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Het was even zoeken naar een manier om 
ons 75-jarig bestaan op een passende 
manier te vieren. Uiteindelijk is dit ge-
lukt, zij het een jaartje later. Gedurende 
de eerste week van juli waren er activi-
teiten voor alle leeftijdscategorieën die 
onze vereniging rijk is. Toernooien, reü-
nies en huldigingen, die allemaal leidden 
tot gezellige samenkomsten in de horeca 
van onze club. Een week die een mooie 

dwarsdoorsnede van csv Apeldoorn zicht-
baar maakte. 

Te beginnen bij onze grote jeugdafdeling, 
die wordt ondersteund door een sterk 
kader en talloze vrijwilligers. Hieruit ont-
staat het DNA voor de toekomst, met een 
gelijke belevenis voor alle teams. Dit is 
vooral te danken aan het zelf ontwikkelde 
jeugdplan, waarin voor alle kinderen het 
speelplezier voorop staat, met gelijke trai-
ning stof voor alle teams. Dit nog los van 
de activiteiten die het JOC organiseert en 
blijvende herinneringen opleveren. 

Deze gelijkheid wordt doorgevoerd in 
het nieuwe kledingplan dat vanaf 1 janu-
ari van start gaat in samenwerking met 
11teamsports. Alle spelers krijgen tegen 
een geringe vergoeding een volledig kle-
dingpakket, dat op naam wordt geregis-
treerd. Jeugdspelers kunnen dit tijdens 
hun groei telkens ruilen. Voor de senioren 
zijn er alternatieven, afhankelijk van de af-
deling waarin ze uitkomen, waarbij zij de 
mogelijkheid behouden op eigen sponso-
ring en de hierbij passende identiteit.

De seniorenafdeling groeit, met naast de 
ongeselecteerde veldteams steeds meer 

deelnemers aan 35+ en 45+ voetbal. 
Binnen deze opsomming mag ik de zaal-
teams niet vergeten, want hoewel zij hun 
wedstrijden niet op Sportpark Orderbos 
spelen, verdedigen ook zij het rood-geel 
van onze club. Veel senioren voetballen 
van jongs af aan bij csv Apeldoorn en 
maken de cirkel rond door ook hun kin-
deren enthousiast te maken voor voetbal 
en onze club.

Het eerdergenoemde jeugdplan zorgt 
via doorstoom van de selectieteams voor 
meer eigen spelers bij de O23 en het 
eerste elftal. Steeds meer voetballers uit 
onze eigen opleiding betreden op zater-
dagmiddag om 15.00 uur veld 7. Dit sei-
zoen in de vierde divisie, met de ambitie 
om een vaste waarde te worden, waar-
bij met aantrekkelijk voetbal het publiek 
wordt getrakteerd.

Deze dwarsdoorsnede is waar csv Apeldoorn 
voor staat en we zijn pas 75 jaar jong!

Jan Veeneman
Voorzitter csv Apeldoorn          

75 jaar jong!
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De schilder
die ook glas zet.

Dus ook voor uw onderhoud!

STEVENJANSEN.NLBEZOEKADRES JEAN MONNETPARK 17, 7336 BA APELDOORN | TELEFOON (055) 542 40 79 | E-MAIL INFO@STEVENJANSEN.NL

stationsstraat 130   |   apeldoorn   |   www.11teamsports.nl

VOORHEEN 100% FOOTBALL, NU 
ONDERDEEL VAN 11TEAMSPORTS; 
DE GROOTSTE VOETBAL & TEAMWEAR 
SPECIALIST VAN EUROPA.
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"Zaterdag  
is de leukste 
dag van de week"
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Bijna zonder uitzondering is hij elke zaterdag op Sportpark Orderbos te vinden. Gerard van de Haar, 76 jaar jong en met 
een klein beetje fantasie de Nestor van csv Apeldoorn te noemen. Actief in het heden, respect voor het verleden en de blik 
steevast op de toekomst gericht, zoals blijkt uit het volgende.

“De nieuwe opzet voor het jeugdvoetbal 
van de KNVB is een schot in de roos en 
daar ben ik bijzonder van gecharmeerd. 
Geen competitie voor voetballertjes tot 
elf jaar. Die kinderen wordt de ruimte ge-
geven om zich te ontwikkelen en plezier 
te hebben en van elkaar te leren en te ge-
nieten. Coaches worden nadrukkelijk be-
geleider, ouders zijn positieve supporters 
en het resultaat is ondergeschikt.”

We spreken Van de Haar op een zonnige 
dag in de lente. Hij is het overgrote deel 
van zijn werkzame leven actief geweest 
in het basisonderwijs. Eerst als onderwij-
zer en later als directeur. De laatste jaren 
wordt hij vaak ingezet als interim-direc-
teur, bijvoorbeeld in Coevorden en op 
Terschelling. Op zijn zeventigste verlaat 
hij het onderwijs. Tijd voor een nadere 
kennismaking, maar laten we bij het be-
gin beginnen.

Geen RobuR et Velocitas 
maaR csV apeldooRn

 “Ik woonde aan de Asselsestraat in Apel-
doorn en we voetbalden veel met jongens 
uit de buurt op straat, bijvoorbeeld in het 
Beekpark. Al die vriendjes gingen bij Ro-
bur voetballen, maar mijn ouders vonden 
het verstandig om mij naar csv Apeldoorn 
te sturen. 

Het zal 1956 geweest zijn toen ik daar be-
gon te voetballen en dat ben ik met veel 
plezier blijven doen totdat ik overging 
naar de senioren. Toen ben ik er mee 
gestopt, omdat ik op zaterdag autorijles 
ging geven en wat geld wilde verdienen. 
Die voetballoze periode heeft bijna vijf 
jaar geduurd. Het bleef toch kriebelen en 
uiteindelijk ben ik weer bij csv Apeldoorn 
terechtgekomen. Lekker gevoetbald in de 
lagere seniorenelftallen met onder andere 
Bertus Franken, Henk Roelofs, Jaap Don-
kersloot, Gerrit Holtman, Peter Bloemen-
daal en Piet Versloot.”

Van de Haar vertelt enthousiast over die 
periode in de lagere senioren. Verhalen 
over prachtige doelpunten, mopperende 
teamgenoten en uiterst gezellige ‘derde 
helften’, vliegen over tafel.

toto-foRmulieRen

“Ja, het was inderdaad een mooie pe-
riode in mijn actieve voetballoopbaan, 
maar ik ben ook van mening dat wanneer 
je ergens lid van bent, je ook wat terug 
moet doen voor de vereniging. Dus toen 

ik gevraagd werd Toto-formulieren op 
te halen heb ik direct ja gezegd.” Dit is 
lang binnen onze club een pikant onder-
werp geweest. Veel leden van confessio-
nele huize hebben zich lang verzet tegen 
deze vorm van gokken. Tijdens menig 
ledenvergadering is het een ‘hot item’ 
gebleken, maar nu kon het eindelijk.

de Wiel coRVeR methode

“In het midden van de jaren zeventig ben 
ik als algemeen adjunct in het vereni-
gingsbestuur gekomen. Jan Kruiskamp 
was toen de voorzitter en ik begon ook 
met het geven van trainingen aan de 
jeugd. Een prachtige tijd en we kregen 
training van Peter Bosz, samen met een 
aantal csv Apeldoorn jeugdtrainers. We 
kregen deze trainingen van Peter volgens 
de befaamde Wiel Corver technieken. 
Kort daarna ben ik technisch coördinator 
geworden.”
“Bestuurlijk was het geen gemakkelijke 
periode. Er moesten moeilijke beslissingen 
worden genomen en we stonden voor las-
tige keuzes, vooral op het financiële vlak. 
Als je dan bedenkt dat 
er veel weerstand was 
en dat we amper mede-
werking kregen, snap je 
wel dat het lastig was.” 
De kwaliteiten van Ge-
rard vallen op want toen Jan Kruiskamp na 
vier jaar de voorzittershamer definitief op 
tafel legt, wordt Van de Haar gevraagd om 
de nieuwe voorzitter te worden. Hij zal het 
maar liefst tien jaar blijven!

“Een van de hoogtepunten tijdens mijn 
eerste jaar als voorzitter is ongetwijfeld 
het kampioenschap in de vierde klasse 
geweest. Zonder puntverlies werd het 
kampioenschap behaald. Ger Brons was 
toen onze trainer. Met een klein beetje 
fantasie kun je misschien wel zeggen dat 
toen de weg naar boven is ingeslagen.”

hoofdsponsoRcontRact Gesloten 
met spoRthuis JonkeR

“Rond en tijdens het veertigjarig bestaan 
ontstond langzaam een klimaat waarin 
sponsoring een steeds belangrijker rol 
ging spelen. Zo werd het eerste hoofd-
sponsorcontract gesloten met Sporthuis 
Jonker, het latere Intersport Jonker. De 
organisatie werd op niveau gebracht door 
het aanstellen van gediplomeerde trai-
ners en er werd binnen de club een op-
leiding in gang gezet. Hierbij werd de ac-
commodatie verder uitgebreid. Met veel 

plezier denk ik terug aan de goede con-
tacten die ik toen had, naast vele ande-
ren natuurlijk, met Henk van de Zande. Hij 
was uitvoerder bij een aannemersbedrijf 
en wist wel hoe je dergelijke zaken moest 
aanpakken.”

Na tien jaar komt er een einde aan het 
voorzitterschap. Dat betekent geenszins 
dat er een periode van inactiviteit aan-
breekt. Integendeel. Gerard gaat zich 
met technische zaken bemoeien en wordt 
leider van het tweede elftal. Van de Haar 
weet zich nog enkele hoogtepunten uit 
die tijd te herinneren.

ViJftienhondeRd mensen lanGs de liJn 
“Tijdens het 45-jarig bestaan had de toen-
malige sponsorstichting een wedstrijd ge-
organiseerd tussen csv Apeldoorn en een, 
of misschien wel hét, Apeldoorns elftal. Ik 
verkeerde in de gelukkige omstandigheid 
dat ik de selectie van het Apeldoornse elf-
tal samen met Arend Drost mocht samen-
stellen en ik had er een erg goed gevoel 
bij. Dat er tijdens die wedstrijd maar liefst 

vijftienhonderd mensen 
langs de lijn stonden 
maakte het feest alleen 
maar mooier. Saillant 
detail hierbij is dat te-
gelijk de contacten met 

Jürgen Schefczyk, waarmee ik in die tijd 
samen de B-jeugd trainde, verder zijn uit-
gebouwd.”

Het is de periode dat er meer en meer 
discussie op gang komt met als onder-
toon dat csv Apeldoorn weer terug moet 
naar de top van het zaterdagamateur-
voetbal. De toenmalige sponsorstichting 
heeft voor de eerste voorzichtige aanzet-
ten gezorgd, maar de discussies bij Jan 
Scholten in de kantine zorgen ervoor dat 
het min of meer in een hogere versnelling 
terechtkomt.

de sessies biJ Jan scholten 
in de kantine

“Ja, de sessies met Jan Scholten in de 
kantine - Jan was toen met zijn bedrijf 
Vos Elektrotechniek hoofdsponsor - had-
den tot doel om de club te professio-
naliseren. Alle aspecten die daarbij van 
belang zijn passeerden de revue, zoals 
organisatie, financiën, sponsoring, doel-
stellingen en het technisch beleid. Hierbij 
moet je vooral ook denken aan het aan-
trekken van spelers van buitenaf. Maar 
ook het belang van het behoud van het 

"Bestuurlijk was  
het geen  

gemakkelijke periode"
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Wordt dit uw vakantievilla?

In het prachtige natuurgebied langs 
het Noorderdiep, nabij het sfeervolle 
Blokzijl vindt u het royaal opgezette 
Waterresort Blocksyl. De luxe water-
villa’s zijn nu te huur via Landal 
Greenparks. Kom genieten van het uit-
zicht en de watersport mogelijkheden!

De eerste fase is verkocht! Bent u 
geïnteresseerd in een koop optie 
op een watervilla in de tweede fase? 
Neem dan contact op via 
info@waterresortblocksyl.nl.

www.waterresortblocksyl.nl



verenigingsgevoel is uitermate belangrijk. 
Meerdere keren zijn er pittige discussies 
gevoerd. Uiteindelijk hebben deze sessies 
er mede voor gezorgd dat de ledenverga-
dering in 2004, met algemene stemmen, 
groen licht gaf en de weg naar boven kon 
worden ingeslagen. We hebben gezien 
waar het toe heeft geleid.” 

Gerard van de Haar heeft zijn hele leven 
veel vrijwilligerswerk gedaan en niet allen 
bij csv Apeldoorn. Zo is hij voorzitter van 
de tennisvereniging in Ugchelen en van 
het mannenkoor Bel Canto geweest. Nu 
is hij nog vrijwilliger bij Humanitas en be-
geleidt daar kinderen. Hij zit ook samen 
met Diana Krans in de vertrouwenscom-
missie van csv Apeldoorn. Tijdens het ge-
sprek geeft hij min of meer indirect aan 
dat hij het liever over de toekomst wil 
hebben. Hoe gaan we verder, zeker ook 
na de promotie naar de hoofdklasse?

“Ja, het verleden is belangrijk en je dient 
het te kennen. Je moet weten waar je 

vandaan komt want we staan voor grote 
veranderingen, zowel op sportgebied als 
in de maatschappij. Er komen bedreigin-
gen op ons af en die dienen we het hoofd 
te bieden. Denk maar eens aan de nog 
steeds voortschrijdende deconfessiona-
lisering. Bovendien zitten we in een ge-
deelte van Apeldoorn waar de vergrijzing 
hoog is. Vroeger kwam de jeugd min of 
meer vanzelf naar ons toe, maar die tijd 
lijkt geweest en wat moet je ervan vinden 
dat veel clubs oversteken naar de zater-
dag? Daar verliezen we een stukje onder-
scheidenheid. Juist door op hoog niveau 
te spelen, met een uitstekende jeugdop-
leiding, binnen een vereniging met een 
bijzonder prettige sfeer, kunnen we on-
derscheidend zijn.”

ZateRdaG is de leukste daG Van de Week

“We zijn weer terug in de hoofdklasse, 
vanaf nu vierde divisie. Erg belangrijk, 
maar we mogen niet achteroverleunen. 
We moeten juist een tandje bijzetten en 
zorgen dat de jeugd op niveau blijft spe-

len en de kaderopleidingen van goede 
kwaliteit blijven. De accommodatie blij-
ven onderhouden en aanpassen aan de 
eisen van de tijd. Maar, bovenal die ver-
eniging zijn en blijven waar zaterdag de 
leukste dag van de week is en waar je je 
vrienden ontmoet en geniet van de socia-
le contacten. We moeten openstaan voor 
samenwerking met anderen, zowel in de 
maatschappij als op sportgebied. Hoewel 
het nu helemaal niet speelt moeten we 
ook denken aan bijvoorbeeld een fusie.”

Van de Haar zit duidelijk op zijn praat-
stoel en spreekt gepassioneerd over csv 
Apeldoorn. Hij is van mening dat je er als 
vrijwilliger tijd voor vrij moet maken, dat 
je moet willen samenwerken en tegen te-
leurstellingen moet kunnen. Je moet je 
succesjes vieren en verantwoordelijkheid 
nemen en bovenal moet men op je kun-
nen rekenen.

Dit verhaal eindigt met een citaat uit het 
voorwoord uit de jubileumgids van het 
veertigjarig bestaan, geschreven door de 
toenmalige voorzitter van csv Apeldoorn, 
inderdaad, Gerard van de Haar. Het meer 
dan vijfendertig jaar geleden geschreven 
voorwoord eindigt met de volgende zin-
nen:

'Er zal de komende jaren keihard gewerkt 
moeten worden om csv Apeldoorn zijn 
plaats te laten behouden. Veel werk op 
zowel prestatief als recreatief terrein zal 
verzet moeten worden. In de wetenschap 
dat csv Apeldoorn veel creatieve en ener-
gieke mensen rijk is, durf ik de toekomst 
van onze vereniging met heel veel ver-
trouwen tegemoet zien'.

"ik woonde aan  
de asselsestraat  

in apeldoorn"
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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

ONTWERP

MONTAGE

SPANDOEKEN

AUTOBELETTERING

CARWRAP

LICHTBAKKEN

FULLCOLOR PRINTS



11

Op 30 juli zat de zomervakantie er voor 
csv Apeldoorn officieel op en leidden Jan 
Kromkamp en Jan Michels op een bijzon-
der warme zaterdagmorgen de eerste 
training van het seizoen 2022-2023. ’’We 
missen nog wel wat jongens vanwege va-
kantie’’, voegde Jan Kromkamp daar toen 
meteen aan toe. ’’Maar we moesten het wel 
zo doen, toen we het programma voor de 
voorbereiding maakten, hadden we reke-
ning te houden met twee scenario’s: weer 
eerste klasse of vierde divisie. Hadden we 
nog eerste klasse gespeeld, was de compe-
titie pas een maand later begonnen.’’

hele JaaR een feestJe

Nog even terug naar afgelopen seizoen. 
Wat was nou het geheim achter het 
kampioenschap van csv Apeldoorn? Het 
antwoord klinkt even simpel als logisch. 

,,Goede spelers en een goed team’’, zegt 
Kromkamp. ’’Maar ook gewoon goede en 
leuke mensen. Het hele jaar is een feestje 
geweest. Veel jonge spelers die er samen 
iets leuks van wilden maken. Nooit gedoe 
gehad onderling, nooit gezeur. Tuurlijk 
zijn er altijd wel kleine dingetjes, maar 
over het algemeen bleef alles goed. Dat 
is waarom je kampioen wordt.’’

csv Apeldoorn bleek volgens de trainers 
bovendien de meest stabiele ploeg in 
de eerste klasse. Andere clubs hadden 
ook goede fases, maar wisten dat niet 
een heel seizoen vol te houden. Zo pakte  
DZC ’68 de eerste periodetitel, om vervol-
gens een flink eind weg te zakken. SDV Bar-
neveld was juist in het laatste deel van de 
competitie sterker. csv Apeldoorn werd kam-
pioen zonder een periodetitel te winnen.

VieR Weken VooRbeReidinG

Door de promotie, die natuurlijk wel 
gewoon zeer welkom is, heeft csv Apel-
doorn deze zomer ‘slechts’ vier weken 
de tijd gehad om zich voor te bereiden 
op de competitiestart. Als deze presen-
tatiegids verschijnt, zijn er al een aantal 
wedstrijden gespeeld. ’’Vier weken is mis-
schien niet veel en als trainer wil je altijd 
meer’’, zegt Kromkamp. ’’Maar wij zijn nu 
eenmaal geen profclub, hebben rekening 
te houden met werk of studie van spelers. 
Met partners die in een bepaalde periode 
vakantie hebben. Ach, uiteindelijk kunnen 
we best veel doen deze weken, hebben 
we ook aardig wat oefenwedstrijden ge-
pland.’’

Jan Michels: ’’Vergeet niet dat we afgelo-
pen seizoen kampioen geworden zijn, he. 
De spelers hadden ook wel een vakantie 
verdiend. Even de batterij opladen, da’s 
ook belangrijk.’’

csV apeldooRn is eR WeeR biJ

Toeval of niet, elke keer als de KNVB een 

trainersduo jan en jan staat met  
Csv aPeldoorn aan vooravond van  
historisChe uitdaging in vierde divisie

Voetbalbond KNVB introduceert dit seizoen de vierde divisie en csv Apeldoorn is er 
direct bij. Het kampioenschap in de eerste klasse was meer dan verdiend, het feest 
terecht, nu moet de blik naar voren. In voetbal telt alleen de eerstvolgende wed-
strijd. Trainers Jan Kromkamp en Jan Michels stomen de selectie in recordtijd klaar 
voor een historische nieuwe uitdaging. ,,We willen in elk geval weer verrassen.’’



Teamwork
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.

Zutphensestraat 299
   nroodlepA TW 5237

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

Veeneman Bouw      Veeneman Service      Veeneman Zorg      Veeneman Vastgoed

Veeneman Bouw
wenst csv Apeldoorn 

veel succes dit seizoen!



nieuwe competitie introduceert, is csv 
Apeldoorn direct van de partij. Dat was 
zo toen in 2010 de topklasse werd geïn-
troduceerd (die later opging in de con-
structie tweede divisie/derde divisie). En 
deze keer meldt de club zich in de aller-
eerste editie van de vierde divisie, zoals 
de hoofdklasse per 1 juli is gaan heten.

nieuWe uitdaGinGen

Voor de spelers en de technische staf 
liggen nieuwe uitdagingen te wachten, 
in een competitie die csv Apeldoorn let-
terlijk door heel Nederland brengt: van 
Buitenpost tot Amsterdam (drie keer!) en 
van Aalten tot Huizen. ’’Ik laat me weer 
verrassen als het gaat om de clubs die we 
treffen en welke spelers zij allemaal in huis 
hebben’’, zegt Jan Kromkamp. ’’Dat was 
vorig jaar zo in de eerste klasse en dat zal 
nu zo zijn in de "vierde 
divisie.’’

Om zich te wapenen tegen 
het hogere niveau zal van 
csv Apeldoorn ook meer 
worden gevraagd. 
De spelprincipes waar 
Jan Kromkamp en 
Jan Michels al twee jaar 

succesvol mee werken, worden verder 
verfijnd, zo is de bedoeling. ’’Het belang-
rijkste is dat spelers zichzelf kunnen zijn’’, 
zeggen de trainers. ’’Daar moeten wij 
voor zorgen. Wij moeten ze op een plek 
neerzetten waar ze zich prettig voelen en 
waar ze gewoon lekker kunnen voetbal-
len. Geen dingen van spelers vragen die 
niet bij ze passen. Dat moeten wij ook 
weer even onderzoeken, we hebben er 
immers weer de nodige nieuwe spelers 
bij.’’

blikVanGeRs VeRtRokken

Een van de belangrijkste vragen is hoe 
csv Apeldoorn het vertrek van Lars Huber 
en Patrick Maneschijn opvangt. De blik-
vangers van afgelopen seizoen bleken 
niet te behouden op het Orderbos en wa-
gen de stap hogerop. Huber is komende 
voetbaljaargang te bewonderen in de 
derde divisie bij DVS ’33 in Ermelo, terwijl 

Maneschijn bij Excelsior ’31 in Rijssen is 
neergestreken.

’’Met Patrick leveren we vijftien 
doelpunten in en met Lars ook 
een heleboel goals en as-
sists’’, weet ook Kromkamp.  
’’Dat moeten we opvangen. 
Gelukkig hebben we ge-
noeg spelers in de selec-

tie die een doelpunt 
 kunnen  

maken. 

Fedde Timmer, Nigel Michels. En niet 
voor niets hebben we andere jongens 
aangetrokken. Rik Vlutters bijvoorbeeld, 
een jonge speler op het middenveld met 
felheid.’’ 

Een jaar geleden sprak het trainersduo 
van csv Apeldoorn op deze plaats zonder 
enige vorm van bescheidenheid over het 
zo snel mogelijk promoveren naar wat 
toen dus nog de hoofdklasse heette. Het 
bleken geen loze beloftes of holle frases; 
staf en selectie leverden en brachten csv 
Apeldoorn zelfs het kampioenschap. 

WeeR VeRRassen

Mag die lat komend seizoen weer zo 
hoog liggen of is dat niet zo realistisch? 
’’We willen in elk geval weer verrassen’’, 
zegt Kromkamp. ’’Daarvoor moet natuur-
lijk wel alles eerst weer op z’n plek val-
len.’’ Jan Michels vindt dat csv Apeldoorn 
zich ook een niveautje hoger niet moet 
verstoppen. ’’Je mag verwachten dat we 
weer beter en meer voetballende teams 
zullen treffen. Dat ligt ons over het alge-
meen beter. Verder kennen we de com-
petitie niet, dat is juist een reden om er 
gewoon weer voor te gaan. Dat klinkt 
misschien gek, maar zo zie ik het. Kijk, 
als je nu van tevoren al weet dat er een 
ploeg of meerdere ploegen zijn waar niet 
van te winnen valt… alleen dat weten we 
dus niet.’’

Het wordt hoe dan ook een memorabel 
seizoen voor Apeldoorns hoogst spelen-
de voetbalvereniging. Het allereerste jaar 

vierde divisie, over een maand of ne-
gen is duidelijk wie in deze nieuwe 

competitie z’n huiswerk het beste 
heeft gedaan.

Tekst: Joost Houtappels
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“Peter  
Boeve heeft 
geProBeerd  
een linksBaCk 
van me te  
maken”
Ruim zeven jaar geleden kwam hij bij 
de selectie van het eerste elftal. Hij 
veroverde niet direct een basisplaats, 
maar onder Peter Boeve en vooral met 
Jeroen Burghout aan het roer, ver-
scheen bij steeds vaker in het eerste 
elftal. De laatste jaren is Yorik Meijer, 
want over hem hebben we het, uitge-
groeid tot een vaste waarde op het 
middenveld.

“Ja, Peter Boeve heeft ooit geprobeerd 
om een linksback van me te maken, maar 
ik voel mij op het middenveld het meest 
op mijn plek. De laatste jaren speel ik op 
die positie en daar heb ik een goed gevoel 
bij.”
De 25-jarige Yorik Meijer is in het dagelijks 
leven businesscontroller bij Stichting Riwis 
Zorg & Welzijn. Tijdens zijn studie 
bedrijfskunde kreeg hij daar een 
stageplaats en is er toen, zoals 
dat zo mooi heet, blijven han-
gen. In de nabije toekomst 
wil hij in Apeldoorn blijven 
wonen. Daarom heeft 
hij een huis gekocht 
in Orden en dat is 
hij nu, samen met 
handige familie 
en vrienden, aan 
het renoveren, 
om er ergens 
begin 2023 met 
vriendin Sterre te 
gaan wonen.

YoRik beGon met Voetballen biJ columbia

“We hadden een leuk C1 elftal, dat aan 
het eind van de competitie uit elkaar viel. 
Ik miste op dat moment de uitdaging om 
beter te worden en zeker ook de jongens 
van dat elftal. Veel spelers hebben toen de 
club verlaten. 
Ik kwam op voorspraak van mijn oom Jan 
Veeneman als vanzelfsprekend bij csv 
Apeldoorn terecht, waar ik alle selecties 
heb doorlopen. Daar zat wel een korte pe-
riode tussen dat ik in de B2 speelde.”

Begin juli is de selectie een weekend naar 
Mallorca geweest. Met een klein beetje 
voorstellingsvermogen kunt je wel inschat-
ten hoe dat geweest moet zijn. Yorik ver-
telt enthousiast: “Het was inderdaad heel 
erg gezellig en geslaagd, maar het begon 
niet op een manier die je zou willen. We 
kwamen net voor middernacht op Schip-
hol aan. We vlogen pas tegen zessen in de 
ochtend. Weinig geslapen, dat snap je.”

Na het kampioenschap gaat csv Apel-
doorn van start in de nieuwe vierde divisie. 
“Ja, ik denk dat ons voetbal dan beter tot 
z’n recht komt. Er zal door tegenstanders 
beter gevoetbald worden en dat ligt ons 
wel. Voor mijn gevoel moet het linkerrijtje 
mogelijk zijn. csv Apeldoorn is echt mijn 
kluppie geworden en ik heb het erg naar 
mijn zin." 
”We beginnen de nieuwe competitie weer 
met 23 spelers en ik denk dat de concur-
rentie, vooral op het middenveld, best wel 
hevig zal zijn. Als ik verschoond blijf van 
vervelende blessures (Yorik scheurde ooit 
zijn enkelbanden en brak een teen -red.) 
dan heb ik er veel vertrouwen in. We heb-
ben een leuk team en de sfeer is goed, we 
hebben veel plezier, ook op de trainingen. 
Nogmaals, ik heb er alle vertrouwen in.”
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“de jeugdoPleiding moet  
uitstekend en ondersCheidend Zijn”
De jeugdopleiding van csv Apeldoorn is 
in de afgelopen periode grondig tegen 
het licht gehouden en geëvalueerd. Dat 
heeft ertoe geleid dat er een geheel 
nieuw opleidingsplan is geschreven 
en ingericht. We spreken erover met 
jeugdvoorzitter Johan Wind.   

“Wij zijn een ambitieuze voetbalvereni-
ging die op amateurniveau zo hoog mo-
gelijk wil spelen. Het is de bedoeling de 
hoogst spelende amateurvereniging te 
zijn in de regio. De ambitie van de vereni-
ging is het eerste elftal zo snel mogelijk 
terug te laten keren in de hoofdklasse, 
dat is begin juni inmiddels gelukt en nu 
wil csv Apeldoorn in deze omgedoopte 
vierde divisie een vaste waarde worden.  
Onderdeel van die ambitie is tevens de 
wens of misschien wel de voorwaarde dat 
het vlaggenschip uit zoveel mogelijk zelf 
opgeleide spelers bestaat en er zo een 
herkenbaar ‘Apeldoorns elftal’ ontstaat. 
Alleen daarom al moet de jeugdopleiding 
onderscheidend en uitstekend zijn.”

Wind, die als jeugdvoorzitter deel uit-
maakt van het Leidinggevend Kader 
Jeugd, wil dat iedere jeugdspeler zich als 
voetballer en als mens op zijn of haar ni-
veau optimaal kan ontwikkelen. 

“Ja, dat vinden we inderdaad belangrijk 
en daarom leiden we in de onderbouw, 
dat is tot en met twaalf jaar, zo breed mo-
gelijk op door de gehele leeftijdsgroep 
dezelfde trainingen aan te bieden. Al onze 
trainers zijn geschoold in het hanteren van 
de ICT-methodiek. Dat staat voor Inzicht, 
Creativiteit en Techniek. Waar uiteindelijk 
naar gestreefd wordt, is dat de jonge kin-
deren plezier beleven aan de training.”

Het niveau waarop de jeugd van csv Apel-
doorn nu al speelt is hoog te noemen. 
Wind vervolgt enthousiast zijn betoog. 
“Al onze teams in de onderbouw spelen 
op hoofdklasse-niveau en vanaf de mid-
denbouw acteren alle selectieteams op 
divisie-niveau. Het JO18-1 team is het 
hoogste jeugdteam. Van daaruit stromen 

de talenten door naar O23 om uiteindelijk 
in het eerste elftal te belanden.”

Op de vraag of er uitsluitend aandacht is 
voor selectieteams reageert Johan Wind 
alert. “We geven de ongeselecteerde 
teams de aandacht die zij verdienen. De 
trainers worden ondersteund door de 
interne begeleiders en leeftijdscoördina-
toren en kunnen gebruik maken van een 
door ons zelf ontworpen oefenstofdata-
base.”

De jeugdafdeling van csv Apeldoorn 
bestaat dit seizoen uit ruim 40 teams en 
wordt aangestuurd door het Leidingge-
vend Kader Jeugd, waarin naast Johan 
Wind ook Paul de Bruin als hoofd oplei-
dingen, Willem Kempe als coördinator 
facilitaire zaken en Ingrid de Winkel als 
secretaris, deel van uit maken. Bent u na 
het lezen nieuwsgierig geworden naar 
de meer gedetailleerde inhoud van het 
jeugdopleidngsplan? Ga dan naar www.
csvapeldoorn.nl/jeugdopleiding-visie. 
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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.

Persoonlijk,
realistisch en
goed advies
sinds 1956

menninkmakelaars.nl
055 578 55 40
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nieuwelingen  
stellen ZiCh voor

Jeremy Jonker keert terug bij de club 
die hij in 2018 verliet voor een uitstap 
naar SC Genemuiden. Na een jaar ruil-
de de centrale verdediger de ploeg uit 

de tapijtstad in voor derdedivisionist DVS ’33. Ondanks het feit dat 
Jonker de afgelopen vier seizoenen nagenoeg iedere week aan de 
aftrap stond, keert hij terug bij csv Apeldoorn. Een bewuste keuze 
wegens het hebben van een eigen witgoedzaak in Apeldoorn en 
Kampen.

Jasper Verstraten speelde van 2013 
tot 2016 65 officiële wedstrijden in het 
rood-geel om vervolgens een dragende 
kracht te worden bij DTS Ede. Toch 

kiest hij voor een terugkeer op het oude nest. De middenvelder  
wil nog een keer een nieuwe uitdaging aangaan in zijn woonplaats. 
Bovendien kan hij het spelen bij csv Apeldoorn beter combineren 
met het werken in Veenendaal en het hebben van een jong gezin. 

Sinds het uitbrengen van de vorige presentatiegids zijn er tien nieuwe spelers toegevoegd aan de hoofdmacht. Twee keren na 
een afwezigheid van meerdere jaren terug op het Orderbos, twee zijn gedurende vorig seizoen toegevoegd aan de A-selectie, 
een komt over uit de jeugd en drie spelers maken dit seizoen hun eerste minuten in het rood-geel. Daarnaast verdienen twee 
spelers een stageplaats om zich te laten zien. Jasper Verstraten ontbreekt op de foto.

Jeremy Jonker
Geboortedatum: 12 december 1995
Woonplaats: Teuge
Afkomstig van: DVS ‘33
Positie: Verdediger
Dagelijks leven: Eigenaar  
Elektro Witgoed Outlet

Jasper Verstraten
Geboortedatum: 15 januari 1993
Woonplaats: Apeldoorn
Afkomstig van: DTS Ede
Positie: Middenvelder
Dagelijks leven: Docent  
lichamelijke opvoeding



Sem Oerlemans
Geboortedatum: 5 augustus 2003
Woonplaats: Apeldoorn
Afkomstig van: csv Apeldoorn O23
Positie: Verdediger
Dagelijks leven: Student CIOS

Sem Oerlemans is met zijn negen-
tien jaar de jongste speler van het 
elftal. Kennis met de voetbalsport 
maakte hij in zijn geboorteplaats 
Vaassen. Na een verhuizing naar  
Apeldoorn zette hij als speler van de 

E2 zijn eerste stappen op het Orderbos. De verdediger werd in sep-
tember 2021 toegevoegd aan de A-selectie en maakte tot op heden  
zeven keer zijn opwachting, onder andere in het  
kampioensduel met Hierden.

Tijmen Luttikholt
Geboortedatum: 8 maart 2002
Woonplaats: Apeldoorn
Afkomstig van: csv Apeldoorn O23
Positie: Verdediger
Dagelijks leven: Student  
sportmarketing

Tijmen Luttikholt speelt al sinds zijn 
jonge jaren bij csv  Apeldoorn. In 2015 
maakte de lange verdediger een uit-
stap naar de jeugdafdeling van Go 
Ahead Eagles, om in 2019 terug te ke-

ren. Via csv Apeldoorn O23 maakte hij in maart 2022 zijn officiële de-
buut in de uitwedstrijd tegen DOS ‘37. Na zijn ijzersterke optreden 
maakte hoofdtrainer Jan Kromkamp nog negen keer gebruik van de 
linkspoot. 

Pook Descendre
Geboortedatum: 12 oktober 2004
Woonplaats: Apeldoorn
Afkomstig van: csv Apeldoorn O23
Positie: Middenvelder
Dagelijks leven: 
Student verkoopadviseur

Pook Descendre is al sinds de pupillen 
actief op het Orderbos. Gedurende 
vorig seizoen maakte hij al regelmatig 
minuten in oefenwedstrijden en mocht 
hij debuteren in de thuiswedstrijd te-

gen KHC. De middenvelder maakte ook in de voorbereiding op dit 
seizoen een goede indruk en werd door Jan Kromkamp beloond met 
een basisplaats tegen Eemdijk. Descendre hoopt dat er nog veel 
meer wedstrijden volgen in de vierde divisie B.

Ruben Katerberg
Geboortedatum: 17 augustus 2004
Woonplaats: Apeldoorn
Afkomstig van: csv Apeldoorn O18
Positie: Verdediger
Dagelijks leven: Student Sportkunde

Ruben Katerberg maakte in de zomer 
van 2017 de overstap van Groen Wit 
’62 naar de jeugdopleiding van Go 
Ahead Eagles. De verdediger speelde 
vier jaar in Deventer (JO15, JO17 en 
JO18). Sinds 2021 komt de linkspoot 

uit voor csv Apeldoorn waar hij begon in de JO18. In de voorbe-
reiding op dit seizoen maakte Jan Kromkamp al veelal gebruik van 
Katerberg en mocht de jongeling in de basis debuteren tegen WV-
HEDW.

Jelle Macaré
Geboortedatum: 26 november 1993
Woonplaats: Zutphen
Afkomstig van: FC Zutphen
Positie: Verdediger
Dagelijks leven:  Front-end Developer

Na 22 jaar gaat Jelle Macaré ‘zijn’ FC 
Zutphen verlaten. De verdediger, die 
ook op veel andere posities uit de 
voeten kan, had de overstap naar csv 
Apeldoorn al eerder kunnen maken. 
Macaré volgde destijds een avondstu-

die. Nu is het moment alsnog aangebroken om een sportieve stap 
voorwaarts te zetten. Een kans die de Zutphenaar, die samen met 
zijn vrouw twee kinderen heeft, niet wil laten schieten.  

Cem Köse
Geboortedatum: 22 november 1990
Woonplaats: Zutphen
Afkomstig van: Silvolde
Positie: Aanvaller
Dagelijks leven:  Salesmanager  

bij staff capital

Met Cem Köse haalt csv Apeldoorn 
veel ervaring binnen. De aanval-
ler heeft bij meerdere clubs zijn 
voetbalkwaliteiten laten zien. In 
zijn laatste jaar bij Excelsior ’31 

werd hij kampioen van de hoofdklasse. De Zutphenaar, afge-
lopen seizoen actief voor zondaghoofdklasser Silvolde, wil  
belangrijk zijn voor het team met goals en assists én zijn ervaring 
overbrengen op de jonge spelers.

Rik Vlutters
Geboortedatum: 19 februari 2000
Woonplaats: Zutphen
Afkomstig van: DZC ‘68
Positie: Middenvelder
Dagelijks leven:  Docent lichamelijke 

opvoeding
Rik Vlutters maakt het kwartet  
Zutphenaren compleet. De midden-
velder kan daardoor samen met Jelle 
Macaré, Cem Köse en Nathan Greven 
reizen naar Apeldoorn. Ook kwam 
Vlutters afgelopen seizoen zijn nieuwe 

ploeggenoten al tegen met DZC ’68, waardoor hij weinig gewennings-
tijd nodig zal hebben. Mede door een doelpunt van de gym-docent  
wonnen de Doetinchemmers in een rechtstreeks duel met csv  
Apeldoorn de eerste periodetitel. 

Didier Martel
Geboortedatum: 25 maart 2002
Woonplaats: Apeldoorn
Afkomstig van: csv Apeldoorn O23
Positie: Middenvelder 
Dagelijks leven: Werkzaam in de sales

Didier Martel speelt al vele jaren op 
het Orderbos, met uitzondering van 
een uitstap naar Go Ahead Eagles 
JO19-1. De middenvelder schreef  
destijds in een bedankbrief aan csv 
Apeldoorn onder andere: “Met onwijs 

veel zin in hetgeen wat voor me ligt, maar ook pijn in m’n hart om-
dat ik mijn favoriete clubje ga missen.” Een doorbraak in Deventer 
bleef uit, maar wellicht gaat Martel bij zijn favoriete club wél een vast  
onderdeel worden van het vlaggenschip.

20
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Fred Jurrjens - elftalleiderJohan Baars - elftalleider Wim Tamboer - teammanager

                          seleCtie Begeleiding 2022 - 2023

Jan Kromkamp - hoofdtrainer Jan Michels - assistent-trainer Eric Huigen - keeperstrainer

Roderik Jongerius - verzorgerSusanne Lafrée - fysiotherapeutHenk Jan van Beek  - videoanalist
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Rik Vlutters • 19-02-‘00 0

Sem Oerlemans • 05-08-‘03  7

Yorik Meijer • 16-07-‘97 56

Dean Bredewolt • 04-09-‘97  55

Tijmen Luttikholt • 08-03-‘02 10

Thymo Brouwer • 01-03-‘00 1

Daniël Krosse • 05-12-‘00  2

Jeremy Jonker • 12-12-‘95 109

                    seleCtie 2022 - 2023

seleCtie
2022-2023
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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

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

bestratingen binnenvloeren

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

WWW.GREHAMER.COM

Betrouwbaar ondernemen met
ambitie, plezier en oog voor

detail
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Voorste rij: Jasper Verstraten, Rik Vlutters, Thymo Brouwer, Nathan Greven, Henk-Jan van Beek (videoanalist), Jan Kromkamp (hoofdtrainer), Jan Michels (assistent-trainer),  
Levi Tuasela, Noah Tuasela, Delano Grootenhuis, Pook Descendre

Middelste rij: Susanne Laffrée (fysiotherapeut), Tijmen Luttikholt, Cedric Bultman, Laurence van den Enk, Daniël Krosse, Didier Martel, Dean Bredewolt, Sem Oerlemans, Nigel Michels, Jelle Macaré, Johan Baars (elftalleider)

Achterste rij: Yorik Meijer, Job Pothof, Fred Jurrjens (elftalleider), Fedde Timmer, Ruben Katerberg, Jeremy Jonker, Cem Köse

Op de foto ontbreken: Eric Huigen (keeperstrainer), Roderik Jongerius (verzorger) en Wim Tamboer (teammanager)

24

seleCtie 2022-2023
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Achterste rij: Yorik Meijer, Job Pothof, Fred Jurrjens (elftalleider), Fedde Timmer, Ruben Katerberg, Jeremy Jonker, Cem Köse

Op de foto ontbreken: Eric Huigen (keeperstrainer), Roderik Jongerius (verzorger) en Wim Tamboer (teammanager)
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‘t Okshoofd  
wenst

csv Apeldoorn heelveel succes in de4e Divisie van hetzaterdagvoetbal!

IJZERSTERK
IN MAATWERK
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• Trappen
• Balustraden
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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 

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
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Jelle Macaré • 26-11-‘93 0

Laurence van den Enk • 05-06-‘00  39

Fedde Timmer • 29-06-‘97  110

Nathan Greven • 04-08-‘00 28

Noah Tuasela • 14-11-‘97  36

Job Pothof • 11-03-‘97  24

Levi Tuasela • 21-07-‘00  34

                    seleCtie 2022 - 2023

Jasper Verstraten • 15-01-‘93 65

Cedric Bultman • 19-06-‘00  24
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Pook Descendre • 12-10-‘04 1

Didier Martel • 25-03-‘02 1

                    seleCtie 2022 - 2023

Cem Köse • 22-11-‘90 0

Nigel Michels • 04-06-‘91  30 Ruben Katerberg  • 17-08-‘04 0

seleCtie
2022-2023
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Zonnepanelen, airco’s, 
laadpalen en meer... 

Voor al uw duurzame oplossingen | Voor al uw zonnepanelen en laadpalen
Voor al uw elektrisch koelen en verwarmen | Voor al uw elektra werk

Nieuwsgierig geworden?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

Ugchelseweg 177 | 7339 CH Ugchelen
info@12mndn.nl | 055 – 303 2260

www.12mndn.nl

vanbinnennaarbuitenco
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t

Gardenierslaan 3
7314 CS Apeldoorn

055 - 578 95 83
www.vanbinnennaarbuiten.nl

Communicatieadvies,  
copywriting, vormgeving  
en webdesign. 

Bel ons voor een 
gratis adviesgesprek!

Uw gratis, persoonlijk betrokken en actieve belangen- 
behartiger bij verhaalbare letselschade als gevolg van:
• verkeersongevallen
• bedrijfsongevallen
• beroepsziekte
• medische fouten
• ongevallen bij recreatie, sport en spel
• ondeugdelijke producten of diensten

!!!Hoe gering uw letsel ook lijkt,
laat uw belangen altijd behartigen!!!

www.bloemheuvelletselschade.nl
info@bloemheuvelletselschade

M: 06 - 53 353 208
UW VERTROUWEN WAARD

www.dirkmackaay.nl
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“Druk op de ketel” begint John Kamp 
op de vraag hoe het gaat. Het zijn bij-
zondere tijden voor Kamp Coating, dat 
naast een sterke groei ook voor continu-
iteit moet zorgen. “Omdat het moeilijk 
is om in te schatten wat de vraag wordt 
en sommige grondstoffen schaars zijn, 
moeten we doorlopend inkoopkeuzes 
maken”, vult Maarten Waaijenberg aan. 
Beiden heren vormen de directie en 
hebben de nodige hoofdbrekens, om 
maar te zwijgen over de stijgende ener-
giekosten.

Zo verrijst In Eindhoven een nieuwe vesti-
ging met een vloeroppervlakte van 30.000 
m2, waaruit de productie van bedrijfson-
derdelen Anopanel, Durapanel en EFTÉ 
Coating voor opdrachtgevers als ASML 
en VDL gaat plaatsvin-
den. Hierbij komt dat de 
voorsprong op de con-
currentie groeit, wat tot steeds meer op-
drachten leidt. “Onze kracht zit in het aan-
tal certificeringen, waardoor wij op grote 
schaal topkwaliteit kunnen leveren. QSC 
en QIB zijn twee belangrijke voorbeelden 

hiervan”, begint Maarten. “De Qualität-
gemeinschaft Industriebeschichtung (QIB) 
is een onafhankelijk kwaliteitslabel in de 
oppervlaktebehandelingenmarkt voor 
industriële coaters van staal, aluminium 

en verzinkt staal. Als eer-
ste coater in de Benelux 
heeft Kamp Coating zich 

gecertificeerd op dit kwaliteitslabel. Daar-
mee voldoen we aan de hoogstaande 
QIB-regelgeving en waarborgen we con-
sistent onze kwaliteitsnormen. Naast QIB 
zijn we binnen Kamp Coating Groep ook 

“druk op de ketel”

kamP Coating staat voor  
toPkwaliteit oP grote sChaal
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Hoofdsponsor
Kamp Coating Groep

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

info@kampcoating.nl - www.kampcoating.nl

gecertificeerd voor het Europese keur-
merk Qualisteelcoat (QSC).” 
“QSC is een kwaliteitslabelorganisatie die 
zich inzet voor het handhaven en promo-
ten van de kwaliteit van het voorbehan-
delen en coaten op staal. Dit gaat ge-
paard met strenge richtlijnen en normen 
waaraan we moeten voldoen op gebied 
van voorbehandelen, coaten, procesbe-
heersing en een zeer uitgebreid dagelijks 
testprogramma op ons lab. Hierbij moet 
worden gedacht aan tal van testen die 
we dagelijks uitvoeren op proef panelen 
die we behandelen in onze fabriek. Voor-
beelden hiervan zijn zoutsproei en flexibi-
liteitstesten.”

7 schakels Van een 
duuRZaam coatinGsYsteem

Maarten gaat nog even door. “Jaarlijks 

laten we ons kwaliteitsmanagement-
systeem toetsen aan de hand van de 
ISO 9001 normering. We waarborgen 
hierdoor ons kwaliteitssysteem en kun-
nen dit consequent aan onze klanten 
aanbieden. Daarnaast voldoen we door 
middel van deze normering aan de 
meest gestelde vraag van de klanten.” 
Allemaal zaken waarmee het betrouw-
bare imago Kamp Coating wordt aan-
getoond en een groei aan opdrachten 
oplevert.

Kamp Coating beschikt over vijf vesti-
gingen in Apeldoorn, Emmen, Vianen en 
twee in Eindhoven, waar diverse coating-
sytemen worden toegepast. “Om een 
duurzaam coatingsysteem met een lan-
gere levensduur voor de gewenste toe-
passing te bereiken, hebben we 7 scha-
kels ontwikkeld. Deze schakels maken 
een ketting die van belang is bij het ver-
wezenlijken van een duurzaam coating-
systeem. Het gaat hierbij om materiaal 
en constructie, toepassing, corrosie- en 
klimaatklasse, juiste proces kiezen, pas-
send coatingbestek, voorbehandeling, 
aantal laklagen, keuze laktype en reini-
ging en onderhoud.”

het bloed kRuipt 
WaaR het niet Gaan kan

Het aantal medewerkers van Kamp Coa-
ting is ondertussen uitgebreid tot boven 
de tweehonderd. “Ondanks onze groei 
blijven wij bij onze vestigingen door de 
achterdeur binnen komen, zodat we di-
rect zicht hebben op de productie. Onze 
mensen weten dit en dat geeft vertrou-
wen en het gevoel dat er geen grote af-
stand tot de directie is”, neemt John over. 
“Overal hebben we dezelfde aanpak en 
één keer per jaar komen we allemaal bij 
elkaar voor de nieuwjaarsreceptie. Zeker 
met de huidige krapte op de arbeids-
markt zijn dit manieren om mensen te 
binden en het toont ook hoe wij zijn.”  
”Mooi was ook het gebaar van het perso-
neel toen John zeventig jaar werd. Er hing 
een groot spandoek en als cadeau kreeg 
hij een plaat met hierop een foto van alle 
medewerkers”, vult Maarten aan.  

Eigenlijk zou John het al rustiger aan moe-
ten doen binnen Kamp Coating, maar het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan. “Ik 
probeer afstand te nemen met meer tijd 
voor hobby’s zoals klassieke Mercedessen 
en voor het gezin. Af en toe natuurlijk ook 
voor mijn kluppie csv Apeldoorn, zoals 
voor de kampioenswedstrijd in Hierden. 
Het werk dat we doen bij Kamp Coating 
blijft prachtig, waarbij Maarten en ik el-
kaar goed aanvoelen en alles bij elkaar 
kwijt kunnen. Ook privé hebben we een 
gedeelde interesse zoals het varen en 
relaxen op de binnenwateren van Neder-
land, wat een mooie uitlaatklep is om de 
stoom af te blazen na al het werken.”
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de o23 moet extra 
metertje durven en 
willen maken!
De belangrijkste talentontwikkeling bij de overgang van de 
junioren naar senioren is de Onder 23 (O23)-competitie, die 
vanaf 2020 is gestart en waaraan csv Apeldoorn vanaf het 
seizoen 2021-2022 deelneemt. De rol van het tweede elftal 
als B-selectie is hiermee komen te vervallen en tijdens het  
seizoen worden er twee competities gespeeld. In het eer-
ste seizoen promoveerde de O23 van csv Apeldoorn naar de 
derde divisie en aan trainer Kars Deutekom de taak om het 
niveau te verhogen, met als doel aansluiting bij de A-selectie.

De Arnhemmer Kars Deutekom is een sportman in hart en nie-
ren. Als voetballer doorliep hij de jeugd van VDZ en schopte het 
tot speler van het eerste elftal, tot een kruisbandblessure hem 
dwong te stoppen. Hiervoor was hij op jonge leeftijd bij zijn club 
al in het ‘trainersvak’ gestapt, beginnend bij de jeugd vanaf de 
pupillen tot de JO19-1 en tot slot als assistent-trainer bij het eer-
ste elftal. Na deze rol twee seizoenen te hebben gespeeld, ging 
hij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

“Jeroen Berghuis sprak mijn hoofdtrainer bij VDZ Habib al  
Mohsinawi en zo kwam ik in contact met Hero Meerveld en csv 
Apeldoorn, dat ik kende als tegenstander in de Beltona O21-
competitie. Er was meteen een klik en juist het trainen van ta-
lenten spreekt mij enorm aan, wat aansluit bij de O23. Hiernaast 
heb ik een goed gevoel bij de club qua sfeer en omdat het laten 
doorstromen van jeugd naar het eerste elftal een belangrijke pri-
oriteit is. Ook de wisselwerking met Jan Kromkamp en Jan Mi-
chels, die spelers van de O23 stage laten lopen bij de A-selectie, 
is goed.”

spRinGplank naaR het eeRste elftal

Over de ambitie van de O23 is Kars duidelijk. “Deze spelers-
groep hoort in de derde divisie, waar we ons minimaal moe-
ten handhaven met energiek en aantrekkelijk voetbal, zodat het 
leuk is om naar onze verrichtingen te komen kijken, wat weer 
motiverend werkt voor de jongens. Het is belangrijk dat zij zich 
individueel en als groep ontwikkelen, zeker met het oog op hun 
leeftijden, die variëren van 17 tot 23 jaar. Zij moeten hiervoor het 
extra metertje durven en willen maken.”

Het trainerschap van Kars is een mooi verlengstuk van zijn da-
gelijkse werkzaamheden als Programmamanager Bewegen, Ge-
zondheid en Sport bij de stichting CLC en Sportbedrijf Arnhem. 
“De bewegingsarmoede onder de jeugd is best ernstig en voor 
sportverenigingen ligt hier een grote rol, omdat dit omgevingen 
zijn voor jongeren waar zij zich vertrouwd en veilig kunnen ont-
wikkelen voor een leven lang sportplezier.” Kars heeft hiervoor 
een Masterstudie afgerond aan de Vrije Universiteit in bewe-
gingswetenschappen.

Voor voetballiefhebbers is het bezoeken van wedstrijden van 
de O23 meer dan de moeite waard. Deze kweekvijver vormt de 
springplank naar het eerste elftal en is de laatste etappe van het 
jeugdplan van csv Apeldoorn.     

b&k adVies, mennink makelaaRs en steVen Jansen

De O23 wordt gesteund door een aantal sponsors, die de ont-
wikkeling van spelers en de doorstroom vanuit de jeugd extra 
willen stimuleren. B&K Advies, Mennink Makelaars en Steven 
Jansen zijn als sponsor al lange tijd aan csv Apeldoorn verbon-
den en hun bijdrage aan de O23 is een aanvulling hierop.  
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"motivatie is 
nummer één!"



Verscholen achter een bosrand op de kruising tussen de Europalaan en Laan van 
Westenenk in Apeldoorn staat het imposante gebouw van Futurumshop. Achter de 
entree proef je de dynamiek van de overwegend jonge medewerkers, die samen 
de organisatie vormen van de grootste online winkel voor wielrenners, mountain-
bikers en andere outdoor sporters. De sticker met ABN-AMRO Webshop Award 
2021-2022 op de voordeur rechtvaardigt deze status. Tegelijk is Futurumshop 
hoofdsponsor jeugd bij csv Apeldoorn. Vanwaar deze combinatie?

Oprichter en eigenaar Harmen van der 
Meulen, die dit alles in 1999 begon, zit 
aan een hoge tafel in de ontvangstruimte, 
die volledig is ingericht in het thema Tour 
de France. “Wij zijn officieel partner van 
de Tour en dat laten we natuurlijk graag 
zien. Onze Futurumclub in Utrecht heb-
ben we ingericht als fanstore, waar per-
soonlijk advies op maat wordt gegeven 
door echte wielerfanaten.”

Het ‘brick to click’ concept, zoals in 
Utrecht, is nieuw en binnenkort opent 
er een tweede vestiging in Apeldoorn. 
“Voor 99,9% blijven we een online shop, 
die zich met name richt op fietskleding, 
accessoires en onderdelen. Innovatie is 
onze kracht en we stoppen veel tijd in het 
ontwikkelen van natuurlijke materialen, 
waarbij ons doel is om alle synthetische 
vezels te vervangen. Duurzaamheid staat 
voor ons voorop.”

sYnthetisch WoRdt meRinoWol  
“Het idee dat plastic alleen een probleem 
is in de oceanen, waar hele eilanden met 
afval drijven, klopt niet. De internationale 
skifederatie gaat bijvoorbeeld fluorwaxen 
verbannen, omdat er in Noorwegen hoge 
concentraties PFAS zijn aangetroffen in 
de bossen waarin veel gelanglauft wordt, 
met een direct verband tot de fluorwaxen. 
Deze voor de mens schadelijke stoffen ko-
men ook voor in synthetische vezels, en 
zijn terug te vinden in ons voedsel en hier-
door in ons bloed.”

“De eerste stap is bewustwording en 
daarom leggen wij dit probleem ook voor 
aan onze leveranciers. Een belangrijke 
vezel die wij gebruiken is merinowol, met 
gunstige eigenschappen. Het is volledig 
biologisch afbreekbaar, kan gerecycled 
worden, is zelfreinigend met antibacte-
riële eigenschappen en kan tot 35% van 
zijn eigen gewicht aan vocht opnemen en 
afvoeren, zodat de huid altijd droog blijft. 
De wolvezels zijn zo dun dat ze niet jeu-
ken. In veel van onze kledinglijnen gebrui-
ken we merinowol.”

Innovatie blijft het onderwerp van ge-
sprek. Zo is onder de 4 SEASONS Collec-
tie van Futurum het ultieme fietsjack ont-
wikkeld, voor de serieuze fietser die altijd 
door wil, met een levenslange garantie. 

Het speciale hieraan is de waterafstoten-
de DWR coating, die vrij is van PFC ofwel 
fluorverbindingen. Een coating die het 
merk Patagonia ook wil gaan gebruiken, 
terwijl zij nu nog PFC houdende coatings 
gebruiken. ACID is het accessoiresmerk 
en ondertussen ligt er een eigen brillen-
merk Ppeeqq op de plank, dat binnenkort 
wordt gelanceerd. Bij alles gaat het erom 
geen schadelijke stoffen te gebruiken. De 
drive om dit met een gidsfunctie voor el-
kaar te krijgen is bij Futurumshop in alles 
te merken.

RoY cuRVeRs

Harmen voetbalde ooit zelf, onder ande-
re in de B-selectie bij AGOVV, voordat hij 
definitief op de fiets stapte. “Voor mij is 
in sport motivatie nummer één. Ik maak-
te deel uit van een van de beste amateur- 
teams van Nederland met teamgenoot 
Roy Curvers. Toen Roy 29 was, besloot 
hij om prof te worden en vervolgens 
heeft nog zeven keer de Tour gereden. 
Hij was niet de beste renner, maar wel 
de degene met de juiste motivatie om 
dit voor elkaar te krijgen. Nu is hij com-
mentator en ploegleider van een sprint-
trein bij Team DSM. Roy is voor mij hét 
voorbeeld van wat je met motivatie kunt 
bereiken.”

Dit is meteen de brug naar csv Apeldoorn, 
waar Futurumshop hoofdsponsor jeugd is. 
Een bijzondere combinatie. “Mijn zoon Jo-
ris voetbalde bij Albatros, een mooie club, 
maar hij had de drang om er meer uit te 
halen. Ik ben om ons heen gaan kijken en 
kwam bij csv Apeldoorn terecht, omdat 
hier met een goed onderbouwd jeugdplan 
wordt gewerkt. Ondertussen speelt mijn 
andere zoon Pepijn ook bij csv Apeldoorn 
en ben ik zelf trainer geworden. Van het 
een kwam het ander, waarbij ik de verde-
ling van het sponsorgeld van belang vind.”

“Namelijk liever als investering in de 
lagere jeugdteams en dan kom ik weer 

bij Roy Curvers. Misschien lopen in deze 
lagere teams niet de grootste talenten, 
maar wel spelers die over een betere 
motivatie beschikken en uiteindelijk blij-
ven die het langst, wat ook weer van be-
lang is voor de continuïteit van de club. 
De groep ‘erachter’, zoals de JO10-3, 
JO11-2, JO13-2 of JO15-2, moet altijd 
harder werken om erbij te horen, maar 
daar lopen waarschijnlijk wel de ‘Cur-
vers’ van de jeugdafdeling rond en dus 
de toekomstige eerste elftalspelers en 
trouwe leden. Motivatie en werklust in 
combinatie met een zeker talent is dus 
meer een voorspelling voor toekomstig 
succes dan de beste zijn in jouw leeftijds-
categorie.” 

Harmen gaat door. “Als hier geen oog 
voor is, holt de kwaliteit van je jeugd 
uit naarmate je in oudere leeftijdscate-
gorieën komt, zoals JO14 en hoger. Je 
verliest immers na de JO13 veel van je 
ongemotiveerde spelers, waaronder ta-
lenten. Een natuurlijk verloop, terwijl 
de gemotiveerde tweede team spelers 
teleurgesteld raken en wellicht ook al 
zijn afgehaakt. Het gat wordt dan veelal 
opgevuld met minder gemotiveerde en 
tevens minder getalenteerde spelers. 
Scout dus meer op de ‘Curvers’ en zet 
jongens bij elkaar, die elkaar ook op zoe-
ken voor extra trainingsmomenten bui-
ten csv Apeldoorn om.”

Dochter Mara hockeyt bij AMHC en Har-
men ziet daar interessante dingen. ”Het 
lijkt alsof ze daar in een aantal zaken net 
iets verder zijn, zeker op het gebied van 
motivatie. Daar wordt meer geselecteerd 
op wat het kind wil en als dat een keuze 
voor spelen op niveau is, is het vervolg 
hierop gericht, met drie keer in de week 
trainen en een betere fysieke aanpak met 
als klein voorbeeld standaard coolpacks 
voor directe behandeling van een bles-
sure.” 

futuRumshop.nl

Sport is de passie van Harmen en te-
rugkomend op Futurumshop passeren 
nog een aantal nieuwe productenlijnen 
de revue, waarbij merinowol ook in het  
lagere segment wordt gebruikt. Voor een 
compleet overzicht is een bezoek aan  
futurumshop.nl een aanrader. 
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Hoofdsponsor jeugd

Futurumshop
Europaweg 165

7336 AL Apeldoorn - 055 - 5339833
info@futurumshop.nl - www.futurumshop.nl
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uniforme kleding voor alle sPelers

Jarenlang speelde de discussie of csv 
Apeldoorn wel goed als eenheid zicht-
baar was bij alle teams. Hierbij kwam 
dat door losse sponsoring het ene team 
er ‘beter’ bij liep dan het andere team. 
Ook het verschil tussen geselecteerde 
en ongeselecteerde teams was te zicht-
baar. Toen 11teamsports contact zocht 
om een uniform kledingplan te presen-
teren was er oor bij het bestuur. Het 
plan werd verder uitgewerkt met de 
oprichting van een commissie, waarin 
Ger Dijkman plaatsnam.  

Ger is bijna 25 jaar algemeen wedstrijdse-
cretaris en weet als geen ander welke be-
hoeften er bij de diverse afdelingen zijn. 
Met medecommissieleden Jan Veene-
man, Benno Schep, Wim Tamboer, Hans 
Steunenberg, Willem Kempe en Robert-
Jan Geurts startte hij het proces dat hoort 
bij het uitrollen van nieuwe plannen bin-
nen een vereniging, om op de ledenver-
gadering van 7 juli 2022 alle neuzen in 
dezelfde richting te krijgen.

“Dit kledingplan is de manier om ervoor 
te zorgen dat alle spelers en begeleiders 
er mooi bijlopen, wat goed is voor de uit-
straling van onze club. Het mooie is dat 
zowel de leden als de vereniging er fi-
nancieel baat bij hebben. Voor een kleine 
bijdrage per maand wordt iedereen voor-
zien van een standaard kledingpakket, dat 

eigendom blijft van de club. Reparaties 
en schades worden door 11teamsports 
vergoed en wanneer bij jeugdspelers de 
kleding te klein wordt, kan deze kosteloos 
worden omgeruild. Seniorenteams kun-
nen de naam van hun sponsor op het shirt 
laten zetten.”

tRots op het Resultaat

De kwaliteit van de kledinglijn is gega-
randeerd omdat er gekozen is voor het 
topmerk Stanno. “Dit was een belang-
rijke voorwaarde omdat het kledingplan 
een looptijd heeft van 3,5 jaar, gerekend 
vanaf 1 januari 2023. Nadat alle leden zijn 
uitgenodigd om de kleding te passen bij 
11teamsports krijgen zij hun pakket, dat 
voorzien is van een merkteken, zodat we 
kunnen zien van wie de kleding is. Het 
zit allemaal heel goed in elkaar, inclusief 
maatwerk pakketten voor de zaalteams en 
35+.”

Met 74 jaar is Ger nog steeds volop actief 
voor csv Apeldoorn, waar hij ooit 1992 
toetrad tot het bestuur als jeugdvoorzit-

ter, waarna er nog een lijst aan functies 
binnen de club volgde. “Zolang ik er lol in 
heb, blijf ik doorgaan en deze opdracht is 
nog niet klaar. Nu alles geregeld is, moe-
ten we vinger aan de pols houden zodat 
alles volgens plan blijft verlopen. Hierbij is 
de samenwerking met de huidige jeugd-
voorzitter Johan Wind van groot belang.“ 

“Johan bewaakt de sponsoring van de 
jeugdafdeling. Er zijn drie sponsors voor 
de onderbouw, middenbouw en boven-
bouw. Voor bedrijven die eerder sponsor-
den wordt een collectief opgericht, dat 
op een andere manier bekendheid krijgt 
binnen de vereniging.” 

Het voorwerk van de kledingcommissie is 
niet voor niets geweest, want tijdens de 
ledenvergadering was er unanieme steun 
voor het kledingplan. “Prachtig, want 
hiermee hebben we echt een mooie stap 
gezet voor onze leden en de club in het 
algemeen en daar ben ik best trots op.”          

Cosponsor
11teamsports Apeldoorn

Stationsstraat 130 
7311 MJ Apeldoorn - 055 - 522 29 92 

apeldoorn@11teamsports.nl – www.11teamsports.nl
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Pso-CertifiCering Bevestigt de  
maatsChaPPelijke missie van steven jansen 
Het familiebedrijf Steven Jansen werd in 
1980 opgericht door Stef en Leny Jan-
sen, die hun onderneming ontwikkeld 
hebben tot een multifunctioneel on-
derhoudsbedrijf. Hun zoons Steven en 
Richard namen in 2005 het bedrijf over 
om de groei voort te zetten naar ruim 
vijftig eigen medewerkers met grote en 
kleinere projecten door heel Nederland. 
Naast het ondernemerschap zijn Steven 
en Richard bewust bezig met het nemen 
van verantwoording op het gebied van 
duurzaamheid en de positie van hun be-
drijf in de maatschappij. 

Steven trapt af. “Als maatschappelijk 
betrokken bedrijf werken we al jaren op 
deze manier. Onze ouders vonden het al 
belangrijk om ervoor te zorgen dat ieder-
een meedoet. Daarom werkten zij samen 
met praktijkscholen en namen zij mensen 
in dienst met een afstand tot de arbeids-
markt. Nog steeds vormt maatschappelijk 
verantwoord ondernemen de basis voor 
ons ondernemerschap.”

Richard neemt de bal over. “Onderwer-
pen zoals het opleiden van een toekom-
stige generatie worden door ons met 
grote zorg ingevuld. Wij leiden jaarlijks 
een aantal mensen met een beperking op 
en ook jonge jongens die het vak willen 
leren, kunnen bij ons aan de slag onder 

leiding van een eigen leermeester. Tege-
lijk ondersteunen wij op allerlei manieren 
maatschappelijke initiatieven.”

Steven Jansen is sinds de oprichting al 
een vaste partner van Stichting ‘kLEEF. 
“We helpen hen met het onderhoud van 
hun panden aan binnen- en buitenzijde. 
In deze inloophuizen kunnen mensen met 
kanker in een veilige omgeving meedoen 
aan activiteiten, gespreksgroepen en 
spreekuren”, vervolgt Steven, die meteen 

de brug slaat naar de Stichting Present 
Apeldoorn.

midden in de samenleVinG

“Wij zijn partner van Stichting Present 
Apeldoorn, die de schakel vormt tussen 
mensen die zich in willen zetten voor an-
deren en de samenleving en de mensen 
die daarmee geholpen zijn. Voor Steven 
Jansen zijn zij de brug naar de goede 
doelen die wij ondersteunen. Tijdens de 
Apeldoornse Beursvloer, een initiatief van 
Present, stellen wij bijvoorbeeld zestien 
uur schilderwerk beschikbaar.”
Om het rijtje compleet te maken is Steven 
Jansen ambassadeur van Paleis het Loo, 
een netwerk van toonaangevende bedrij-
ven, die elkaar versterken in het realiseren 
van gemeenschappelijke doelen. Vriend 
van Parc Spelderholt, waarmee een bij-
drage wordt geleverd aan jongeren met 
een beperking en hieraan is de Prestatie-
ladder Socialer Ondernemen (PSO) certi-
ficering in 2022 toegevoegd.

“Bij Steven Jansen staan we midden in de 
samenleving en we vinden het belangrijk 
dat iedereen meedoet. PSO is een instru-
ment dat inzicht geeft in de mate waarin 
organisaties meer dan gemiddeld sociaal 
ondernemen, gericht op de arbeidspar-
ticipatie van kwetsbare groepen op de 
arbeidsmarkt, met expliciet arbeidsparti-
cipatie. Wij zijn met trots PSO-trede 3 ge-
certifieerd”, besluiten Steven en Richard, 
waarbij de sponsoring van diverse zorg- 
en sportverenigingen niet eens aan bod 
zijn gekomen. 

Cosponsor

Steven Jansen Onderhoud en schilderwerk
Jean Monnetpark 17

7336 BB Apeldoorn - 055 - 542 40 79
info@stevenjansen.nl - www.stevenjansen.nl
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sterke synergie door de  
groei van het aantal laBels
Bij bouwbedrijven wordt vaak gedacht 
dat zij zich enkel bezighouden met 
nieuwbouw, zoals woningen en be-
drijfspanden. Dit is vaak het geval, maar 
niet bij Veeneman Bouw, dat opererend 
met diverse labels een breed scala aan 
diensten biedt aan hun opdrachtgevers. 
Het is deze synergie waarmee Veene-
man Bouw inzet op groei, met tegelijk 
een nieuwe aandeelhouder.

Aan tafel zitten Jan Veeneman (62), Mark 
Neuteboom Spijker (39) en Johan Veene-
man (29). De laatste is een nieuw gezicht, 
passend in de continuïteit van het familie-

bedrijf. Binnen Veeneman Bouw is Johan 
toegetreden als aandeelhouder, nadat hij 
zijn sporen op ‘de vloer’ heeft verdiend, 
met Waterresort Blocksyl als leerschool. 
Uitbreiding betekent herinrichten, maar 
zover is het nog niet.

Mark licht toe. “Jan heeft zich ondertus-
sen teruggetrokken van de dagelijkse 
gang van zaken, maar houdt nog wel een 
vinger aan de pols en is voor ons een be-
langrijk klankbord. Johan is een vakman 
uit de bouw en het is nu zaak om te kij-
ken wat bij hem past. Ondertussen draait 
hij mee bij onze labels, waarmee wij naar 
buiten treden, namelijk bouw, zorg, ser-
vice en vastgoed.”

Zelf is Mark vanaf 2008 werkzaam bij 
Veeneman Bouw. Hij bewandelde de weg 
van calculatie, werkvoorbereiding en pro-
jectleiding, waarna hij via de klankbord-
groep deelgenoot werd van de visie en 
de vormgeving van het bedrijf. Als di-
recteur werkt Mark nauw samen met het 
managementteam en gezamenlijk wordt 
de koers van Veeneman Bouw bepaald.  
Johan is naast aandeelhouder nu ook 
toegetreden tot het managementteam. 
“Samen met ons managementteam en 

alle collega’s bouwen wij verder op het 
stevige fundament dat over een aantal 
decennia is gelegd.” 

een JonGen Van de pRaktiJk  
Johan behoort tot de computergenera-
tie en komt tegelijk uit de praktijk. Een 
mooie combinatie waarmee hij van bouw-
vakker groeide naar assistent-projectlei-
der. Dit gebeurde bij Waterresort Blocksyl 
waar luxe villa’s worden ontwikkeld, die 
allemaal aan het water liggen met een 
eigen aanlegsteiger, nabij Nationaal Park 
de Weerribben. Johan bekijkt zijn nieuwe 
rol nuchter. “Ik ben opgegroeid binnen 
de onderneming en weet wat er speelt. 
Deze stap is geen verrassing en als lid van 
het managementteam kan ik extra kennis 
opdoen en ook mijn ideeën ventileren.”

De kracht van Veeneman Bouw zit in de 
diversiteit. “Grootschalige woningbouw-
projecten laten wij aan ons voorbijgaan, 
maar we bouwen wel”, legt Jan uit. “Wij 
zijn een dienstverlenend bouwbedrijf met 
opdrachtgevers binnen de zorg en wo-
ningcorporaties.” De termen maatschap-
pelijke verantwoord ondernemen (MVO) 
en social return on investment (SROI) ko-
men over tafel, die kenmerkend zijn voor 
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Hoofdsponsor
Veeneman Bouw

Zutphensestraat 299
7325 WT Apeldoorn - 055-5333994

info@veenemanbouw.nl - www.veenemanbouw.nl

de reputatie van Veeneman Bouw, waarbij 
duurzaamheid niet weg te denken is.

Mark: “Over de jaren zijn er verschillende 
collegiale samenwerkingen ontstaan, zo-
als met 12MNDN Duurzaam en Henk van 
Tongeren Water & Techniek. We merken 
dat onze opdrachtgevers liever meerdere 
vraagstukken bij ons neerleggen en wij 
kunnen niet in alle oplossingen voorzien. 
Door met meerdere partijen aan te schui-
ven en tegelijk de regie over het project 
te houden, ontlasten wij de opdrachtge-
ver, die één aanspreekpunt blijft houden.”

dienstVeRlenend bouWbedRiJf

Veeneman Bouw is vanaf 1999 hoofd-
sponsor van csv Apeldoorn, waarbij Jan 
als voorzitter het gezicht binnen de ver-
eniging vormt. Mark weet de weg naar 

het Orderbos ook steeds vaker te vinden 
en dan vooral als vader van Stijn, die in de 
JO8-1 speelt. “Ondertussen is dit twee 
keer per week voor de training en de 
wedstrijd. Een mooie manier om de ver-
eniging vanaf een andere kant te bekijken 
en vooral het nieuwe verenigingsbrede 
jeugdplan is een sterke verbetering.”

Johan heeft ook affiniteit met voetbal als 
kijksport, maar zijn echte passie is berg-
klimmen. “Als het kan ben ik in de Alpen 
te vinden en het mooiste werk lijkt mij de 
toppen boven de 4.000 meter. We heb-
ben een vaste groep en voor mij is dit een 
mooi combinatie van krachtsinspanning 
en het leeg maken van je hoofd in een 
prachtige natuurlijke omgeving. Uiteraard 
kom ik ook regelmatig bij het eerste elftal 
kijken om de verrichtingen van neef Yorik 
Meijer te volgen.”

Ondertussen worden de tekeningen uit-
gerold van een grootschalig renovatie-
project in Eerbeek en wordt de synergie 
van de diverse labels duidelijk. Bouw, 
zorg en service komen hier van buiten 
naar binnen samen, wat automatisch de 

vraag over het label vastgoed naar vo-
ren brengt. “Dit label laten we langzaam 
groeien, met vooral de nadruk op maat-
schappelijk vastgoed. Ook hiermee voor-
zien we als dienstverlenend bouwbedrijf 
in een behoefte”, zijn de afrondende 
woorden van Jan.   
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Teamwork
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.

Zutphensestraat 299
   nroodlepA TW 5237

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

Veeneman Bouw      Veeneman Service      Veeneman Zorg      Veeneman Vastgoed

Veeneman Bouw
wenst csv Apeldoorn 

veel succes dit seizoen!



41

Persoonlijk ontwikkelingsPlan nu  
ook voor ongeseleCteerde jeugd
Een bloeiende jeugdafdeling is van 
levensbelang voor elke vereniging en 
dat geldt zeker ook voor csv Apel-
doorn. Sinds een jaar is de vernieuwde 
en verbeterde jeugdopleiding nu on-
derweg en wat daarbij opvalt is de ex-
tra aandacht die wordt gegeven aan de 
ongeselecteerde jeugd.

We spreken erover op een zonnige zo-
meravond in het clubhuis met coördina-
tor middenbouw Mark Albertus en met 
Dennis Boor en Dennis Gerritse, beiden 
lid van de indelingscommissie.

Albertus zorgt voor de contacten tussen 
trainers, ouders en spelers, 
terwijl Boor en Gerritse 
zich vooral bezighouden 
met de indeling van de 
teams.

“Het is het eerste jaar van de vernieuwde 
opleiding en het is nog een beetje zoe-
ken, maar de organisatie staat. Ik zorg 
voor de onderlinge contacten. Ik bel bij-
voorbeeld altijd na als een speler stopt 

met voetballen. Communicatie is im-
mers van groot belang. We hebben een 
enthousiaste groep goede trainers. Het 
gaat altijd over voetbal 
maar het plezier en de lol 
staan voorop. Soms moet 
je wel eens ‘een brandje 
blussen’ maar heel veel 
kan worden opgelost door te luisteren 
en te praten”, aldus Albertus.

“Als indelingscommissie houden we ons 
vooral bezig met interne scouting en de 
indeling van de teams. We houden de 
ontwikkeling van iedere speler bij door 
middel van een persoonlijk ontwikke-

lingsplan. We volgen de 
ontwikkeling ook door 
contacten met ouders en 
trainers en door het voe-
ren van gesprekken en het 

geven van ondersteuning.“

Voor elke nieuw seizoen moet er weer een 
indeling komen. Daarbij wordt vanzelf-
sprekend naar kwaliteiten gekeken maar 
ook de sociale kant spreekt een woordje 

mee. Bovendien zijn er tools beschikbaar 
voor iedere trainer en op de website staan 
voorbeeldfilmpjes”, weet Gerritse.

“Per leeftijdsgroep is er 
een intern begeleider die 
vooral aandacht heeft 
voor de leiders en de trai-

ners van de ongeselecteerde jeugd. Met 
de begeleider kunnen trainers en leiders 
sparren als daar behoefte aan is. In de 
middenbouw zitten spelers van tussen 
de dertien en vijftien jaar. Dat is een in-
teressante leeftijd, want er komt veel op 
deze kinderen af en ze zijn in de groei, 
maar het belangrijkste is dat ze gewoon 
lekker willen ballen”, zegt Boor.

Mark Albertus vertelt dat er een speler was 
die moeite had met de intensiteit van de 
trainingen. Hij kwam er met de trainer niet 
uit. “We zijn om de tafel gaan zitten en 
hebben een goed gesprek gehad waar-
bij alle aspecten aan de orde kwamen. Ik 
ga liever niet in op de details, maar het 
gesprek was de directe aanleiding dat de 
problemen opgelost werden.”

"soms moet je  
wel eens  

een Brandje Blussen"

"Belangrijkste is dat  
ze gewoon lekker  

willen Ballen"
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oP het veld is er geen tijd voor flauwekul!

“Het elfde is eigenlijk een bij elkaar geraapt 
zooitje”, begint Jorrit Veldkamp. “Ger Dijk-
man informeerde bij ons, als afzwaaiers uit 
de jeugd, of wij geen seniorenteam wilden 
vormen. Vervolgens zijn we op zoek ge-
gaan binnen onze vriendenkring en is drie 
jaar geleden het elfde ontstaan, met spe-
lers van csv Apeldoorn, Teuge, Albatross en 
AGOVV.”

Een bijzondere teamgenoot is Mohammed 
Almahamid. In 2015 kwam hij vanuit Syrië 
naar Nederland en wilde net als in zijn ge-
boorteland voetballen. Zo kwam hij bij csv 
Apeldoorn terecht. “Ook dit liep via Ger 
Dijkman, die ons vroeg of wij plek hadden 
voor Mohammed en wij vonden dit een 
mooie aanvulling”, verklaart Jorrit, “pas-
send bij onze club en hij is helemaal geland 
binnen ons team.”

Om toch voor enige structuur te zorgen 
werd Harald, de vader van teamgenoot 
Daan Seijnaeve, benaderd. Een topper 
uit het bedrijfsleven, die bereid was deze 
taak op zich te nemen. Harald, ondertus-
sen ondernemer in duurzame energieop-

lossingen, verzorgt de trainingen en regelt 
alle zaken rond de wedstrijden; kortom een 
teammanager +.  

helpen met het afsluiten 
“Het zijn natuurlijk een stel jonge honden, 
die iedere vrijdagavond de gezelligheid in 
de stad niet willen missen. Ik ga nog net 
niet controleren, maar verwacht wel dat ze 
zaterdag fit voor de wedstrijd verschijnen, 
want met z’n allen willen we natuurlijk wel 
presteren”, spreekt Harald. “Op het veld 
is er geen ruimte voor flauwekul.” Jonge 
honden zijn het zeker, die op een enkeling 
na allemaal studeren. De leeftijd binnen het 

elfde varieert tussen de 20 en 24 jaar. Door-
deweeks zijn ze in Utrecht, Amsterdam, Nij-
megen, Den Haag en Groningen te vinden, 
waar wordt gestudeerd. Het weekend is 
een uitlaatklep, waarbij csv Apeldoorn een 
belangrijke rol speelt. “Op het veld zijn we 
bloedfanatiek, maar daarna volgt de gezel-
ligheid en helpen we de horeca vaak met 
het afsluiten. Voor Koen Sturre vond het 
21-diner plaats in het clubhuis. Moesten 
aan de wijn in plaats van bier”, grapt Jorrit. 

Het elfde komt uit in de zesde klasse en 
het niveau valt niet tegen volgens Harald. 
“We spelen bovenin mee, maar hebben 
moeite om het hele seizoen constant te 
spelen. Voordeel is dat we op leeftijd zijn 
ingedeeld, zonder schoppende bierelftal-
len. In het team zitten een paar oudjeugd-
selectiespelers, die hun studie niet konden 
combineren met bijvoorbeeld de O23. Op 
momenten maken zij het verschil.”

Foto: Bovenste rij v.l.n.r.: Harald Seijnaeve, Joost Luijk, Jesse Peverelli (C), Cas Nijenkamp, Dave Trots,  
Bram van Nistelrooij, Reinout Vos, Erwin Bluemink, Luuk Peverelli.

Onderste rij v.l.n.r.: Jeffrey de Haan, Koen Sturre, Daan Seijnaeve, Jorrit Veldkamp, Rodney Bessels,  
Mohammed Almahamid. Ontbrekend: Stijn van Gerrevink, Max Rauwerdink, Pepijn Akkermans, Jesse Franken.

De ongeselecteerde senioren, ook wel de lagere senioren, worden vaak de motor 
van de club genoemd. Niet onterecht, want met twaalf veldteams, drie 35+, een 
45+ en acht zaalteams vormen zij een groot deel van het ledenbestand. Veel spe-
lers hebben hiervoor eerst de jeugd doorlopen en zijn van jongs af aan lid van csv 
Apeldoorn. Naast sportieve prestaties zorgen de lagere senioren voor de nodige 
sfeer in het clubhuis en bij activiteiten. Tijd voor een verdieping.



lekker  
onder  

de warme 
stralen

Ver voor de coronapandemie kon je 
ze al tegenkomen, groepjes jongelui 
meestal op de fiets, ze hadden gesport 
of waren op weg dat te gaan doen. Wat 
opviel was dat ze allemaal zonder uit-
zondering sportkleren droegen.

Zoals die keer toen ik bij AGOVV de ro-
tonde opdraaide. Ik zag een twintigtal  
hockeyers van AMHC de Jachtlaan op 
fietsen. Ze droegen allemaal groen-witte 
wedstrijdkleding. Ze hadden gesport en 
niet de moeite genomen om na de trai-
ning het zweet van het vermoeide lijf te 
spoelen. 
Ik woon in de buurt van een voetbalclub 
en met enige regelmaat fietsen er door 
de straat voetballertjes naar huis, ge-
huld in wedstrijd- en of trainingsoutfit. Ze 
hebben overduidelijk geen gebruik ge-
maakt van de gelegenheid om een verfris-
sende afspoelbeurt te ondergaan. 
Dat zal bij csv Apeldoorn zeker niet ge-
beuren dacht ik toen nog in mijn on-
schuld, totdat ik een man of zes op de 
Laan van Westenenk zag fietsen. Ze ped-
delden in volledig wedstrijdtenue richting 
het Orderbos, dus van douchen zal ook 
deze keer niet veel gekomen zijn. 
Nu, na corona is het helemaal gedaan 
met douchen na de wedstrijd. Enigs-
zins begrijpelijk natuurlijk, maar navraag 

leert dat er, zeker door de jeugd, ook nu  
corana ver weg lijkt, bijna niet meer ge-
bruik wordt gemaakt van de douche-
ruimtes. Vroeger, toen alles echt niet be-
ter was, kreeg je bij Teuge een 
roestvrij-stalen kom in de hand 
geduwd. Bij een koude kraan 
aan een paal kon je een 
poging wagen om iets te 
doen wat op wassen 
leek. Voor de goede 
orde: ook in de winter.

Bij Oene was er in het geheel geen 
mogelijkheid om het zweet en de 
modder van je gezicht en benen 
te verwijderen. De kleedkamer 
bestond slechts uit de gang van 
de plaatselijke kroeg.

Nog goed staat me de bijna 
hemelse verrukking voor de 
geest die de eerste douchepartij 
in ons gloednieuwe clubhuis mij 
verschafte. Veel te lang stonden we 
onder het warme water.
Trainen, spelen, winnen, verliezen én dou-
chen doe je samen op de club. Je viert 
onder de douche samen de overwinning 
of je spoelt samen de nederlaag van het 
vermoeide lijf. Dat doe je niet thuis, uren 
na de wedstrijd, als je allang weer bent 

opgedroogd. We gaan dus maar weer ge-
woon met z’n allen na de training of na de 
wedstrijd onder de warme stralen, dat le-
vert bovendien ook nog eens interessant 

vergelijkingsmateriaal op.

Olivier 
Orderbos
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VIERDE DIVISIE B 2022-2023

csv Apeldoorn

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

Hoofdtrainer: Jan Kromkamp

27 augustus SC Genemuiden - csv Apeldoorn P1 14.30 uur

3 september csv Apeldoorn - Eemdijk P1 15.00 uur

10 september SDV Barneveld - csv Apeldoorn P1 15.00 uur

17 september csv Apeldoorn - WV-HEDW P1 15.00 uur

24 september d’ Olde Veste ‘54 - csv Apeldoorn P1 15.00 uur

1 oktober csv Apeldoorn - Flevo Boys P1 15.00 uur

8 oktober DHSC - csv Apeldoorn P1 14.00 uur

15 oktober csv Apeldoorn - HZVV P1 15.00 uur

AjAx

Sportpark De Toekomst
Borchlandweg 18
1114 BD Amsterdam-Duivendrecht
Tel. 020-3111463
www.ajaxzaterdag.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 14.30 uur

Hoofdtrainer: Sander Middelbeek

AZsv
Sportpark De Villekamp
Haartsestraat 57
7121 WJ Aalten
Tel. 0543-472100
www.azsv.nl 
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 14.30 uur

Hoofdtrainer: Dave de Jong

Berkum

Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle
Tel. 038-4533355
www.vvberkum.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 14.45 uur

Hoofdtrainer: Arno Hoekstra
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VIERDE DIVISIE B 2022-2023

29 oktober Huizen - csv Apeldoorn P1 14.30 uur

5 november csv Apeldoorn - DETO P1 15.00 uur

12 november csv Apeldoorn - Ajax P2 15.00 uur

19 november Swift - csv Apeldoorn P2 14.30 uur

26 november csv Apeldoorn - Berkum P2 15.00 uur

3 december AZSV - csv Apeldoorn P2 14.30 uur

10 december csv Apeldoorn - Buitenpost P2 15.00 uur

21 januari csv Apeldoorn - SC Genemuiden P2 15.00 uur

Eemdijk
Sportpark De Vinken
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten
Tel. 033-2985939
www.vveemdijk.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 14.30 uur

Hoofdtrainer: Willem Romp

DETO
Sportpark Het Midden
Schout Doddestraat 48
7671 GT Vriezenveen
Tel. 0546-561877
www.deto.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 14.45 uur

Hoofdtrainer: Jürgen Schefczyk

DHSC
Sportpark Wesley Sneijder
Thorbeckelaan 16
3552 CS Utrecht
Tel. 030-2443346
www.vvdhsc.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 14.00 uur

Hoofdtrainer: Rick Testa La Muta

Buitenpost
Sportpark De Swadde
Jeltingalaan 80
9285 WL Buitenpost
Tel. 0511-541856
www.vvbuitenpost.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 14.30 uur

Hoofdtrainer: Willem Brouwer
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VIERDE DIVISIE B 2022-2023

28 januari Eemdijk - csv Apeldoorn P2 14.30 uur

4 februari csv Apeldoorn - SDV Barneveld P2 15.00 uur

11 februari WV-HEDW - csv Apeldoorn P2 14.30 uur

25 februari csv Apeldoorn - d’ Olde Veste ‘54 P2 15.00 uur

4 maart Flevo Boys - csv Apeldoorn P3 15.00 uur

11 maart csv Apeldoorn - DHSC P3 15.00 uur

25 maart HZVV - csv Apeldoorn P3 15.00 uur

Flevo Boys

Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord
Tel. 0527-615937
www.flevoboys.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 15.00 uur

Hoofdtrainer: Arjen Postma

sc Genemuiden

Sportpark De Wetering
Sportlaan 2b
8281 CM Genemuiden
Tel. 038-3851000
www.sc-genemuiden.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 14.30 uur

Hoofdtrainer: René van der Weij

HuiZen

Sportpark De Wolfskamer
IJsselmeerstraat 3
1271 AA Huizen
Tel. 035-5254645
www.svhuizen.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 14.30 uur

Hoofdtrainer: Arnold Klein

HZvv
Sportpark Bentinckspark
Sportveldenweg 3
7902 NX Hoogeveen
Tel. 0528-263337
www.hzvv.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 15.00 uur

Hoofdtrainer: Rick Mulder
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1 april csv Apeldoorn - Huizen P3 15.00 uur

15 april DETO - csv Apeldoorn P3 14.45 uur

22 april Ajax - csv Apeldoorn P3 14.30 uur

6 mei csv Apeldoorn - Swift P3 15.00 uur

13 mei Berkum - csv Apeldoorn P3 14.45 uur

20 mei csv Apeldoorn - AZSV P3 15.00 uur

27 mei Buitenpost - csv Apeldoorn P3 14.30 uur

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

Hoofdtrainer: Bart Schreuder

swiFt

Sportpark Olympiaplein
Olympiaplein 31
1077 CL Amsterdam
Tel. 020-664074
www.avvswift.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 14.30 uur

Hoofdtrainer: Jimmy Simons

wv-Hedw
Sportpark Middenmeer
Radioweg 86
1098 NJ Amsterdam
Tel. 020-6926188
www.wvhedw.nl
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 14.30 uur

Hoofdtrainer: Marcel Valk

d’ Olde Veste ‘54
Sportpark Parallelweg
Parallelweg 11
8332 JD Steenwijk
Tel. 0521-524250
www.oldeveste.com
Aanvangstijdstip thuiswedstrijd: 15.00 uur

Hoofdtrainer: Dick Krommenhoek



POEDERCOATING | NATLAKKEN | VOORBEHANDELEN

MEER DAN ALLEEN COATING Kijk voor meer informatie op:
WWW.KAMPCOATING.NL


