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Het amateurvoetbal begon vorige 

zomer vol goede moed aan een nieuw 

seizoen, maar weer gooide het corona-

virus roet in het eten. Voorzitter 

Mannie Vaandering van IJVV spreekt 

dan ook een nadrukkelijke wens uit. 

“Ik hoop op een normaal seizoen waar-

in we lekker kunnen voetballen en met 

z’n allen het verenigingsleven weer op 

kunnen pakken zoals het hoort.”

Het seizoen 2019-2020 was al atypisch, 

maar ook afgelopen seizoen zat het voet-

bal in de wurggreep van het coronavirus. 

In oktober gingen alle amateurcompeti-

ties op slot en daarna was het flink impro-

viseren voor de trainers. Gewoon lekker 

voetballen was lange tijd niet mogelijk.

Net niet

“Bij IJVV is er gewoon doorgetraind, 

maar het was echt anders. De sjeu was 

eraf. Natuurlijk waren er wel onderlinge 

wedstrijden, maar het was het allemaal 

net niet. En wedstrijden zonder publiek 

zijn gewoon helemaal niet leuk.” Vaande-

ring zag met eigen ogen de invloed van 

de coronamaatregelen op het vereni-

gingsleven. “Vaak wordt gezegd dat het 

verenigingsleven niet alleen bestaat uit 

voetbal, maar het voetbal is natuurlijk 

wel het allerbelangrijkste. Als je niet 

meer kunt voetballen, valt er heel veel 

weg.” Daarom was Vaandering enorm 

blij met de oefenwedstrijd van IJVV 

tegen DOS Kampen op 1 juli. “Iedereen 

vond het geweldig. Dat merkte je wel. 

Mensen hadden op een goede manier 

weer wat te zeuren en er was weer wed-

strijdspanning. Het was echt genieten.”

Leuke selectie

Vaandering heeft geen idee waar IJVV 

staat ten opzichte van de concurrentie 

in de tweede klasse H. “Quick ’20 uit 

Oldenzaal was het afgelopen seizoen een 

van de betere ploegen in onze klasse. 

Dan ben je geneigd om te denken dat deze 

ploeg te sterk is voor de tweede klasse, 

maar eigenlijk weet je helemaal niks. 

Er is zolang niet gevoetbald. Wij zijn er 

in de breedte in ieder geval niet minder 

op geworden. Onze basis is blijven staan 

en we hebben met Jonathan van Marle 

en Jorian Wellenberg twee goede spelers 

erbij gekregen. We hebben een leuke se-

lectie, maar moeten wel uitkijken dat we 

de deur niet te ver openzetten en het aan-

vallend te gek maken. Ik durf van tevoren 

niet te zeggen of we bij de eerste drie ko-

men of in de middenmoot gaan eindigen. 

Na zo’n lange tijd is het de vraag hoe alle 

clubs eruit zijn gekomen. Het zal me niet 

verbazen dat je overal blessures gaat krij-

gen. Het voordeel is wel dat onze trainer 

Emiel Diender steeds heeft doorgetraind. 

De jongens zijn hartstikke fit.” Moet IJVV 

kampioen worden? “Ik vind wel dat je 

elke wedstrijd in moet gaan om te winnen, 

maar dat is een ander verhaal. 

Ons doel blijft de eerste klasse. Je moet als 

club het hoogste doel nastreven en dat is 

voor ons de eerste klasse. We proberen 

om op een zo hoog mogelijk niveau te 

voetballen, maar niet ten koste van alles.”

Flessenhals

Ook het afgelopen seizoen is er bij IJVV 

tijdens de coronacrisis gewoon doorge-

werkt aan de verfraaiing van de accom-

modatie. In oktober heeft de club uit 

IJsselmuiden de beschikking over vier 

nieuwe kleedkamers en een grote mas-

sageruimte. Alles wordt gerealiseerd in 

een nieuw gebouw. In zowel de oude als 

de nieuwe kleedkamers zit straks nieuwe 

verwarming. Daarnaast mikt IJVV nog 

op een uitbreiding van de parkeerruimte. 

“Daarover zijn we in conclaaf met de 

gemeente. Hoe gaan we dit oplossen? 

Op een reguliere zaterdagmorgen, als 

de jeugd speelt, zijn er zoveel auto’s. 

Dat leidt tot onveilige situaties. We willen 

wat doen aan de flessenhals. Dat willen 

we echt veranderen. We streven naar een 

grotere parkeerplaats en het verplaatsen 

van de ingang. Daardoor komt er ruimte 

voor een betere doorstroming.”

Prima bestuur

Vaandering is vanaf medio januari 2013 

voorzitter van IJVV. Hij is bezig aan zijn 

laatste jaar in zijn derde termijn. Gaat hij 

er nog een vierde termijn aan vastknopen? 

“We hebben een prima bestuur. Het loopt 

hartstikke goed. Als je kijkt naar het werk 

dat we als bestuur verrichten, dan wil ik 

nog wel door, maar ik ben al 72. Wellicht is 

het ook wel eens goed dat de jongere 

garde het overneemt. Ik ben er nog niet 

uit. Ik weet het echt nog niet. Nee, het 

werk zit er nog niet op. Noem een vereni-

ging waar niets te doen is. Bij IJVV is altijd 

wat te doen. IJVV is vooruitstrevend en 

denkt vooruit. We proberen altijd om het 

onze leden zo goed mogelijk naar de zin te 

maken. Dat is de verantwoordelijk die we 

als bestuur dragen richting onze leden.”
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Mannie Vaandering 

Verenigingsleven IJVV weer 
oppakken zoals het hoort

Mannie Vaandering
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Emiel Diender begon vorig seizoen 

vol enthousiasme als hoofdtrainer 

bij IJVV. Hij had als doel om passie en 

strijd terug te brengen bij IJVV 1, maar 

al na vier wedstrijden was de competi-

tie door de pandemie voorbij. Diender 

ging gepassioneerd verder met IJVV 

op het trainingsveld. Hij hoopt dat alle 

inspanningen komend seizoen een 

voorsprong opleveren ten opzichte 

van de concurrentie. “We lopen voor 

op andere clubs. Ik ben benieuwd of al 

onze investeringen waardevol zijn in 

het komende seizoen.”

Trots

Hij doelt daarmee op de hoeveelheid 

trainingen bij IJVV tijdens de coro-

naperiode. “Bijna alle clubs trainden 

één keer per week, wij deden dat, tot 

eind juni, steeds twee tot drie keer per 

week. Daarna volgde de beloning met 

de oefenwedstrijd tegen DOS Kampen. 

In grote delen van de wedstrijd was het 

echt genieten. Ons doel was dat mensen 

naar het veld bleven kijken in plaats 

van veel met elkaar te praten. Dat is 

tot het einde van de wedstrijd gelukt.” 

Diender kijkt positief terug op deze pe-

riode waarin de spelers en de trainers te 

maken kregen met allerlei beperkingen. 

“Gemiddeld kwamen er achttien man 

naar de trainingen. Bij de spelers was 

er grote bereidheid om in zichzelf te 

investeren. Daar heb ik zoveel respect 

voor. Ik ben trots op de jongens.”

Uitdaging

De coronaperiode was voor veel voetbal-

trainers een lastige tijd. “Je moest 

telkens maar weer een goede training 

samenstellen voor drietallen of tweetal-

len. Daarbij was het belangrijk om te 

variëren; je moet de jongens wel gemo-

tiveerd houden. Dat was een enorme 

uitdaging. Ik heb daarom veel geïnves-

teerd in de trainingsvoorbereiding. 

We hebben lange tijd drie keer per week 

getraind. Daar zijn de jongens in mee-

gegaan. Dat is misschien wel het knapste 

wat ik als trainer ooit heb bereikt. 

Ik heb er vreselijk veel van geleerd. 

Je rol als trainer verandert ook in zo’n 

tijd. Er werd meer gepraat over werk 

dan over voetbal. Als trainer investeer je 

meer in de mens dan in het voetbal, 

omdat voetballers in zo’n vreemde 

periode nou eenmaal andere behoeften 

hebben. Spelers moeten vrij van geest 

zijn, dat is belangrijk in zo’n periode. 

En zij vonden het heerlijk om ’s avonds 

mensen te spreken waar je wat mee 

hebt. De basisbehoeftes waren bewegen 

en interactie. Die konden we invullen. 

In de coronaperiode heb ik wel een an-

dere band gekregen met de spelers.” 

Puzzel

Ook komend seizoen spelen de trainers 

in het amateurvoetbal een belangrijke 

rol. Ze zullen de fitheid van spelers goed 

in de gaten moeten houden. Immers, qua 

wedstrijdritme hebben spelers veel 

te lang stilgestaan door de corona-

maatregelen en de ene spelers is meer 

belastbaar dan de andere. “Ik denk dat 

we door alle trainingen voorlopen op 

andere clubs, maar ik hoop niet dat we 

straks te maken krijgen met allerlei 

blessures. Het wordt een puzzel. 

De club die alles straks het best managet, 

zal er het beste uitkomen. Ik hoop dat 

alle investeringen van waarde zullen zijn 

in het komende seizoen. Dat gun ik de 

spelers en mezelf natuurlijk ook.”

Doelpunten

Diender heeft vertrouwen in een goed 

seizoen en is blij met Jonathan van Marle 

en Jorian Wellenberg die versterking 

komen bieden. “Ik wil het hoogst haal-

bare en je hebt een verschil tussen wil-

len en echt willen. Jonathan wil er echt 

iets van maken. Het is een speler die ie-

dereen wilde hebben. Hij brengt zoveel 

klasse met zich mee. Ook Jorian is een 

meerwaarde. Hij is multifunctioneel. 

Je kunt hem als rechtsbuiten neerzet-

ten, maar ook op de rechtsbackpositie. 

Hij is zo snel.” Het afgelopen seizoen 

liet Diender IJVV hoog druk zetten. 

Dat zorgde voor attractiviteit, maar 

ook voor wisselende resultaten. De af-

ronding liet te wensen over. Maar met 

Arjan Wiegers en Jonathan moeten we 

zeker enkele doelpunten per wedstrijd 

kunnen maken. De twee nieuwelingen, 

Jonathan en Jorian, zijn voor ons echt 

van meerwaarde. Dat moet zich uitbe-

talen.”

Emiel Diender

We verdienen het om geleverde 
arbeid uitbetaald te krijgen
Intensieve training en nieuwe spelers geven vertrouwen voor komend seizoen

‘We hebben lange 
tijd drie keer per 
week getraind’

Emiel Diender
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Ricardo van der Weerd leek in 2020 te 

stoppen bij IJVV, maar uiteindelijk liep 

het anders. Hij was twee en een half jaar 

trainer bij IJVV 2 en ging het afgelopen 

seizoen verder als hoofd jeugdopleiding 

van de bovenbouw en lid van de 

technische commissie (eerste en twee-

de selectie). En dat bevalt hem prima. 

“Mijn inbreng wordt echt gewaardeerd.”

Van der Weerd vond het in 2020 niet 

meer dan logisch dat hij zou stoppen als 

trainer bij IJVV 2. “Ik heb aangegeven 

dat een trainer niet langer dan drie jaar 

actief moet zijn bij een ploeg. Dan moet 

je iets anders gaan doen.”

Fanatieke groep

Toch was het geen gemakkelijke be-

slissing, want Van der Weerd had het 

uitstekend naar zijn zin als trainer bij 

IJVV 2. “Ik ben halverwege het seizoen 

ingestapt. Toen ik kwam, stond de ploeg 

onderin in de tweede klasse. Vervolgens 

hebben we ons gehandhaafd via de 

nacompetitie. Een jaar later zijn we via 

de nacompetitie gepromoveerd naar de 

eerste klasse en daar deden we aardig 

mee, maar toen kwam corona. We had-

den een fanatieke groep, ook jongens uit 

het eerste wilden graag meedoen. 

Toen ik kwam, hing het tweede elftal er 

maar een beetje bij. Vervolgens heb ik de 

vrije hand gekregen, Ik wilde er echt iets 

van maken. Van mij zul je nooit horen 

dat ik een goede trainer ben, maar ik 

kan wel een team smeden. Dat is gelukt, 

in samenwerking met de toenmalige 

hoofdtrainer Eduard Lindeboom en de 

jongens die de echte wil hadden.”

Succesvolle combinatie

Sinds het afgelopen seizoen is de rol van 

Van der Weerd bij IJVV totaal veranderd. 

Hij ging verder als hoofd jeugdopleiding 

in de bovenbouw. Daarnaast is hij lid 

van de technische commissie (eerste en 

tweede selectie). Van der Weerd wilde 

per se deze combi, omdat beide functies 

veel raakvlakken hebben. “Ik ben er zeker 

twee avonden per week mee bezig en 

dan natuurlijk de zaterdag. Mijn zoon 

zei dat deze functies goed bij mij zouden 

passen en hij heeft gelijk gehad. Ik kan 

mezelf blijven en mijn inbreng wordt ge-

waardeerd. Ik mag wat zeggen en wordt 

gehoord. Ik ben een tegenpool, maar wel 

in de goede zin van het woord”, aldus Van 

der Weerd, die zichzelf in de toekomst 

niet meer op een trainingsveld ziet 

staan. “Ik wil niet meer ’s avonds op het 

veld staan. Ik sta nu aan de andere kant 

van het veld en dat bevalt me prima.”

Eigen identiteit 

Van der Weerd is als TC-lid samen 

met Eric Klunder en Rudy Wagteveld 

verantwoordelijk voor de eerste selectie, 

waarbij Wagteveld namens de TC zitting 

heeft in het bestuur. “We bepalen alles 

met z’n drieën en komen er altijd uit. 

We hebben maar één gedachte. Proberen 

om met IJVV de sprong te maken naar 

de eerste klasse om leuke derby’s te 

gaan spelen. Daar hunkert IJsselmuiden 

naar.” IJVV wil dolgraag naar de eerste 

klasse, maar de club wil wel de eigen 

identiteit behouden. Daarom mogen er 

maximaal vijf spelers in de selectie van 

buitenaf komen. Van der Weerd is blij 

dat er afgelopen seizoen jeugdspelers 

zijn aangesloten en Albert Jan Meuleman 

zich weer beschikbaar heeft gesteld voor 

het eerste van IJVV. “Het is een goede 

keeper en hij is superenthousiast. 

Door zijn terugkeer hoef je geen nieuwe 

keeper te halen. Dit is een hele mooie op-

lossing. Hij moet Julian van de Wetering 

gaan ondersteunen. Julian krijgt de kans 

om het waar te maken en als het nodig 

is moet Albert Jan er staan. Daar heb ik 

absoluut geen twijfels over.”

Hecht team

Volgens Van der Weerd staat de jeugd-

opleiding van IJVV er goed voor. 

“Je hebt overal coördinatoren en dat 

werkt prima. Alles staat en alles wordt 

getackeld als dat nodig is.” Van der 

Weerd is als hoofd jeugdopleiding op 

dezelfde voet verder gegaan. “Het was 

niet nodig om ineens dingen ingrijpend 

te veranderen. Ik heb gesproken met 

trainers en coördinatoren. We vormen 

een hecht team. Wat het doel is? Het zou 

heel mooi zijn om alle standaard jeugd-

teams hoofdklasse-waardig te krijgen. 

Daarmee zijn we al een heel eind op weg. 

IJVV heeft zeker niet stilgestaan op alle 

terreinen. Het eerste, de jeugd en de ac-

commodatie. Overal zijn op een gezonde 

manier stapjes gemaakt. We hebben wel 

als doel om in de toekomst overal in de 

onderbouw gediplomeerde trainers te 

krijgen. We hebben een samenwerking 

opgestart met Sportclub Genemuiden 

wat betreft de trainerscursus UEFA 

C-jeugd. Dat gaan we samen doen. 

Drie trainers bij IJVV willen deze cursus 

graag doen. Dat is hartstikke mooi.”

Ricardo van der Weerd

Ricardo van der Weerd voelt zich 
als ‘tegenpool’ gewaardeerd
Van trainer IJVV 2 naar combinatie hoofd jeugdopleiding bovenbouw en lid TC
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IJVV heeft de selectie voor komend 

seizoen uitgebreid met twee aanwin-

sten. Jonathan van Marle en Jorian 

Wellenberg moeten IJVV komend 

voetbaljaar iets extra’s geven in de 

jacht naar sportieve successen.

Jonathan van Marle

‘IJVV strikt Jonathan van Marle’. Het was 

opzienbarend nieuws in januari dit jaar. 

Een speler van Berkum, die zich heeft be-

wezen op hoofdklasseniveau, kiest voor 

voetballen in de tweede klasse met IJVV. 

“Het was verrassend, maar het is een 

bewuste keuze geweest”, aldus de spits.

De voetballer neemt ons even terug naar 

oktober vorig jaar, toen de voetbal-

competities in het slot gingen door de 

coronamaatregelen. “We zaten midden 

in de coronaperiode en mijn vrouw was 

zwanger. Toen ging ik nadenken. Ik was 

acht jaar van huis geweest door het voet-

bal. Wellicht was het tijd om prioriteiten 

te stellen en dichter bij huis te gaan voet-

ballen. Dat speelde door mijn hoofd.”

Bewuste keuze

Begin december werd Van Marle bena-

derd door IJVV-trainer Emiel Diender. 

“Dan ga je er intensiever over nadenken. 

Ga je stoppen met voetballen in de 

hoofdklasse om je meer te kunnen focus-

sen op de thuissituatie? Deze knoop 

moest ik eerst doorhakken. Ik vond het 

een mooi moment om dit te gaan doen. 

Ik krijg het steeds drukker op het werk 

en we hebben een kleine. Als je dichtbij 

huis voetbalt, ben je meer thuis.”

Vervolgens moest hij kiezen. Terugkeren 

bij KHC of gaan spelen bij IJVV? “Ik ben 

in gesprek gegaan met IJVV. De ambitie 

van de club sprak me gelijk aan. Ik vind 

dat een club een goed verhaal moet heb-

ben. IJVV heeft al heel lang de ambitie 

om te promoveren en bij de Kamper 

clubs in te komen. Ik wil dat avontuur 

nog wel een keer aangaan en het is voor 

mij dicht bij huis.”

Uitdaging

Van Marle spreekt van een mooie uitda-

ging. “Er is talent, er zijn verschillende 

ervaren spelers die al lange tijd spelen 

bij IJVV en er zijn goede aanwinsten 

gehaald, zoals Arjan Wiegers. De kwa-

liteit is aanwezig. Ik ken de competitie 

niet. Het is langer dan tien jaar geleden 

dat ik met KHC in de tweede klasse heb 

gespeeld, maar als je een goede serie 

neerzet, kun je ver komen. Maar je bent 

wel afhankelijk van blessures en de 

breedte van de selectie”, aldus Van Marle, 

die geen druk voelt. “Ik weet wat ik kan 

en heb er veel zin in. Ik wil altijd voor het 

hoogste gaan. Of dat reëel is, weet ik niet. 

Ik denk dat we het goed hebben gedaan 

als we de nacompetitie halen”, aldus de 

trefzekere Van Marle, die wordt gezien als 

de missing-link bij IJVV. Van Marle is een 

complete spits. Hij kan prima fungeren 

als aanspeelpunt, is goed in de combinatie 

en is een afmaker. In zijn loopbaan was al 

hij al goed voor 110 competitietreffers.

Jorian Wellenberg

De tweede aanwinst is Jorian Wellenberg. 

Ook met Jorian heeft IJVV een zeer 

ervaren speler aan de selectie toege-

voegd. Wellenberg heeft een voorkeur 

voor de rechterflank. Hij kan als opko-

mende back uit de voeten, maar heeft ook 

wel als rechtsbuiten gespeeld. Na vier 

jaar is hij terug bij IJVV. De afgelopen vier 

seizoenen speelde hij bij eersteklasser 

KHC. “Mede door mijn werk ben ik 

teruggekeerd bij IJVV. Ik werk vaak 

onregelmatig. Ik ben benaderd door 

Rudy Wagteveld en heb tijdens een 

gesprek met hoofdtrainer Emiel Diender 

de situatie uitgelegd. Vanwege mijn werk 

kan ik niet altijd trainen, maar Emiel 

wilde me er graag bij hebben.”

Vertrouwen

Wellenberg heeft vertrouwen in een 

goed seizoen met IJVV. “De tweede 

klasse H is best een zware competitie, 

maar we mogen zeker uitspreken dat 

we mee willen doen. Zeker met een spits 

als Jonathan. Ik hoop zoveel mogelijk 

minuten te maken en dat ik het plezier in 

het spelletje kan behouden. Ik wil graag 

belangrijk zijn voor het team, in de basis 

of op de bank. Samen met de andere 

ervaren jongens moeten we het team 

op sleeptouw nemen.”

Jonathan en Jorian brengen 
ervaring en kwaliteit bij IJVV
2 J’s geven komend seizoen extra impuls aan selectie IJVV

Jonathan van Marle en Jorian Wellenberg



Constructieweg 41-1
8263 BC  Kampen

(038) 337 00 54
info@bcoreclameburo.nl

www.brugmedia.nl

één-tweetjeHet beste

Gegarandeerd 
nieuwe 
klanten scoren!

BEL NU!
(038) 333 10 27

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie • Utiliteitsbouw

adres

Koekoeksweg 17b 
8271 PC IJsselmuiden 

telefoon

(038) 33 88 422

mobiel

(06) 22 73 82 70

e-mail

dekker.electro@hetnet.nl

• Tapijt 
• PVC-vloeren
• Vinyl
• Marmoleum
• Laminaat
• Schoonloopmatten
• Zonwering
• Vloer- en tafelkleden

Raamdecoratie:
• Gordijnen
• Inbetweens
• Rolgordijnen
• Vouwgordijnen
• Plissé
• Horizontale lamellen
• Verticale lamellen

Baan 10 • 8271 BE IJsselmuiden
Telefoon 038 - 331 37 61
Mail: info@vandenberginterieur.nl

zaterdagmiddag gesloten - vrijdag koopavond - ruime parkeergelegenheid

www.vandenberginterieur.nl

De nieuwste en mooiste woonideeën bij…
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ÉCHT SCOOTERPLEZIER BEGINT BIJ...

SCOOTERS
NIEUW/GEBRUIKT

SCOOTER-
ONDERDELEN

MOTOR-
ONDERDELEN

ONDERHOUD/
REPARATIE

volg ons!

www.van-lente.nl

catering  •  party verhuur  •  spelverhuur

Tuin�uiter 8, 8271 HH  IJsselmuiden
t 06 - 127 433 55  •  e info@ruiterelektrotechniek.nl

SPORT2000 kampen • Oudestraat 46
www.sport2000kampen.nl

Groenendael 233e
8271 EM IJsselmuiden

T (038) 332 72 22
F (038) 332 87 28

E info@ruiterbouw.com
W www.ruiterbouw.com

GEBR. DE RUITER B.V.
AANNEMINGSBEDRIJF

www.ruiterbouw.com

NIEUWBOUW  •  VERBOUW  •  ONDERHOUD
UTILITEITSBOUW  •  RENOVATIE
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Selectie

Hoofdtrainer
29 – 04 – 1982
2E jaar

Emiel Diender 
Teammanager
11 – 05 – 1974
2E jaar

Lammert van den Berg

Verzorger
18 – 12 – 1966
9E jaar

Antoine de Kleine 

Assistent trainer
23 – 08 – 1989
3E jaar

Jos Bartelink 

Begeleider
13 – 03 – 1970
21E jaar

Ronnie Snippe 
Assistent scheidsrechter
05 – 05 – 1970
9E jaar

Jan Willem Westendorp 

Assistent trainer
24 – 04 – 1976
2E jaar

Brian Wezenberg 
Keeperstrainer
29 – 04 – 1992
1E jaar

Jasper Fix  

Fysiotherapeut
29 – 08 – 1957
25E jaar

Peter Hoekstra 

Verdediger
12 – 09 – 2002
2E jaar

Jamal Arouch 
Verdediger
07 – 08 – 1991
12E jaar

Gerjon van den Berg 
Verdediger
05 –04 – 2000
4E jaar

Kevin van den Berg 

  Functie         Positie         Geboortedatum         1e Selectie

Aanvaller
05 – 04 – 1999
2E jaar

Julian Hellendoorn 

IJVV IJsselmuiden
Seizoen 2021/2022
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• Reparatie
• APK & Onderhoud
• Hybride & EV-Specialist
• Aircoservice
• Storingsdiagnose
• Tanken 24/6 

Heb je een 
notaris nodig?
Neem dan contact op met Bart Slagter, 06 17392590 of Elsbeth 
Zijlstra, 06 20956240. Bart en Elsbeth zijn beiden lid van onze mooie 
vereniging. Zie je ze langs de voetbalvelden staan? Spreek ze 
gerust aan. Of kijk eens op www.hetnotarieel.nl.

Het Notarieel Kampen

IJsseldijk 1-3

8266 AD Kampen

T 038 331 6633

• Familierecht

• Particulier Vastgoed 

• Commercieel Vastgoed 

• Ondernemingsrecht

Lunch • Diner • Borrelen • Catering

IJsselkade 61, 8261 AH Kampen
038 - 331 49 87

www.debastaardkampen.nl

Dinsdag t/m zondag geopend v.a. 12:00u
Maandag gesloten (m.u.v. feestdagen)

Reserveren kan gemakkelijk online via:
www.debastaardkampen.nl

Een feestje geven bij ons of op uw eigen locatie?
Vul dan het offerteformulier in op de site.

Volg ons!

Doeltreffend
je huis verkopen!

 038 - 33 22 055
OF KIJK OP SINKEBV.NL



Aanvaller
19 – 01 – 1994
1E jaar

Jonathan van Marle 
Doelverdediger
30 – 08 – 1981
17E jaar

Albert Jan Meuleman 

Aanvaller
06 – 04 – 2000
3E jaar

Jan Koster 

Middenvelder
15 – 02 – 2001
2E jaar

Alessandro Spano 

Doelverdediger
05 – 03 – 1999
4E jaar

Julian van de Wetering 

Aanvaller
18 – 05 – 1998
2E jaar

Jos Kalter 

Verdediger
17 – 04 – 1990
10E jaar

Sander Morren 

Verdediger
29 – 10 – 1998
2E jaar

Mick Strieker 

Middenvelder
26 – 11 – 2002
2E jaar

Nick Wagteveld 

Middenvelder
12 – 12 – 2000
4E jaar

Luc Kalter 

Doelverdediger
12 – 06 – 2003
1E jaar

Sem Otten 

Verdediger
21 – 03 – 1986
3E jaar

Mark Homme vd Veen 

Verdediger
06 – 05 – 1994
5E jaar

Robin Kalter 

Middenvelder
15 – 05 – 1997
6E jaar

Tim Roeland 

Middenvelder
11 – 05 – 1992
8E jaar

Lenhard de Velde 

Verdediger
17 – 03 – 1993
3E jaar

Jorian Wellenberg 
Aanvaller
06 – 05 – 1989
2E jaar

Arjan Wiegers 

Verdediger
18 – 10 – 1995
8E jaar

Martijn de Kleine 

Verdediger
02 – 06 – 2000
2E jaar

Adir Sasso 

  Functie         Positie         Geboortedatum         1e Selectie
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Oudestraat 128, 8261 CX Kampen • T. 038-3315534 • kampen@sport-inn.nl • www.sport-innkampen.nl

Wij zijn er trots op dat we samen met
Craft het IJVV clubtenue mogen leveren.
Loop voor meer informatie eens binnen bij Sport-inn Kampen.
Wij verzorgen ook bedrukkingen op kleding & schoenen!

Kampen

Energiek in installatietechniek!

W W W . C O F I E N . N L

Ondernemersstraat 21
8271 RS IJsselmuiden
t. (038) 332 00 12
e. info@co� en.nl

•  Loodgieters-
werkzaamheden

•   Centrale verwarmings-
werkzaamheden

•  Venti latie- en 
luchtbehandeling

•  Elektr ische instal latie

•  Sanitaire instal laties

•  Zink-, koper- en dakwerken 

•  Rioolinspectie 
inclusief onderhoud

•  CV-ketel inspectie 
inclusief onderhoud

•   Duurzame energie, 
warmtepompen, PV-cellen 
en zonne-energie

Groenendael 233e - 8271 EM IJsselmuiden
Tel. 038-3327222 - info@ruiterbouw.com 

• loodgieterswerk

• centrale verwarming

• sanitaire installatie

• dakbedekking

• lood-, koper, en zinkwerk

• ventilatiewerkzaamheden

Ondernemersstraat 21

8271 RS IJsselmuiden

Telefoon 038 - 33 20 012

Fax 038 - 33 28 383

VAN KESTEREN
Persoonlijk en betrokken in
IJsselmuiden en Kampen

Kijk voor onze bedrijfsinformatie op:
www.vankesterenrenault.nl
Spoordwarsstraat 15 038-3313241
8271 RD IJsselmuiden Info@vankesterenrenault.nl

H
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Goudplevier 105 IJsselmuiden

Supermarkt
Openingstijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00 uur
8.00 - 20.00 uur
8.00 - 20.00 uur
8.00 - 20.00 uur
8.00 - 21.00 uur
8.00 - 20.00 uur

Ontdek onze 
lage prijzen. 
Altijd vers, 

altijd goedkoop!

Oosterholtseweg 15 • 8271 PS IJsselmuiden
Tel. 038 - 331 71 00, b.g.g. 038 - 332 69 19
Fax 038 - 333 04 46

Voskuilerdijk 24 • 8094 PW Hattemerbroek
Tel. 06 -53 43 46 85

info@ter-weele.nl
Kijk voor onze wekelijkse aanbiedingen op:

www.ter-weele.nl

OOK OP DE VRIJDAGMARKT IN IJSSELMUIDEN

PROFNORM KAMPEN B.V.
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN

MACHINES - BOUWBESLAG

WWW.PROFNORMKAMPEN.NL

Wezenberg Transport BV
Wezenberg Atrop BV
Wezenberg Gemo BV
Agrarisch Logistiek Centrum BV

Veilingweg 1, 8271 PX IJsselmuiden
Tel. 038 33 15 108
Fax 038 33 19 905

Internet: www.wezenberg.nl
E-mail: info@wezenberg.nl

IJVV-Presentatie0610-DEF:Opmaak 1  27-07-2010  23:52  Pagina 24
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Erwin Stuiver is nog niet officieel be-

noemd als voorzitter van de beheers-

commissie en lid van het algemeen 

bestuur van IJVV, maar sinds novem-

ber vorig jaar heeft hij deze functie 

wel opgepakt met als doel om weer 

structuur te krijgen in de beheerscom-

missie. Na ruim een half jaar is Stuiver 

positief. “Het begint zich te vormen.”

Stuiver is in het dagelijks leven werk-

zaam als manager vastgoedontwikke-

ling bij woningcorporatie Deltawonen. 

“Mijn dochter speelt met heel veel 

plezier bij IJVV en ik ken Frans van de 

Wetering goed. Ik heb nog met hem op 

school gezeten en ook op werkgebied 

hebben we raakvlakken. Oktober vorig 

jaar belde Frans mij of ik voorzitter van 

de beheerscommissie wilde worden. 

Ik was eerder bij de inzameling van oud 

papier betrokken, maar dit past me wat 

beter. Hier zie ik meer uitdaging in. 

De beheerscommissie had al een tijdje 

geen voorzitter en daardoor was er ook 

geen echte verbinding naar het bestuur.”

Doorstart

En dus moest er wat gebeuren. De eer-

ste doelstelling was om de organisatie 

goed op poten te zetten. “We hebben 

een soort van doorstart gemaakt en de 

taken verdeeld. Drie van de vijf leden 

van de beheerscommissie waren al 

onderdeel van de commissie: Henk 

van Wijhe en Jan Willem van Dijk in 

de klusgroep, Richard Wijnbergen als 

aanspreekpunt voor de velden en het 

groen. Martin Steen Redeker en ik zijn 

nieuw. Martin werkt bij de gemeente 

Kampen. Hij is het aanspreekpunt voor 

de gebouwen. Ik organiseer als voorzit-

ter de vergaderingen en ook ben ik de 

link met het algemeen bestuur. Dat werd 

gemist. Ik hou het overzicht en spring 

bij als het nodig is. Via Henk en Jan 

Willem hebben we nu een verbinding 

gecreëerd met de klusgroep. Op deze 

manier kunnen de mensen van de klus-

groep aangeven waar ze mee bezig zijn 

en waar ze tegenaan lopen.”

Aparte projecten

De beheerscommissie is een belangrijk 

orgaan bij IJVV. Deze commissie is 

verantwoordelijk voor het in onderhoud 

beheren van velden en gebouwen. 

Vaak wordt gedacht dat nieuwe 

projecten, zoals het realiseren van 

nieuwe kleedkamers, ook vallen onder 

de beheerscommissie. “Maar dat is 

zeker niet waar”, benadrukt Stuiver. 

“Vernieuwingen zijn altijd losgetrok-

ken van de beheerscommissie. Het zijn 

aparte projecten. Als een project is 

afgerond, wordt het overgedragen aan 

de beheerscommissie.” 

Spirit

Als voorzitter van de beheerscommissie 

heeft Stuiver ook plaatsgenomen in het 

algemeen bestuur. Door de coronapan-

demie is dit echter nog niet officieel 

bekrachtigd, aangezien de algemene 

ledenvergadering tot nu toe dit jaar is 

uitgesteld. Toch ging Stuiver al aan de 

slag om de beheerscommissie nieuw 

leven in te blazen. En dat is gelukt. 

“Ik merk dat iedereen z’n rol begint te 

pakken. Het begint vorm te krijgen. 

Het gaat heel leuk. Door corona hebben 

we alles rustig kunnen opstarten. 

De spirit zit er weer in en er is veel 

betrokkenheid van iedereen.”

Doelstellingen

De komende jaren wil Stuiver met 

de beheerscommissie nog een aantal 

doelstellingen realiseren. “We hebben 

wel wat ambities. Zo willen we alle 

belangrijke informatie verzamelen en 

digitaliseren. Denk aan tekeningen, 

onderhoudsrapporten en inspectierap-

porten. Als je het beheer goed wil doen, 

moet je alle informatie goed op orde 

hebben. Verder willen we het meerjarig 

onderhoud van gebouwen en velden bij 

IJVV in beeld brengen en een meerja-

renbegroting maken. Goed onderhoud 

moet dan volgens dit plan verlopen. 

Het werk dat niet door de klusgroep 

wordt gedaan, gaan we uitbesteden. 

Zo verloopt alles minder ad-hoc en 

gestructureerder voor de klusgroep”, 

aldus Stuiver, die benadrukt zeer 

positief te zijn over de rol van vrijwil-

ligers bij de club uit IJsselmuiden. 

“IJVV heeft veel vrijwilligers. Dat is 

gigantisch. Vele handen maken licht 

werk. Dat zie je terug bij IJVV.”

Spirit en structuur zijn terug in 
de beheerscommissie van IJVV
Meer verbinding, planning en digitalisering om ambities waar te maken

V.l.n.r.: Jan Willem van Dijk, Erwin Stuiver, Henk van Wijhe, Richard van Wijnbergen en Martin Steen Redeker



 

GERECHTSDEU RWA ARDERS & I NCASSO

Gerechtsdeurwaarder

Meeuwenplein 9B 
8261 WB   
Kampen

Kampen Broederweg 11 • 8261 GS Kampen
T (038) 331 67 77 • E info@wb-advocaten.nl

Dronten De Zate 18 • 8251 HD Dronten
T (0321) 31 54 16

Voor hoogwaardige 
juridische hulp aan 
bedrijven en particulieren

Eckertstraat 4

8263 CB Kampen

Tel. 038-3333011

Fax 038-3333021

onze openingstijden zijn;
Dinsdag t/m vrijdag
Van 09.00 uur - 12.00 uur
Van 13.00 uur - 17.30 uur
Zaterdag
Van 09.00 uur - 15.00 uur

www.woningbestrating.nl

 

www.berk.nl/familiebedrijven

Berk Accountants en Belastingadviseurs is dé 
specialist in de begeleiding van familiebedrijven. 
Bijvoorbeeld bij vraagstukken als bedrijfsopvolging 
en -overdracht. Onze adviseurs beschikken over 
de juiste kennis en ervaring om familiebedrijven 
optimaal te begeleiden. Bent u geïnteresseerd? 
Bel dan eens met Gert Juffer van onze vestiging 
in Kampen: (038) 429 81 00.

“Familiebedrijven kiezen vaak voor Berk. Het voelt een 
beetje alsof we zelf ook deel uitmaken van zo’n familie.”

An Independent Member 
of  Baker Tilly International
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Verzekerd 
van de juiste 
beslissing!

VAR

Voor elke 
situatie
    Hypotheken 

    Verzekeringen 
    Bedrijven 

    Financiele planning

beslissing!

Pr. Julianastraat 3
8281 CK Genemuiden

T: 038 376 83 80
E: info@heutinkenheij.nl

www.heutinkenheij.nl
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De afgelopen jaren heeft de accom-

modatie van IJVV een metamorfose 

ondergaan. Maar wat is een prachtig 

sportpark zonder goed geluid en snel 

internet? Met nieuwe geluidssystemen 

en de aanleg van glasvezel zijn ook deze 

problemen getackeld.

Het geluid in de kantine was voor veel 

mensen bij IJVV jarenlang een doorn in 

het oog. Hoe kan dat verbeterd worden? 

Het bestuur besloot om een beroep te 

doen op de expertise van Marnix Hacque-

bord, eigenaar van het bedrijf Present-It. 

“Het geluid in de kantine is altijd al slecht 

geweest en ook na de verbouwing was 

dat nog het geval. Marnix gaf direct het 

advies om alle platen uit het plafond te 

verwijderen; die waren niet goed voor 

de akoestiek. Daar zijn andere platen 

voor in de plaats gekomen die het geluid 

goed adsorberen”, legt Geurt Morren, 

bestuurslid algemene zaken bij IJVV, uit.

Nieuw geluidssysteem

Daarnaast is er een nieuw geluids-

systeem gekomen in de kantine. 

“Daarmee kun je het geluid in vier 

segmenten verdelen. Op de plek waar 

oudere supporters zitten, kun je het 

geluid zachter zetten, terwijl je op een 

andere plaats de volumeknop kunt 

opendraaien. Dat is ideaal. Voordeel 

is ook dat als je praat in de microfoon 

de muziek automatisch uitgaat. Dat is 

ook zo geregeld bij de persruimte op de 

tribune. Ik had niet verwacht dat het 

nieuwe audiosysteem zoveel verschil 

zou maken. De echo is er helemaal uit. 

Eerder werd je daar helemaal gek van. 

Dat kwam dus door die plafondplaten die 

het geluid weerkaatsten”, aldus Morren.

Feestknop

De grote boxen in kantine zijn er nog 

steeds. “Bij speciale gelegenheden druk-

ken we de feestknop in”, lacht Morren, 

die vervolgens uit de doeken doet dat 

twaalf nieuwe boxen in de kantine 

zorgen voor een goed geluid. “Het nieuwe 

systeem is gekoppeld aan een nieuwe 

computer met een scherm. Daarmee kun-

nen we prima muziek draaien.” Ook op 

en rondom het hoofdveld is het geluid 

nu goed voor elkaar door een nieuw 

geluidssysteem. “Het geluid wordt 

hiermee veel beter verspreid over het 

sportpark. Bovendien kun je de geluids-

boxen los van elkaar bedienen en hoeven 

we niet meer met boxen te slepen”, aldus 

Morren die lovend is over Hacquebord. 

“Hij denkt mee in oplossingen.” 

Marnix Hacquebord is met zijn bedrijf 

Present-It sponsor bij IJVV. Hij verklaart 

graag mensen te willen helpen.

Glasvezel

Het realiseren van goed internet op 

een sportpark is altijd maar weer een 

uitdaging voor sportverenigingen. 

“Het bestuur heeft zich sterk gemaakt 

om glasvezel aan te laten leggen. 

Marnix kwam met het idee om ook 

een verbinding naar de persruimte te 

maken.” En dat is vooral handig bij het 

streamen van wedstrijden van IJVV. 

Het streamen van voetbalduels nam vorig 

jaar kortstondig een hoge vlucht, omdat 

er geen publiek welkom was bij wedstrij-

den. “Vorig jaar konden er zes mensen 

kijken. De zevende persoon werd eruit 

gegooid. Met glasvezel kunnen tussen 

de zeshonderd en zevenhonderd mensen 

kijken via internet. Met glasvezel kun je 

veel beter beelden doorsturen. Er kan 

veel meer dataverkeer doorheen. 

Straks gaan we alle thuiswedstrijden 

van IJVV op zaterdag streamen. En deze 

mogelijkheid bestaat niet alleen voor 

het eerste, maar kan ook voor de jeugd, 

mits er vrijwilligers zijn die de knoppen 

willen bedienen.”

Camerasysteem

IJVV is tegenwoordig in staat om de 

wedstrijden goed in beeld te brengen. 

Enkele jaren geleden is een camera-

systeem aangeschaft. “Twee camera’s 

volgen de bal. Verplaatst het spel zich 

naar het strafschopgebied, dan zoomt 

de camera automatisch in. Niet alleen 

ideaal om wedstrijden te analyseren, 

maar ook ze te streamen”, vertelt Morren 

enthousiast. Hij benadrukt dat elk team 

bij IJVV gebruik kan maken van het 

camerasysteem. “Het is niet alleen voor 

het eerste. We willen iedereen de kans 

geven om beter te worden. Elk elftal 

kan er gebruik van maken. De jeugd kan 

straks de eigen beelden terugzien. 

Daar leer je van. Beeld doet veel meer 

dan honderd aanwijzingen.”

Goed geluid en 
glasvezel voor IJVV
Het wordt steeds mooier op sportpark Den Uithoek

Geurt Morren en Marnix Hacquebord



Naast de tofste banen in de transport en logistiek vind je bij 

JobTrans ook de meest leerzame en leuke (praktijkgerichte) 

opleidingen, cursussen en trainingen. Met of zonder Code 95!

 Voeg in voor 
 de juiste baan! 

Kijk op www.jobtrans.nl 
en vind de baan die bij je past!
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Bij Bikesland vind je een ruime collectie 
kinderfi etsen, stadsfi etsen, e-bikes 
en bakfi etsen. Wij hebben een eigen 
service werkplaats voor reparaties en 
een groot Experience center waar je alle 
modellen kunt bekijken én uitproberen!

OUTDOORSPEELGOED, 
LAAT JE VERRASSEN!
Ben je op zoek naar speelgoed of andere dingen 
waar je kind zich heerlijk mee kan vermaken? Bij 
Outdoorspeelgoed vind je heel veel binnen- en 
buitenspeelgoed voor een verrassend budget! 

Outdoorspeelgoed, de leukste (online) 
speelgoedwinkel van Nederland!

Zambonistraat 4-b
8263 CE Kampen
038 - 331 54 51

NIEUW, VERRASSEND 
EN VEELZIJDIG!

www.bikesland.nl

www.outdoorspeelgoed.nl

Zambonistraat 4-b
8263 CE Kampen
038 - 331 54 51
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Bij een club als IJVV wordt veel nieuws 

gecommuniceerd via verschillende 

kanalen. Een taak voor de PR-commissie 

die komend seizoen bestaat uit Kevin 

Klunder, Marcel Kalter en Lucy van der 

Weg.

Vier jaar zat Marjolijn Lorist in de 

PR-commissie van IJVV. Zij was ver-

antwoordelijk voor de IJVV-pagina in 

weekblad De Brug. Haar taak is over-

genomen door Marcel Kalter en Lucy 

van der Weg. Marcel Kalter is schrijver. 

Zo is hij columnist bij De Brug. 

“Omdat ik wel een ‘stukkie’ kan schrij-

ven, ben ik gevraagd. Het vullen van 

de Brug-pagina van IJVV doe ik samen 

met Lucy”, vertelt Kalter.

Leuk om te lezen

Hij wil graag iets doen voor de club. 

“Ik heb altijd gevoetbald bij IJVV. 

Nu spelen de dochter van Lucy en mijn 

drie jongens bij IJVV en ben ik leider. 

Iedereen van onze familie is erbij be-

trokken. Dan ga je kijken of je iets kunt 

doen voor de vereniging en vervolgens 

ga je ervoor. De Brug-pagina is een 

keer in de vier weken. Heel veel tijd 

gaat daar dus niet inzitten. Lucy en ik 

denken samen na over onderwerpen en 

kijken wat er wordt aangeleverd. 

Vervolgens moet je alles in een leuke 

vorm gieten. Je moet je ogen en oren 

goed de kost geven om te ontdekken 

wat er speelt. We gaan het wel zien. 

We proberen er elke keer wat van te ma-

ken. Het moet vooral leuk zijn om te lezen.

Online communicatie

Kevin Klunder is al jarenlang actief in 

de PR-commissie van IJVV. Hij heeft 

een omvangrijk takenpakket. “Bijna alles 

wat je online ziet bij IJVV, doe ik. Ik heb 

het in 2012 overgenomen van Lammert 

van den Berg. Hij stopte en heeft mij 

toen gevraagd of ik het wilde voort-

zetten.” Klunder opereert los van 

Marcel Kalter en Lucy van der Weg. 

“Er is wel eens wat overlap. Met name 

als er nieuws is. Bijvoorbeeld de vernieu-

wing van de kantine. Marjolijn schreef 

dat artikel dan voor onze Brugpagina, en 

vervolgens plaatste ik dat op de website. 

Dat gebeurt ook wel eens andersom. 

Dan kunnen zij het opnemen.”

De website is een belangrijk com-

municatiemiddel voor IJVV. In de loop 

der jaren is de site veranderd. “Er is 

een koppeling gekomen met Sportlink 

en de KNVB. De site is gelinkt aan de 

gegevens van voetbal.nl. Dat scheelt 

heel veel tijd.” Naast Klunder heeft ook 

jeugdbestuurder Arne Kattenberg een 

account. “Hij post regelmatig op de site 

en op Facebook vanuit zijn functie als 

jeugdbestuurder en hij vervangt mij 

ook als ik niet kan.”

Hoeveel tijd kost het Klunder om alles te 

doen? “Dat verschilt. Zeg maar zo’n 1,5 

tot 2 uur per week. In het verleden kostte 

het me veel meer tijd, maar nu is er zo-

veel geautomatiseerd. Ik werk in de mar-

keting en heb in mijn baan veel te maken 

met social media. Het is leuk om te doen. 

De meeste teksten schrijf ik zelf.”

Daarnaast doet Klunder ook nog diverse 

andere dingen voor IJVV. “Ik ben trainer 

van JO15-1 en help altijd bij de jaarlijkse 

Kerstbazaar.” Tevens is hij de man die 

iedereen via Twitter op de hoogte houdt 

van de prestaties van het eerste elftal 

en brengt hij vaak het nieuws rondom 

het eerste. “Mijn vader heeft ook altijd 

vrijwilligerswerk gedaan. Je moet iets 

terugdoen voor de vereniging. Zo ben ik 

groot gebracht.”

PR-commissie onmisbare communicatieschakel

Nieuws over IJVV moet 
leuk zijn om te lezen

V.l.n.r.: Kevin Klunder, Lucy van de Weg, Marcel Kalter en Marjolijn Lorist
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IJVV steekt al jarenlang veel energie 

in de jeugdopleiding. Doel is om zoveel 

mogelijk jeugdspelers door te laten 

stromen naar het eerste elftal. 

Maar bovenal is het belangrijk dat alle 

jeugdspelers met plezier voetballen bij 

IJVV. Gezien de ervaringen van Mette 

van Rooden, Shaun Vaandering en 

Jamal Arouch zit dat wel goed.

Mette van Rooden

Mette speelt in JO11-1. Door haar broer 

Finn werd ze geïnspireerd om ook te gaan 

voetballen. “Ik speel al vijf jaar bij IJVV en 

het bevalt me goed. Ik ben begonnen bij 

de Tijgers. Ik heb altijd bij de jongens 

gevoetbald. Dat vind ik leuk. Bij de 

meiden wordt minder hard getraind. 

Bij de jongens kan ik meer leren. Later wil 

ik graag in Vrouwen 1 spelen. Mijn nicht, 

Naomi Visscher, speelt in dit team. Of ze 

goed is? Ik vind van wel”, zegt Mette.

Shaun Vaandering

De 13-jarige Shaun Vaandering voetbalt 

al acht jaar bij IJVV. Ook hij stapte in 

bij de Tijgers. Hij speelt in JO14-1. 

“Ik zit met een aantal vrienden in dit 

team. Ik ben rechtsback en heb het goed 

naar mijn zin bij IJVV. Ik wil het eerste 

halen”, zo laat hij weten.

Jamal Arouch

Jamal Arouch (18) heeft de stap gemaakt 

van de jeugd naar de eerste selectie. 

Vorig jaar kwam hij op 17-jarige leeftijd 

in de eerste selectie terecht. “Het niveau 

is hoger, maar ik heb het naar mijn zin. 

Ik kan goed meekomen. Het gaat aardig.” 

Vorig seizoen genoot hij het vertrouwen 

van hoofdtrainer Emiel Diender en had 

hij een basisplaats. Na vier wedstrijden 

ging de competitie echter in het slot. 

“Komend seizoen moet ik zorgen dat ik 

weer in de basis sta en ervoor zorgen dat 

ik speel. Vorig seizoen stond ik er ook 

al in”, aldus Jamal, die echter te maken 

kreeg met tegenslag. Tijdens een trai-

ning brak hij zijn sleutelbeen door een 

ongelukkige botsing.

Jamal speelt al vanaf zijn vijfde bij IJVV en 

begon ook bij de Tijgers. Daarna doorliep 

hij alle standaardteams in de jeugdop-

leiding van IJVV. Hij is goed te spreken 

over de jeugdopleiding van IJVV. “Op alle 

selectieteams zitten goede trainers. 

Ik vind dat er ook goede trainers bij lage-

re teams moeten zitten, anders kunnen 

deze spelers nooit in een selectieteam 

komen. Maar ik snap dat het lastig is om 

dit voor elkaar te krijgen”, aldus Jamal, 

die het een goede ontwikkeling noemt 

dat IJVV meer jeugd wil laten doorstro-

men naar de eerste selectie.

Goede trainers

Bestuurslid Arne Kattenberg (jeugdza-

ken) van IJVV noemt Jamal Arouch een 

prima voorbeeld van de goede doorstro-

ming bij IJVV. “De laatste jaren zijn er 

aardig wat spelers doorgestroomd.  

Dat gaat best goed.” Hij noemt het 

belangrijk dat er goede trainers zitten 

bij de selectieteams. In de bovenbouw 

heeft IJVV daarin al belangrijke stappen 

gezet. Nu moet dat ook in de onderbouw 

gebeuren. “In de onderbouw zijn we goed 

bezig. Gertrude van der Sluis is erbij 

gekomen. Zij en Elco Winter hebben de 

onderbouw voor hun rekening genomen. 

Ze gaan trainers begeleiden. Dat is een 

goede ontwikkeling”, aldus Kattenberg.

Volgens hem is het lastig om trainers te 

vinden. “Bij sommige teams lukt het echt 

niet, met name bij de lagere teams.  

Dat vind ik heel erg. Je gunt zulke 

jongens ook een goede trainer. Vooral in 

de onderbouw is het lastig, soms ook bij 

selectieteams. Het team dat nu verder 

gaat als JO12-1 heeft jaren geen echte 

trainer gehad. Daarom ben ik blij dat 

deze belangrijke lichting een toptrainer 

als Jos Bartelink heeft gekregen.”

Meer structuur 

Kattenberg ziet met eigen ogen dat de 

jongeren het goed naar hun zin hebben 

bij IJVV. Hij is blij dat de jeugdcommissie 

weer helemaal compleet is. “Voor iedere 

lichting hebben we een coördinator. 

In totaal hebben we vijf coördinatoren bij 

de jongens en één voor het meidenvoet-

bal. Ook hebben we twee wedstrijdsecre-

tarissen. Er zit steeds meer structuur in. 

Er is een goede samenwerking met de 

technische commissie en de senioren-

commissie, zodat de doorstroming goed 

verloopt. Ook organiseren we diverse 

activiteiten voor de jeugd, zodat het aan-

trekkelijk is om bij IJVV te voetballen”, 

besluit Kattenberg.

Jeugd voetbalt met plezier bij IJVV

Goede structuur leidt tot betere 
doorstroming van jeugd

V.l.n.r.: Mette van Rooden, Jamal Arouch en Shaun Vaandering

Arne Kattenberg
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Marion Zwoferink uit Kampen is al 
vijf jaar een trotse wenshaler in de 
Regio Overijssel en heeft samen 
met Elize meerdere mogen vervul-
len. In haar rol als wenshaler voert 
zij het eerste gesprek met het kind 
en zijn familie, en probeert daarin 
de allerliefste wens tot in detail te 
achterhalen. “Bij deze gezinnen staat 
het zieke kind vaak centraal. 

Het beheerst voor een groot gedeel-
te hun leven. Soms zijn ze zelfs voor 
een bepaalde tijd niet samen omdat 
het kind in het ziekenhuis verblijft.
Je kunt je voorstellen dat die impact 
enorm is. Als wij bellen met een 
gezin, brengen we weer even goed 
nieuws, namelijk dat we er alles aan 
doen wat in onze mogelijkheid ligt 
om die liefste wens te vervullen! 
Het feit dat het kind over zoiets

geweldigs na mag denken, geeft al 
een enorme positieve boost!”

In de tijd dat Marion actief is voor 
Make-A-Wish, heeft ze zeer uiteen-
lopende wensen voorbij zien komen. 
“Dat maakt het voor mij heel boei-
end. Tijdens een gesprek een kind 
helemaal enthousiast zien worden, 
hem of haar weer even zien stralen, 
is een prachtig voorproefje van wat 
er allemaal nog komen gaat. De 
gehele Wish Journey (de reis naar 
de wensdag toe die vol staat met 
leuke verrassingen die passen bij de 
wens) levert al zulke waardevolle 
momenten op. Regelmatig ga ik mee 
met een Wensdag, dat is ook voor 
mij een dag met een gouden randje 
die je voor altijd in je hart bewaart. 
Het genieten van alle verrassingen 
op zo’n dag door het kind, maar ook 
door de andere gezinsleden, is 
onbetaalbaar. 
Daar krijg ik nooit genoeg van!”

Elke wens is uniek en bijzonder, 
maar af en toe komt er eentje 
voorbij, die wat langer blijft hangen. 
Ook bij Marion: “ De wens van een 
vijfjarig meisje dat dolgraag een 
prinses wilde zijn, heeft op mij veel 
indruk gemaakt. Door haar ziekte 
was zij wat minder goed te been, 
maar eenmaal op hakjes en in haar 
roze prinsessenjurk met bijpassende 

Als dit je wereldje 
    is geworden, 
wie zorgt er dan voor 
        je allerliefste wens?

Elke dag horen gemiddeld 3 families in Nederland dat hun kind een ernstige, soms zelfs levensbedreigende 
ziekte heeft. Het gezinsleven verandert in één klap totaal. Die impact is moeilijk voor te stellen. 
Make-A-Wish Nederland wil al deze jonge patiënten tussen de 3 en 18 jaar een positieve boost meegeven. 
Een ervaring die ze sterker maakt, en vertrouwen en kracht geeft voor de toekomst. Dat doen we door samen 
hun allerliefste wens uit te laten komen. 
Elize van Loon, één van de vrijwilligsters bij IJVV en redacteur van deze presentatiegids, is jarenlang wenshaler 
en fondsenwerver geweest bij Make-A-Wish Nederland en heeft veel mooie wensen mogen laten uitkomen. 
Nog altijd draagt zij de stichting een warm hart toe. 

Het leven van een ziek kind mag niet gaan 
over ziek zijn alleen. Kinderen horen thuis. 

Op school. Op de voetbalclub met hun
vriendjes. Niet in het ziekenhuis. 

Er zijn weinig ervaringen die meer impact 
hebben dan een wens helpen uitkomen. 

Daarom vervult Make-A-Wish de liefste wens 
van kinderen met een ernstige, soms zelfs 

levensbedreigende ziekte. 

Wilt u hier ook aan bijdragen? 
Ga dan naar www.makeawishcometrue.nl 

en doe mee.  

tiara en tasje was er van die onze-
kerheid niets meer terug te zien. 
Ze wilde zelfs geen hulp van haar 
moeder hebben om de trappen van 
het kasteel op te lopen. Het gezicht 
van dit kleine meisje vergeet ik nooit 
meer. Zo trots en blij, en zo ontroe-
rend. Het laten uitkomen van zo’n 
wens is meer dan alleen plezier 
geven. Het geeft kracht en energie. 
Want als een kind kan geloven dat 
zijn wens uitkomt, dan kan hij ook 
geloven dat hij beter wordt. Dat is de 
kracht van de Wish Journey.” 

“Met mijn eigen ogen heb ik gezien hoe 
groot de impact van deze wensdagen op 

de kinderen en het hele gezin is! Even 
niet hoeven denken aan behandelingen, 

ziekenhuisopnames en niet bij elkaar 
kunnen zijn. Je kunnen overgeven aan alle 

verrassingen zonder dat je daar zelf iets 
voor hoeft te doen is van essentieel belang. 

En het effect ervan is bij iedereen, maar 
vooral bij het kind, nog heel lang voelbaar. 

Dat sterkt ze in hun genezingsproces. 
Dat is wat we willen bereiken!”

Marion Zwoferink

wenshaler Make-A-Wish Nederland, 
regio Overijssel

TDH_MakeaWish_A4_v01_170721.indd   3 17-07-2021   11:23
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Achter (v.l.n.r.): Lammert van den Berg (teammanager) – Ronnie Snippe (begeleider) – Jan Koster – Julian Hellendoorn – Alessandro Spano – Jos Kalter – Nick Wagteveld – Antoine de Kleine (verzorger) – Peter Hoekstra (fysiotherapeut)

Midden (v.l.n.r.): Jasper Fix (keeperstrainer) – Luc Kalter – Jorian Wellenberg – Kevin van den Berg- Albert Jan Meuleman – Julian van de Wetering – Jamal Arouch – Adir Sasso – Robin Kalter -Jan Willem Westendorp (assistent scheidsrechter)

Voor (v.l.n.r.): Martijn de Kleine – Lenhard de Velde – Arjan Wiegers – Sander Morren – Jos Bartelink (assistent trainer) – Emiel Diender (hoofdtrainer) – Brian Wezenberg (assistent trainer) – Tim Roeland – Gerjon van de Berg – Mark Homme van der Veen – Jonathan van Marle.

Op de foto ontbereken: Mick Strieker en Sem Otten
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Enige tijd geleden gonsde het gerucht 

ineens door de vereniging; de 

Vrouwenvoetbalcommissie houdt er 

mee op! Het gerucht ging zelfs zover 

dat we op zouden houden met vrou-

wen- en meidenvoetbal; niets is echter 

minder waar. IJVV is trots op de grote 

groep vrouwen en meiden, die het rood 

en wit dragen en is juist bezig om de 

volgende stap te zetten in de ontwik-

keling daarvan.

Eerst even een misverstandje uit de 

weg ruimen; vrouwenvoetbal moet men 

niet vergelijken met mannenvoetbal 

en dat is geen mening, maar een 

wetenschappelijk onderbouwd feit. 

Het verschil in duurvermogen, 

in schotkracht en in de spierkracht 

van de benen is zodanig, dat het één 

op één vergelijken niet eerlijk zou zijn. 

Dat wil niet zeggen dat er geen meiden 

van een bepaalde leeftijd zijn, die beter 

kunnen voetballen dan de gemiddelde 

jongen van die leeftijd. Dat wil ook niet 

zeggen dat vrouwen- en meidenvoetbal 

minderwaardig is. Sterker nog; omdat 

de grootte van het veld, van de goals en 

de duur van de wedstrijden op mannen 

berekend is, mag je de uitdaging voor 

vrouwen nog groter noemen.

Daarnaast speelt natuurlijk het feno-

meen ‘beleving’ een grote rol in het 

voetbal en zeker op een niveau, zoals 

dat door amateurclubs als IJVV beoe-

fend wordt. Het is juist de beleving van 

de sport, die het zo waardevol maakt en 

daarbij is het niveau waarop je speelt 

niet alles bepalend. Dat geld zowel voor 

mannen als voor vrouwen. Je gaat op 

voetbal om een zo plezierig mogelijke 

tijd te hebben en voor sommige bestaat 

dat plezier uit het zo hoog mogelijk 

presteren en voor anderen om vooral 

met vrienden je sport te beleven. 

Voor beide is volop plaats binnen IJVV.

Traditioneel hebben we daarvoor com-

missies ingesteld, die de elftallen bege-

leiden; de Technische Commissie voor 

de prestatie-elftallen en de Jeugd- en 

Seniorencommissie voor de recreatie-

elftallen. Daarvoor bestaan al sinds jaar 

en dag draaiboeken en beleidsplannen 

en in deze bestaande commissies zit de 

kennis en ervaring van vele jaren. 

Dus waarom het vrouwen- en meiden-

voetbal nog ‘apart’ organiseren? 

Het zijn immers voetballers. 

Waarom niet de volgende stap zetten 

en de vrouwen en meiden rechtstreeks 

laten profiteren van de reeds opge-

bouwde organisatie? En daarbij; de 

genoemde commissies gaan deze uitda-

ging graag aan; de vrouwen en meiden 

zijn van harte welkom!

Dat wil overigens niet zeggen dat er 

destijds een fout is gemaakt met de 

instelling van een aparte commissie 

voor vrouwen- en meiden. De commis-

sie heeft een grote rol gespeeld bij de 

begeleiding van de groei die deze tak 

doorgemaakt heeft. De commissie heeft 

het vrouwen- en meidenvoetbal op de 

kaart gezet, haar de identiteit en de 

plaats binnen de vereniging gegeven 

die ze verdient.  

Vandaar deze stap, een stap onder 

voorbehoud omdat onze leden dat in de 

komende ledenvergadering natuurlijk 

nog wel goed moeten keuren.

Vrouwen/meiden integreren in de 
traditionele voetbalcommissies;
een stap vooruit!

‘De commissie 
heeft het vrouwen- 
en meidenvoetbal
de plaats binnen de 
vereniging gegeven 
die ze verdient’

Ruth Slendebroek
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Na een kort seizoen met slechts drie 

gespeelde wedstrijden in de compe-

titie, blijven de vrouwen van IJVV 

ambitieus. Ook komend seizoen telt 

er eigenlijk maar één ding en dat is 

promotie naar de tweede klasse. 

Aan hoofdtrainer Jan Okke Koers de 

taak om de vrouwen van IJVV verder te 

laten groeien. “Ik leg de lat steeds ho-

ger. Voor mezelf en voor de speelsters.”

Koers stapte in november 2018 in als 

assistent bij het eerste vrouwenteam 

van IJVV en ging na dat seizoen verder 

als hoofdtrainer. Hij heeft het nog 

steeds uitstekend naar zijn zin. 

“Het bevalt heel goed. Er zit nog rek 

in en ik heb het gevoel dat we samen 

ergens naartoe werken.”

Analyseren

Koers heeft de groep in de loop der jaren 

zien groeien en wil nog verder vooruit 

met de vrouwen van IJVV. Volgens de 

trainer is het belangrijk dat de speel-

sters kritischer worden naar elkaar toe. 

“Daarom gaan we de wedstrijden ana-

lyseren. Steeds mogen twee speelsters 

wat zeggen over de wedstrijd. 

Zo krijgen de speelsters meer inzicht. 

Wat gaat goed en wat kan beter? 

Hoe hebben ze als team gespeeld? Het is 

belangrijk dat ze bewuster worden van 

bepaalde dingen. Door goed te analyse-

ren kunnen speelsters zelf ervaren wat 

wel en niet goed gaat. Zie het als leer-

school. Ik zie graag dat de spelers posi-

tief kritisch naar elkaar zijn. Niet klagen, 

maar elkaar corrigeren. Ook naar mij 

toe. Zo kunnen we verder groeien.”

Kwaliteitsslag

IJVV wil de komende jaren een kwali-

teitsslag maken met de meiden-/vrou-

wenafdeling. “De afgelopen jaren lag de 

nadruk op groei. We wilden zorgen voor 

een grote meiden-/vrouwenafdeling. 

Dat is gelukt! Nu willen we een kwali-

teitsslag maken, waarbij het motto nog 

steeds is dat meiden die het ‘leuk vinden 

om te voetballen’, bij IJVV in een mei-

denteam voetballen. Maar ook dat mei-

den die ‘leuk kunnen voetballen’ meer 

de kans krijgen om in een jongensteam 

te voetballen, zolang dat kan. Daarbij 

volgen we de richtlijnen van de KNVB”, 

aldus Robertjan de Wilde, voorzitter 

meiden-/ vrouwenafdeling bij IJVV. De 

structuur wordt enigszins gewijzigd. 

Volgens De Wilde is het absoluut niet 

zo dat de meidenafdeling verdwijnt. 

“De meiden-/vrouwenafdeling wordt 

ingevlochten in de andere onderdelen 

(jeugdcommissie en seniorencommis-

sie). Vanaf het nieuwe seizoen worden 

tevens enkele leden van de meiden-/

vrouwenafdeling aan de technische 

commissie toegevoegd. Op deze manier 

willen we het niveauverschil tussen 

jongens en meisjes verder verkleinen.”

Bredere selectie

Terug naar het eerste vrouwenteam. 

Komend seizoen heeft Koers de beschik-

king over zestien veldspelers en twee 

keepers en dat betekent twee meer dan 

het afgelopen seizoen. Syl Goudbeek en 

Mariël Kats zijn doorgestroomd vanuit 

MO19 en Karlijn Schilder is overgeko-

men uit het tweede vrouwenteam. 

Danine Epping is afgevallen voor de 

eerste selectie. “We hebben nu een 

grotere selectie. Dat geeft meer con-

currentie. We hopen dat hierdoor het 

niveau verder omhoog gaat.”

Andere competitie

Na een vreemd coronaseizoen is Koers 

benieuwd waar het team nu staat. 

“We hebben vorig seizoen drie compe-

titiewedstrijden gespeeld en allemaal 

gewonnen. We waren eerder op niveau 

dan een jaar eerder. Het is straks 

afwachten hoe we het weer oppakken, 

nadat er zolang geen wedstrijden zijn 

geweest, maar daar hebben de tegen-

standers ook last van”, aldus Koers, die 

aangeeft dat het eerste vrouwenteam 

komend seizoen gaat uitkomen in een 

andere klasse. “We hebben altijd in 

District Noord gezeten, nu zitten we 

in Oost. Dat vind ik wel prettig. Of het 

een zwaardere competitie is? Dat weet 

ik niet. Wellicht zit er iets meer voetbal 

in.”

Promotie 

Wederom gaan de vrouwen van IJVV 

voor promotie. “Dat blijft het doel en 

dat stralen de speelsters ook uit. 

We gaan er alles aan doen. Dan zien we 

wel hoever we komen. We leggen de 

lat hoger, maar dat mag niet ten koste 

gaan van het plezier en het enthousi-

asme in de groep. Dat moet goed samen 

kunnen gaan”, besluit Koers.

Lat komt steeds hoger te liggen bij vrouwen IJVV

Positief kritisch zijn en samen 
gaan voor promotie

Jan Okke Koers
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Hoofdtrainer
29 – 04 – 1982
3E jaar

Jan Okke Koers
Begeleidster
26 – 03 – 1963
5E jaar

Susan Schrijer
Assistent scheidsrechter
18 – 01 – 1973
14E jaar

André Bruintjes

Verdediger
17 – 03 – 1999
3E jaar

Maike Kats 
Middenvelder
08 – 12 – 2001
1E jaar

Mariël Kats 

Middenvelder
06 – 08 – 2003
1E jaar

Syl Goudbeek 
Doelverdediger
23 – 11 – 1999
3E jaar

Marleen Brink

Verdediger
29 – 06 – 1991
3E jaar

Rianne ten Klooster 

Middenvelder
15 – 05 – 2000
2E jaar

Shannon van den Burg

Aanvaller
12 – 07 – 2000
3E jaar

Amber Otten 

Verdediger
30 –04 – 2000
4E jaar

Danique ten Cate 

Middenvelder
15 – 02 – 2001
4E jaar

Janiek Prins 

Middenvelder
07 – 08 – 1999
5E jaar

Anniek Flier

Selectie

Selectie Vrouwen 1 
Seizoen 2021/2022
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Vraag direct een vrĳblĳvende presentatie aan en laat 
u alle voordelen uitleggen van SDE zonne-energie. 

voor ruim € 400 miljoen 
subsidie aangevraagd 

_____ 
15 jaar financieel 

voordeel 
gegarandeerd 

_____ 
100%  

financiering mogelĳk

Verdien geld met uw dak!

Betonstraat 9, 8263 BL Kampen 
Postbus 1030, 8260 BA Kampen 

T 038 - 773 00 70 
E advies@zonnegilde.nl 

www.zonnegilde.nl

Als trotse hoofdsponsor van de KNVB en het Nederlandse voetbal 
stimuleert ING talent, zetten we sport en beweging centraal, en maken 
we de wereld op en buiten het veld graag een beetje mooier.
 
De afgelopen jaren is het meiden- en vrouwenvoetbal in Nederland enorm 
gegroeid. En net als heel Nederland zien wij onze OranjeLeeuwinnen 
graag ook de komende jaren aan de top. Vrouwenvoetbal vraagt niet 
alleen om instroom van meisjes, maar ook om vrouwelijke bestuurders 
en trainsters. Samen met de KNVB werken we daarom de komende vijf 
jaar aan een groei van 25% naar 200.000 vrouwelijke KNVB-leden en 
25% meer vrouwelijk kader bij amateurclubs.

Voetbal beweegt

iedereen

Samen maken we het af                    www.habovo.nl 



Verdediger
17 – 06 – 1997
8E jaar

Larissa Smit 

Verdediger
15 – 10 – 1995
5E jaar

Eline van der Voort 

Middenvelder
19 – 10 – 2000
4E jaar

Marjolein Stoel 

Verdediger
16 – 05 – 1996
7E jaar

Kim Weijmer

Doelverdediger
15 – 07 – 1998
3E jaar

Noreen Sukaldi 
Aanvaller
14 – 11 – 1996
7E jaar

Naomi Visscher

Aanvaller
20 – 05 – 2000
4E jaar

Irene Woning 

Aanvaller
21 – 08 – 2001
1E jaar

Karlijn Schilder 
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Voor elke trainer 
moet aandacht zijn
Het begint allemaal met voetbalplezier voor de jonge voetballers

Gertrude van der Sluis begint komend 

seizoen aan een nieuwe uitdaging bij 

IJVV. Ze gaat aan de slag als hoofd 

jeugdopleiding in de onderbouw en 

gaat dit samen doen met Elco Winter. 

“Dit is een mooie functie om de onder-

bouw verder op te zetten.”

Van der Sluis is al jaren actief als 

trainer. Bij de KNVB district Noord/

Oost werkt ze als Talentcoach met 

talentvolle meiden. Ook bij IJVV had ze 

door de jaren heen verschillende teams 

onder haar hoede. In november 2018 

stapte ze in als interim-hoofdtrainer. 

Wegens drukke werkzaamheden stopte 

ze na dat seizoen en droeg ze het stokje 

over aan Jan Okke Koers.

Beleidsfunctie 

Nu kiest ze dus voor een geheel andere 

functie bij IJVV. “Ik ben altijd trainer ge-

weest en ben dat nog steeds bij de KNVB. 

Ik wil voor mezelf stapjes maken, zonder 

de verplichtingen van de zaterdag. 

Toen kwam de functie hoofd jeugdoplei-

ding ter sprake. Dit is de eerste keer dat 

ik een beleidsfunctie ga uitvoeren. 

Normaal heb ik altijd contact met spelers 

en ouders, straks vooral met trainers.”

Uitdaging

Van der Sluis spreekt van een mooie 

uitdaging. “In de onderbouw begint 

het ‘echte voetbal’, waar het gaat om 

winnen en verliezen. Het ontwikkelen 

van de basisprincipes, technische vaar-

digheden, balbeheersing, leren samen 

spelen, samen aanvallen en verdedigen.” 

Volgens Van der Sluis kunnen trainers 

hier doelgerichter mee aan de slag 

gaan. “Bijvoorbeeld door niet met grote 

vormen, maar juist in kleinere vormen 

te trainen. Met name voor jonge kinde-

ren zal dit dan gemakkelijker te herken-

nen zijn vanuit de wedstrijd. Daarnaast 

komen ze veel vaker aan de bal, en dat is 

uiteindelijk wat elke voetballer wil.”

Plezier

Van der Sluis vindt dat trainers meer 

aandacht moeten besteden aan wat er 

beter kan en ook wat er juist goed gaat. 

“Daardoor ontwikkelen jeugdspelers 

zich sneller, wordt de samenwerking 

tussen trainers en spelers verbeterd en 

is er sprake van meer voetbalplezier. 

Dit is een belangrijk aandachtspunt. 

Vaak hebben trainers te weinig tijd voor 

dit soort dingen of wordt het door alle 

drukte vergeten. Want als trainer wil je 

nog zoveel dingen doen”, aldus Van der 

Sluis, die benadrukt dat plezier altijd 

voorop moet staan. “Dan is 99 procent 

van je doelstelling als trainer al behaald.”

Ondersteuning trainers

Het blijkt altijd maar weer lastig om 

voor alle jeugdteams een trainer te vin-

den. “Het komt best wel vaak voor dat 

welwillende ouders voor de groep staan 

die geen affiniteit met voetbal hebben. 

Die moet je dan wel de helpende hand 

toesteken. Als je eindelijk iemand hebt 

als trainer, dan kun je die niet laten 

zwemmen. Ondersteuning, op welke 

manier dan ook, vind ik zeer zinvol. 

Soms kunnen tips of een praatje maken 

al prettig werken. Voor elke trainer 

moet er aandacht zijn, niet alleen 

voor trainers van selectieteams.”

Doelstelling is om alle jeugdtrainers 

het gevoel te geven dat ze er niet alleen 

voor staan en binnen hun eigen ontwik-

keling ze nog meer te waarderen als 

trainer. “Wij willen met trainers aan de 

slag om zo de kwaliteiten bij IJVV in 

de onderbouw te ontwikkelen. Zo gaat 

het niveau van het jeugdvoetbal vanzelf 

omhoog, waarbij het belangrijk is dat 

trainers langer blijven binnen de club. 

Anders moet je steeds weer overnieuw 

beginnen.”

Goede lijn doortrekken

Volgens Van der Sluis zijn er in de 

bovenbouw al mooie stappen gezet. 

“Er zijn onder andere diverse ambi-

tieuze trainers bijgekomen. Het zou 

geweldig zijn als deze lijn in de onder-

bouw ook wordt doorgetrokken, hier 

begint immers de basis van de jeugdop-

leiding. Ik ben elke week bij trainingen 

en wedstrijden aanwezig. Voor vragen 

en ideeën kunnen trainers altijd bij mij 

terecht. Ik heb er veel zin in!”

Gertrude van der Sluis
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IJVV, veel succes komend seizoen. 
(Als het op een feestje aankomt zijn wíj graag de afmakers!)
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zichtbaar beeld en verstaanbaar geluid
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Bij IJVV is iedereen welkom. Dat geldt 

uiteraard ook voor de Tijgers, de jong-

ste leden vanaf vijf jaar. Albert Leusink 

is al vijf jaar actief als coördinator en 

trainer bij de Tijgers. Hij doet het met 

heel veel plezier. “Ik stop er veel ener-

gie in en krijg veel waardering terug 

van de kinderen.”

Leusink is een echte IJVV’er. De 67-ja-

rige IJsselmuidenaar werd op 10-jarige 

leeftijd lid van IJVV. “Dat was nog op het 

oude complex, waar nu de tennisclub 

zit”, blikt hij terug. Leusink haalde het 

eerste elftal. “Ik was geen topper, maar 

je kon mij overal neerzetten. Ik kon 

machtig goed koppen. Mijn laatste 

wedstrijd was tegen Elim. De wedstrijd 

werd gespeeld in Hardenberg en ging 

om promotie. Vlak voor tijd raakte ik de 

paal. Het bleef 3-3. In de verlenging ver-

sierde ik een strafschop, die werd benut. 

We promoveerden naar de eerste klasse.”

NK’s

Op 18-jarige leeftijd was Leusink al 

actief bij IJVV als pupillentrainer. 

“Hans Roeland was een van de eerste 

jongens die ik training heb gegeven. 

In die lichting zat ook Harjan de Velde.” 

Leusink moest op 29-jarige leeftijd 

noodgedwongen stoppen vanwege knie-

problemen. Vervolgens ging hij aan de 

slag als trainer van IJVV 2. “Ik ben twee 

keer kampioen geworden. We speelden 

zelfs om het Nederlands kampioen-

schap bij de tweede teams. We zijn toen 

als derde geëindigd.” Leusink had IJVV 

2 zes jaar onder zijn hoede en vertrok 

toen naar Flevo Boys uit Emmeloord. 

“Ik heb daar vijf jaar gezeten.” 

Trainer Tijgers

Na een jaar WHC 2 keerde hij terug bij 

IJVV , waar hij drie jaar trainer was van 

het tweede elftal. Hij zat daarna ver-

schillende jaren in de technische com-

missie bij IJVV en was vier seizoenen 

actief als assistent-trainer bij het eerste 

elftal. Vervolgens kreeg hij de vraag of 

hij de Tijgers onder zijn hoede wilde 

nemen. “De Tijgers waren er al, 

maar ze hadden nog geen trainer. 

Toen hebben ze mij gevraagd. Vanaf de 

eerste training had ik meer dan vijftig 

kinderen, dat moet je wel even organise-

ren.” Natuurlijk is dat niet in je eentje te 

doen. Leusink kreeg hulp van ouders en 

stagelopers en sinds het seizoen 2018-

2019 zijn ook Richard Meijerink en Aart 

van Setters vaste trainers bij de Tijgers. 

Zwemdiploma

De jongste kinderen bij de Tijgers zijn 

vijf jaar. “Kinderen moeten eerst hun 

zwemdiploma halen. Dan mogen ze op 

voetbal en zie je ze terug bij de Tijger-

tjes. Inmiddels ken ik 250 kinderen, en 

hun ouders, bij de naam. Ik ben goed 

in namen onthouden. Ik ken de spelers 

gelijk bij naam. Dan kun je ingrijpen. 

Maar je kunt geen eisen stellen. Je moet 

geduld hebben en complimenten geven. 

Bedenk wel dat veel kinderen pas vijf 

of zes jaar zijn. Die pikken niet alles 

meteen op. Je geeft tips. Je ziet ze dan 

groeien als ze het goed uitvoeren.”

Trainingsladder

De Tijgers trainen twee keer per 

week. “Op woensdag geef ik vaak een 

technische training en vrijdag doen we 

meestal een partijtje. Soms voetballen 

we tegen andere clubs. Dan trekken 

ze voor het eerst een shirtje van IJVV 

aan. Dan zijn ze zo blij, dan vliegen ze 

over het veld”, lacht Leusink, die door 

de kinderen vaak wordt aangesproken 

als ‘meester’. Als trainer van de Tijgers 

houdt hij elk kind goed in de gaten en 

let hij ook goed op de motoriek van de 

voetballertjes. “Veel kinderen lopen niet 

goed. Ik maak altijd gebruik van een 

trainingsladder. Dan moeten ze stap-

pen maken en mogen ze de treden niet 

aanraken. Hierdoor gaan ze beter lopen 

en soms ook sneller, maar je moet het 

wel steeds herhalen.” 

Dankbaar werk

Leusink gaat zijn zesde seizoen in 

als trainer van de Tijgers. “Het blijft 

hartstikke leuk om te doen en je krijgt 

veel terug. Ze groeten me allemaal in 

het dorp. En het is heel belangrijk. 

Het is iets sociaals. Bij de Tijgers leren 

ze om te gaan met andere kinderen 

en om te gaan met winst en verlies. 

En daarnaast leren ze natuurlijk 

voetballen. Het is heel dankbaar werk 

om te doen. Ik blijf dit doen, zolang ik 

het kan.”

Waardering als coördinator van de Tijgers

Geduld en complimenten 
laten jongste spelers groeien

V.l.n.r.: Albert Leusink, Richard Meijerink en Aart van Setters



De beste 
supermarkt 
van Nederland.
Volgens 
Nederland.

Anne-Jan van Dijk�/�Markeresplein 2 // IJsselmuiden

Openingstijden: ma-za 7.00-21.00 

Markeresplein 2 // IJsselmuiden

van Nederland.

Transport & Warehousing
• Distributie
• Exceptioneel
• Kooiaap
• Autolaadkraan
• VAS

• Inslag 
• Uitslag
• Opslag
• Overslag
• VAL ALEX VAN INGENALEX VAN INGEN

lekker • ambachtelijk • culinair • verantwoord

ALEX VAN INGENALEX VAN INGEN
lekker • ambachtelijk • culinair • verantwoord

Topscoorder in
Lekker • ambachtelijk

• culinair • verantwoord 

vlees!

Veenstraat 1b, 8271 VP Ĳ sselmuiden, 06 29 49 22 67
Veenstraat 1b IJsselmuiden • Tel. (038) 33 14 557

www.muldertweewielers.nl
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Happy Kidz maken IJVV compleet
Tijdens het seizoen komen ze elke 

woensdagmiddag om half 4 samen op 

veld 1 om te trainen; de Happy Kidz 

van IJVV. In de volksmond gaat het 

om kinderen met een lichamelijk of 

verstandelijke beperking. Als je enkele 

woensdagmiddagen zou gaan kijken 

en de kinderen een beetje leert kennen, 

kom je tot de conclusie dat deze 

benaming ze eigenlijk tekort doet. 

Mensen zonder enige beperking be-

staan immers niet, zodat we eigenlijk 

allemaal mensen met beperkingen 

zijn. Het zal je veel meer opvallen hoe-

zeer ze zichzelf kunnen zijn rondom 

een bal.

Wat je op die woensdagmiddagen even-

eens op zal vallen is het plezier waarin 

de trainingen plaatsvinden en dat is nou 

precies het doel waar het project Happy 

Kidz om gaat. Niet om prestatie, niet 

perse om een betere voetballer te wor-

den, maar om een middagje puur plezier 

op een voetbalveld. En is dat nou eigenlijk 

niet, waar het in het voetbal om draait?

De Happy Kidz zijn bovendien bedoeld 

vanuit de gedachte dat IJVV als dorps-

club van IJsselmuiden het voetbal zo 

breed mogelijk wil aanbieden. Voetbal is 

zoveel meer als een uitslag op een sco-

rebord, het kan vriendschap brengen, je 

moet je eigen plekje vinden in een groep, 

het leert je de discipline op te brengen 

om het spel zo goed mogelijk te spelen, 

om te luisteren naar je trainers en het 

geeft je een stukje van je identiteit; ik 

ben voetballer!

Om de trainingen zo goed mogelijk te 

verzorgen hebben we een begelei-

dingsgroep, waar we trots op mogen 

zijn. Voor deze groep kinderen vinden 

wij het belangrijk om een sfeer van 

veiligheid en dus van vertrouwen uit te 

stralen en dat leer je niet uit een boekje. 

Dat wil overigens niet zeggen dat de 

kinderen gepamperd worden, daarvoor 

is het voetbalveld niet bedoeld. Op een 

voetbalveld liggen de emoties iets dich-

ter aan de oppervlakte dan daarbuiten 

en het is aan de begeleiders om daar 

samen met de kinderen mee om te gaan 

in een opbouwende sfeer. De oplettende 

kijker hoeft maar een kwartier naar een 

training te kijken en dan weet je; dat zit 

wel goed, er is een hartverwarmende 

chemie tussen de kinderen en de bege-

leiders.

Wat bovendien vertrouwen wekt is dat 

er van elk kind een ouder of begeleider 

aan de rand van het veld verwacht 

wordt. Inmiddels is dat een groep 

gezellig keuvelende mensen geworden, 

die elkaar wekelijks treffen. 

Het komende seizoen zal de begeleiding 

(weer) bestaan uit Kevin Bakker, Henk 

Edink, Jacqueline Goudbeek, Ramon ten 

Klooster, Barry Meuleman (coordinator 

en aanspreekpunt voor de ouders), Ger-

trude van de Sluis (een van de initiatief-

nemers van Happy Kidz), Marcel Stoel 

en Ineke Riezebos. Een grote groep, 

denk u waarschijnlijk, maar nodig, om-

dat sommige kinderen korte of langere 

tijd persoonlijke aandacht nodig heb-

ben (soms zelfs één op één) en omdat de 

begeleidingsgroep nooit ‘vreemd’ mag 

zijn als er een of enkele begeleiders een 

keer niet kunnen. 

De trainers mochten onlangs Happy 

Kidz trainingspakken in ontvangst 

nemen. Het bestuur wilde daarmee 

uitdrukking geven aan het belang wat 

zij hechten aan deze bijzondere groep 

binnen de vereniging. Bovendien heb-

ben de Happy Kidz een trouwe sponsor 

gevonden in Stichting de Daltons, in de 

persoon van Jan van de Berg. Met deze 

partner is het prettig samenwerken. 

Zo werden de kinderen door de Daltons 

van wedstrijdkleding voorzien.

Om de gedachte waar te maken dat voet-

bal voor iedereen mogelijk moet zijn bin-

nen onze club, maken zij IJVV compleet. 

Bij het uitwerken van de oprichtings-

plannen, alweer enkele jaren geleden, was 

het doel duidelijk; plezier verzorgen op 

de trainingsmiddagen. Inmiddels mogen 

we, best een beetje trots, melden dat onze 

Happy Kidz dit wekelijks waar maken.

Heeft u inmiddels belangstelling gekre-

gen voor het begeleiden van deze groep 

of heeft u een kind, waarvoor dit iets 

zou kunnen zijn, vraag dan vrijblijvend 

informatie en bel 06-13831208.
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De mooiste
doelen behaal 
je samen.

Now, for tomorrow

Baker Tilly
Burgemeester Roelenweg 14-18 | Zwolle
038 425 86 00 | bakertilly.nl/zwolle

Neem voor meer informatie contact op 
met Bert Noordhof via 06 524 520 92.

   

              

          

           DRIE MOLENS VERF VOOR DE PROF EN DOE HET ZELVER.  

GEBOUWD OP HISTORIE -  GEMAAKT VOLGENS DE LAASTE TECHNIEKEN.  

                          DRIE MOLENS -  EEN BEWUSTE KEUZE.       

                                                                                                

 

   DRIE MOLENS IS VERKRIJGBAAR BIJ PLASTALL VERFCENTRUM  - KAMPEN 

   WWW.PLASTALLVERFCENTRUM.NL                         INFO@DRIEMOLENS.NL 

 



Stersponsorgroep
Dekker Elektrotechniek BV
Installatiebedrijf Co Fien
Habovo Groep BV
Wezenberg Groep
Plus Anne-Jan van Dijk
Sport Inn Kampen
Van Dijk / Campenaer Koffie
ING Bank
Craft Teamwear
Heineken
Krol Wezenberg Accountants
IJsselland Ontwikkeling BV

Hoofdsponsor Jeugd
Firma Postuma Groothandel in groente en fruit

Mediapartner
Brainstorm - Grafische vormgeving
Brug Media - BCO Reclameburo

Business Club Platina
Berg Makelaardij BV
Marcant Financieel Advies

Business Club Goud
het Notarieel
Plastall Verfcentrum
Van Kesteren - Renault en Dacia
Alfa Accountants en Adviseurs
Rabobank IJsseldelta

Business Club Zilver
Elektro Technisch Bureau Joh. ten Brinke BV
Woning Sierbestrating
Oliehandel Vermeulen Kampen BV
AA Bouw BV
Mondria Advies BV
Veltman Financieel Adviseurs BV
Job Trans Personeel en Opleiding
Slagerij van Guilik
Van Marle - Uitgekookt.nl
Autoservice Dick van de Belt
Baker Tilly Zwolle
De Bastaard Eten & Uitgaan in Kampen
Drukkerij Zalsman Zwolle BV
Warnink & Both Advocaten
Zonnegilde BV
Heutink & Heij
Sinke Makelaardij Kampen BV
Sketz Uitzendwerk
Culion BV
Kagas Installatietechniek
Palet Vastgoedonderhoud BV
Outdoorspeelgoed Kampen
Regelink Schroothandel Kampen
IJsselglas BV Kampen

Business Club Brons
Van den Berg Tegelwerken
Gebr. Seinen Meubelen IJsselmuiden
Ter Weele Vlees en Vleeswaren
IJsseloevers Notarissen
Gebo Tours
Sportcentrum Sonnenberch
Autobedrijf Nieuwbroek
Mulder Tweewielers
Slagerij Alex van Ingen
Hofstra Trainingen BV
De Feestmeesters Catering & Partyverhuur
Wijnbergen Groenvoorziening
Kinderopvang Ienieminie
Westendorp Dakbedekkingen
Van Pijkeren Groep 
Van Lente Groente & Fruit, Verhuur & Catering
L & R Bouw
Sport 2000
Custom Computers
Schoorsteenveegbedrijf J. Schinkel en Zn
AH Tuinen
Ruiter Elektrotechniek
Potkamp Zinkwerk
Groothuis Bouw
Buitenbart Sierbestrating & Tuinmaterialen
Broekhuizen Keukens - Badkamers
Veldhuis Advies Heerde
ABN-AMRO Kampen
Hanze Afbouw
Van Dijk Transport B.V.
Wijnkoperij Ten Hove
Tegelcentrum Dorgelo
Kalter Aardbeien
VOF Intercash
Vadain International BV
SURE Advisory
Present-it
PH Verhuur
Heer & Meester - Spijshuys en Tapperij
B&S Media Internetmarketing
FCE Transport B.V.
Weever bouw b.v.
PGVZ
Alfred Prins Schildersbedrijf
Profile Kampen Auto Renz
Sani4all Genemuiden
Sportstroom B.V.
Lelypharma B.V. Lelystad
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Is sponsoring in coronatijd een bedrei-

ging voor verenigingen? Sponsorin-

komsten zijn immers een belangrijke 

inkomstenbron van een vereniging, 

naast de contributie en kantine- 

inkomsten. Bij IJVV IJsselmuiden is 

dat niet anders. Hoe kun je de inkom-

stenstromen op peil houden?

Sponsoring in coronatijd vraagt een 

andere benadering. Normaal gesproken 

worden er voor de pakketsponsors 

meerdere activiteiten georganiseerd 

zoals een sponsortoernooi op ons 

Habovo-court, een bezoek aan wedstrijd 

en een avond met een bekende spreker. 

Helaas was dit niet mogelijk als gevolg 

van de coronamaatregelen. 

Aandacht voor sponsors

Binnen onze commissie zijn we gaan 

brainstormen over een alternatieve 

invulling. De gebruikelijke evenemen-

ten kunnen immers niet aangeboden 

worden. Wat we wel kunnen doen, is 

het geven van aandacht en het tonen 

van betrokkenheid. Bij de start van het 

seizoen hebben we voor onze sponsors 

de actie ‘Koop lokaal’ opgezet. 

Alle pakketsponsors konden gratis 

gebruik maken van alle social media 

faciliteiten van IJVV om hun product 

en/of dienst te promoten. Om de actie 

kracht bij te zetten werd de actie, met 

vertoon van logo’s van alle pakketspon-

sors, opgenomen op de middenpagina’s 

van De Brug. Gedurende een periode 

van 2 a 3 maanden werd wekelijks een 

sponsor gepromoot. 

Aan het eind van het jaar hebben we in 

samenspraak met diverse sponsors die 

door het coronavirus het meest geraakt 

waren, een nieuwe actie opgezet. 

Alle pakketsponsors kregen een pakket 

aangeboden waarbij de inhoud bestond 

uit producten van diverse getroffen 

medesponsors. Denk aan aardbeien van 

Kalter Aardbeien, een rollade van Slage-

rij van Guilik, een fles wijn van Wijnko-

perij Ten Hove, een waardebon van Heer 

& Meester of De Bastaard, een pak koffie 

van De Campenaer Koffie etc. Op deze 

wijze ontstond een prima win-win situ-

atie, die gezien de vele positieve reacties 

van sponsors, zeer gewaardeerd werd.

Voor het voorjaar hadden we de stille 

hoop om weer een avond te kunnen 

organiseren. Helaas bleek dit (nog) 

Sponsoring in coronatijd;

kans of bedreiging?

» Lees verder op pagina 43
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Ondernemersstraat 21
8271 RS IJsselmuiden

T (038) 792 00 13
E info@aabouw.nl

• bouwkundig ontwerp
• bouwkundig teken- 
 en/of rekenwerk
•  bouw (begeleiding en 

bouwvergunnings-
aanvraag (WABO))

•  onderhoud (meerjaren 
onderhoudsplanning 
NEN 2767)

• kostenbeheer
• facility management

Heeft u bouw-
advies nodig? 
Is uw pand toe aan een 
onderhoudsbeurt? Of wilt 
u het groter aanpakken en 
uw woning of bedrijfsruimte 
verbouwen of nieuw laten 
bouwen? 

BOUWKUNDIG ONTWERP
NIEUWBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD
ADVIES

Burgwal 29  -  Kampen  -  038 - 331 67 67  -  www.veltman.nl

HANGERS  •  OORSIERADEN  •  RINGEN
ARMBANDEN  •  TROUWRINGEN  •  VRIENDSCHAPSRINGEN

BROCHES  •  COLLIERS  •  REPARATIES

Een uniek sieraad,
speciaal voor jou

T 06 252 310 18    E info@chieldesign.nl    www.chieldesign.nl
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niet mogelijk. Alle sponsors hebben we 

daarop het boek van Willem van Hane-

gem aangeboden. Dit als verwijzing 

naar de zeer geslaagde sponsoravond 

in februari 2020 (met ruim 200 aan-

wezigen!) en om de sponsors te helpen 

herinneren hoe gezellig het weer kan 

zijn, na corona!

Postuma Arena

Op het gebied van sponsoring waren er, 

ondanks corona, positieve ontwikke-

lingen. Met name rondom de Postuma 

Arena. Vrijwel alle plaatsen voor recla-

meborden zijn vol. Het nieuwe hoofdveld 

van de jeugd is in september 2020 

geopend. Als gevolg van corona niet met 

sponsors, maar wel met de doelgroep van 

het veld: de jeugd van IJVV. Na de ope-

ningshandeling door Erik Postuma werd 

er door sc Heerenveen een clinic voor de 

jeugd gegeven. Dit mooi voorbeeld van 

‘omdenken’ pakte zeer goed uit! 

Jongste jeugd

Ook aan de allerjongste jeugd van IJVV 

wordt gedacht. Zowel bij de Postuma 

Arena als bij het Habovo-court zijn in 

samenspraak met onze nieuwe sponsor 

Outdoor Speelgoed uit Kampen fraaie 

speeltoestellen aangebracht. Op de 

terrassen bij beide velden zijn nieuwe 

picknicktafels geplaatst en bij de entree 

van ons sportpark is door Van Pijkeren 

reclame uit IJsselmuiden een nieuw 

welkomstbord geplaatst.

Vrienden loterij

Door het wegvallen van de inkomsten 

van de oud-papier actie is er gezocht 

naar alternatieve inkomsten. In samen-

werking met de Vriendenloterij en de 

1e selectie van IJVV is een succesvolle 

belactie gehouden die veel nieuwe deel-

nemers heeft opgeleverd. Daarnaast 

heeft de sponsorcommissie meegedaan 

met de actieweken van de Vriendenlo-

terij waarbij de pitch van IJVV, mede 

vanwege de proactiviteit, als winnaar 

uit de bus kwam. Dat leverde een extra 

‘Club van de week bonus’ op van € 5.000.

Als commissie zijn we alweer druk 

bezig met het nieuwe seizoen 

waarin we wederom enkele nieuwe 

items willen gaan inzetten. IJVV staat 

bekend als proactief, vernieuwend 

en initiatiefrijk. Dit werkt niet alleen 

positief naar (potentiële) sponsors, 

maar ook naar externe partijen (winnen 

van pitch van ING en Vriendenloterij) 

en collega verenigingen die onze 

initiatieven overnemen! De samen-

werking met sc Heerenveen zal in het 

nieuwe seizoen ook verder worden 

geïntensiveerd. 

Wilt u zich met uw bedrijf of het bedrijf 

van uw werkgever ook aansluiten bij 

de nog steeds groeiende sponsorgroep 

van onze vereniging en ook gebruik 

maken van de leuke netwerk- en 

sponsorbijeenkomsten, neem dan 

contact op met de sponsorcommissie 

via wilco@krolwezenberg.nl

» Vervolg van pagina 41

Jeroen de Leeuwe en Wilco Wezenberg

Opening Postuma Arena



Tuinaanleg en onderhoud • Sierbestrating • Tuinrenovatie • Vijvers • Vaste planten • Bomen • Heesters

T: 06 29 55 31 05  •  E: info@wijnbergentuinen.nl  •  www.wijnbergentuinen.nl

Wijnbergen groenvoorziening V.O.F.

www.veldhuisadvies.nl
Sportlaan 4a, Heerde   tel. (0578) 699 760
Postbus 1, 8180 AA Heerde  info@veldhuisadvies.nl
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Indeling & wedstrijden  2e Klasse H District Oost

INDELING

Zaterdag 25 september 2021
Be Quick ‘28 - ZAC
Enter Vooruit - PH
Hulzense Boys - IJVV
ASC ‘62 - Quick ‘20
Den Ham - Sparta E.
Vroomshoopse Boys - WVF
Be Quick Z. - De Esch

Zaterdag 2 oktober 2021
De Esch - Den Ham
PH - ASC ‘62
Sparta E. - Be Quick ‘28
WVF - Be Quick Z.
ZAC - Hulzense Boys
IJVV - Enter Vooruit
Quick ‘20 - Vroomshoopse Boys

Zaterdag 9 oktober 2021
Enter Vooruit - ZAC
Hulzense Boys - Be Quick ‘28
ASC ‘62 - De Esch
WVF - IJVV
Quick ‘20 - PH
Vroomshoopse Boys - Den Ham
Be Quick Z. - Sparta E.

Zaterdag 16 oktober 2021
Be Quick ‘28  - Be Quick Z.
De Esch - Vroomshoopse Boys
Den Ham - Enter Vooruit
PH - WVF
Sparta E. - Hulzense Boys
ZAC - Quick ‘20
IJVV - ASC ‘62

Zaterdag 23 oktober 2021
Enter Vooruit - Sparta E.
ASC ‘62 - ZAC
PH - IJVV
WVF - Den Ham
Quick ‘20 - De Esch
Vroomshoopse Boys - Be Quick ‘28
Be Quick Z. - Hulzense Boys

Zaterdag 30 oktober 2021
Be Quick ‘28 - Enter Vooruit
De Esch - WVF
Hulzense Boys - Vroomshoopse Boys
ASC ‘62 - Be Quick Z.
Den Ham - ZAC
Sparta E. - PH
IJVV - Quick ‘20

Zaterdag 6 november 2021
Enter Vooruit - Hulzense Boys
PH - De Esch
WVF - Be Quick ‘28
ZAC - Be Quick Z.
IJVV - Sparta E.
Quick ‘20 - Den Ham
Vroomshoopse Boys - ASC ‘62

Zaterdag 13 november 2021
Beker / inhaalprogramma

Zaterdag 20 november 2021
Be Quick ‘28 - ASC ‘62
De Esch - Enter Vooruit
Hulzense Boys - Quick ‘20
Den Ham - IJVV
Sparta E. - WVF
ZAC - PH
Be Quick Z. - Vroomshoopse Boys

Zaterdag 27 november 2021
De Esch - Be Quick ‘28
ASC ‘62 - Den Ham
PH 1 - Be Quick Z.
WVF - Hulzense Boys
IJVV - ZAC
Quick ‘20 - Sparta E.
Vroomshoopse Boys - Enter Vooruit

Zaterdag 4 december 2021
Be Quick ‘28 - IJVV
Enter Vooruit - WVF
Hulzense Boys - ASC ‘62
Den Ham - PH
Sparta E. - Vroomshoopse Boys
ZAC - De Esch
Be Quick Z. - Quick ‘20

Zaterdag 11 december 2021
De Esch - Hulzense Boys
ASC ‘62 - Sparta E.
PH - Be Quick ‘28
WVF - ZAC
Quick ‘20 - Enter Vooruit
Vroomshoopse Boys - IJVV
Be Quick Z. - Den Ham

Zaterdag 18 december 2021
Beker / inhaalprogramma

Zaterdag 22 januari 2022
Be Quick ‘28 - Den Ham
Enter Vooruit - ASC ‘62
Hulzense Boys - PH
Sparta E. - De Esch
WVF - Quick ‘20
ZAC - Vroomshoopse Boys
IJVV - Be Quick Z.

Zaterdag 29 januari 2022
Be Quick ‘28 - Quick ‘20
De Esch - IJVV
ASC ‘62 - WVF
Den Ham - Hulzense Boys
PH - Vroomshoopse Boys
Sparta E. - ZAC
Be Quick Z. - Enter Vooruit

WEDSTRIJDSCHEMA

Zat 5 februari 2022
Return van 
wedstrijddag 5

Zat 12 februari 2022
Return van 
wedstrijddag 7

Zat 5 maart 2022
Return van 
wedstrijddag 8

Zat 12 maart 2022
Return van 
wedstrijddag 4

Zat 19 maart 2022
Return van 
wedstrijddag 10

Zat 26 maart 2022
Return van 
wedstrijddag 3

Zat 2 april 2022
Return van 
wedstrijddag 6

Zat 9 april 2022
Return van 
wedstrijddag 13

Zat 23 april 2022
Return van 
wedstrijddag 9

Zat 30 april 2022
Return van 
wedstrijddag 11

Zat 14 mei 2022
Return van 
wedstrijddag 12

Zat 21 mei 2022
Return van 
wedstrijddag 1

Zat 28 mei 2022
Return van 
wedstrijddag 2

WEDSTRIJDSCHEMA
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 ASC ’62 Dalfsen

 www.asc62.nl

 
 Be Quick ’28 Zwolle

  www.bequick28.nl

 
 Be Quick Zutphen Zutphen

 www.bequickzutphen.nl

 De Esch Oldenzaal

 www.vv-de-esch.nl

 Den Ham Den Ham

 www.vvdenham.nl

 Enter Vooruit Enter

 www.entervooruit.nl

 
 Hulzense Boys Hulsen

 www.hulzenseboys.nl

 IJVV IJsselmuiden

 www.ijvv.nl

 PH Almelo

 www.phalmelo.nl

 Quick ’20 Oldenzaal

 www.quick20.nl

 Sparta Enschede Enschede

 www.sparta-enschede.nl

 Vroomshoopse Boys Vroomshoop

 www.vvvroomshoopseboys.nl

 WVF Westenholte

 www.wvf.nl

 ZAC Zwolle

 www.zac.nl



Genemuiden

Openingstijden:

SANI4ALL
Kamperzeedijk 127
8281 PD Genemuiden
038 – 457 95 56
genemuiden@sani4all.nl

Ma t/m Vr  09:00 - 17:00
Zaterdag  10:00 - 16:00

PROFITEER NU VAN 
DEZE GEWELDIGE ACTIE:
NU €500.- KORTING BIJ EEN 
COMPLETE BADKAMER!*

gratis

3D
ontwerp

Neem de afmetingen van je badkamer,
toilet of vloer mee. Onze deskundige

adviseurs maken een persoonlijk

3D ONTWERP
WWW.SANI4ALL.NL

Plantage 1, Kampen
info@heerenmeesterkampen.nl

038 – 33 37 158



Organisatiestructuur Algemeen e-mailadres: info@ijvv.nl

COLOFON DIT PRESENTATIEMAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN IJVV IJSSELMUIDEN

Advertentie-aquisitie: Sponsorcommissie IJVV  Fotografie: Freddy Schinkel Interviews: Gerard Meijeringh Vormgeving: Brainstorm.nl

Algehele coördinatie: Geurt Morren en Wim Selles  Redactie: Elize van Loon Druk: Zalsman Zwolle BV 

BESTUUR  E-mailadres: secretaris@ijvv.nl

Mannie Vaandering Voorzitter  06 - 120 22 296

Mark Wagteveld  Secretaris  06 - 205 36 389

Johan Wienen  Penningmeester  06 - 513 87 723

Geurt Morren  Algemene zaken 06 - 106 68 688

Erwin Stuiver  Beheerszaken  06 - 222 47 990

Arne Kattenberg  Jeugdzaken  06 - 409 61 491

Robertjan de Wilde  Vrouwenvoetbal 06 - 363 63 369

Jan Bouwmeester  Seniorenzaken  06 - 138 31 208

Frans van de Wetering  Sponsorzaken en geldwerving 06 - 229 99 043

Rudy Wagteveld Technische zaken 06 - 405 97 897

Jan Kamp Vrijwilligerszaken 038 - 333 39 55

 

JEUGDCOMMISSIE  E-mailadres: jc@ijvv.nl

Arne Kattenberg  Voorzitter 06 - 409 61 491

Sylvia Sleurink  Secretaris 06 - 103 89 078

Marijke Postma Wedstrijdsecretaris O8 t/m O13 06 - 257 22 419

Stephanie Palland Wedstrijdsecretaris O14 t/m O19 06 - 202 19 359 

Jan Riezebos Coördinator JO8 – JO9 – JO10 06 - 310 27 939

Almer de Velde Coördinator JO11 – JO12 06 - 224 26 382

Jan Vaandering Coördinator JO13 – JO14 06 - 339 25 342

Tom de Kleine  Coördinator JO15 – JO16 06 - 300 52 928

Danny Dokter Coördinator JO17 – JO19 06 - 305 89 008

 

SPONSORCOMMISSIE   E-mailadres: wilco@krolwezenberg.nl

Wilco Wezenberg Voorzitter  06 - 510 32 669

Renco de Roon Lid 06 - 271 81 613

Wim Selles Lid 06 - 238 13 779

Frans van de Wetering Lid 06 - 229 99 043

 

STICHTING SUPPORTERS VAN IJVV / CLUB VAN HONDERD E-mailadres: supportervanijvv@hotmail.com

Henry van Ginkel  Voorzitter 06 - 104 59 627

Vacant  Secretaris 

Vacant  Penningmeester

Aart Boer  Lid  038 - 332 06 88

Dick van de Meulen Lid 06 - 286 83 666

Willem Snoeijer Lid 038 - 332 23 00
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Nog geen donateur van IJVV?
Meldt u zich dan aan want met uw steun kunnen wij bij IJVV nog meer realiseren dan nu het 
geval is. U kunt zich opgeven bij de penningmeester van IJVV: Johan Wienen, Jaagpad 34a, 
8271 LA IJsselmuiden, Tel. (06) 51 38 77 23. Als donateur heeft u tevens vrije toegang bij alle 
thuiswedstrijden van het eerste elftal. Namens IJVV alvast bedankt!



Krol Wezenberg Accountants 
adviseert MKB-bedrijven, 
vrije beroepsbeoefenaars en 
zakelijk dienstverleners. 
Onze medewerkers staan onze 
relaties bij met persoonlijke 
betrokkenheid, een hoge service-
graad, vakkennis en fl exibiliteit. 

Heldere cijfers en duidelijke 
adviezen zijn ons doel. 
Ons speelveld groeit gestaag 
want steeds meer relaties in de 
regio Kampen weten deze 
aanpak te waarderen. 

Van harte welkom in ons 
kantoor aan het Meeuwenplein!

Wilt u vrijblijvend weten 
hoe we de zaken voor ú 
helder kunnen maken?
Bel Wilco Wezenberg op
06 - 51 03 26 69

Kampen
Meeuwenplein 9C Kampen
T (0341) 42 60 60
E info@krolwezenberg.nl 

Harderwijk
Westeinde 25A Harderwijk
T (0341) 42 60 60

            Volop
   ruimte voor
          helder advies

Bergweg 24, 8271 CD IJsselmuiden • 038 3333725 • info@ijssellandontwikkeling.nl • www.ijssellandontwikkeling.nl

39 appartementen
Soesterberg

16 woningen 
Hasselt

35 woningen
Lelystad

57 appartementen 
Dronten

18 woningen en 
appartementen Zwartsluis

Hoe creëren we een leefomgeving

waarin we ons prettig voelen? Elke

dag weer vindt IJSSELLAND nieuwe

antwoorden op deze vraag. Door

bijzondere projecten tot stand te

brengen. Door slim om te gaan met

energie. Met een sterke focus op

midden- en noord Nederland en

Duitsland heeft IJSSELLAND de regie

over aansprekende en duurzame

projecten.

ONTWIKKELAARS MET EEN DOEL


