugdopleidingen van de omgeving. Na 
de komst van voorzitter Jan Veeneman, 
jeugdvoorzitter Johan Wind en Hoofd 
Jeugdopleidingen Paul de Bruin is er 
een concreet plan gemaakt, dat het 
werk van hun voorgangers verder gaat 
ontwikkelen. Niet alleen bedacht van-
uit de bestuurskamer, maar samen met 
trainers en andere betrokkenen.
 

JOHAN WIND IS DE 
JEUGDVOORZITTER VAN 

CSV APELDOORN. 
DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 
IN ARBODIENSTVERLENING EN 

FANATIEK HEERENVEEN 
SUPPORTER, VERTELT MET 

ENTHOUSIASME OVER 
DE JEUGDAFDELING.

 
“Er zijn een aantal doelstellingen gefor-
muleerd voor de korte en de lange ter-
mijn. Een van die doelstellingen is een 
betere doorstroming van jeugdspelers 
naar het vlaggenschip. Na de aanstelling 
van Paul de Bruin zijn de plannen verder 
uitgewerkt. Een aantal trainers wist van 

onze doelstellingen af en zijn uit zichzelf 
aan de slag gegaan en met een ‘doorstro-
mingsplan’ gekomen. Het resultaat is dat 
csv Apeldoorn komend seizoen met een 
O18- en O23-elftal instroomt op divisieni-
veau. Die elftallen krijgen goede trainers 
die nauw gaan samenwerken met hoofd-
trainer Jan Kromkamp.”

Breedtesport Belangrijk

Ook in de breedte van de vereniging 
wordt verdere professionalisering door-
gevoerd. “In de afgelopen periode zijn 
er veel gesprekken gevoerd. We merk-
ten dat sommige teams vaak moesten 
uitwijken naar bijvoorbeeld het veld bij 
TKA en nooit op het hoofdveld konden 
spelen en geen gekwalifi ceerde trainers 
hebben. Daar komt verandering in, want 
elk kind heeft immers talent. Er zijn twee 
coördinatoren en interne begeleiders per 
leeftijdsgroep aangesteld, die deze teams 
en hun trainers gaan aansturen en bege-
leiden. Een bureau uit Utrecht helpt ons 
bij de trainingsinstructies.” 

Ook de middenbouw (O13, O14 en O15) 
krijgt aandacht. Er is een database opge-
bouwd met fi lmopnames van trainings-
vormen die voor alle csv Apeldoorn-trai-
ners beschikbaar zijn ter inspiratie. “Het 
is de bedoeling dat we gaan werken van-
uit een voetbalvisie met gedeelde ver-

antwoordelijkheden. Het Hoofd Jeugd-
opleidingen kan het niet alleen. We 
moeten streven naar een grote en brede 
organisatie, waardoor het voor iedereen 
qua belasting te overzien is en blijft”, 
legt Wind uit. “Als spelers uit Apeldoorn 
en omgeving zich willen ontwikkelen en 
beter willen worden, moeten zij bij csv 
Apeldoorn zijn. We hebben goede trai-
ners. Alle faciliteiten zijn aanwezig om te 
kunnen presteren. csv Apeldoorn levert 
met enige regelmaat spelers aan betaald 
voetbal organisaties, zoals bijvoorbeeld 
Go Ahead Eagles. Hun ontwikkeling blij-
ven we volgen en we onderhouden het 
contact.”

csv apeldoorn moet een veilige plek Zijn

“Als een kind talentvol is, krijgt hij of zij de 
beste begeleiding. Als een kind minder 
talent heeft, dan krijgt hij of zij ook alle 
ruimte en mogelijkheden zich als jonge 
sporter te ontplooien. Het gaat namelijk 
niet alleen om het benutten van talent, 
winnen of de beste willen zijn. Plezier heb-
ben met elkaar, je thuis en gewaardeerd 
voelen en met vriendjes en vriendinnetjes 
voetballen zijn belangrijke speerpunten. 
Dat krijgt grote aandacht en wordt ge-
borgd in het Opleidingsplan. 
Ouders moeten het gevoel hebben dat 
kinderen bij csv Apeldoorn op een veilige 
plek zijn.”

”elk kind 
heeft talent”

Links: Mikey Mathijssen
Midden:  Johan Wind 

jeugdvoorzitter 
csv Apeldoorn

Rechts:   Owen Leusveld
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Wij geven u graag persoonlijk en onafhankelijk financieel advies 
op het gebied van hypotheken & verzekeringen. 

Leden van csv Apeldoorn ontvangen een cadeaubon naar keuze 
t.w.v. € 100,- bij het afsluiten van een hypotheek. 

Luuk Brink & Hendrie Kroes

Anklaarseweg 97
7317 AS Apeldoorn

Tel. 055 - 579 16 62
info@benkadvies.nl
www.benkadvies.nl

Wij zijn gevestigd tegenover
voetbalvereniging Robur

menninkmakelaars.nl
055 578 55 40

‘ De fi etsende 
makelaar van 
Apeldoorn’
sinds 1956

De schilder 
die ook  
isoleert.

Dus ook voor uw onderhoud!

SponSorS o23

Persoonlijk,
realistisch en
goed advies
sinds 1956

menninkmakelaars.nl
055 578 55 40
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nieuwe o23 alS brug tuSSen 
jeugd en Senioren topvoetbal
Door: Joost Poppe

Vanaf 2020 bestaat er een O23-competi-
tie, die beoogt clubs te helpen met talent-
ontwikkeling, waarmee deze rol van het 
tweede elftal is komen te vervallen. De 
stap vanuit de jeugd naar het eerste elf-
tal moet hierdoor eenvoudiger worden. 
Deze aanpak van de KNVB komt na signa-
len vanuit de clubs. Eelco Segers (31) is de 
trainer van de O23 en ziet veel voordelen, 
maar heeft ook kanttekeningen. 

“Belangrijkste voordeel van deze opzet 
is dat dit perfect aansluit bij het nieuwe 
jeugdplan van csv Apeldoorn”, begint 
Eelco, die hiervoor jeugdtrainer was bij 
Voorwaarts Twello en de O15 en O19 van 
Excelsior ’31 onder zijn hoede had. “Veel 
spelers tussen de 18 en 22 jaar komen 
tussen wal en schip. Met de O23 wordt 
het jeugdvoetbal opgerekt en ontstaat er 
een betere brug naar de A-selectie.”

Met de komst van de ervaren Paul de 
Bruin als Hoofd Jeugdopleidingen, heeft 
het jeugdplan handen en voeten gekre-
gen. “Een herkenbare speelstijl, zodat 
spelers moeiteloos kunnen meespelen 
met andere teams, is niet alleen goed 

voor deze spelers, maar ook voor het pu-
bliek, omdat er een herkenbare csv Apel-
doorn-stijl ontstaat,” licht Eelco toe, die 
nauw samenwerkt met de hoofdtrainer.

“Naast een vaste O23-selectie, wordt tij-
dens wedstrijden het team aangevuld met 
spelers uit het eerste elftal, die niet bij de 
wedstrijdselectie zitten. Omgekeerd trai-
nen spelers van de O23 mee als stage bij 
de A-selectie. Dit alles gebeurt in doorlo-
pend overleg met Jan kromkamp en Jan 
Michels, zodat er geen verrassingen zijn. 
Beide selecties zijn jong, wat een voor-
deel is voor de komende jaren.”

een sluwe spits of gemene verdediger 
kom je hier minder snel tegen

De keuze van Eelco om trainer te worden, 
maakte hij gedwongen op jonge leef-
tijd. “Sport is mijn ding en daarom koos 
ik voor het CIOS als opleiding. Al vroeg 
kreeg ik te maken met een hernia, zodat 
ik met actief voetballen moest stoppen. 
Het trainerschap was een logische ver-
volgstap en geeft mij de kans om te doen 
wat ik mooi vind, namelijk het ontwikkelen 
van talenten.”
Naast de vele voordelen van deze nieuwe 
opzet, zijn er ook onderdelen die minder 

gunstig zijn. “Aan de ene kant verleng je 
het jeugdvoetbal, maar aan de andere 
kant komen deze spelers in wedstrijden 
een aantal zaken niet tegen. Bij voetbal-
lers rond de dertig op dit niveau, zie je 
vaak een sluwe spits of een gemene ver-
dediger en ook de hiërarchie is anders bij 
teams met uiteenlopende leeftijden.”

Voor deze kant van de medaille ziet Eelco 
oplossingen. “Naast de O23-competitie, 
met uitdagende tegenstanders, is het 
van belang om door een goed oefenpro-
gramma spelers in contact te laten komen 
met geroutineerde ploegen. Zo leren ze 
omgaan met een andere vorm van druk 
en komen ze uit hun comfort zone. De 
toekomst zal leren of de KNVB gelijk krijgt 
met deze opzet.”

Voor de supporters van csv Apeldoorn, 
die in het verleden regelmatig de wed-
strijden van het tweede elftal bezochten, 
wordt het zeker niet minder. Zij zien nog 
sterker een eigen csv Apeldoorn-identi-
teit, omdat de O23-spelers uit de eigen 
jeugd komen, met een herkenbare speel-
stijl en een grote kans dat zij een paar jaar 
laten dezelfde spelers op het hoofdveld 
furore zullen zien maken. 

In gesprek 
met de traIner 

van csv apeldoorn 
onder 23 

eelco segers
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vier nieuwelingen in a-Selectie
Door Henk-Jan van Beek

De hoofdmacht van csv Apeldoorn is ten opzichte van afgelopen seizoen nagenoeg intact gebleven. De plaatsen van Jesse Perdon, 
Omar Yakubu, Joey Bosz, Levi van der Spek, Mike de Beer en Niek Meijer worden ingenomen door twee spelers van buitenaf en 
twee spelers uit eigen geledingen.

Nathan Greven
Geboortedatum: 4 augustus 2000
Woonplaats: Zutphen
Afkomstig van: FC Zutphen
Positie: Aanvaller
Dagelijks leven: hbo-student Event 
Management

“Ik wil mij op een hoger 
niveau verder ontwikkelen. 

Daarnaast heb ik afgelopen seizoen 
twee wedstrijden gezien waarin 

aantrekkelijk voetbal werd gespeeld. 
Het hoge tempo met goedlopende 

combinaties trekt mij erg aan.”

Job Pothof
Geboortedatum: 11 maart 1997
Woonplaats: Apeldoorn
Afkomstig van: csv Apeldoorn 2
Positie: Middenvelder
Dagelijks leven: Master Strafrecht aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen

“Ik ben afgelopen seizoen 
teruggekeerd op het Orderbos als 

speler van de B-selectie. In de 
gespeelde wedstrijden heb ik laten 
zien het voetballen nog niet te zijn 
verleerd. Daarom ga ik graag weer 
de uitdaging aan om in het eerste 

elftal te gaan spelen.” 

Cali Daniel
Geboortedatum: 3 januari 1998
Woonplaats: Deventer
Afkomstig van: VOC Rotterdam
Positie: Aanvaller
Dagelijks leven: Fulltime werkzaam bij 
Centraal Beheer

“Bij csv Apeldoorn ken ik een aantal 
spelers, waaronder Delano Grooten-
huis. Hij is een goede vriend van mij 
en hebben regelmatig tegen elkaar 
gespeeld. Het is leuk dat we nu met 
elkaar gaan spelen. csv Apeldoorn 
speelt om het kampioenschap en 

ik denk hier veel plezier te kunnen 
beleven.”

Thymo Brouwer
Geboortedatum: 1 maart 2000
Woonplaats: Apeldoorn
Afkomstig van: csv Apeldoorn 2
Positie: Middenvelder / verdediger
Dagelijks leven: Fulltime werkzaam 
bij BCC

“Ik train al langere tijd mee 
met het vlaggenschip en merk dat 

ik mij al sterk heb ontwikkeld. 
Ik ben goed opgevangen in deze 

jonge, leuke groep met goede voet-
ballers. In de toekomst wil ik uiteraard 

een basisplaats gaan veroveren.”
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Roderik Jongerius - verzorgerEric Huigen - keeperstrainer Martien Fakkert - fysiotherapeut

Jan Kromkamp - hoofdtrainer

Tiemen Hoekman - teammanager

Jan Michels - assistent-trainer

Fred Jurrjens - elftalleiderJohan Baars - elftalleider

                    selectie BeGeleiDiNG 2021 - 2022

selectie
2021-2022
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Nathan Greven • 04-08-‘00  0

Brian Karman • 13-04-‘00  19

Thymo Brouwer • 01-03-‘00  0

Dean Bredewolt • 09-04-‘97  27

Hidde Eshuis • 11-01-‘00  6

Lars Huber • 06-07-‘00  7

Daniël Krosse • 05-12-‘00  1

Yorik Meijer • 16-07-‘97  36

                    selectie 2021 - 2022

selectie
2021-2022
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Persoonlijk,
realistisch en
goed advies
sinds 1956

menninkmakelaars.nl
055 578 55 40

KRAZY KANGAROO 
APELDOORN

Krazy Kangaroo biedt de complete “experience” voor 
beginnende tot gevorderde trampoline springers, begeleiders 
én toeschouwers in één van de grootste trampolineparken 
van Nederland!

Krazy Kangaroo biedt jumpers de ruimte om naast de
standaard aaneengesloten trampolinevelden, gebruik te maken
van een breed aanbod aan jump-area’s: Free Jump – High 
Performance trampolines – Big AirBag – Foam Pit – Valo 
Jump – Dodgeball area met ‘Rugged Interactive’ panelen 
– Interactive Jump – Sweeper – Slackline – Bounceboard area – 
Ninja parcours. Ook is er een Sports area waar je fantastisch als 
een basketballer kunt dunken of turnoefeningen kunt doen!

Kijk voor onze openingstijden en tarieven op
www.krazykangaroo.nl/apeldoorn

VERGADEREN OF FEESTEN 
MIDDEN IN HET BOS!
Wist je het al? Ons hostel is perfect voor feesten, vergaderingen en 
zelfs bruiloften. Het is prachtig gelegen midden in de bossen.
Inspirerender en romantischer kan haast niet! En het beste: je 
wordt altijd in de watten gelegd en ontzorgd. Heerlijk toch?

Ben je nu ook nieuwsgierig geworden naar onze locatie? Neem dan 
snel contact met ons op!

Stayokay Apeldoorn
tel: 055 355 31 18 
e-mail: apeldoorn@stayokay.com
stayokay.com/apeldoorn

Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl

CSV Apeldoorn brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht die

veel verder gaat dan sport alleen. Want de vereniging betekent ook veel voor

Apeldoorn en dat ondersteunen wij van harte. 

Rabobank Apeldoorn en omgeving ondersteunt CSV Apeldoorn

Waardoor
iedereen 
wint.

Uw club én de
buurt

versterken.
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Voorste rij: Brian Karman, Noah Tuasela, Levi Tuasela, Jan Michels (assistent-trainer), Jan Kromkamp (hoofdtrainer), Eric Huigen (keeperstrainer), Lars Huber, Delano Grootenhuis, Dario Tanda

Middelste rij: Roderik Jongerius (verzorger), Patrick Maneschijn, Thymo Brouwer, Laurence van den Enk, Dean Bredewolt, Daniël Krosse, Yorik Meijer, Nathan Greven, Nigel Michels, Martien Fakkert (fysiotherapeut)

Achterste rij: Fred Jurrjens (elftalleider), Job Pothof, Cedric Bultman, Fedde Dibbink, Tiemen Hoekman (teammanager), Cali Daniel, Hidde Eshuis, Fedde Timmer, Johan Baars (elftalleider)

22

Selectie 2021-2022
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Wij geven u graag persoonlijk en onafhankelijk financieel advies 
op het gebied van hypotheken & verzekeringen. 

Leden van csv Apeldoorn ontvangen een cadeaubon naar keuze 
t.w.v. € 100,- bij het afsluiten van een hypotheek. 

Luuk Brink & Hendrie Kroes

Anklaarseweg 97
7317 AS Apeldoorn

Tel. 055 - 579 16 62
info@benkadvies.nl
www.benkadvies.nl

Wij zijn gevestigd tegenover
voetbalvereniging Robur

IJZERSTERK
IN MAATWERK

TEN HAVE 
METAALWERKEN BV

• Trappen
• Balustraden
• HekwerkIJZERSTERK

IN MAATWERK

TEN HAVE 
METAALWERKEN BV

• Trappen
• Balustraden
• Hekwerk

IJZERSTERK
IN MAATWERK

TEN HAVE 
METAALWERKEN BV

• Trappen
• Balustraden
• Hekwerk

IJZERSTERK
IN MAATWERK

TEN HAVE 
METAALWERKEN BV

• Trappen
• Balustraden
• Hekwerk

Laan van de Maagd 35
7324 BR Apeldoorn
T: 055-3231646

info@tenhavemetaalwerken.nl   www.tenhavemetaalwerken.nl

Albaweg 43 Lieren   Tel. 055 - 5051262  
info@scherpenbergh.nl   www.scherpenbergh.nl

Het bedrijfsleven 
swingt op

Golf- en Businessclub De Scherpenbergh 

bestratingen binnenvloeren

24

Sprengenweg 26 - 7314 ET Apeldoorn - Tel: 055-521 79 47

SCOOR BIJ  SCOOR BIJ  
‘t OKSHOOFD!‘t OKSHOOFD!‘t OKSHOOFD!‘t OKSHOOFD!
SCOOR BIJ SCOOR BIJ SCOOR BIJ  SCOOR BIJ SCOOR BIJ  SCOOR BIJ  SCOOR BIJ SCOOR BIJ  
‘t OKSHOOFD!‘t OKSHOOFD!‘t OKSHOOFD!‘t OKSHOOFD!‘t OKSHOOFD!‘t OKSHOOFD!‘t OKSHOOFD!‘t OKSHOOFD!‘t OKSHOOFD!‘t OKSHOOFD!‘t OKSHOOFD!‘t OKSHOOFD!‘t OKSHOOFD!‘t OKSHOOFD!‘t OKSHOOFD!‘t OKSHOOFD!‘t OKSHOOFD!‘t OKSHOOFD!

‘t Okshoofd
wenst

csv Apeldoorn heelveel succes in deeerste klasse van hetzaterdagvoetbal!
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Fedde Dibbink • 16-06-‘01  37

Laurence van den Enk • 05-06-‘00  10

Fedde Timmer • 29-06-‘97  82

Cali Daniel • 03-01-‘98  0

Noah Tuasela • 14-11-‘97  7

Job Pothof • 11-03-‘97  1

Levi Tuasela • 21-07-‘00  7

                    selectie 2021 - 2022

Delano Grootenhuis • 31-05-‘97  7

Cedric Bultman • 19-06-‘00  0
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Patrick Maneschijn • 04-01-‘97  1

                    selectie 2021 - 2022

(sport)fysiotherapie | manuele therapie | revalidatie training

T : 0 5 5 - 5 2 2 5 5 5 3
W: www.fysionu.nl

voor snel herstel na een blessure

dinsdag 18.00-19.00 uur gratis inloopspreekuur Gelders Brandweringsbedrijf B.V.
Kostverloren 41 • 7316 MN  Apeldoorn

www.gbb-bv.nl • Tel. 055 - 522 25 66

Brand- en rookwerend
afdichten van doorvoeren

Brandwerend bekleden en
coaten van staalconstructies

Levering van
brandwerende

materialen

GBB is gecertificeerd als officieel applicatiebedrijf van brandwerende systemen van Flamepro B.V.

GBB_Advertentie_2018.qxp_Opmaak 1  06-09-18  16:33  Pagina 1

Dario Tanda • 02-01-‘95  0 Nigel Michels • 04-06-‘91  7
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www.dirkmackaay.nl

De lekkerste BBQ 
& catering scoor je 

bij De Adelaar!

De Adelaar, keurslager
Adelaarslaan 118, Apeldoorn
Tel. 055-5334590
www.deadelaar.keurslager.nl

Edwin van Veen

Jupiterlaan 34
7314 KS  Apeldoorn
06 108 524 42 

edwinvanveen@menconsultancy.nl
www.menconsultancy.nl

M

T

Elke week in uw brievenbus
Iedere dag online!
Asselsestraat 140 
7311 ET Apeldoorn 
T. 055 5219878  
info@stedendriehoek.nl 
www.stedendriehoek.nl   
M Nieuwsblad-Stedendriehoek  
N @Stedendriehoek 
P Nieuwsblad Stedendriehoek

dijkgraaf.nl
Alles voor een fijne (thuis)werkplek

Prins W. Alexanderlaan 1423, Apeldoorn
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Hoofdsponsor
Kamp Coating Groep

Postbus 2804, 
7303 GC Apeldoorn - 055 - 533 34 32

info@kampcoating.nl - www.kampcoating.nl

nieuwe roergangerS  
bij de hoofdSponSorS van cSv apeldoorn

Door: Joost Poppe

Kamp Coating en Bouwonderneming 
Veeneman zijn echte Apeldoornse familie-
bedrijven. Het gezamenlijke hoofdspon-
sorschap van csv Apeldoorn is niet de 
enige overeenkomst. Bij beiden vindt er 
aflossing van de wacht plaats. John Kamp 
(69) en Jan Veeneman (61) doen een 
stapje terug voor hun opvolgers Maarten 
Waaijenberg (46) en Mark Neuteboom-
Spijker (38). Verleden, heden en toekomst 
rond één tafel doen hun verhaal.

Plaats van handeling is de directietafel 
van Bouwonderneming Veeneman, waar 
de bovengenoemde heren samen met de 
‘hoffotograaf’ van csv Apeldoorn Wout van 
Zoeren plaats hebben genomen voor een 
lunchinterview. Na een moment van stilte 
worden de broodjes uitgedeeld en de koffie 
ingeschonken. Tijd voor een terugblik. Hoe 
was de wisseling van de wacht indertijd voor 
John Kamp en Jan Veeneman?

van torenstraat naar curaçao

“Als tiener was ik nogal ondeugend”, be-
gint John Kamp. “Ik werd van school ge-
stuurd en ging als schoenenverkoper aan 
het werk bij Huf Schoenen, maar na korte 
tijd had ik die schoenen wel gezien. On-
dertussen moest ik in dienst, waarna ik in 
de autowereld terecht kwam, wat me goed 
afging. Tijdens de oliecrisis In 1973 werd ik 
door mijn vader gevraagd om weer in de 
zaak te komen werken. Ik heb dat gedaan 
om mijn broer Bep te ontlasten en werd in 
1974 mede-eigenaar. Van deze stap heb ik 
nooit spijt gehad.”

“Ons bedrijf was sterk onder de drie-één-
heid Bep, Frits en mijzelf. Tegelijk voetbal-
den we met z’n drieën bij csv Apeldoorn 
in hetzelfde elftal”, vervolgt John. “Frits is 
in 2004 uit de zaak gegaan, omdat hij het 
door de groei die we met het bedrijf door-
maakten niet meer zag zitten. In 2010 over-
leed Bep onverwacht tijdens een vakantie 
in Benidorm.” Dit laatste was een zwaar 
verlies, dat nog steeds de nodige emoties 
losmaakt.

John gaat verder. “Onze vader was in 
1949 in zijn schuur begonnen met een 
spuitbedrijf in het centrum aan de To-
renstraat en verhuisde in 1956 naar de 
Kayersdijk. In 1978, het jaar dat onze 
vader overleed, werden we getroffen 
door een alles vernietigende brand. Na 
de herbouw zijn wij als eerste loonbedrijf 
gestart met poeder-coaten in een volau-
tomatische robotspuitcabine. Wij hadden 
niet verwacht dat dit zo’n groei van de 
onderneming als gevolgd zou hebben, 
zodat we in 1982 moesten verhuizen naar 
de Curaçao.”

“De groei zette gestaag door en in 1986 ver-
huisden wij het bedrijf binnen de Kayersmo-
len-Zuid naar de huidige locatie, eveneens 
aan de Curaçao. In 1988 hebben wij als drie 
broers Kamp Coating Emmen gebouwd, 
omdat de afstanden naar de in het noorden 
gevestigde klanten een probleem bleek te 
worden en wij dit een mooie uitdaging von-
den om het bedrijf breder in de markt te zet-
ten”, besluit John, die alle ontwikkelingen 
nog helder op het netvlies heeft. 

van de koolmeesweg 
naar de Zutphenseweg

Hoe anders waren de jonge jaren van Jan 
Veeneman, die eerst voor de zorg had ge-
kozen. Na zijn opleiding werkte hij op Het 
Hietveld met jongeren met een verstande-
lijke beperking. “Prachtig werk om te doen, 
waar ik met veel plezier op terug kijk, maar 
ik liep toen wel tegen de trage besluitvor-
ming aan en ben daarom in 1988 toch maar 
aan de slag gegaan bij het familiebedrijf van 
mijn vader Gerard jr. en oom Gerrit.”
De zwager van Jan, Herman Neuteboom-
Spijker, werkte hier ook en samen namen zij 
in 1994 het bedrijf aan de Koolmeesweg in 
Apeldoorn Zuid over. In 2005 werd er ver-
huisd naar de Kayersdijk, waarna Herman 
in 2006 de leiding van het bedrijf volledig 
aan Jan overliet, die vervolgens in 2009 het 
bedrijf weer verplaatste naar de huidige 
prachtig in het groen gelegen locatie aan 
de Zutphenseweg, waar het gezelschap nu 
aan de directietafel zit.
Over de jaren is Bouwonderneming Veene-
man enorm gegroeid. “Een belangrijke 
ontwikkeling”, vervolgt Jan, “was voor ons 
de uitbreiding met projectmatig onder-
houd. Naast de Arnhemse wijk Presikhaaf, 
waar we al het onderhoud verrichten, doen 
we dit ook voor de woningcorporaties Ons 
huis, de Goede Woning en Woonzorg Ne-
derland. Dit is één van de pijlers van de on-
derneming.”

John Kamp

Jan Veeneman 
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Hoofdsponsor
Veeneman Bouw

Zutphensestraat 299
7325 WT Apeldoorn - 055-5333994

veeneman@veenemanbouw.nl - www.veenemanbouw.nl

Vastgoedbeheer en de lokale particuliere 
opdrachten zijn de andere twee pijlers, met 
een sterke innovatieve gerichtheid op de 
oorspronkelijke interesse van Jan. “Proble-
matiek in de zorg is mij op de één of andere 
manier altijd bezig blijven houden. Tijdelijke 
huisvesting is een goed voorbeeld hiervan 
en hiervoor hebben we speciale mobiele 
woonzorgunits ontwikkeld, die direct kun-
nen worden ingezet, wanneer er ergens een 
tekort is.” 

maatschappelijke 
verantwoording laBelen

Tot nu waren Maarten en Mark toehoor-
ders, terwijl zij de nieuwe roergangers zijn. 
Mark ging in 2008 aan de slag bij Bouw-
onderneming Veeneman, nadat hij vanaf 
zijn opleiding eerst bij Nijhof had gewerkt 
en Maarten voorzag vanaf 1997 als extern 
adviseur Kamp Coating van adviezen over 
nieuwbouw, energiebesparing en duurzame 
innovaties. Tijd voor hun relaas.

De komst van Mark in 2008, als zoon van 
Herman, leek voor de hand te liggen, maar 
dit ligt genuanceerder. “Als nieuwe gene-
ratie kijk je anders naar zaken en hiervoor 
moet ruimte zijn”, begint Mark. “Naast een 
periode, waarbij ik opeenvolgend zaken als 
calculatie, werkvoorbereiding en projectlei-
ding doorliep, kwam ik ook in de klankbord-
groep terecht, waar de visie op veel zaken 
wordt besproken en vormgegeven.”

“Binnen onze markt is het van belang dat 
we ons goed labelen als bouwonderneming 
die totaaloplossingen biedt. Het gaat erom 
dat opdrachtgevers, in welk segment dan 
ook, de meerwaarde van onze diensten 
zien, waardoor zij zich niet direct op de prijs 
richten. Zaken als maatschappelijke verant-
woording richting milieu en duurzaamheid 
worden in toenemende mate bepalend en 
moeten goed onder de aandacht komen.” 

“Met innovaties blijven we weg bij deze 
prijsstrategieën en dit doen we door vooral 
mee te denken. Zo creëren wij toegevoegde 
waarde in de vorm van MJOP ’s door naast 
het bouwen ook loodgieter- en schilderwerk 

te bieden en zoeken wij bij het onderhoud 
voor de woningcorporaties via bewoners-
consulenten het directe contact, waardoor 
we beter kunnen inspelen op de echte be-
hoeften”, besluit Mark.  

Zes vestigingen

Toen Maarten de vraag werd gesteld of hij 
de overstap vanuit zijn consultantrol naar 
Kamp Coating wilde maken, moest hij hier 
goed over nadenken. “Mijn advieswerk was 
zeer gevarieerd en gaf me veel voldoening. 
Om dan in een bedrijf met meerdere direc-
teuren te stappen, lag niet direct voor de 
hand, maar John heeft mij weten te over-
tuigen. Uiteindelijk besefte ik ook dat dit 
de kans was om echt een verschil te kunnen 
maken.”

“Als familiebedrijf is de budgettering vaak 
minder van belang”, licht John toe. “Mijn 
broer Frits organiseerde de werkvloer, ter-
wijl mijn andere broer Bep de verkoop en 
administratie deed. Uitgaven werden door 
ons makkelijk gedaan en niet altijd even 
effi ciënt. Maarten was voor mij de ideale 
persoon om dit te gaan structureren, om-
dat hij ons bedrijf in een paar jaar had leren 
kennen.” En zo maakte Maarten in 1999 te 
overstap naar Kamp Coating.

“Inmiddels is de Kamp Coating Groep ge-
groeid naar zes bedrijven, bestaande uit vier 
poedercoatbedrijven binnen Kamp Coating 
Apeldoorn, Efte Coating Eindhoven, Kamp 
Coating Emmen en Kamp Coating Vianen”, 
somt Maarten op. “In deze bedrijven zijn alle 
processen voorhanden om producten van 
een optimale corrosiebestendige coating 
te voorzien. In Eindhoven zijn ook twee be-
drijven gevestigd die bij onze groep horen, 
een metaalwarenfabriek en een sign-bedrijf: 
Anopanel en Duropanel. Ondertussen ma-

ken we hier de elektrotechnische aluminium 
panelen en behuizingen voor ASML, Philips 
en VDL.”

Duropanel, één van de Eindhovense bedrij-
ven, is een mooi voorbeeld van de visie van 
Kamp Coating. “Wij poedercoaten, subli-
meren en fullcolour printen hier onder één 
dak”, vervolgt Maarten. “Dit is onze kracht, 
omdat we geen logistieke bewegingen met 
de producten hoeven te maken. Hiernaast 
scoren we met onze toegevoegde-waarde-
benadering, verpakt in coating adviezen 
en garanderen we met onze specialistische 
machines een lange levensduur van onze 
coating.” 

Het ontwikkelen van duurzame ideeën, 
waaronder nieuwe coatlijnen, en produc-
tinnovaties zijn de zaken waar Maarten zich 
mee bezig houdt. In 2008 kwam Maarten 
echt ‘in de zaak’ en nu is het moment ge-
komen waarop John zich verder terugtrekt 
om na jaren van hard werken meer te gaan 
genieten. 

ruimte voor andere interesses

Loslaten is niet altijd even makkelijk en Jan 
Veeneman geeft aan zeker betrokken te blij-
ven, maar kan nu meer ruimte maken voor 
andere interesses. Als ondernemer ontwik-
kelt hij samen met zijn broer Gerard tussen 
Blokzijl en Giethoorn Waterresort Blocksyl 
en importeert hij Aziatische kruiden en spe-
cerijen vanuit Thailand, waarbij de boeren 
die deze producten verbouwen een eerlijke 
prijs krijgen. Maatschappelijke betrokken-
heid zit nu eenmaal in het DNA van Jan.

“Toenmalig wethouder Paul Blokhuis had 
ik ooit steun beloofd, waaraan ik door hem 
werd herinnerd toen hij een nieuwe voorzit-
ter voor de Stichting Buurthuis Maasstraat 
zocht. Dit doe ik ondertussen drie jaar, met 
veel plezier, waarbij we veel stappen heb-
ben gemaakt.” De laatste ontwikkeling voor 
Jan is het voorzitterschap van csv Apel-
doorn, de club waar John Kamp dertig jaar 
heeft gevoetbald en Kamp Coating sinds 
een jaar medehoofdsponsor is.

Genoeg gepraat, tijd voor de foto’s. Voor de 
verdere details en mogelijkheden van Kamp 
Coating en Bouwonderneming Veeneman 
kunt u terecht op www.kampcoating.nl en 
www.veenemanbouw.nl 

Mark Neuteboom-Spijker

Maarten Waaijenberg
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In gesprek met pIm mulder van tenuesponsor 11teamsports apeldoorn

11teamSportS: onthoud die naam!

Door: Joost Poppe

Als er iets is waar Pim Mulder als eige-
naar van 11teamsports Apeldoorn geen 
rekening mee had gehouden, is het de 
impact die een naamsverandering te-
weeg kan brengen. “100% Voetbal werd 
in 2019 100% Football en nu heten we 
11teamsports, waardoor het beeld is 
ontstaan dat ik de zaak van de hand zou 
hebben gedaan. Niets is minder waar”, 
verduidelijkt Pim en steekt van wal.

“De verwarring is vooral ontstaan door 
een krantenartikel waarin stond dat 
11teamsports ons had overgenomen en 
dan komt er een geruchtenstroom op 
gang, die niet eenvoudig te keren is. We 
merkten dit zelfs in het bezoek aan onze 
winkel en dat terwijl de samenwerking die 
we met 11teamsports zijn aangegaan juist 
voor een verbreding van ons assortiment 
zorgt”, vervolgt Pim.
De samenwerking met 11teamsports; 
spreek uit als eleven, is van belang voor de 
toekomst, zeker nu leveringen opschorten 
als gevolg van de coronapandemie. “Wij 
zijn de voetbalspecialist van deze regio 
en dan moet je ervoor zorgen dat het as-
sortiment dat je biedt up-to-date is. Met 
11teamsports hebben we kortere lijnen 
naar topmerken als Nike en Adidas en dat 
is van belang om te overleven.”
Na zijn studie Small Business Retail Ma-
nagement in Enschede keerde Pim terug 
bij Walter van den Belt, de oprichter van 
100% Voetbal, waar hij voor zijn studie 
werkzaam was. Alleen dit keer maakte hij 

de afspraak dat wanneer Walter het filiaal 
in Apeldoorn van de hand zou doen, hij 
de eerste overnamekandidaat zou zijn. 
Ruimt tien jaar geleden was het zover, 
met Pim als nieuwe eigenaar.
Met een eigen zaak is het van belangrijk 
om privé een goede balans te vinden, 
zeker toen Lynet en Pim ouders werden 
van een tweeling. “We hadden naast 
Apeldoorn ook filialen in Deventer en 
Zwolle. Werkweken van zes of zelfs zeven 
dagen zijn dan geen uitzondering, waar-
bij ik steeds verder van de ‘vloer’ kwam te 
staan. Op zoek naar wat ik echt wilde, zijn 
we teruggegaan naar één locatie.”

Het zijn wel twee zaken op een locatie 
geworden. “De coronacrisis heeft ook bij 
ons een grote impact gehad. Ineens werd 
er niet meer gevoetbald en dan moet je 
wat. Peter Klein Kalverhaar werkt alweer 
dertien jaar bij ons en verzorgt het druk-
werk van de sportkleding. Samen kwamen 
we op het idee om dit uit te breiden naar 
bedrijfskleding, met de oprichting van 
100% Drukwerk tot gevolg.”

Ook 100% Drukwerk is een specialist, 
maar dan in het leveren en bedrukken van 
sportkleding, bedrijfskleding, promotiear-

tikelen en relatiegeschenken. Samen met 
Lynet, die de administratie en financiën 
leidt, runt Peter 100% Drukwerk, waar-
bij Jasper Kieskamp een belangrijke rol 
speelt in de verkoop van bedrijfskleding. 
Snelle levering is de grote kracht, omdat 
100% Drukwerk over een eigen drukkerij 
beschikt. Pim kan zich hierdoor volledig 
op voetbal richten.
“Het contact met de klanten blijft onze 
kracht en feeling met alles wat er in de 
winkel gebeurt, is van groot belang. Aan-
dacht is alles, niet alleen gericht op ver-
koop, maar ook op het persoonlijke vlak. 
Dit vertaalt zich in de regelmatige terug-
keer van een vast klantenbestand. Hier-
naast is de rol van online kopen niet meer 
weg te denken en ook daarvoor bieden 
wij binnenkort een extra oplossing.”

“Vanuit 11teamsports komt er een zuil 
in onze zaak te staan, zodat klanten ter 
plaatse ook producten kunnen selecteren, 
die we niet in voorraad hebben, maar ver-
volgens wel snel kunnen leveren. We zijn 
specialist en hebben een grote voorraad, 
maar zelfs wij kunnen niet alles.” Ook bui-
ten de vestiging aan de Stationsstraat 130 
zijn er innovatieve ontwikkelingen gericht 
op de voetbalclubs.
“Met alle Apeldoornse voetbalverenigin-
gen hebben we een vorm van samenwer-
king en steeds meer clubs kiezen voor 
een kledingplan. Voor vijf jaar wordt de 
kleding voor de volledige club aange-
schaft en wij bewaken de kwaliteit van 
deze voorraad. Nieuwe leden en leden 
die een maat groter nodig hebben komen 
naar de winkel en wij meten de outfit aan, 
zodat alle teams er verzorgd bijlopen.” 

Rondom het interview en het maken van 
foto’s door Wout van Zoeren is de dyna-
miek bij 11teamsports Apeldoorn goed 
merkbaar. Vooral de servicegerichtheid is 
opvallend. Iedereen wordt met enthousi-
asme begroet in het fraaie interieur dat 
voetbal ademt. Een naam is maar een 
naam en het moet raar lopen wanneer 
iemand de zaak verlaat zonder een tasje 
met een nieuwe aanschaf.   

Cosponsor
11teamsports Apeldoorn

Stationsstraat 130, 7311 MJ Apeldoorn - 055 - 522 29 92 
apeldoorn@11teamsports.nl – www.11teamsports.nl
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maak apeldoornS topamateurvoetbal mogelijk
csv Apeldoorn heeft een sterke reputatie binnen het landelij-
ke topamateurvoetbal. Niet alleen met het eerste elftal, maar 
ook met de jeugdselecties. Presteren op niveau is alleen mo-
gelijk met voldoende middelen. Ondersteunen kan al door 
middel van een reclamebord en voor bedrijven die kennis 
willen maken met andere ondernemers is een lidmaatschap 
van de businessclub de beste optie. Met een sponsorschap 
krijgen bedrijven de mogelijkheid tot regionale exposure. 

  
Tijdens wedstrijden van het eerste elftal is de bestuurskamer/
businessruimte de thuishaven van de businessclub. Vooraf en 
tijdens de rust is er een ontvangst en na de wedstrijd een busi-
nessborrel. Gedurende seizoen zijn er activiteiten met sprekers, 
bedrijfsbezoeken, trips naar betaald voetbal, een golfdag en an-
dere bijeenkomsten, zoveel mogelijk gericht op voetbal.  

regionale eXposure

Met reclame op de kleding van de spelers, op in het oog sprin-
gende plaatsen op de accommodatie en in publicaties, is het mo-
gelijk om een bedrijf sterk te verbinden met topamateurvoetbal.

vrienden van de BusinesscluB

Ook voor supporters is het mogelijk om Apeldoorns topama-
teurvoetbal mogelijk te maken. Dit kan als lid van Vrienden van 
de Businessclub.  

interesse?
Een persoonlijke toelichting maakt meer duidelijk en wij nemen 
u graag mee in mooie wereld van het topamateurvoetbal. Voor 
een afspraak kunt u contact opnemen met: 
Hans Steunenberg: 06 30072056 of John Burghout: 06 46372344 
of Joost Poppe: 06 51070136

CSV APELDOORN HEEFT EEN BUSINESSCLUB MET 
SPONSORMOGELIJKHEDEN VOOR BEDRIJVEN DIE 

APELDOORNS TOPAMATEURVOETBAL MOGELIJK WILLEN MAKEN.
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Gardenierslaan 3
7314 CS Apeldoorn

055 - 578 95 83
www.vanbinnennaarbuiten.nl

Doelgericht en klantgericht, 
in woord en beeld.

csv-Apeldoorn_Presentatiemagazine-2021-2022.indd   32 8-9-2021   13:50:35



33

Cosponsor

Steven Jansen Onderhoud en schilderwerk
Jean Monnetpark 17

7336 BB Apeldoorn - 055 - 542 40 79
info@stevenjansen.nl - www.stevenjansen.nl

In gesprek met steven en rIcHard Jansen van tenuesponsor steven Jansen

”wij hebben de vakmenSen 
in huiS voor al uw onderhoud”
Door: Joost Poppe 

In 1980 startte Stef en Leny Jansen 
het familiebedrijf Steven Jansen. 
“Heel ingewikkeld is onze bedrijfs-
fi losofi e nooit geweest, hard wer-
ken en goed op de centjes passen. 
We hebben het bedrijf rustig op-
gebouwd, stapje voor stapje, met 
in ons achterhoofd dat we het voor 
onze jongens deden. Eigenlijk is het 
een ouderwets bedrijf met een hel-
dere structuur en duidelijke leiding.” 
Dit zijn de mooie woorden in het his-
torisch overzicht op de website van 
Steven Jansen.

Deze ‘jongens’ zijn Steven en Richard 
Jansen, die in 2005 het stokje overna-
men van hun ouders en met de dezelfde 
fi losofi e het familiebedrijf laten groeien. 
Tijden veranderen en dit betekent dat 
er alert moet worden ingespeeld op de 
wensen van een steeds veeleisendere 
markt. “We richten ons vooral op het 
ontzorgen van onze opdrachtgevers op 
de lange termijn”, begint Steven.

“Wij werken voor een brede groep klan-
ten, waaronder woningcorporaties, be-
drijven, particulieren, overheidsorgani-
saties, zorginstellingen en Verenigingen 
van Eigenaren. De omvang maakt niet 
uit. Iedereen moet zo goed mogelijk 
geholpen worden en meedenken bij het 
vinden van een passende oplossingen is 
voor ons de uitdaging. Daarom bieden 
we meer dan alleen schilderwerk.”

De reclame-uitingen op de billboards 
langs de wegen, maken dit duidelijk met 
teksten als ‘de schilder die ook glas zet’. 
Richard vervolgt. “Omdat we steeds va-
ker de vraag kregen of we meer konden 
dan alleen het schilderwerk, hebben we 
de koers veranderd naar het bieden van 
één loket voor totaalonderhoud. Voor 
alle onderhoudswerkzaamheden hebben 
we nu eigen vakmensen in huis.”

veel relaties Zijn vrienden geworden

Zittend in het indrukwekkende be-
drijfspand van Steven Jansen in het Jean 
Monnetpark, wordt de rolverdeling tus-
sen de broers duidelijk. Richard stuurt de 
organisatie administratief en fi nancieel 
aan, waaronder de projectleiders, die de 
opdrachten coördineren. Steven neemt 
het commerciële deel voor zijn rekening, 
waaronder het onderhouden van de rela-
ties met de opdrachtgevers.

Vanaf het seizoen 2007-2008 is Steven 
Jansen Stersponsor. “We werden inder-
tijd benaderd door Wout van Zoeren en 
Lex Oosterman. Het warme bad op de 
zaterdagen sprak ons meteen aan en we 
hebben geweldige jaren meegemaakt, 
met het seizoen in de topklasse als hoog-
tepunt. Veel relaties zijn vrienden gewor-
den”, is de samenvatting van Steven over 
de keuze voor csv Apeldoorn.

Een vergelijking met Steven Jansen is 
goed te maken. “Het verbinden van par-

tijen wordt nog belangrijker”, volgens 
Richard. “Naast de mogelijkheden die 
wij zelf bieden, speelt bijvoorbeeld ver-
duurzaming in toenemende mate een rol. 
Wanneer wij ook het contact met de in-
stallateur regelen, wordt de klant verder 
ontzorgt in de wetenschap dat alles bij 
ons in goede handen is.”

midden in de samenleving

Hiernaast onderscheidt Steven Jansen 
zich met duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Richard en 
Steven geven voorbeelden. “Wij staat 
midden in de samenleving. Naast soci-
ale sponsoring leiden wij mensen met 
een beperking op en met onze FSC-COC 
certifi cering laten wij zien alleen hout te 
gebruiken dat binnen de hele keten duur-
zaam is verbouwd en behandeld.”

Richard heeft het meest met voetbal van 
de broers. “Hoewel ik zelf niet actief heb 
gevoetbald, volg ik het wel op de voet. 
Het is voor mij een echte kijksport gewor-
den.” Steven heeft niets met voetbal. 

“Voor mij gaat het vooral om de club 
csv Apeldoorn. Wij voelen ons hier op 
onze plek en bij thuiswedstrijden zoek ik 
meestal de gezelligheid op van het bal-
kon en daarna de businessruimte.” 
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In gesprek met Jan veeneman van tenuesponsor Waterresort Blocksyl

binnen een uur vanuit apeldoorn  
op een on-nederlandSe plek

Door: Joost Poppe

Tussen sfeervol historisch Blokzijl en wa-
terdorp Giethoorn is de bouw gestart 
van Waterresort Blocksyl. Een uniek pro-
ject met luxe villa’s, voorzien van eigen 
aanlegsteigers, gelegen binnen de be-
schermde natuurgebieden van de Kop 
van Overijssel, waaronder Nationaal 
Park de Weerribben. Trotse eigenaar Jan 
Veeneman heeft een lange weg bewan-
deld tot de eerste schep de grond in kon 
voor de realiseren van zijn droom, die de 
komende jaren gestalte gaat krijgen.

Vader Veeneman had een vaste plek op 
camping Tussen de Diepen, waar Jan en 
zijn broer Gerard met hun gezinnen graag 
vertoefden. In 2000 kwam de camping te 
koop en Jan bedacht zich geen moment, 
wist zijn broer over te halen en Tussen de 
Diepen kwam in hun bezit. Vier jaar later 
werd de naastgelegen boerderij ook te 
koop aangeboden en visionair Jan liet ook 
deze kans niet onbenut.

De eerste jaren stonden in het teken van 
de ontwikkeling van Tussen de Diepen 
naar een watersportcamping, waar zelfs 
zorgchalets te huur worden aangeboden. 
Een door Jan gecreëerd concept, dat on-
dertussen op meerdere locaties is uitge-
rold. Maar, het echte grote werk moest 
nog beginnen. Het ontwikkelen van de 
aangekochte boerderij tot Waterresort 
Blocksyl. Door natuur omringde locaties 
zijn niet eenvoudig van bestemming te 

veranderen, zeker niet wanneer deze lig-
gen bij een Natura2000 gebied, de Euro-
pese Vogel- en Habitatrichtlijnen met een 
hoge mate van bescherming. Jan liet zich 
niet weerhouden en ging aan de slag met 
overheden, creëerde natuurlijke voorzie-
ningen, compenseerde stikstof en kreeg 
na vijftien jaar groen licht.

Met een sloep zit je meteen 
op een on-Nederlandse plek
Het resultaat mag er wezen. De eerste 
36 luxe, duurzame en energie neutrale 
villa’s worden gebouwd en zijn al ver-
kocht. Uiteindelijk gaat het om ongeveer 
108 kavels. Hierbij komt dat de villa’s ook 
rendement gaan opleveren, door een sa-
menwerking met Landal GreenParks, de 
grootste onder exclusief label opererende 
verhuur- en beheerorganisatie van vakan-
tiewoningen in Europa.

Jan licht de keuze toe. “Ontwikkelen is 
één ding, maar om vervolgens een re-
sort van deze omvang te exploiteren en 
een goed resultaat voor de eigenaren te 
garanderen is een andere tak van sport. 
Zo kwamen we in contact met Landal en 
er was meteen een klik. Dit vertrouwen is 

van belang. Niet alleen voor ons, maar 
vooral voor de bezitters van de villa’s, die 
een veilige investering willen doen.”
“Natuurlijk kunnen de eigenaren ook zelf 
gebruik maken van hun luxe villa”, ver-
volgt Jan. “En met de omliggende moge-
lijkheden is dit zeer de moeite waard. Met 
een sloep zit je meteen op een unieke on-
Nederlandse plek en kun je zonder sluis 
naar de Wieden en de Weerribben of naar 
het open water van de Beulakerwijde en 
het Giethoornsche meer. En dat binnen 
een uur van Apeldoorn.”

met een picknickmand of 
BarBecue het water op

Ook wanneer de sloep aan de ketting 
blijft, zijn er voldoende mogelijkheden 
om erop uit te gaan. Jan gaat er nog 
even goed voor zitten. “Blokzijl is een 
bezienswaardigheid op zich met de ha-
ven en oude panden, die niet voor niets 
aan Amsterdam doen denken. In de zes-
tiende eeuw was deze Zuiderzeestad een 
belangrijke handelspartner. En dan zijn 
er ook nog tal van culinaire mogelijkhe-
den.”

Dit alles vanuit het perspectief van een 
villabezitter, maar voor de huurder geldt 
natuurlijk hetzelfde. Jan heeft hierbij ook 
nog sloepvaren.nl, waar een keur aan 
fraaie sloepen tot maximaal acht per-
sonen kan worden gehuurd, compleet 
gemaakt met arrangementen zoals een 
picknickmand of een barbecue. Je hoeft 
alleen je ogen maar dicht te doen om Wa-
terresort Blocksyl alvast te beleven.  

Gerard Veeneman verruilde begin jaren 
2000 Apeldoorn voor Blokzijl om als be-
drijfsleider van Tussen de Diepen aan de 
slag te gaan en samen met Jan voert hij 
de directie. Voor de gebruikers van de 
luxe bungalows wordt de horeca van Tus-
sen de Diepen voorlopig de uitvalsbasis, 
zodat Gerard zijn handen vol heeft aan 
het passend maken van de faciliteiten, zo-
dat alle gasten zich thuis voelen. 

Cosponsor
Waterresort Blocksyl

Duinigermeerweg 1, 8356 VZ Blokzijl - 0527 - 28 17 06
info@waterresortblocksyl.nl - www.waterresortblocksyl.nl

Wordt dit uw 
   vakantievilla?

In het prachtige natuurgebied 
langs het Noorderdiep, nabij
het sfeervolle Blokzijl, verrijst
vanaf 2021 het royaal 
opgezette Waterresort Blocksyl.

Bent u geïnteresseerd in een 
optie op een van de bouw-
kavels? Neem dan contact op 
via info@waterresortblocksyl.nl.

Meer informatie vindt u op
onze website.

www.waterresortblocksyl.nl
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In gesprek met tenuesponsor Frank mennInk van mennInk makelaars

ieder huiS een eigen webSite

Door: Joost Poppe

Wie de huidige oververhitte huizen-
markt beschouwt, kan de indruk krijgen 
dat het voor makelaars een gouden 
tijd is. “Schijn bedriegt” volgens Frank 
Mennink van Mennink Makelaars, sinds 
1985 sponsor van csv Apeldoorn. “De 
doorloop is goed, maar het aantal hui-
zen in de verkoop is te klein, waardoor 
de prijzen als een raket omhoog schie-
ten, wat weinig ruimte laat voor een 
goed advies.”

Frank nam als jeugdspeler van WWNA 
een fraaie corner en wekte de interesse 
bij tegenstander csv Apeldoorn. Een jaar 
later stroomde hij met een rood-geel shirt 
in bij de C1. De selectie was de opvol-
gende jaren de plek waar men Frank kon 
vinden, totdat hij als speler van het eerste 
elftal zijn studie voorrang moest geven. 
Een blessure dwong Frank uiteindelijk te 
stoppen met voetbal.

Frank is de derde generatie in het kantoor, 
dat in 1956 werd opgericht en ondertus-
sen tot de oudste makelaardijen van Apel-
doorn behoort. Vader Jan nam begin jaren 
zeventig de zaak over en liet Frank vrij in 
zijn keuze. Dat werd een studie HRM. Na-
tuurlijk hielp hij voor zakgeld zijn vader 
met het plaatsen van verkoopborden en 
het rondbrengen van folders, waarmee de 
kiem voor de toekomst werd gelegd.

Na wat verre reizen en een carrière bij 
DSM koos Frank toch voor het makelaars-
vak. Dat werd onderaan beginnen en na 
het behalen van de benodigde papieren, 
nam hij in 2003 Mennink Makelaars over. 
Ondertussen runt hij het bedrijf samen 
met compagnon Kevin Bloemendal in een 
fraai historisch pand aan de Loolaan met 
uitzicht op Orpheus en de Grote Kerk. 
Waarom makelaar?

de fietsende makelaar

Gezeten in de ontvangstruimte vertelt 
Frank enthousiast zijn verhaal. “Het ma-
kelaarschap is een veelzijdig beroep. 
Naast kennis over bouwkundige en ju-
ridisch vakinhoudelijke zaken, was voor 
mij de menselijke kant doorslaggevend. 
Dit maakt het niet alleen complex, maar 
vooral divers.” Binnen het makelaarsland-
schap in Apeldoorn heeft Mennink Make-
laars een onderscheidende positie.
“Na het voetballen, werden schaatsen 
en fietsen mijn nieuwe sporten. Vooral 
het fietsen kan ik mooi combineren met 
bezichtigingen en andere afspraken.” Dit 
laatste levert Frank als bijnaam ‘de fiet-
sende makelaar’ op, wat in de huidige 

milieubewustere maatschappij als positief 
wordt ervaren. Dit is natuurlijk niet enige 
manier waarop Mennink Makelaars zich 
profileert. Frank licht toe.

“De huidige markt is overspannen en dit 
blijft nog wel even zo. Het huis gaat naar 
de hoogste bieder, waarbij je mij in de rol 
van aankoopmakelaar nodig hebt. Verder 
is het belangrijk bij de koop of verkoop 
van een huis, dat er een goed overzicht 
van de mogelijkheden wordt gegeven. 
Hierbij ben ik duidelijk de sparringpartner. 
Uiteindelijk gaat het erom dat je goed ad-
vies op maat krijgt.” 

Blijdschap en teleurstelling 
liggen dicht Bij elkaar

“Zo maken wij bij het verkooptraject voor 
ieder huis een eigen website om een 
mooi beeld van de potentie te geven. Bij 
het aankooptraject gaan we juist eerst in 
overleg om de wensen goed in kaart te 
brengen, zodat we een match met het 
woningaanbod kunnen maken. Het leuk-
ste is om voor een relatie beide trajecten 
te doen. De financiële positie moet hierbij 
vooraf compleet duidelijk zijn.”

“Dit laatste is van groot belang om goed 
voorbereid op de huidige woningmarkt 
te acteren, omdat tijd een cruciale factor 
is geworden”, vervolgt Frank. “Hiernaast 
hebben de verkoop en aankoop van een 
huis beiden een emotionele lading. Blijd-
schap en teleurstelling liggen dicht bij 
elkaar en aan mij de taak om alle proces-
sen in rationele banen te leiden, zodat de 
juiste keuzes worden gemaakt.” 

De vierde generatie Mennink dient zich 
aan. Zoon Paul wordt viertien en hij assis-
teert, net als indertijd zijn vader, voor zak-
geld met allerlei klusjes. Bijzonder hierbij 
zijn de kaartjes die in de brievenbussen 
worden gedaan in de omgeving van een 
huis dat via Mennink is verkocht. Net als 
zijn vader laat Frank zijn zoon vrij in zijn 
keuzes. Uiteindelijk was dit de wijze waar-
op hijzelf voor het vak koos.

Mouwsponsor
Mennink Makelaars

Loolaan 14
7315 AA Apeldoorn - 055-5785540

info@menninkmakelaars.nl - www.menninkmakelaars.nl
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In gesprek met luuk BrInk en HendrIe kroes van tenuesponsor B&k advIes

”menSen houden onvoldoende rekening 
dat hun Situatie kan veranderen”
Door: Joost Poppe

Als tienjarig ventje zat Luuk Brink ach-
ter op de fi ets bij zijn vader om te gaan 
voetballen bij csv Apeldoorn. Keeper 
wilde hij worden, maar omdat hij te snel 
was, moest hij eerst in de spits. Uitein-
delijk schopte hij het toch tot keeper 
van het eerste elftal. Tegelijk groeide 
Hendrie Kroes op in Marknesse, ook als 
voetballer, om in 1991 naar Apeldoorn 
te verhuizen. In het Orderbos werden 
beide heren verenigd in de A-selectie, 
om later samen B&K advies te starten.

Ondertussen bieden Luuk en Hendrie, 
met zes medewerkers, al ruim twintig jaar 
onafhankelijk advies op het gebied van 
hypotheken en verzekeringen. “Jaarlijks 
bekijken wij voor onze klanten of er wij-
zigingen zijn in de privésituatie, die even-
tueel invloed kunnen hebben op bijvoor-
beeld de hypotheek”, trapt Luuk af. “Niet 
alleen op het moment van afsluiten, maar 
ook voor de jaren er na.”

“Door onze onafhankelijkheid bieden wij 
producten aan van alle verzekeraars”, 
neemt Hendrie over. “Hierin zit het ver-
schil met banken, omdat wij alle aanbie-
ders kunnen vergelijken en hierdoor op 
maat het beste advies kunnen geven aan 
onze klanten.” Dit alles maakt het niet 
verwonderlijk dat veel van hun relaties 
vanaf het eerste uur gebruik maken van 
de diensten van B&K advies.

voor particulieren en kleine 
Zelfstandigen Bieden wij meerwaarde

Dat hieronder ook veel leden van csv 
Apeldoorn zijn is logisch. Direct na de 
start van hun samenwerking werden zij 
sponsor van csv Apeldoorn en ondertus-
sen hebben zij een vaste plek op de broek 
van de spelers van het eerste elftal. “Niet 
alleen particulieren zijn bij ons aan het 
juiste adres”, vervolgt Luuk. “Ook voor 
kleine zelfstandige ondernemers bieden 
wij veel meerwaarde.”

“Voor zzp’ers is het lastig om tijd te vinden 
voor zaken als arbeidsongeschiktheid en 
rechtsbijstand, terwijl dit van groot belang 
is. Hierbij is onze fl exibiliteit belangrijk, om-
dat voor ons geen kantooruren gelden. Wij 
passen ons aan en maken op ieder gewenst 
moment afspraken”, licht Luuk toe. “Wij 
zijn een breed fi nancieel advieskantoor dat 
fl exibel en onafhankelijk werkt.”  
Beide heren vinden nog steeds hun weg 
naar het eerste van csv Apeldoorn, alleen 
nu als supporters. Hendrie moest gedwon-
gen stoppen met voetbal. “Mijn bijnaam 
indertijd was Van Vossen, omdat ik voor ie-
dere bal ging en niet zonder risico. Tijdens 
mijn laatste wedstrijd voor s.v. Marknesse 
brak ik mijn been op drie plekken. Na het 
herstel ben ik bij CSV gaan voetballen en 
later door studie en werk in de zaal. Door 
een knieblessure moest ik echt stoppen en 
nu ben ik veilig aan het golfen”, lacht hij. 

ineens Zie je andere personen voor je

Luuk heeft het lang volgehouden als keeper 
van de A-selectie. “Door de sterke lichting 
keepers met Rienk Sepp en Bert ter Beeke, 
moet ik wel recordhouder bank-zitten zijn”, 
grapt hij. “Daarna kwam Ruud Dijkman en 
een prachtige tijd met trainer Jürgen Schef-

czyk. Als sponsor hebben we Richard van 
Schooten, Maarten Boeve en Patrick Jan-
sen een actiefoto overhandigd voor hun 
inzet voor de club.”

Hiermee tonen Hendrie en Luuk de bin-
ding die zij hebben met csv Apeldoorn. 
“We leven mee met het eerste elftal en dit 
zijn spelers die naast anderen het verschil 
hebben gemaakt. Met zo’n foto geven wij 
op onze eigen wijze blijk van waardering”, 
licht luuk toe. “Binnen ons bedrijf is dit niet 
anders, vooral op de wijze waarop wij ons 
advies geven”, neemt Hendrie over.

“Iedere starter op de woningmarkt of wo-
ningbezitter heeft een eigen verhaal. Men-
sen rond hun pensioen maken plannen om 
kleiner te gaan wonen en zo fi nanciële ruim-
te voor hun kinderen te creëren. Wanneer 
wij er vervolgens op wijzen dat het hier-
naast ook mogelijk is om via de aanschaf 
van een camper een nieuwe invulling aan 
hun leven te geven, zie je ineens andere 
personen voor je.”

“Dit zijn zaken waar ze nooit aan gedacht 
hebben en deze benadering geeft ons vol-
doening in ons werk. Uiteindelijk begelei-
den wij hiermee onze klanten ook op het 
persoonlijke vlak.” Luuk en Hendrie lepelen 
nog meer voorbeelden op, waarmee dui-
delijk wordt dat het verstandig is om fi nan-
ciële zaken en verzekeringen over te laten 
aan een onafhankelijke adviseur, zoals B&K 
advies. 

Broeksponsor
B&K Advies

Anklaarseweg 97, 7317 AS Apeldoorn
055-5791662 (Ma-Vrij, 9:00-17:00) - Whatsapp 06 – 22 00 24 56

info@benkadvies.nl - www.benkadvies.nl
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In gesprek met tenuesponsor edWIn van veen van men consultancy 

”een cultuur verander je alleen door 
naaSt de menSen te gaan Staan” 

Door: Joost Poppe

Ooit stond Edwin van Veen als back op 
het veld voor het eerste elftal van DOS 
Kampen, tijdens de legendarisch ge-
worden wedstrijd op het hoogste zater-
dag amateurniveau tegen het toen on-
genaakbare ACV. De einduitslag werd 
0-0, waarbij vooral de ‘nul achterin’ van 
de Kampenaren als een ongebruikelijk 
huzarenstuk werd beschouwd. Onder-
tussen is Edwin een veelgevraagde con-
sultant bij gemeenten, waarbij ook hier 
zijn ongebruikelijke aanpak doorslagge-
vend is.

Consultancy is een breed begrip en voor 
overheden werkt dit vaak als olie tussen 
raderen. Naast organisatorisch inzicht en 
weten hoe de hazen lopen, is de mense-
lijke kant van groot belang. “Wanneer je 
het persoonlijke vertrouwen weet te win-
nen en de coach wordt die het proces in 
goede banen leidt, kun je succesvol voor 
veranderingen zorgen”, begint Edwin zijn 
betoog.

De geboren Kampenaar koos aanvanke-
lijk voor een studie economie, maar kwam 
erachter dat dit niets voor hem was. Au-
tomatisch volgde dienstplicht, waarna hij 
emplooi vond bij de gemeente Kampen 
en hij werk ging combineren met bestuur-
lijke opleidingen. In 1991 kreeg hij een 
kans bij de gemeente Apeldoorn op de 
afdeling concernfinanciën, als controller 
samenleving, welzijn en sport.

Is dit het nou? Vroeg hij zich tien jaar la-
ter af en hij stapte over naar BMC, nog 
steeds een vermaard adviesbureau. “Dit 
was een mooie tijd met veel ruimte voor 
ontwikkeling, waarin ik vooral een groot 
netwerk heb opgebouwd”, blikt Edwin 
terug. BMC werd verkocht en na deze 
verandering stelde hij zichzelf opnieuw 
deze vraag, met als gevolg dat hij in 2007 
besloot hij om zelfstandig verder te gaan.

harmoniseren Begint 
met een pettenproBleem

Het nationale werkterrein van Edwin is 
groot, met gemeenten en steden uit alle 
windrichtingen. Ook de opdrachten vari-
eren doorlopend van interim-, transitie-, 
project- en verandermanagement tot het 
harmoniseren van samengevoegde ge-
meenten. Dit laatste lijkt Edwin op het lijf 
geschreven. “Het samenbrengen van drie 
gemeenten, met bijhorende besturen, 
begint met een pettenprobleem.”

“Door naast de mensen te gaan staan en 
te vragen hoe zij de dingen zien en wat 
hun ideeën zijn, ontstaat vertrouwen en 
wordt het mogelijk om koppelingen te 
maken, die zij zelf niet hadden verwacht. 
Het ontwikkelen van een nieuwe gemeen-

schappelijke cultuur kan alleen door een 
relatiegerichte aanpak, waarbij formele 
en informele processen tegelijk worden 
aangepakt.”

De komst naar Apeldoorn leverde via Car-
la Meerten, indertijd de secretaris van de 
sponsorstichting, de verbinding en lang-
durige binding met csv Apeldoorn op. 
Actief voetballen zat er niet meer in, maar 
de club zat toen vooral om jeugdtrainers 
te springen. Edwin ging aan de slag. Eer-
ste een aantal jaren de C2 en daarna als 
assistent-trainer van Emiel de Haan bij de 
B1 en A1.

csv apeldoorn is een fijne cluB 
Een jaar nadat MEN Consultancy het le-
venslicht zag, meldde Wout van Zoeren 
zich voor de sponsoring. Van bordspon-
sor naar businessclub en nu hiernaast op 
de broeken van het eerste elftal. “Spon-
soring voor een bedrijf is meer dan het 
verstrekken van middelen. Bij CSV voel ik 
me thuis. Het is een fijne club, met een 
stabiele uitstaling, passend bij waar MEN 
Consultancy voor staat.”

Ook organisatorisch steunt Edwin de 
club. “Binnen een grote vereniging als 
csv Apeldoorn vinden er processen plaats 
en wanneer het kan praat ik mee over de 
aanpak hiervan. Toen in 2013 clubicoon 
Bert van Pijkeren overleed, bleek dat de 
gehele juniorenorganisatie op zijn schou-
ders rustte. Met zes man hebben we ver-
volgens een commissie gevormd, om zijn 
werkzaamheden voort te zetten.” 

En zo blijft een consultant op alle gebie-
den bezig. “Of het nu om overheden, be-
drijven of verenigingen gaat, uiteindelijk 
kom je vaak gelijke situaties tegen, die 
vanuit de organisatie zelf opgelost kun-
nen worden. Mijn rol is niet om dominant 
met deze oplossingen te komen, maar 
juist om op zoek gaan naar de mogelijk-
heden die er vaak al zijn”, besluit Edwin 
met zijn kijk op zijn vakgebied.

Broeksponsor
MEN Consultancy

Jupiterlaan 34
7314 KS Apeldoorn - 055-3557963

info@menconsultancy.nl - www.menconsultancy.nl
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laStig iS het wel en bij twijfel vlaggen!

Scheidsrechters zijn net als wij gewoon 
mensen. Ze nemen veel beslissingen in 
een korte periode en soms maken ze 
daarbij fouten. Dat maken van fouten 
overkomt ons ook met enige regelmaat 
en hoort erbij. 

Een spits mist voor open doel, een kee-
per laat de bal los of duikt er over heen. 
Een trainer wisselt te laat of helemaal niet. 
Vaak wordt het onvermogen van spelers 
en trainers afgewenteld op de leidsman 
en als excuus aangewend om het eigen 
falen te verbloemen en ook fanatieke sup-
porters wijzen maar wat graag naar de in 
hun ogen falende man in het zwart.

Natuurlijk, het gebeurt heus wel dat een 
fout van de referee van beslissende in-
vloed is. Heel vervelend. De ene keer is 
het in je voordeel en een andere keer niet.
Niet iedere leidsman heeft hetzelfde ka-
rakter of begint aan de wedstrijd in de 
juiste stemming.
De ene scheidsrechter is zaterdagmiddag 
in een lankmoedige bui. Hij fl uit niet voor 
elk wissewasje en laat de wedstrijd in een 
mannelijke sfeer verlopen. Het komt de 
aantrekkelijkheid zeer ten goede.

Een andere arbiter fl uit een week later 
wel voor elk zetje en schouderduwtje. Het 
zorgt ervoor dat de wedstrijd nooit echt 
goed opgang komt. Beide fl uitisten han-
delen volgens de regels.

Voor de spelers is dat wel erg lastig. De 
ene keer mag er veel en de andere keer 
bijna niets. Maar ja, scheidsrechters? Het 
zijn net mensen. En dan zijn ze ook nog 
eens afhankelijk van hun assistenten.

Nu csv Apeldoorn in de eerste klasse D 
is beland lopen we opnieuw tegen een 
hardnekkig fenomeen aan. De assistent-
scheidsrechter. Wanneer ze door de 
KNVB geleverd worden kun je alles wat 
hier boven is gesteld simpelweg ook op 
hen van toepassing laten zijn, maar ze 
worden soms ook aangesteld door de ei-
gen club. De clubgrensrechter!

Een beetje grensrechter pakt punten voor 
zijn club! Ik ken zelfs een club die een 
grensrechter halverwege het seizoen ver-
ving omdat hij te eerlijk vlagde. (Huiska-
mervraag: welke club is dat?). Hij had de 
euvele moed in twijfelgevallen niet voor 
buitenspel te vlaggen. Laat dat nou net 
regel één zijn voor clubgrensrechters, bij 
twijfel altijd vlaggen!

Het lijkt me ook hartstikke moeilijk om 
met je linkeroog naar degene te kijken 
die de pass geeft en met het andere oog 
te constateren dat de ontvanger van het 
speeltuig, op het moment van spelen, 
zich buiten het spel bevindt.

Wij, de supporters, kijken met afgrijzen 
naar de grens van de tegenpartij en lachen 
wat besmuikt om onze eigen assistent-
scheidsrechter als hij ogenschijnlijk wat al 
te opzichtig zijn clubliefde bedrijft. 

Olivier Orderbos
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eeRste KlAsse D 2021-2022

CSV APELDOORN

Sportpark Orderbos 
Orderbos 13 
7313 HN Apeldoorn
Tel. 055-3552489
www.csvapeldoorn.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 15.00 uur

hoofdtrainer: Jan Kromkamp

25 september SDV Barneveld - csv Apeldoorn P1 15.00 uur

2 oktober csv Apeldoorn - Hierden P1 15.00 uur

9 oktober csv Apeldoorn - Nunspeet P1 15.00 uur

16 oktober DTS Ede - csv Apeldoorn P1 17.00 uur

23 oktober csv Apeldoorn - DOS Kampen P1 15.00 uur

30 oktober SVZW - csv Apeldoorn P1 14.45 uur

6 november csv Apeldoorn - SVI P1 15.00 uur

BENNEKOM

Sportpark De Eikelhof 
Achterstraat 7
6721 VM Bennekom
Tel. 0318-416111
www.vvbennekom.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 15.00 uur

hoofdtrainer: Aad van den Berg

DOS ‘37
Sportpark Het Midden
Schout Doddestraat 46-48
7671 GT Vriezenveen
Tel. 0546-561970
www.dos37.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 14.45 uur

hoofdtrainer: Jeroen Niks

DOS KAMPEN

Sportpark De Maten
De Maten 8
8265 VA Kampen
Tel. 038-3313900
www.doskampen.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 15.00 uur

hoofdtrainer: Henk de Velde
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eeRste KlAsse D 2021-2022

20 november DZC ‘68 - csv Apeldoorn P1 15.00 uur

27 november csv Apeldoorn - De Merino’s P2 15.00 uur

4 december Go-Ahead Kampen - csv Apeldoorn P2 15.00 uur

11 december csv Apeldoorn - KHC P2 15.00 uur

22 januari Bennekom - csv Apeldoorn P2 15.00 uur

29 januari DOS ‘37 - csv Apeldoorn P2 14.45 uur

5 februari csv Apeldoorn - SDV Barneveld P2 15.00 uur

Hierden
Sportpark Mheenzicht
Dorpshuisweg 9a
3849 BL Hierden
Tel. 0341-451639
www.vvhierden.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 15.00 uur

hoofdtrainer: Henri Brink

DZC ‘68
Sportpark Zuid
Sportweg 6
7006 GJ Doetinchem
Tel. 0314-332828
www.dzc68.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 15.00 uur

hoofdtrainer: Jos van der Veen

Go-Ahead Kampen
Sportpark Middenwetering
Buitenbroeksweg 2
8265 PH Kampen
Tel. 038-3319027
www.goaheadkampen.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 15.00 uur

hoofdtrainer: Gert van Duinen

DTS Ede
Sportpark Inschoten
Inschoterweg 2
6715 CS Ede
Tel. 0318-635557
www.dtsede.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 17.00 uur

hoofdtrainer: Arnold Brehler

Go-Ahead Kampen
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eeRste KlAsse D 2021-2022

12 februari DOS Kampen - csv Apeldoorn P2 15.00 uur

5 maart csv Apeldoorn - DZC ‘68 P2 15.00 uur

12 maart SVI - csv Apeldoorn P2 15.00 uur

19 maart csv Apeldoorn - Go-Ahead Kampen P3 15.00 uur

26 maart De Merino’s - csv Apeldoorn P3 14.30 uur

2 april csv Apeldoorn - SVZW P3 15.00 uur

9 april Nunspeet - csv Apeldoorn P3 14.45 uur

KHC
Sportpark De Venen
Venedijk Noord 1
8265 VX Kampen
Tel. 038-3312006
www.khc-kampen.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 14.30 uur

hoofdtrainer: Kenan Durmuşoğlu

DE MERINO’S
Sportpark De Groene Velden
Wageningselaan 5
3903 LA Veenendaal
Tel. 0318-510684
www.demerinos.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 14.30 uur

hoofdtrainer: Jeroen de Zwaan

NUNSPEET

Sportpark De Wiltsangh
Sportlaan 1
8072 CA Nunspeet
Tel. 0341-252882
www.vvnunspeet.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 14.45 uur

hoofdtrainer: Lucas Hoekman

SDV BARNEVELD

Sportpark Norschoten
Barnseweg 9
3773 BA Barneveld
Tel. 0342-413478
www.sdvb.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 15.00 uur

hoofdtrainer: Bart Schreuder
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23 april csv Apeldoorn - Bennekom P3 15.00 uur

30 april csv Apeldoorn - DTS Ede P3 15.00 uur

14 mei KHC - csv Apeldoorn P3 14.30 uur

21 mei csv Apeldoorn - DOS ‘37 P3 15.00 uur

28 mei Hierden - csv Apeldoorn P3 15.00 uur

SVI
Sportpark De Siggels
IJsselcentraleweg 9
8014 BK Zwolle
Tel. 038-4650037
www.vvsvi.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 15.00 uur

hoofdtrainer: Bram Freie

SVZW
Sportpark Het Lageveld
2e Lageveldsweg 6D 
7641 PC Wierden
Tel. 0546-572583
www.svzw.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 14.45 uur

hoofdtrainer: Joram Hendriks

stationsstraat 130   |   apeldoorn   |   www.11teamsports.nl

VOORHEEN 100% FOOTBALL, NU 
ONDERDEEL VAN 11TEAMSPORTS; 
DE GROOTSTE VOETBAL & TEAMWEAR 
SPECIALIST VAN EUROPA.
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MEER DAN ALLEEN COATING Kijk voor meer informatie op:
WWW.KAMPCOATING.NL
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